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حسیي افراسیاتي ،استبزيبض ٌط ٜٚخبٔقٝضٙبسي زا٘طٍب ٜيعز
تٌْام جوشیدی سلَکلَٔ ،طثي خٟبز زا٘طٍبٞي ضيطاظ

حسیي لدرتي ،استبزيبض خبٔقٝضٙبسي زا٘طٍب ٜتطثيت ٔقّٓ سجعٚاض
چكیدُ
ضضبيت ضغّي ،فٛأُ  ٚپيبٔسٞبي آٖ اظ ٔٛضٛؿٞبي ٔٛضز تٛخٔ ٝغبِقبت سبظٔب٘ي زض ضٚاٖضٙبسي اختٕبفي ٚ
خبٔقٝضٙبسي سبظٔبٖٞبست .ايٗ ٔغبِق ،ٝثب ٞسف ثطضسي اضتجبط ضضبيت ضغّي ثب زٔ ٚتغيط ٔطبضوت  ٚثيٍبٍ٘ي
ا٘دبْ ضس ٜاست .زض ايٗ ضاستب ،اثتسا ٔسَ تحميك ٞ ٚطت فطضي ٝتسٚيٗ  ٚث ٝوٕه آظٖٔٞٛبي آٔبضي ثطضسي ضس .زض
ٔسَ تحميك ثطاسبس زيسٌبٜٞبي ٘ؾطي ٔٛخٛز  ٚتحميمبت ا٘دبْ ضسٔ ،ٜطبضوت سبظٔب٘ي ث ٝفٛٙاٖ ٔتغيط اغّي
تحميك زض ٘ؾط ٌطفت ٝضس ٜاست و ٝث ٝضىُ ٔستميٓ  ٚغيط ٔستميٓ (اظ عطيك ثيٍبٍ٘ي) ثط ضضبيت ضغّي تأثيط
ٔيٌصاضزٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ .ضز ٔغبِق ،ٝضبُٔ ٘ 300فط اظ وبضوٙبٖ ضطوت ثطق ٔٙغمٝاي فبضس است و ٝپطسطٙبٔ ٝتحميك ضا
تىٕيُ ٕ٘ٛز٘س٘ .تبيح ثطضسي فطضيٞٝب ٘طبٖ زاز و ٝثيٗ ٔيعاٖ ضضبيت ضغّي ٔ ٚطبضوت ،أٙيت ضغّي ،ضضبيت اظ
ظ٘سٌئ ،يعاٖ زستٕعز ،سٗ ٔ ٚيعاٖ تحػيالت ،ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚقٙبزاضي ٚخٛز زاضز .ثيٗ ٔيعاٖ ضضبيت ضغّي ٚ
ثيٍبٍ٘ي ٘يع ضاثغٙٔ ٝفي ٔ ٚقٙبزاضي ٚخٛز زاضز .آظٔ ٖٛضٌطسي ٚ ٖٛتحّيُ ٔسيط ٘طبٖ زاز ؤ ،ٝطبضوت ٕٟٔتطيٗ
ٔتغيط تجييٗ وٙٙسٔ ٜيعاٖ ضضبيت ضغّي  ٚاحسبس ثيٍبٍ٘ي وبضوٙبٖ است  ٚث ٝتٟٙبيي تٛا٘ست ٝاست  70زضغس
تغييطات ضضبيت ضغّي ضا تجييٗ وٙس.
ٍاژُّای کلیدی :ضضبيت ضغّئ ،طبضوت ،ثيٍبٍ٘ي ،سبظٔبٖ ،وبضوٙبٖ.
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ٔمسٔٝ

ضغُ  ٚاثقبز آٖٔ ،تغيطٞبي ٔرتّفي ٔٛضز تٛخٔ ٚ ٝغبِقشٝ

ثب ٌستطش فقبِيتٞبي اختٕبفي سبظٔبٖٞب ٘ ٚمشص آٟ٘شب

لطاض زاضز .زض ايٗ ٔيبٖٔ ،طبضوت وبضوٙبٖ زض فطآيٙس ضغُ

زض فطآيٙششس فّٕىششطز  ٚتٛسششق ٝخٛأششـ ،تحميششك پيطأششٖٛ

 ٚتػٕيٌٓيطي زض سبظٔبٖ اظ ٕٟٔتطيٗ آٟ٘بستٔ .طبضوت

فٛأُ اسبسي ثمب  ٚتقبِي سبظٔبٖٞب ،ثيص اظ پيص تٛخشٝ

ٕٟٔ ٚتط اظ آٖ ،احسبس ٔطشبضوت ٔشي تٛا٘شس ٔسشتميٓ ٚ

ا٘سيطٕٙساٖ حٛظٜٞبي ٔرتّف فّ ْٛاختٕبفي  ٚضفتشبضي

غيطٔستميٓ ٔيعاٖ ضضبيت ٍ٘ ٚطش وبضوٙبٖ ضا ٘ ٝتٟٙب ثشٝ

ضا ث ٝذٛز خّت وطز ٜاستٞ .ط سشبِ ٝغشسٞب ٔغبِقش ٝزض

ضغُ ،ثّى٘ ٝسجت ث ٝذٛز ٘يع تحت تأثيط لطاض زٞس.

ظٔي ٝٙضضبيت ضغّي وبضوٙشبٖ زض سشبظٔبٖٞشبي ٔرتّشف

ٔطبضوت  ٚضضبيت ضغّي ،پيبٔسٞبي ٕٟٔي زض سغح

تِٛيسي  ٚذسٔبتي زض وطٛضٞبي ٔرتّف ا٘دبْ ٔيضشٛز.

فّٕىطز ٍ٘ ٚطش وبضوٙبٖ زاضز (ثشبضٕٞ ٚ ٖٚىشبضاٖ.)1388 ،

ايٗ تٛخ ٝثيص اظ ٞطچيع ٘بضي اظ آٖ است و ٝتأثيط فبُٔ

اظ ٕٟٔتطيٗ آٟ٘ب ٔيتٛاٖ ث ٝثيٍبٍ٘ي سبظٔب٘ي اضبض ٜوشطز.

ا٘سب٘ي زض سبظٔبٖٞب ثطخست ٝضس ٚ ٜتٛخ ٝثٍ٘ ٝطشٞشبي

ٔطبضوت يب ث ٝفجبضت زيٍطٍ٘ ،طش ٔثجت ٘سجت ث ٝوبض ٚ

افطاز ث ٝسجت تأثيطي وش ٝثشط فّٕىشطز ٘ ٚتيدش ٝوبضضشبٖ

اثقبز آٖٔ ،يتٛا٘س اظ عطيك اضتمشبي اٍ٘يشعش  ٚاحسشبس

زاضز ،ثيطتط ضس ٜاستٕٞ .يٗ ٍ٘طش ث ٝايدشبز تحش ٛت

تقّششك ثشش ٝضششغُ  ٚسششبظٔبٖ اظ ٔيششعاٖ ثيٍششبٍ٘ي ضششغّي ٚ

خسيس زض ٔسيطيت ،سجهٞبي ضٞجطئ ،شسيطيت ٔٙشبثـ ٚ

سبظٔب٘ي ثىبٞس  ٚث ٝافعايص ضضشبيت اظ ضشغُ ثيٙدبٔشس.

ٌسششتطش فىششط ٔششسيطيت ٔطششبضوتي  ٚتٛخشش ٝثشش ٝضفتششبض،

ايٗ ٔغبِقش ٝيىشي اظ ٕٟٔتشطيٗ فٛأشُ اضتمشبي ضضشبيت

اٍ٘يعٜٞب ٚ ٚيژٌيٞبي وبضوٙبٖ ٔٙدط ضس ٜاست .اظ خّٕٝ

ضغّي؛ يقٙي احسشبس ٔطشبضوت زض سشبظٔبٖ  ٚثيٍشبٍ٘ي

تالشٞبي ٔسيطيت زض خٟت حفؼ ٔٙبثـ ا٘سشب٘ي ،ايدشبز

سبظٔب٘ي ضا زض وٙبض ثطذي زيٍط اظ فٛأشُ ٔغبِقش ٝوشطزٜ

ضضبيت زض وبضوٙبٖ است (٘بٌي.)1996 ،

است .زض ٚالـٞ ،سف اغّي ايٗ پشژٞٚص ثطضسشي ٔيشعاٖ

ضضششبيت ضششغّي اظ ٔٛضششٛؿٞششبيي اسششت وشش ٝثيطششتط
ٔغبِقبت  ٚثطضسيٞب ضا زض ظٔي ٝٙوبض  ٚسبظٔبٖٞب ث ٝذٛز

ضضششبيت ضششغّي  ٚضاثغشش ٝآٖ ثششب ٔتغيطٞششبي ٔطششبضوت ٚ
ثيٍبٍ٘ي است.

اذتػبظ زاز ٜاست ٛٔ ٚضٛفي خصاة  ٓٞثطاي افطازي
و ٝزض سبظٔبٖ وبض ٔيوٙٙس  ٓٞ ٚثشطاي ٔغبِقش ٝوٙٙشسٌبٖ

تحمیمات پیشیي

سبظٔبٖٞب ثش ٝحسشبة ٔشيآيشس (اسشپىتٛضٔ .)1997 ،1يشعاٖ

اغغطي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1389ث ٝثطضسي فٛأشُ ٔشطتجظ ثشب

ضضبيت وبضوٙبٖ اظ ضغُ  ٚاثقبز آٖ ،يىشي اظ ٔتغيطٞشبيي

ضضبيت ضغّي پطستبضاٖ پطزاذتٙس .يبفتٞٝبي ايشٗ ٔغبِقشٝ

است و ٝوٕيت  ٚويفيت ثٟطٜثطزاضي اظٔٙبثـ ا٘سب٘ي ضا زض

و ٝث ٝضٚش پيٕبيطي  ٚث ٝوٕه پطسطشٙبٔ ٝا٘دشبْ ضشسٜ

سبظٔبٖٞب تحت تأثيط لطاض ٔيزٞس .ضضبيت ضغّي ثبفش

است٘ ،طبٖ ٔيزٞس چٙب٘چش ٝوبضوٙشبٖ زض أشٛض ضشغّي ٚ

افششعايص وششبضآيي  ٚاحسششبس ضضششبيت فششطز اظ ظ٘ششسٌي

سبظٔب٘ي اذتيشبضات ٔ ٚطشبضوت ثيطشتطي زاضشت ٝثبضشٙس،

ٔيضٛز٘ .بضضبيتي ضغّي زض اثتسا ٔٛخت وشبٞص وشبضايي

سغٛح ثشب تطي اظ ضضشبيت ضشغّي ضا تدطثشٔ ٝشيوٙٙشس.

