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ثزرسی ػَاهل هؤثز ثز فبصلِ ثیي اسدٍاج ٍ فزسًذآٍری
(هطبلؼِ هَردی :سًبى هتأّل  02-99سبلِ ضْز اصفْبى)
حویذ كطبٍرس ،اؾتبزيبض ٌط ٜٚػّ ْٛارتٕبػي زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس زٞبلبٖ
هٌصَر حقیقتیبى ،زا٘كيبض ٌط ٜٚػّ ْٛارتٕبػي زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس زٞبلبٖ

خذيجِ تَسلی ديٌبًی ،زا٘كزٛي وبضقٙبؾي اضقس زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس زٞبلبٖ
چکیذُ
ايٗ تحميك ثب ٞسف تؼييٗ ػٛأُ ٔؤحط ثط فبنّ ٝثيٗ اظزٚاد  ٚفطظ٘سآٚضي ظ٘بٖ ٔتأ 20-49 ُٞؾبِ ٝقٟط انفٟبٖ نٛضت
ٌطفت ٝاؾت .چبضچٛة ٘ظطي تحميك ثٙب ث ٝتٙبؾت ٔٛضٛع٘ ،ظطيٞٝبي ربٔؼٝقٙبؾي ٔ ٚىبتت ٔطثٛط ث ٝايٗ حٛظ ٜلطاض
ٌطفت .ضٚـ تحميك زض ايٗ پػٞٚف ،پيٕبيف ثٛز ٜاؾت  ٚربٔؼ ٝآٔبضي ٘ 413739فط اظ ظ٘بٖ  20تب  49ؾبِ ٝقٟط انفٟبٖ
ثٛزٜا٘س .حزٓ ٕ٘٘ 384 ٝ٘ٛفط ثٛزٜا٘س و ٝثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ثب ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي ذٛقٝاي چٙس ٔطحّٝاي ث ٝزؾت
آٔس ٜاؾت .تزعي ٚ ٝتحّيُ زازٜٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض  SPSSاؾتٕٟٔ .تطيٗ يبفتٞٝبي تحميك ٘كبٖ زاز و ٝثيٗ ؾٗ ظٖ زض
ٍٙٞبْ اظزٚاد  ٚتأذيط زض فطظ٘سآٚضي ثب ٔمساض ( r=)-02128ضاثغٙٔ ٝفي ٔ ٚؼٙبزاضي ٚرٛز زاضز ،ثب تٛر ٝث ٝؾغح ٔؼٙيزاضي
ث ٝزؾت آٔس ٜفطضي ٝتأييس ٔيقٛز .زض ٚالغٞ ،ط چ ٝؾٗ ظ٘بٖ زض ٍٙٞبْ اظزٚاد ثيكتط ثٛز ٜاؾت ،تأذيط زض فطظ٘سآٚضي وٕتط
ثٛز ٜاؾت .فطضي ٝزيٍطي و ٝاحجبت ٌطزيس ،تأحيط لسضت ظٖ زض ذب٘ٛاز r=)-02119( ٜثٛز ٜؤٕٟ ٝتطيٗ ٘مف ضا زض تأذيط زض
فطظ٘سآٚضي زض ذب٘ٛاز ٜزاقت ٝاؾت.
ٍاصُّبی كلیذی :اظزٚاد ،فطظ٘سآٚضي ،ؾٗ اظزٚاد ،تأحيط فطز زض فطظ٘سآٚضي ،انفٟبٖ
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ربٔؼٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿت  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜپيبپي ( ،)50قٕبض ٜز ،ْٚتبثؿتبٖ 1392

ثیبى هسألِ

ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ٔؤِفٞٝبي انّي ضقس رٕؼيتٛٔ ،ضٛػي

اظ زيطثبظ ثطضؾي  ٚؾبذتبض حطوبت رٕؼيتٞبي ا٘ؿب٘ي ٚ

اؾت و ٝتٛر ٝثؿيبضي اظ ٔحممبٖ ػّ ْٛارتٕبػي ضا ث ٝذٛز

ٕٞچٙيٗٔ ،غبِؼ ٝضٚاثظ ٔتمبثُ پسيسٜٞبي رٕؼيت ثب ػٛأُ

ٔكغ َٛزاقت ٝاؾت .ايٗ ٔتغيط اظ اضظـٞب ٙٞ ٚزبضٞبي

التهبزي  -ارتٕبػي وب٘ ٖٛتٛرٔ ٝحممبٖ  ٚا٘سيكٕٙساٖ

ارتٕبػي ،ضٚحيٞٝب ٙٔ ٚفٞب  ٚآزاة  ٚضؾ ْٛيه ربٔؼٝ

ثٛز ٜاؾتٓٞ .او ،ٖٛٙيىي اظ ػٕسٜتطيٗ ػٛأُ ٔٛضز اؾتفبزٜ

ٔتأحط ثٛز ،ٜاظ زيسٌب ٜرٕؼيت ثب ٔتٛؾظ ؾٗ اظزٚاد،

زض ثط٘بٔٝضيعيٞبي التهبزي -ارتٕبػي زض ٞط وكٛض

ػٕٔٛيت اظزٚاد ٔ ٚيعاٖ اظزٚاد ٔطتجظ اؾت  ٚاظ ػٛأُ

رٕؼيت اؾتِ .صا زض ٞط ثط٘بٔٝضيعي التهبزي -ارتٕبػي

زيٍطي ٔب٘ٙس ؾغح آٔٛظـ ،آٌبٞيٞبي ارتٕبػي  ٚقطايظ

٘بٌعيط ثبيس رٕؼيت  ٚتغييطات آٖ ضا ٔس ٘ظط لطاض زاز .ضقس

ظيؿتي ٔطزْ ربٔؼ ٝتأحيط ٔيپصيطز (تمٛيٛ٘ .)131 : 1388 ،ع

فعايٙس ٜرٕؼيت ،ثٛيػ ٜپؽ اظ ر ًٙرٟب٘ي ز ْٚثؿيبضي اظ

ضفتبضٞبي ثبضٚضي زض زض ٖٚيه ربٔؼ ٝث ٝػّت قطايظ ٚ

وكٛضٞبي رٟبٖ ،اظ رّٕ ٝوكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼ ٝضا ثب

