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ًتبیح تحقیق ًكبى هیزّس کِ توبهی هتغیطّبی هؿتقل تحقیکق ثکب هتغیکط ٍاثؿکتِ ضاثُکِ هعٌکبزاضی
زاضًسً .تبیح حبنل اظ ضگطؾیَى ًكبى هیزّس کِ تٌْب ؾِ هتغیکط ًگکطـ ثکِ اقکتغبلً ،قکفّکبی
خٌؿیتی ٍ زیٌساضی هعٌبزاض ثکَزُاًکس ککِ زض هدوکَ  23زضنکس اظ تغییکطات هطثکٌَ ثکِ َّیکت
خٌؿیتی زذتطاى زاًكدَ ضا ایي زٍ هتغیط تجییي هیکٌٌس.
ياصٌَای کلیذیَّ :یت خٌؿیتی ،زذتطاى زاًكدًَ ،قفّبی خٌؿیتی.
مقذمٍ ي طزح مسألٍ
یلککی اظ اثعککبز ظًککسگی اختوککبعی اًؿککبى ،قککلل گیککطی َّیککت اختوککبعی اؾککت ٍ عَاهککل
گًَبگًَی زض حَظُ ظًسگی اختوبعی هبًٌس ذبًَازُ ٍ ...زض فطآیٌس قلل گیطی آى ًقف زاضًکس.
فطٌّگ هٌجع َّیت اؾکتَّ .یکت اختوکبعی زاضای اثعکبز گًَکبگَى چکَى َّیکت ذکبًَازگی،
َّیت قَهیَّ ،یت ًػازیَّ ،یت هلی ٍ َّیت خٌؿیتی اؾت.
َّیت خٌؿیتی ،آى ثرف اظ ضفتبضّب ٍ ًگطـّبی فطز ًؿجت ثِ خٌؿکیت ذکَیف اؾکت ککِ
تحت تبثیط قطایٍ فطٌّگی ٍ اختوبعی قکلل هکیگیکطز .ثیكکتط ضٍاى قٌبؾکبى ٍ ًاطیکِ پکطزاظاى
قرهیتَّ ،یت ضا زض زضخکِ اٍل اهکطی فکطزی ٍ قرهکی هکیزاًٌکس ٍ آى ضا ثکِ ٍیػگکیّکبی
قرهیتی ٍ احؿبؾی فطز هعَُف هیؾبظًس .ضٍاى قٌبؾبى اختوکبعی ٍ خبهعکِ قٌبؾکبى هعتقسًکس
کِ احؿبؼ َّیت ثِ ٍاؾُِ زیبللیتک هیبى فطز ٍ خبهعِ قلل هیگیطز ٍ ثؿتط قلل گیطی آى
ظًسگی اختوبعی اؾت.
ثطخؿتِ تطیي عٌهط َّیت قرهیتی یب ذَز ،آى ثرف اظ َّیت اختوبعی اؾکت ککِ زض آى
ّطکسام اظ هب ثِ یلی اظ زٍ هقَلِ هطز یب ظى هٌتؿت هیقَینّ ،ط کسام اظ هب زاضای یکک َّیکت
خٌؿیتی ّؿتین؛ یعٌی ذَزهبى ثطچؿت هصکط یب هًَث هیظًین (ثطٍاى.)175 :1997 ،
َّیت خٌؿتی اظ َطیق تعبهل اختوبعی قلل گطفتِ ٍ اظ کبًبل کبضگعاضاى خبهعِ پصیطی ثکِ
افطاز هٌتقل هیگطزز ٍ افطاز اظ َطیق ایي َّیت ،زض اکثط هَاضز ثِ ثبظتَلیس اضظـّبً ،گطـّب ٍ
ضفتبضّبیی هی پطزاظًس کِ هحیٍ اختوبعی ثطای یکک زذتکط ٍ یکک پؿکط تهکَیت ککطزُ اؾکت
(لطثط.)456 :2000 ،
ثرف هْوی اظ قٌبذتّبی هطثٌَ ثِ ٍیػگیّب ٍ َّیت خٌؿکیتیً ،بقکی اظ عقبیکس قکبلجی ٍ
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کلیكِّبؾت (ضحوتی .) 11 :1371 ،ثطاؾبؼ کلیكِّبی خٌؿیتی ،ظًبى ٍ هطزاى زض خبهعِ زاضای
ٍیػگیّبی ذبل ،ضفتبض ذبل ٍ حبلت ضٍاًی ذبل ّؿتٌس ٍ زض ًْبیت قبثلیت اًدکبم ٍاکبی
ٍ کبضّبیی ضا زاضًس کِ ثِ نَضت هعوَل ثب یلسیگط هتفبٍتٌس (اععاظی.)45 :1380 ،
زض هَضز َّیت خٌؿیتی ثَیػُ زض ثیي زاًكدَیبى ،هُبلعبت اًکسکی نکَضت گطفتکِ اؾکت ٍ
زازُّبی هَخَز ثِ ثؿیبضی اظ ؾَاالت زض ظهیٌِّبی ایي ًَ َّیت ،پبؾد ًسازُاًس.
زض ایي ثطضؾی قهس ثط ایي اؾت کِ هعلَم گطزز افکطاز هکَضز هُبلعکِ تکب چکِ اًکساظُ َّیکت
خٌؿیتی ضا هیپصیطًس؟ ٍ کسام عَاهل اختوبعی – فطزی زض پصیطـ ایکي َّیکت خٌؿکیتی ًقکف
زاضًس؟ اظ آًدب کِ زاًكدَیبى ّن ثِ عٌَاى یلی اظ اقكبض اختوبعی هْکن خبهعکِ ٍ ّکن ثکِ عٌکَاى
یلی اظ هٌبثع هْن ٌّدبضفطؾت زض ّط خبهعِ هحؿَة هیقًَس ٍ الگَّبی اًسیكِ ٍ عوکل آًکبى
ثب ؾطعت ثیكتطی تَؾٍ ّوگبى پصیطفتِ هیقَز .ثطضؾی َّیت خٌؿیتی آًبى اظ اّویکت ذکبل
ثطذَضزاض اؾت.
قبًَى هسًی ایطاى ثط ٍخَز کبًَى ذبًَازگی گکطم ٍ اضاهکی تبکیکس زاضز ککِ ثطاؾکبؼ اى ثکط
اقتساض قَّط ٍ پسض اؾتَاض اؾت .ایي اهط ًقفّبی ؾٌتی ظًبًِ ٍ هطزاًِ ضا ّکن زض ذکبًَازُ ٍ ّکن
زض اختوب تكسیس هیکٌسً .قف هبزضی ٍ کبضّبی ذبًگی ثط عْسُ ظى ٍ کبض ذبضج اظ ذبًکِ ثکط
عْسُ هطز اؾت ٍ هطز ًبى آٍض ذبًَازُ هحؿَة هکیقکَز .ثکِ ضؾکویت قکٌبذتي اقتکساض هکطز زض
ذبًَازُ ٍ ٍایفِ ًبى آٍضی اٍ کِ قبًَى ثط عْسُ اـ گصاقتِ اؾت زض حیُِ اقتغبل ًیع هَقعیکت
هوتبظی ثطای فکطز فکطاّن هکیآ ٍضز .هدوَعکِ ایکي ؾیبؾکت گکصاضیْب اظ َطفکی ضٍاثکٍ ؾکٌتی ٍ
هطزؾبالضاًِ ضا زض ذبًَازُ تحلین هیکٌس ٍ اظ َطفی زیگط هَقعیت ظى ضا ّن زض ثعکس هکبزضی ٍ
ّن زض ثعس اختوبعی ٍ اقتهبزی تًعی

هیًوبیس ظیطا حَظُّبی عوَهی ٍ ذهَنکی زًیبّکبی

خساگبًِای ًیؿتٌس ثللِ خٌجِّبیی اظ یک ًابم اختوبعی-فطٌّگی ٍاحسًکس (کیکبى  42 :1375ثکِ
ًقل اظ حجیتالِ  .)36 :1382ثٌبثطایي پط ٍايک اؾکت ککِ افکعایف اقتکساض ٍ هكکبضکت ظًکبى زض
عطنِّبی هرتل

اختوبعی اقتهبزی ؾیبؾی ٍ فطٌّگی خبهعکِ ؾکبذتبض ؾکٌتی ذکبًَازُ ککِ ثکط

اقتساض ٍ ؾلُِ هطزاى اؾتَاض ثَز ضا ثط ّن هیظًس ٍ َّیتّبی خٌؿکیتی خسیکستطی ضا خکبیگعیي
َّیتّبی خٌؿیتی کلیكِای ظى ٍ هطز ذَاّس ًوَز .ثکب تَخکِ ثکِ هجبحکث فکَ ،،ایکي يکطٍضت
احؿبؼ هی قَز کِ عَاهل اختوبعی هَثط ثط قلل گیطی ایي ًَ َّیت (َّیکت خٌؿکیتی ) زض
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ثیي خَاًبى ثِ ٍیػُ زاًكدَیبى زذتط ثکِ عٌکَاى اّطهْکبی هْکن ٍ اؾبؾکی ّکط خبهعکِای ککِ ّکن
ًقف ّبی هبزضیّ ،وؿطی زض زضٍى ذبًَازُ ٍ ّن ًقكْب ٍ ٍابی

