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تسزسي زاتطٍ تيه وفًذ اجتماػي مديسان گسيٌ ي تؼُد ساشماوي َيات ػلمي اش ديد اػضاي
َيات ػلمي دز داوطگاٌ ػلًم پصضكي اصفُان


يحيدٌ صيادشادٌ ،واسضٌاس اسضذ داًطگاُ اغفْاى
سيد ػلي سيادت ،داًطياس گشٍُ ػلَم تشتيتي داًطگاُ اغفْاى
ػثدالسسًل جمطيديان ،استادياس گشٍُ ػلَم تشتيتي داًطگاُ اغفْاى
چكيدٌ
ًظشيِ ًفَر اجتواػي اص سَي تؼذادي اص هتخػػاى دس سضتِ استثاطات اص پزيشش گستشدُاي تشخوَسداس ضوذُ
است .يىي اص داليل جارتِ ايي ًظشيًِ ،گشش غشيح آى تِ گستشش استثاطات اسوت .ايوي پوهٍّص توش اسواس
چاسچَب ًظشي يَول( )2002اًجام ضذُ استّ .ذف اص پهٍّص حاضش"تشسسي ساتطِ تويي هلففوِّواي ًفوَر
اجتواػي هذيشاى گشٍُ ٍ تؼْذ اػضاي ّيات ػلوي " اص ديذ ّيات ػلوي دس داًطگاُ ػلَم پضضىي اغوفْاى دس
سال 1387-88تَدً .فَر اجتواػي ضاهل ياصدُ هلففِ ٍ تؼْذ سواصهاًي ضواهل سوِ هلففوِ توَدُ اسوت .سٍش
تحميك:سٍش هَسد استفادُ ،سٍش تَغيفي

پيوايص ٍ جاهؼِ آهاسي ايي پهٍّص توام اػضواي ّيوات ػلووي

داًطگاُ ػلَم پضضىي ،ضاهل ً645فش تَدًوذ ووِ توا اسوتفادُ اص سٍش ًوًَوِگيوشي تػوادفي خَضوِاي چٌوذ
هشحلِايً 104 ،فش اص آًْا تِ ػٌَاى ًوًَِ ،اًتخواب ضوذًذ .توِ هٌظوَس جووغآٍسي اطالػوات اص دٍ پشسطوٌاهِ
استاًذاسد ًفَر اجتواػي يَول ( ،)2003ضاهل  44گَيِ دس همياس پٌج دسجِاي ٍ پشسطوٌاهِ اسوتاًذاسد تؼْوذ
ساصهاًي آفي هييش ( )1987ضاهل 24گَيِ ٍ تا تَجِ تِ ٍيهگيّاي جوؼيوتضوٌاختي (جٌسويت ،تهّول ،سوي،
تحػيالت ،هشتثِ ػلوي ،ساتمِ هذيشيت ٍ هحل اخز هذسن) تٌظين ضذُ است .ضشية پايوايي آًْوا توِ تشتيوة
 0/76 ٍ0 /83تِ دست آهذ .تِ هٌظَس تجضيِ ٍ تحليل اطالػات اص سگشسيَى چٌذ هتغيوشُ ٍضوشية ّوثسوتگي
استفادُ ضذً .تايج حاغل اص آصهَى ًطاى داد وِ تيي هلففِّاي ًفَر ٍ تؼْذ تا خػَغيات دهَگشافيه تفواٍت
هؼٌاداسي ٍجَد ًذاسد .دس ضويً ،تايج ضشية ّوثستگي ًطاى داد تيي تشخي اص هلففوِّواي ًفوَر (ّوىواسي،
هَسد تَجِ لشاس دادى ،ائتالف ،هطَست ٍ جارتِ ضخػي) ٍ هلففِّاي تؼْذ ساصهاًي ساتطوِ هؼٌواداسي ٍجوَد
داسد.
ياضٌَاي كليديً :فَر اجتواػي ،تؼْذ ساصهاًي ،اػضاي ّيهت ػلوي ،داًطگاُ ػلَم پضضىي.



ًَيسٌذُ هسلٍل03117932539 :

Email:sayad_vm@yahoo.com

جاهؼِ ضٌاسي واستشدي ،سال تيست ٍ سَم ،ضواسُ پياپي ( ،)46ضواسُ دٍم ،تاتستاى 1391

166

مقدمٍ

ٍالؼي ،خيافي يا ضوٌي ديگوشاى .هوذيشيت هول ش ٍ توا

جْاى اطشاف ها دس حال تغييش ٍ تحَل است .دس ػػوش

ًفَرًَ ،ػي تَاًايي است وِ تسوياس هاّشاًوِ ّووشاُ توا

جذيذ سلاتت دس سطح جْاًي گسوتشدُ ضوذُ اسوت ٍ

ًفَر تسياس تشاي اًجام خَاستِّا ٍ تػويوات هْن توِ

هسايل اخاللي تِ طَس جذيتشي هطوش هويضوَد .دس

واس هيسٍد (يَولّ .)2002 ،وِ هتخػػاى ،هؼلواى ٍ

ساصهاى ّاي اهشٍصي ،هذيشاى غيش اص هتخػع تَدى دس

هػلحاى حتوا تايوذ اص ساّىاسّواي ته يشگوزاسي آگواُ

سضتِ ّاي فٌي ٍ تخػػي خوَد تايوذ توا سهوَص توه يش

تاضٌذ .هؼلواى ٍ هذدواساى اجتوواػي ووِ هويخَاٌّوذ

گزاسي تش ديگشاى ًيض آضٌا تاضوٌذ .دس ايوي سواصهاىّوا

ًگششّا ،اسصشّا ٍ سفتاسّاي ديگشاى سا تغييوش دٌّوذ

هذيشاى تا تحت توه يش لوشاس دادى ًگوشش ّوا ٍ ػمايوذ

ٍ يا آى سا اغال وٌٌذ ،تايذ ايي هْاستّا سا تِ خوَتي

واسوٌاى ،تسوياس جوذيتوش ٍ سوشيغتوش هويتَاًٌوذ توِ

وسة وٌٌذ .اص اٍايل سال  1980هطافؼات صيادي توشاي

ّذفّاي ساصهاًي خَد دست ياتٌذ .اص ايوي سٍش توِ

تؼييي ته يشات خاظ تش سٍي افشاد اًجام ضوذُ اسوت.

اٍفيوِ

ايي سٍشّاي هل ش تػَيش رٌّي هطلَتي ايجاد هيوٌذ

ًظشيوووِ ًفوووَر اجتوووواػيً ،خسوووتيي تووواس اص سوووَي

ٍ تاػو

فووشاّن ضووذى استثاطووات هٌاسووة توويي افووشاد

آش )1959(1تياى ضذ؛ دٍساًي وِ خَدافطايي ٍ سخي

هوويضووَد .هَفميووت ًاضووي اص وَضووص يووه فووشد دس

گفتي غادلاًِ تِ ػٌَاى ساّىاس استثواطي هْووي تسوياس

ته يشگزاسي تشفشد ديگش تا اًذاصُاي تِ سٍشّاي تِ واس

اسصضوووٌذ تووَدً .فووَر اجتووواػي دس حووَصُ سّثووشي ٍ

سفتِ اص سَي فشد اٍل تستگي داسد.