اٍِٞٛبي ظيؿتي ٔتفبٚت ،زض ٘ٛاحي ٔرتّف زض ٔيبٖ الكبض

ثحطاٖٞب ٔ ٚكىالت ٔتؼسزي زض ظٔئ ٝٙؿبئُ رٕؼيتي

ٌ٘ٛبٌ ٖٛارتٕبػي يىؿبٖ ٘يؿت .ظٔب٘ي و ٝض٘ٚسٞبي

ٔٛار ٝؾبذت ٝاؾت .ث ٝعٛضي وٛٔ ٝضٛع رٕؼيت ،وبٖ٘ٛ

ثبضٚضي زض يه ٔٙغمٔ ٝغبِؼٔ ٝيقٛزٞ ،سف

تٛر ٚ ٝتح َٛاوخط ٔغبِؼبت التهبزي  ٚارتٕبػي لطاض

رٕؼيتقٙبؾبٖ ايٗ اؾت و ٝتؼييٗ وٙٙس تب چ ٝحس اذتالف

ٌطفت ٚ ٝقٙبذت ٚيػٌيٞبي آٖ اظ إٞيت ٚيػٜاي زض ض٘ٚس

ٔٛرٛز زض ؾغح ثبضٚضي ٘بقي اظ ٌ٘ٛبٌ٘ٛيٞبي ػٛأُ

تٛؾؼٞ ٝط وكٛض ثطذٛضزاض اؾتٕٞ .چٙيٗ ،ثؿيبضي اظ

رٕؼيتي اؾت  ٚتب چ ٝا٘ساظ ٜتحت تأحيط تفبٚتٞبي

ٔؿبئُ التهبزي ،ارتٕبػي  ٚؾيبؾي ثب ٔٛضٛع رٕؼيت

التهبزي ،ارتٕبػي  ٚفطٍٙٞي اؾت .اظ آ٘زب و ٝايٗ تفىيه

پي٘ٛس  ٚاضتجبعي ٔؿتميٓ پيسا وطز ٜاؾت  ٚثيتطزيس ،ثؿيبضي

ثؿيبض زقٛاض اؾت ،ثٙبثطايٗٔ ،غبِؼ ٝثبضٚضي ٔؿتّعْ ثٝ

اظ ثط٘بٔٝضيعيٞبي تٛؾؼ ٝزض يه وكٛض ثس ٖٚثطضؾي آٖ

وبضٌيطي ضٚـٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛتحميك اؾت .ثبضٚضي ٘يع يىي

أىبٖپصيط ٘رٛاٞس ثٛز .ثسيٗ ِحبػٔ ،غبِؼ ٝرٕؼيت ٘مف

اظ ٔؤِفٞٝبي ٔ ٟٓرٕؼيتقٙبؾي اؾت و ٝزض وٙبض ؾبيط

اؾبؾي زض ثط٘بٔٝضيعيٞبي ٔرتّف تِٛيس ،تٛظيغ  ٚذسٔبت

ٔتغيطٞبي رٕؼيتي زض ض٘ٚس تىٛيٗ رٕؼيت ٘مف ٔؤحطي

ضا فطأ ٓٞيوٙسِ ،يىٗ ايٗ ػبُٔ ٕٛٞاضٔ ٜغّٛة ٘جٛز ٜاؾت

زاضز .ايٗ ٔؤِف ٚ ٝؾبيط پسيسٜٞبي رٕؼيتي ثب ٚرٛز زاقتٗ

 ٚقطايظ ٔغّٛة ظ٘سٌي ثطاي  ٕٝٞافطاز ربٔؼ ٝظٔب٘ي

ذهّتي وّٕي  ٚآٔبضي زاضاي رٙجٞٝبي ظيؿتي ،فطٍٙٞي،

تحمك ذٛاٞس يبفت و ٝأىب٘بت ٙٔ ٚبثغ ٔٛرٛز ثب قٕبض

ارتٕبػي  ٚالتهبزي اؾت (أب٘ي .)68: 1387 ،زض عي

رٕؼيت ٕٞرٛا٘ي زاقت ٝثبقس (ظاضع .)69 ٚ 1389:68 ،ثسٖٚ

ؾبَٞبي اذيط ،پػٞٚكٍطاٖ ٔتؼسزي زضنسز پبؾد ثٝ

قه ،ثب ٚرٛز أىب٘بت ٙٔ ٚبثغ عجيؼي ٔحسٚز ٕ٘يتٛاٖ

ؾؤاَٞبي زض ظٔي ٝٙتحٛالت نٛضت ٌطفت ٝزض ضفتبضٞبي

پبؾرٍٛي رٕؼيت ػظيٕي ثٛز وٞ ٝط ؾبِ ٝث ٝتؼساز آٖ

ثبضٚضي ثطآٔسٜا٘س  ٚثب تٛر ٝث ٝقطايظ ظٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ٚ

