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تررسی تأثیر سٍ وًع سرمایٍ اقتصادی ،فرَىگی ي اجتماػی تر ضادی جًاوان
فاطمٍ اکثر زادٌ ،واسؿٙاع اسؿذ دا٘ـٍأ ٜاص٘ذساٖ
حمید دَقاوی ،دا٘ـجٛي دوتشي جأع ٝؿٙاػي دا٘ـٍا ٜاكفٟاٖ
غالمرضا خًضفر ،اػتادياس ٌش ٜٚعّ ْٛاجتٕاعي دا٘ـٍاٌّ ٜؼتاٖ
حیدر جاوؼلیزادٌ چًب تستی ،دا٘ـياس ٌش ٜٚعّ ْٛاجتٕاعي دا٘ـٍأ ٜاص٘ذساٖ


چکیدٌ
ت ٝعّت إٞيت ؿادي ٘ ٚمؾ آٖ دس ص٘ذٌي جٛا٘اٖٞ ،ذف تحميك حاضش تشسػي ٔيضاٖ احؼااع ؿاادي جٛا٘ااٖ ؿاٟش
تاتّؼش  ٚتأثيش ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝالتلادي ،فشٍٙٞي  ٚاجتٕاعي تش آٖ اػتٛ٘ .ع سٚؽ تحميك پيٕايـي اػت .تعييٗ ٔيضاٖ
تأثيش ٞش يه اص ايٗ ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝتش ٔيضاٖ احؼاع ؿادي ،اص ٕٟٔتشيٗ فشضيٞٝاي ايٗ تحميك ٞؼتٙذ .تشاي ا٘جاْ ايٗ
پظٞٚؾ ،اص يه ٕ٘٘ٛة ٘ 380فشي اص ػاوٙاٖ  15 -29ػاَ تاتّؼش ،اػتفاد ٜؿذ ٜاػت .يافتٞٝاي تحميك ٌٛياي آٖ اػات
ؤ ٝيضاٖ ؿادي پاػخٍٛياٖ ت ٝطٛس وّي دس حذ ٔتٛػط اػات .اص تايٗ ٔتغيشٞااي صٔيٙاٝاي  ٚجٕعياتؿاٙاتتي ٔاٛسد
ٔطاِعٞ ،ٝيچ وذاْ تا ؿادي ساتطٔ ٝعٙاداسي ٘ذاؿتٙذٔ .تغيشٞاي ػشٔاي ٝاجتٕاعي ،ػشٔاي ٝفشٍٙٞي  ٚػشٔاي ٝالتلادي تاٝ
تشتية إٞيت ،تثييٗوٙٙذٜٞاي ؿادي دس ايٗ تحميك تٛدٜا٘ذٔ .ذَ ت ٝدػت آٔذ ٜاص ٔتغيشٞاي ٔؤثش تش اػااع سٌشػايٖٛ
چٙذ ٔتغيش٘ ٜيض 22/5 ،دسكذ اص ٚاسيا٘غ احؼاع ؿادي دس جأع ٝآٔاسي سا تثييٗ ٔيوٙذ .ت ٝطٛس وّي ،تٕاْ ا٘ٛاع رواش
ؿذ ٜػشٔاي ٝتا ٕٞذيٍش ٚاتؼتٍي ٔتماتُ داس٘ذ  ٚدس ط َٛصٔاٖ تا داؿتٗ دسجات ٔعيٙي ت ٝيىذيٍش تثذيُ ٔايٌشد٘اذ ٚ
ٞش ؿىّي اص آٖ تٌٝ٘ٛ ٝاي ٔيتٛا٘ذ آفشيٙٙذ ٜؿادي تاؿذ.
ياشٌَای کلیدی :احؼاع ؿادي ،ػشٔاي ٝالتلادي ،ػشٔاي ٝفشٍٙٞي ،ػشٔاي ٝاجتٕاعي ،جٛا٘اٖ.
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مقدمٍ

داسد  ٚتِ ٝحا ٘اتشاتشي ؿادي دس تيٗ آٖ وـاٛسٞا سلآ

ؿادي يىي اص صيثاتشيٗ احؼاػات ٕٟٔ ٚتشيٗ ٘يااص سٚا٘اي

تاالتشي سا ت ٝتٛد اتتلاف داد ٜاػات (ٌٙجاي-2 :1387 ،

تـش اػت ،و ٝتأثيشات ؿاٍشفي دس تعااِي ،سؿاذ ،پايٍااٜ

 .)3ايٗ دس حاِي اػت و ٝتاسيخ ساػاتيٗ  ٚپشتااس ايشا٘اي،

اجتٕاعئ ،عٛٙي  ٚت ٝطٛس وّي ٔجٕٛع ٝص٘اذٌي ا٘ؼااٖ

٘ـاٖ ٔيدٞذ ايشا٘يااٖ دس ػااي ٝفّؼاف ٝؿاادي ٘ ٚـاا ،

داسد  ٚتٕأي تالؽ ا٘ؼااٖ ٔتٛجا ٝتا ٝدػات آٚسدٖ آٖ

تٛا٘ؼتٝا٘ذ لشٖٞاا تاش جٟااٖ فشٔاا٘شٚايي وٙٙاذ  ٚكاّح،

اػت .تحميمات ٘ـاٖ ٔيدٞذ وا ٝؿاادي كاشف ٘ااش اص

آؿتي ،ا٘ؼا٘يت ٟٔ ٚش سا اسٔغاٖ جٟا٘ياٖ ػاص٘ذ ،چاشا واٝ

چٍٍ٘ٛي وؼة آٖ ٔيتٛا٘ذ ػاالٔتي جؼإا٘ي سا تٟثاٛد

فّؼف ٝعشفا٘ي آسيايي ،تش پاي ٝؿادي ٘ ٚـا تٙيااٖ ٟ٘اادٜ

تخـذ .افشادي و ٝؿاد ٞؼاتٙذ ،احؼااع أٙيات تيـاتشي

ؿذ ٜاػت (كفيصاد .)1389 ،ٜاو ٖٛٙػؤاَ ايٙجاػت وا ٝتاا

ٔيوٙٙذ ،آػا٘تش تلٕيٓ ٔيٌيش٘ذ ،داساي سٚحئ ٝـااسوتي

تٛج ٝت ٝپيؾ صٔيٞٝٙا  ٚؿشايط ايجاد ؿادي ،چشا ايشا٘يااٖ

تيـتشي ٞؼتٙذ ٘ ٚؼثت تا ٝوؼاا٘ي وا ٝتاا آٟ٘اا ص٘اذٌي

دس ٔمايؼ ٝتا تشتي وـٛسٞا ستث ٝپاييٗتشي اص ؿادي سا تٝ

ٔيوٙٙذ ،تيـتش اظٟاس سضايت ٔيوٙٙذ (ٔاايشص.)481 :2000 ،1

تٛد اتتلاف دادٜا٘ذ؟

اص طشفااي ،وٕثااٛد  ٚفمااذاٖ ؿااادي ٘ ٚـااا دس جأعاا،ٝ

اص طشفي ،تالؽ تشاي يافتٗ عٛأُ تأثيشٌزاس تاش واٙؾ

افؼشدٌي ،تذتيٙي  ٚاسصياتي ٔٙفي اص سٚيذادٞا ،تيعاللٍي

ا٘ؼا٘ي ،جأعٝؿٙاػااٖ سا تا ٝطاشم ٔفااٞيٓ جذياذي دس

ت ٝاجتٕاع  ٚواس ،وٕشً٘ ؿذٖ ٚجذاٖ وااسي ،اعتيااد تاٝ

صٔيٙا ٝايااٗ عٛأاُ ػااٛق داد ٜاػات (تااذايي.)66 :1388 ،

ٔٛاد ٔخذس٘ ،اٙٞجاسيٞاي اجتٕااعي ،سٚا تـا٘ٛت دس

ػشٔاي ٝاجتٕاعي  ٚػشٔاي ٝفشٍٙٞي اص ايٗ دػاتٔ ٝفااٞيٓ

سٚاتط اجتٕاعي ،طالقٌ ،شايؾ ت ٝفش ًٙٞتيٍا٘ا ٚ ٝغياش

چٙذ تُعذي دس عّ ْٛاجتٕاعي ٞؼاتٙذ وا ٝدس تؼاياسي اص

تٛدي  ....ٚسا ت ٝتااس ٔايآٚسد (طاٞشيااٖ1381 ،؛ تا٘ ٝماُ اص

حٛصٜٞاي جأع ٝتأثيشٌزاس ٞؼاتٙذ (ٔاجاذي ِٟ ٚؼااييصاد،ٜ

دسيى٘ٛذي.)6 :1381 ،

 .)92 :1385دس ٚالا ٔ ،فٟا ْٛػاشٔاي ٝيىاي اص غٙايتااشيٗ

دس ساػتاي ٔطاِعاات فشأّيتاي دستااس ٜؿاادئ ،يٙىاٛ

چاسچٛبٞااي تثييٙاي دس ٔالحااات جأعا ٝؿاٙاتتي ٚ

پظٞٚـي سا دس ػطح تيٗإِّّي ت ٝا٘جاْ سػاا٘ذ ٚ ٜدس آٖ

التلااادي ٔعاكااش اػاات (تٛػااّي .)1 :1384 ،اص ايااٗ س،ٚ

ؿاتق ؿادي وـٛسٞا سا ٔحاػثٕ٘ ٝاٛد ٜاػات ٘ ٚـااٖ

ٔيتٛاٖ ٌفات وا ٝاسصيااتي ؿاادي دس ٞاش جأعاٝاي تاٝ

داد ٜو ٝستث ٝؿادي ايشاٖ دس ط َٛػاَٞااي ،1997-2007

تشسػااي دليااك ٕٞ ٚاا ٝجا٘ثاا ٝػاااتتاسٞاااي التلااادي،

دس تيٗ  97وـٛس ،سد 56 ٜاػت وا ٝاص ٔتٛػاط پااييٗتاش

اجتٕاعي ،ػياػي  ٚفشٍٙٞي آٖ جأع٘ ٝياص داسد .اص آ٘جاا

اػت (ٔيٙىٕٞ .)163 :2009 ،2ٛچٙيٗ ،ا٘تااس ص٘ذٌي ؿااد دس

و ٝػشٔايٞٝاي التلادي ،اجتٕاعي  ٚفشٍٙٞي دس دَ اياٗ

ػاَٞاي أيذ ت ٝص٘ذٌي  41/4ػاَ تشآٚسد ؿذ ٜاػت واٝ

ػاتتاسٞا جاي داس٘ذ ،تشسػي ٔ ٚطاِع ٝتأثيش ايٗ ػ٘ ٝاٛع

تِ ٝحاا ٔياضاٖ ؿاادي  ٚا٘تاااس ص٘اذٌي ؿااد دس طاَٛ

ػشٔاي ٝتش ؿادي ضشٚست ٔيياتذ.

ػاَٞاي أيذ ت ٝص٘ذٌي ،دس ٔمايؼ ٝتا تشتي وـاٛسٞا ،اص

اص ػٛي ديٍشٔ ،طاِع ٝؿادي جٛا٘اٖ تا ٝعٙاٛاٖ ٌاشٜٚ

جّٕاا ٝدإ٘اااسن ،ايؼااّٙذ ،وا٘ااادا ،ايشِٙااذّٙٞ ،ااذ ،إِٓاااٖ،

ػٙي دس ٔعشم تطش  ٚساتط ٝآٖ تا ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝحائض

تشيتا٘يا ،ايتاِيا ،ا٘ذ٘ٚضي ،طاپٗ  ...ٚدس حذ پاييٗتاشي لاشاس

إٞيت ٚيظ ٜاػت؛ اص آٖ جٟات وا ،ٝتاعاث ؿاٙاتت ٚ
دسن ٌشٜٞٚاي ػٙي ديٍش ،تا٘ٛاد ٚ ٜجأع ٝاص آ٘اٖ ؿذٜ
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 ٚتذيٗ طشيك تعأالت كحيح تا آٟ٘ا افضايؾ ٔيياتذ.
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تشسػي تأثيش ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝالتلادي ،فشٍٙٞي  ٚاجتٕاعي تش ؿادي جٛا٘اٖ

تٙاتشايٗ ،تا تٛج ٝتٔ ٝطاِة روش ؿذ ٚ ٜتأل تحميمااتي

واٞؾ ػشٔاي ٝاجتٕاعي ،اص ؿادي آٔشيىاييٞا ٔيواٞاذ؟»

دس تلٛف ٔيضاٖ ؿادي جٛا٘اٖ ؿٟش تاتّؼش  ٚاستثا آٖ

ا٘جاااْ دادٜا٘ااذٔ .حمماااٖ دس ايااٗ پااظٞٚؾ فشضاايٝاي سا

تا ا٘ٛاع ػاشٔاي ،ٝتحمياك حاضاش تا ٝد٘ثااَ تشسػاي اياٗ

آصٔٛد٘ذ و ٝساتطأ ٝيااٖ ػاشٔاي ٝاجتٕااعي  ٚؿاادي دس

ػؤاَٞاػت و ٝآيا تايٗ ٞاش ياه اص ػا ٝؿاىُ ػاشٔايٝ

ػطح فشدي سا ٔيػٙجذ .ػ ٝيافت ٝاكّي دس ايٗ پاظٞٚؾ

التلادي ،فشٍٙٞاي  ٚاجتٕااعي جٛا٘ااٖ تاا ؿاادي آٟ٘اا

تذيٗ لشاس اػت -1 :چٙذ ؿاتق اص ػشٔاي ٝاجتٕاعي تاٝ

استثا ٔعٙاداسي ٚجٛد داسد؟ ػ ٟٓتأثيشٌزاسي ٞش يه اص

طٛس ٔعٙاداسي تا ؿادي ٌضاسؽ ؿذٕٞ ٜثؼاتٍي داسد؛ -2

ايٗ ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝتش ٔيضاٖ ؿادي جٛا٘اٖ چمذس اػت؟

ؿاتقٞاي ػاشٔاي ٝاجتٕااعي تاشاي دٚسٜٞااي -2004
 1975س٘ٚذي ٘ضِٚي سا ٘ـاٖ ٔيدٞذ  ٚػ ْٛآ٘ىا ،ٝس٘ٚاذ

پیطیىٍ تحقیق

ؿادي وا ٝتا ٝطاٛس ٌؼاتشدٜاي ٔايتٛا٘اذ تٛػاط س٘ٚاذ

تشدتٛسٖ ( )1969دس ٔطاِعٝاي تا عٛٙاٖ «ػاتتاس ػاالٔت

افضايـي دسآٔذ تٛجي ٝؿٛد ،تٛػط س٘ٚذ كاعٛدي دسآٔاذ

سٚا٘ي» ٘ـاٖ داد ؤ ٝيضاٖ دسآٔذ تا ؿادي ساتطأ ٝؼاتميٓ

 ٚس٘ٚذ ٘ضِٚي ػشٔاي ٝاجتٕاعي ،تٚ ٝياظ ٜتٛػاط وااٞؾ

داسد .وٛپش ٕٞ ٚىاساٖ٘ )1992( 1يض دس پظٞٚـي تا عٙاٛاٖ

ٔؤِفٞٝاي ساتطٝاي  ٚغيش اتضاسياؽ تٛجئ ٝيؿٛد.

«فعاِيت اجتٕاعي ٘ ٚـاا » تا ٝاياٗ ٘تيجا ٝسػايذ٘ذ واٝ

پاٚدتا٘ )2008( 5ٚيض ت ٝپظٞٚؾ جااِثي تاا عٙاٛاٖ

فعاِيتٞاي اجتٕاعي تا ٔيضاٖ ٘ـا افاشاد ساتطأ ٝؼاتميٓ

«ليٕتٌزاسي وشدٖ تاش دٚػاتاٖ ،آؿاٙاياٖ ٕٞ ٚؼاايٍاٖ:

داسد ٞ ٚش چ ٝتعذاد فعاِيتٞا تيـتش تاؿذ ،تش ؿادي افشاد

اػااتفاد ٜاص پيٕااايؾٞاااي سضااايت اص ص٘ااذٌي تااشاي

افااضٚدٔ ٜاايؿااٛدِ .اا ٚ ٛؿاايح٘ )1997( 2يااض تااا تشسػااي

اسصؽٌزاسي تش سٚاتاط اجتٕااعي» پشداتتا ٝاػات .اياٗ

ٕٞثؼتٍي عٛأُ ؿخليتي تا ؿادي تش سٚي ٘ 491فاش اص

تحميك اص سٚؽ ليٕتٌازاسي تاشاي تخٕايٗ صدٖ اسصؽ

ؿٟش٘ٚذاٖ وٛؿي ًٙتايٛاٖ ت ٝايٗ ٘تيج ٝسػيذ٘ذ و ٝسٚاتط

پِٛي سضايت اص ص٘اذٌي وا ٝاص طشياك افاضايؾ فشاٚا٘اي

اجتٕاعي ،تيـتشيٗ استثا سا تا ؿادي افشاد ٔاٛسد ٔطاِعاٝ

تعأالت تا دٚػتاٖ ،آؿٙاياٖ ٕٞ ٚؼايٞٝا ت ٝدػت ٔيآيذ،

داسد (وـاٚسص.)69 :1384 ،

اػتفادٔ ٜيوٙذ .ؿاٛاٞذ راتاي دس ادتياات سٚاٖؿٙاػاي ٚ

آتٛت  ٚػاپؼفٛسد )2006( 3پظٞٚـي تا عٛٙاٖ «ؿاادي

جأعٝؿٙاػي ٔثٙي تش ايٙى ٝسٚاتط اجتٕاعي ،ؿادي افاشاد

 ٚسضايت اص ص٘ذٌي دس سٚػي ٚ ٝاٚوشايٗ» ا٘جااْ داد٘اذ.