ػٌَاى ًفَر اجتواػي يواد ضوذُ اسوت .هثاحو

هذيشيت گشٍُ ٍ جاهؼِ جايگاُ خاغي داسد ،صيشا هذيش

(آشً )1959خستيي فشدي تَدوِ ًفوَر اجتوواػي

ٍ سّثش ًياصهٌذ ًفَر ّستٌذ .دس سٍاىضٌاسوي اجتوواػي

3

هٌظَس اص ًفَر اجتواػي ،تَاى ّوشًو

ووشدى فوشد توا

گشٍُ ٍوٌتشل فشد اص سَي گشٍُ استً .فَر اجتوواػي

سا تيوواى وووشد .پووا اص تحميمووات اٍفيووٍِ ،يلىيٌسووَى

()1980پشسطوووٌاهِاي توووِ ًوووام "ساّثشدّووواي هوول ش

ساصهاًي" 4تشاي ضٌاسايي سٍشّواي ًفوَر گوزاس توش

هستلضم آى است وِ ضخع يا گشٍُ توشاي تغييوش دادى

سفتاس اػضا تَسط سّثشاى اسائِ وشدّ .يٌىويي)1990( 5

ًگششّا يا سفتواس ديگوشاى لوذست اجتوواػي خوَد سا

ًيض پٌج ًَع ساّىاس تشاي اجشا  POISتياى وشدُ اسوت:

اػوال وٌذ ٍ هٌظَس اص لذست اجتواػيً ،يشٍيوي اسوت

هؼمَفيت ،هثادفِ (تثادل) ،هَسد فطف لشاس دادى ،ائتالف

وِ ضخع ًفَر وٌٌذُ تشاي ايجاد تغييش هوَسد ًظوش دس

ٍ هطلَتيت ،اها يَول )2000(6ضوي اسايِ هلففوِّواي

اختيوواس داسدً .فووَر اجتووواػي يىووي اص گووشايصّوواي

ًفَر ،تِ تَضيح ٍ تثييي ايي همَفوِ پشداخوت .تحميوك

ووشدى

حاضووش تووش هثٌوواي ًظشّوواي يَووول اسووت .اٍ ّوووشاُ

سساًذى ساصهاى تِ ّذف ّاي هتؼافي خَيص است ووِ

ّوىاساى خَد ياصدُ سٍش فؼوال سا ووِ هويتَاًوذ توش

اص طشيك افضايص تؼْذ ساصهاًي هيسش هيضَد.

صيشدسووتاى ًفووَر داضووتِ تاضووذ اساي وِ دادُ اسووت .ايووي

سٍاىضٌاسي اجتواػي استّ .وذف اص ّوشًو

(آفپووَست )19862سٍاىضٌاسووي اجتووواػي سا چٌوويي

ساّىاسّا تا پشسطٌاهِ  7IBQاًذاصُگيشي هيضَد:

تؼشيف هيوٌوذ :ػلون دسن ٍ تثيويي چگوًَگي ًفوَر
پزيشي افىاس ،احساسات ٍ سفتاسّاي افوشاد اص حضوَس
Asch
Allport

1
2

3

Wilkinson
Profile of Organizational Influence
)Strategies(PIOS
5
Hinkin
6
Yukl
7
Influence Behavior Questionnaire
4

تشسسي ساتطِ تيي ًفَر اجتواػي هذيشاى گشٍُ ٍ تؼْذ ساصهاًي ّيات ػلوي ........
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هَسد فطف لشاس دادى :8تا تحسيي ٍ توجيذ اص واس ٍ

جلة سضايت واسهٌذاى اص هٌطوك ٍ ٍالؼيوات اسوتفادُ

ٍ هْاستّاي ضوا  ،ضوا سا هَسد فطف لشاسهيدّذ.

هيوٌذ ٍ اگش تغييشي سا پيطٌْاد وشدُ تاضذ ،تِ سٍضوٌي

هطَست :9فشد ته يشگزاس اص ضوا هيخَاّذ تشاي اًجوام

تَضيح هيدّذ وِ ايي تغييش توشاي سسويذى توِ ّوذف

تْتووش ووواس هسووايل پيطووٌْادي خووَد سا تيوواى وٌيووذ .اٍ

ضشٍسي است.

ًظشّاي ضوا سا هيخَاّذ ٍ هحيطي سا فشاّن هيوٌوذ

تثادل :2دس ٌّگام اًجام وواس  ،اص ضووا دسخَاسوت
هيوٌذ وِ تماضاي خوَد سا تيواى وٌيوذّ .وچٌويي ،دس

وِ ضوا دغذغِّاي خَد سا تاصگَ وٌيذ.
جارتِ ضخػوي :10هٌظوَس اص جارتوِ ضخػوي ايوي

پاسخ تِ واس ضوا اًجام واس تْتشي سا دس آيٌذُ توِ ضووا

است وِ فوشد ته يشگوزاس هويوَضوذ اص طشيوك استثوا

پيطٌْاد هيوٌذ.

غويوي ٍ ًضديه تش سٍي فشد دٍم ًفَر وٌذ تا ػولص

جارتِّاي افْام تخصّ :3وَاسُ غوحثت اص هسوايل

تْثَد ياتذ.

اسصضي تشاي افشاد فزت تخص است  .فشد ته يشگزاس دس

ائتالف :11دس ساصهاًي وِ هوذيش اص طشيوك ًفَروواس

ايي لسوت هويوَضوذ توِ اسصشّواي طوشف هماتول

هيوٌذ ،واسّا تِ غَست گشٍّي اًجام هيضَد ٍ افشاد

احتشام تگزاسد ٍ تِ سٍضٌي تيا ى وٌذ ووِ ايوي اّوذاف

ساصهاى تطىيل ائتالف هيدٌّذ.
چٌاًچِ سٍشّا ٍ هْاستّاي ًفوَر اجتوواػي توِ

پيطٌْادي هٌطثك تا ػمايذ اٍست.
سٍشّاي لاًًَي :4اص ساُ هؼموَل ٍ پسوٌذيذُ تيواى

خَتي اجشا ضًَذ ٍ پاسخّاي دسيافت ضذُ ًيوض هبثوت

هيوٌذ وِ ايي اّذاف ٍ تغييشات پيطٌْادي تا لَاًيي ٍ

تاضذ ،ػاللِ ،تؼْذ ٍ اًگيضُ تِ واس دس ساصهاى افوضايص

سياستّاي ساصهاى هشتثط است.

هيياتذ ،صيشا ًفَر تش ًگشش ،ػمايوذ ٍ اسصشّوا توه يش

فطاس :5فشد ته يش گزاس دس ايوي سٍش هسوتميوا اص فوشد

هيگزاسد .تؼْذ ،اًگيضُ ٍ ًَآٍسي ّوِ تِ ًگشش افوشاد

اًجام واسي سا هيخَاّذ؛ حتي هوىي اسوت اص تْذيوذ

تستگي داسد .اگش فشآيٌذ ًفَر تِ دسستي اًجوام پوزيشد،

ٍ صٍس ًيض استفادُ وٌذ .

سثة هيضوَد تؼْوذ واسوٌواى ٍ افوشاد افوضايص ياتوذ.
12

ّوىاسي :6فشد ته يش گزاس دس ايي سٍش تشاي اًجوام

ولَگستَى ( )2000تؼْذ ساصهاًي سا يه هتغيش هْون

اًجام ٍظايف تِ ضوا ووه وشدُ ،هٌاتغ هَسد ًياص ضووا

ٍ اساسي اص سَي هوذيشاى دس سواصهاى تيواى هويوٌوذ.