اضبفٔ ٝيٌطزز .اظ ؾٛيئ ،ؿبيُ رٕؼيتي وٕٛٞ ٝاض ٜثب

تٛا٘بييٞب ،تحميمبتي ضا ث ٝربٔؼ ٝػّٕي ػطضٕٛ٘ ٝزٜا٘س .ثب

تغييطات ٕٞطا ٜاؾت  ٚضفتبضٞبي ثبضٚضي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ضا ثٝ

ايٗ حبَ ،ػّيضغٓ ايٗ تحميمبت ث ٝؾؤاَٞبي ٔطثٛط ثٝ

ٕٞطا ٜزاضز ،زض چٙيٗ ٚضؼيتي ٔغبِؼ ٚ ٝوٙىبـ ثيكتطي ضا

چٍٍ٘ٛي تحٛالت ؾطيغ ثبضٚضي زض ؾبَٞبي اذيط پبؾد

زض پسيسٜٞبي رٕؼيتي ثٙٔ ٝظٛض تؿّظ  ٚوٙتطَ ثط آٖ

لب٘غوٙٙسٜاي زاز٘ ٜكس ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ ،زضن ٘ؿجي إٞيت

ٔيعّجسٕٞ .چٙيٗٔ ،يعاٖ ثبضٚضي  ٚضفتبضٞبي ٔطثٛط ث ٝآٖ،

ٞط يه اظ ػٛأُ ٔؤحط ثط تحٛالت ثبضٚضي ،ثٚ ٝيػ ٜػٛأُ
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ثطضؾي ػٛأُ ٔؤحط ثط فبنّ ٝثيٗ اظزٚاد  ٚفطظ٘سآٚضي ...

ٔؤحط ثط فبنّ ٝثيٗ اظزٚاد  ٚفطظ٘سآٚضي ثٔ ٝغبِؼبت

ارتٕبػيٌ ،طايف ٚاِسيٗ ثٌٛ٘ ٝطاييٙٔ ،بفغ التهبزي فطظ٘س

ثيكتطي ٘يبظٔٙس اؾت .ايٗ پػٞٚف ثب ٞسف پبؾد ث ٝايٗ

ٍ٘ ٚطـ ث ٝفطظ٘س ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚرٛز زاضزِٚ ،ي ثيٗ

ؾؤاَٞب نٛضت ٌطفت ٚ ٝزضنسز اؾت تب ثركي اظ ذأل

ٔٙبفغ غيطالتهبزيٞ ،عيٞٝٙبي فطظ٘س ٍ٘ ٚطـ ث ٝفطظ٘س

ٔٛرٛز زض ايٗ ظٔي ٝٙضا پط ٕ٘بيس .زض اوخط تحميمبتي و ٝزض

ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚرٛز ٘ساضز؛ يؼٙي افطاز ث ٝزاليُ ػبعفي -

ظٔي ٝٙثبضٚضي ا٘زبْ قسٔ ،ٜتغيط انّي ٔٛضز ٔغبِؼ ٝتؼساز

ضٚا٘ي  ٚارتٕبػي الساْ ث ٝفطظ٘سآٚضي ٔيوٙٙس ٕٟٔ ٚتطيٗ

فطظ٘ساٖ ٔٛرٛز ثٛز ٜاؾت  ٚثب ٔغبِؼ ٚ ٝثطضؾي فبوتٛضٞبي

ػبّٔي و ٝافطاز ضا ث ٝوٕتط زاقتٗ فطظ٘س  ٚوٙتطَ ثبضٚضي

ٔرتّف ارتٕبػي ،التهبزي  ٚرٕؼيتي ذب٘ٛازٜٞب ؾؼي ثط

ضٔ ٖٕٛٙٞيوٙس ،افعايف ٞعي ٝٙفطظ٘ساٖ اؾت (يعزا٘ي.)1383 ،

ايٗ ثٛز ٜػٛأّي ضا و ٝثط افعايف تؼساز فطظ٘ساٖ ذب٘ٛازٜ

عبٞط ٜذبِٛيي زض ؾبَ  1386پػٞٚف ذٛز ضا ثب ػٛٙاٖ

ٔؤحط ثٛزٜا٘س ،پيسا وٙٙس؛ ِصا زض ثطضؾي فؼّي ؾؼي ثط آٖ

«ثطضؾي ػٛأُ ٔؤحط ثط تٕبيُ  ٚػسْ تٕبيُ ظٚريٗ رٛاٖ ثٝ

اؾت و ٝاظ عطيك تّفيك زيسٌبٜٞبي ٔٛرٛز ٔ ٚغطح زض

فطظ٘سآٚضي زض قٟط وطٔبٖ» ا٘زبْ زاز ٜاؾت .ضٚـ تحميك

ظٔي ٝٙفطظ٘سآٚضي ثب قٙبؾبيي ػٛأُ ارتٕبػي ،التهبزي ٚ

پيٕبيكي ثٛز ،ٜربٔؼ ٝآٔبضي قبُٔ وّي ٝوؿب٘ي اؾت وٝ

رٕؼيتي ٔؤحط ثط ٔتغيطٞبي ٚاثؿتٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ،ٝث ٝآظٖٔٛ

ثطاي اذص ٔزٛظ اظزٚاد ثٔ ٝطوع ٔكبٚض ٜقٟطؾتبٖ وطٔبٖ

فطضيٞٝب الساْ ٌطزز و ٝزض ايٗ ظٔئ ٝٙغطح قس ٜاؾت.