افطاز زض ٔحُ وبض  ٚسپس سست ضسٖ تقٟس آ٘بٖ ٘سشجت

ِطششٍطآضا ٔ ٚحطٔششي ( )1389ضضششبيت ضششغّي  ٚفٛأششُ

ث ٝاضظشٞبٙٞ ،دبضٞب  ٚافتٕبز اختٕبفي ٔيضٛز (ٔقيسفط ٚ

ٔطتجظ ضا زض ٔيشبٖ وبضضٙبسشبٖ تشطٚيح خٟشبز وطشبٚضظي

شٞب٘ي.)1384 ،

استبٖ لعٚيٗ ٔغبِق ٝوطز٘س٘ .تبيح ايٗ ٔغبِقش٘ ٝطشبٖ زاز،

زض اضتجبط ثب ضضبيت ضغّي ،ث ٝفٛٙاٖ ٍ٘طش فشطز ثشٝ

ٔتغيطٞششبيي ٕٞچشش ٖٛسششٗ ،خٙسششيت ،تحػششيالت ضاثغششٝ
ٔقٙبزاضي ثب ضضبيت ضغّي ٘ساض٘س ،أب ٔتغيشط سشبثم ٝوشبض

Spector

1

ٔغبِق ٝضضبيت ضغّي زض اضتجبط ثب ٔطبضوت  ٚثيٍبٍ٘ي ...

ضاثغششٔ ٝقٙششبزاضي ثششب ضضششبيت ضششغّي زاضز .ؽٟششٛضي ٚ
ٕٞىبضاٖ (ٔ )1387غبِقٝاي زض ظٔيٙش ٝضضشبيت ضشغّي ٚ
٘مص تػٕيٌٓيطي ٔطبضوتي زض ايٗ ظٔيٙش ٝا٘دشبْ زاز٘شس.
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وبٞص ٔييبثس.
تٔٛبس سيٕٞ ٚ 1ىبضا٘ص ( )2006پژٞٚطي ثشبفٛٙاٖ

"ضاثغٛٞ ٝش ٞيدب٘ي ٔسيط  ٚوبضوٙبٖ ثب ضضبيت ضشغّي"

٘تبيح ايٗ ٔغبِق ٝو ٝث ٝضي ٜٛپيٕبيطي ا٘دبْ ضشس٘ ،ٜطشبٖ

ا٘دبْ زازٜا٘س٘ .تشبيح ايشٗ پشژٞٚص ٘طشبٖ زاز وشٞ ٝشٛش

زاز ٜاست و ٝثيٗ تػٕيٌٓيشطي ٔطشبضوتي زض سشبظٔبٖ ٚ

ٞيدب٘ي وبضوٙبٖ اضتجبط ٔثجشت ٔ ٚقٙشيزاضي ثشب ضضشبيت

ضضبيت ضشغّي اضتجشبط ٔثجشت ٔ ٚقٙشبزاضي ٚخشٛز زاضز.

ضغّي زاضزٕٞ .چٙيٗ ،يبفتٞٝب حبوي اظ آٖ است وٛٞ ٝش

ٔحسٗپٛض ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1384ثش ٝثطضسشي آظٔبيطشٍبٞي

ٞيدب٘ي ٔسيطاٖ ثشط ضضشبيت ضشغّي وبضوٙشب٘ي وش ٝزاضاي

تأثيط ٔسيطيت ٔطبضوتي ثط ٔيعاٖ ضضبيت ضغّي پطستبضاٖ

ٛٞش ٞيدب٘ي وٕتطي ٞسشتٙس٘ ،سشجت ثش ٝوبضوٙشب٘ي وشٝ

پطزاذتٙششس٘ .تششبيح ايششٗ ٔغبِقششٌٛ ٝيششبي آٖ اسششت وشش ٝثششب

ٛٞش ٞيدب٘ي ثب تطي زاض٘س ،زاضاي تأثيط ثيطشتطي اسشت.

ٔطبضوت پطستبضاٖ ،ضضبيت ضغّي آ٘بٖ ث ٝعٛض ٔقٙبزاضي
افعايص يبفت ٝاست .حضٛضي ( )1385ثش ٝثطضسشي ٘مشص

ٌطيفيٗ )2001( 2زض ٔغبِقٝاي ثب فٛٙاٖ "ضضبيت ضشغّي
زض ٔيبٖ وبضوٙشبٖ ثبظزاضشتٍب "ٜثش ٝثطضسشي تشأثيط ٔحشيظ

ٔطبضوت زض اضتمبي ضضبيت ضشغّي وبضوٙشبٖ زا٘طشٍبٞي

سبظٔبٖ ثط ضضشبيت ضشغّي وبضوٙشبٖ پطزاذشت .ثطاسشبس

پطزاذت٘ .تبيح ايٗ ٔغبِق ٝحبوي اظ آٖ است ؤ ٝسيطيت

٘تبيح ايٗ پژٞٚصٔ ،تغيطٞبي ٔحيغي ٘سجت ثٔ ٝتغيطٞبي

ٔطبضوتي زض سبظٔبٖ ،ثب ضضبيت ضغّي ثشب تط ٔ ٚمبٔٚشت

فطزي (خٙسيتي) تأثيط ثيطتطي ثشط ضضشبيت ضشغّي زاضز.

وٕتط زض ثطاثط تغييطات ٕٞطا ٜاست .ضشٕٟيطي ( )1379زض

ٕٞچٙيٗ ،ثيٗ ضضبيت ضغّي ٔ ٚيشعاٖ ثيٍشبٍ٘ي وبضوٙشبٖ

پبيبٖ ٘بٔ ٝذٛز ،فٛأُ خبٔق ٝضٙبذتي ٔؤثط ثشط ضضشبيت

ضاثغٝاي ٔٙفي ٚخٛز زاضزٛٔ .ضٌشبٖ ٚ ٚيٙتشطٚز)2000( 3

ضغّي وبضوٙشبٖ ٚظاضت فطٙٞشً  ٚاضضشبز اسشالٔي ضشٟط

تحميمي زض ظٔي ٝٙضاثغ ٝضضبيت ضغّي ثب سشالٔت فىشطي

تٟطاٖ ضا ٔغبِق ٝوشطز .ايشٗ پشژٞٚص ٘طشبٖ زاز وش ٝثشيٗ

وبضوٙبٖ ٔطاوع زضٔشب٘ي ايشبِتي زض آٔطيىشب ا٘دشبْ زازٜا٘شس.

ٔتغيطٞبي سٗٚ ،ضقيت تأٔ ،ُٞيعاٖ زضآٔسٔ ،حُ تِٛس ٚ

ثطاسبس يبفتٞٝبي ايشٗ ٔغبِقش ،ٝوبضوٙشبٖ زاضاي ٔطشبغُ

ضضبيت ضغّي ضاثغٔ ٝقٙيزاضي ٚخٛز ٘ساضز ،أب ٔيعاٖ اظ

ترػػششي٘ ،سششجت ثشش ٝوبضوٙششب٘ي وشش ٝذششسٔبت اخطايششي،

ذٛز ثيٍبٍ٘ي ٔ ٚطشبضوت سشبظٔب٘ي ثشب ضضشبيت ضشغّي

ٔسيطيتي ٌ ٚعاضش ٘ٛيسي ضا ا٘دبْ ٔيزٙٞس ،اظ احسشبس

وبضوٙبٖ زاضاي اضتجبط ٔقٙشبزاضي ٞسشتٙسِٟ .سشبيي ظازٚ ٜ

ضضششبيت ثيطششتطي ثطذٛضزاض٘ششسٕٞ .چٙششيٗٔ ،تغيطٞششبي

ٔٙػٛضيبٖ ( )1378زض پژٞٚطي ث ٝثطضسي ضضبيت ضغّي

ٔطبضوت ٌطٞٚي  ٚأٙيت ضغّي ثب ضضبيت ضغّي ضاثغشٝ

وبضوٙبٖ پطزاذتٙس .يبفتٞٝبي ايشٗ پشژٞٚص وش ٝثش ٝضشيٜٛ

ٔقٙششبزاض ٔ ٚثجتششي زاض٘ششسٚ .يششتٕٞ ٚ 4ىششبضاٖ ()2000

پيٕبيطي  ٚثٚ ٝسيّ ٝپطسطٙبٔ ٝا٘دبْ ضشس ،ٜحشبوي اظ آٖ
است ؤ ٝطبضوت وبضوٙبٖ زض تػٕيٓ ٌيطيٞبي سبظٔبٖ،

پژٞٚطي ثب فٛٙاٖ "٘مص ٔطبضوت زض سيبست سبظٔب٘ي ٚ
ضاثغ ٝآٖ ثب ضضبيت ضغّي" ا٘دشبْ زاز٘شس .ثطاسشبس ايشٗ

تششأثيط ٔثجششت ثطضضششبيت ضششغّي زاضزٕٞ .چٙششيٗٔ ،يششعاٖ

ٔغبِق ٝو ٝث ٝوٕه پطسطٙبٔ ٝپستي ا٘دبْ ضسٔ ،طشبضوت

ثيٍبٍ٘ي زض سبظٔبٖ ،ضاثغٔ ٝقٙشبزاض ٙٔ ٚفشي ثشب ضضشبيت

زض تػٕيٓ ٌيطيٞبي سبظٔبٖ ثط ضضبيت ضشغّي وبضوٙشبٖ

ضغّي زاضز .عبِجبٖ ( )1374تحميمي ثب فٙشٛاٖ "ثيٍشبٍ٘ي
٘سجت ث ٝوبض ٚذطٛٙزي ضغّي" ث ٝضٚش پيٕبيطشي  ٚثشب

وٕه پطسطٙبٔ ٝا٘دبْ زاز ٜاست٘ .تبيح ايٗ ٔغبِق٘ ٝطشبٖ
زاز ٜاست و ٝثب افعايص ثيٍبٍ٘ي اظ وبض ،ضضشبيت ضشغّي

تأثيطي ٔثجت زاضز.
1

Thomas sy
Griffin
3
Morgan and Winterowd
4
Witt
2
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تحٕيّي  ٚاخجبضي زاضز  ٚثطاي اضضبي ٘يبظ ٘يست ،ثّىشٝ