سا فشاّن هيوٌذ

ضواسي اص هحممواى تؼْوذ سا اص تؼوذ ػواطفي تشسسوي

آگاّي دادى :7اٍ اطالػوات ووافي سا توشاي اجوشاي

وشدُاًذ .تش اساس هلففِ ػاطفي تؼْذ ساصهاًي تا تَجِ

تغييش پيطٌْادي تشاي ضوا فشاّن ٍ هٌافغ حاغول اص آى

تِ احساس افشاد ًسثت تِ سواصهاى تؼشيوف هويضوَد.

سا تطشيح هيوٌذ.

پشايا ٍ هَفش )1981( 13تياى هي وٌٌذوِ تؼْذ ساصهاًي
تِ ػٌَاى ّواًٌذساصي اػضا ٍ هطاسوت ٍ دسگيش ضذى
1

Rational Persuasion
Exchange
3
Inspiriational Appeals
4
Legitimating Tactics
5
Pressure
6
Collaboration
7
Apprising
2

8

Ingratiation
9
Consultation
10
Personal Appeals
11
Coalition
12
Clugston
13
Price&Muller
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اػضا تا واس تؼشيف ضذُ است .دس ايي تؼشيوف ،تؼْوذ

-1تؼْذ ػاطفي :احساس دفثستگي توِ سواصهاى ،تؼْوذ

ساصهاًي تِ ًگشش افشاد تِ اسصشّا ٍ اّذاف ساصهاًي

ػاطفي است.

ٍ هيل تِ هاًذى دس ساصهاى اسجواع دادُ هويضوَد .هيوش

-2تؼْذ هستوشّ :ضيٌوِ ادساووي توشن سواصهاى ،تؼْوذ

ٍآفيً )1991( 1طاى دادًذ وِ تؼْذ ساصهاًي داساي سِ

هستوش است.

سِ هلففِ هتوايض است؛ تِ طَسي وِ ّوش هلففوِ داساي

-3تؼْذ ٌّجاسي :افوضام توِ هاًوذى دس سواصهاى ،تؼْوذ

پيطايٌذّاي هتفاٍتي است .آًْا تػذيك وشدًذ وِ تؼْذ

ٌّجاسي است.

ساصهاًي سا تايذ تِ ػٌَاى يه ٍضؼيت سٍاًطٌاختي دس
ًظش گشفت وِ دس ساتطِ تا چگًَگي احساس افوشاد دس

پيطيىٍ تحقيق

هَسد اضتغال دس ساصهاى اسوت .تؼْوذ سواصهاًي توه يش

تا تَجِ تِ جستجَّاي اًجام ضذُ ،هطلثي هطواتِ ايوي

صيادي تش هتغيشّاي تشًٍوذادّ ،وچوَى غيثوت ٍ توشن

هَضَع تِ ٍيهُ دس هَسد ًفَر اجتواػي يافت ًطذ ،اها

خذهت داسد.آًچِ دس توام تؼاسيف هطتشن است ،ايوي

دس هَسد تؼْذ ساصهاًي ٍ ته يش آى تش هتغيشّواي ديگوش

است وِ فشآيٌوذ تؼْوذ ،فشآيٌوذي اسوت ووِ ػمايوذ ٍ

تحميماتي اًجام ضذُ است وِ دس صيوش توِ هؼوذٍدي اص

ًگشش فشد سا تغييش هي دّذ .تؼْذ اص هَضَعّاي هْن

آًْا اضاسُ هيضَد:

هذيشيت ،تِ ٍيهُ سفتاس ساصهاًي ٍ ًيوض يىوي اص اسوواى

ساضت )2006( 3دس تحميك خَد توا " ػٌوَاى ًفوَر

اخالق دس ّش جاهؼِ است .تِ ّويي ػلت ،ايي هفْوَم

اجتواػي ٍ سٍاتط اجتواػي" ايوي همَفوِ سا تؼشيوف ٍ

دس توام ًظشيِ ّاي اخاللوي هحَسيوت داسد .توِ طوَس

تياى هيوٌذ وِ هشاحل ًفَر دس تؼاهالت گشٍّي اتفواق

ولي ،پَستش( )2001تؼْذ سا احساس ٍفواداسي ،داضوتي

هيافتذ ٍ ايي تاػ

افضايص اًتظاسات هيضَد؛ توِ ايوي

َّيت ٍ احساس هسلٍفيت فشدي ٍ ضغلي ٍ ساصهاًي

هؼٌي وِ اًتظاساتطاى اص ػولىشد گوشٍُ تواال هويسٍد ٍ

تؼشيف هي وٌذٍ .جَد ايي ػاهل هيتَاًذ توا ػَاهول ٍ

ايي اهش تاػ

وسة لذست ٍ ًفَر تيطتش هويضوَد .اٍ

ضاخع ّاي اداسي ساتطِاي هتماتل داضوتِ تاضوذ .ايوي

دس ايي تحميك ًتيجِ ّوثستگي سا هبثت ٍ هؼٌاداس تيواى

افضايص واسايي ٍ ا ش تخطي ساصهاى ٍ توِ

وشدُ است .هاستَضين )2008( 4دس تحميموي توا ػٌوَاى

تثغ آى افضايص تؼْوذ هويضوًَذ .تؼْوذ صهواًي تحموك

"واستشد ًفَر اجتواػي دس هشاوض آهَصضوي" ،توش ايوي

هيياتذ وِ فشد ًسثت تِ سفتاس ٍ الوذاهات خوَد حوا

هَضَع تهويذ هي وٌذ وِ افوشاد فموط توِ ػلوت هٌوافغ

هسلٍفيت ٍ ٍاتستگي وٌذ .تِ ػثواست ديگوش ،دس ايوي

هادي دس هسايل هطاسوت ًوي وٌٌوذ ،تلىوِ آًْوا طثوك

هفَْم ،حشف صدى تٌْا وافي ًيست ٍ تايذ تِ دًثوال آى

ػَاهوول ًفووَر اجتووواػي (ّوٌووَايي ٍ هتاتؼووت) فؼووال

ػول تا هسلٍفيت ّووشاُ تاضوذ (هطوثىي .)1376آفوي

هوويضووًَذ .اٍ ّوچٌوويي تيوواى هوويوٌووذ وووِ اغووَل

ٍهي يش)1987( 2تؼْذ واسهٌوذاى سواصهاى سا توِ تؼْوذ

تػوين گيشي هتىي تش ػَاهل ًفَر اجتوواػي اسوت .اٍ

ػاطفي ،تؼْذ هستوش ٍتؼْذ ٌّجاسي تمسين وشدُاًذ:

دس ايي تحميك تِ ايوي ًتيجوِ سسويذُ اسوت ووِ توه يش

ػَاهل تاػ

هلففِّاي ًفَر تاػو
Mey & Allen
Allen & Maier

1
2

افوضايص ا وش تخطوي هويضوَد.
Rasht
Mastoushima

3
4
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"ته يش ًفَر اجتواػي تش سويىل ّيجواًي" ًوام تحميوك

"تشسسووي سوواختاس سوواصهاًي ٍتؼْووذ سوواصهاًي دس

ّاسفي  )2007(1است وِ اتتذا فشآيٌذ ػاطفي سا تَضيح

داًطووووگاُّوووواي وطووووَس" تحميووووك ديگووووشي اص

دادُ ،سپا تياى هي وٌذ وِ ًفوَر اجتوواػي ٍ سويىل

حويذي()1381است ووِ تيواى هوي وٌوذ :تويي ًگوشش

ّيجاًي جشياًي سا تطىيل هويدٌّوذ ووِ توا توه يش توش

ساختاس ساصهاًي ٍ تؼْوذ سواصهاًي واسوٌواى ساتطوِاي

احساسات ٍ افىاس ديگشاى هيتَاًذ سٍاتط دسٍى فشدي

هبثت ٍجَد داسدً .ىتِ جافة دس تحميك ايي است ووِ

ٍ هياى فشدي سا دگشگَى وٌذ.