قغلی ٍ هکسیطیتی زض خبهعکِ

ض ا ثطعْسُ ذَاٌّس زاقت ،هَضز ثطضؾی ٍ هُبلعِ علوکی قکطاض گیکطز ،اظ ایکي ضٍ زض ایکي تحقیکق
ؾعی قسُ اؾت تب عَاهل اختوبعی هَثط ثط قلل گیطی َّیت خٌؿیتی زذتکطاى زاًكکدَ هکَضز
ثطضؾی قطاض گیطز.
چارچًب وظزی
ثب تَخِ ثِ هجبًی ًاطی ٍ هُبلعبت اًدبم قسُ زض ایي ظهیٌِ هیتَاى هْن تطیي ًاطیبت هطتجٍ
خْت تجییي قلل گیطی َّیت خٌؿیتی زذتطاى ضا هُطح ًوَز .زض ایي تحقیق چبضچَة ًاکطی
خْت تجیکیي ایکي هؿک لِ قکبهل ًاطیکِ ًقکفً ،اطیکِ خبهعکِ پکصیطی خٌؿکیتً ،اطیکِ یکبزگیطی
اختوبعیً ،اطیِ َطحَاضُ خٌؿیتیً ،اطیِ َّیت خٌلیٌع اؾت.
وظزیٍ وقص
زض ًاطیِ ًقف ،هفبّین پبیگکبُ ٍ هدوَعکِ پبیگکبّی ٍ ًیکع ًقکف ٍ هدوَعکِ ًقكکی اّویکت
هی یبثٌس .زض ٍاقع ،پبیگبُ هَيعی اؾت کِ فطز زض ؾبذتبض اختوبعی خبهعِ ذَز ،اقغبل هکیکٌکس
ٍ ثطاؾبؼ اضظـ هٌسی آى پبیگبُ ثِ لحبِ هیعاى کٌف ،قسضت ،تؿلٍ ٍ یب حیثیکت خکبی هعیٌکی
ضا زض ؾلؿلِ هطاتت اختوبعی ثِ ذَز اذتهبل هیزّکس .زض ّطپبیگکبُ افکطاز اظ ثطذکی حقکٍَ ،
اهتیبظات ثطذَضزاض هیگطزًس زض حبلی کِ ثبیس ٍابی

ٍ تلبلیفی ضا ًیع اًدبم زٌّس .زض ایکي خکب

ٍاغُ پبیگبُ ٍ ًقف ثِ ّن پیًَس هی ذَضًس .ثکسیي هعٌکی ککِ پبیگکبُ هَيکعی اؾکت ککِ فکطز زض
ؾلؿلِ هطاتت اختوبعی اقغبل هکیکٌکس ٍ ًقکف هدوَعکِ اهتیکبظات ٍ تلکبلی

ًْفتکِ زض پبیگکبُ

هحؿَة هی گطزز کِ خبهعِ ٍ زاضًسُ پبیگکبُ اًتاکبض زاضًکس .عجکبضت هدوَعکِ ًقكکی ،ثکِ کلیکِ
ضٍاثٍ ًقكی یک قرم کِ ثب زیگطاى ثِ زلیل پبیگبُ اختوکبعی ذکبل ذکَز ثطقکطاض هکیکٌکس،
گفتِ هیقَز ،اعًبی یک ًابم اختوبعی هعیي هولي اؾت کِ ثِ کؿبًی کِ ًقفّبی هقکطض ضا
ذَة اخطا هی کٌٌس پبزاـ ثسٌّس ٍ آًْبیی ضا کِ ثِ ایي ٌّدبضّکب پبؾکد هٌفکی هکیزٌّکس ،تٌجیکِ
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ًوبیس (زٍذ ٍ کطٍاؼ .) 1374:189،1ثسیي تطتیت هیتَاى گفت ًقف خٌؿیتی عجبضت اؾکت اظ
اًتابضات غبلت زض یک خبهعِ زض هَضز فعبلیتّب ٍ ضفتبضّبیی کِ هطزاى ٍ ظًبى هیتَاًٌس یب ًوی
تَاًٌس زض آًْب زضگیط قکًَس (ککبهیطّ ٍ 2ولکبضاى .) 325 :1992،ثکسیي تطتیکتٍ ،قتکی اظ هفْکَم
ًقف خٌؿیتی ؾري هی گکَیین عکالٍُ ثکط اذتهکبل ٍاکبی

ٍ کبضّکبی ذکبًگی یکب اختوکبعی

خساگبًِ ثِ ّطیک اظ اظ زٍ خٌؽ ،اًتابض ٍیػگیّبی قرهیتی ٍ ضفتبضی هتفکبٍت اظ ّطیکک اظ
زٍ خٌؽ (هبًٌس ضفتبض عبَفی ٍ هساضاگطاًِ ظًبى ٍ ضفتبض تْبخوی ٍ حؿبثگطاًِ هطزاى) ًیع هکسًاط
اؾت.
ثسیي تطتیتً ،قف ّبی خٌؿیتی آى زؾکتِ اظ تدطثیکبت هكکتطکی ّؿکتٌس ککِ افکطاز ثطهجٌکبی
هًَث یب هصکط ثَزى قبى ثِ زؾت آٍضزُ ٍ ثط هجٌبی آى عول هیکٌٌس .ثکط ایکي اؾکبؼ ،اعًکبی
خبهعِ تَقعبت ٍ اًتابضاتی ضا ضاخع ثِ ضفتبضّبی هٌبؾت ثطای یک فطز زاضًکس ککِ ایکي اًتاکبضات
اختوبعی ثط پبیِ تعلق افطاز یلی اظ هقَالت هطز یب ظى قلل گطفتِاًکس (اگلکی .)448 :2000،3ثکِ
ََض ذالنِ ثبیس گفت کِ اؾبؾی تطیي ایسُ زض ًاطیِ ًقف اختوبعی ایي اؾت کِ تفکبٍتّکبی
ًگطقی ٍ ضفتبضی هطزاى ٍ ظًبىً ،بقی اظ ًقفّبی هتفبٍتی اؾت کِ آًْب زض خبهعِ زاضًس ،ظیکطا
ًقفّبی اختوبعی ًگطـّب ٍ ضفتبضّبی ذبنی ضا ایدبة یب ًفکی هکیکٌٌکس .ثکِ عجکبضت زیگکط،
هَقعیت فطز زض ؾبذتبض اختوبعی (پبیگبُ اختوبعی) ،قلل زٌّسُ ثبٍضّبً ،گطـّکب ٍ ضفتبضّکبی
(ًقفّبی اختوبعی) اٍؾت (ظٍ.) 1997،4
وظزیٍ طزحًارٌ جىسیت
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هفَْم َطحَاضُ ،ثِ یک ؾبذت قٌبذتی اَال ،هیقَز کِ ًكبى زٌّسُ آگکبّی ٍ قکٌبذت
فطز ضاخع ثِ یک هفَْم ثب یک ًَ هحطک (قبهل اؾٌبزّبی آى ٍ ضٍاثٍ هیبى اؾکٌبزّب) اؾکت.
َطحَاضُّب ثِ عٌَاى قیَُّبی هْن قبلت ؾبظی زیسگبُ یک فطز زضثبضُ خْکبًف زضًاکط گطفتکِ
هککیقککًَس؛ چککطا کککِ ثطفطآیٌککسّبی تَخککِ ،حبفاککِ ٍ اؾککتٌجبٌ اختوککبعی تککبثیط هککیگککصاضز
1. Duch & Krouvas
2. Kamir
3. Eglee
4. Zooe
5. Gender Schema Theory
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(هیلتَى .)2000،اًَا هتفبٍتی اظ َطحَاضُّب هَضز ثطضؾی قطاض گطفتکِاًکس؛ ًایکط َطحکَاضُّکبی
هطثٌَ ثِ اقربلَ ،طحَاضُّبی هطثٌَ ثِ ذَزَ ،طحَاضُّبی هطثٌَ ثِ ًقفَ ،طحکَاضُّکبی
هطثٌَ ثِ ٍقبیع ٍ ضٍیسازّب ٍ َطحَاضُّبی آظاز (ایطًٍکی ٍ ثبقطیکبى .)59 :1383 ،یلکی اظ هْکن
تطیي َطحَاضُ ّبی ثطضؾی قسَُ ،طحَاضُ خٌؿیت اؾت کِ هُبلعکِ زضثکبضُ آى ثکِ اضانکِ ًاطیکِ
َطحَاضُ خٌؿیت هٌدط قسُ اؾت .ایي ًاطیِ زض چبضچَة ًاطیبت هطثٌَ ثکِ َّیکت خٌؿکیتی،
تَؾٍ ؾبًساضین 1اضانِ قسُ اؾتَّ .یت خٌؿیتی ظهکبًی قکلل هکیگیکطز ککِ کَزککبى هعٌکب ٍ
تهَیطی اظ ذَز هیؾبظًس کِ زضثطزاضًسُ هفبّین هطزاًگی یب ظًبًگی اؾت ٍ خٌؿیت ثکِ ثركکی
اظ ذَزپٌساضُ آًْب تجسیل هیگطزز .ثیي ؾٌیي چْبض تب ّفت ؾبلگی ،کَزککبى ثکِ تکسضیح هفْکَم
ثجبت خٌؿیتی 2ضا هیفْوٌس .ثسیي هعٌی کِ تكریم هیزٌّکس خٌؿکیت یکک ٍیػگکی اؾبؾکی ٍ
ثٌیبًی ثطای تعطی

ٍ قٌبذت ّطکؿی اؾت .پؽ اظ اؾکتحلبم ایکي قکٌبذتّکب ،ازضاککبت فکطز

تحت تبثیط آى چِ کِ زضثبضُ خٌؿیت یبز گطفتِاًس قطاض هیگیطز (ثکبضٍى ٍ ثیکطٍى.)176 :1997 ،
ثِ عقیسُ ثن،کَزکبى ایي آهبزگی عوَهی ضا زاضًس تکب اَالعکبت ضاخکع ثکِ ذَزقکبى ضا ثطهجٌکبی
تعبضی