سا تمٛيت ٔيوٙٙذٚ ،جاٛد داسدِٚ ،اي ٔماذاس تاأثيشؽ تاٝ

٘تايج ايٗ تحميك ٘ـااٖ داد وا ٝػاشٔاي ٝا٘ؼاا٘ي ،ؿاشايط

ٔيضاٖ صيادي ٘اؿاٙاتت ٝتاالي ٔا٘اذ ٜاػات .پظٞٚـاٍش تاا

ٔادي (ٚضاعيت التلاادي) ،صٔيٙا ٝاجتٕااعي (حٕايات،

اػتفاد ٜاص پيٕايؾ پا٘اُ تاا٘ٛاس تشيتا٘ياا ،دسٔايياتاذ واٝ

اعتٕاد  ٚتعٟذات اجتٕاعي)ٔ ،يضاٖ سضايتٕٙذي اص دسآٔذ،

افضايؾ دس ػطح حضٛس اجتٕاعي تا  85000پ٘ٛذ دس يه

أىا٘ات تا٘ٛادٌي تا ٔيضاٖ ؿاادي  ٚسضاايت اص ص٘اذٌي

ػاَ تشحؼة سضايت اص ص٘ذٌي اسصؽ داسد.
پظٞٚـي تا عٛٙاٖ «آيا پ َٛتيـاتش ؿاادي تيـاتشي سا

افشاد ٔٛسد ٔطاِع ٝداساي ساتطٔ ٝؼتميٓ اػت.
تاستِٛيٙي  ٚديٍشاٖ )2008( 4پظٞٚـي تاا عٙاٛاٖ «آياا

ٔيآٚسد؟» تٛػط تٛػاّض  ٚػااسيٗ ( )2008ا٘جااْ ؿاذٜ

1

اػت .پشػؾ ٔطشم دس ايٗ تحميك ،آٖ اػت و ٝچشا افشاد

Cooper et al.
Lu & Shih
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ٔعتمذ٘ذ و ٝپ َٛتيـتش ؿادي تيـتشي ٔايآٚسد (دس حااِي

ِضٔٚاا تٕٞ ٝشا ٜثشٚتٕٙذ ؿذٖ وـٛسٞا افضايؾ ٕ٘ايياتاذ)

و ٝچٙيٗ ٘يؼت)؟ دس ايٗ تحمياك ،پظٞٚـاٍشاٖ ٔاذِي سا

اػت٘ .اشيٛٔ ٝجٛد دس ايٗ تحميك ،ت ٝتحّيُ ٘ماؾٞااي

تشاي تذٚيٗ ايٗ ٔعٕا عٛٙاٖ ٔيوٙٙذ .ايٗ ٔذَ دٔ ٚفٟاْٛ

ٔتفاٚت عٛأُ دسآٔذي  ٚغيشدسآٔذي دس استمااي ؿاادي

ػاصٌاسي ٔ ٚمايؼ ٝاجتٕاعي سا تٔ ٓٞ ٝاشتثط ٔايػااصد.

افشاد ٔيپشداصد  ٚتٙياا٘ي تاشاي ٔطاِعا ٝؿاادي اص دياذٌاٜ

ؿخق عالّي و ٝپٛيايي ايٗ د ٚعأُ سا تٛجئ ٝايوٙاذ،

افضايؾ سفا ٜاجتٕااعي  ٚعمال٘يات ٔٙااف فاشدي فاشآٞ

ؿااادي تيـااتش سا تااا پاأ َٛاايتااشد .دس ايٙجااا ػااٌٛيشي

ٔيوٙذ .دس ساػتاي يافتٞٝاي تجشتي ٔٛجاٛد ،اياٗ ٘اشياٝ

فشافىٙا٘ٚ ٝجٛد داسد و ٝداساي د ٚاثاش اػات :اثاش ا َٚآٖ

پيؾتيٙي ٔيوٙذ و ٝدسآٔذ تاعث افضايؾ ؿادي ٔايؿاٛد،

ٔيتٛا٘ذ ايٗ تاؿذ و ٝافشاد ؿادي ت ٝدػت آٔذ ٜاص پ َٛسا

أا تٟٙا تا يه ٘مطٔ ٝعيٗ (٘مطاٝاي وا ٝا٘اذاص ٜآٖ تٛػاط

تيؾ اص ا٘ذاص ٜتذا٘ٙذ؛ د ْٚايٙى ٝايٗ ػٌٛيشي ٔيتٛا٘ذ تاٝ

ػطح عٛأُ غيشدسآٔذي دس التلاد ٔعيٗ ٔايؿاٛد) ،أاا

ايٗ ٔٛضٛع ٔٙجش ؿاٛد وا ٝافاشاد دس اتتلااف تٛدجاٝ

ٍٙٞأي وا ٝػاطح عٛأاُ غيشدسآٔاذي تا ٝدػات آٔاذ،

ٔلشفـاٖ دچاس اؿتثا ٜؿ٘ٛذ.

افضايؾ ايٗ ٘مط ٝدسآٔذي و ٝلثالا ٘يض افضايؾ يافت ٝتٛد ،تٝ

«ػشٔاي ٝاجتٕااعي  ٚؿاادي رٙٞاي دس تاايٛاٖ» عٙاٛاٖ

تخليق ٘اواسآٔذي ٔٛسد ٘ااش پااستٙٔ ٛجاش ٔايؿاٛد ٚ

تحميمي اػت و ٝچاً٘ )2009( 1ا٘جاْ داد ٜاػتٞ .اذف

ؿادي افشاد سا واٞؾ ٔيدٞذ .ايٗ تحميك ٘ـااٖ ٔايدٞاذ

اص ايٗ تحميك ،آصٔا ٖٛپايؾتيٙايٞااي توٛسياه ػاشٔايٝ

وٚ ٝساي ٘مط ٝتحشا٘ي ،افضايؾ دسآٔذ ت ٝتٟٙايي تأثيشي تش

اجتٕاعي  ٚتشسػي سٚاتط ٔيااٖ اؿاىاَ ٔختّار ػاشٔايٝ

ؿادي اجتٕاعي ٘ذاسد ٕٟٔ ٚتش آ٘ى ٝػطح دسآٔاذ دس اياٗ

اجتٕاعي  ٚؿاادي رٙٞاي دس تاايٛاٖ اػاتٛ٘ .يؼاٙذ ٜاص

٘مط ٝتا ػطح عٛأاُ غياش دسآٔاذي ٔٛجاٛد دس جأعا،ٝ

دادٜٞاي پيٕايؾِ س٘ٚذ تٛػع ٝاجتٕاعي دس تايٛاٖ ()2003

ٔـخق ٔيؿٛد  ٚتٟثٛد عٛأُ غيش دسآٔاذي ٔايتٛا٘اذ

اػتفاد ٜوشد ٜاػت .يافتٞٝا ٘يض دس اياٗ تحمياك اػاػااا تاا

تاعث افضايؾ ايٗ ٘مط ٝتحشا٘ي دسآٔذي ؿٛد٘ .تاايج اياٗ

ٚيظٌيٞايي و ٝتٛػط ٔذَ ػاشٔاي ٝاجتٕااعي تا ٝدػات

تحميكٕٞ ،چٙيٗ عثاست تٛد٘اذ اص ايٙىا ٝدِٚات تاياذ تاٝ

ٔيآيذ ،استثا داس٘ذٕٞ .چٙيٗ ،تأثيشات ته تاه اجاضاي

تمٛياات سؿااذ ٔتعااادَ ٔياااٖ عٛأااُ دسآٔااذي  ٚعٛأااُ

ٔتفاٚت ػاشٔاي ٝاجتٕااعي -ؿاأُ ٔـااسوت داؿاتٗ دس

غيشدسآٔذي تپشداصدٕٔ .ىٗ اػت ػياػاتٕذاساٖ دس تيـاتش

ػاااصٔاٖٞاااي غيشٔٙفعاات طّثا٘اا ،ٝداٚطّثا٘اا ،ٝحضااٛس دس

وـٛسٞا تأويذ صيادي تش سؿاذ التلاادي داؿات ٝتاؿاٙذ ٚ

اجتٕاعااات  ٚاعتٕاااد -تااش سٚي ؿااادي رٙٞااي ٔـااخق

ػياػتٞاي التلادي ت ٝتِٛياذ واالٞااي دسآٔاذي ٔٙجاش

ؿذٜا٘ذ.

ؿٛد ،أا ايٗ أش ت ٝسوٛد ؿادي ٔيا٘جأذ .ياه سا ٜحاُ

تياٖ  ٚيا٘اً )2008( 2پظٞٚـاي تاا عٙاٛاٖ «عٛأاُ
دسآٔذي  ٚغيشدسآٔذي چ ٝتفاٚتٞايي دس استماي ؿاادي

ػاد ،ٜأا ٔؤثش تشاي ايٗ ٔـىُ تثذيُ واالي التلادي تاٝ
واالي غيش التلادي اػت.

تا يىذيٍش داس٘ذ؟ پاػخي ت ٝپااسادٚوغ اػاتشِيٗ» ا٘جااْ

«تحمياك تاش سٚي ؿاادي :إٞيات ػاشٔاي ٝاجتٕاااعي»

دادٜا٘ذٞ .ذف اص ايٗ ٔماِ ،ٝتٛػع٘ ٝاشي ٝالتلاد سػٕي تٝ

عٛٙاٖ پظٞٚـي اػت وِ ٝيٕٞ ٚ ً٘ٛىااساٖ )2010( 3تاٝ

ٔٙاٛس تٛضيح پاسادٚوغ اػتشِيٗ (ػطٛم ٔتٛػط ؿاادي

آٖ پشداتتٝا٘ذ .ايٗ تحميك ت ٝد٘ثاَ تشسػاي تاأثيش ػاشٔايٝ
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تشسػي تأثيش ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝالتلادي ،فشٍٙٞي  ٚاجتٕاعي تش ؿادي جٛا٘اٖ

اجتٕاعي تش ؿادي اػت .طثك واس وّٕٗ )1988( 1ػ ٝتعذ

طٛسيو ٝت٘ ٝاش ٔيسػذ تا افضايؾ آٟ٘أ ،يضاٖ ؿاادي ٘ياض

ػااشٔاي ٝاجتٕاااعي عثاستٙااذ اص -1 :اعتٕاااد ،اِضأااات ٚ

افضايؾ ٔيياتذٌٙ .جي (٘ )1387يض دس پظٞٚـي تا عٙاٛاٖ

تعٟذات؛  -2ؿثىٞٝاي اطالعاتي؛ ٙٞ -3جاسٞا  ٚضٕا٘ت

«تحّيُ عٛأُ جأعٝؿاٙاتتي ٔاؤثش تاش ٔياضاٖ احؼااع

اجشايئ .حمماٖ تا اػتفاد ٜاص سٌشػي ٖٛدادٜٞاي پيٕاايؾ

ؿادي ػشپشػاتاٖ تاا٘ٛاس دس ؿاٟش اكافٟاٖ» ٘ـااٖ دادٜ

اجتٕاع عٕٔٛي وا٘ادا٘ ،)2003( 2ـاٖ داد٘ذ وا ٝعٙلاشي

اػت و ٝػاشٔاي ٝاجتٕااعي  ٚػاشٔاي ٝفشٍٙٞاي ٔ ٚياضاٖ

ٕٞچ ٖٛتعّكپزيشي ،حتاي پاغ اص وٙتاشَ ٚيظٌايٞااي

دسآٔاذ تاا احؼااع ؿاادي ػشپشػاتاٖ داساي ٕٞثؼاتٍي

صٔيٝٙاي عٕذ ،ٜساتطٔ ٝعٙاداسي تا ؿاادي داسد .يافتاٞٝااي

ٔؼتميٓ اػت.

ديٍش ايٗ ٔٛضٛع سا و ٝػشٔاي ٝاجتٕاعي ت ٝعٛٙاٖ تخاؾ
ٕٟٔي دس پيؾ تيٙي ؿادٔا٘ي اػت ،تأييذ وشد٘ذ.

ٕٞچٙاايٗ ،چّثااي ٛٔ ٚػااٛي ( )1387دس پظٞٚـااي تااا
عٛٙاٖ «تشسػي جأعٝؿٙاتتي عٛأُ ٔؤثش تش ؿاادٔا٘ي دس

دس ٔطاِعااات ؿااادي دس داتااُ وـااٛس ٘يااض ،پااظٞٚؾ

ػطٛم تشد  ٚوالٖ» ٘ـاٖ دادٜا٘اذ وا ٝسٚاتاط اجتٕااعي

ٔيشؿا ٜجعفشي ٕٞ ٚىاساٖ ( )1381ت« ٝؿادٔا٘ي  ٚعٛأُ

تاا ْ ٛتااا اعتٕاااد ،اثااش تعياايٗ وٙٙااذ ٜتااش ؿااادٔا٘ي داس٘ااذ.

ٔؤثش تش آٖ» ٔيپشداصد .ايٗ تحميك وا ٝتا ٝسٚؽ اػاٙادي

ٕٞچٙيٗ ،دس ػطح والٖ ٘ياض ساتطأ ٝثثتاي تايٗ ػاشٔايٝ

ٌشدآٚسي ؿذ٘ ،ٜـاٖ داد ٜاػت وا ٝػاشٔاي ٝاجتٕااعي ٚ

اجتٕاعي  ٚاحؼاع ؿادٔا٘ي ٚجٛد داسد.

ٚضعيت التلادي ،اص جّٕ ٝعٛأّي ٞؼتٙذ و ٝتاش ؿاادي
تأثيش تؼضايي داسدٕٞ .چٙيٗ ،دس پظٞٚـي ديٍش و ٝاسحٕي

چارچًب وظری تحقیق

( )1385تا عٛٙاٖ «تشسػاي ساتطاٌ ٝاشايؾ ديٙاي ،سٚاتاط

ػشٔاي ٝدس ٔعٙاي عاْ آٖ ،تالؽ تشاي تؼخيش ٌزؿات ٝدس

اجتٕاعي  ٚپيـشفت تحليّي تا ؿادي دا٘ـجٛياٖ تأٛي

صٔاٖ حاَ اػت .ت ٝتعثيش پيش تٛسدي" 3ٛاٌش دسكاذد فٟآ

 ٚغيشتٔٛي سؿتٞٝاي ٔختّر دا٘ـٍا ٜتثشياض» ا٘جااْ داد،ٜ

جٟاٖ اجتٕاعي ٞؼتيٓ ،تايذ اياذ ٜػاشٔاي ،ٝا٘ثاؿات آٖ ٚ

٘ـاااٖ داد ٜاػاات واا ٝتاايٗ ٔتغيشٞاااي ؿااادي  ٚسٚاتااط

تأثيشات آٖ سا ٔجذداا ت ٝجٟااٖ اجتٕااعي ٔعشفاي وٙايٓ"

اجتٕاعي ساتطٔ ٝثثت ٔ ٚعٙيداسي ٚجٛد داسدٕٞ .چٙايٗ،

(ؿاااسعپااٛس  ٚتااٛؽفااش .)134 :1381 ،ا ٚدس تحااث اص ا٘ااٛاع

٘تااايج ٌٛياااي آٖ اػاات واا ٝسٚاتااط اجتٕاااعي يىااي اص

ػشٔاي ٝت ٝػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝالتلادي ،4ػشٔاي ٝفشٍٙٞايٚ 5
6

عٕذٜتشيٗ تثييٗوٙٙذٜٞااي ؿاادي دا٘ـاجٛياٖ ٔحؼاٛب

ػشٔاي ٝاجتٕاعي اؿاسٔ ٜيوٙذ (تٛسدي1 :1997 ،ٛ؛ تا٘ ٝماُ اص

ٔيؿٛد.

تٛػّي ٛٔ ٚػٛئ ٚ )7: 1384 ،عتمذ اػت و ٝػاشٔاي ٝتؼاتٝ

ستا٘ي ٕٞ ٚىاساٖ ( )1386دس تحميمي تا عٛٙاٖ «فشًٙٞ

ت ٝحٛص ٜفعاِيت آٖٔ ،يتٛا٘ذ تٛد سا ت ٝػ ٝؿىُ تٙياادي

 ٚؿادي :سٚيىشدي ٘اشي  ٚتجشتاي دس ص٘اذٌي سٚصٔاشٜ

دسآٚسد:

ػشپشػتاٖ تا٘ٛاس دس ؿٟش اكفٟاٖ» ت ٝايٗ ٘تيج ٝسػيذٜا٘ذ

 - 1تاا ٝعٙااٛاٖ «ػااشٔاي ٝالتلااادي» واا ٝتاايدس٘ااً ٚ

و ٝاٌشچٔ ٝيضاٖ ػاشٔاي ٝفشٍٙٞاي  ٚػاثهٞااي فشاغتاي

ٔؼتميٕاا لاتُ تثذيُ ت ٝپ َٛاػت  ٚؿأُ دسآٔاذ  ٚتمياٝ

فشٍٙٞي دس تيٗ ػشپشػتاٖ تا٘ٛاسٔ ،يااٍ٘يٗ پااييٙي داسد،

ا٘ٛاع ٔٙات ٔاِي اػت ٔ ٚيتٛاٖ آٖ سا تا ٝؿاىُ حماٛق

أا ٕٛٞاس ٜتا احؼاع ؿاادٔا٘ي آٟ٘اا ٕٞثؼات ٝاػات؛ تاٝ

3
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ٔاِىيتٟ٘ 1ادي ٝٙوشد.

التلادي -اجتٕاعي تاالتشي ٘يض داس٘ذٛٔ -فكتش٘ذ  ٚاياٗ

 - 2ت ٝعٛٙاٖ «ػشٔاي ٝفشٍٙٞي» وا ٝتا ٝؿاشايط ٔعايٗ

ٔٛفميت ٘يض تاعث ػشٚس  ٚؿادٔا٘ي آٟ٘ا ٔيؿٛد (آسٌاياُ،

لاتُ تثذيُ ت ٝػشٔاي ٝالتلادي ٚاتؼت ٝاػت ٔ ٚايتاٛاٖ

 .)59: 1383اص ٕٞيٗ س ،ٚاوثش افشاد ٔا٘ٙذ اسػط ٛو ٝثشٚت

آٖ سا ت ٝؿىُ ويفيتٞااي آٔٛصؿاي (ٔاذاسن ٔ ٚاذاس

سا يىي اص عٙاكش ضشٚسي ؿادي ٔيدا٘ذ (وؼاثيش  ٚدايٙاش،

تحليّي) ٟ٘ادي ٝٙوشد.