اظ زيسٌبٔ ٜتفىطاٖ ،ا٘سبٖ اظ سبيط حيٛا٘بت ٔتٕبيع اسشت

اثعاضي ثشطاي اضضشبي ٘يبظٞشبي زيٍشطاٖ اسشت .ا ٚثشطاي

 ٚايٗ تٕبيع ث ٝايٗ فّت است و ٝا٘سشبٖ ٚسشبيُ  ٚاثشعاض

زيٍطاٖ وبض ٔيوٙس  ٚث ٝضرػي زيٍط غيط اظ ذٛز تقّشك

ٔقيطت ذٛز ضا ،ذشٛزش تِٛيشس ٔشيوٙشس .ايشٗ ٚيژٌشي

زاضز .ا٘سبِٖ اظ ذٛز ثيٍب٘ ،ٝسطا٘دبْ ،اظ زيٍطاٖ ٘يع ثيٍب٘ٝ

ٔٙحػط ث ٝفطز ا٘سبٖ ،فشال ٜٚثشط ٔشٛضز فشٛقٚ ،سشيّٝاي

ٔيضٛز .ا٘سبٖ و ٝزض ثطاثط ذٛزش لشطاض ٌيشطز ،زض ثطاثشط

تساضن ٔيثيٙس و ٝاظ عطيك آٖ افشطاز ٔشيتٛا٘ٙشس اسشتقساز

ا٘سبٖٞبي زيٍط ٘يع لطاض ٔيٌيطزٞ .ط آ٘چ ٝزضٔٛضز ا٘سشبٖ

ٚالقي ذٛز ضا ثشٔ ٝثبثش ٝا٘سشبٖ تحمشك ثرطشٙس (ٌطيٙشت،

ثب ٔحػ َٛوبضش ،ثب وبضش  ٚثب ذشٛزش ٔػشساق زاضز،

 .)1382ثب ٚخٛز ايٗ ،ثطذي اظ ضيٜٞٛبي سبظٔب٘سٞي وشبض

زض ٔٛضز ضاثغٚ ٝي ثب ا٘سبٖٞبي زيٍط ٘يشع ٔػشساق پيشسا

 ٚتِٛيس ،ايٗ خٞٛط ٔتقشبِي ا٘سشبٖ ٚ ٚخشٛز ٘شٛفي ا ٚضا

ٔيوٙس (لّي پٛض ٚ 1384 ،تٛسّي.)1380 ،

ا٘ىبض ٔيوٙس .يىي اظ فطآيٙشسٞبيي وش ٝزض لبِشت آٖ ،ايشٗ

ثيٍبٍ٘ي  ٚاحسبس خسايي وبضوٙبٖ اظ ضغُٚ ،ؽشبيف

ا٘ىبض خٞٛط ا٘سب٘ي لبثُ ٔطبٞس ٜاست ،ثيٍشبٍ٘ي 1اسشت.

ضغّي  ٚسبظٔب٘ي ،تحت تأثيط فٛأُ ٔرتّف زچبض تغييشط

ثيٍبٍ٘ي اسبسبً اظ فسْ وٙتطَ  ٚزذبِت تِٛيشس وٙٙشس ٜثشط

ٔيضٛز .يىي اظ ٕٟٔتطيٗ فٛأّي ؤ ٝيتٛا٘س وبٞص ايٗ

تِٛيس ٘بضي ٔيضشٛزٕٞ .چٙشيٗ ،اظ ذٛزثيٍشبٍ٘ي حبغشُ

احسششبس ضا ثشش ٝز٘جششبَ زاضششت ٝثبضششس ،افششعايص ٔطششبضوت

تمسيٓ وبض ٔسا ٚ ْٚزض حبَ افشعايص اسشت .ايشٗ ٔسشأِٝ

وبضوٙبٖ زض فطآيٙس تػٕيٌٓيطيٞشب  ٚتقيشيٗ ذشظ ٔطشي

فطآيٙس تِٛيس ضا ثٚ ٝؽبيفي پٛذ  ٚثي ٔقٙب تدعئ ٝشيوٙشس

ضغّي  ٚسبظٔب٘ي است .اظ ايٗ عطيك ٔشيتشٛاٖ احسشبس

(ٕٞبٖ) .چٙب٘چ ٝوٙطٍط ،زض ٔمبثُ تالضي و ٝزض سشبظٔبٖ

تقّك ث ٝضغُ  ٚسشبظٔبٖ ٚ ،احسشبس حطٔشت ٙٔ ٚعِشت

ا٘دبْ ٔيزٞس ،ثٟطٔ ٜبزي ٔ ٚقٛٙي وٕتطي ثجطز ،احسشبس

سبظٔب٘ي ضا اضتمشب ثرطشيس  ٚثيٍشبٍ٘ي ضا وشبٞص زاز .ثشط

ذستٍي  ٚزِسطزي ٔيوٙشس  ٚزض ا ٚيشه ٘شٛؿ ثيٍشبٍ٘ي

ٕٞيٗ اسبس٘ ،ؾطي ٝپطزاظاٖ ٔ ٚحممبٖ سبظٔبٖٞب ،فٕٔٛشبً

فعآيٙس٘ ٜسجت ث ٝوبض ايدبز ضشس ،ٜضضشبيت ا ٚضا وشبٞص

ٔطبضوت وبضوٙبٖ ضا فٙػشطي اسبسشي  ٚضشطٚضي ثشطاي

ٔيزٞس .فشال ٜٚثشط ايشٗ ،اظ ذٛزثيٍشبٍ٘ي فشطز ضا زچشبض

ثٟجٛز اثط ثرطي سبظٔبٖ  ٚويفيت وبض وبضوٙشبٖ ٔشيزا٘ٙشس

پٛچي ٔيوٙس؛ ث ٝعٛضي و ٝوبض ثطايص ِصت ثرص ٘جٛز،ٜ

(وبِجطيٕٞ ٚ 2ىبضاٖ .)2009 ،ضٚيىطزٞبي ٘ؾطي ٔٛخٛز ،ثشٝ

احسبس ثيٟٛزٌي ٔيوٙس.

ضغٓ اذتالف فميس ٜزض ٔٛضز ٔيعاٖ اثطٌصاضيٍٕٞ ،ي ثشط

ا٘سششبٖ زض حبِششت ثيٍششبٍ٘يٚ ،خششٛز ذششٛزش ضا زض

ايٗ فميسٜا٘س ؤ ٝطبضوت وبضوٙبٖ ثط ضضبيت ضغّي آ٘بٖ

فقبِيت  ٚآثبض ذٛز ٕ٘يثيٙس ٕ٘ ٚيتٛا٘س  ٕٝٞاستقسازٞبي

تأثيط زاضزٞ .ط چٙس ثطذشي اظ ٘ؾطيش ٝپشطزاظاٖ ،ثش ٝفّشت

ذٛز ضا ضىٛفب سبظز (لّي پٛض .)1384 ،زض چٙيٗ ٚضشقيتي،

تششأٔيٗ ٔٙششبفـ سششبظٔبٖ ،اظ ٔطششبضوت وبضوٙششبٖ حٕبيششت

ا٘سبٖ ٕ٘يتٛا٘س استقسازٞبي ٌ٘ٛبٌٚ ٖٛخٛزي ذٛيص ضا

ٔيوٙٙس ،أّب اغّت آ٘بٖ ٔطبضوت وبضوٙبٖ ضا ثطاي اضتمشبي

ضىٛفب سبظز .وبض ،ثطايص خٙج ٝذشبضخي پيشسا ٔشيوٙشس ٚ

اٍ٘يعٞ ٜبي زض٘ٚي وبضوٙبٖ  ٚثٟجٛز ٍ٘طش آ٘بٖ ٘سجت ثشٝ

ذٛز ضا زض وبضش ضىٛفب ٕ٘يسبظز ،ثّىش ٝذشٛز ضا ا٘ىشبض

ضغُ ذٛز ٟ٘ ٚبيتبً ثٟجٛز ويفيت ظ٘شسٌي آ٘شبٖ ،ضشطٚضي

ٔيوٙشس .چٙشيٗ ا٘سشب٘ي ثش ٝخشبي احسشبس ذٛضشجرتي،

ٔيزا٘ٙس (اسپطيتعض ٕٞ ٚىبضاٖ1997 ،؛ ث٘ ٝمُ اظ ضايت ٕٞ ٚىبضاٖ،

احسبسي ثسثرتي ٔيوٙس  ٚلشبزض ٘يسشت خسشٓ  ٚشٞشٗ

 .)2004ثط٘بٔٞ ٝبي ٔطشبضوت تشأثيط ٔثجشت ثشط فّٕىشطز ٚ

ذٛز ضا آظازا٘ ٝپشطٚضش زٞشس ،ظيشطا وشبض ثشطاي ا ٚخٙجشٝ

ضضبيت ضغّي (ثّٛستٕٞ ٚ 3ٖٛىشبضاٖ )1992 ،وبضوٙشبٖ زاضز.

Alienation

1

Kalleberg
Bluestone

2
3
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ٔغبِق ٝضضبيت ضغّي زض اضتجبط ثب ٔطبضوت  ٚثيٍبٍ٘ي ...

زض يششه فطاتحّيششُ اظ ٔغبِقششبت ا٘دششبْ ضششس ٜزض ٔششٛضز

ذسٔت يب ٔحػ َٛاست .چٙب٘چ ٝفطآيٙشسٞبي سشبظٔب٘ي

ٔطبضوتٚ ،اٌٙط( )1994زضيبفت و ٝضشٛاٞس لبثشُ لجشِٛي

اخبظ ٜثطٚظ تٛا٘بييٞبي وبضوٙبٖ ضا ثسٞس ،وبضوٙشبٖ ٔيشعاٖ

زض ٔٛضز تأثيطات ٔثجت ٔطبضوت ثشط فّٕىشطز  ٚضضشبيت

ثب تطي اظ ضضبيت ضغّي ضا تدطث ٝذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .زض غيشط

ضغّي وبضوٙبٖ ٚخٛز زاضز ( ٘مُ اظ ضايت ٕٞ ٚىبضاٖ.)2004 ،

ايٗ غٛضت ،ثشب اظ ذشٛز ثيٍشبٍ٘ي  ٚوشبٞص ضضشبيت اظ

ثط٘بٔٞ ٝبي ٔطبضوت ث ٝوبضوٙبٖ ايٗ اخبظ ٜضا ٔيزٞشس وشٝ

ضغُ  ٚظ٘سٌي ٕٞطا ٜذٛاٞس ثٛز٘ .ىتٕٟٔ ٝتط ايٗ وش ،ٝاظ

٘مص ثيطتطي زض سبظٔبٖ ايفب ٕ٘بيٙشس .ثش ٝفجشبضت زيٍشط،

ذٛز ثيٍبٍ٘ي ظٔب٘ي زضزسطسبظتط ذٛاٞس ضس و ٝوبضوٙبٖ

تحت تأثيط چٙيٗ ثط٘بٔشٞٝشبيئ ،يشعاٖ ٘فشٛش وبضوٙشبٖ زض

ثشش ٝذٛزآٌششبٞي زسششت يبثٙششس  ٚاحسششبس وٙٙششس وشش ٝزض

سبظٔبٖ  ٚأىبٖ زسشتيبثي آ٘شبٖ ثش ٝفقبِيشت ٞشبيي٘ ،ؾيشط

فطآيٙششسٞبي اسبسشي سششبظٔبٖ زض ظٔيٙشش ٝتِٛيششس  ٚتػششٕيٓ

پطزاظش اعالفبت ،تػٕيٓ ٌيطي  ٚحُ ٔسأِ ٝؤ ٝقٕشً ٛ

سبظي ٘مطي ٘ساض٘س.