ٔطارؼ ٝوطزٜا٘س .حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثطاؾبؼ فطٔ َٛوٛوطاٖ 240

ٕٞچٙيٗ ،ثب اؾتٙبز ث ٝضٛاثظ آٔبضي ظ٘بٖ ٔتأ 20-49 ُٞؾبِٝ

ٕ٘ ٝ٘ٛثطآٚضز قسٌٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜيطي ث ٝضٚـ تهبزفي ثٛزٜ

قٟط انفٟبٖ ث ٝػٛٙاٖ ربٔؼ ٝآٔبضي  ٚثب اؾتفبز ٜاظ

اؾت٘ .تبيذ تحميك حبوي اظ آٖ اؾت و ٝثيٗ تٕبيُ ظٚريٗ

پطؾكٙبٔ ٝػٛأُ ٔٛحط ثط فبنّ ٝثيٗ اظزٚاد  ٚفطظ٘سآٚضي

ث ٝفطظ٘سآٚضي ثب رٙؿيت ظٚريٗ ،ؾٗ اظزٚاد ظٚريٗ،

ظ٘بٖ ٔتأ ُٞقٟط انفٟبٖ ثطضؾي ذٛاٞس قس.

ٔحُ تِٛس ظٚريٗٔ ،يعاٖ تحهيالت ،تطريح رٙؿي ٚ
آيٙسٍٜ٘طي فطز ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚرٛز زاضزٕٞ .چٙيٗ٘ ،تبيذ

پیطیٌِ تحقیق

تحميك ٘كبٖ زاز و ٝثيٗ ػسْ تٕبيُ ث ٝفطظ٘سآٚضي،

زض ظٔي ٝٙاظزٚاد  ٚثبضٚضي ٕٞ ٚچٙيٗ تأحيط ػٛأُ ٔرتّف

ٔكىالت پطٚضـ فطظ٘سٔ ،كىالت ضٚحي  ٚضٚا٘ي ٘بقي اظ

ثط افعايف ؾٗ اظزٚاد ٔ ٚيعاٖ ثبضٚضي زض زاذُ  ٚذبضد اظ

فطظ٘سٔ ،عاحٕت فطظ٘س ث ٝػٛٙاٖ ؾّتوٙٙس ٜآؾبيف،

وكٛض ٔغبِؼبتي نٛضت ٌطفت ٝاؾت  .زض ايٗ لٕؿت ثٝ

ٞعيٞٝٙبي فطظ٘س  ٚإٞيت زازٖ ث ٝؾالٔت فيعيىي ا٘ؿبٖ

ثطذي اظ ٔغبِؼبت ا٘زبْ قس ٜاقبضٔ ٜي وٙيٓ.

ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚرٛز ٘ساضز (ذبِٛيي.)1386 ،

يعزا٘ي زض ؾبَ  1383زض پػٞٚف ذٛز ثب ػٛٙاٖ «ثطضؾي

تحميك  ٚپػٞٚكي ثب ػٛٙاٖ ػٛأُ ارتٕبػي -فطٍٙٞي ٚ

ػٛأُ ٔؤحط ثط ٍ٘طـ ث ٝفطظ٘س زض قٟطؾتبٖ قٟطضب» ثٝ

رٕؼيتي ٔؤحط ثط ثبضٚضي (ٔغبِؼٛٔ ٝضزي ظ٘بٖ  15-49ؾبِٝ

قٙبذت  ٚتحّيُ ثطضؾي ػٛأُ ٔؤحط ثط ٍ٘طـ فطظ٘ساٖ

ٕٞؿطزاض قٟط ٚضأيٗ) زض ؾبَ  1387تٛؾظ ٟٔسي وخيطي

ٔيپطزاظز .ربٔؼ ٝآٔبضي آٖ قبُٔ ؾطپطؾت يب ٕٞؿط

ا٘زبْ ٌطفت ٝاؾت .اثتسا ث ٝػّت ا٘تربة ٔٛضٛع و ٝضقس

ؾطپطؾت ذب٘ٛاض اؾت  ٚحزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب اؾتفبز ٜاظ آظٖٔٛ

ثيضٚي ٝرٕؼيت زضز 1355-65 ٝٞثٛز ٜپطزاذت ،ٝؾپؽ اظ

وٛوطاٖ ٘ 400فط تؼييٗ قس٘س و٘ 255 ٝفط زض قٟط 145 ٚ

ضقس ثبالي رٕؼيت زض قٟط ٚضأيٗ ٘ؿجت ث ٝاؾتبٖ تٟطاٖ ٚ

٘فط زض ضٚؾتب ثٛز٘س٘ .تبيذ حبنُ اظ تحميك حبوي اظ آٖ

وُ وكٛض ث ٝػٛٙاٖ ٔؿأِ ٝيبز وطز ٜاؾت  ٚزض ازأ ،ٝاٞساف

اؾت و ٝثيٗ ٔحُ ؾى٘ٛتٚ ،ضغ التهبزي– پبيٍبٜ

 ٚضٚـٞبي ٔٛضز ثطضؾي ٔكرم ٌطزيس ٜاؾت .ثطضؾي ثٝ
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ضٚـ پيٕبيكي  ٚرٕغآٚضي اعالػبت اظ عطيك پطؾكٙبٔٝ

 -ثبضٚضي زض ٔٙبعك قٟطي زض ٔمبيؿ ٝثب ٔٙبعك ضٚؾتبيي

ا٘زبْ قس ٚ ٜزض تزعي ٚ ٝتحّيُ زازٜٞب  ٚآظٔ ٖٛفطضيبت

پبييٗتط اؾت.