 ،)2008تش ايٗ تاٚس٘ذ و ٝافشاد تا دسآٔذ تاال ،تيؾ اص افاشاد

 - 3تاا ٝعٙااٛاٖ «ػااشٔاي ٝاجتٕاااعي» واا ٝاص تىاااِير ٚ

تا دسآٔذ پاييٗ ؿاد ٞؼتٙذ ،أا ايٗ ساتط ٝت ٝآٖ ا٘ذاص ٜواٝ

تعٟذات اجتٕاعي (پي٘ٛذٞا  ٚاستثاطات) تـاىيُ ؿاذٚ ٜ

تلاٛس ٔايؿاٛد ٚاضاح ٘يؼات (آيض٘ااه .)118 :1378 ،دس

دس ؿشايطي ٔعيٗ ت ٝػشٔاي ٝالتلادي لاتُ تثذيُ اػت ٚ

ٕٞيٗ ساتط ٝتشتي اص توٛسيٞا  ٚديذٌاٜٞاي ٔطشم ؿذٜ

ٔيتٛاٖ آٖ سا ت ٝؿىُ اِماب اؿشافي (دس ؿىُ اكاِت ٚ

دس حٛص ٜؿادٔا٘ي ٘يض ،تٔ ٝيضاٖ  ٚچٍٍ٘ٛي تأثيش عٛأاُ

ؿٟشت) ٟ٘ادي ٝٙوشد (تٛػاّي ٛٔ ٚػاٛي1-3 :1384 ،؛ ؿااسع

عيٙي  ٚتٟثاٛد ؿاشايط ٔاادي تاش ػاطح ؿاادٔا٘ي افاشاد

پٛس  ٚتٛؽ فش.)137ٚ136 :1381 ،

پشداتتٝا٘ذ و ٝتيـتش ٘تايج ٔطاِعات آٟ٘ا ٘ـاٖ داد ٜاػات

اص ٘اش تٛسدئ ،ٛعٙا ٔ ٚف ْٟٛػشٔاي ٝالتلاادي اص پٟٙاٝ

ؿشايط عيٙي ت ٝتاٛدي تاٛد ٘ماؾ تعيايٗ وٙٙاذٜاي دس

التلادي ػشچـٕٔ ٝيٌيشد (سيتضسٕٞ .)725 :1374 ،چٙيٗ،

ػطح ؿادٔا٘ي افشاد ٘ذاس٘ذ (ػيٙچ3 :1998 ،؛ ت٘ ٝمُ اص ٌٙجي،

ػااشٔاي ٝالتلااادي يااا ثااشٚت ٔااادي ،دس ٚال ا لااذست

 .)1387اص جّٕ٘ ٝاشي ٝپشداصاٖ والػيه ؤ ٝعتماذ اػات

پشداتت تشاي ؿىّي اص ػشٔاي ٝاػت ؤ ٝيتٛا٘ذ تثاذيُ

ٚضعيت ؿادي افشاد جأع ٝتٚ ٝػيّٛٔ ٝلعيتٞاي ٔاادي

ت ٝواالٞاي ٔادي تثذيُ ؿٛد (ٞيّاش  ٚسٚوؼاثي2002 ،2؛ تاٝ

تحت تأثيش لشاس ٔيٌيشد ،واسَ ٔاسوغ اػتٚ .ي ٔعتماذ

٘مُ اص ػفيشي  ٚآساػات .)126 :1386 ،ٝافشاد تا داؿتٗ ػاشٔايٝ

اػت وٚ« ٝضعيت عيٙي ٔ ٚادي ص٘ذٌي ،سفا ٚ ٜػاعادت

التلادي ٔيتٛا٘ٙذ واالٞاي فشٍٙٞي تيـتشي سا دس اتتياس

ت ٝاسٔغاٖ ٔيآٚسد»ٕٞ .چٙيٗ ،تشتاي اص التلااددا٘اٖ ٘ياض

داؿت ٝتاؿٙذ  ٚاص أىا٘ات تحليّي  ٚآٔٛصؿاي تيـاتشي

دس ايٗ تلٛف ٔعتمذ٘ذ و ٝدسآٔذ تاال ٍٕٞاْ تا تٛصيا

تشتٛسداس ؿ٘ٛذ  ٚاص ايٗ طشيك ػشٔاي ٝفشٍٙٞي تاٛد سا

ٔٙاػة ثشٚت دس تيٗ الـاس جأع ،ٝت ٝؿادي اعضااي آٖ

افضايؾ دٙٞذ (تاذايي .)69 :1388 ،تاذيٗ طشياك ٔٛلعيات

جأعٙٔ ٝجش ٔيؿاٛد ،صياشا دسآٔاذ تااالتش فشكاتٞااي

افشاد تاش حؼاة حجآ ٘ ٚاٛع ػاشٔاي ٝآٟ٘اا ٔـاخق

تيـتشي تشاي اؿخاف ايجاد ٔيوٙذ تا آٟ٘ا تٟتش  ٚتيـاتش

ٔيؿٛد  ٚجايٍا ٜآ٘ااٖ سا اتتاذا دس تاا٘ٛاد ٚ ٜػاپغ دس

تتٛا٘ٙذ اص واالٞا  ٚتذٔات ٔٛسد ٘ياص اػتفاد ٜوٙٙذ (فا٘تض ٚ

جأعٔ ٝـخق ٔيػاصد (تٛسدي .)1380،ٛتش ٕٞيٗ اػااع،

سٚجاع293 :2001 ،3؛ ت٘ ٝمُ اص ٕٞاٖ.)101 :

ٔطاِعات ٘ـاٖ ٔيدٙٞذ و ٝافشاد ٔتعّك ت ٝطثماات تااالتش

أا ٘ىتٝاي و ٝدس ٕٞا ٝتحميماات ٘ـااٖ داد ٜؿاذ ،ٜآٖ

دس ٔمايؼ ٝتا افشاد ٔتعّك ت ٝطثمات پااييٗتاش ؿاادتش٘ذ ٚ

اػت ؤ ٝيضاٖ ٔعيٙي اص پ ،َٛؿش الصْ ِٚي ٘اوافي تشاي

والا پايٍاا ٜالتلاادي -اجتٕااعي ؿااٞشا ٜؿاادي تّماي

ؿادي اػت (وؼثيش  ٚدايٙش .)122 :2008 ،تشتي اص تحميماات

ٔيؿٛد (آيض٘اه .)113: 1378 ،تاذيٗ تشتياة ،وؼاا٘ي واٝ

اص جّٕ ٝدايٙش ٕٞ ٚىاساٖ ( )1999چٙيٗ ٌضاسؽ وشدٜا٘اذ

داساي ػشٔاي ٝفشٍٙٞي تيـتشي ٞؼتٙذ  -و ٝطثيعتاا پايٍاٜ

ؤ ٝشدْ وـٛسٞاي ثشٚتٕٙذ اص ٔشدْ وـٛسٞاي فميش تؼياس
ؿااادتش٘ذ ،أااا ٔااايشص ( )2000چٙاايٗ تياااٖ ٔاايوٙااذ وااٝ
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تشسػي تأثيش ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝالتلادي ،فشٍٙٞي  ٚاجتٕاعي تش ؿادي جٛا٘اٖ

ٕٞثؼتٍي ضعيفي تيٗ ػطح دسآٔذ  ٚؿادي دس ٔياٖ ٔشدْ

تٛسدي ٛدس اياٗ أاش ٟ٘فتا ٝاػات وا ٝػاشٔايٞٝااي غياش

آٔشيىااا ،وا٘ااادا  ٚاسٚپااا ٔٛجااٛد اػاات .آسٌايااُ ()1999

التلادي يا غيش ٔادي ٘يض لاتُ ا٘ثاؿتٔ ،ثادِ ٚ ٝتثذيُ تاٝ

ٔعتمذ اػت تيٗ دسآٔذ ٘ ٚـا استثاطي ٔثثت ٚجٛد داسد،

ػايش ا٘ٛاع ػاشٔايٝا٘اذ .ا ٚدٔ ٚاٛسد ػاشٔاي ٝفشٍٙٞاي ٚ

ِٚي ايٗ استثا دس تيٗ الـاس وٓ دسآٔذ تيـتش اػت؛ يعٙي

ػشٔاي ٝاجتٕاعي سا اؿىاَ جذيذ ػشٔائ ٝي٘أذ (وشٚتاي،

دسآٔذ تا ا٘اذاصٜاي وا٘ ٝياصٞااي ٔاادي افاشاد سا تشطاشف

 .)313: 1387تش ٕٞيٗ اػاعٔ ،يتٛاٖ ت ٝساتط ٝتيٗ ػشٔايٝ

ٔيػاصد ،تش ٘ـا تاأثيش داسدِٚ ،اي دسآٔاذ تايؾ اص حاذ

فشٍٙٞي  ٚػشٔاي ٝاجتٕاعي تا ؿادي ٘يض پاي تاشد؛ تاذيٗ

سا افاضايؾ ٕ٘ايدٞاذ (دسيى٘ٛاذي:1381 ،

طشيك و ٝاص ٘ااش تٛسديا ٛتحلايالت ٕ٘اٛدي اص ػاشٔايٝ

 .)31دس ٕٞيٗ صٔي ،ٝٙطشفاذاساٖ اپيىاٛسٚع لاثالا ٔطاشم

فشٍٙٞي اػت (فاضاّي ٚ )32: 1384 ،تؼاياسي اص ٔطاِعاات

وشد ٜتٛد٘ذ وا ٝاٌشچأ ٝاا تأ ٝياضاٖ واافي پا َٛتاشاي

ا٘جاااْ ؿااذ ٜدس آٔشيىااا ٘يااض دسيافتااٝا٘ااذ واأ ٝيضا٘ااي اص

پيـٍيشي اص س٘جٞا  ٚآػيةٞا ٘ياصٔٙذيٓ ،أا ِضٔٚاا پ ،َٛاص

ٕٞثؼااتٍي تاايٗ تٛؿااثختي  ٚتحلاايالت ٚجااٛد داسد

يه ٔيضاٖ ٔعيٙي ت ٝتعذ ،ػاطح تااالتشي اص ؿاادي سا تاٝ

(آسٌايُ .)229 :1383 ،دس ايٗ ٔطاِعات ،تحليالت تٚ ٝػيّٝ

ٕٞشإ٘ ٜيآٚسدٞ" .يچ چيض ،ا٘ؼا٘ي سا و ٝتا ٔماذاس وآ اص

تعذاد ػاَٞاي تحليُ يا تاالتشيٗ ٔذسن تحليّي وؼة

ٞش چيض اسضا ٕ٘يؿٛد ،اسضا ٕ٘يوٙذ" ،ايٗ اعتمادي تاٛد

ؿااذ ،ٜاسصياااتي ٔ ٚـااخق ؿااذ ٜاػاات واأ ٝااشدْ دس

واا ٝطشفااذاساٖ اپيىااٛسٚع آٖ سا تياااٖ ٔاايوشد٘ااذ (دي

وـٛسٞايي و ٝتيـتشيٗ ٔيضاٖ تحليالت  ٚتاالتشيٗ ٔيضاٖ

تاتٗ.)62 :2000،1

اطالعات سا داس٘ذ ،ؿادتش٘ذ (ٚي .)37 :1997 ،ٖٟٚٛٙاِثت ،ٝايٗ

ٔٛسد ٘ياص٘ ،ـا

عأُ ٔ ٟٓدٔٚي  ٓٞو ٝتشاي تثييٗ پاسادٚوغ اػتشِيٗ
ٚجٛد داسد ،تٕٞ ٝيٗ ٔؼأِ ٝاؿاسٔ ٜيوٙذٞ :اش فاشدي تاٝ

فشضي٘ ٝيض ٔطشم اػت و ٝتأثيش تحليالت دس وـاٛسٞاي
فميشتش ،تيـتش اػت (آسٌايُ.)229 :1383 ،

تذسيج تٞ ٝش چياضي ،اص جّٕا ٝتا ٝػاطح ص٘اذٌي تااالتش

اص ػٛي ديٍاش ،ػاشٔاي ٝفشٍٙٞاي ٕٞچٙايٗ ٔايتٛا٘اذ

عادت تٛاٞذ واشدٕٞ .اشا ٜتاا افاضايؾ دسآٔاذ٘ ،ياصٞاا ٚ

حاكُ ٟٔاستٞا  ٚتجشتٞٝايي تاؿذ وأ ٝجاٛص ٚسٚد تاٝ

تماضاٞاي ادساواي ٞآ ٔطااتك تاا آٖ افاضايؾ ٔاي ياتاذ

عشكٞٝاايي سا تاشاي ؿاخق ٌ ٚاشٜٞٚاا فاشا ٓٞػااصد

(اػااتشِيٗ .)2003 ،تاا ٝعثاااست ديٍااش ،تااا افااضايؾ دسآٔااذ،

(تٛاجٛ٘ٝسي ٔ ٚماذع .)140 :1387 ،سضايت  ٚؿادي ٘يض تاا

ا٘تااسات ٘يض افضايؾ ٔيياتذ (آسٌايُ.)338 :1383 ،

حذٚدي ت ٝاػتفاد ٜاص ايٗ ٟٔاستٞا ٛٔ ٚفميتٞا تؼاتٍي

تذيٗ طشيكٔ ،يتٛاٖ ٌفت ثشٚت ٔا٘ٙذ ػالٔت اػات؛

داسد  ٚايٗ كشفاا ت ٝتاطش دسيافت پاداؽ ٘يؼت ،تّىا ٝاص

فمذاٖ آٖ تذتختي ٘ ٚاؿادي ت ٝؿٕاس ٔيآٚسدِٚ ،ي داؿتٗ

ا٘جاْ واس ٔاٞشا٘« ٝسضايت دس٘ٚي» حاكاُ ٔايؿاٛد .دس

آٖ ٞيچ ٌ ٝ٘ٛضٕا٘تي تشاي تٛؿاثختي تإٞ ٝاشا٘ ٜاذاسد

ٚال ٔ ،شدْ اص فعاِيتٞايي ٔثُ ؿٙا ،اػىي  ٚت ٝواس تاشدٖ

(وشٔي ٘ٛسي ٕٞ ٚىاساٖ.)8 :1381 ،

ٟٔاستٞاي تٛد ِزت ٔيتش٘ذ .ايٗ ٔٛضٛع تاا اياذٜٞااي

اص ػٛيي تٛسديإٞ ،ٛااٌٖ٘ٛا ٝوا ٝدس ٔماِا« ٝاؿاىاَ

ػيىض٘تٕيٟاِي )1975( 2دس ٔٛسد سضاايت ٘اؿاي اص اسائاٝ

ػااشٔاي »ٝعٙااٛاٖ ٔاايوٙااذٔ ،فٟاا ْٛػااشٔاي ٝسا اص ٔفٟااْٛ

ٟٔاستٞاي ضاشٚسي تٙاػاة داسد .عّٕىاشد ٔاٞشا٘ا ٝدس

التلادي يا ٔادي آٖ فشاتاش تاشدٌ ٚ ٜؼاتشٔ ٜعٙاايي تاغ

فعاِيتٞاي تفشيحي احتٕاالا ٔايتٛا٘اذ اص طشياك افاضايؾ

ٚػيعتشي تذاٖ تخـيذ ٜاػت .دس حميمت ،جاٞٛش ٘اشياٝ

عضت ٘فغ ٔٛجة سضايت ؿٛد .ايٗ ٔٛضاٛع ٔايتٛا٘اذ
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جأعٝؿٙاػي واستشدي ،ػاَ تيؼت  ٚچٟاسْ ،ؿٕاس ٜپياپي ( ،)50ؿٕاس ٜد ،ْٚتاتؼتاٖ 1392

٘اؿي اص اجشاي ٔٛفك  ٚيا ٘اؿي اص ؿشوت كشف دس اياٗ

ؿاتقتشيٗ ٘تيج ٝػشٔاي ٝاجتٕاعي دا٘ؼت (پٛتٙاْ:1995 ،
2

ٌشٜٞٚا تاؿذ يا ٘اؿي اص پٛؿايذٖ ِثااع ياا فاشْ ٔشػاْٛ

 .)678دس ٕٞاايٗ ساػااتا ،دٚالٖ ٕٞ ٚىاااساٖ ( )2008دس

ٌش ،ٜٚعضٌ ٛش ٜٚتاف تٛدٖ ٚ ،ؿاشوت دس ٌاشٜٞٚااي

ٔشٚسي تش تيؾ اص  100پاظٞٚؾ ،اعتٕااد سا تٛػاط ياه

1

تٛٙع سٚؿي اص لثيُ اعتٕاد تيـتش ت ٝديٍشاٖ  ٚاعتٕااد تاٝ

چٙاايٗ ٔطااشم ٔاايوٙااذ واا" :ٝيااه ػاافاٍِش ٘اا ٝتٟٙااا اص

ٟ٘ادٞاي عٕٔٛي ،ا٘ذاصٌٜيشي وشد٘ذ ٘ ٚـاٖ داد٘ذ و ٝلٛياا

تفشيحي تا تشد ٜفشًٞٙٞاي تاف تٛدؿاٖ تاؿذ .وّي

3

ٔحلِٛؾ  ٚتجشت ٝايٙى ٝچيضي تّك ٔايوٙاذ ،احؼااع

تا ؿادي ساتط ٝداسد .ت ٝعال ٜٚتا ٚ ٚدايٙاش (٘ )2007ـااٖ

ٔعٙااا ٔاايوٙااذ ،تّىاا ٝاص ايٙىاا ٝيااه ػاافاٍِش اػاات ٚ

دادٜا٘ذ و ٝوـاٛسٞاي ؿاادتش ،أتيااص تااالتشي دس اعتٕااد

ٟٔاستٞايؾ سا تٕشيٗ ٔيوٙذ٘ ،يض ِزت ٔيتشد" (آسٌاياُ،

تعٕيٓ يافت ،ٝحضٛس داٚطّثا٘ ٝدس ٌشٜٞٚا ٌ ٚاشايؾٞااي

.)206 :1383

دٔٛوشاتيهتش تا ٝدػات آٚسدٜا٘اذ (وؼاثيش  ٚدايٙاش:2008 ،4

ت ٝطٛس وّي ،ػشٔاي ٝفشٍٙٞي افشاد صٔيٞٝٙاي اسصياتي ٚ

.)121

تفؼيش ٔتفاٚت سٚيذادٞا  ٚت ٝعثاستي دا٘ؾٞااي ٔتفااٚتي

ِيٕٞ ٚ ً٘ٛىاساٖ ٘يض دس تحميك تٛد ت ٝتشسػي ٘ماؾ

سا تااشاي آ٘اااٖ فااشأ ٓٞاايوٙااذ واا ٝايااٗ ٔمِٛاا ٝتشاػاااع

ػشٔاي ٝاجتٕاعي دس ؿادي ٔشدْ پشداتتٙذ .آٟ٘اا دسيافتٙاذ

ديذٌاٜٞاي ؿٙاتتي  -و ٝتشٚص  ٚظٟٛس ٞيجاٖٞا سا تِٛيذ

و ٝساتطٔ ٝعٙيداسي تيٗ ؿاادي ٞ ٚاش ػا ٝتعاذ ػاشٔايٝ

تفىش ا٘ؼاٖٛ٘ ،ع تفؼيش ا ٚاص سٚياذادٞا  ٚتا ٝطاٛس وّاي

اجتٕاعي و ٝتٛػط وّٕٗ ( )1988تاا ٘ااْٞااي اعتٕااد ٚ

تاصتاب ٘اٛع ادسان ا ٚاص ٚلااي ٔايدا٘ٙاذٞ -يجااٖٞااي

اِتضأات ،وا٘اَٞاي اطالعاتيٙٞ ،جاسٞا  ٚضٕا٘ت اجشايي

ٔتفاااٚتي دس افااشاد ٌ ٚااشٜٞٚاااي ٔتعااذد ايجاااد ٔاايوٙااذ.