ٔرششتع ٔششسيطاٖ اسششت ،افششعايص ٔششييبثششس .اظ ايششٗ ض،ٚ

ٔسَ تحميك ضا ٔيتشٛاٖ ثشب زض ٘ؾشط ٌشطفتٗ ضضشبيت

ٔطبضوت ٘ش ٝتٟٙشب ٔٛخشت افشعايص احسشبس ٔسشؤِٚيت

ضغّي ،ث ٝفٛٙاٖ ٔتغيط ٚاثستٔ ٚ ،ٝتغيطٞبي ظٔيٝٙاي ٔب٘ٙشس

وبضوٙبٖ زض ٔٛضز فّٕىطز سبظٔب٘يضبٖ ٔيضٛز ،ثّىش ٝثشٝ

سٗ ،تحػيالت  ٚسبثم ٝذسٔتٔ ٚ ،تغيشط ٞشبي اغشّي،

عٛض عجيقي ٘طبٖزٙٞس ٜآٖ است و ٝسشبظٔبٖ ثش ٝإٞيشت

ٔب٘ٙششس ٔيششعاٖ ٔطششبضوت  ٚاحسششبس ثيٍششبٍ٘ي ثشش ٝفٙششٛاٖ

٘مص وبضوٙبٖ ،آٌب ٜاست ( ِٛتب٘ع1995 ،؛ ثش٘ ٝمشُ اظ ضايشت ٚ

ٔتغيطٞبي ٔستمُ ٔ ٚؤثط ثط ضضبيت ضغّي اضائٕٛ٘ ٝز .زض

ٕٞىبضاٖ.)2004 ،

ايشٗ ٔشسَٔ ،تغيششط ٔسشتمُ اغشّي تحميششك ،ثشب تٛخش ٝثششٝ

اغّت وبضوٙبٖ ضضبيت اظ ضغُ ذٛز ضا زض سشبظ٘سٌي

تحميمبت پيطيٗ ٘ ٚؾطيٞٝشبي ٔٛخشٛزٔ ،يشعاٖ ٔطشبضوت

 ٚثبِٙسٌي ضغّي ٔيخٛيٙس  ٚچٙب٘چ ٝفطغتٞبي ضشغّي

وبضوٙبٖ زض ٘ؾط ٌطفت ٝضس ٜاست .ثشب ٚخشٛز ايشٗ ،ثشطاي

وبفي ثطاي ثطٚظ ذالليتٞب  ٚاستقسازٞبي ذٛز ٘يبثٙس ،ثشب

ايٙى ٝأىبٖ ٔمبيس ٚ ٝوٙتشطَ سشبيط ٔتغيطٞشبي ٔشؤثط ثشط

ثيٍبٍ٘ي ٘ ٚبضضبيتي ضغّي ٔٛاخٔ ٝيضش٘ٛس .اظ ايشٗ ض،ٚ

ضضبيت ضغّي فطا ٓٞثبضشسٔ ،تغيطٞشبي ٟٔشٓ سشبظٔب٘ي ٚ

ٔيعاٖ ضضبيت اظ ضغُ زض وبضوٙبٖ تحشت تشأثيط احسشبس

فطزيٕٞ ،چ ٖٛسشبثم ٝذشسٔتٔ ،يشعاٖ زسشتٕعز ،أٙيشت

آ٘بٖ اظ ٔيعاٖ تبثيطٌصاضي ثط فطآيٙسٞبي سبظٔب٘ي  ٚتِٛيشس

ضغّئ ،يعاٖ تحػيالت  ٚسٗ ٘يع ثطضسي ضس.

هدل تحمیك

سٗ
سبثم ٝذسٔت
ٔيعاٖ تحػيالت
ٔيعاٖ زستٕعز
ٔطبضوت
ضضبيت اظ ظ٘سٌي
أٙيت ضغّي

ثيٍبٍ٘ي سبظٔب٘ي

ضضبيت ضغّي
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فرضیِّای تحمیك
 - 1ثيٗ سٗ  ٚضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ ضاثغٚ ٝخٛز
زاضز.
 - 2ثيٗ سبثم ٝذسٔت  ٚضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ
ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
 - 3ثيٗ ٔيعاٖ تحػيالت  ٚضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ
ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
 - 4ثيٗ ٔيعاٖ زستٕعز  ٚضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ
ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
 - 5ثيٗ ٔيعاٖ ٔطبضوت  ٚضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ
ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.

استٕٞ .چٙيٗ ،ثيبٖ وٙٙس ٜاحسبس ٔيعاٖ لسضت ٚ
اذتيبضي است و ٝفطز زض ا٘دبْ وبضٞبي ٔطثٛط ث ٝضغُ
ذٛز  ٚسبظٔبٖ ،احسبس ٔيوٙس .ايٗ ٔتغيط زض سغح
فبغّٝاي  ٚث ٝوٕه يه عيف پٙح ٌٛيٝاي ٔٛضز سٙدص
لطاض ٌطفت.
هشارکتٔ :يعا٘ي است و ٝوبضوٙبٖ احسبس ٔيوٙٙس
زض تػٕيٌٓيطيٞب  ٚثط٘بٔٝضيعيٞبي سبظٔبٖ  ٚضغُ
ذٛز زذبِت زاض٘س ٔ ٚسؤ ٖ ٚضطوت زض أٛض ضغّي ٚ
سبظٔب٘ي ٘ؾط آ٘بٖ ضا خٛيب ٔيض٘ٛس .ايٗ ٔتغيط زض سغح
فبغّٝاي  ٚثٚ ٝسيّ ٝيه عيف ٔطتُٕ ثط پٙح ٌٛي ٚ ٝزض
سغح فبغّٝاي ٔٛضز سٙدص لطاض ٌطفت.

 - 6ثيٗ ضضبيت اظ ظ٘سٌي  ٚضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ
ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
 - 7ثيٗ احسبس أٙيت ضغّي  ٚضضبيت ضغّي
وبضوٙبٖ ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
 - 8ثيٗ ٔشيعاٖ احسبس ثيٍبٍ٘ي  ٚضضبيت ضغّي
وبضوٙبٖ ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.

رٍش تحمیك
ايٗ پژٞٚص ثب ضٚيىطز وّٕي تحميك  ٚث ٝضي ٜٛپيٕبيطي
ا٘دبْ ضس ٕٝ٘ٛ٘ .تحميك ضبُٔ ٘ 300فط اظ وبضوٙبٖ
ضطوت ثطق ٔٙغمٝاي فبضس است .اظ آ٘دب و ٝزض
سبظٔبٖٞبي ضسٕي ،ثط ذالف ثسيبضي اظ لّٕطٞٚبي ٔٛضز
ٔغبِق ،ٝفّ ْٛاختٕبفئ ،يتٛاٖ ث ٝفٟطست وبُٔ افطاز

تعريف هتغیرّا

ٔٛضز ٔغبِق ٝزست يبفتٌٕٝ٘ٛ٘ ،يطي ثب اعٕيٙبٖ ٚ

ضضبيت ضغّي  :ثٔ ٝقٙبي ٍ٘طش ٔثجت وبضوٙبٖ ٘سجت ثٝ

سطفت ثب تطي ث ٝا٘دبْ ٔيضسس .زض ايٗ ٔغبِق ٝاظ ضيٜٛ

ضغُ  ٚتدطثٞٝبي ضغّي ذٛيص است .زض ايٗ پژٞٚص

ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي تػبزفي سيستٕبتيه استفبز ٜضس .زض ايٗ

ضضبيت ضغّي زض چٟبض ثقس تقطيف ضس )1 :ضضبيت اظ

ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي اثتسا فٟطست وبضوٙبٖ تٟي ٝضسٚ ٜ

ٔبٞيت وبض؛ )2ضضبيت اظ ٔسيطاٖ؛  )3ضضبيت اظ ضطايظ

سپس ث ٝعٛض سيستٕبتيه ثب فبغّ ،2 ٕٝ٘ٛ٘ ٝتقساز ٕ٘ٝ٘ٛ

وبض؛ )4ضضبيت اظ زستٕعز ٔ ٚعايب ضضبيت ضغّي حبغُ

ٔٛضز ٘ؾط ا٘تربة ضس .ثطاي ٌطزآٚضي زازٜٞب اظ

خٕـ ٕ٘ط ٜضضبيت وبضوٙبٖ اظ ٞط يه اظ ايٗ اثقبز

پطسطٙبٔ ٝاستفبز ٜضس .ثرطي اظ پطسطٙبٔٚ ٝيژٌيٞبي

چٟبضٌب٘ ٝاست و ٝث ٝوٕه عيف سٙدص ضضبيت ضغّي

فطزي  ٚسبظٔب٘ي ٚ ،ثرص زيٍط ضبُٔ عيف سٙدص

ٔحبسج ٝضس ٜاستٞ .ط يه اظ وبضوٙبٖ ثب پبسد ٌفتٗ ثٝ

ضضبيت ضغّئ ،طبضوت ،ثيٍبٍ٘ي ،ضضبيت اظ ظ٘سٌي ٚ

ٌٛ 45ي ٝضضبيت ضغّي ٕ٘طٜاي ضا وست وطز٘س وٝ

أٙيت ضغّي ضا زض ثط ٔيٌيطز .زازٜٞبي ٌطزآٚضي ضس ٜثٝ

٘طبٖزٙٞسٔ ٜيعاٖ ضضبيت آ٘بٖ اظ ضغّطبٖ است .ثٙبثطايٗ،

وٕه آٔبضٜٞبي ٔٛخٛز زض ٘طْ افعاض  SPSSتحّيُ ضس.

ٔتغيط ضضبيت ضغّي زض سغح فبغّٝاي ا٘ساظٌٜيطي ضس.

ضٚايي 1پطسطٙبٔ ٝاظ ٘ٛؿ ضٚايي غٛضي 2تقييٗ ضس .زض

تیگاًگي :ثيٍبٍ٘ي حبوي اظ ٔيعاٖ احسبس خسايي

ايٗ ٘ٛؿ اظ ضٚايي ٌٛيٞٝبي عيفٞبي ٔٛضز استفبز ٜزض

فطز اظ وبض  ٚفقبِيتٞبيي است و ٝث ٝا٘دبْ آٟ٘ب ٔطغَٛ

1

Validity
Facial

2
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ٔغبِق ٝضضبيت ضغّي زض اضتجبط ثب ٔطبضوت  ٚثيٍبٍ٘ي ...