زازٜٞب اظ آظٔT-Test ٖٛ؛ آظٔF ٖٛ؛ آظٔ ٖٛپيطؾ ٚ ٖٛآظٖٔٛ

 -ز ٚاٍِٛي ثبضٚضي اذتالفي ثب تٛر ٝث ٝؾغح تحهيالت

ضٌطؾي ٖٛچٙس ٔتغيطي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثطاؾبؼ يبفتٞٝبي

ظ٘بٖ زض ٔيبٖ وكٛضٞبي رٛٙة آؾيب تكريم زازٔ ٜيقٛز.

ث ٝزؾت آٔس ٜتمسيطٌطايي ظ٘بٖ ،ؾغح تحهيالت ظٚريٗ،

 -زض  ٕٝٞايٗ وكٛضٞب ثزع پبوؿتبٖ ،ثيٗ اقتغبَ ظ٘بٖ ٚ

اؾتمالَ ،ؾٗ اظزٚاد ،اقتغبَ ،فبنّ ٝظٔب٘ي اظزٚاد تب

ثبضٚضي ٘ىبحي ضاثغٚ ٝرٛز زاضز.

فطظ٘سآٚضي ،تؼساز فطظ٘ساٖ ايسٜآَٔ ،حُ تِٛس ظ٘بٖ ،ا٘ٛاع

 -زض وبٞف ثبضٚضي وكٛضٞبي رٛٙة آؾيب ،ا٘زبْ

ضٚـٞبي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي  ٚعٔ َٛست اظزٚاد ظ٘بٖ

ثط٘بٔٞٝبي تٙظيٓ ذب٘ٛازٔ ٜؤحط اؾت (.)Rale, 1992:134-150

ثط ثبضٚضي (تؼساز فطظ٘ساٖ) تأحيط زاض٘س  ٚضاثغ ٝآٟ٘ب ثب

زض ؾبَ  1993ؾبظٔبٖ ُّٔ زض  22وكٛض زض حبَ تٛؾؼٝ

ثبضٚضي ٔؼٙيزاض ثٛز ٜاؾت .اظ ٔزٕٛع يبظزٔ ٜتغيط ٔؿتمُ

تحّيّي ا٘زبْ زاز ،و٘ ٝتبيذ ظيط ث ٝزؾت آٔس:

ٚاضز قس ٜزض ٔؼبزِ ،ٝفمظ چٟبض ٔتغيط :ؾغح تحهيالت

 -ثيٗ ؾٗ ٔبزض  ٚثبضٚضي ضاثغٔ ٝؿتميٓ ٚرٛز زاضز.

ظٚريٗ ،ا٘ٛاع ضٚـٞبي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي ،عٔ َٛست

 -ثيٗ ثبضٚضي  ٚؾبَٞبي تحهيُ ٔبزض ٕٞجؿتٍي ٔٙفي

اظزٚاد  ٚفبنّ ٝاظزٚاد تب فطظ٘سآٚضي ضاثغٔ ٝؼٙيزاضي ضا ثب

ٚرٛز زاضز .ايٗ ضاثغ ٝزض اغّت ٔٛاضز غيطذغي اؾت.

ٔتغيط ٚاثؿت٘ ٝكبٖ زازٜا٘س (وخيطي. )1387 ،

قست ثؿتٍي ( )R2ايٗ زٔ ٚتغيط زض وكٛضٞبيي و ٝؾغٛح

پػٞٚكي تٛؾظ ٔحٕسػّي زٞمب٘ي پٛز ٜثب ػٛٙاٖ

تٛؾؼ ٝآٟ٘ب ثبالتط اؾت ،ثيكتط اؾت ٛ٘ ٚع ضاثغ ٝتمطيجبً

«ثطضؾي تأحيط اقبػٛ٘ ٝآٚضي  ٚوبٞف ثبضٚضي (ٔغبِؼٝ

ذغي اؾت.

ٔٛضزي :قٟط انفٟبٖ) ،زض ؾبَ  1388ثب ٞسف ثطضؾي تأحيط

 -ثيٗ ؾٗ اظزٚاد ٔبزض  ٚثبضٚضي ضاثغٔ ٝؼىٛؼ ٚرٛز زاضز

اقبػٛ٘ ٝآٚضي زض وبٞف ٘طخ ثبضٚضي زض انفٟبٖ ا٘زبْ قسٜ

 ٚزض حميمت ،وبٞف ثبضٚضي اظ ضٚؾتب ث ٝقٟط لبثُ ٔكبٞسٜ

اؾت .ضٚـ تحميك تطويجي اظ ضٚـٞبي اؾٙبزي -تٛنيفي

اؾت.