ٔطشم ؿذٚ ،ٜجٛد داسدٕٞ .چٙيٗ ،آٟ٘ا ٘ـاٖ داد٘ذ و ٝيه

تٙاتشايٗٔ ،يضاٖ دػتشػي افاشاد تا ٝػاشٔايٞٝااي فشٍٙٞاي

ؿثى ٝاجتٕاعي لٛي تا دٚػتاٖ عأّي ٟٔآ دس ساتطا ٝتاا

ٔٛجة احشاص ٘ٛع تاكي اص ػاثه ص٘اذٌي تٛػاط آٟ٘اا

ؿادي يه فشد اػت .ت ٝعال ،ٜٚداؿاتٗ استثاطاات تيـاتش

ٔيؿٛد؛ آ٘چٙاٖ و ٝػثه ص٘ذٌي افشاد ٔجٕٛع ٝتفىاشات،

يه ؿخق ت ٝطٛس ٔثثتي تا ؿادي ا ٚساتط ٝداسد (ِيٚ ً٘ٛ

تفاػيش  ٚادساوات آٟ٘ا سا تـىيُ ٔيدٙٞاذ  ٚآٖ تاش تاشٚص

ٕٞىاساٖ .)10 :2010،اص ٘اش پٛتٙاْ ٕٞ ٚىاساٖ ٘ياض ،ػاشٔايٝ

ٞيجاٖٞاي تاف (ؿادي ،غٓ ٔ )...ٚؤثش ٚالا ٔايؿاٛد

اجتٕاعي يه پيؾتيٙايوٙٙاذ ٜلاٛي تاشاي تعيايٗ ٔياضاٖ

(ستا٘ي ٕٞ ٚىاساٖ.)56 :1386 ،

ؿادي افشاد  ٚويفيت ص٘ذٌي دس اجتٕاع اػت ِ ٚزا تاشاي

ػشٔاي ٝاجتٕاعي ٘يض يىي ديٍش اص ا٘ٛاع ػاشٔاي ٝاػات

افضايؾ ػاطح ؿاادي ٔاشدْ ػاشٔايٌٝازاسي دس ػاشٔايٝ

ؤ ٝطاِعات تؼياسي ٘ـاٖ دادٜا٘ذ و ٝتش ؿادي افشاد تاأثيش

اجتٕاعي تؼياس اسصؿٕٙذتش اص ػشٔايٌٝزاسيٞاي التلادي

داسد .وّٕٗ ٔعتمذ اػت« :ػشٔاي ٝاجتٕاعي تاا وااسوشدؽ

اػت (جعفشي ٕٞ ٚىاساٖٕٞ .)14 :1383 ،چٙيٗ ،آٟ٘ا دسيافتٙذ

ؿٙاتتٔ ٝيؿٛد» (٘اطكپٛس  ٚفيشٚصآتادي ،)61 :1384 ،اعتٕااد،

افشادي و ٝاص ٘اش سٚاتط اجتٕاعي ٟٔاست تيـتشي داس٘ذ ٚ

ٔذاسإٞ ،ىاسيٕٞ ،ثؼاتٍيٞااي ٌشٞٚاي  ٚاسصؽٞاايي

تٟتش ٔيتٛا٘ٙذ تا ٔشدْ ساتط ٝتشلشاس وٙٙذ٘ ،ؼثت ت ٝافاشادي

چ ٖٛتشحٓ ،ؿفمت ،دِؼٛصي ،ايثااس ٘ ٚاٛع دٚػاتي ٘ياض

و ٝاص ٘اش ٔاِي غٙيتاشِٚ ،اي سٚاتاط اجتٕااعي ٔطّاٛتي

ٔثااَٞاايي تاشاي ٘تاايج ٔثثات ياا واسٕ٘ٛدٞااي ػااشٔايٝ

٘ذاس٘ذ ،ؿادتش ٞؼاتٙذ (دسيى٘ٛاذي .)27 :1381 ،دس تحميماي

اجتٕاااعي ٞؼااتٙذ؛ تااٌ٘ٛ ٝااٝاي واا ٝاعتٕاااد سا ٔاايتااٛاٖ

2

Kelly

1

Dolan et al.
Tov
Kesebir & Diener
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تشسػي تأثيش ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝالتلادي ،فشٍٙٞي  ٚاجتٕاعي تش ؿادي جٛا٘اٖ

ديٍشّٞ ،ي ٚ َٛپٛتٙااْ )2005( 1تاش سٚي اتعااد ساتطاٝاي

داسد (ػاعي ٟٔش .)26 :1383 ،دس ٞاش د ٚاياٗ تعااسير -تاٝ

ػشٔاي ٝاجتٕاعي وٙىاؽ وشد٘ذ .ايٗ ٔطاِعات تأثيش ٔثثتاي

ٌٝ٘ٛاي و ٝدس صيش ٔطاشم ؿاذ ٜاػاتٔ -ايتاٛاٖ ساتطاٝ

اص ػشٔاي ٝاجتٕاعي تش سٚي ؿادي سا ٘ـاٖ داد٘اذ (تش٘ٚاي ٚ

ػشٔاي ٝاجتٕاعي تا ؿادي سا ٔطشم وشد.

اػتٙىا.)508 :2008 ،2

افضايؾ  ٚا٘ثاؿت ػشٔاي ٝاجتٕاعي ػثة پذيذ آٔاذٖ

سيچاسد سص٘ )2000( 3يض و ٝػاشٔاي ٝاجتٕااعي ياا

حؼٗ ٘يات  ٚاعتٕااد ٔتماتاُ ٔيااٖ وٙـاٍشاٖ ٔايؿاٛد،

ٕٞثؼتٍي اجتٕاعي سا چٍٍ٘ٛي ؿثى ٝسٚاتاط اجتٕااعي،

ٍٕٞشايي ٕٞ ٚثؼتٍي اجتٕاعي آ٘اٖ سا تمٛيت ٔيوٙاذ ٚ

دٚػتيٞا ،احؼاع وٙتاشَ ؿخلاي  ٚاعتٕااد اجتٕااعي

تا ايجاد ساتطٝاي پايذاس  ٚاػتٛاس صٔيٕٞ ٝٙىااسي ٌؼاتشدٜ

ٔيدا٘ذٔ ،عتمذ اػت و ٝػشٔاي ٝاجتٕاعي تيؾ اص ػاشٔايٝ

آ٘اٖ سا تشاي تحمك ٞاذفٞااي ٔـاتشن فاشأ ٓٞايآٚسد

ا٘ؼا٘ي (ٔيضاٖ تحليالت ،دسآٔذٛٔ ،لعيت اجتٕااعي فاشد

(اجتٟادي .)5 :1386 ،ت ٝعثاستي ،سؿذ ػاشٔاي ٝاجتٕااعي دس

 ).... ٚدس ٔيضاٖ ؿادي افشاد جأعٔ ٝؤثش اػات (جعفاشي ٚ

ؿااثى ٝسٚاتطااي واأ ٝياااٖ وٙـااٍشاٖ تشلااشاس ٔاايؿااٛد،

ٕٞىاساٖ .)13 :1383 ،سص ٕٞچٙيٗ تاش اياٗ تااٚس اػات واٝ

فشكتٞاي ٚيظٜاي سا تشاي  ٕٝٞوٙـٍشاٖ حاضش  ٚفعااَ

ؿثىٞٝاي ػاشٔاي ٝاجتٕااعي تا ٝطاٛس تااف دس فاشآٞ

دس آٖ ؿثى ٝپذيذ ٔيآٚسد .ايٗ وٙـٍشاٖ ٔيتٛا٘ٙذ تا تٟشٜ

آٚسدٖ حٕاياتٞااي عااطفي  ٚسٚا٘اي ٘ماؾ ٔاؤثشي دس

ٌشفتٗ اص ايٗ فشكتٞا ٘ ٚيض تاا پـاتٛإ٘ٞ ٝااٖ سٚاتاط،

استماي ػالٔت سٚا٘ي افشاد داس٘ذ (سص1423 :2000 ،؛ ت٘ ٝماُ

ٞذفٞاي ؿخلي تٛد سا دس ؿاثى ٝسٚاتاط  ٚدس جٕا

اص ِٟؼااايي صادٔ ٚ ٜااشادي .)162: 1386 ،دس ػااطح فااشدي ٘يااض

پيٍيش ؿ٘ٛذ .ايٗ فشكتٞاا لاتّياتٞاا  ٚتٛإ٘ٙاذيٞااي

ٔـخق ؿاذ ٜاػات وا ٝػاشٔاي ٝاجتٕااعي ٕٞثؼاتٍي

فشدي آ٘اٖ سا دس تحماك اٞذافـااٖ استمااي ٔايتخـاذ ٚ

ٔؼتميٕي تا ؿادي دس٘ٚي داسد؛ تا ٝآٖ دِياُ وا ٝػاشٔايٝ

احتٕاَ ٔٛفميت آ٘اٖ سا افاضايؾ ٔايدٞاذ (ٕٞااٖ.)6 ٚ 5 :

اجتٕاعي ٘ٛعي حٕايت  ٚفشكاتٞااي ػاٟيٓ ؿاذٖ تاا

تذيٗ طشيكٔ ،يتٛاٖ ٌفت و ،ٝػشٔاي ٝاجتٕاعي  ٚافضايؾ

ديٍشاٖ سا فشأ ٓٞيوٙذ.

آٖ – تٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝدس تحميمات ٘يض آٔاذ ٜاػات -تاعاث

ت ٝطٛس وّي ،ػشٔاي ٝاجتٕااعي دس ٔطاِعاات اجتٕااعي

ايجاد  ٚافضايؾ ؿادٔا٘ي دس افشاد ٔيٌشدد.

دس دٔ ٚعٙاي ٔتفاٚت ،أا ٔشتثط تا ٔ ٓٞطشم ؿذ ٜاػات.
تعشير ا َٚدس سٚيىشد تحّيُ ؿثى ٝسيـ ٝداسد  ٚػشٔايٝ

فرضیات پصيَص

اجتٕاعي ؿثى ٝوا ٝتاش ٔٙثا  ٚاتاضاس ٔٛجاٛد دس داتاُ

اِر) ت٘ ٝاش ٔيسػذ ٔيضاٖ ػشٔاي ٝالتلادي جٛا٘اٖ ؿاٟش

ؿثىٞٝاي اجتٕاعي تأويذ داسد .تاش اػااع اياٗ تعشيار،

تاتّؼش تش ٔيضاٖ ؿادي آ٘اٖ تأثيش داسد.

دػتشػي ت ٝپي٘ٛذٞاي اجتٕاعي ٔتٛٙع  ٚتا لٛت ٔتفااٚت،

ب) ت٘ ٝاش ٔيسػذ ٔيضاٖ ػاشٔاي ٝفشٍٙٞاي جٛا٘ااٖ ؿاٟش

دػتشػي تاٙٔ ٝاات حٕاايتي ٔتٙاٛع سا فاشأ ٓٞايػااصد.

تاتّؼش تش ٔيضاٖ ؿادي آ٘اٖ تأثيش داسد.

تعشياار د ْٚػااشٔاي ٝاجتٕاااعي پي٘ٛااذي تااش ٙٞجاسٞاااي

ج) ت٘ ٝاش ٔيسػذ ٔيضاٖ ػشٔاي ٝاجتٕااعي جٛا٘ااٖ ؿاٟش

اعتٕاد ٔ ٚمياع عُٕ جٕعي ٕٞ ٚثؼتٍي ٌشٞٚاي تأوياذ

تاتّؼش تش ٔيضاٖ ؿادي آ٘اٖ تأثيش داسد.

Helliwell & Putnam
Bruni & Stanca
Richard Rose

1
2
3
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جٙغ

ػشٔاي ٝاجتٕاعي

ػٗ

ضادی

ػشٔاي ٝفشٍٙٞي

ٚضعيت تأُٞ

ػشٔاي ٝالتلادي

مدل تحلیلی تحقیق

جديل  -1وتایج آلفای کريوثاخ ترای متغیرَای مستقل

ريشضىاسی تحقیق

ي ياتستٍ تحقیق
میسان آلفای کل
متغیرَا

سٚؽ تحميك دس پظٞٚؾ حاضش ،پيٕايؾ اػت وا ٝيىاي
اص ٔتااذاَٚتااشيٗ سٚؽٞاااي تحميااك دس ٔطاِعااات وٕااي

ؿادي
ػشٔاي ٝاجتٕاعي
ػشٔاي ٝفشٍٙٞي

ٔحؼٛب ٔيٌشددٚ .احذ تحّيُ دس ايٗ تحمياك ٘ياض ،فاشد
پاػخٍ( ٛجٛاٖ)  ٚػطح تحّيُ ٘يض تشد اػتٕٞ .چٙيٗ،

0/841
0/923
0/781

ايٗ پظٞٚؾ اص ٘اش ٞذف ،يه تشسػي وااستشدي ،اص ٘ااش
ٚػعت پٟٙاٍ٘ش (ؿٟش تاتّؼش)  ٚاص ٘اش صٔا٘ي يه تشسػي

تؼریف مفاَیم ي ػملیاتی کردن متغیرَا

ٔمطعي (ؿؾ ٔا ٝٞا َٚػااَ  )1390اػات .اتاضاس ٔاٛسد

دس ايٗ تحميك ؿادي ٔتغيش ٚاتؼات ٝاػات .دايٙاش  ٚػاا،ٜ

اػتفاد ٜتشاي جٕ آٚسي دادٜٞا ،پشػـٙأ ٝاػات .جأعاٝ

پغ اص ا٘جاْ ٔطاِعات ٔتعذد ،اص جّٕ ٝتشسػي تحّيُٞاي

آٔاسي ايٗ تحميك سا وّي ٝجٛا٘اٖ ػاوٗ ؿٟش تاتّؼش و ٝدس

ٚيّؼ ٖٛدس ػاَ  ،1967ؿادي سا داساي ػ ٝجضء اػاػاي

دأ ٝٙػٙي  15-29ػاَ لشاس داس٘ذ ،تـىيُ دادٜا٘ذ و ٝتاش

ٔيدا٘ٙذ و ٝعثاستٙذ اص :اِر) تُعذ عاطفي (ٞيجا٘ي) وا ٝدس

اػاع ٘تايج آتشيٗ ػشؿٕاسي اداس ٜتٟذاؿات ؿٟشػاتاٖ

حميمت تُّك  ٚتٞٛااي ٔثثات  ٚتٛؿاايٙذ دس افاشاد سا

تاتّؼش دس ػااَ  ،1387اياٗ تعاذاد تشاتاش تاا ٘ 17492فاش

ؿااأُ ٔاايؿااٛد؛ ب) تُعااذ ؿااٙاتتي واا٘ ٝااٛعي تفىااش ٚ

تااٛدٜا٘ااذٕٞ .چٙاايٗ ،تااشاي ا٘تخاااب ٕ٘٘ٛاا ٝاص سٚؽ

پشداصؽ اطالعات سا دس تش ٔيٌيشد  ٚتا ٝاسصيااتي ٔثثات

ٌٕ٘ٝ٘ٛيشي تٛؿٝاي چٙذ ٔشحّٝاي اػتفاد ٜؿذ ٜاػات ٚ

افشاد اص ص٘ذٌي ٔٙجش ٔيؿٛد؛ ) تُعذ اجتٕاعي و ٝتياٍ٘ش

حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتا اػتفاد ٜاص فشٔ َٛوٛوشاٖ ٘ 376فاش اػات.