اختوبعی ضفتبضّبی هٌبؾت ثطای ّطخٌؽ ،ؾبهبى زّی ًوبیٌس .ظهبًی کِ یکک ککَزک

هی آهَظز کِ ذَزـ ضا زذتط یب پؿط ثساًس ،نحٌِ آهبزُ اؾت تب کَزک ًقفّکبیی ضا ثیکبهَظز
کِ ایي ثجطچؿتّب ضا ّوطاّکی هکیکٌٌکس .ثکِ هکَاظات ضقکس کَزککبى ،آًْکب ثکِ تفهکیل عقبیکس
کلیكِای هطثٌَ ثِ هطز یب ظى ثَزى (کلیكِّبی خٌؿکیتی) ضا زض فطٌّکگ ذَزقکبى هکیآهَظًکس.
(ثبضٍى ٍ ثیطٍى.)177 :1997،
وظزیٍ یادگیزی اجتماعی

3

ًاطیِ یبزگیطی اختوبعی ثط اضتجبٌ ؾِ گبًِ ثیي فطز ،ضفتبض ٍ هحیٍ اظ َطیق فطآیٌس التعام یکب
علیت هتقبثل تبکیس هیکٌس (گطاف ٍ 4زیگطاى .) 28 :1381،گطچِ فطآیٌس زض زٍ هحیٍ فیعیلی
(خٌجِّبی هبزی هیساى ضفتبض) اختوبعی (حًَض ٍاقعی یب ذیبلی زیگطاى ٍ یب هكکبضکت آًکبى زض

1. Sandra Ben
2. Gender Consistrncy
3. Social Lwarning Theory
4. Grafh
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ظهبى یبزگیطی) ضخ هیزّس ،ثب ایي حبل ثِ ًاط هیضؾکس هحکیٍ اختوکبعی اّویکت ٍیکػُای زاضز
(قبٍٍ کَؾتبًعٍ.)41 :1982 ،1
یلی اظ کبضثطزّبی ًاطیِ یبزگیطی اختوبعی ،تَيی علل تفبٍتّبی خٌؿیتی زض ًگکطـ ٍ
ضفتبض اؾت .ایي ًاطیِ تبکیس ثؿکیبض ظیکبزی ثکط ًقکف عَاهکل هحیُکی زض یکبزگیطی ًگکطـّکب ٍ
ضفتبضّب زاضز.
آلجطت ثبًسٍضا ککِ ًکبهف ثکب ًاطیکِ یکبزگیطی اختوکبعی پیًَکس ذکَضزُ اؾکت ککِ تَيکی
چگًَگی فطاگیطی ضفتبضّبی هطثٌَ ثِ ًقف خٌؿیتی هیگَیس :کَزک اظ زٍ َطیکق ضفتبضّکبی
اختوبعی ٍ ًقفّبی خٌؿیتی ضا یبز هیگیطزً ،رؿت اظ َطیق آهَظـ هؿکتقین (قکطَی ؾکبظی
کَزک ثِ هسز عَاهکل تقَیکت کٌٌکسُ ککِ ٍی َکی آًجکب زضیبفکت پکبزاـ ٍ یکب تٌجیکِ ًؿکجت ثکِ
ضفتبضّبی خٌؿیتی قطَی قسُ ٍ آًْب ضا هیآهَظز)؛ ٍ زٍم اظ َطیکق تقلیکس یکب ّوبًٌکس ؾکبظی یکب
ؾطهكق گیطی (الگَؾبظی ضفتبضّبی خٌؿیتی تَؾٍ ٍالسیي ٍ ؾبیط کبضگعاضاى خبهعِ پصیطیٍ ،
تقلیس ٍ پیطٍی کَزک اظ ایي الگَّب) (زٍؾک .)128 :1987 ،ایي ًاطیِ ثکط ایکي اًسیكکِ هجتٌکی
اؾت کِ کَزکبى ًقفّبی هطثٌَ ثِ خ ٌؿیت ذکَز ضا ثکِ ٍؾکیلِ پکبزاـ ٍ تٌجیْکی ککِ زض َکی
اًدبم ثبظی ّبی هرتل

ثب کَزکبى زیگط ٍ ًیع هكکبّسُ ضفتکبض زیگکطاى ثکِ عٌکَاى ؾطهكکقّکب ٍ

هسلّب زضیبفت هیزاضًس ،یبز هیگیطًس (هبضتیي)224 :2000 ،
زض هدوَ َ ،طف زاضاى ایي ًاطیِ ثط ایي ثبٍضًس کِ ٍالسیي ًقکف ثؿکیبض هْوکی زض یکبززّی
ًقفّبی خٌؿیتی ثِ فطظًساى ایفبء هیکٌٌس ،ظیطا ظهبى ظیبزی ضا زض اضتجکبٌ ًعزیکک ثکب ککَزک
هیگصاضًس ٍ ضاثُِ ای عبَفی ثبٍی زاضًسٍ .السیي ثطای ضفتبضّبی کِ ثِ گوبى آًْکب ،ثکب خٌؿکیت
کَزک هتٌبؾت اؾت ثِ اٍ پبزاـ هیزٌّس ،کَزک هیآهَظز آًچِ ضا کِ هکَضز تبییکس ٍ پؿکٌس
ٍاقع هی قَز حسؼ ثعًس ٍ هُبثق آى ضفتبض کٌسٍ ...السیي ٍ زیگطاى ،پبزاـ ٍ تٌجیکِ ،ککَزک ضا
ثِ تقلیس آى چِ ًقف خٌؿیتی هٌبؾت هیپٌساضًس تكَیق هیکٌٌس .زض حقیقت ایي پیف فطو ککِ
ٍالسیي آقلبضا هیبى زذتط ٍ پؿط فطفق هی گصاضًکس زض ایکي ًاطیکِ ًقکف اؾبؾکی زاضز (گکطت،2
.)35 :1380
1. Shuve & Kustunzoe
2. Gratt
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وظزیٍ جامعٍ پذیزی جىسیت

1

آقلبضتطیي قیَُای کِ اظ َطیق آى ،فطٌّگ خبهعِ زض ایدکبز تفکبٍتّکبی ضفتکبض هکطزاى ٍ
ظًبى ًقف ایفبء هی کٌس ،خبهعِ پصیطی اؾت .خبهعِ پصیطی فطآیٌسی اؾت کِ اًؿبىّب اظ َطیکق
آى قیَُّبی ظًسگی خبهعِ قٌبؾکبى ضا هکیآهَظًکس ٍ قرهکیت ٍیکػُای کؿکت هکیکٌٌکس؛ ثکِ
گًَِای کِ آهبزگی عوللطز ٍ ضفتبض زض خبهعِ ثِ عٌَاى یک عًکَ ضا پیکسا ًوبیٌکس .آى چکِ ککِ
خبهعِ قٌبؾبى زض فطآیٌس خبهعِ پصیطی ثط آى تبکیس زاضًس یبزگیطی هْبضتّب ٍ ًگطّکبیی اؾکت
کِ هتٌبؾت ثب ًقفّبی اختوبعی افطاز اؾت .خبهعِ پصیطی خٌؿیت آى ثرف اظ اختوبعی قکسى
اؾت کِ ثِ ٍؾیلِ آى ًِ تٌْب کَزکبى تجسیل ثِ هَخَزاتی اختوبعی هیقًَس ،ثللِ ثِ افکطازی ثکب
ٍیػگیّبی هطزاًِ یب ظًبًِ تجسیل هی گطزًس .زض ایي ٍيعیت ،خٌؿکیت یعٌکی هکطز یکب ظى ثکَزى،
زضثطزاضًسُ هدوَعِای اظ ٍیػگیّب ٍ ضفتبضّبیی اؾت ککِ زض زضٍى ّکط خبهعکِ ثکطای هکطزاى ٍ
ظًککبى ،قبیؿککتِ ٍ هٌبؾککت اؾککت .آى چککِ کککِ ثککِ عٌککَاى هحتککَای ایککي فطآیٌککس زض ًاککط گطفتککِ
هیقَز(ًایط ٌّدبضّب ،اضظـّبً ،گطـّب ٍ ضفتبضّب) ّوبىّبیی ّؿکتٌس ککِ اظ ًیبظّکبی ؾیؿکتن
اختوبعی خبهعِ ؾطچكوِ هیگیطًس(اؾتبًلی ٍ ٍایع.) 273 :2002 ،2
گطچککِ خبهعککِ قٌبؾککبى زض اّویککت ذککبًَازُ ،هسضؾککِّ ،وؿککبالى ٍ ضؾککبًِّککبی گطٍّککی زض
اختوبعی کطزى اعًبی خبهعِ هتفق القَلٌس ،اهب ثؿیبضی اظ آًْب ثط ایي ثبٍضًس ککِ ذکبًَازُ زاضای
اّویتی اؾبؾی زض خبهعِ پصیط کطزى افطاز اؾت .کَزکبى کِ ثکِ َکَض زایکن ٍالکسیي قکبى ضا زض
ٌّگبم اخطای ًقفّبی خٌؿیتی ضٍظاًِ قبى هیثیٌٌس ،اگط هیثیٌٌس کِ هبزضاًكبى اغلت زض زاذکل
هٌعل ثِ ؾط ثطزُ ٍ پسضاًكبى زض ذبضج اظ هٌعل ثِ کبض اقتغبل زاضًس ،هبزضاى قبى ًؿجت ثِ پکسضاى
قبى ٍقت ثیكتطی ضا ثطای آقپػیً ،ابفت ٍ ؾکبیط کبضّکبی ذبًکِ زاضی اذتهکبل هکیزٌّکس ٍ
اغلت هبزضاى قبى ّؿتٌس کِ اظ کبضقبى هیظًٌٌس تب اظ آًْب ثِ ٌّگبم ثیوبضی هطاقجت کطزُ یب آًْب
ضا ثِ کتط ثجطًسَ ،جیعی اؾت کِ ایي کَزکبى ًقفّبی هصکَض ضا ثِ عٌکَاى قکیَُّکبی عکبزی ٍ
پصیطفتِ قسُ ثطای ضفتبض هطزاى ٍ ظًبى تلقی کطزُ ٍ آًْب ضا ثپصیطًس (ثطاٍى .)86 :1992 ،ثطاؾکبؼ
ًاطیِ خبهعِ پصیطی خٌؿیت ،زض فطآیٌس خبهعِ پصیطی زض ذبًَازًُ ،گطـّکب ٍ َّیکت خٌؿکیتی
1. Gender Socialization Theory
2. Estanli & Varise
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ثِ نَضت زضًٍی قسُ ثِ فطظًساى اًتقبل یبفتِ ٍ تکساٍم ؾکلُِ هکطزاى ٍ فطهکبًجطزاضی ظًکبى ضا ثکِ
زًجبل هیآٍضز.
ثبتَخِ ثِ ایي کِ زض َی فطآیٌس خبهعِ پصیطی خٌؿیت ،هعوَال اظ هطزاى تهکَیطی هؿکتقل،
اؾتَاض ،قبیؿتِ ،تَاًب ٍ ثباضازُ تطؾین گطزیسُ ٍ زضهقبثل ،ظًبى هَخَزاتی آضام ،فطهبًجط ،هٌفعکل،
عبَفی ٍ ٍاثؿتِ تَنی