 ٚتحّيّي ثٛز ٜو ٝثرف ػٕسٜاي اظ اعالػبت ٔٛضز ٘يبظ ٚ

ٕٞ -جؿتٍي ثبضٚضي ثب ؾغح ؾٛاز ٔبزض زض ٘مبط قٟطي

ث ٝضٚظ اظ عطيك ٔغبِؼبت ٔيسا٘ي  ٚتٟي ٚ ٝتىٕيُ پطؾكٙبٔٝ

ثيكتط اؾت ،أب زض وكٛضٞبي تٛؾؼ ٝيبفت ٝتفبٚت چٙسا٘ي

ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .تؼسازي اظ يبفتٞٝبي تحميك ٘كبٖ

ٔالحظٕ٘ ٝي قٛز (.)United Nation, 1993:198

ٔيزٞس ؾٛازآٔٛظي  ٚتحهيالت ثبالتط ،ضؾب٘ٞٝبي ٌطٞٚي،

ٞب٘ؽ پيتط وّٞٛط ٕٞ ٚىبضا٘ف زض ؾبَ  2002ثٔ ٝغبِؼٝ

تغييط قىُ ذب٘ٛاز ،ٜضٚاد ظ٘سٌي ٔبقيٙي زض وبٞف ثبضٚضي

«ؾٗ زض اِٚيٗ ظايٕبٖ يب ثچٝآٚضي  ٚثبضٚضي وُ :ثطضؾي

ثيكتطيٗ تأحيط ضا زاقت ٚ ٝاظ ايٗ يبفتٞٝب ٘تيزٔ ٝيٌيطيٓ وٝ

ٕ٘ٞٝ٘ٛبيي اظ زٚلّٞٛبي ٕٞؿبٖ» پطزاذتٝا٘س ٕٝ٘ٛ٘ .قبُٔ

ثب ازأٛ٘ ٝآٚضيٞب  ٚافعايف ؾغح ؾٛاز زض قٟط انفٟبٖ يب

تٕبْ زٚلّٞٛبي ٕٞؿبٖظاز ٜقس ٜزض فبنّ ٝؾبَٞبي 1945

ٞط ٘بحي ٝزيٍطٔ ،يتٛاٖ ثبضٚضي  ٚثؼس ذب٘ٛاز ٜضا ثيكتط

تب  1960اؾت ٘ ٚتبيذ ضٌطؾي٘ٛي ث ٝضٚـ وٕتطيٗ ٔطثؼبت

وبٞف زاز (زٞمب٘ي.)1388 ،

ثطاي ؾٗ  38ؾبَ ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝثب يه ؾبَ اضبف ٝقسٖ

ثب ٔغبِؼبت ضِ ٝزض ؾبَ  1992زض ظٔي ٝٙثبضٚضي زض
رٛٙة آؾيب (پبوؿتبٖٙٞ ،س ،ثٍٙالزـ٘ ،پبَ  ٚؾيطيال٘ىب)
ايٗ ٘تبيذ ث ٝزؾت آٔس:

ث ٝؾٗ زض اِٚيٗ فطظ٘سآٚضي ،ثبضٚضي وُ  3زضنس ثطاي
ظ٘بٖ  323 ٚزضنس ثطاي ٔطزاٖ وبٞف ٔييبثس.
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چبرچَة ًظزی

2

يىي اظ ٕٟٔتطيٗ ػٛأّي و ٝثط ٔيعاٖ ثبضٚضي  ٚض٘ٚس آٖ زض

تئَری ًَگزايی
ث ٝػميس ٜعطفساضاٖ ايٗ ٘ظطيٛ٘ ،ٝؾبظي ٔحيظ يه ٘ٛع قيٜٛ

ربٔؼ ٝتأحيط ٔؿتميٓ  ٚثؿعايي زاضزٚ ،ضغ التهبزي

ظ٘سٌي فىطي ثٚ ٝرٛز ٔيآٚضز و ٝؾط٘ٛقتٌطايي ٚ

ذب٘ٛازٜٞب زض وُ ربٔؼ ٝاؾت .ؾطٔبيٌٝصاضي ٞ ٚعي ٝٙوطزٖ

ذب٘ٛازٌٜطايي ضا تضؼيف ٔيوٙس  ٚآيٙسٍٜ٘طي  ٚآٔبَ ٚ

ثطاي فطظ٘ساٖ اظ ِحبػ آٔٛظـ  ٚتطثيت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ

آضظٚي ضؾيسٖ ث ٝيه ظ٘سٌي ٔطفٝتطي ضا زض ا٘ؿبٖ تمٛيت

ػسْ ٞعي ٝٙثطاي آٟ٘ب  ٚؾٛزآٚضي فطظ٘ساٖ تأحيطات ٔؿتميٓ

ٔيوٙس .پسيسٌٛ٘ ٜطايي ػجبضت اؾت اظ ٘ظبْ اضظـٞب ٚ

ثط ٔيعاٖ ثبضٚضي زاض٘س ،ثٙبثطايٗ٘ ،ظطيٞٝبي التهبزي ظيبزي

ضفتبضٞب و ٝزض رٛأغ و٘ٛٙيٌ ،ؿتطـ فطاٚاٖ يبفت ٝاؾت.

ثٙٔ ٝظٛض تؼييٗ ض٘ٚس ثبضٚضي ٔغّٛة ثب تٛر ٝث ٝقطايظ

ٌ٘ٛطايي ث٘ ٝبْ يه ؾبظ ٜثبظزاض٘سٛٔ ٜرت وبٞف آضظٚي

التهبزي اضائ ٝقس ٜاؾت.

فطظ٘سظايي اؾت و ٝزض ٘تيز ٝاظ ٔيعاٖ ثبضٚضي وٓ ٔيوٙس.