پطسطٙبٔ ٝزض اذتيبض تقسازي اظ اسبتيس زا٘طٍبٚ ٜ

ضس ٜاست .ث ٝفجبضت زيٍط ،وبضوٙبٖ زاضاي سٗ ثب تط

ٔترػػبٖ زض ظٔي ٝٙسبظٔبٖٞب ٕٞ ٚچٙيٗ وبضضٙبسبٖ

اظ ضغُ ذٛز ضضبيت ثيطتطي زاض٘س .فال ٜٚثط ضضبيت

سبظٔبٖ لطاض ٌطفت ٌٛ ٚيٞٝب اظ ٘ؾط آٟ٘ب اضظيبثي ضس.

ضغّيٍ٘ ،بٞي ث ٝضاثغ ٝثيٗ سٗ ٔ ٚطبضوت  ٚثيٍبٍ٘ي

پبيبيي 1عيفٞبي ٔٛخٛز زض پطسطٙبٔ٘ ٝيع ثٚ ٝسيّٝ

٘يع ذبِي اظ فبيس٘ ٜيست .ثط اسبس ٕٞيٗ خس ،َٚضاثغٝ

ضطيت آِفبي وط٘ٚجبخ ثطضسي لطاض ضس و٘ ٝتبيح آٖ زض

ٔثجت ثيٗ سٗ ٔ ٚطبضوت  ٚضاثغٙٔ ٝفي ٔ ٚقٙبزاضي ثيٗ

خس َٚظيط اضائ ٝضس ٜاست.

سٗ  ٚثيٍبٍ٘ي ٔطبٞسٔ ٜيضٛز.
خسٕٞ 2 َٚچٙيٗ ٘تبيح آظٕٔٞ ٖٛجستٍي ثيٗ سبثمٝ

جدٍل  -1ضرية آلفای کرًٍثاخ طیف ّای پرسشٌاهِ
طیف

ذسٔت  ٚضضبيت ضغّي ضا ٘طبٖ ٔيزٞس .يبفتٞٝب حبوي

تعداد گَيِ

ضرية آلفا

اظ آٖ است و ٝضطيت ٕٞجستٍي  0 /13ثيٗ ايٗ زٔ ٚتغيط

ضضبيت ضغّي

45

0/92

ٚخٛز زاضز .ايٗ ضطيت ٕٞجستٍي ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝثب

ٔطبضوت

5

0/85

افعيص سبثم ٝذسٔت ،ثط ٔيعاٖ ضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ

احسبس ثيٍبٍ٘ي

5

0/73

أٙيت ضغّي

5

0/60

افعٚزٔ ٜيضٛز .ايٗ ضاثغ ٝاظ ِحبػ آٔبضي زض سغح 95

ضضبيت اظ ظ٘سٌي

7

0/80

زضغس ٔقٙبزاض استٔ .تغيط سبثم ٝذسٔت ،ضاثغٔ ٝقٙبزاضي
ثب ٔطبضوت  ٚثيٍبٍ٘ي ٘ساضز.
ثيٗ ٔيعاٖ تحػيالت  ٚضضبيت ضغّي ٘يع ضا ثغٝ

يافتِّا

ٔقٙبزاضي زيسٔ ٜيضٛز؛ ثب ايٗ تفبٚت و ٝوبضوٙبٖ زاضاي

ثطاي زستيبثي ث ٝيبفتٞٝبيي زليك ،اظ تحّيُ زٔ ٚتغيطٚ ٜ

تحػيالت ثب تط ،ضضبيت ضغّي وٕتطي ضا ٌعاضش

چٙس ٔتغيط ٜاستفبز ٜضس ٜاست .زض تحّيُ زٔ ٚتغيط،ٜ

وطزٜا٘س .اِجت ،ٝايٗ ٕٞجستٍي يه ضاثغ ٝضقيف ثيٗ زٚ

فطضيٞٝبي تحميك آظٔ ٖٛضس  ٚزض تحّيُ چٙس ٔتغيط ٜثب

ٔتغيط ضا ٘طبٖ ٔي زٞس .ثيٗ تحػيالت ثب ٔطبضوت ٚ

استفبز ٜاظ آظٔ ٖٛضٌطسي ٚ ٖٛتحّيُ ٔسيطٔ ،سَ تحميك ٚ

ثيٍبٍ٘ي ضاثغٔ ٝقٙبزاضي ٔطبٞس٘ ٜطس.

ٔسيطٞبي ٔرتّف آٖ آظٔ ٖٛضس.

ضاثغ ٝثيٗ زستٕعز (حمٛق ٔ ٚعايب) وبضوٙبٖ  ٚضضبيت
ضغّي ٘يع زض لبِت فطضي ٝچٟبضْ آظٔ ٖٛضس .چٙب٘ىٝ

تررسي فرضیِّا

ٔطبٞسٔ ٜيضٛز (خس )2َٚضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚقٙبزاض ،أب

ٔتغيط ٚاثست ٝيقٙي ضضبيت ضغّي  ٚتٕبْ ٔتغيطٞبي

ضقيفي ثيٗ زٔ ٚتغيط ٚخٛز زاضز  ٚوبضوٙب٘ي و ٝزستٕعز

ٔستمُ ايٗ پژٞٚص ،زض سغح فبغّٝاي ٔٛضز سٙدص

ثب تطي زضيبفت ٔيوٙٙس ،ضضبيت ضغّي ثيطتطي ضا افالْ

لطاض ٌطفت  ٚفطضيٞٝبي تحميك ،ثٚ ٝسيّ ٝآظٖٔٛ

وطزٜا٘س .ثٙبثطايٗ ،فطضئ ٝصوٛض تأييس ضس ٜاستٔ .يعاٖ

ٕٞجستٍي ثطضسي ضس .خس 2 َٚزض ثطٌيط٘س٘ ٜتبيح آظٖٔٛ

زستٕعز وبضوٙبٖ ثب ٔطبضوت  ٚثيٍبٍ٘ي ٘يع ضاثغ ٝضقيف،

ٕٞجستٍي ثيٗ ٔتغيطٞبي تحميك است.

أب ٔقٙبزاضي ٘طبٖ زاز ٜاست .ايٗ ٔتغيط ثب ٔطبضوت ضاثغٝ

ثب ٍ٘بٞي ثٔ ٝبتطيس ٕٞجستٍي (خسٔ )2َٚطبٞسٜ

ٔثجت  ٚثب ثيٍبٍ٘ي ضاثغٙٔ ٝفي ٔ ٚقٙبزاضي زاضز.

ٔيضٛز و ٝثيٗ سٗ  ٚضضبيت ضغّي ضاثغٔ ٝثجت ٚ

خس٘ 2 َٚتبيح آظٕٔٞ ٖٛجستٍي ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔيعاٖ

ٔقٙبزاضي ٚخٛز زاضز .ثٙبثطايٗ ،فطضي ٝا َٚتحميك تأييس

ٔطبضوت  ٚضضبيت ضغّي ضا ٘طبٖ ٔيزٞس٘ .تبيح ايٗ

Reliability

1

آظٔ ٖٛحبوي است وٕٞ ٝجستٍي لٛي ( )0/77ثيٗ ايٗ

خبٔقٝضٙبسي وبضثطزي ،سبَ ثيست  ٚچٟبضْ ،ضٕبض ٜپيبپي ( ،)49ضٕبض ٜا ،َٚثٟبض 1392
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زٔ ٚتغيط ٚخٛز زاضز .ثب افعايص ٔيعاٖ ٔطبضوت وبضوٙبٖ

است .اظ سٛي زيٍط٘ ،يع ٔطبضوت ثيطتط ثب ضضبيت

زض أٛض ٔطثٛط ث ٝضغُ ذٛز  ٚتػٕيٌٓيطيٞبي سبظٔبٖ،

ظ٘سٌي ثب تط ٕٞطا ٜاست.

ٔيعاٖ ضضبيت ضغّي آ٘بٖ ث ٝعطظ لبثُ تٛخٟي افعايص

أٙيت ضغّي ٘يع ضاثغٔ ٝثجت ثب ضضبيت ضغّي ٘طبٖ

يبفت ٝاست .لبثُ شوط است و ٝضاثغ ٝايٗ ٔتغيطٞب اظ ٘ؾط

زاز ٜاست .ثط اسبس آظٕٔٞ ٖٛجستٍي پيطس،ٖٛ

آٔبضي حسالُ زضسغح  99زضغس ٔقٙبزاض است .ضبيبٖ

ٕٞجستٍي ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضي ثيٗ زٔ ٚتغيط ٚخٛز زاضز ٚ

شوط است ؤ ٝطبضوت ٕٞجستٍي ٔٙفي ٔ ٚتٛسظ ثب

فطضئ ٝصوٛض تأييس ضس ٜاستٔ .يعاٖ أٙيت ضغّي ثب

ثيٍبٍ٘ي زاضز؛ يقٙي وبضوٙب٘ي ؤ ٝطبضوت ثيطتطي زض

ٔطبضوت ٘يع ضاثغٔ ٝثجت ،أب ثب ثيٍبٍ٘ي ضاثغٙٔ ٝفي زاضز.

سبظٔبٖ احسبس ٔيوٙٙس ،احسبس ثيٍبٍ٘ي وٕتطي زاض٘س.

ثيٗ احسبس ثيٍبٍ٘ي  ٚضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ ضاثغٝ

ثيٗ ضضبيت اظ ظ٘سٌي  ٚضضبيت ضغّي ٘يع ضاثغٝ

ٔٙفي ٔ ٚقٙبزاضي ٚخٛز زاضز و ٝاظ ِحبػ آٔبضي زضسغح

ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضي ٔطبٞس ٜضس ٜاست .ايٗ ضاثغ ٝاظ ٘ؾط

 99زضغس ٔقٙبزاض است .ايٗ يبفت ٝزض خسٔ 2َٚالحؾٝ

آٔبضي ٔقٙبزاض  ٚزض سغح ٔتٛسظ است .ايٗ يبفت ٝحبوي

ٔيضٛز .ثب تٛخ ٝث ٝضطيت ٕٞجستٍي ثيٗ ايٗ زٔ ٚتغيط

اظ آٖ است و ٝضضبيت ضغّي ثب ضضبيت اظ ظ٘سٌي ضاثغٝ

( )-0/55ثبيس ٌفت ،وبضوٙب٘ي ؤ ٝيعاٖ ثيطتطي احسبس

زاضز .ضضبيت اظ ظ٘سٌي ثب ٔطبضوت زض سبظٔبٖ ٚ

ثيٍبٍ٘ي ٘سجت ث ٝضغُ ذٛز  ٚسبظٔبٖ زاض٘س ،ضضبيت

ثيٍبٍ٘ي ٘يع ضاثغٔ ٝقٙبزاضي زاضز .ث ٝفجبضت زيٍط،

وٕتطي اظ ضغُ ذٛز  ٚاثقبز اٖ ٌعاضش وطزٜا٘س.