هیقًٌَس؛ زض چٌیي قطایُی هطزاى ًقف خٌؿیتی ؾلُِ گطی هطزاًکِ ٍ

ظًبى ًقف فطهبًجط ثَزى ضا هیپصیطًس (قبفط ٍ الهي.)98 :1992 ،
یلی زیگط اظ ضاُّبیی کِ ٍالسیي ،ضفتبضّبی خٌؿیت هساض فطظًساًكبى ضا تقَیت هیکٌٌکس اظ
َطیق الگَّبی هتفبٍت کٌف هتقبثل ٍ ضفتبض ثب زذتطاى ٍ پؿکطاى اؾکتٍ .الکسیي ایکي ضفتبضّکبی
هعیي زض فطظًساى قبى تقَیت هکی کٌٌکس .اظ ایکي ضٍ ،تقلیکس فطظًکساى اظ ضفتبضّکبی ٍالکسیي ٍ ًیکع
تقَیت هؿتقین پبؾدّبی فطظًساى تَؾٍ ٍالسیي اظ ضاُّبی اؾبؾی ّؿکتٌس ککِ هٌدکط ثکِ خبهعکِ
پصیطی هتفبٍت زذتطاى ٍ ؾطاى زض ذبًَازُ هیگطزز .ایي تفبٍت گصاضیّکب ٍ توکبیعات ثکیي زٍ
خٌؽ کِ اظ آغبظ ظًکسگی قکطٍ هکی قکَز هٌدکط ثکِ یکبزگیطی ضفتبضّکبی هٌفعالًکِ ،هُیعبًکِ ٍ
پطٍضقی ٍ هطاقجت اظ زیگطاى تَؾٍ زذتطاى هیگطزز زض حکبلی ککِ پؿکطاى ضفتبضّکبی فعبالًکِ،
پطذبقگطاًِ ٍ هؿتقل هتلی ثِ ذَز ثَزى ضا هیآهَظًس .ثطاؾبؼ ًاطیبت " ثکالک" ٍالکسیي ثکِ
احتوبل ظیبز ضفتبضّبیی ضا زض پؿطاى تكَیق هیکٌٌس کِ آًْب ضا زاضای اعتوبز ثِ ًفکؽ ،هؿکتقل ٍ
خؿَض ثبض هی آٍضًس؛ زض حبلی کِ زذتطاى ضا ثِ ؾَی ضفتبضّبی افعایف زٌّسُ ضٍاثکٍ هتقبثکل ثکب
زیگطاى ٍ هتلی قسى ثِ آًْب ؾَ ،هیزٌّس( .لیٌسؾی ٍ ّولبضاى.)643 :1997 ،
وظزیٍ ًَیت ریچارد جىکیىش

1

خٌلیٌع اؾتسالل هیکٌس ککِ ثؿکیبضی هُبلعکبت خبهعکِقکٌبذتی ٍ ضٍظهکطُ هیکبى َّیکت (یکب
َّیتّبی) اختوبعی ٍ َّیت فطزی توبیع ًَعی قبنل هیقًَس؛ زضحبلی کِ اهط ِیگبًکِ فکطزی ٍ
اهط هكتطک خوعی ضا هیتَاى چٌبى فْن کطز کِ هكبثِ ّوسیگط ثبقٌس (اگط زقیقبً ثب ّکن یلؿکبى
ًجبقٌس)؛ قبیس ثبضظتطیي فط ،هیبى َّیت فطزی ٍ َّیت خوعی زض ایي ثبقس کِ َّیت فطزی ثکط
تفبٍت ٍ َّیت خوعی ثط قجبّت ت کیس زاضز؛ ثب ایي حبل حتی ایي ّن چیعی ثیف اظ ایي ًیؿکت
1. Richard Jenkins
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کِ ّطیک اظ آًْب ثطیک هَيَ ت کیس هیکٌٌس (خٌلیٌکع .)34-35 :1381 ،اتفبقکبً ثکب ضخکَ ثکِ
فطٌّگ لغبت اًگلیؿی آکؿفَضز زض هییبثین کِ ٍاغُی َّیت یب  Identityضیكِ زض ظثبى التیي
زاضز( Identitasاظ  Idemیعٌی"هكبثِ ٍ یلؿبى" ضیكِ هی گیطز) ٍ زٍ هعٌبی انلی زاضز :اٍلکیي
هعٌبی آى ثیبًگط هفَْم تكبثِ هُلق اؾت :ایي ثب آى هكبثِ اؾت .هعٌکی زٍم آى ثکِ هفْکَم توکبیع
اؾت کِ ثب هطٍض ظهبى ؾبظگبضی ٍ تساٍم ضا فطو هیگیطز .ثِ ایي تطتیت ،ثکِ هفْکَم قکجبّت اظ
زٍ ظاٍیِی هرتل

ضاُ هی یبثس ٍ هفْکَم َّیکت ثُکَض ّوعهکبى هیکبى افکطاز یکب اقکیبء زٍ ًؿکجت

هحتول ثطقطاض هیؾبظز :اظ یک َطف قجبّت ٍ اظ َطف زیگط تفبٍت (ّوبى.) 5 :1381 ،
خٌلیٌع هعتقس اؾت َّیت اختوبعی زؾتبٍضزی عولی ،یعٌی یک فطایٌس اؾت ککِ هکیتکَاى
آى ضا ثب ثِ کبض گطفتي کٌفهتقبثل زضًٍی ٍ ثطًٍی فْن کطز .اظ ًاکط خٌلیٌکع َّیکتّکبی اٍلیکِ
هبًٌس  -ذَیكتٌی،اًؿبى ثَزى ،خٌؿیت،ذَیكبًٍسی ٍ قَهیت ٍ ......زض قیبؼ ثب ؾبیط َّیتّکبی
اختوبعی اظ اؾتحلبم ثیكتطی ثطذَضزاض ّؿتٌسّ ،وچٌیي گطٍُ ذَیكبًٍسی هٌجعی آقلبض ثکطای
َّیت کٌكگط اختوبعی اؾت کِ اظ اؾتحلبم ثبالیی ثطذَضزاض اؾت .ظهبى ٍ هلبى ًیع ثِ عٌکَاى
هٌبثع ؾبذتِ قسى َّیت زض نحٌِ اختوب زاضای اّویّت کبًًَی ّؿتٌس ،چطا کِ قٌبؾکبیی یکک
چیع ثِ هعٌبی آى اؾت کِ آى ضا زض ظهبى ٍ هلبى خبی زّینًْ .بزّب ثِ عٌَاى الگَّبی خبافتکبزُ
عول ٍ ّوچٌیي ؾبظهبىّب ثِ عٌَاى ًوَز ضزُ ثٌسیّکبی اختوکبعی ،اظ خولکِ حیُکِّکبی هْوکی
ّؿتٌس کِ زض چبضچَة آًْب تعییي َّیت اّوّیّکت پیکسا هکیکٌکسَّ .یکتّکبی اختوکبعی تَؾکٍ
اقربل کؿت ٍ هُبلجِ هیقًَس ٍ زض چبضچَة هٌبؾکجتّکبی قکسضت ثکِ آًْکب ترهکیم زازُ
هیقًَس (خٌلیٌع.)36-44 :1381 ،
پیطیىٍ مطالعاتی پضيَص
الف ) مطالعٍ داخلی
علوی ،هحوَز؛ الیبؾی ،ؾبضا ( ،)1388هُبلعکِای تحکت عٌکَاى « عَاهکل اختوکبعی هکَثط ثکط
هیعاى پصیطـ کلیكِّبی خٌؿیتی ظًبى قبغل ّوؿطزاض قْطؾتبى ؾطاة » اًدبم زازُاًکسّ .کسف
اظ اًدبم ایي پػٍّف ،تَنی