ٌؼتشؽ سٚاتط اجتٕاعي فشد تاا ديٍاشاٖ  ٚتا ٝد٘ثااَ آٖ

اِثت 380 ،ٝپشػـٙأ ٝتا اػتفاد ٜاص ٘شْ افضاس  Spssتشسػي

افضايؾ حٕايت اجتٕاعي اػت .ت ٝعثاست ديٍش ،ايٗ جضء

1

اص ؿادي ٌشايؾٞا  ٚتٕاايالت فاشد ٘ؼاثت تا ٝاجتٕااع،

ؿذ .تشاي تعييٗ اعتثاس دس پظٞٚؾ حاضش اص اعتثاس ٔحتٛا

ٕٞا٘ٙذ عالل ٝت ٝا٘ؼاٖٞاي ديٍش ،تأثيش ٌازاسي ٔثثات تاش

 ٚتشاي تعييٗ پايايي ايٗ تحميك اص ضشية آِفاي وش٘ٚثاا

سا ؿأُ ٔيؿٛد و ٝيىي اص ٕٟٔتشيٗ اجضاي آٖ

اػتفاد ٜؿذ ٜاػت٘ .تايج آِفاي وش٘ٚثا تاشاي ٔتغيشٞااي

آٟ٘ا ٚ

ٔختّر تحميك دس جذ 1 َٚآٔذٜا٘ذ:

سا تـىيُ ٔيدٞذ (دايٙش  ٚػا195 :1997 ،ٜ؛ ت٘ ٝماُ اص ستاا٘ي ٚ

ٕٞىاساٖ .)48 :1386 ،تٙٔ ٝاٛس ػاٙجؾ ؿااديٌٙ ،جاي دس
Content Validity

1
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تشسػي تأثيش ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝالتلادي ،فشٍٙٞي  ٚاجتٕاعي تش ؿادي جٛا٘اٖ

تحميااك تااٛد دس اسصياااتي  ٚتاااصتيٙي ٔجااذد پشػـااٙأٝ

يا اعتٕاد ت ٝافشاد آؿاٙا1؛  -2اعتٕااد اجتٕااعي ياا اعتٕااد

آوؼفٛسد ،ؿاادي سا تا ٝػا ٝتعاذ احؼاػاي ،ؿاٙاتتي ٚ

تعٕيٓ يافت ٝيا اعتٕاد ت ٝتيٍاٍ٘ااٖ2؛  -3اعتٕااد ٔاذ٘ي ياا

اجتٕاعي تمؼايٓتٙاذي ٕ٘اٛد ٜاػات .دس اياٗ پشػـاٙأٝ

اعتٕاد ت ٝػاصٔاٖٞا ٟ٘ ٚادٞا( 3ؿاسعپاٛس .)4 :1388 ،اعتٕااد

جذيذ و ٝاص پشػـٙأ ٝؿادي آوؼفٛسد (تٚ ٝياظ ٜدس تعاذ

تيٗ ؿخلي ٘ـاٖ دٙٞذٔ ٜياضاٖ اعتٕااد تا ٝافاشاد فأياُ،

احؼاػي) اػتفاد ٜؿذٌٛ ،ٜيٞٝا تا لاِثي ٔتفااٚت اص ٘اٛع

دٚػتٕٞ ،ؼاي٘ ٚ ٝاايش آٖ اػات .اعتٕااد تعٕايٓ يافتا،ٝ

ِيىشت طشاحي  ٚتشتي ٌٛيٞٝاي جذيذ اضاف ٝؿاذٜا٘اذ.

داؿتٗ حؼٗ ظٗ ٘ؼثت ت ٝافشاد جأع( ٝغشيثٞٝا) جاذاي

ٕٞچٙاايٗ ،ايااٗ پشػـااٙأ ٝتااا اػااتفاد ٜاص ضااشية آِفاااي

اص تعّك آٟ٘ا تٌ ٝشٜٞٚاي ػٙي ،جٙؼي ،لأٛي  ٚلثيّاٝاي

وش٘ٚثا  ،پايايي  ٚسٚاياي الصْ سا تا ٝدػات آٚسد ٜاػات

اػت  ٚاعتٕاد ٟ٘ادي ٘يض ٘ـااٖ دٙٞاذٔ ٜياضاٖ اعتٕااد تاٝ

(ٌٙجي .)162 :1387 ،دأٙإ٘ ٝاشٜٞاا ٘ياض اص  0-120اػات.

ٟ٘ادٞا ٔ ٚؼؤٚالٖ اداس ٜوـاٛس اػات (افـاا٘ي ٕٞ ٚىااساٖ،

ػطح ػٙجؾ ٘يض فاكّٝاي اػت.

.)66 :1388

ػشٔاي ٝاجتٕاعي ٘يض ٔتغيش ٔؼتمُ تحمياك اػات .دس

ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛوا ٝدس تعشيار ٘ااشي ٌفتا ٝؿاذ ،ػاشٔايٝ

ايٗ پاظٞٚؾ ػاشٔاي ٝاجتٕااعي تا ٝػا ٝتعاذ ٔـااسوت

اجتٕاعي تا ٔجٕٛع ٕ٘شٜٞاي ػ ٝتعذ ٔـاسوت اجتٕااعي،

اجتٕاعي ،استثا اجتٕاعي ،اعتٕاد اجتٕاعي تمؼايٓ ؿاذٜ

استثا اجتٕاعي  ٚاعتٕاد اجتٕاعي ػٙجيذٔ ٜيؿٛد .تعاذ

اػتٔ .ـاسوت اجتٕاعي ت ٝعٛٙاٖ يىي اص اتعااد ػاشٔايٝ

ٔـاسوت اجتٕاعي تا ٌٛ 15يا ،ٝتا ٝد ٚتخاؾ ٔـااسوت

اجتٕاعي ،تٔ ٝعٙي ػٕٟي دس چيضي داؿاتٗ  ٚاص آٖ ػاٛد

اجتٕاعي سػٕي ٔ ٚـاسوت اجتٕاعي غيش سػٕي تمؼايٓ

تشدٖ  ٚيا دس ٌشٞٚاي ؿاشوت جؼاتٗ  ٚتٙااتشايٗ تاا آٖ

ؿذ ٚ ٜتا ايٗ ػؤاَ ػاٙجيذٔ ٜايؿاٛد وا ٝدس ياهػااَ

ٕٞىاسي داؿتٗ اػت (تيش .)257: 1370،ٚيىي ديٍش اص اتعاد

ٌزؿت ٝتا چ ٝحذ دس ٌشٜٞٚا يا فعاِيتٞاي صيش ٔـااسوت

ػشٔاي ٝاجتٕااعي استثاا اجتٕااعي اػات وأ ٝجٕٛعاٝ

داؿتٝايذ؟

سٚاتط ٙٔ ٚاػثاتي اػات وا ٝؿاخق تاا افاشاد ديٍاش دس

ٌشٜٞٚاي سػٕي ؿأُٞ :يأتٞاي ٔزٞثي ،ا٘جٕٗٞااي

ٔاللاااتٞاااي دٚػااتا٘ ،ٝديااذ  ٚتاصديااذٞا ،داد  ٚػااتذٞا،

تيشيٝاي ،ا٘جٕٗٞاي عّٕيٌ ،اشٜٞٚااي ادتاي ٙٞ ٚاشي،

ٔثادالت  ٚتذٔات تشلشاس ٔيوٙذ (تختياسي1382 ،؛ ت٘ ٝماُ اص

ٌااشٜٞٚاااي ٚسصؿاايٌ ،ااشٜٞٚااا  ٚاحااضاب ػياػااي،

عّي صاد ٜلاٛي فىاش .)67 :1388 ،اعتٕااد ٘ياض يىاي ديٍاش اص

كٙذٚقلشم اِحؼ ٝٙتا٘ٛادٌي ياا دٚػاتاٌٖ ،اشٜٞٚااي

ٔفاٞيٓ وّيذي دس ٘اشي ٝػشٔاي ٝاجتٕاعي اػت  ٚتعشيار

كٙفي  ٚواسٌشي ،تؼيجٌ .شٜٞٚااي غياش سػإي ؿاأُ:

آٖ عثاست اػت اص تٕايُ فشد ت ٝلث َٛتطاش دس سفتااس تاا

ٌٛؽ دادٖ تٔ ٝؼائُ ٔ ٚـىالت ٕٞؼايٞٝا ياا دٚػاتاٖ،

ديٍشاٖ .ايٗ تٕايُ ٔثتٙي تش يه حؼٗ اطٕيٙاٖ اػات واٝ

لشم دادٖ اتضاس ٚ ٚػايُ واس تٕٞ ٝؼايٞ ٝا ياا دٚػاتاٖ،

تش اػاع آٖ ،ديٍشاٖ تٌٝ٘ٛ ٝاي سفتاس تٛاٙٞذ وشد وا ٝاص

سفتٗ ت ٝعيادت  ٚديذاس ٕٞؼايٞٝا ياا دٚػاتاٖ دس ٔٛالا

آٟ٘ا ا٘تااس ٔايسٚد (عّٕاي ٕٞ ٚىااساٖ .)244 :1384 ،اص ٘ااش

الصْ ،پ َٛلشم دادٖ ياا ضإا٘ت ٔااِي ٕٞؼاايٞٝاا ياا

ٌيذ٘ض (٘ )1380ياض ،اعتٕااد اجتٕااعي عثااست اص لاتّيات

دٚػتاٖ ،وٕه وشدٖ تٕٞ ٝؼايٞٝاا ياا دٚػاتاٖ اص طشياك

تـخيق تشاي اتىا يا اطٕيٙاٖ ت ٝكذالت يا كحت الٛاَ
يا سفتاس ديٍشاٖ اػت (افـا٘ي ٕٞ ٚىاساٖ .)1388 ،اعتٕااد تاٝ
ػ ٝكٛست تٛد سا ٘ـاٖ ٔيدٞذ -1 :اعتٕاد تيٗ ؿخلي
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واسٞاي وٛچه (تشيذ وشدٍٖٟ٘ ،ذاسي اص وٛدواٖ آٟ٘ا ٚ

فش ًٙٞغشتي ،دا٘ؾ ،صتاٖ ،ػاليك  ٚػثهٞاي ص٘اذٌي ٚ

 ،)...وٕه ت ٝافشاد ٘ياصٔٙاذ (ٔثاُ تٟيا ٝجٟيضيا ٚ ٝوٕاه

آ٘چ ٝت ٝآٖ فشٍٙٞاي فشٞيختٍااٖ ٔايٌٛيٙاذ (ٕٞااٖ.)74 :

تشاي اصدٚا ).

ٕٞچٙيٗ ،ػشٔاي ٝفشٍٙٞي ،حاكُ تحليالتٔ ،ذاسنٞاا،

پاػااخٞااا دس لاِااة پااٙج ٌضيٙاا ٝاكااالا ،تيّااي واآ،

ٟٔاااستٞااا  ٚتجشتااٞٝااايي اػاات واأ ٝجااٛص ٚسٚد تااٝ

تاحذٚدي ،صياد  ٚتيّي صياد  ٚت ٝتشتية تا وذٞاي  0تا 4

عشكٞٝايي سا تشاي ؿخق ٌ ٚشٜٞٚاا فاشأ ٓٞايػااصد

اسائ ٝؿذٜا٘ذ .تا جٕ د ٚتعذ سػٕي  ٚغيش سػإيٕ٘ ،اشٜ

(تٛاجٛ٘ٝسي ٔ ٚمذع .)140 :1387 ،ت٘ ٝاش تٛسديا ،ٛػاشٔايٝ

وّي ٔـاسوت اجتٕاعي حاكُ ؿذ ٜاػت.

فشٍٙٞي دس دس ٖٚيه فضاي اجتٕاعي ،پخؾ ؿذ ٜاػات

 ٚتشاي ػٙجؾ استثا اجتٕاعي اص ٌٛ 9ي ٚ ٝتاا اياٗ

 ٚػاپغ تاٚ ٝػائّ ٝياشا  ،ا٘تمااَ يافتا ٚ ٝتااالتش ٜتااٝ

ػؤاَ ػٙجيذٔ ٜيؿٛدٔ :يضاٖ سٚاتط يا احؼاع دٚػاتي ٚ

كٛست فش ًٙٞػشٔايٌٝزاسي ٔي ؿاٛد .إٞ ٚچٙايٗ تاش

كٕيٕيت تٛد سا ٘ؼثت تٞ ٝشيه اص افشاد صياش ٔـاخق

ايٗ تاٚس اػت و ٝػشٔاي ٝفشٍٙٞي تا ٝػا ٝؿاىُ ٚجاٛد

وٙيذ :اعضاي تاا٘ٛاد ،ٜفأياُ  ٚتٛيـاا٘ٚذاٖ ،دٚػاتاٖ،

داسد:

ٕٞؼايٍاٖٕٞ ،ىاساٖ ،اٞاِي ٔحّ ،ٝافاشاد ٞآ لاٞ ٚ ْٛآ

اِر) ػشٔاي ٝفشٍٙٞي تجؼٓ يافتا ٝوا ٝتا ٝتلاايُ

ٔزٞةٕٞ ،ـٟشيٞا (ػااوٙاٖ تاتّؼاش)ٔ ،اشدْ (ايشا٘يااٖ).

ديشپاي فىشي  ٚجؼٕي اؿاس ٜداسد ٕ٘ ٚيتاٛاٖ آٖ سا تاٝ

پاػخٞا دس لاِة پٙج ٌضي ٝٙاكالا ،تيّي وآ ،تاحاذٚدي،

ديٍشاٖ ٚاٌزاس وشد؛ ٔثُ حافأٟ ،ٝااستٞااي تجشتاي ٚ

صياد  ٚتيّي صياد  ٚتا ٝتشتياة تاا واذٞاي  0تاا  4اسائاٝ

سفتاسي.

ؿذٜا٘ذ.

ب) ػشٔاي ٝفشٍٙٞي عيٙيت يافت ٝو ٝت ٝؿىُ واالٞااي

تشاي ػٙجؾ اعتٕاد اجتٕاعي ٘يض اص ٌٛ 26يا ٝاػاتفادٜ

فشٍٙٞي ٚجٛد داسد .ايٗ ػشٔاي ٝلاتُ ا٘تمااَ تا ٝديٍاشاٖ

ؿذ ٜاػات .دٌٛ ٜيا ٝاعتٕااد تايٗ ؿخلاي (اعتٕااد تا:ٝ

اػت  ٚؿأُ اؿياي ٔادئ ،ثُ سػا٘ٞٝا ،وتابٞااِ ،غات

اعضاي تاا٘ٛاد ،ٜفأياُ  ٚتٛيـاا٘ٚذاٖ ،دٚػاتاٖ ،)... ٚ

٘أٞٝا ،ادٚات ٔ ٚاؿيٗ آالت ٔيؿٛد.

چٟاسدٌٛ ٜي ٝاعتٕاد ٟ٘ادي (اعتٕاد ت :ٝتاصاسياٖ ،پضؿاىاٖ،

) ػشٔاي ٝفشٍٙٞي ٟ٘ادي ٝٙؿذ ٜو ٝت ٝوٕه ضاٛاتط

سٚحا٘ي ،ٖٛپّيغ  ٚ )... ٚدٌٛ ٚي٘ ٝيض اعتٕاد تعٕيٓ يافتاٝ

اجتٕاعي  ٚت ٝدػات آٚسدٖ عٙااٚيٗ تاشاي افاشاد وؼاة

سا ٔيػٙجذ.

ٔٛلعيت ٔيوٙذٔ ،ا٘ٙذ ٔذسن تحليّي  ٚآٔٛصؿي (تٛسدي،ٛ

دس ٞش ػ ٝتعذ ،پاػخٞا دس لاِاة پاٙج ٌضيٙا ٝاكاالا،

1384؛ ت٘ ٝمُ اص ٘ادعّي ٘جر آتادي.)1387 ،

تيّي وٓ ،تاحذٚدي ،صياد  ٚتيّي صيااد  ٚتا ٝتشتياة تاا

تشاي ػٙجؾ ػاشٔاي ٝفشٍٙٞاي تجؼآ يافتا ٝواٝ

وذٞاي  0تا  4اسائ ٝؿذٜا٘ذ .ػپغ ٕ٘شٜٞاي تاْ ػ ٝتعاذ

ٕٞاٖ داؿتٗ ٟٔاستٞاي فشٍٙٞي اػت اص ٌٛ 9ي ٝاػتفادٜ

تا  ٓٞجٕ صد ٜؿذٕ٘ ٚ ٜاش ٜوّاي اعتٕااد اجتٕااعي تاٝ

ؿذ ٜاػت .تشاي ػٙجؾ تعذ ػشٔاي ٝفشٍٙٞي عيٙيت يافتٝ

دػت آٔذ ٜاػت.

٘يض ،ؿا٘ضدٌٛ ٜي ٝوٕٞ ٝاٖ اػاتفاد ٜاص أىا٘اات فشٍٙٞاي

ػشٔاي ٝفشٍٙٞي ٔتغيش ٔؼتمُ دس ايٗ تحميك اػت وٝ

اػت ،تٙايٓ ؿذ ٚ ٜتشاي آٖ ٔا٘ٙاذ تعاذ تجؼآ يافتا ٝاص

لذست ؿٙاتت  ٚلاتّيت اػتفاد ٜاص واالٞااي فشٍٙٞاي دس

طير ِيىشت اػتفاد ٜؿذ ٜاػت .پاػخٞاا دس لاِاة پاٙج

ٞش فشد تعشير ؿذ ٜاػات (فىاٞٛي300 :1381 ،؛ تا٘ ٝماُ اص

ٌضي ٝٙاكالا ،تيّي وٓ ،تاحذٚدي ،صياد  ٚتيّي صياد  ٚتاٝ

٘ادعّي ٘جر آتادي .)1387 ،ت ٝتاٚس تيّٛس ،ػشٔاي ٝفشٍٙٞي اص

تشتية تا وذٞاي  0تا  4اسائ ٝؿذٜا٘ذ.

ٔؤِفٞٝاي تؼياسي تـىيُ ؿذ ٜاػت ،تشاي ٔثاَ ،دس ياه

تشاي ػٙجؾ ػاشٔاي ٝفشٍٙٞاي ٟ٘اديٙا ٝؿاذ٘ ٜياض اص
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تشسػي تأثيش ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝالتلادي ،فشٍٙٞي  ٚاجتٕاعي تش ؿادي جٛا٘اٖ

ؿؾ ٌٛي ٝاػاتفاد ٜؿاذ ٜوا ٝؿاأُ داسا تاٛدٖ ٔاذاسن

پذس ،أىا٘ات ٚ ٚػايُ ٔٙاضَ ،ليٕات ٔٙاضَ ٔؼاى٘ٛي ٚ

ٔختّر تحلايّي -عّٕايٙٞ ،اشيٚ ،سصؿاي  ٚحشفاٝاي

ليٕت تمشيثي اتٔٛثيُ تا٘ٛادٔ ،ٜذ٘اش لاشاس ٌشفتا ٝاػات.

اػت  ٚت ٝكٛست پشػاؾ ٔؼاتميٓ وا« ٝآياا ؿإا داساي

پشػؾٞا ت ٝكاٛست تااص ٔطاشم ؿاذ ٚ ٜاص پاػاخٍٛياٖ

ٔذسن دس صٔيٞٝٙاي تحليّي ،صتااٖٙٞ ،اشيٚ ،سصؽ ... ٚ

تٛاػت ٝؿذ ؤ ٝيضاٖ آٟ٘ا سا ليذ وٙٙذ .اِثت ،ٝتعذ أىا٘اات

ٞؼتيذ؟»  ٚتا پاػخ تّي  ٚتيش ػٙجيذ ٜؿذ ٜاػت.