ضضبيت ثيٍبٍ٘ي وٕتط ،ثب ضضبيت اظ ظ٘سٌي ثيطتط ٕٞطاٜ

ثيٍبٍ٘ي ،ثب ٔطبضوت ٘يع ضاثغٙٔ ٝفي ٔ ٚقٙبزاضي زاضز.

جدٍل  -2هاتريس ّوثستگي هتغیرّای تحمیك
رضايت
شغلي

هشارکت

احساس
تیگاًگي

اهٌیت
شغلي

رضايت
اززًدگي

تحصیالت

ساتمِ
خدهت

ٔطبضوت

0/77

ثيٍبٍ٘ي

-0/55

-0/45

أٙيت ضغّي

0/44

0/33

-0/24

ضضبيت اظ ظ٘سٌي

0/47

0/41

-0/31

0/28

تحػيالت

-0/10

-0/03

-0/01

-0/16

0/07

سبثم ٝذسٔت

0/13

0/09

-0/09

0/14

0/003

-0/48

سٗ

0/20

0/16

-0/12

0/19

0/04

-0/30

0/86

ٔيعاٖ زستٕعز

0/11

0/14

-0/14

0/009

0/09

0/54

-0/04

 ضاثغ ٝاظ ٘ؾط آٔبضي زض سغح  99زضغس ٔقٙبزاض است.

سي

0/04

 ضاثغ ٝاظ ٘ؾط آٔبضي زض سغح  95زضغس ٔقٙبزاض است.

تحلیل چٌدهتغیرُ

٘ؾط ٌطفتٗ ٕٞعٔبٖ سبيط ٔتغيطٞب ثطضسي  ٚسطا٘دبْٔ ،سَ

ثٙٔ ٝؾٛض ثطضسي ضاثغٔ ٝتغيطٞبي ٔستمُ ثب ٔتغيط ضضبيت

تحميك اضظيبثي ضس.

ضغّي  ٚثيٍبٍ٘ي ،اظ ز ٚآظٔ ٖٛضٌطسي ٚ ٖٛتحّيُ ٔسيط

چٙب٘ى ٝزض خس 3 َٚآٔس ٜاست ،پٙح ٔتغيط احسبس

استفبز ٜضس .ث ٝوٕه ايٗ ز ٚآظٔ ،ٖٛضاثغٞ ٝط ٔتغيط ثب زض

ٔطبضوت ،ضضبيت اظ ظ٘سٌي ،احسبس ثيٍبٍ٘ي ،أٙيت
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ٔغبِق ٝضضبيت ضغّي زض اضتجبط ثب ٔطبضوت  ٚثيٍبٍ٘ي ...

ضغّي ٔ ٚيعاٖ تحػيالت ٚاضز ٔسَ ضٌطسي ٖٛضضبيت

ٔثجت ٔ ٚستميٓ ثب ٔيعاٖ ضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ زاض٘س،

ضغّي ضسٜا٘س .ايٗ ٔتغيطٞب تٛا٘ستٝا٘س ثرص لبثُ

أب ٔيعاٖ ثيٍبٍ٘ي  ٚتحػيالت زاضاي ضاثغٙٔ ٝفي ثب

ٔالحؾٝاي اظ تغييطات ضضبيت ضغّي ضا تجييٗ وٙٙس.

ضضبيت ضغّي ٞستٙس .ث ٝفجبضت زيٍط ،ثب افعايص ٔيعاٖ

چٙب٘ىٔ ٝالحؾٔ ٝي ضٛز 70 ،زضغس اظ تغييطات ضضبيت

تحػيالت  ٚثيٍبٍ٘ي اظ ٔيعاٖ ضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ

ضغّي تٛسظ ايٗ پٙح ٔتغيط ٔيتٛا٘س پيصثيٙي ضٛز .ثب

وبست ٝضس ٜاستٔ .تغيطٞبي سٗ ،سبثم ٝذسٔت ٔ ٚيعاٖ

تٛخ ٝث ٝضطيت ثتب ،ثبيس ٌفت ٔتغيطٞبي ٔيعاٖ احسبس

زستٕعز اظ ٔقبزِ ٝذبضج ضسٜا٘س.

ٔطبضوت  ٚضضبيت اظ ظ٘سٌي  ٚأٙيت ضغّي ،ضاثغٝ
جدٍل ً -3تايج آزهَى تحلیل رگرسیَى رضايت شغلي
هتغیر
ٔمساض ثبثت
ٔطبضوت
احسبس ثيٍبٍ٘ي
ضضبيت اظ ظ٘سٌي
أٙيت ضغّي
تحػيالت

B

S.E

Beta

t

Sig

76/22
3/35
-1/6
0/77
1/57
-2/06

10/7
0/23
0/27
0/21
0/39
0/91

0/56
-0/21
0/13
0/14
-0/11

7/12
14/71
-5/89
3/73
3/95
-2/26

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/024

جدٍل  -4خالصِ هدل رگرسیَى رضايت شغلي
R

R2

Adjusted R2

S.E of Estimate

0/84

0/7

0/69

15/35

ثطاي ثطضسي اضتجبط ٕٞعٔبٖ ٔتغيطٞشبي ٔسشتمُ ٔشسَ

تغييطات ٔيشعاٖ احسشبس ثيٍشبٍ٘ي ضا زض وبضوٙشبٖ ٔشٛضز

ثب ٔيعاٖ ثيٍبٍ٘ي ٘يع اظ آظٔش ٖٛضٌطسشي ٖٛاسشتفبز ٜضشس.

ٔغبِق ٝتجييٗ وطزٜا٘س .ضطيت ثتب ٘طبٖ ٔيزٞس وش ٝضاثغشٝ

٘تبيح ايٗ آظٔ ٖٛزض خشسا 6ٚ 5 َٚلبثشُ ٔطشبٞس ٜاسشت.

ثيٗ ايٗ زٔ ٚتغيطٔ ،قىٛس اسشت .ثش ٝفجشبضت زيٍشط ،ثشب

٘تبيح حبوي است ؤ ٝتغيطٞشبي ٔطشبضوت  ٚضضشبيت اظ

افعايص ٔطبضوت  ٚضضبيت اظ ظ٘سٌي ،اظ ٔيعاٖ ثيٍشبٍ٘ي

ظ٘سٌي ٚاضز ٔقبزِ ٝضٌطسي ٖٛضس ٚ ٜضاثغٔ ٝقٙشبزاضي ثشب

وبستٔ ٝيضٛز .ثط اسبس ٘تشبيح ايشٗ آظٔشٔ ،ٖٛطشبضوت

ثيٍبٍ٘ي وبضوٙبٖ اظ ضغُ  ٚسبظٔبٖ ٘طبٖ زازٜا٘س .چٙب٘ىٝ

ٔتغيطي وّيسي زض اضتجبط ثب ثيٍبٍ٘ي سبظٔب٘ي است.

ٔالحؾٔ ٝيضٛز (خس )6 َٚايشٗ زٔ ٚتغيشط  23زضغشس اظ
جدٍل ً -5تايج آزهَى تحلیل رگرسیَى تیگاًگي
هتغیر
ٔمساض ثبثت
ٔطبضوت
ضضبيت اظ ظ٘سٌي

B

S.E

Beta

t

Sig

2/69
-0/26
-0/1

1/76
0/04
0/04

-0/34
-0/14

12/32
-6/1
-2/54

0/000
0/000
0/012
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جدٍل  -6خالصِ هدل رگرسیَى تیگاًگي
R

R2

Adjusted R2

S.E of Estimate

0/46

0/23

0/21

3/15

استفبز ٜضس٘ .تبيح آظٔ ٖٛتحّيُ ٔسيط زض ٕ٘ٛزاض ضٕبض1 ٜ

ثٙٔ ٝؾٛض اضظيبثي ٔسَ ٔ ٚيعاٖ اثطٌصاضي ٔتغيطٞبي

 ٚخسٌ 7 َٚعاضش ضس ٜاست.

ٔرتّف ثط ٔتغيط ضضبيت  ٚثيٍبٍ٘ي ،اظ تحّيُ ٔسيط
سٗ
سبثم ٝذسٔت

 =/42

 =/49

 =-/47

تحػيالت

; 0/77

 =/47

 =/442

زستٕعز

2

2

; 0/3

 =-/1

=-/48


احسبس ثيٍبٍ٘ي

=/44

 =-/34

 =-/21

ضضبيت ضغّي

 ;/56

ٔطبضوت

 ;/13

 =-/14

 =/14

ضضبيت اظ ظ٘سٌي

 =-/49

أٙيت ضغّي

ًوَدار  -1تحلیل هسیر هدل

ثط اسبس ٔحبسج ٝضطايت ٔسيطٞب (خس )7َٚزض تجييٗ

ضضبيت ضغّي ٘طبٖ ٔيزٞسٚ .اضيب٘س تجييٗ ضس ٜزض

ٔتغيط ضضبيت ضغّئ ،تغيط ٔيعاٖ احسبس ٔطبضوت

ٔٛضز ضضبيت ضغّي ،حبغُ ٔيعاٖ تأثيط ٔتغيطٞبي ٔستمُ

وبضوٙبٖ زض تػٕيٌٓيطيٞب  ٚأٛض ٔطتجظ ثب ضغُ ٚ

ثط ايٗ ٔتغيط استٚ .اضيب٘س ثبلي ٔب٘س ٜزض ٔسَ ،يب ٔيعاٖ

سبظٔبٖ ،ثيطتطيٗ تأثيط ٔستميٓ ٟ٘ ٚبيي ضا ثط ضضبيت

ذغب ،زض ايٗ ٔسَ ثطاثط ثب  0/3ث ٝزست آٔس ٜاست وٝ

ضغّي زاضز .ثب ٍ٘بٞي ث ٝضطيت ايٗ ٔتغيط ،فبغّ ٝلبثُ

حبوي اظ ايٗ است و 0/3 ٝاظ تغييطات ضضبيت ضغّي

ٔالحؾ ٝآٖ ثب سبيط ٔتغيطٞب لبثُ تٛخ ٝاست .پس اظ

تٛسظ ٔتغيطٞبيي پيص ثيٙي ٔيضٛز و ٝزض ٔسَ حبضط

ٔطبضوتٔ ،تغيط ثيٍبٍ٘ي ثيطتطيٗ تأثيط ٟ٘بيي ضا ثط

ٚخٛز ٘ساض٘س  ٚذبضج اظ ايٗ ٔسَ ٞستٙس.
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ٔغبِق ٝضضبيت ضغّي زض اضتجبط ثب ٔطبضوت  ٚثيٍبٍ٘ي ...