تيي هطخػات فشدي هذيشاى ٍ هيوضاى تؼْوذ سواصهاًي

ضىش وي ()1380دس تحميمي تا ػٌَاى" ساتطِ تويي

آًْا ساتطِ هؼٌاداسي يافت ًطذُ است.

تؼْذ ساصهاًي ٍ دفثستگي ضوغلي توا توايول توِ توشن

گيفووَسدص )2001(2دس پووهٍّص خووَد تووا ػٌووَاى

ضغل" تيي پشسٌل ضشوت هلي ًفت ايوشا ى دس اّوَاص

"هطافؼوووِاي دس هوووَسد تؼْوووذ ضوووغلي واسوٌووواى دس

ًطاى داد وِ دس گشٍُ فٌي واسوٌاى ايي ضشوت  ،ساتطوِ

سووواصهاىّووواي خوووذهات اجتوووواػي  ،خػَغوووي ٍ

تيي ّشيه اص هتغيشّواي تؼْوذ سواصهاًي ٍ دفثسوتگي

دٍفتي" 207هَسسِ سا هطافؼِ وشدً .تايج ايوي تحميوك

ضغلي تا هتغيش توايول توِ توشن ضوغل دس اوبوش هوَاسد

دس هَسد سِ گشٍُ ساصهاى ًطاى داد وِ اص تيي سِ ًوَع

ضؼيف تَدُ است؛ ّش چٌذ سگشسيَى چٌذ هتغيشُ تويي

ساصهاى ،واسوٌاى ساصهاى دٍفتي اص تؼْذ ضغلي ووتوشي

تشويووة هختلووف هتغيشّوواي پوويص توويي ٍ هووالن

تشخَسداسًذ .هحمك اص يافتِ ّاي خَد ًتيجوِ هوي گيوشد

ّوثستگي تمشيثا لَي ًطاى دادُ ضذُ است.

ووِ سوواصهاىّوا تايووذ توشاي افووضايص دٍسُ تحػوويالت

سلطاى حسويٌي ( )1382دس تحميوك خوَد تواػٌَاى
"ساتطِ تيي سثه سّثشي هذيشاى داًطوىذُّوا ٍ تؼْوذ

واسوٌاى سا تطَيك وٌٌذ ،صيشا ايي اهش اص ػَاهل افضايص
تؼْذ است.

سوواصهاًي اػضوواي ّيووات ػلوووي دس سضووتِ تشتيووت
تذًي"ايي گًَِ تياى هي وٌذ وِ چٌاًچِ هذيشاى تتَاًٌوذ

چازچًب وظسي تحقيق

دس ٌّگام ّذايت ديگوشاى توا آگواّي اص ٍيهگويّواي

تحميك حاضشدس چاسچَب ولي صيش وِ طثك اظْاسات

ضخػيتي ٍ فشدي افشاد ٍ ًفَر تش ًگششّاي آًْوا توِ

يَول تياى هي ضَد ،اسايِ ضذُ است؛ تِ ايي ضوىل ووِ

اتخار سثه ّاي سّثشي تپشداصًذ ،هي تَاًٌذ ًگشش ّاي

هلففِّاي ًفَر وِ ضاهل ياصدُ هَسد است ،هيتَاًذ تش

ضغلي ٍ تؼْذ آًْا سا تْثَد تخطٌذ.

تؼْذ ساصهاًي ته يش داضتِ تاضذ .تؼْذ خَد ضواهل سوِ

غثاغياى ساد ٍ ّوىاساى ( )1385دس تحميك خَد

هلففِ است وِ ساتطِ ّش وذام جذاگاًِ توا هلففوِّواي

تا ػٌَاى "استثا تيي تؼْذ سواصهاًي ٍ تحليول سفتگوي

ًفَر تشسسي ضذُ است .ايي تحميك ضاهل سوِ فشضويِ

دس اساتيذ داًطگاُ" تياى وشدًذوِ تؼْذ تاالي سواصهاًي

است:

تِ دفيل ته يشات هبثت آى ،تاػ

واّص تحليل سفتگوي

 - 1تيي هلففِ ّاي ًفَر اجتوواػي ٍ تؼْوذ ػواطفي

اػضاي ساصهاى هي ضَد؛ تِ ايي هؼٌي وِ ساتطِ ػىوا

ساتطِ ٍجَد داسد.

تا ّن داسًذ.

 - 2تيي هلففِ ّاي ًفَر اجتوواػي ٍ تؼْوذ هسوتوش
ساتطِ ٍجَد داسد.
Hareli

1

Giffords

2
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 - 3تيي هلففِّاي ًفَر اجتواػي ٍ تؼْوذ ٌّجواسي

هٌاسة تطخيع دادُ ٍ استفادُ ضذ .دس ايوي پوهٍّص

ساتطِ ٍجَد داسد.

اص دٍ پشسطٌاهِ استفادُ ضوذُ اسوت .پشسطوٌاهِ ًفوَر

دس چاسچَب صيش هطاّذُ هيضَد وِ هلففِّواي ًفوَر

اجتواػي داساي  44سلال ٍ ضاهل طيف تيطوتش هوَاسد،

هي تَاًٌذ تش افضايص ٍواّص تؼْذ ساصهاًي ته يش داضتِ

هؼوَال ،تؼضي اٍلات ،تِ ًذست ٍ اغوال توَدُ اسوت.

تاضٌذ.

پشسطٌاهِ دٍم اص آفي ٍهييش تشاي اًوذاصُگيوشي تؼْوذ
ساصهاًي اًتخواب ضوذُ ٍ داساي  24سولال دس هميواس