ٚ ٚػايُ ٔٙضَ ت ٝكٛست تّي (تا وذ ٚ )1تيش (تا واذ )0

دس ٟ٘ايت ،تاا ٔجٕاٛع ٕ٘اشٜٞااي ػا ٝتعاذ ػاشٔايٝ

ٔطشم ؿذ ٚ ٜػپغ پاػخٞا تا  ٓٞجٕ صد ٜؿذٜا٘ذ .اتتذا

فشٍٙٞي (تجؼٓ يافت ،ٝعيٙيت يافتٟ٘ ٚ ٝادي ٝٙؿذٕ٘ ،)ٜاشٜ

اتعاد پٙجٍا٘ ٝسا تش اػاع دسكذٞاي تجٕعاي حاكاُ اص

ػشٔاي ٝفشٍٙٞي وُ ٘يض ت ٝدػت آٔذ ٜاػت.

دادٜٞاي ٚالعي ت ٝػٔ ٝم ِٝٛپاييٗٔ ،تٛػط  ٚتااال تمؼايٓ

ػشٔاي ٝالتلادي ديٍش ٔتغيش ٔؼتمُ ايٗ تحميك اػت

ٕ٘ااٛد ٚ ٜػااپغ تااا جٕا صدٖ آٟ٘ااا ٕ٘ااش ٜوّااي ػااشٔايٝ

و ٝتالٚاػطٔ ٚ ٝؼاتميٕاا تا ٝپا َٛتثاذيُ ٔايؿاٛد  ٚتاٝ

التلادي ت ٝدػت آٔذ ٜاػت .تذٚيٗ ايٗ ٔمياع تش ٔثٙاي

كٛست حك ٔاِىيت ٟ٘ادي ٔيٌشدد (ؿاسعپٛس  ٚتاٛؽفاش،

پظٞٚؾ ػفيشي  ٚآساػت )1386( ٝتٛد ٜاػت .اياٗ ٔتغياش

 .)136 :1381دس ٚال  ،تٕاْ أىا٘اات ،داسايايٞااٙٔ ،اات ٚ

ٕٞچٙيٗ دس ػطح ػٙجؾ فاكّٝاي اػت.

ِٛاصٔي و ٝلاتّيت ٔثادِ ٝتا پ َٛسا داؿات ٝتاؿاٙذ  ٚاسصؽ
ٔادي آٖ تٛػط ٟ٘ادٞااي حماٛلي تأيياذ ؿاذ ٜتاؿاذ ،دس

یافتٍَای تحقیق

صٔش ٜػشٔاي ٝالتلادي لشاس ٔيٌيش٘ذ (ؿاسع پاٛس.)67 :1383،

يافتٞٝا اص  380پشػـٙأ ٝتشسػي ؿذ٘ ،ٜـاٖ ٔايدٙٞاذ

اػت٘ٛض ٘يض تٔ ٌٝ٘ٛ ٝـاتٟي ٔعتمذ اػت« :ػشٔاي ٝالتلادي

و 52/4 ٝدسكاذ آٟ٘اا صٖ  47/6 ٚدسكاذ آٟ٘اا ٘ياض ٔاشد

ت ٝدسآٔذ پِٛي ،ػاايش ٔٙاات  ٚداسايايٞااي ٔااِي اطاالق

تٛدٜا٘ذٕٞ .چٙيٗ ،اص ٔياٖ پاػخٍٛياٖ تحميك  74/7دسكذ

ٔيؿٛد  ٚتااٞش ٟ٘اديٝٙاؽ سا ٔيتاٛاٖ دس حاك ٔاِىيات

وُ پاػاخٍٛياٖ ٔجاشد  23/9 ٚدسكاذ آٟ٘اا ٘ياض ٔتأٞاُ

يافت» (اػات٘ٛض222 :1998 ،؛ تا٘ ٝماُ اص ػافيشي  ٚآساػات،ٝ

تٛدٜا٘ذ 1/3 .دسكذ وُ پاػخٍٛياٖ ٘يض ٔطّما ٝتاٛدٜا٘اذ.

 .)126 :1386ػشٔاي ٝالتلادي فشد سا تا ٌٛيٞٝااي ٚػاايُ

 12/6دسكذ پاػاخٍٛياٖ تحلايالتي دس ػاطح ػايىُ،

سفاٞي ،دسآٔذ فشد (دس كٛست داسا تاٛدٖ) ،دسآٔاذ پاذس،

 30/3دسكذ داساي ٔذسن دياپّٓ 15 ،دسكاذ تحلايالت

٘حٔ ٜٛاِىيت ٔٙضَٚ ،ضاعيت ٔٙاضَ ٔؼاى٘ٛئ ،اِىيات

فٛق ديپّٓ 33/9 ،دسكذ ِيؼا٘غ  8/2 ٚدسكذ ٘ياض داساي

تّفٗ ٕٞشا ،ٜسايا٘ٔ ،ٝاؿيٗ ٘ ٚاٛع اتٔٛثياُ ،صٔايٗ ،تاا ٚ

تحليالت فٛق ِيؼاا٘غ  ٚتااالتش تاٛدٜا٘اذ .دأٙا ٝػاٙي

ػپشد ٜتا٘ىي ٔيػٙجٙذ (ٕٞاٖ) .دس ايٗ پظٞٚؾ ٘يض طثاك

پاػخٍٛياٖ ٘ياض تايٗ  15تاا  29ػااَ دس ٘ٛػااٖ تاٛدٚ ٜ

تعشير فشٞادي ،تشاي ػاٙجؾ ػاشٔاي ٝالتلاادي ٔياضاٖ

تيـتشيٗ فشاٚا٘ي آٖ ٔشت ٛت ٝػٗ  20ػاٍِي اػت.

دسآٔذ فشد دس ٔا( ٜدس كٛست داسا تاٛدٖ)ٔ ،ياضاٖ دسآٔاذ
متغیرَا

جديل -2تًزیغ درصدی متغیرَای ياتستٍ ي مستقل تحقیق
تاال
متًسط
پاییه

جمغ کل

ؿادي

32/4

37/6

30

100

ػشٔاي ٝفشٍٙٞي

34/2

32/9

32/9

100

ػشٔاي ٝاجتٕاعي
ػشٔاي ٝالتلادي

33/4
36/2

35/8
32/8

30/8
31

100
100
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دس جااذ ،2 َٚتٛصي ا دسكااذي ٔتغيااش ٚاتؼااتٚ ٝ

٘يض دس حذ تاال لشاس داؿت ٝاػت .ػشٔاي ٝاجتٕااعي ،يىاي

ٔؼتمُ تش اػاع دسكذ تجٕعي ٕ٘شٜٞااي ٚالعاي وا ٝاص

ديٍش اص ٔتغيشٞاي ٔؼاتمُ تحمياك اػات وا ٝتاش اػااع

تحّيُ دادٜٞا ت ٝدػت آٔاذ٘ ،ٜـااٖ ٔايدٞاذ وأ ٝياضاٖ

جذ 33/4 ،2 َٚدسكذ اص پاػخٍٛياٖ دس حذ پاييٗ35/8 ،

ؿادي  32/4دسكذ اص پاػاخٍٛياٖ دس حاذ پااييٗ37/6 ،

دسكذ وُ آٟ٘ا دس حذ ٔتٛػط  ٚػاشٔاي ٝاجتٕااعي 30/8

دسكذ آٟ٘ا دس حذ ٔتٛػط ٔ ٚيضاٖ ؿادي  30دسكاذ واُ

دسكذ وُ جٕعيت ٕ٘٘ ٝ٘ٛيض دس حذ تاال لشاس داؿت ٝاػت.

پاػخٍٛياٖ دس حذ تاال تٛد ٜاػت .تش ايٗ اػاعٔ ،يتٛاٖ

ٕٞچٙاايٗٔ ،يااضاٖ ػااشٔاي ٝالتلااادي  36/2دسكااذ اص

ٌفت ؤ ٝيضاٖ ؿادي جٕعيت ٕ٘ ٝ٘ٛدس ٔجٕاٛع دس حاذ

پاػخٍٛياٖ دس حذ پااييٗ 32/8 ،دسكاذ اص آٟ٘اا دس حاذ

ٔتٛػط اػت.

ٔتٛػااط  31 ٚدسكااذ ٘يااض داساي ػااشٔاي ٝالتلااادي تاااال
تٛدٜا٘ذ.

ػشٔاي ٝفشٍٙٞي  34/2دسكذ اص پاػاخٍٛياٖ دس حاذ
پاييٗ تٛد 32/9 ،ٜدسكذ وُ آٟ٘ا تٔ ٝيضا٘اي ٔتٛػاط اص آٖ
تشتٛسداس تٛدٜا٘ذ  ٚػشٔاي ٝفشٍٙٞي  32/9دسكاذ اص آٟ٘اا

آزمًن دي متغیرٌ فرضیٍَا

جديل  -3تررسی راتطٍ ضادی ي جىسیت
متغیر

جىسیت تؼداد

ياتستٍ
ؿادي

سطح مؼىیداری
میاوگیه اختالف میاوگیه مقدار

صٖ

199

57/9

ٔشد

181

58/7

0/8

t

0/586 -0/545

جٙؼيت افشاد ٔ ٚيضاٖ ؿادي آٟ٘ا ساتطٔ ٝعٙيداسي ٚجاٛد

تا تٛج ٝت ٝجاذٔ ،3 َٚماذاس  tدس ػاطح ٔعٙايداسي

٘ذاسد.

 0/586تشاتش تا  -0/545اػت وٌٛ ٝياي آٖ اػت و ٝتايٗ

جديل  -4تررسی راتطٍ ضادی ي يضؼیت تأَل
متغیر
ياتستٍ
ؿادي

يضؼیت تأَل تؼداد میاوگیه اختالف میاوگیه مقدار  tسطح مؼىیداری
ٔجشد

289

57/87

ٔتأُٞ

91

59/67

1/8

0/271 -1/102

جذٌٛ 4 َٚياي آٖ اػت و ٝػاطح ٔعٙايداسي ساتطاٝ

ػٗ ،يىي ديٍش اص ٔتغيشٞاي صٔيٙاٝاي دس اياٗ تحمياك

ؿادي ٚ ٚضعيت تأ 0/271 ُٞاػات وا ٝاياٗ تيااٍ٘ش آٖ

اػت .تا تٛج ٝت ٝجذ ،5 َٚػطح ٔعٙيداسي ساتط ٝػٗ ٚ

اػت و ٝتيٗ ٚضعيت تأٔ ٚ ُٞياضاٖ ؿاادي افاشاد ساتطاٝ

ؿادي  0/067اػت .ايٗ تذيٗ ٔعٙاػت و ٝساتطا ٝػاٗ ٚ

ٔعٙيداسي ٚجٛد ٘ذاسد.

ؿادي ٔعٙيداس ٘يؼت.
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جديل  -5ضریة َمثستگی تیه ضادی ي متغیرَای مستقل مًرد مطالؼٍ
متغیرَای مستقل تحقیق

ضریة َمثستگی

سطح مؼىاداری

ػشٔاي ٝالتلادي

0/236

0/000

ػشٔاي ٝفشٍٙٞي

0/301

0/000

ػشٔاي ٝاجتٕاعي

0/413

0/000

ػٗ

-0/095

0/067

ٔمذاس  rپيشػ ٖٛت ٝدػت آٔذ ٜاص ساتطأ ٝيااٖ ػاشٔايٝ

ٔياٖ دٔ ٚتغيش دس حذ ٔتٛػط اػت.

التلادي  ٚؿادي  ٚ 0/236ػاطح ٔعٙايداسي آٖ 0/000

٘تايج دس جذٕٞ 5 َٚچٙيٗ ٘ـاٖ ٔيدٞذ ؤ ٝماذاس r

اػت و ٝتِ ٝحا آٔااسي ٔعٙايداس اػات .جٟات ساتطاٝ

پيشػ ٖٛت ٝدػت آٔذ ٜاص ساتطٔ ٝياٖ ػاشٔاي ٝاجتٕااعي ٚ

ٔثثت اػت؛ يعٙي تا افضايؾ ػشٔاي ٝالتلادي افشاد ٔياضاٖ

ٔيضاٖ ؿادي  ٚ 0/413ػطح ٔعٙايداسي آٖ  0/000اػات

ؿادي آٟ٘ا ٘يض افضايؾ ٔيياتذ .تٙاتشايٗ ،فشم كفش و ٝتاٝ

و ٝتِ ٝحا آٔاسي ٔعٙيداس اػت .جٟت ساتطا٘ ٝياض ٔيااٖ

ٔعٙاي فشم عذْ ساتطٔ ٝياٖ دٔ ٚتغيش اػت ،سد  ٚفاشم

دٔ ٚتغيش ٔؼتميٓ اػت؛ يعٙي تا افضايؾ دس ٔياضاٖ ػاشٔايٝ

ٔخاِر يعٙي فشم ٚجاٛد ساتطأ ٝيااٖ دٔ ٚتغياش تأيياذ

اجتٕاعي افشاد تاش ٔياضاٖ ؿاادي آٟ٘اا افاضٚدٔ ٜايٌاشدد.

ٔيٌشدد .ت ٝعثاستئ ،يتٛاٖ ٌفت ٞشچمذس ٔيضاٖ ػشٔايٝ

ضشية ٕٞثؼتٍي ٘يض حاوي اص آٖ اػت و ٝؿاذت ساتطاٝ

التلادي افشاد تيـتش تاؿذٔ ،يضاٖ ؿادي آٟ٘اا ٘ياض افاضايؾ

ٔياٖ ػشٔاي ٝاجتٕاعي  ٚؿادي ٔتٛػط اػت.

ٔيياتذ .ؿذت ساتطٔ ٝياٖ دٔ ٚتغيش دس حذ ضعير اػت.
ٕٞچٙيٗٔ ،مذاس  rپيشػ ٖٛت ٝدػت آٔذ ٜاص ساتطٔ ٝيااٖ

تحلیل چىد متغیرٌ

ػشٔاي ٝفشٍٙٞي ٔ ٚيضاٖ ؿادي  ٚ 0/301ػطح ٔعٙيداسي

تحّيااُ سٌشػااي٘ٛي تااشاي ٔتغيشٞاااي ٔؼااتمُ (ػااشٔايٝ

آٖ  0/000اػت و ٝاص ٘اش آٔاسي ٔعٙايداس اػات؛ يعٙاي

التلادي ،ػشٔاي ٝفشٍٙٞي  ٚػشٔاي ٝاجتٕاعي) تاٙٔ ٝااٛس

تيٗ دٔ ٚتغيش ساتطاٚ ٝجاٛد داسد .جٟات ساتطأ ٝؼاتميٓ

تثييٗ تغييشات ٔتغيش ٚاتؼت( ٝؿادي) ا٘جاْ ؿذ ٜوا٘ ٝتاايج

اػت؛ يعٙي ٞشچمذس ٔيضاٖ ػشٔاي ٝفشٍٙٞاي افاشاد تااالتش

آٖ دس جذا 7 ٚ 6 َٚلاتُ ٔـاٞذ ٜاػت:

تاؿذٔ ،يضاٖ ؿادي آٟ٘ا ٘يض افضايؾ ٔيياتذ .ؿاذت ساتطاٝ
جديل  -6خالصٍ ضاخصَای آماری رگرسیًن چىد گاوٍ ترای تثییه میسان ضادی
ضریة َمثستتگی مرتغ ضتریة َمثستتگی مرتتتغ ضتتریة َمثستتتگی چىدگاوتتٍ مقدار آزمًن مقایسٍ
چىدگاوٍ )(R

چىدگاوٍ

0/481

0/232

)(R Square

تؼدیل یافتٍ
0/225

)(Adjusted R Square

سطح مؼىیداری
آزمًن

میاوگیهَا ()F

)(Sig

36/005

0/000

F
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جديل  -7تحلیل چىد متغیرٌ؛ تررسی تأثیر َمسمان متغیرَای مستقل تر متغیر ياتستٍ (ضادی)
متغیرَای مستقل ضریة تاثیر غیر استاودارد  Bضریة تاثیر استاودارد Betaمقدار  Tسطح مؼىی
9/052

0/000

ٔمذاس وُ

29/050

3/591

0/000

ػشٔاي ٝالتلادي

1/012

0/173

0/014

ػشٔاي ٝفشٍٙٞي

0/149

0/126

2/474

0/000

ػشٔاي ٝاجتٕاعي

0/210

0/370

7/545

داریsig

آٍ٘ ٝ٘ٛوا ٝدادٜٞااي جاذ٘ 7 َٚـااٖ ٔايدٙٞاذ ،ػاطح

 77/5دسكااذ تغييااشات تاليٕا٘ااذٔ ٜتااأثش اص عٛأااُ ٚ

ٔعٙاايداسي تاا ٝدػاات آٔااذ ٜاص ساتطاا ٝػااشٔاي ٝالتلااادي

ٔتغيشٞايي اػت و ٝدس تحميك حاضش ٔذ ٘اش ٘ثٛدٜا٘ذ.

( ،)0/000ػشٔاي ٝفشٍٙٞي ( ٚ ،)0/014ػاشٔاي ٝاجتٕااعي
1

( )0/000تا ؿادي تِ ٝحا آٔاسي ٔعٙيداس اػت  ٚجٟات

تحلیل مسیر

 ٕٝٞسٚاتط ٔؼتميٓ اػت؛ يعٙاي تاا افاضايؾ ٔمااديش اياٗ

تحّيُ ٔؼيش تشاي آصٔٔ ٖٛذَٞاي عّّي ت ٝواس ٔايسٚد ٚ

ٔتغيشٞأ ،يضاٖ ؿادي ٘يض افضايؾ ٔايياتاذ .دس ٚالا ٞ ،اش

ٔؼتّضْ تٙايٓ ٔذِي ت ٝكٛست ٕ٘ٛداس عّّي اػت  ٚتأ ٝاا

چمذس ٔيضاٖ ػشٔاي ٝالتلادي ،اجتٕاعي  ٚفشٍٙٞاي افاشاد

وٕه ٔيوٙذ تثيٙيٓ دس پي چ ٝچياضي ٞؼاتيٓ .دس تحّياُ

تاالتش تاؿذٔ ،يضاٖ ؿادي آٟ٘ا ٘يض افضايؾ ٔيياتذ.