جدٍل ً -7تايج تحلیل هسیر عَاهل هَثر تر رضايت شغلي
تأثیر هستمین تأثیر غیرهستمین تأثیر ًْايي

هتغیر
ٔطبضوت

0/56

0/07

0/63

ثيٍبٍ٘ي

-0/21

-

-0/21

ضضبيت اظ ظ٘سٌي

0/13

0/03

0/16

أٙيت ضغّي

0/14

0/02

0/16

تحػيالت

-0/1

0/000

-0/1

سٗ

0/09

0/004

0/09

سبثم ٝذسٔت

0/07

0/01

0/08

زستٕعز

0/04

0/02

0/06

وُ ٚاضيب٘س تجييٗ ضسٜ

0/7

ًتیجِگیری

استٔ .طبضوت زض تػٕيٌٓيطي ٔيتٛا٘شس زض خٙجشٞٝشبي

ضضبيت ضغّي ،ث ٝفٛٙاٖ ٍ٘طش ٔثجت فطز ٘سجت ث ٝضغُ

فٛضي ضغُ  ٚزض خٙجٞٝبي زٚض  ٚآيٙشس ٜغشٛضت ٌيشطز.

 ٚتدبضة ضشغّي تقطيشف ضشس ٜاسشت .زض ضٚيىطزٞشب ٚ

ٔطبضوت وبضوٙبٖ زض سبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ ثرطي اظ ا٘تؾبضات

ٔغبِقبت اذيشطٔ ،طشبضوت يىشي اظ ٕٟٔتشطيٗ ٔتغيطٞشبي

 ٚتٛلقبت آ٘بٖ زض سبظٔبٖٞبي أطٚظي زض آٔشس ٜاسشت ٚ

ٔطتجظ ثب ضضبيت ضغّي تطريع زاز ٜضس ٜاست و ٝثشٝ

ث ٝز٘جبَ آٖ ٞستٙس تشب زض تػشٕيٌٓيشطي  ٚثط٘بٔشٝضيشعي،

عٛض ٔستميٓ  ٚغيطٔستميٓ ضضبيت ضغّي ضا تحشت تشأثيط

ٔطبضوت ثيطتطي زاضت ٝثبضٙس.

لطاض ٔي زٞس٘ .تبيح ايٗ ٔغبِق٘ ٝيع ثشب ازفبٞشبي ٘ؾشطي ٚ
تحميمششبت پيطششيٗ ٕٞرششٛا٘ي زاضز .ثششط اسششبس يبفتششٞٝششب،

ثطاسبس ٔجبح

٘ؾطي ٔٛخٛزٔ ،طشبضوت حشسالُ اظ

س ٝعطيك ثط ضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ تأثيط زاضز:

وبضوٙب٘ي و ٝاحسبس ٔطبضوت ثيطتطي زض تػٕيٌٓيشطيٞشب

اِششف) ثششب وٕششه ثشش ٝوبضوٙششبٖ زض اضضششبي ٘يبظٞششبي

 ٚثط٘بٔٝضيشعيٞشبي ضشغّي  ٚسشبظٔب٘ي زاض٘شس ،ضضشبيت

اسبسيضبٖٔ .طبضوت اظ عطيك تمٛيت اضتجبط ثشيٗ فشطز ٚ

ثيطششتطي ضا اظ ضششغُ ذششٛز ٌششعاضش وششطزٜا٘ششس .ضششطيت

فّٕىطز سبظٔب٘يٛٔ ،خت ٔي ضٛز وبضوٙشبٖ إٞيشت وشبض

ٕٞجستٍي ايٗ زٔ ٚتغيط  0/7ثٛز٘ ،ٜطبٖ زٙٞسٕٞ ٜجستٍي

ذٛز ضا زضن وٙٙس  ٚضاٜٞبيي و ٝاظ عطيشك آٖ ثش ٝوٕشه

ثسيبض ثشب ي ٔطشبضوت  ٚضضشبيت ضشغّي اسشت٘ .تشبيح

حطف ٝذٛز ٔي تٛا٘ٙس ٘يبظٞشبي ذشٛز ضشىٛفبيي  ٚفشعت

ٔغبِقبت ٔتقسز ٘طبٖ زاز ٜاست و ٝاغّت وبضوٙبٖ ٔبيّٙس

٘فس ذٛز ضا اضضب وٙٙس ،ضٙبسبيي ٕ٘بيٙس .تمٛيشت ضاثغشٝ

زض تػٕيٌٓيطيٞبي سشبظٔبٖ ثشٛيژ ٜزض ٔٛلقيشت ضشغّي

ثيٗ فطز  ٚفّٕىطز سبظٔب٘ي ٔيتٛا٘شس ٔٛخشت ضشٛز وشٝ

ذشٛز ٔطشبضوت وٙٙشس .وسشب٘ي وش ٝتدطثشٔ ٝطشبضوت زض

وبضوٙبٖ وبض ذٛز ضا ٔٔ ٚ ٟٓقٙبزاض تّمي ٕ٘ٛزٔ ،ٜتقبلجبً آٖ

سششبظٔبٖ ذششٛز زاضششتٝا٘ششسٔ ،قٕششٍ٘ ٛششطش ٔغّششٛة ٚ

ضا ث ٝعٛض شاتي پط خبشث ٝثيبثٙشس .احسشبس ٔقٙشبزاضي وشٝ

ٔثجتتطي ٘سجت ث ٝوبض ذٛز زاضشتٔ ،ٝبيشُ ثش ٝتىشطاض آٖ

وبضوٙبٖ زض ٔحيظ وبض تدطثٔ ٝيوٙٙشس  ٚاظ آٖ فٕٔٛشبً ثشٝ

تدطثٞ ٝستٙس (وشبِجطي ٕٞ ٚىشبضاٖ2009 ،؛ ضايشت ٕٞ ٚىشبضاٖ،

فٛٙاٖ إٞيت تىّيف ٘بْ ثطزٔ ٜشيضشٛزٔ ،يشعاٖ ضضشبيت

2004؛ اظوٕپٔ .)1372 ،طبضوت ث ٝعٛض ٌستطز ٜثش ٝفٙشٛاٖ

ضغّي ضا افعايص ٔي زٞس؛ ظيشطا أىشبٖ اضضشبي ٘يبظٞشبي

يه ٚسئّ ٝستميٓ افعايص ضضبيت ضغّي پصيطفتش ٝضشسٜ

سغح ثب تط٘ ،ؾيط فعت ٘فس  ٚذٛز ضشىٛفبيي ضا ثشطاي
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وبضوٙبٖ فطأ ٓٞيآٚضز ( ٞبوٕٗ ٕٞ ٚىبضاٖ 1976 ،ثش٘ ٝمشُ اظ

فجشبضت زيٍششط ،ثششب افششعايص ٔيششعاٖ احسششبس ثيٍششبٍ٘ي اظ

ضايت ٕٞ ٚىبضاٖ.)2004 ،

ضضبيت ضغّي آ٘بٖ وبست ٝضشس ٜاسشتٔ .غبِقشبت ٘طشبٖ

ة) ٔطبضوت ٔيتٛا٘س ٔٛخت ثٟجٛز زضن وبضوٙشبٖ اظ

ٔيزٞس و ٝاحسبس وٙتطَ ظ٘شسٌي تٛسشظ فشطز ٔٛخشت

فطآيٙششسٞبي س شبظٔب٘ي ضششس ،ٜفطغششتٞششبيي ثششطاي ضضششس

ٔيضٛز تب ثبٚض زاضت ٝثبضس و ٝسط٘ٛضت ٔغبثك افٕشبَ ٚ

ٟٔبضتٞشبي اسبسشي ٘ؾيشط ٟٔشبضتٞشبي حشُ ٔسشأِٚ ٝ

وٙصٞبي ٚي ضىُ ٔيٌيطز  ٚايٗ ذٛز ٔٙجشـ ٘يطٙٔٚشسي

ٟٔبضتٞبي اضتجبعي فطا ٓٞوٙس .ثط٘بٔشٞٝشبي ٔطشبضوت اظ

ثطاي احسبس ضضبيت زض افطاز ث ٝحسبة ٔي آيس (ٞش،ٗٔٛ

يه سٛٔ ٛخت ثٟطٜٚضي ثيطتط اظ ٔٙبثـ ا٘سب٘ي ٔيضٛز ٚ

 .)1381ثط ايٗ اسبس احسبس ثيٍشبٍ٘ي يشب فشسْ تٛا٘شبيي

اظ عطف زيٍشط ثشب ايدشبز فطغشتٞشبيي ثشطاي آٔشٛظش،

وٙتطَ ضغُ  ٚظ٘سٌي تٛسظ وبضوٙبٖ ثب ٘بضضشبيتي ٕٞشطاٜ

ثبظذٛضز  ٚتٛسق٘ ٝمصٞب ٔ ٚسؤِٚيتٞبي ضغّي ،ظٔيٙشٝ

ذٛاٞس ضس.

ضضس وبضوٙبٖ ضا فطأ ٓٞيوٙس .زض ٘تيد ،ٝوبضوٙبٖ ٞشٓ زض

وبضوٙبٖ ثش ٝز٘جشبَ احتشطاْ  ٚأشٛض فشطا ٔشبزئ ،ب٘ٙشس

ٔٛلقيششت ضششغّي فقّششي ذششٛز ٔٛفميششت ثيطششتطي وسششت

ٔطششبضوت  ٚزذبِششت زض تػششٕيٓ سششبظيٞششبي سششبظٔب٘ي

ٔيوٙٙس ٘ ٓٞ ٚمصٞبي ثّٙشس ٔشست ذشٛز ضا زض سشبظٔبٖ

ٞستٙس .ايشٗ ٔشسفب ثشب ٍ٘شبٞي ثشط تشأثيط ٔثجشت احسشبس

ثٟتط زضن ٔيوٙٙس ،و ٝايشٗ أشط ثشٛ٘ ٝثش ٝذشٛز ضضشبيت

ٔطبضوت  ٚتأثيط ٔٙفي احسبس ثيٍشبٍ٘ي لبثشُ پيٍيشطي

ضغّي آٟ٘ب ضا افعايص ٔيزٞسٔ .طبضوت ثشب فشطا ٓٞوشطزٖ

اسششت .اظ يششه سششٞ ٛطچشش ٝفششطز احسششبس تٛإ٘ٙششسي ٚ

فطغتٞبيي ثطاي ضضس حطفش ٝاي  ٚوسشت ٟٔشبضتٞشبي

زذبِت ثيطتطي زض سبظٔبٖ زاضت ٝثبضس ،ذطٛٙزتط اسشت،

فٕٔٛيٛٔ ،ا٘ـ ٘بضي اظ وٕجٛز ٟٔبضتٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي

 ٚاظ عطف زيٍطٞ ،طچ ٝفطز زچبض احسبس ثشيتشأثيطي ٚ

فّٕىطز ٔٛفميت آٔيع ضا ٔطتفـ وطزٟ٘ ،ٜبيتبً استطس ضغّي

٘بتٛا٘ي زض ضغُ  ٚظ٘سٌي ثبضس ،اظ ذطٛٙزي وٕتطي ٘يع

٘ ٚبضضبيتي وبضوٙبٖ ضا وبٞص ٔيزٞس.