زيش ضىاسي

پٌج دسجِاي اص واهال هوَافمن ،هوَافمنً ،ظوشي ًوذاسم،

تا تَجِ تِ ايٌىِ دس ايي پهٍّص ،پهٍّطوگش دس غوذد

هخاففن تا واهال هخاففن تَدُ است .پشسطٌاهِّا پا اص

تشسسي ساتطِ تيي ًفَر اجتواػي هذيشاى گشٍُ ٍ تؼْوذ

تؼييي سٍايي ،اتتذا دس يه ًوًَِ ً 30فشي اػتثاسسٌجي

آًوواى اص ديووذگاُ اػضوواي ّيووات ػلوووي اسووت ،سٍش

ضذ ٍ سپا اص طشيك ضشية آففواي وشًٍثواض ضوشية

پهٍّص ،تَغيفي ٍ اص ًَع پيوايطوي اسوت .تَغويفي

پايايي پشسطٌاهِ تؼْذ ساصهاًي  ٍ 0/76پشسطٌاهِ ًفَر

اسووت ،صيووشا تووِ تَغوويف ػيٌوويٍ ،الؼووي ٍ هووٌظن

 0/83تِ دسوت آهوذ .تجضيوِ ٍ تحليول دادُ ّوا دس دٍ

خػَغيات يه هَلؼيت يا يه هَضَع هي پوشداصد ٍ

سطح تَغيفي ٍ استٌثاطي اًجام ضذ .تشاي جوغ آٍسي

پيوايطي است ،صيشا تِ هٌظوَس جووغ آٍسي اطالػوات

اطالػات ،اتتذا پشسطوٌاهِاي ووِ دس تشداسًوذُ ًىوات

دستاسُ ايي هَضَع وِ گشٍّي اصهشدم چِ هيداًٌذ ،چِ

الصم دس خػَظ ايي پهٍّص تَد ،تا دس ًظوش گوشفتي

فىش هي وٌٌذ يا چِ واسي اًجام هيدٌّذ ،اجشا هيضوَد

هحشهاًووِ تووَدى اطالػووات ضخػووي آصهووَدًيّووا ٍ

(دالٍس .)1383،جاهؼووِ پووهٍّص حاضووش ،ضوواهل ّوووِ

هطخػات فشدي تِ تؼذاد هَسد ًياص تْيِ ٍ تىبيش ضوذ

اػضاي ّيوات ػلووي داًطوىذُ ّواي داًطوگاُ ػلوَم

ٍ پا اص آى تا هشاجؼِ تِ دفاتش وواسي اػضواي ّيوات

پضضووىي اغووفْاى دس سوال تحػوويلي  1387-88تووَدُ

ػلوي داًطىذُّا پشسطٌاهِّا تَصيغ گشديذ.

است .ضواس اػضاي ّيات ػلوي ً 645فش است ووِ اص
ايي تؼذاد ً 233فش صى ًٍ 412فش هوشد توَدُاًوذ .توشاي

زيشَاي تجصيٍ ي تحليل دادٌَا

تؼييي حجن ًوًَِ ،اتتذا توا اسوتفادُ اص فشهوَل تؼيويي

دس پهٍّص حاضش ،تش اساس فشضويِّواي پوهٍّص اص

حجن ًوًَِ ،اص داًطىذُّاي هَجوَد ،چٌوذ داًطوىذُ

ضوواخعّوواي آهاساسووتٌثاطي سگشسوويَى ٍ ضووشية

تِ ضىل تػادفي اًتخاب ضوذًذ ٍسوپا اص تويي آًْوا

ّوثسووتگي اسووتفادُ ضووذُ اسووت .تووِ هٌظووَس تحليوول

ً 104فش تِ غَست تػادفي اص ّيوات اػضواي ػلووي

اسووتٌثاطي دادُّوواي تووِ دسووت آهووذُ اص ًووشم افووضاس

1

اًتخاب ضذًذ وِ  100پشسطٌاهِ تِ طوَس واهول جووغ

 SPSS15استفادُ ضذُ است.

آٍسي ضووذ .تووشاي تؼيوويي وفايووت ًوًَووِ اص ضوواخع
پاستلت استفادُ ضذُ است ٍ توِ دفيول ايٌىوِ ضواخع

ازايٍ يافتٍَا

هَسد ًظش ًضديه تِ يه ( )0/859ضذ ،وفايوت ًوًَوِ

فشضيِ اٍل پهٍّص :تيي هلففِّواي ًفوَر اجتوواػي ٍ

تهييذ هي ضَد .اصآًجا ووِ پوهٍّص حاضوش تَغويفي-

تؼْذ ػاطفي ساتطِ ٍجَد داسد.

پيوايطي است ٍ تِ تشسسي ساتطِ تيي ًفَر اجتواػي ٍ
تؼْذ هي پشداصد؛ پشسطٌاهِ تِ ػٌَاى اتضاس اًذاصُگيوشي،
Statistical Package for Social Science
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جديل ضمازٌ  -1ضسية َمثستگي تيه مؤلفٍَاي وفًذ اجتماػي ي تؼُد ػاطفي
تؼُد ػاطفي
ضسية َمثستگي

سطح مؼىادازي

هتماػذ ساصي

0/035

0/231

تثادل

0/083

0/411

جارتِّاي افْام تخص

0/105

0/298

سٍشّاي لاًًَي

0/084

0/406

آگاّي دادى

0/140

0/166

فطاس

-0/211

0/12

ّوىاسي

0/005

0/035

هَسد تَجِ لشاس دادى

0/115

0/63

هطَست

0/076

0/25

جارتِ ضخػي

0/454

0 /002

ائتالف

0/166

0/165

تش اساس يافتِّاي جذٍل ضواسُ  r 1هطاّذُ

ساتطِ هؼٌاداسي ٍجَد ًذاسد .تجضيِ ٍ تحليل يافتِّاي

ضذُ دس سطح ً 0/05طاى هيدّذ ّوثستگي هؼٌاداسي

هشتَ تِ فشؼ اٍل ًطاى داد وِ ّوثستگي هبثت ٍ

تيي هلففِ ّوىاسي ٍ جارتِ ضخػي تا تؼْذ ػاطفي

هؼٌاداسي تيي هلففِ ّوىاسي ٍجارتِ ضخػي تا تؼْذ

ٍجَد داسد؛ تِ ايي هؼٌي وِ تيي هلففِّاي ًفَر ٍ

ػاطفي ٍجَد داسد .

تؼْذ ػاطفي (تِ غيش اص ّوىاسي ٍ جارتِ ضخػي)
جديل ضمازٌ  -2وتايج تحليل زگسسيًن زاتطٍ تيه مؤلفٍَاي وفًذ ي تؼُد ػاطفي
سطح
مياااااوگيه
دزجٍ
مجمًع
F
R2
R
مؼىادازي
مجريزات
آشادي
مجريزات
هتغيووووش پوووويص توووويي:
هلففِّاي ًفَر
/095 1/66
44/71
11
49/82
0/17
0/58
هتغيوووش هوووالن:تؼْوووذ
ػاطفي
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جديل ضمازٌ  -3متغيسَاي يازد ضدٌ دز زگسسيًن چىدگاوٍ تيه مؤلفٍَاي وفًذ يتؼُد ػاطفي
هلففِّا

ضشية

ضشاية غيش استاًذاسد

استاًذاسد
B

خطاي

B

t

سطح
هؼٌاداسي

استاًذاسد
هتماػذ ساصي
تثادل
جارتِّاي افْام تخص
سٍشّاي لاًًَي
آگاّي دادى
فطاس
ّوىاسي
هَسد تَجِ لشاس دادى
هطَست
جارتِ ضخػي
ائتالف

0/126

4/25

0/071

0/60

0/547

0/088

0/195

0/049

0/452

0/653

0/229

0/269

0/106

0/85

0/396

0/042

0/258

0/021

0/164

0/87

0/40

0/280

0/198

1/42

0/15

0/23

0/171

0/149

1/37

0/172

0/108

0/30

0/053

0/35

0/721

0/41

0/26

0/21

1/54

0/12

0/43

0/23

0/29

1/83

0/070

0/40

0/31

0/17

1/26

0/20

0/37

0/28

0/18

1/30

0/19

چٌاًچِ دس جذٍل هطاّذُ هيوٌيوذ ،آصهوَى هؼٌواداسي

چٌاًىِ دس جذٍل 3هطاّذُ هيضَد ،ضوشاية b1

تيي هلففِ ّاي ًفوَر ٍ تؼْوذ ػواطفي هؼٌواداس ًيسوت

ّيچ وذام هؼٌاداس ًيست (.)p<0. 05

(ّ .)p=0. 09وچٌيي ،ضشية تؼييي 17دسغذ هطاّذُ

فسضيٍ ديم پطيَص :تيي هلففِّاي ًفوَر اجتوواػي ٍ

ضذ؛ تِ ايي هؼٌي وِ هلففِّاي ًفوَر 17دسغوذ تؼْوذ

تؼْذ هستوش ساتطِ ٍجَد داسد.