هیعاى پصیطـ کلیكِّبی خٌؿیتی تَؾٍ ظًبى ٍ تحلیل اختوکبعی

هَثط ثط آى اؾت .ایي تحقیق ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ پیوبیف اًدبم گطزیسُ ٍ ثطای گطزآٍضی زازُّب
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اظ پطؾكٌبهِ هحقق ؾبذتِ اؾکتفبزُ قکسُ اؾکت .خبهعکِ آهکبضی تحقیکق ً 333فکط اظ ظًکبى قکبغل
ّوؿطزاض قْطؾتبى ؾطاة ثَزُ اؾت کِ ثب اؾتفبزُ اظ قیَُ ًوًَِ گیطی تهبزفی ؾبزُ ٍ ثطاؾبؼ
فطهَل ًوًَِ گیطی کَکطاى ة حدن ًوًَِ ثطاثط ً 152فط اظ آًبى ،ثِ عٌَاى پبؾرگَیبى تحقیکق
اًتربة قسًس .هتغیط ٍاثؿتِ تحقیق « ،هیعاى پصیطـ کلیكِّبی خٌؿیتی » ثَزُ اؾت کِ ضاثُکِ اى
ثب ثطذی اظ هتغیطّبی اختوبعی ثِ عٌَاى هتغیطّبی هؿتقل هَضز ثطضؾی قطاض گطفتِ اؾت .یبفتِّکب
ًكبى هیزّس کِ ٍیػگی ّبی قرهیتی اثعاضی ًایط فعبل ،پطاًطغِ ،هؿتقل ،پطذبقگط ،هسیط ،قَی
ٍ تَاًب ثِ هطزاى ٍ ٍیػگیّبی قرهیتی ثیبًی یب ضٍحیِ ثرکف ًایکط عکبَفی ،حؿکبؼ ،خکصاة،
آضام،نجَض ،هًُطةٍ ،اثؿتِ ثِ زیگطاى ٍ ًگطاى ثِ ظًبى ًؿجت زازُ قسُاًسّ .ن چٌیي هكکرم
گطزیککس کککِ ثککیي حوبیککت اختوککبعی ؾککبظهبى ،قککجلِ ضٍاثککٍ اختوککبعی ،تعْککس ثککِ ًقککف ،ؾککُ
تحهیالت ّوؿط ،ؾبثقِ کبض ٍ ؾي ظًبى ثب هیعاى پصیطـ کلیكکِّکبی خٌؿکیتی ضاثُکِ هعٌکبزاضی
ٍخَز ًساقتِ اؾت ٍ َجق آظهَى تحلیل ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ ،عسم حوبیت اختوکبعی ؾکبظهبى
ٍ عسم تعْس ثِ ًقف ،ؾبثقِ کبض ٍ ؾي ظًبى ثط هیعاى پصیطـ کلیكِّبی خٌؿیتی ظًبى تبثیطگکصاض
ثَزُاًس.
علوی ،هحوَز ،علیعازُ ،حویسُ ( )1388زض هُبلعِای ثب عٌکَاى « عَاهکل اختوکبعی هکَثط ثکط
َّیت خٌؿیتی زذتطاى زاًكدَی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تجطیع»َّ ،یت ضا پسیکسُای پَیکب ٍ
قبهل ثركْبی گًَبگًَی هیزاًٌس کِ اظ عًَیت فطز زض گکطٍُّکبی هرتلک

ًبقکی هکیقکَز.

َّیت اثعبز گؿتطزُ ٍ گًَبگًَی زاضز کِ یلی اظ اًَا آى َّیت خٌؿیتی اؾت .ضٍـ تحقیکق،
پیوککبیف ٍ اثککعاض خوککع آٍضی اَالعککبت پطؾكککٌبهِ اؾککت .خبهعککِ آهککبضی ایککي تحقیککق زذتککطاى
زاًكدَی زاًكگبُ آظاز اؾالهی تجطیع ضا زض ؾبل  ٍ 1387زض ًوًَِای ثِ حدکن ً 371فکط اظ آًکبى
اؾتً .تبیح ثِ زؾت آهسُ اظ اًدبم آظهًَْبی هرتل

آهبضیً ،كکبى زاز ککِ ضاثُکِ هعٌکی زاضی

ثیي عَاهل اختوبعی هَثط ٍ َّیت خٌؿیتی ٍخَز زاضز .هتغیطّبی تحهیالت هکبزض ،قکغل پکسض،
تجعیى خٌؿی زض ذبًَازُّ ،طم قکسضت زض ذکبًَازُ ٍ ًگکطـ قکغلی ؾکٌتی ،ثکب پکصیطـ َّیکت
خٌؿیتی زذتطاى زاًكدَی زاًكگبُ آظاز اؾالهی تجطیع ضاثُِ هعٌی زاضی زاضًس.
ًیلدَ ( )1377تحقیقی ثب عٌَاى «ثطضؾی عَاهل ذبًَازگی هَثط ثط ًگطـ زذتطاى ًؿجت ثکِ
ًقف اختوبعی ذَز » ،اًدبم زازُ اؾت ًتبیح ایکي تحقیکق ًكکبى هکیزّکس ککِ زض خَاهکع اهکطٍظ
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تقؿین کبض خٌؿیتی اظ حبلت ؾٌتی نطف ذبضج قسُ ٍ حًَض ظًبى ٍ زذتطاى ضا زض عطنِّکبی
هرتل

اختوبعی اختٌبة ًبپصیط ؾبذتِ اؾت ،اهب ٌَّظ فْن ؾکٌتی اظ هکصّت ،ضؾکن ٍ ضؾکَهبت

قَهی ٍ قجیلِ ای ،افلبض قبلجی ...ٍ ،هبًعی خسی ثط ؾط ضاُ فعبلیت اختوبعی ظًکبى اؾکت .ثکِ َکَض
کلی زض ایي پػٍّف ثط ًقف اؾبؾکی ذکبًَازُ زض ًحکَُ قکلل گیکطی ًقکفّکبی اختوکبعی زض
زذتطاى تبکیس قسُ اؾت.
ضیبحی ،اؾوبعیل ( ،)1386هُبلعِای ثب عٌکَاى « عَاهکل اختوکبعی هکَثط ثکط هیکعاى پکصیطـ
کلیكِّبی خٌؿیتی :هَضز هُبلعِ ؛ خَاًبى ککبضآهَظ زض هطاککع آهکَظـ فٌکی ٍ حطفکِای اؾکتبى
هبظًسضاى » اًدبم زازُ اؾتّ .سف اظ اًدبم ایي پکػٍّف ،تَنکی