ٔؼيش اص سٌشػي ٖٛاػتفادٔ ٜيؿاٛد ،اص اياٗ سٔ ،ٚايتاٛاٖ

ٕٞچٙيٗٔ ،مذاس تتا تشاي ٔتغيش ػاشٔاي ٝاجتٕااعي 0/37

ٔيضاٖ ٔٙاػة تٛدٖ ٔذَ سا اسصياتي وشد  ٚتا اػتفاد ٜاص ٚصٖ

تااٛد ٚ ٜاص ػااايش ٔتغيشٞااا تيـااتش اػاات؛ يعٙااي اص ٔياااٖ

تتا (و ٝدس تحّيُ ٔؼيش ضشية ٔؼايش تٛا٘اذٔ ٜايؿاٛد)

ٔتغيشٞاي ٔؼتمُ تحميك  ٚدس ٚال اص ٔياٖ ا٘ٛاع ػٌ ٝا٘اٝ

ٔمذاس اثش ٞش ٔتغيش سا تعييٗ وشد .عاال ٜٚتاش اياٗ ،تحّياُ

ػشٔاي ،ٝػشٔاي ٝاجتٕاعي داساي تيـتشيٗ تأثيش تاش ؿاادي

ٔؼيش ٔا سا لادس ٔيػاصد تا ٝػااص  ٚوااس اثاش ٔتغيشٞاا تاش

اػتٔ .مذاس تتااي ػاشٔاي ٝالتلاادي ٘ياض  ٚ 0/173تتااي

يىذيٍش پي تثشيٓ ٔ ٚـخق ٔيوٙذ اثش ٞش ٔتغياش تاا چاٝ

ػشٔاي ٝفشٍٙٞي تشاتش تا  0/126اػت.

حذ ٔؼتميٓ اػت  ٚتا چ ٝحذ غيشٔؼتميٓ .تاذيٗ تشتياة،

اص آ٘جا و ٝدس سٚؽ ايٙتش وّيأ ٝتغيشٞاا ٕٞضٔااٖ ٚاسد

تحّيُ ٔؼيش ت ٝطشيك لاتُ ف ٚ ٟٓػادٜاي اطالعات صيادي

ٔعادِ ٝسٌشػئ ٖٛيؿ٘ٛذ ،تٙاتشايٗ  R2تا ٝدػات آٔاذٜ

دستاس ٜفشآيٙذٞاي عّّي فشأ ٓٞايآٚسد (دٚاع.)222 :1383 ،

)٘ (Adjusted R Squareـاااٖ ٔاايدٞااذ واأ ٝتغيشٞاااي

دس ٕ٘ٛداس صيش تحّيُ ٔؼيش ؿادي تٕ٘ ٝايؾ ٌزاؿت ٝؿاذٜ

ٔؼتمُ دس ٔجٕٛع چٙذ دسكذ اص تغييشات ٔتغيش ٚاتؼت ٝسا

اػت.

تثييٗ ٔيوٙٙذ (وال٘تاشئ .)181 :1385 ،ماذاس  R2تا ٝدػات
آٔذ ٜدس تحميك و٘ٛٙي 0/225 ،اػت وا٘ ٝـااٖ ٔايدٞاذ
ٔجٕٛع ٔتغيشٞاي ٔؼتمُ تحميك 22/5 ،دسكذ اص تغييشات
ٔتغيش ٚاتؼت ٝسا تثييٗ ٔيوٙٙذ .ت ٝعثاستي 22/5 ،دسكاذ اص
تغييشات ٔيضاٖ ؿادي ٘اؿي اص ا٘ٛاع ػٌٝا٘ ٝػشٔاي ٝتاٛد،ٜ
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ػشٔاي ٝفشٍٙٞي
0/254

0/126

0/173

0/355

ؿادي

ػشٔاي ٝالتلادي

0/370
ػشٔاي ٝاجتٕاعي

آٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس جذٔ 8 َٚالحأ ٝيٌشدد ،تأثيش ٔؼتميٓ

٘ـاٖ دٙٞذ ٜتأثيش غيش ٔؼتميٓ ػشٔاي ٝالتلادي تاش ؿاادي

ػشٔاي ٝالتلادي تش ؿاادي  ،0/173ػاشٔاي ٝفشٍٙٞاي تاش

اػتٕٞ .چٙيٗ ،ػشٔاي ٝفشٍٙٞي تا تأثيشٌزاسي تش ػاشٔايٝ

ؿادي  ٚ 0/126ػشٔاي ٝاجتٕاعي تاش ؿاادي  0/370تاٛدٜ

اجتٕاعي تٔ ٝمذاس  0/355ت ٝكٛست غيش ٔؼاتميٓ ٘ياض تاش

اػت و٘ ٝـاٖدٙٞذ ٜتأثيشٌزاسي تيـتش ػاشٔاي ٝاجتٕااعي

ؿادي تأثيش داؿت ٝاػات .اوٙأ ٖٛايتاٛا٘يٓ تأ ٝحاػاثٝ

تش ؿادي دس لياع تا ديٍش ا٘ٛاع ػشٔاي ٝاػات ،أاا تتااي

ٔجٕٛع تأثيشات ٔؼتميٓ  ٚغيشٔؼتميٓ ٔتغيشٞاي ٔؼتمُ تش

ػشٔاي ٝالتلادي تاش ػاشٔاي ٝفشٍٙٞاي  0/254اػات واٝ

ٔتغيش ٚاتؼت ٝتپشداصيٓ:

جديل  -8آثار مستقیم ي غیر مستقیم متغیرَای مدل تحلیلی تر ريی ضادی
متغیر

اثر مستقیم اثر غیر مستقیم مجمًع تأثیرات

ػشٔاي ٝالتلادي

0/173

0/065

0/238

ػشٔاي ٝفشٍٙٞي

0/126

0/131

0/257

ػشٔاي ٝاجتٕاعي 0/370

----

0/37

تا تٛج ٝت ٝدادٜٞاي جذ ٚ 8 َٚتش اػاع اػتٙاد ت ٝآثااس

(ؿادي) ٔتغيش ػشٔاي ٝاجتٕاعي اػت ؤ ٝجٕٛع تاأثيشات

ٔؼاتميٓ ٔتغيشٞاأ ،تغياش ػاشٔاي ٝاجتٕااعي لاٛيتشيٗ ٚ

ٔؼتميٓ  ٚغيش ٔؼتميٓ آٖ  ٚ 0/370تاالتش اص دٛ٘ ٚع ديٍاش

ٕٟٔتشيٗ پيؾتيٙيوٙٙاذٔ ٜياضاٖ ؿاادي اػاتٔ .تغيشٞااي

ػشٔاي ٝاػت.

ػشٔاي ٝفشٍٙٞاي  ٚػاشٔاي ٝالتلاادي دس سدٜٞااي دٚ ْٚ
ػ ْٛلشاس ٔيٌيش٘ذ .تش اػاع اػتٙاد ت ٝآثاس غيشٔؼتميٓ ٘ياض

وتیجٍگیری

ٔتغيش ػشٔاي ٝفشٍٙٞي اص ضشية تأثيش تااالتشي تشتاٛسداس

ؿادي ٔفٟٔٛي رٙٞي  ٚفشدي اػت ،أا عٛأُ التلاادي،

تٛد ،ٜتشاي پيؾتيٙي ؿادي ٔتغيش لٛيتشي ت ٝؿٕاس ٔيسٚد.

اجتٕاعي  ٚفشٍٙٞي ٔتعذدي دس تعيايٗ ٔياضاٖ آٖ دتياُ

تش اػاع تشسػي تأثيشات وّي ٔتغيشٞاي اٍِاٛي تحّيّاي

ٞؼتٙذ ،صيشا ا٘ؼاٖ ٔٛجٛدي اجتٕاعي اػت  ٚص٘اذٌياؽ

تحميك تاش سٚي ٔتغياش ٚاتؼات٘ ٝياض ٔايتاٛاٖ ٌفات واٝ

دس ساتط ٝتا ديٍشا٘ي ٔعٙا ٔيياتذ و ٝدس ػطٛم ٔختّر تاا

ٕٟٔتشيٗ  ٚلٛيتشيٗ پيؾتيٙيوٙٙذ ٜتغييشات ٔتغيش ٚاتؼاتٝ

ا ٚدس استثاطٙذ.
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جأعٝؿٙاػي واستشدي ،ػاَ تيؼت  ٚچٟاسْ ،ؿٕاس ٜپياپي ( ،)50ؿٕاس ٜد ،ْٚتاتؼتاٖ 1392

دس ٔياٖ ٔتغيشٞاي صٔيٝٙاي تحميكٞ ،يچ وذاْ تا ؿاادي

٘تيج ٟٓٔ ٝديٍشي و ٝاص ايٗ تحميك ت ٝدػت آٔاذ ،ٜآٖ

ساتطٔ ٝعٙيداسي ٘ذاؿتٙذٔ .يتٛاٖ ٌفتٕٟٔ ،تاشيٗ ٘تيجاٝ

اػاات واا ٝػااشٔاي ٝفشٍٙٞااي پااغ اص ػااشٔاي ٝاجتٕاااعي

ايٗ تحمياك آٖ اػات وا ٝػاشٔاي ٝاجتٕااعي لاٛيتشيٗ ٚ

ٕٟٔتشيٗ پيؾتيٙيوٙٙذ ٜؿادي اػت  ٚتيـتشيٗ اثاش سا تاش

ٔؤثشتشيٗ پيؾتيٙيوٙٙذ ٜؿادي اػت .ايٗ ٘تيج ٝتٕأااا دس

سٚي آٖ داسد٘ .اشياتي و ٝدس ايٗ تاسٔ ٜطشم ؿذ ،ت ٝاياٗ

ساػتاي ٘تايج ٔطاِعات لثّي اػت؛ تٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝسيچااسد

أش اؿاس ٜداؿتٙذ و ٝؿادي ٔيتٛا٘ذ ت ٝطٛس ٔؼتميٓ تحات

سص (ٔ )2000عتمذ اػات وا ٝػاشٔاي ٝاجتٕااعي تايؾ اص

تأثيش عٛأُ فشٍٙٞي لشاس ٌيشد (دايٙاش ِٛ ٚوااع.)61 :2000 ،

ػااشٔاي ٝا٘ؼااا٘ي (ٔيااضاٖ تحلاايالت ،دسآٔااذٛٔ ،لعياات

ستا٘ي ٕٞ ٚىااساٖ دس پاظٞٚؾ تاٛد ٘تيجاٌ ٝشفتٙاذ واٝ

اجتٕاعي فشد  ).... ٚدس ٔيضاٖ ؿاادي افاشاد جأعأ ٝاؤثش

اٌشچٕٞ ٝثؼتٍي ػشٔاي ٝفشٍٙٞي  ٚؿادي ٕٔىاٗ اػات

اػت .ا ٚو ٝػشٔاي ٝاجتٕاعي سا چٍاٍ٘ٛي ؿاثى ٝسٚاتاط

ضعير تاؿذ ،أا ػاشٔاي ٝفشٍٙٞاي ٕٞاٛاس ٜتاا احؼااع

اجتٕاعي ،دٚػتيٞا ،احؼااع وٙتاشَ ؿخلاي  ٚاعتٕااد

ؿادٔا٘ي ٕٞثؼت ٝاػت؛ ت ٝطٛسيو ٝت٘ ٝااش ٔايسػاذ تاا

اجتٕاعي ٔيدا٘ذ (ت٘ ٝمُ اص جعفشي ٕٞ ٚىاساٖ ،)13 :1383 ،تش

افضايؾ آٖٔ ،يضاٖ ؿادي ٘ياض افاضايؾ ٔاي ياتاذ (ستاا٘ي ٚ

ايٗ تاٚس اػت و ٝؿثىٞٝاي ػاشٔاي ٝاجتٕااعي تا ٝطاٛس

ٕٞىاساٖ٘ .)41 :1386 ،ىت ٝديٍش دس ايٗ تحميك آٖ اػت واٝ

تاف دس فاشا ٓٞآٚسدٖ حٕاياتٞااي عااطفي  ٚسٚا٘اي

ضشاية تأثيش غيش ٔؼتميٓ ػشٔاي ٝفشٍٙٞي تاالتش اص دٛ٘ ٚع

٘مؾ ٔؤثشي دس استماي ػاالٔت سٚا٘اي افاشاد داس٘اذ (سص،

ديٍش ػشٔاي ٝاػت .ت ٝعثاستي ،ػشٔاي ٝفشٍٙٞاي تا ٝطاٛس

 :2000ت٘ ٝماُ اص ِٟؼااييصادٔ ٚ ٜاشاديِ .)162: 1386 ،ي٘ٛاً ٚ

غيااش ٔؼااتميٓ تيـااتشيٗ اثااش سا تااش ؿااادي داسد .ايااٗ أااش

ٕٞىاساٖ ٘يض دس تحميك تٛد و ٝت ٝتشسػي ٘ماؾ ػاشٔايٝ

٘ـاٖدٙٞذ ٜآٖ اػت و ٝػشٔاي ٝفشٍٙٞي تا تأثيشٌزاسي تاش

اجتٕاعي دس ؿادي ٔاشدْ پشداتتا ٝتٛد٘اذ ،دسيافتٙاذ واٝ

ػشٔاي ٝاجتٕاعي ،عأّي دس جٟات افاضايؾ اياٗ ػاشٔايٝ

ساتطاأ ٝعٙاايداسي تاايٗ ؿااادي ٞ ٚااش ػاا٘ ٝااٛع ػااشٔايٝ

ؿذ ،ٜافضايؾ آٖ ٘يض ت ٝؿادي تيـتش ٔيا٘جأذ .ايٗ تا ٝآٖ

اجتٕاعي و ٝتٛػط وّٕاٗ (ٔ )1988طاشم ؿاذٚ ،ٜجاٛد

عّاات اػاات واا ٝػااشٔاي ٝفشٍٙٞااي دس تاايٗ ػااشٔايٞٝااا

داسدٕٞ .چٙيٗ ،آٟ٘ا ٘ـاٖ داد٘ذ و ٝياه ؿاثى ٝاجتٕااعي

پاتشجاتشيٗ  ٚثاتتتشيٗ ػشٔاي ٝاػت (تاذايي،)69: 1388 ،

لٛي تا دٚػتاٖ ،عأّي ٔ ٟٓدس ساتط ٝتا ؿاادي ياه فاشد

ٔ ٚيضاٖ تأثيشٌزاسي آٖ تش ؿادي ،ت ٝلاتّيت تثاذيُ آٖ تاٝ

اػت .ت ٝعال ،ٜٚداؿتٗ استثاطات تيـتش ياه ؿاخق تاٝ

ا٘ٛاع ديٍش ػشٔاي ٝتؼتٍي داسد.

طٛس ٔثثتي تا ؿادي ا ٚساتط ٝداسد (ِي٘ٛاً ٕٞ ٚىااساٖ:2010،

ديٍش ٔتغيش ٔؼتمُ تحميك ،ػشٔاي ٝالتلادي اػات واٝ

 .)10اص ٘اش پاتٙاْ ٕٞ ٚىاساٖ ٘يض ،ػاشٔاي ٝاجتٕااعي ياه

پغ اص ػشٔاي ٝاجتٕاعي  ٚػشٔاي ٝفشٍٙٞي تش ؿادي تأثيش

پيؾتيٙيوٙٙذ ٜلاٛي تاشاي تعيايٗ ٔياضاٖ ؿاادي افاشاد ٚ

داسد .ايٗ ٘تيج٘ ٝيض تا ٘اشياات ٔ ٚطاِعاات لثّاي ٔطااتك

ويفيت ص٘ذٌي دس اجتٕاع اػت ِ ٚزا تشاي افضايؾ ػاطح

اػت .تٛسدئ ٛعتمذ اػت ػشٔاي ٝالتلاادي ،سيـا ٝا٘اٛاع

ؿادي ٔشدْ ػاشٔايٌٝازاسي دس ػاشٔاي ٝاجتٕااعي تؼاياس

ديٍش ػشٔاي ٝاػات (تٛسديا55 :1997 ،ٛ؛ تا٘ ٝماُ اص تٛػاّي ٚ

اسصؿٕٙذتش اص ػشٔايٌٝازاسيٞااي التلاادي اػات .اياٗ

ٔٛػٛي ٚ )9: 1384 ،دس ٔمايؼ ٝتا دٛ٘ ٚع ػشٔاي ٝاجتٕااعي

٘تيجاإٞ ٝچٙاايٗ تااا يافتااٞٝاااي چا٘ااً (ٔ ،)2009يشؿاااٜ

 ٚفشٍٙٞي تا ػشعت تيـتشي ت ٝػشٔايٞٝاي ديٍاش تثاذيُ

جعفشي ٕٞ ٚىاساٖ ( ،)1381چّثي ٛٔ ٚػاٛي (ٚ )1387

ٔيؿٛد (وّٕاٗ .)47 :1377 ،أا تا ايٗ ٚكر ،تش اػاع ٘اش

ٌٙجي (٘ )1387يض ٕٞخٛا٘ي داسد.

اػتشِيٗ ٔيضاٖ ٔعيٙي اص پ ،َٛؿش الصْ ِٚي ٘اوافي تاشاي
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تشسػي تأثيش ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝالتلادي ،فشٍٙٞي  ٚاجتٕاعي تش ؿادي جٛا٘اٖ

ؿادي اػت .تاش اياٗ اػااع ٕٞ ٚاٙٞاً تاا ٘تيجا ٝاياٗ

پاياٖ٘أ ٝواسؿٙاػي اسؿذ سؿت ٝسٚاٖ ؿٙاػاي تشتيتاي

تحميكٔ ،يتٛاٖ ٌفات وا ٝػاشٔاي ٝالتلاادي تاش ؿاادي

دا٘ـٍا ٜتثشيض.

تأثيشٌزاس اػتِٚ ،ي دس ٔمايؼا ٝتاا ػاشٔاي ٝاجتٕااعي ٚ

افـا٘ي ،ػيذ عّيشضاا؛ عؼاىشي ٘ذٚؿاٗ ،عثااع؛ فاضاُ

ػشٔاي ٝفشٍٙٞئ ،يضاٖ تأثيشٌزاسي وٕتشي داسد .ؿايذ تاٝ

٘جاار آتااادي ،ػاإي ٚ ٝحيااذسئ ،حٕااذ.)1388( .