ػوواطفي سا پوويص تيٌووي هوويوٌووذ (17دسغووذ ٍاسيوواًا
ًوشُّاي ًفَر ٍ تؼْذ ػاطفي تا ّن هطتشن ّستٌذ).
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جذٍل ضواسُ  -4ضشية ّوثستگي تيي هلففِّاي ًفَر اجتواػي ٍ تؼْذ هستوش
تؼْذهستوش
ضشية ّوثستگي

سطح هؼٌاداسي

هتماػذ ساصي

0/172

0/088

تثادل

0/07

0/953

جارتِّاي افْام تخص

0/145

0/149

سٍشّاي لاًًَي

0/009

0/962

آگاّي دادى

0/122

0/023

فطاس

0/056

0/577

ّوىاسي

0/091

0/368

هَسد تَجِ لشاس دادى

0/115

0/01

هطَست

0/068

0/503

جارتِ ضخػي

0/062

0/541

ائتالف

0/109

0/282

تش اساس يافتِّاي جذٍل ضواسُ  r 4هطاّذُ

تَجِ لشاس دادى) ساتطِ هؼٌاداسي ٍجَد ًذاسد .تجضيِ ٍ

ضذُ دس سطح ً 0/05طاى هيدّذ ّوثستگي هؼٌاداسي

تحليل يافتِّاي هشتَ

تِ فشؼ دٍم ًطاى داد وِ

تيي هلففِ آگاّي دادى ٍ هَسد تَجِ لشاس دادى تا تؼْذ

ّوثستگي هبثت ٍ هؼٌاداسي تيي هلففِّاي آگاّي

هستوش ٍجَد داسد؛ تِ ايي هؼٌي وِ تيي هلففِّاي

دادى ٍ هَسد تَجِ لشاس دادى تا تؼْذ هستوشٍجَد داسد

ًفَر ٍ تؼْذ هستوش (تِ غيش اص آگاّي دادى ٍ هَسد

جديل ضمازٌ -5وتايج تحليل زگسسيًن زاتطٍ تيه مؤلفٍَاي وفًذ ي تؼُد مستمس
R

R2

مجمًع

دزجٍ

مياوگيه

مجريزات

آشادي

مجريزات

F

سطح
مؼىادازي

هتغيش پيص تيي:
هلففِّاي ًفَر
هتغيش هالن :تؼْذ
هستوش

0/22

0/12

246/82

11

22/71

10
1/

0/36
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جديل ضمازٌ  -6متغيسَاي يازدضدٌ دز زگسسيًن چىد گاوٍ تيه مؤلفٍَاي وفًذ ي تؼُد مستمس
مؤلفٍَا
هتماػذ ساصي
تثادل
جارتِّاي افْام تخص
سٍشّاي لاًًَي
آگاّي دادى
فطاس
ّوىاسي
هَسد تَجِ لشاس دادى
هطَست
جارتِ ضخػي
ائتالف

ضساية غيس استاودازد
خطاي استاودازد
تتا
0/18
0/19
0/16
0/013
0/23
0/14
0/22
0/24
0/24
0/16
0/14
0/04
0/26
0/18
0/23
0/35
0/20
0/12
0/26
0/27
0/25
0/51

ضسية استاودازد
تتا
0/12
0/009
0/080
0/14
0/099
0/02
0/10
0/31
0/098
0/14
0/30

t

1/05
0/070
0/62
1/07
0/68
0/25
0/70
1/51
0/59
1/00
2/05

سااااااطح
مؼىادازي
0/29
0/93
0/53
0/28
0/49
0/79
0/48
0/13
0/55
0/32
0/43

چٌاًىووِ دس جووذٍل هطوواّذُ هووي ضووَد ،آصهووَى

توووا ّووون هطوووتشن ّسوووتٌذ .چٌاًىوووِ دس جوووذٍل6

هؼٌوواداسي توويي هلففووِّوواي ًفووَر ٍ تؼْووذ هسووتوش

هطوواّذُ هووي ضووَد ،ضووشاية ّ b1وويچ وووذام هؼٌوواداس

هؼٌوواداس ًيسووت (ّ .)p=0.36وچٌوويي ،ضووشية تؼيوويي

ًيست (.)p<0. 05

12دسغذ هطاّذُ ضذ؛ تِ ايوي هؼٌوي ووِ هلففوِّواي

فشضيِ سَم پهٍّص :تيي هلففِّاي ًفَر اجتواػي ٍ

ًفَر 12دسغوذ تؼْوذ هسوتوش سا پويص تيٌوي هويوٌوذ

تؼْذ ٌّجاسي ساتطِ ٍجَد داسد.

(12دسغذ ٍاسياًا ًووشُ ّواي ًفوَر ٍ تؼْوذ هسوتوش
جديل ضمازٌ  -7ضسية َمثستگي تيه مؤلفٍَاي وفًذ اجتماػي ي تؼُد َىجازي
تؼُدَىجازي

هتماػذ ساصي
تثادل
جارتِّاي افْام تخص
سٍشّاي لاًًَي
آگاّي دادى
فطاس
ّوىاسي
هَسد تَجِ لشاس دادى
هطَست
جارتِ ضخػي
ائتالف

ضسية َمثستگي

سطح مؼىادازي

0/004
0/175
0/025
0/39
0/068
0/191
0/113
0/071
0/147
0/029
0/129

0/088
0/082
0/804
0/698
0/504
0/09
0/263
0/476
0/01
0/076
0/020
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تش اساس يافتِّاي جذٍل ضواسُ  r 7هطاّذُ ضذُ

(تِ غيش اص ائتالف ٍ هطَست) ساتطِ هؼٌاداسي ٍجَد

دس سطح ً 0/05طاى هيدّذ ّوثستگي هؼٌاداسي تيي

ًذاسد .تجضيِ ٍ تحليل يافتِّاي هشتَ تِ فشؼ سَم

هلففِ ائتالف ٍ هطَست تا تؼْذٌّجاسي ٍجَد داسد؛

ًطاى داد وِ ّوثستگي هبثت ٍ هؼٌاداسي تيي هلففِ

تِ ايي هؼٌي وِ تيي هلففِّاي ًفَر ٍ تؼْذ ٌّجاسي

ائتالف ٍ هطَست تا تؼْذ ٌّجاسي ٍجَد داسد.