ثب ثطضؾي ض٘ٚس رٕؼيت زض ٌصقتٍ٘ ٚ ٝب ٜثٚ ٝضؼيت

ثٙبثطايٗٞ ،ط لسض ٔيعاٖ ٌ٘ٛطايي ٚاِسيٗ افعايف يبثس ،احتٕبَ

ذب٘ٛازٜٞبي ؾٙتي ٌ ٚؿتطزٔ ٜتٛرٔ ٝيقٛيٓ و ٝثب ٚرٛز

وبٞف آضٔبٖ  ٚآضظٚي آ٘بٖ ثطاي زاقتٗ فطظ٘س ثيكتط ،ظيبز

فؼبِيت زض أٛض وكبٚضظي  ٚزأساضي ،اظ فطظ٘س ث ٝػٛٙاٖ

ٔيقٛز  ٚزض حميمت ٌ٘ٛطايي ربي ثچٝزاض قسٖ  ٚيب ثچٝ

يه ؾطٔبي ٝؾٛزآٚض ٘بْ ٔيثطزٜا٘س ؤ ٝيتٛا٘ؿت ٝاؾت ثٝ

ثؿيبض زاقتٗ ضا ٔيٌيطز  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ثبضٚضي وبٞف

زضآٔس ذب٘ٛاز ٜوٕه قبيب٘ي ٕ٘بيسِٚ ،ي أطٚظ ٜزض اوخط

ٔييبثس.

رٛأغ ،ذهٛنبً ٔٙبعك قٟطي قبٞس چٙيٗ ٚضؼيتي ٘يؿتيٓ
3

٘ظطيٝپطزاظاٖ ٘ٛؾبظي ٔؼتمس٘س و ٝاٌط ٞسف تؼييٗ

 ٚثب تٛر ٝث ٝپبيٍب ٜالتهبزي -ارتٕبػي  ،رٛأغ ٚ

ػٛأُ ٔؤحط ثط ثبضٚضي ثبقسٔ ،غبِؼبت ثبيس زض ثطٌيط٘س ٜآٖ

ذب٘ٛازٜٞب ،فطظ٘س وؿي ٘يؿت و ٝث ٝزضآٔس ذب٘ٛاز ٜوٕه

زؾت ٝاظ ذهبيم قرهيتي فطز ثبقس و ٝرعئي اظ ٘ٛؾبظي

ٕ٘بيس؛ ثّىٚ ٝضؼيت ثٌٝ٘ٛ ٝاي اؾت وٞ ٝعيٞٝٙبي ظيبزي

ضا قىُ ٔيزٞس .ث ٝػال ،ٜٚآ٘بٖ عي ٔغبِؼبت ثؿيبضي ٘تيزٝ

ضا ٘يع ثٙٔ ٝظٛض قطٚع تحهيُ  ٚازأ ٝآٌٖ ،صضاٖ اٚلبت

ٔيٌيط٘س و ٝآٖ زؾت ٝاظ افطاز و ٝتحهيالت  ٚؾٛاز ثيكتطي

فطاغت ،فؼبِيتٞبي فٛق ثط٘بٔٔ ٚ ٝست ظٔب٘ي و ٝاظ زضآٔس

زاض٘س ،اظ ٚؾبيُ اضتجبط رٕؼي ثيكتطي ثطذٛضزاض٘س  ٚزض

ذب٘ٛاز ٜاؾتفبزٔ ٜيوٙس تب پؽ اظ ؾپطي قسٖ ؾبَٞبي

٘تيز ٝزاضاي ذهٛنيبت يه فطز ٔسضٖ ٞؿتٙٙس .ث ٝػال،ٜٚ

تحهيُ ثتٛا٘س ثطاي ذٛز قغُ ا٘تربة وٙس  ٚتكىيُ

ٌطايفٞب ،عطظ تّميٞب ،اضظـٞب  ٚضفتبضٞبيي و ٝفطز زض

ذب٘ٛاز ٜثسٞسٔ ،يعّجس .ثٙبثطايٗ ،زٌطٌ٘ٛي و ٝزض ض٘ٚس

ٔسضؾٔ ٝيآٔٛظز ،ثب تزبضة ثؼسي ظ٘سٌي ا ٚزض تؼبُٔ ثٛز،ٜ

ثبضٚضي ايزبز قسٙٔ ،ٜتذ قس ٜاظ تغييطات حبنّ ٝزض ربٔؼٝ

زض ٔزٕٛع ٌطايف وّي ثطاي زاقتٗ ثبضٚضي وٕتط ضا ايزبز

ثٛزِ ،ٜصا ذب٘ٛازٜٞب زض فطظ٘سآٚضي تزسيس ٘ظط ٕ٘ٛز ،ٜثب

ٔيوٙس .اضتجبط  ٚتزبضة افطاز ثب ٟ٘بزٞبي رسيس زض حميمت

اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبي وٙتطَ ٔٛاِيس ظٔبٖ فطظ٘سآٚضي ذٛز ضا

تأحيط لبثُ ٔالحظٝاي ثط ٌ٘ٛطايي آٟ٘ب زاضز .ايٗ تزبضة تأحيط

ثط٘بٔٝضيعي ٔيوٙٙس (وطٔي.)47 :1388 ،

آقىبض ذٛز ضا اظ عطيك ٘ ٛؾبذتٗ ٌطايفٞب  ٚاضظـٞب ثط
افطاز اػٕبَ ٔيوٙس (اوتبيي.)61 :1384 ،