هیکعاى پکصیطـ کلیكکِّکبی

خٌؿیتی تَؾٍ هطزاى ٍ ظًبى خَاى زض اؾتبى هبظًسضاى ٍ تحلیکل عَاهکل ذکبًَازگی ٍ اختوکبعی
هَثط ثط آى اؾت .ایي تحقیق ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ پیوبیف اًدبم گطزیسُ ٍ ثطای گطزآٍضی زازّکب
اظ پطؾكٌبهِّبی ذَز اخطا اؾتفبزُ قسُ اؾت .خبهعِ آهبضی تحقیکق ً 10944فکط اظ ککبضآهَظاى
خَاى زض هطاکع ثبثت آهَظـ فٌی ٍ حطفِای اؾتبى هبظًسضاى ثَزُ اؾت کِ ثکب اؾکتفبزُ اظ قکیَُ
ًوًَِ گیطی کَکطاى ،حدن ًوًَِ ثطاثط ً 425فط اظ آًبى ثِ عٌکَاى پبؾکرگَیبى تحقیکق اًترکبة
قسًس .هتغیط ٍاثؿتِ تحقیق « ،هیعاى پصیطـ کلیكِّکبی خٌؿکیتی » ثکَزُ اؾکت ککِ ضاثُکِ آى ثکب
ثطذی اظ هتغیطّبی اختوبعی ٍ ذبًَازگی ثِ عٌَاى هتغیطّبی هؿکتقل هکَضز ثطضؾکی قکطاض گطفتکِ
اؾت .یبفتِّب ًكبى هیزّس کِ گطچِ تفبٍتّبی خٌؿیتی هعٌبزاضی زض هیعاى پصیطـ کلیكِّبی
خٌؿیتی هكبّسُ قسُ اؾت؛ اهب زض هدوَ ٍ ،یػگیّبی قرهیتی اثعاضی ثب ؾبظهبًسُ ًایط فعبل،
پط اًطغی ف هؿتقل ،پطذبقگط ،هسیط ،قَی ٍ ،تَاًب ثِ هطزاى ٍ ٍیػگیّکبی قرهکیتی ثیکبًی ثکب
ضٍحیِ ثرف ًایط عبَفی ،حؿبؼ ،خصاة ،آضام ،نجَض ،هًُطةٍ ،اثؿتِ ثِ زیگکطاى ٍ ًگکطاى
ثِ ظًبى ًؿجت زازُ قسُ اًسّ .وچٌیي هكرم گطزیس ککِ ثکیي خٌؿکیت ،هحکل ؾکلًَت ،هیکعاى
تحهیالت ،هیعاى زضآهکس ذکب ًَازُ ٍ هیکعاى ؾکرتگیطی ٍالکسیي ثکب هیکعاى پکصیطـ کلیكکِّکبی
خٌؿککیتی ضاثُککِ هعٌککبزاضی ٍخککَز زاقککتِ اؾککت ،هتغیطّککبیی ًایککط پبیگککبُ اختوککبعی – اقتهککبزی
ذبًَازًُ ،گطـ خٌؿیتی ؾٌتیً ،گطـ قغلی ؾٌتی ٍ ٍيع تبّل ثط هیکعاى پکصیطـ کلیكکِّکبی
خٌؿیتی تبثیط گصاض ثَزُاًس.
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ب ) مطالعٍ خارجی
اؾتفبى ٍ کَضزض  )1985( 1تحقیقی ثب عٌکَاى «تکبثیط ذکبًَازُ ،قکغل ٍ ًگکطـّکبی خٌؿکیتی
فطظًساى» اًدبم زازُ اًسّ .سف ایي هُبلعِ ،پبؾد ثِ ایکي ؾکَال اؾکت ککِ آیکب هَقعیکت قکغلی ٍ
ؾَُح تحهیلی ٍالسیي ثط ًگطـّبی خٌؿیتی فطظًساى اثط هیگصاضز یکب ذیکط؟ .ایکي تحقیکق ثکِ
قیَُ پیوبیكی ثَزُ ،اثعاض خوع آٍضی اَالعبت زض آى ،پطؾكٌبهِ اؾکت .خبهعکِ آهکبضی زض ایکي
تحقیقًَ ،خَاًبى  18 -15ؾبلِ اؾتً .تبیح ایي تحقیق ًكبى هیزّکس ککِ ًَخَاًکبًی ککِ ّکط زٍ
ٍالسیي قبى زض ذبضج اظ ذبًِ کبض هیکٌٌس ًگطـ تؿبٍی گطایبًِ ًؿجت ثکِ ًقکفّکبی خٌؿکیتی
زاضًس.
پبٍل ٍ اؾتیلوب )1982( 2تحقیقی ثب عٌَاى «ثطضؾی ٍ هقبیؿکِ تکبثیط هکبزض ثکط ًگکطـ فطظًکساى
زذتط ٍ پؿط ًؿجت ثِ کبض ظًبى» اًدبم زازُاًسّ .سف ایي تحقیق ثطضؾی هقبیؿکِای تکبثیط هکبزض ٍ
قبغل ثَزى اٍ ثط ًگطـّبی خٌؿیتی فطظًساى اؾت .ایي تحقیق ثِ قکیَُ پیوبیكکی ثکَزُ ٍ اثکعاض
خوع آٍضی اَالعبت پطؾكٌبهِ هحقق ؾبذتِ اؾت .خبهعِ آهکبضی آى کلیکِ  19-16ؾکبلِ قکْط
ًیَیَضک اؾت کِ حدکن ًوًَکِ ثکِ ضٍـ ذَقکِای تهکبزفی َجقکِای ثکِ زؾکت آهکسُ اؾکت.
یبفٌِّبی اؾي تحقیق حبکی اظ آى اؾت کِ پؿطاًی کِ زاضای هکبزضاًی قکبغل ٍ تحهکیل ککطزُ
ّؿتٌسً ،گکطـّکبی حٌؿکیتی تؿکبٍی گطایبًکِ تکطی ًؿکجت ثکِ زذتطاًکی زاضًکس ککِ زاضای ایکي
ذهَنیبت ّؿتٌس.
ثطَّم ،)1983( 3هُبلعِای ثب عٌَاى «ًگطـ زاًكدَیبى ًؿجت ثِ کبض ظًکبى زض قکْط خکطزاى»
اًدبم زازُ اؾکت .هحقکق زض ایکي تحقیکق ثطذکی عَاهکل اختوکبعی ٍ فطٌّگکی هکَثط ثکط ًگکطـ
زاًكدَیبى ًؿجت ثِ کبض ظًبى ضا هَضز ثطضؾی قطاض زازُ اؾت .ایي تحقیق ثِ قیَُ پیوبیكی ثکَزُ
ٍ اثعاض خوع آٍضی اَالعبت زض آى ،پطؾكٌبهِ اؾتً .تبیح تحقیق ًكبى هیزّس کِ ضاثُکِ هعٌکی
زاضی ثیي هیعاى زیٌساضی ٍ ًگطـ ًؿکجت ثکِ ککبض ظًکبى ٍخکَز زاضز .اظ ؾکَی زیگکط ثکیي ؾکي،
خٌؽ ٍ ،پبیگبُ اختوبعی – اقتهبزی ٍ ّطم قسضت زض ذبًَازُ ٍ قَهیت ثب ًگطـ ًؿجت ثِ ککبض
ظًبى ضاثُِ هعٌبزاض هثجتی ٍخَز زاضز.
1. Stepan and Corder
2. Powell and Steelma
3. Barhom
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ثساض ٍ زیگطاى  )2001( 1زض هُبلعِای ثیي الوللی زض  25کكَض زض هَضز کلیكِّبی خٌؿکیتی
اًدبم زازُ اًس .ایي پػٍّف ثِ قیَُ پیوبیكی ٍ اثعاض خن آٍضی اَالعبت زض آى پطؾكٌبهِ اؾکت.
ًتبیح ایي هُبلعِ ًكبى زاز کِ نفتّبی ًایط عبَفی ،هًُطةٍ ،اثؿتِ ،تطؾَ ،هْطثکبى ،هالیکن،
احؿبؾبتی ،زلؿَظً ،بظکسل ،هٌفعل ثِ ظًبًی ٍ نفبتی ًایط فعبل ،حبزثِ خَ ،پطذبقکگط ،ذكکي،
ؾلُِ گط ،قَی ،ثب اًطغی ،هؿتقل ،هقبٍم ٍ ؾٌگسل ثِ هطزاى ًؿجت زازُ قسُ اؾت .ایي ثطزاقکت
زض تعساز ظیبزی اظ فطٌّگّب ٍخَز زاضز ٍ ًكبى هیزّس کِ تهَضات قبلجی زض هَضز ظًبى هٌفکی
اؾت .هثالً اظ ًاط حؿبؾیت ،زضک زیگطاى ٍ ذًَگطهی زض ضٍاثٍ عبَفی تب اًساظُای ثطتطی ثکِ
ظًبى زازُ هیقَز .اهب زض هدوَ نفبت هطزاًِ ذیلی ثب اضظـ تط اظ نفبت ظًبًِ اؾت.
گَضزیي ٍ تبًٍعًس )1986( 2زضپػٍّف ذَز ثب عٌَاى" زاضا ثَزى آگبّی خٌؿی "زض هکَضز
َّیت خٌؿی ظًبى ٍ تكریم َّ یت گطٍّی ٍ آگبّیّبی گطٍّی 16 ،هقَلکِ تْیکِ کطزًکس
کِ اظ ّط کسام اظ ظًبى هیپطؾکیسًس ککِ ثکب ککسام یکک اظ ایکي هقَلکِّکب (گکطٍُّکب) احؿکبؼ
ّوجؿتگی هیکٌٌس ٍ ایٌلِ ثب کسام زؾتِ اظ هطزم ثب ا یسُّب ٍ عالیقكبى هَافقٌس .هُبلعکِ ی یکبز
قسُ ًكبى زاز کِ ظًبى چگًَِ زضگیط ؾبظ ٍ کبضّبی َّیت ثرف اختوبعی ،هقَلِ ثٌسی ذکَز
ٍ زیگطاى ٍ ّوچٌیيَّ ،یت زّی ثِ ذَز هیقًَس .زض ایي هُبلعِ ،اظ ضٍـ پیوبیف ٍ ههکبحجِ
اؾتفبزُ قسُ اؾت .خبهعِ آهبضی ایي تحقیق ،کلیِ ظًبى قْط پتطظثَضگ اؾت کِ تعساز ً 845فط
اظ ظًبى قْط پتطظثَضگ ثِ ضٍـ ًوًَِ گیطی ذَقِای چٌس هطحلِای اًتربة قسُاًس.
فزضیٍَای پضيَص
ثِ ًاط هیضؾس ثکیي پبیگکبُ اختوکبعی  -اقتهکبزی ٍ قکلل گیکطی َّیکت خٌؿکیتی زذتکطاى
زاًكدَ ضاثُِ ٍخَز زاضز.
ثِ ًاط هیضؾس ثیي زیٌساضی ٍ قلل گیطی َّیکت خٌؿکیتی زذتکطاى زاًكکدَ ضاثُکِ ٍخکَز
زاضز.
ثِ ًاط هی ضؾس ثیي ًبثطاثطی خٌؿیتی ٍ قلل گیطی َّیت خٌؿکیتی زذتکطاى زاًكکدَ ضاثُکِ

1. Bethar
2. Gurin and Towsend
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ٍخَز زاضز.
ثِ ًاط هی ضؾس ثیي ًگطـ ثِ اقتغبل ٍ قلل گیطی َّیت خٌؿکیتی زذتکطاى زاًكکدَ ضاثُکِ
ٍخَز زاضز.
ثِ ًاط هیضؾس ثیي ًقفّبی خٌؿیتی ٍ قلل گیطی َّیت خٌؿیتی زذتکطاى زاًكکدَ ضاثُکِ
ٍخَز زاضز.
ريش ضىاسی پضيَص
ًَ تحقیق زض ایي پػٍّف کبضثطزی اؾت .ضٍـ اخطای تحقیکق ًیکع پیوبیكکی اؾکت .اثکعاض
گطزآٍضی زازُ ّب پطؾكٌبهِ اؾتّ .وچٌیي ثطای تْیِ چبضچَة هفَْهی ٍ تدطثی اظ ضٍـّکبی
اؾٌبزی (کتبثربًِای) یعٌی ضخَ ثِ هٌبثع هَخَز اؾتفبزُ ذَاّس قکسٍ .احکس هكکبّسُ ٍ تحلیکل
ایي تحقیق فطز اؾت .علت اًتربة ضٍـ پیوبیف ضؾیسى ثِ ثیكیٌِ قسضت تعوین یبفتکِّکب اؾکت.
خبهعِ آهبضی تحقیق قبهل کلیِ زاًكدَیبى زذتط زاًكگبُ قْیس چوطاى اَّاظ اؾت ککِ زض ایکي
تطم (ًیوِ اٍل ؾکبل تحهکیلی  )1392اًترکبة ٍاحکس ًوکَزُ ٍ هكکغَل ثکِ تحهکیل ّؿکتٌس .ککِ
ثطاؾبؼ آهبض اذص قسُ اظ هطکع آهبض زاًكگبُ قْیس چوطاى اَّاظ ٍ ثکب تَخکِ ثکِ آهبضّکبی اضایکِ
قسُ زض ؾبیت زاًكگبُ قْیس چوطاى تعساز آًْب ً 5093فط اؾت .کِ حدن ًوًَِ هعبزل ً 254فکط
اظ زاًكدَیبى زذتط ثطاؾبؼ فطهَل کَکطاى ثِ قیَُ ًوًَِ گیطی ذَقِای اًتربة قسًس ٍ پؽ
اظ خوع آٍضی پبؾدّبی پبؾرگَیبى ،زازُّکب ثکب اؾکتفبزُ اظ ًکطم افکعاض  spssزض زٍ ؾکُ آهکبض
تَنیفی ٍ آهبض اؾتٌجبَی هَضز تدعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفتِ اؾت .اظ لحبِ ظهبًی ایکي تحقیکق زض
ؾبل  1391-1392اخطا قسُ اؾت .يطیت پبیبیی ّطیک اظ هتغیطّبی تحقیق زض خکسٍل قکوبضُ
 1شکط قسُ اؾت کِ هقبزیط آلفبی کطًٍجبخ ّوِ هتغیطّب زض ؾُ قبثل قجَلی اؾت.
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جذيل ضمارٌ  :1ضزایة آلفای کزيوثاخ متغیزَای مختلف تحقیق
متغیز