جديل ضمازٌ  -8وتايج تحليل زگسسيًن زاتطٍ تيه مؤلفٍَاي وفًذ ي تؼُد َىجازي
سطح
مياوگيه
دزجٍ
مجمًع
F
R2
R
مؼىادازي
آشادي مجريزات
مجريزات
هتغيووش پوويص توويي:هلففووِّوواي
0/03
0/979
22/39
11
238/82 0/60 0/26
ًفَر
هتغيش هالن:تؼْذ ٌّجاسي
جديل ضمازٌ -9متغيسَاي يازد ضدٌ دز زگسسيًن چىد گاوٍ تيه مؤلفٍَاي وفًذ ي تؼُدَىجازي
مؤلفٍَا
هتماػذ ساصي
تثادل
جارتِّاي افْام تخص
سٍشّاي لاًًَي
آگاّي دادى
فطاس
ّوىاسي
هَسد تَجِ لشاس دادى
هطَست
جارتِ ضخػي
ائتالف

ضسية
ضساية غيس استاودازد
استاودازد
تتا
خطاي استاودازد
تتا
0/07
0/13
0/08
0/07
0/12
0/081
0/03
0/17
0/05
0/14
0/16
0/18
0/18
0/17
0/23
0/12
0/10
0/12
0/14
0/17
0/19
0/11
0/17
0/15
0/66
0/15
0/54
0/12
0/20
0/18
0/25
0/18
0/33

چٌاًىوووِ دس جوووذٍل هطووواّذُ هووويضوووَد ،آصهوووَى
هؼٌوواداسي توويي هلففووِّوواي ًفووَر ٍ تؼْووذ ٌّجوواسي
هؼٌووواداس اسوووت (ّ . )p=0. 03وچٌووويي ،ضوووشية
تؼيوويي  60دسغووذ هطوواّذُ ضووذ؛ تووِ ايووي هؼٌووي وووِ
هلففووِّوواي ًفووَر  60دسغووذ تؼْووذ ٌّجوواسي سا
پيص تيٌوي هوي وٌوذ ( 60دسغوذ ٍاسيواًا ًووشُ ّواي
ًفوووَر ٍ تؼْوووذٌّجاسي توووا ّووون هطوووتشن ّسوووتٌذ

t

0/63
0/65
0/30
1/14
1/30
1/17
1/01
0/99
3/54
0/90
1/81

سطح
مؼىادازي
0/52
0/51
0/76
0/24
0/19
0/24
0/09
0/34
0/001
0/37
0/07

چٌاًىووِ دس جووذٍل 9هطوواّذُ هوويضووَد ،ضووشاية b1

ّيچ وذام هؼٌاداس ًيست (.)p<0. 05
خالصٍ ي وتيجٍ گيسي
تِ طَس ولي ،ياصدُ هلففِ ًفَر اجتواػي وِ دس ايي
پهٍّص تِ آى پشداختِ ضذ ،دس هذيشيت داًطگاُّا
ووتش اص سطح هتَسط تِ واس گشفتِ هيضًَذ .اص تيي
44گَيِ هَسد سلال دس ايي پشسطٌاهِ اػضاي ّيات
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ػلوي ،گَيِ "دػَت اص افشاد تشاي تَضيح تِ ضوا وِ
چشا آى طش سا حوايت هيوٌٌذ " ٍ " اظْاس ايٌىِ
ضوا فشدي تا ويفيت واسي ػافي ّستيذ "تا هياًگيي
 2/32ضايستِ تيطتشيي تَجِ اسصياتي وشدًذ .لاتل
تَجِ ايٌىِ ايي دٍ گَيِ سلالّاي هلففِ "ائتالف ٍ
هَسد تَجِ لشاس دادى " است ٍگَيِ "تشاي اًجام
ٍظيفِ تَسط ضوا اص فطاس استفادُ هيوٌذ"تا هياًگيي
 2/08گضيٌِ اي تَد وِ اص طشف ّيات ػلوي ووتش تِ
آى تَجِ ضذُ تَد .يافتِّاي تحميك ًطاى هيدّذ وِ
هلففِ ّاي ّوىاسي ،هَسد تَجِ لشاس دادى ،ائتالف،
هطَست ٍ جارتِ ضخػي تٌْا هلففِّايي تَدًذ وِ تا
تؼْذ ساصهاًي ساتطِ داضتٌذ .افثتِ ،هوىي است اگش ايي
هلففِّا تا ديگش واستشدّاي هذيشيتي دس ًظش گشفتِ
ضًَذ ،ساتطِ هحىن تشلشاس ضَد .تِ ػلت ايٌىِ تؼْذ
ساصهاًي همَفِاي دسًٍي ٍ ًگشضي است ،تْتش هيتَاًذ
تا هلففِّاي ًاهثشدُ استثا داضتِ تاضذ؛ تا ّوىاسي
ًثاضذ ٍ واسهٌذاى ساتطِ ًضديه تا ّن ًذاضتِ تاضٌذ،
افضايص تؼْذ غَست ًويپزيشدّ .وچٌييٍ ،لتي
واسهٌذاى هَسد فطف هذيش لشاس ًگيشًذ ،دفثستگي تِ
ساصهاى ًذاسًذ ٍ ايي تاػ واّص تؼْذ هيضَد .دس
هَسد هطَست هيتَاى ايي گًَِ استذالل وشدوِ
ٌّگاهي وِ واسهٌذاى اص جاًة هذيشيت هَسد ضَس ٍ
هطَست لشاس تگيشًذًَ ،ػي ٍاتستگي ٍ ػاللِ تِ
ساصهاى دس آًْا تِ ٍجَد هيآيذ ٍ ايي تاػ افضايص
تؼْذ ساصهاًي هيضَد .دس هتماػذ -ساصي ،فطاس
پٌْاًي ًْفتِاي است ٍ هيداًين وِ ساتطِ تؼْذ تا هلففِ
فطاس ساتطِ ػىا داضتٌذ .پا هيتَاى ًتيجِ گشفت
وِ هذيشاى تْتش است ّيچ گاُ تِ طَس هستمين واسهٌذاى
سا وٌتشل ًىٌٌذ .افثتِ ،هلففِّاي ديگش ًفَر واستشدّاي
فشاٍاًي داسًذ ٍ تَغيِ هيضَد هذيشاى اص آًْا ًيض دس
سٍشّاي هذيشيتي خَد استفادُ وٌٌذ ،اها دس هَسد
تؼْذ ساصهاًي تٌْا تشخي اص آًْا ساتطِ هستمين داضتٌذ.
هذيشاًي وِ هي خَاٌّذ سّثش خَتي تشاي ساصهاى
تاضٌذ ،تايذ اص سٍشّا ٍ ساّىاسّاي ًفَري استفادُ