آٖ دِيُ اػت و ٝػشٔاي ٝاجتٕااعي  ٚفشٍٙٞاي دس ٘تيجاٝ

«اعتٕاد اجتٕاعي دس ؿٟش ياضد :تحّيّاي اص ػاطٛم ٚ

اػتفاد ٜاص آٖ ٘ ٝتٟٙا واػتٕ٘ ٝي ؿاٛد ،تّىا ٝافاضٚد٘ ٜياض

عٛأُ» ،جأع ٝؿٙاػي واستشدي ،ػاَ تيؼتٓ ،ؿإاسٜ

ٔيٌشدد .اياٗ ٘تيجا ٝتاا يافتاٞٝااي آتاٛت  ٚػاپؼافٛسد

پياپي ( ،)36كق .74 -57

(ٔ ،)2006يٙىٕٞ ٚ )2009( ٛچٙيٗ دسيى٘ٛذي (ٚ )1381
وشٔي ٘ٛسي ٕٞ ٚىاساٖ (٘ )1381يض ٕٞخٛا٘ي داسد.
ت ٝطٛس وّي٘ ،تايج تحميك ٘ـاٖ ٔيدٙٞاذ وأ ٝجٕاٛع
ٔتغيشٞاي ٔؼتمُ تحميك 22/5 ،دسكذ اص تغيياشات ٔتغياش
ٚاتؼات ٝسا تثياايٗ ٔاايوٙٙاذ .تاا ٝعثاااستي 22/5 ،دسكااذ اص

تٛسدي ،ٛپيش٘ .)1380( .اشي ٝوٙؾ :داليُ عّٕاي  ٚا٘تخااب
عمال٘ي ،تشجٕٔ: ٝشتضاي ٔشديٟاا ،تٟاشاٖ :ا٘تـااسات
٘مؾ ٍ٘ ٚاس.
تيش ،ٚآِٗ .)1370( .فش ًٙٞعّ ْٛاجتٕااعي ،تشجٕا :ٝتاالش
ػاسٚتا٘ي ،تٟشاٖ :ا٘تـاسات ويٟاٖ.

تغييشات ٔياضاٖ ؿاادي ٘اؿاي اص ا٘اٛاع ػاٌٝا٘ا ٝػاشٔايٝ

تٛػّي ،غالٔعثااع ٛٔ ٚػاٛئ ،شضائ« .)1384( .ٝفٟاْٛ

اجتٕاعي ،فشٍٙٞي  ٚالتلادي تٛد ٜاػت .جاِة آ٘جاػت

ػشٔاي ٝدس ٘اشيات والػايه  ٚجذياذ تاا تأوياذ تاش

و ٝتٕاْ ا٘ٛاع رواش ؿاذ ٜػاشٔاي ٝتاا ٕٞاذيٍش ٚاتؼاتٍي

٘اشيٞ ٝاي ػشٔاي ٝاجتٕاعي»٘ ،أا ٝعّا ْٛاجتٕااعي،

ٔتماتُ داس٘ذ  ٚدس ط َٛصٔاٖ تا داؿتٗ دسجات ٔعيٙاي تاٝ

ؽ  ،26كق .32-1

يىذيٍش تثذيُ ٔيٌشد٘ذ ٞ ٚش ؿاىّي اص آٖ تاٌ٘ٛ ٝاٝاي
ٔيتٛا٘ذ آفشيٙٙذ ٜؿادي تاؿذ.

جعفشي ،اتشاٞيٓ؛ عاتذئ ،حٕذسضاا ِ ٚيالات داسٔ ،حٕاذ

جااٛاد ،)1383( .تشسػااي ٔيااضاٖ ؿااادٔا٘ي  ٚعٛأااُ
ٕٞثؼت ٝآٖ دس ٔيااٖ دا٘ـاجٛياٖ دا٘ـاٍاٜٞااي ؿاٟش

مىاتغ

اكاافٟاٌٖ ،اضاسؽ ٟ٘ااايي طااشم پظٞٚـاائ ،عا٘ٚاات

آسٌائُ ،ايىُ .)1383( .سٚاٖ ؿٙاػاي ؿاادي ،تشجٕا:ٝ

پظٞٚـي دا٘ـٍا ٜاكفٟاٖ ،ؿٕاس ٜطشم.820101 :

ٔؼعٛد ٌٞٛشي ا٘اسوي  ٚديٍشاٖ ،ا٘تـااسات جٟااد
دا٘ـٍاٞي اكفٟاٖ.
آيض٘هٔ ،ايىُ دتّي .)1378( .ٛسٚاٖ ؿٙاػي ؿادي ،تشجٕ:ٝ
ٟٔشداد فيشٚصتخت  ٚتـاياس تيٍي ،تٟشاٖ :ا٘تـااسات
تذس.

اجتٟادئ ،لطفي« .)1386( .ػشٔاي ٝاجتٕاعي» ،پظٞٚـٙأٝ
عّ ْٛا٘ؼا٘ي ،ؽ  ،53كق .12-1

اسحٕي ،وّث .)1385( .ْٛتشسػي ساتطٌ ٝشايؾ ديٙي ،سٚاتط
اجتٕاعي  ٚپيـشفت تحليّي تاا ؿاادي دا٘ـاجٛياٖ
تٔٛي  ٚغيشتٔٛي سؿتٞٝاي ٔختّار دا٘ـاٍا ٜتثشياض،

چّپئ ،ؼعٛد ٛٔ ٚػاٛي ،ػيذٔحؼاٗ« .)1387( .تشسػاي
جأع ٝؿٙاتتي عٛأُ ٔاؤثش تاش ؿاادٔا٘ي دس ػاطٛم
تشد  ٚوالٖ»ٔ ،جّ ٝجأع ٝؿٙاػي اياشاٖ ،دٚسٟ٘ ٜآ،
ؽ .2ٚ1
تذايي ،اتشاٞيٓ« .)1388( .تشسػي ساتط ٝػشٔاي ٝالتلادي ٚ
فشٍٙٞي ٚاِذيٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ تا احتٕاَ لثِٛي آٟ٘ا دس

آصٔاا ٖٛػشاػااشي ػاااَ تحلاايّي  ،»1385فلااّٙأٝ
ا٘جٕٗ آٔٛصؽ عاِي اياشاٖ ،ػااَ ا ،َٚؽ  ،4كاق
.84-65
تٛاجاا٘ ٝااٛسي ،تيااظٖ ٔ ٚمااذع ،عّااي اكااغش.)1387( .

جأعٝؿٙاػي واستشدي ،ػاَ تيؼت  ٚچٟاسْ ،ؿٕاس ٜپياپي ( ،)50ؿٕاس ٜد ،ْٚتاتؼتاٖ 1392
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«تشسػي عٛأُ اجتٕاعي  ٚفشٍٙٞاي ٔاؤثش تاش ٔياضاٖ

پياْ ٘ٛس.

ٌزساٖ اٚلات فشاغت؛ ٔاٛسد ٔطاِعا :ٝدا٘اؾ آٔاٛصاٖ

ؿاسع پٛسٔ ،حٕٛد  ٚتٛؽ فش ،غالٔشضا« .)1381( .ساتطاٝ

دتيشػتا٘ي ؿٟشػتاٖ آتاد ،»ٜپظٞٚـٙأ ٝعّ ْٛا٘ؼا٘ي ٚ

ػشٔاي ٝفشٍٙٞي تا ٛٞيت اجتٕااعي جٛا٘ااٖ (ٔطاِعاٝ

اجتٕاااعي «ٚيااظ٘ ٜأاا ٝپااظٞٚؾ ٞاااي اجتٕاااعي»،

ٔٛسدي ؿٟش تٟاشاٖ)»٘ ،أا ٝعّا ْٛاجتٕااعي ،ؽ،20

كق.156-133

كق .147-133

دسيى٘ٛااذيٞ ،ااذايت اه .)1381( .تشسػااي عٛأااُ ٘ـااا

ؿاسع پٛسٔ ،حٕٛد« .)1388( .تشسػي عٛأُ ٔؤثش تش اعتٕاد

اٍ٘يض دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔذاسع سإٙٞايي پؼشا٘ ٝؿاٟش

اجتٕاعي ت٘ ٝيشٞٚاي ا٘تاأي (ٔطاِعٛٔ ٝسدي :اػاتاٖ

اكفٟاٖ اص ٘اش ٔذيشاٖ ٔ ٚشتياٖ پشٚسؿي ،پايااٖ ٘أاٝ

ٔاص٘ذساٖ)» ،جأعا ٝؿٙاػاي وااستشدي ،ػااَ تيؼاتٓ،

واسؿٙاػي اسؿذ تش٘أ ٝسيضي آٔٛصؿي ،دا٘ـىذ ٜعّْٛ

ؿٕاس ٜپياپي ( ،)36كق.16-1

تشتيتي  ٚسٚاٖ ؿٙاػي دا٘ـٍا ٜاكفٟاٖ.
دٚاع ،دي.اي  .)1383( .پيٕايؾ دس تحميماات اجتٕااعي،
تشجٕٛٞ :ٝؿ٘ ًٙايثي ،تٟشاٖ٘ :ـش ٘ي.

كفي صاد ،ٜفاسٚق« .)1389(.ؿادي ٘ ٚـاا سٔاض ٔٛفميات

دس ايشاٖ تاػتاٖ»ٔ ،جّ ٝاستثا ٔٛفك
1389/2/9 www.ertebate-movafagh.com

ستا٘ي ،سػَٛ؛ ستا٘ي ،عّاي؛ عاتاذئ ،حٕذسضاا ٌٙٚجاي،

عّٕي ،صٞشا (ٔيال)؛ ؿاسع پٛسٔ ،حٕٛد  ٚحؼيٙي ،ػيذ أيش

ٔحٕذ« .)1386( .فشٚ ًٙٞؿاادي :سٚيىاشدي ٘ااشي

حؼيٗ« .)1384( .ػشٔاي ٝاجتٕاعي  ٚچٍٍ٘ٛي تاأثيش

ٚتجشتي دس ص٘ذٌي سٚصٔش ٜػشپشػتاٖ تا٘ٛاس دس ؿٟش

آٖ تااش التلاااد»ٔ ،جّاا ٝتحميمااات التلااادي ،ؽ ،71

اكاافٟاٖ» ،ا٘جٕااٗ ايشا٘ااي ٔطاِعااات فشٍٙٞااي ٚ

كق .296-239

استثاطات ،ػاَ ػ ،ْٛؽ .8

عّي صاد ٜلٛي فىش ،سضٛاٖ .)1388( .تشسػي تأثيش ػاشٔايٝ

سيتضس ،جش ٘ .)1374( .اشيا ٝجأعا ٝؿٙاػاي دس دٚساٖ

اجتٕاعي تش سضايت اص ص٘ذٌي دس تايٗ ص٘ااٖ 20-40

ٔعاكش ،تشجٕٔ :ٝحؼاٗ ثالثاي ،تٟاشاٖ :ا٘تـااسات

ػاَ ؿٟش تثشيض ،پايااٖ ٘أا ٝواسؿٙاػاي اسؿاذ سؿاتٝ

عّٕي.

ٔطاِعااات ص٘اااٖ ،دا٘ـااىذ ٜادتيااات  ٚعّاا ْٛا٘ؼااا٘ي،

ػاعي ٟٔشٙٔ ،يش .)1383( .ٜتشسػي ػشٔايٞٝااي اجتٕااعي،

دا٘ـٍا ٜاكفٟاٖ.

فشٍٙٞي ٟٔ ٚاجشت  ٚاػاتمشاس دس ؿاٟشٞاي تاضسي؛

فاضّئ ،حٕذ« ،)1384( .جأع ٝؿٙاػي ٔلشف ٔٛػيمي»،

ٔٛسد ؿٟش تثشيض ،پاياٖ ٘أ ٝواسؿٙاػي اسؿذ ،دا٘ـىذٜ

فلّٙأ ٝا٘جٕٗ ايشا٘ي ٔطاِعات فشٍٙٞي  ٚاستثاطاات،

عّ ْٛالتلادي  ٚاجتٕاعي ،دا٘ـٍا ٜاِضٞشاء.

ؽ ،4كق .53-27

ػفيشي ،تذيج ٚ ٝآساػت ،ٝساضي« .)1386( .ٝتشسػي ساتطاٝ

وشٔي ٘ٛسي ،سضا؛ ٔىشي ،آرستؾ؛ ٔحٕذي فشٔ ،حٕاذ ٚ

ػشٔاي ٝالتلاادي ص٘ااٖ تاا ٘اٛع سٚاتاط ٕٞؼاشاٖ دس

يضدا٘ي ،اػٕاعئُ« .)1381( .طاِع ٝعٛأاُ ٔاؤثش تاش

تا٘ٛادٔ ،»ٜجّ ٝعّٕي -پظٞٚـي تحميمات ص٘اٖ ،ػاَ

احؼاع ؿادي  ٚتٟضيؼاتي دس دا٘ـاجٛياٖ دا٘ـاٍاٜ

د ،ْٚؿٕاس ٜا ،َٚف.147-114

تٟشاٖ»ٔ ،جّ ٝسٚاٖؿٙاػي  ٚعّ ْٛتشتيتي ،ػاَ ػي ٚ

ؿاسع پٛسٔ ،حٕٛد (ٌشٔ ٜٚؤِفاٖ)  .)1383( .تشسػي ٔؼائُ

د ،ْٚؽ ،1كق.41-3

اجتٕاعي ايشاٖ (اتعاد  ٚواسوشدٞاي ػشٔاي ٝاجتٕااعي

وشٚتئٟ ،ذي« .)1387( .فش ًٙٞلٔٛي ،ػشٔاي ٝفشٍٙٞي ٚ

 ٚپيأذٞاي حاكُ اص فشػايؾ آٖ) ،تٟاشاٖ :دا٘ـاٍاٜ

كٙعت ٌشدؿٍشي» ،فلّٙأ ٝعّٕي -پظٞٚـاي سفااٜ

تشسػي تأثيش ػٛ٘ ٝع ػشٔاي ٝالتلادي ،فشٍٙٞي  ٚاجتٕاعي تش ؿادي جٛا٘اٖ

اجتٕاعي ،ػاَ ٞفتٓ ،ؽ ،28كق .324-309

وـاٚسص ،أياش .)1384( .تشسػاي ساتطا ٝتايٗ ؿاادوأي تاا
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ؿٙاػي ،دا٘ـاىذ ٜادتياات  ٚعّا ْٛا٘ؼاا٘ي دا٘ـاٍاٜ
اكفٟاٖ.

ػشص٘ذٌي ،جضٔيت  -ا٘عطاف پزيشي ٚ ٚيظٌايٞااي

٘اطك پٛسٔ ،حٕذجٛاد  ٚفيشٚصآتادي ،ػيذ احٕاذ.)1384( .

جٕعيت ؿٙاتتي دس ٔشدْ ؿٟش اكافٟاٖ ،پايااٖ ٘أاٝ

«ػشٔاي ٝاجتٕاعي  ٚعٛأُ ٔؤثش تش ؿىٌُيشي آٖ دس

واسؿٙاػي اسؿذ سٚاٖؿٙاػي عٕٔٛي ،دا٘ـىذ ٜعّاْٛ

ؿٟش تٟشاٖ»ٔ ،جّ ٝجأع ٝؿٙاػي اياشاٖ ،دٚس ٜؿـآ،

تشتيتي  ٚسٚاٖؿٙاػي دا٘ـٍا ٜاكفٟاٖ.

ؽ ،4كق .9159-59

وال٘تااشي ،تّيااُ .)1385( .پااشداصؽ  ٚتحّيااُ دادٜٞااا دس
تحميمااات اجتٕاااعي -التلااادي تااا اػ اتفاد ٜاص ٘ااشْ
افااضاس ،spssچاااج د ،ْٚا٘تـاااسات ٟٔٙذػاايٗ ٔـاااٚس
طشم ٙٔ ٚاش.
وّٕٗ ،جيٕض .)1377( .تٙيادٞاي ٘اشي ٝاجتٕااعي ،تشجٕا:ٝ
ٔٛٙچٟش كثٛسي ،تٟشاٖ٘ :ـش ٘ي.

ٌٙجئ ،حٕاذ .)1387( .تحّياُ عٛأاُ جأعا ٝؿاٙاتتي
ٔؤثش تش ٔيضاٖ احؼاع ؿاادي ػشپشػاتاٖ تاا٘ٛاس دس
ؿااٟش اكاافٟاٖ ،پاياااٖ ٘أاا ٝدوتااشي جأعاا ٝؿٙاػااي،
دا٘ـىذ ٜادتيات  ٚعّ ْٛا٘ؼا٘ي دا٘ـٍا ٜاكفٟاٖ.
ِٟؼايي صاد ،ٜعثذاِعّي ٔ ٚشاديٌّٕ ،اشاد« .)1386( .ساتطاٝ
ػااشٔاي ٝاجتٕاااعي  ٚػااالٔت سٚاٖ دس ٟٔاااجشاٖ»،
فلّٙأ ٝعّٕي -پظٞٚـي سفا ٜاجتٕاعي ،ػااَ ٞفاتٓ،
ؽ  ،26كق .180-161
ٔاجذي ،ػيذ ٔؼاعٛد ِٟ ٚؼاايي صاد ،ٜعثاذاِعّي.)1385( .
«تشسػااي ساتطاا ٝتاايٗ ٔتغيشٞاااي صٔيٙااٝاي ،ػااشٔايٝ
اجتٕاعي  ٚسضايت اص ويفيت ص٘ذٌئ :طاِعٛٔ ٝسدي
دس سٚػتاٞاي اػتاٖ فاسع» ،فلّٙأ ٝسٚػتا  ٚتٛػع،ٝ
ػاَ ،9ؽ ،4كق .135-91
ٔيشؿا ٜجعفشي ،اتشاٞيٓ؛ عاتذئ ،حٕذسضا  ٚدسيى٘ٛاذي،
ٞذايت اه« .)1381( .ؿادٔا٘ي  ٚعٛأُ ٔؤثش تاش آٖ»،
تاصٜٞاي عّ ْٛؿٙاتتي ،ػاَ ،4ؽ.3

٘ادعّي ٘جر آتاادئ ،اشيٓ .)1387( .تشسػاي ساتطا ٝتايٗ
ػشٔاي ٝفشٍٙٞي  ٚتشدتاسي اجتٕاعي (ٔطاِعٔ ٝاٛسدي
ؿٟش ٘جر آتاد) ،پاياٖ ٘أ ٝواسؿٙاػاي اسؿاذ جأعاٝ
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