آلفای کزيوثاخ

ًبثطاثطی خٌؿیتی

0/82

ًگطـ ثِ اقتغبل

0/79

ًقفّبی خٌؿیتی

0/82

زیٌساضی

0/84

َّیت خٌؿیتی

0/78

پبیگبُ اختوبعی  -اقتهبزی

0/81

ًبثطاثطی خٌؿیتی

0/82

یافتٍَای پضيَص
تًصیف يیضگیَای جمعیت ومًوٍ
هیبًگیي ؾي پبؾرگَیبى  ، ،21/75هتغیط ؾي زض  8زؾتِ ،تقؿین ثٌسی قکسُاًکس ککِ ثیكکتطیي
فطاٍاًی هطثٌَ ثِ ضزُ ؾٌی  24ؾبل ثب ً 4فط ( 1/6زضنس ) ٍ کوتطیي فطاٍاًی هطثٌَ ثِ ضزُ ؾٌی
 21ثب ً 66فط ( 25/2زضنس ) اؾت .اظ ًاط هتغیط ٍيعیت تبّل ،قَز اظ ً 254فط خوعیکت ًوًَکِ
ً 230فط ( )90/6زض نس پبؾرگَیبى هدطز ٍ ً 24فط ( )9/4زضنس ًیکع هتبّکل ّؿکتٌس .اظ لحکبِ
هتغیط گطٍُ تحهیلی ،ضقتِ علَم اًؿبًی  49/21زضنس ،ضقتِ علَم تدطثی 22/44زضنکس ،ضقکتِ
ضیبيی  28/34زضنس پبؾرگَیبى ضا تكلیل هیزٌّس .هتغیط قَهیت ًیع زض  6ضزُ قبهل؛ فکبضؼ،
لط ،عطة ،کطز ،تطک ،ؾبیط تقؿین ثٌسی قکسُ اؾکت .ککِ ثیكکتطیي فطاٍاًکی هطثکٌَ ثکِ قَهیکت
فبضؼ ثب  41/73زضنس (ً 106فط ) ٍ ؾپؽ هطثٌَ ثکِ قَهیکت لکط ثکب  20/47زضنکس ٍ کوتکطیي
فطاٍاًی هطثٌَ ثِ قَهیت تطک ثب  3/14زضنس (ً 8فط) اؾت.
تًصیف يیضگیَای متغیز ياتستًٍَ :یت جىسیتی دختزان داوطجً
خسٍل قوبضُ  ،2هطثٌَ ثِ آهبضُ ّبی تَنکیفی ثکِ هتغیکط ٍاثؿکتِ پکػٍّف (َّیکت خٌؿکیتی
زذتطاى زاًكدَ) اؾت .زازُّبی خسٍل حبکی اظ آى اؾت کِ هیبًگیي  ،223/08اًحطاف هعیکبض
ثطاثط ٍ 25/3احس ٍ ٍاضیبًؽ هتغیط هطثََِ ثطاثط ثب  640/56اؾت .حساقل ًوطُ کؿت قسُ ٍ 141

ثطضؾی عَاهل اختوبعی هَثط ثط قلل گیطی َّیت خٌؿیتی زذتطاى 97 / ...

حساکثط ًوطُ  303اؾت.
جذيل ضمارٌ  :2آمارٌَای تًصیفی ًَیت جىسیتی دختزان داوطجً (متغیز ياتستٍ)
آمارٌَای تًصیفی

میشان

هیبًگیي

223/08

اًحطاف هعیبض

25/3

ٍاضیبًؽ

640/56

حساقل

141

حساکثط

303

آسمًن فزضیات
خسٍل قوبضُ ً ،3كبى زٌّسُ ًتبیح آظهَى ّوجؿتگی ثیي هتغیطّبی هؿکتقل تحقیکق ثکب هتغیکط
ٍاثؿتِ (َّیت خٌؿیتی) اؾتّ .وبًَُض کِ زازُّبی خسٍل (َّیکت خٌؿکیتی) ضاثُکِ هعٌکبزاضی
زاضًس .اهب ّوبًَُض کِ يطایت پیطؾَى ًكبى هیزٌّکس ،ثطذکی ا ظهتغیطّکب ضاثُکِ هٌفکی ٍ ثطذکی
زیگط ضاثُِ هثجت ثب هتغیط َّیت خٌؿیتی زاضًس .ؾُ هعٌبزاضی ٍ يطایت ّوجؿتگی ّط یکک اظ
هتغیطّب زض خسٍل قوبضُ  3ثِ تفلیک آهسُ اؾت.
جذيل ضمارٌ  :3وتایج آسمًن َمثستگی تیه متغیزَای مستقل ي متغیز ياتستٍ تحقیق
میشان

سطح معىی

َمثستگی

داری

ًگطـ ثِ اقتغبل ٍ َّیت خٌؿیتی

**-0/150

0/004

ًبثطاثطی خٌؿیتی ٍ َّیت خٌؿیتی

**

0/014

زیٌساضی ٍ َّیت خٌؿیتی

**

متغیز

ًقفّبی خٌؿیتی ٍ َّیت خٌؿیتی
پبیگبُ اختوبعی – اقتهبزی ٍ َّیت خٌؿیتی

0/382
0/183

**

0/001

وتیجٍ آسمًن
تبییس
تبییس
تبییس

-0/415

0/016

تبییس

**-0/447

0/000

تبییس

**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).
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تعییه کىىذٌَای ًَیت جىستی :وتایج رگزسیًوی
ثطای تعییي ؾْن تبثیطگصاضی ًؿجی هتغیطّبی هؿتقل ثط هیعاى تَلیکس علوکی اعًکبی ّیک ت -
علوی اظ تحلیل ضگطؾیًَی چٌسهتغیطُ اؾتفبزُ قس .اظ پٌح هتغیط هؿکتقل ککِ ٍاضز هعبزلکِ قکسًس،
تٌْب ؾِ هتغیط ًگطـ ثِ اقتغبلً ،قفّبی خٌؿیتی ٍ زیٌساضی هعٌبزاض ثَزُاًس کِ زض هدوکَ 23
زضنس اظ تغییطات هطثٌَ ثِ َّیت خٌؿیتی ضا ایي زٍ هتغیکط تجیکیي هکیکٌٌکس ٍ هکبثقی ٍاضیکبًؽ
تجییي قسُ هتبثط اظ هتغیطّبی زیگطی اؾت کِ زض هسل تحقیق آٍضزُ ًكسُاًس.
ًتبیح هعبزلِ ضگطؾیًَی ًكبى هکی زّکس ککِ ثکب افکعایف یکک ٍاحکس اًحکطاف اؾکتبًساضز زض
زیٌساضیَّ ،یت خٌؿیتی ثِ اًساظُ  0/1اًحطاف اؾتبًساضز افعایف هییبثکسّ .وچٌکیي ثکب افکعایف
یک ٍاحس اًحطاف اؾتبًساضز ًقفّبی خٌؿیتیَّ ،یت خٌؿیتی زذتطاى زاًكدَ ثِ اًکساظُ 0/11
اًحطاف اؾتبًساضز افعایف هییبثسّ .وچٌیي ثب افعایف یک ٍاحس اًحکطاف اؾکتبًساضز ًگکطـ ثکِ
اقتغبلَّ ،یت خٌؿیتی زذتطاى زاًكدَ ثِ اًساظُ  0/43اًحطاف اؾکتبًساضز افکعایف هکییبثکس .زض
ایي هعبزلِ ثِ ذبَط ایي کِ يطایت اؾتبًساضز قسُاًس ،ثِ ذَثی هیتَاى ثِ ًؿجت تبثیط ّطیکک اظ
هتغیطّب ثط هتغیط ٍاثؿتِ پی ثطز .زض ایٌدب هالحاِ هیقَز کِ هتغیط ًگطـ ثِ اقتغبل زض هقبیؿِ ثکب
ؾبیط هتغیطّب ؾْن ثیكتطی زض تجییي َّیت خٌؿیتی زذتطاى زاًكدَ زاضزّ .ن چٌیي زض ایکي هکسل
ضگطؾککیًَی قککبذمّککبی ّککن ذُککیً 1یککع ثطضؾککی قککسُ اؾککت .ثطاؾککبؼ ًتککبیح خککسٍل ظیککط،
قبذمّبی يطیت تحول ٍ ٍی .آی .اف زض حس قبثل قجَلی اؾت .خکساٍل ظیکط ًتکبیح تحلیکل
ضگطؾیَى چٌسهتغیطُ ضا ًكبى هیزّس.
جذيل ضمارٌ  :4تجشیٍ ياریاوس رگزسیًن چىذمتغیزٌ فزضیٍَای پضيَص
زضخِ