وٌٌذ تا تْتش تتَاًٌذ ساصهاى سا تِ اّذاف ًضديه وٌٌذ.
ًفَر اجتواػي ،توايل تِ تحت ته يش لشاس دادى ديگشاى
است ٍ تِ هْاستّاي استثاطي ٍ تَاًايي دسًٍي
تستگي داسدً .فَر دس ديگشاىٍ ،الؼيتي اجتواػي ٍ
يىي اص جٌثِّاي تسياس هْن سفتاس اجتواػي است.
هْاست ًفَر اجتواػي تشاي هتخػػاى ،هؼلواى،
هػلحاى ٍسشاى لذست دس جاهؼِ تسياس هْن است،
صيشا آًْا تيطتش هَالغ هيخَاٌّذ تا اػوال ًفَر تش
هشاجؼاى ٍ صيشدستاى خَد تِ اّذافطاى تشسٌذ.
تا تَجِ تِ ًتايج يافتِّا ،دس هيياتين ّش اًذاصُ
هذيشاى اص ّوىاسي ٍ جارتِ ضخػي تيطتشي
تشخَسداس تاضٌذ ٍ آگاّي تيطتشي ًيض دس هَسد واس ٍ
ضغل تِ افشاد تذٌّذ ،تؼْذ دس اػضاي ّيات ػلوي
افضايص هيياتذّ .وچٌيي ،اص يافتِّا ًتيجِ گشفتِ
هيضَد وِ تيي هلففِّاي ًفَر ٍ تؼْذ ػاطفي (تِ غيش
اص ّوىاسي ٍ جارتِ ضخػي) ساتطِ هؼٌاداسي ٍجَد
ًذاسد .گشچِ ساتطِ تيي هلففِّا هبثت استٍ ،في
ضشية تؼييي ًاچيض است ٍ ايي تياًگش ٍجَد ٍضؼيت
ًاهطلَب دس داًطگاُ استّ .وچٌيي ،هطاّذُ هيضَد
تيي هلففِ فطاس ٍ تؼْذ ػاطفي ساتطِ ػىا ٍجَد
داسد؛ تِ ايي هؼٌي وِ ّشچِ هذيشاى اص فطاس ٍوٌتشل
هستمين تيطتشي استفادُ وٌٌذ ،هيضاى تؼْذ واّص
هيياتذ .يَول(ً)2003يض دس همافِ خَدّ ،وىاسي سا تِ
ػٌَاى يىي اص سٍشّايي وِ تاػ هيضَد واسهٌذاى
تْتش واس وٌٌذ ٍ هسلٍفيتپزيش ضًَذ ٍ تؼْذ تيطتشي
تِ واس داضتِ تاضٌذ ،هؼشفي وشدُ است .اش()1959
ّوىاسي ٍ تَجِ تِ جارتِّاي ضخػي سا اص
ٍيهگيّاي اغلي هذيشاى هيداًذ ٍ هيگَيذ تا
ّوىاسي تا واسهٌذاى هيتَاى تؼْذ ػاطفي آًْا سا
تحت ته يش لشاس داد.
ّواى طَس وِ تيا ى ضذ ،تؼْذ هستوش ،ادسان تشن
يا هاًذى افشاد دس ساصهاى است .تا تَجِ تِ يافتِّا ايي
گًَِ ًتيجِ گشفتِ هيضَد وِ اگش هذيشاى اطالػات
وافي دس هَسد ضغل تِ واسهٌذاى اسايِ دٌّذ،آًْا تا

تشسسي ساتطِ تيي ًفَر اجتواػي هذيشاى گشٍُ ٍ تؼْذ ساصهاًي ّيات ػلوي ........

تَجِ تِ آگاّياي وِ خَدً ،سثت تِ ضغلطاى تيطتش
هتؼْذ هيضًَذّ .وچٌيي ،هذيشاًي وِ واسهٌذاى خَد
سا تيطتش هَسد تَجِ لشاس هي دٌّذ ٍاص دغذغِ ّا
ًٍياصّاي آًْا اطالع داسًذ ،هي تَاًٌذ ًفَر تيطتشي
داضتِ تاضٌذ ٍ ايي اهش تاػ تؼْذ تاال هي ضَد.
هيلگشام )2008(1دس همافِاي تا ػٌَاى "ًفَر اجتواػي"
تياى هيوٌذ وِ ّش چِ واسهٌذاى احساس وٌٌذ دس
هحيط واسي تيطتش هَسد تَجِ لشاس داسًذ ٍ تِ ًياصّاي
آًْا تيطتش تَجِ هيضَد ،اص ًظش دسًٍي تؼْذ واسي
تيطتشي ًسثت تِ واس داسًذ.
ّوچٌيي ،ايٌگًَِ تشداضت هيضَد وِ ّشچِ واس
گشٍّي دس ساصهاى تيطتش تاضذ ،تؼْذ ٌّجاسي افضايص
هيياتذً .يض ّش اًذاصُ هذيشاى تا واسهٌذاى خَد هطَست
وٌٌذ ٍآًْا سا دس تػوينگيشي ضشوت دٌّذ  ،تؼْذ
ٌّجاسي آًْا افضايص هيياتذً .تايج حاغل پهٍّص تا
ًتايج تحميك هاتسَضيواّ )2008( 2وسَيي داسدٍ .ي
دس تشسسي هلففِ ّاي ًفَر ٍ ساُ ّاي افضايص ٍجذاى
واسي ًطاى دادُ است وِ اگش سشپشستاى ٍ هذيشاى،
گشٍُّاي واسي تطىيل دٌّذ ٍواسهٌذاى تِ غَست
ائتالف هطغَل تِ واس ضًَذ ،تاػ ضَس ٍ هطَست
تيطتشي دس هحيط واسي هيضَد ٍ دس ًتيجِ ٍجذاى ٍ
تؼْذ واسي افضايص هيياتذ.
پيطىُادَاي كازتسدي
يافتووِّووا ٍ ًتووايج پووهٍّص حاضووش هوويتَاًووذ تووشاي
ّوووِ هووذيشاى  ،اص هووذيشاى اسضووذ گشفتووِ تووا هووذيشاى
داًطووىذُّووا ٍ هووذاسس هفيووذ ٍالووغ ضووَد .دس ايٌجووا
تووِ تشخووي اص پيطووٌْادّاي ووواستشدي پووهٍّص اضوواسُ
هيضَد:
 .1تا تَجوِ توِ ًتوايج حاغول اص توه يش ًفوَر توش
تؼْذ ػاطفي ،پيطٌْاد هويضوَد توشاي افوضايص تؼْوذ،
هوووذيشاى تيطوووتش اص سٍش ّوىووواسي ٍ ّوچٌووويي ،اص
Milgram
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جووزاتيتّووايي وووِ واسهٌووذاى تووش آًْووا تيطووتش تهويووذ
داسًذ ،استفادُ وٌٌذ.
 .2تا تَجوِ توِ ًتوايج توِ دسوت آهوذُ اص فوشؼ
دٍم پيطووٌْاد هوويضووَدوِ تووِ واسهٌووذاى ٍ اػضووا دس
هوَسد ضوغل آگواّي واهول دادُ ضوَد ٍ ايٌىوِ تيطوتش
آًْا سا هَسد تَجِ لشاس دٌّذ.
 .3توووا تَجوووِ توووِ ًتوووايج پيطوووٌْاد هووويضوووَد
هحوويطّوواي ووواسي غووَست گشٍّووي دس آيووذ ٍ
ّوچٌيي،واسهٌووذاى دس تػوووينگيووشيّووا هطوواسوت
دادُ ضًَذ.
 .4تووا ايجوواد فشغووت هٌاسووة ٍوووافي تووشاي
ّوفىووشي ٍ ّوىوواسي اػضوواي ّيووات ػلوووي ،سووؼي
وٌٌذ ًگششّوا ٍ ػمايوذ آًْوا توِ يىوذيگش سا ًشديوه
وشدُ ٍ ،صهيٌِ سا توشاي دسوتياتي توِ تؼْوذ دس سوطَ
تاال فشاّن وٌٌذ.
 .5اص طشيووك تثووادل اطالػووات دس هسوويش ػووادي
خوووَد ٍ آگووواّي واهووول دادى  ،اًگيوووضُ هاًوووذى دس
ساصهاى سا دس رّي اػضا تمَيت ًوايٌذ.
 .6داًطووگاُّوووا ٍ هشاووووض آهووَصش ػوووافي توووِ
هذيشاًي ًيواص داسد ووِ غيوش اص هوذيش توَدى تايوذ يوه
سّثووش ٍالؼووي تاضووٌذ ٍ اص هْوواستّوواي استثوواطي ٍ
ًفووَر تسووياس تووااليي تشخووَسداس تاضووٌذ .تٌوواتشايي،
ضووشٍسي اسووت وووِ دس اًتخوواب ٍ اًتػوواب هووذيشاى
دلت وافي هثزٍل ضَد.
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