ثطذٛضزاض است.

ج) ٔطبضوت ٔؤثط ٘يبظٔٙس آٖ است و ٝثشب وبضوٙشبٖ زض

زض پبيبٖ ،شوط يه ٘ىت ٝظْ ثش٘ ٝؾشط ٔشي ضسشس وش،ٝ

اضتجبط ثب ا٘تؾبضات  ٚفّٕىطز ضشغّيضشبٖ اضتجشبط ثطلشطاض

ٔطبضوت سبظٜاي چٙسثقسي زض سغح فشطزي  ٚسشبظٔب٘ي

ٔشي ضشٛز وش ٝتشٙص

است ٔ ٚيتٛاٖ ايٗ ٔتغيط ضا ث ٝاثقشبز ٔرتّشف تمسشيٓ ٚ

ٔطثٛط ث ٝاثٟبْ ٘مشص وشبٞص يبثشس ،ثّىش ٝثبظذٛضزٞشبي

ضاثغ ٝآٖ ضا زليمتط ٔٛضز ثطضسي لطاض وطز .زض ايٗ ٔغبِقشٝ

ٕٟٔي ثطاي وبضوٙبٖ فطأ ٓٞي ضٛز وش ٝآٟ٘شب ضا زض ٔسشيط

آ٘چٛٔ ٝضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ،احسبس ٔطبضوت وبضوٙشبٖ

ضضششس  ٚتٛسششق ٝضإٙٞششبيي ٔششيوٙششس ٛٔ ٚخششت افششعايص

زض ثط٘بٔٝضيعيٞبي ضشغّي  ٚسشبظٔب٘ي ثشٛزٍ٘ .بض٘شسٌبٖ

ضضبيت ضغّي آ٘بٖ ٔيضٛز ( ضايت ٕٞ ٚىبضاٖ.)2004 ،

أيسٚاض٘س زض تحميمبت ثقسي ،اثقبز ٔرتّف ٔطشبضوت زض

ضٛز .چٙيٗ اضتجبعبتي ٘ ٝتٟٙب ثبفش

ٔطبضوت ث ٝضىُ غيطٔستميٓ ٘يع ثب ضضبيت ضغّي زض
اضتجبط است؛ ثسيٗ ٔقٙب ؤ ٝطبضوت زض أشٛض ٔشطتجظ ثشب

سششبظٔبٖ ضا اسششترطاج ٘ ٚمششص ٞششط يششه اظ اثقششبز ضا زض
ضضبيت وبضوٙبٖ ٔغبِق ٝوٙٙس.

ضغُ  ٚتػشٕيٌٓيشطيٞشبي سشبظٔبٖ ،اظ ٔيشعاٖ احسشبس
ثيٍبٍ٘ي وبضوٙبٖ ٔيوبٞس  ٚث ٝاحسشبس تقّشك ٛٞ ٚيشت

هٌاتع

٘سجت ث ٝضغُ  ٚسبظٔبٖ ٔيافعايس .آظٔش ٖٛآٔشبضي ٘طشبٖ

اظوٕپ ،استٛاضت .)1372( .ضٚاٖضٙبسي اختٕبفي
وبضثطزي ،فطٞبز ٔبٞطٔ ،طٟس :آستبٖ لسس

زاز ،ضضبيت ضغّي ثب ٔيعاٖ احسبس ثيٍبٍ٘ي وبضوٙشبٖ اظ
ذٛز ،سبظٔبٖ  ٚضغُ ضاثغشٙٔ ٝفشي ٔ ٚقٙشبزاضي زاضز .ثشٝ

ضضٛي ،ضطوت ث٘ ٝطط.

ٔغبِق ٝضضبيت ضغّي زض اضتجبط ثب ٔطبضوت  ٚثيٍبٍ٘ي ...

اسىيسٔٛض،

ٚيّيبْ.

(.)1372

تفىط
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٘ؾطي

زض

خبٔقٝضٙبسي ،تطخٕ :ٝفّي ٔحٕسحبضطي ٚ
زيٍطاٖ ،تٟطاٖ٘ :طط سفيط.
اغغطي ،اِٙبظ ،عبٞط ٜذبِك زٚست ،فطيجب فسىطي،

لّي پٛض ،آضيٗ .)1384( .خبٔق ٝضٙبسي سبظٔبٖٞب،
تٟطاٖ :ا٘تطبضات سٕت.
ٌطيٙت ،ويت .)1382( .ظٔي ٝٙخبٔق ٝضٙبسي وبض ،تطخٕٝ
پطٚيع غبِحي ،تٟطاٖ :ا٘تطبضات ٔبظيبض.

احسبٖ وبؽٓ ٘ژاز« .)1389( .ثطضسي فٛأُ ٔؤثط

ِطٍطآضا ،فطٞبز  ٚضفٙب ٔحطٔي .)1389( .ضضبيت ضغّي

ثط ضضبيت ضغّي پطستبضاٖ» ،زٚفػّٙبٔٝ
زا٘طىسٜٞبي پطستبضي ٔ ٚبٔبيي استبٖ ٌيالٖ،

وبضضٙبسبٖ تطٚيح خٟبز وطبٚضظي استبٖ لعٚيٗ

سبَ  ،20ش  ،64غع .7-1
ثبض ،ٖٚضاثطت ،زاٖ ثطٖ ٘ ٚبيال ثط٘سىبٔت.)1388( .
ضٚاٖضٙبسي اختٕبفي ،تطخٕ :ٝيٛسف وطيٕي،
تٟطاٖ٘ :طط ضٚاٖ.
تسّيٕئ ،حٕس سقيسٔ .)1381( .سيطيت تح َٛسبظٔب٘ي،
تٟطاٖ :ا٘تطبضات سٕت.
تٛسّي ،غالٔقجبس .)1382( .خبٔق ٝضٙبسي وبض  ٚضغُ،
تٟطاٖ :ا٘تطبضات سٕت.

حضٛضئ ،حٕسخٛاز" .)1385( .ثطضسي ضاثغٔ ٝسيطيت
ٔطبضوتي  ٚضضبيت ضغّي  ٚتٕبيُ ث ٝتغييط زض
وبضوٙبٖ زا٘طٍب ٜپيبْ ٘ٛض  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبي

استمطاض ٘ؾبْ پيطٟٙبزات"ٔ ،دّ ٝپيه ٘ٛض ،سبَ
ضطٓ ،ضٕبض ٜا ،َٚغع .25-14

ضٕٟيطئ ،طتضي .)1379( .ثطضسي خبٔقٝضٙبسي فٛأُ
ٔؤثط ثط ضضبيت ضغّي وبضوٙبٖ ٚظاضت فطٚ ًٙٞ
اضضبز اسالٔي تٟطاٖ ،پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضضٙبس اضضس،
زا٘طٍب ٜضيطاظ.
عبِجبٖٔ ،حٕسضضب« .)1376( .سغح ضغُ ،ثيٍبٍ٘ي
٘سجت ث ٝوبض  ٚذطٛٙزي ضغّي»ٔ ،بٙٞبٔ ٝتسثيط،
سبَ ٞطتٓ ،ش .77
ؽٟٛضي ،لبسٓ ،غبزق ضضبيي  ٚسقيس خطفي.)1387( .
"ثطضسي اثطات تػٕيٓ ٌيطي ٔطبضوتي ثط
ضضبيت ضغّي وبضوٙبٖٔ :غبِقٛٔ ٝضزي ثب٘ه

وطبٚضظي استبٖ ذٛظستبٖ"ٔ ،دّ ٝزا٘ص
ٔسيطيت ،ش  ،21غع .76-61

ثط اسبس تئٛضي زٚفبّٔي ٞطظثطي"ٔ ،دّٝ
پژٞٚصٞبي تطٚيح  ٚآٔٛظش وطبٚضظي ،سبَ
س ،ْٛش  ،3غع .23-11
ِٟسبيي ظاز ،ٜفجساِقّي  ٚوطيٓ ٔٙػٛضيبٖ،)1378( .
«ثطضسي ضضبيتٕٙسي ضغّي زض يىي اظ سبظٔبٖ
ٞبي استبٖ فبضس»٘ ،بٔ ٝفّ ْٛاختٕبفي ،ش.13
ٔحسٗ پٛضِ ،يسا ،حسٗ ٘بٚي پٛض  ٚفضُ اهلل احٕسي.

(" .)1384ثطضسي تأثيط ٔسيطيت ٔطبضوتي
ثطاسبس زٚايط ويفيت ثط ضضبيت ضغّي پطستبضاٖ

اظ زيسٌبٞ ٜطظثطي" ٔدّ ٝفّٕي پژٞٚطي
زا٘طٍب ٜفّ ْٛپعضىي اضتص خٕٟٛضي اسالٔي
ايطاٖ ،سبَ س ،ْٛش  ،4غع .694-689
ٔقيسفط ،سقيس  ٚلطثب٘قّي شٞب٘ي« .)1384( .ثطضسي ٔيعاٖ
٘بضضبيتي ضغّي ٔقّٕبٖ  ٚفٛأُ اختٕبفي ٔؤثط
ثط آٖ» ٔدّ ٝخبٔق ٝضٙبسي ايطاٖ ،زٚض ٜضطٓ،
ضٕبض ٜا ،َٚغع .150 -135

ٔه ٍِبٖ ،پبتطيطيب  ٚوطيست .)1377( .ُ٘ ٛفػط
ٔطبضوت ،تطخٕٔ :ٝػغفي اسالٔي ،ٝتٟطاٖ :زفتط
پژٞٚص ٞبي فطٍٙٞي.

 ،ٗٔٛٞحيسضفّي .)1381( .تٟي ٚ ٝاستب٘ساضز سبذتٗ
ٔميبس سٙدص ضضبيت ضغّي ،تٟطأٖ :طوع
آٔٛظش ٔسيطيت زِٚتي.
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