هدوَ

هیبًگیي

آظازی

هدصٍضات

هدصٍضات

ضگطؾیَى

3

67667/285

22555/762

ثبقی هبًسُ

418

215589/8

515/765

کل

421

283257

هسل

کویت F

43/732

ؾُ هعٌی

ضگطؾیَى

زاضی

چٌسگبًِ

0/000

0/489

R2

0/239

1. co-linerity
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جذيل ضمارٌ  :5وتایج رگزسیًن ًَیت جىسیتی ي متغیزَای مستقل
قبذمّب
هتغیطّب

B

() Constant

197/329

Beta

هقساضt

ؾُ
هعٌبزاضی

22/773

0/000

يطیت

ٍیای

تحول

اف

ًگطـ ثِ اقتغبل

0/973

0/43

8/974

0/000

0/903

1/108

ًقفّبی خٌؿیتی

0/183

0/11

3/794

0/000

0/792

1/263

زیٌساضی

0/249

0/1

2/696

0/007

0/861

1/161

وتیجٍ گیزی
ًتبیح ثسؾت آهسُ اظ آظهَى آهبضی هَضز اؾتفبزُ زض ایي پػٍّف ًكبى هیزّس ککِ ثکِ ًاکط
هیضؾس ثیي ًقفّبی خٌؿیتی ٍ َّیت خٌؿیتی زذتطاى زاًكدَ ضاثُِ ٍخَز زاضز .ایکي یبفتکِ اظ
تحقیق حبيط ثب پػٍّف قبضاذکبًی (ّ ) 1384وؿکَ اؾکت ٍ اظ حیکث ضاثُکِ هعٌکبزاض ثکب پکػٍّف
ضیبحی (ّ )1386وبٌّگ اؾت اهب ًتبیح پػٍّف ضیبحی ضاثُکِ هثجکت ثکیي زٍ هتغیکط ضا گکعاضـ
زازُ اؾتّ .وچٌیي ثب پػٍّفّبی پبٍل ٍ اؾتیلوب ( ٍ )1982ثطَّم ( )1983قبثل تُجیکق اؾکت ٍ
اظ لحبِ ًاطی ،ثب ًاطیِ ًقف ّوبٌّگ اؾت.
زض ضاثُِ ثب تبییس فطيیِ «ثِ ًاط هی ضؾس ثکیي ًکبثطاثطی خٌؿکیتی ٍ َّیکت خٌؿکیتی زذتکطاى
زاًكدَ ضاثُِ ٍخَز زاضز » .هُبثق ًاطیِ ّبی خبهعِ پصیطی خٌؿیتی ٍ ًیکع یکبزگیطی اختوکبعی،
افطاز َی فطایٌس خبهعِ پصیطی اظ َطیق ؾکبظٍکبضّبی تقَیکت ٍ تقلیکس ،نکفبت ٍ ٍیػگکیّکبی
هتٌبؾت ثب خٌؿیت ذَز ضا اظ زیگطاى هْن ،ثِ ٍیػُ ٍالسیي ٍ ؾبیط اعًبی ذبًَازُ یبز هیگیطًس.
ثطاؼ ًاطیِ خبهعِ پصیطی خٌؿیتی ،زض فطآیٌس خبهعکِ پکصیطی زض ذکبًَازًُ ،گکطـّکب ٍ َّیکت
خٌؿیتی ثِ نَضت زضًٍی قسُ ثِ فطظًساى اًتقبل هییبثس ٍ تسٍام قکسضت هکطزاى ٍ فطهکبًجطزاضی
ظًبى ضا ثِ زًجبل زاضز .ثط ایي اؾبؼ ضاثُِ هعٌی زاض ایي فطيیِ ثط ایي اؾبؼ قبثل تجییي اؾت.
ایي ًتیدِ اظ پػٍّف حبيط ثکب تحقیقکبتی ّوچکَى ،کالًتکطی ٍ ایوکبًی ( ،)1392قکبنوی فکط
( ٍ )1388تَؾککلی (ّ ٍ )1389وچٌککیي ثککب پککػٍّف ثککساض ٍ زیگککطاى (ّ ،)2001ککیلوي ()1998
ّوبٌّگ اؾت.
زض ضاثُِ ثب تبییس فطيیِ « ثِ ًاط هیضؾس ثیي زیٌکساضی ٍ َّیکت خٌؿکیتی زذتکطاى زاًكکدَ

 / 100فهلٌبهِ ترههی علَم اختوبعی ،ؾبل ّكتن ،قوبضُ اٍل ،پیبپی ( ،)24ثْبض 1393

ضاثُِ ٍخَز زاضز» یلی اظ کبضثطزّکبی ًاطیکِ یکبزگیطی اختوکبعی ،تَيکی علکل تفکبٍتّکبی
خٌؿیتی زض ًگطـ ٍ ضفتبض اؾت .ایکي ًاطیکِ تبکیکس ثؿکیبض ظیکبزی ثکط ًقکف عَاهکل هحیُکی زض
یبزگیطی ًگطـّب ٍ ضفتبضّب زاضز .ثِ گًَِای کِ ًقؿف ٍالسیي ،هسضؾِ ٍ ّوؿبالى ضا زض قلل
گیطی ًگطـ ّب ٍ زض ًتیدِ قلل گیطی َّیت افطاز ثؿکیبض هکَثط تلقکی هکیکٌٌکس .ایکي یبفتکِ ثکب
پػٍّف ذَاخِ ًَضی (ّ )1386وؿٍَ ،لکی ثکب علوکی ٍ علیکعازُ ( )1388هٌُجکق ًیؿکت ،اظ ایکي
حیث کِ علوی ٍ علیعازُ ثیي زٍ هتغیط ضاثُِ هعٌبزاضی هكکبّسُ ًلطزًکسّ .وچٌکیي ایکي یبفتکِ اظ
تحقیق حبيط ،ثب ًتبیح پػٍّف ّیلوي ( ،)1998گَضزیي ٍ تبًٍعًس (ّ )1986وبٌّگ اؾت.
زض ذهَل تبییس فطيیِ «ثِ ًاط هیضؾس ثیي ًگطـ ثِ اقکتغبل ٍ َّیکت خٌؿکیتی زذتکطاى
زاًكدَ ضاثُِ ٍخَز زاضزً » .اطیِ یبزگیطی اختوبعی ثط اضتجبٌ ؾِ گبًِ ثیي فطز ،ضفتبض ٍ هحکیٍ
اظ َطیق فطآیٌس التعام یب علیت هتقبثل تبکیکس هکیکٌکس (گکطاف ٍ زیگکطاى .) 28 :1381 ،گطچکِ
فطآیٌس زض زٍ هحیٍ فیعیلی (خٌجِّبی هبزی هیساى ضفتبض) اختوکبعی (حًکَض ٍاقعکی یکب ذیکبلی
زیگطاى ٍ یب هكبضکت آًبى زض ظهبى یبزگیطی) ضخ هیزّس ،ثب ایي حبل ثِ ًاکط هکیضؾکس هحکیٍ
اختوکبعی اّویککت ٍیکػُای زاضز (قککبٍٍ کَؾککتبًعٍ .)41 :1982 ،ایکي یبفتککِ اظ تحقیکق حبيککط ثککب
پػٍّف ضیبحی ( ،)1386قلطثیگی ( ،)1389علوکی ٍ علیکعازُ (ّ ٍ )1388وچٌکیي ثکب پکػٍّف
پبٍل ٍ اؾتیلوب ( ،)1982قبثل اًُجب ،اؾتٍ ،لی ثب تحقیق اؾتفبى ٍ کَضزض ( )1985اظ حیث عکسم
ضاثُِ ثیي زٍ هتغیط غیطّوؿَ اؾت.
زض ضاثُِ ثب تبییس فطيیِ «ثِ ًاط هیضؾس ثیي پبیگبُ اختوکبعی -اقتهکبزی ٍ َّیکت خٌؿکیتی
زذتطاى زاًكدَ ضاثُِ ٍخَز زاضز» زض ًاطیکِ ًقکف ،هفکبّین پبیگکبُ ٍ هدوَعکِ پبیگکبّی ٍ ًیکع
ًقف ٍ هدوَعِ ًقكی اّویکت هکی یبثٌکس .زض ٍاقکع ،پبیگکبُ هَيکعی اؾکت ککِ فکطز زض ؾکبذتبض
اختوبعی خبهعِ ذَز ،اقغبل هیکٌس ٍ ثطاؾبؼ اضظـ هٌسی آى پبیگبُ ثکِ لحکبِ هیکعاى ککٌف،
قسضت ،تؿلٍ ٍ یب حیثیت خبی هعیٌی ضا زض ؾلؿلِ هطاتت اختوبعی ثِ ذَز اذتهبل هکیزّکس.
زض ّط پبیگبُ افطاز اظ ثطذی حقَ ٍ ،اهتیبظات ثطذَضزاض هیگطزًس زض حبلی کِ ثبیکس ٍاکبی

ٍ

تلبلیفی ضا ًیع اًدبم زٌّس .ایي یبفتِ اظ تحقیق حبيط ثب پػٍّف اؾتفبى ٍ کَضزض ( ،)1985ثساض ٍ
زیگطاى ( ،)2001گَضزیي ٍ تبًٍعًس (ّ ٍ ،)1986وچٌیي ثب تحقیقبتی ّوچَى قبضاذکبًی ()1384
ٍ ؾفیطی ٍ ظاض (ٍ )1386ذوؿِ (ّ )1383وؿَ ٍ ّوبٌّگ اؾت.
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