4

ٌطي ثىط زض ٔمبِٔ ٝكٟٛض ذٛز ث٘ ٝبْ « تحّيُ التهبزي

– ثبضٚضي زض ؾبَ ٘ »1960ظطي ٝذٛز ضا چٙيٗ ثيبٖ ٔيوٙس
2
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4
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و ٝضفتبض ثبضٚضي ذب٘ٛازٜٞب ٔتأحط اظ ضفتبض التهبزي آٟ٘بؾت

چٞ :ٖٛعي ٝٙتطثيت وٛزن ،ثبظزٛٔ ٜضز ا٘تظبض وٛزن ٔ ٚيُ

ٕٞ ٚبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝذب٘ٛاضٞب زض ظٔي ٝٙالتهبزي زض ٔٛضز

ث ٝزاقتٗ وبال زض ٔمبيؿ ٝثب ٔيُ ث ٝزاقتٗ وٛزن اؾت

ٌعيٙف يه وبال تهٕيٓ ٔيٌيط٘س ،زض ٔٛضز زاقتٗ فطظ٘س ٘يع

(تٛزاض.)216 :1378 ،ٚ

ث ٝايزبز ٘ٛػي تؼبزَ ػماليي ،زض ٔٛضز تطريحبت  ٚؾاليك
4

ذٛزٔ ،يعاٖ زضآٔس ٞ ٚعيٞٝٙبي فطظ٘س الساْ ٔيوٙٙس (قىٞٛي،

تئَری هجبدلِ

.)64 :1380

تئٛضي ٔجبزِ ٝؾطچكٕ ٝفىطياـ زض ؾٛز اٍ٘بضي فّؿفي ٚ

ِيجٙكتبيٗ 1التهبززا٘ي ثٛز و ٝثبضٚضي ضا نطفبً ضفتبضي

ضٚاٖقٙبذتي لطاض زاضز .ايٗ ٘ظطي ٝضفتبض ثكطي ضا حبنُ

التهبزي ث ٝقٕبض ٔيآٚضز .تٕبيُ  ٚاقتيبق ػٕٔٛي ث ٝزاقتٗ

ٔٙبفغ قرهي زض ٘ظط ٔيٌيطز .زض ايٗ ٘ظطي ،ٝافطازٌ ،طٜٚ

فطظ٘س أطي رٟبٖ قٕ ٚ َٛثسيٟي اؾت .زض يه ٘ظبْ

ارتٕبػي ضا فمظ ث ٝذبعط ٘فغ قرهيقبٖ قىُ ٔيزٙٞس.

اؤٛ٘ٛيؿتي (التهبزٌطايب٘ )2ٝفطظ٘ساٖ ٘ٛع ذبني اظ وبال

اؾبؾيتطيٗ پيف فطوٞبي ٘ظطئ ٝجبزِ ٝايٗ اؾت وٝ

تّمي ٔيق٘ٛس و ٝزاضاي ٞعيٞٝٙبي ذبل ثطاي تِٛيس ٚ

ٌطٜٞٚب نطفبً ٔزٕٛػٝاي اظ افطاز ٞؿتٙس و ٝپيفثيٙي ٚ

ٍٟ٘ساضي ٘ ٚيع فٛايس ذبل ٞؿتٙس .ايٗ ٞعيٞٝٙب  ٚفٛايس ثط

تجييٗ ضفتبض آٟ٘ب ثط اؾبؼ ٔغبِؼ ٝاٍ٘يعٜٞبيكبٖ نٛضت

حؿت ضضبيتٕٙسيٞبي التهبزي  ٚغيطالتهبزي ٘ ٚيع ثطذي

ٔيٌيطز  ٚافطاز ثٚ ٝؾيّ٘ ٝفغ قرهي ثطاٍ٘يرتٔ ٝيق٘ٛس؛

ٚيػٌيٞبيي ؤ ٝيتٛاٖ ػُٕ ؾطٔبيٌٝصاضي ضا ث ٝآٟ٘ب اعالق

يؼٙي افطاز ٔحبؾجٌ ٝطاٖ ػمال٘ي زض ٔٛضز ؾٛز ٞ ٚعيٝٙ

وطز ،زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝيق٘ٛس .فٛايس التهبزي فطظ٘ساٖ قبُٔ

ٞؿتٙس (ّٔتفت.)23 :1381 ،

ٔكبضوت آ٘بٖ پؽ اظ ضقس وبفي ،زض اضتمبي ظطفيت تِٛيسي

ٕٞچٙيٗ ،اظ زيسٌب ٜايٗ ٔىتت ا٘ؿبٖٞب ٕٛٞاض ٜزض

ذب٘ٛاز ٚ ٜتب حسي تضٕيٗ ٔطالجت اظ ٚاِسيٗ زض ؾٙيٗ پيطي

ظ٘سٌي ذٛز ثب زيٍطاٖ زض اضتجبط ٔتمبثُ ٞؿتٙس  ٚؾؼي

ايكبٖ اؾتٞ .عئ ٝٙؿىٗٔ ،طالجتٞبي پعقىي  ٚآٔٛظـ

ٔيوٙٙس و ٝزض ايٗ اضتجبط ثطاي ذٛز ٘فؼي ث ٝزؾت آٚض٘س ٚ

اؾت .زض ضٕٗ ،لغغ زضآٔسٞب ث ٝؾجت پطزاذتٗ ث ٝأط

ٞطٌ ٝ٘ٛاضتجبط ثب زيٍطاٖ حىٓ ٘ٛػي ٔجبزِ ٝاؾت٘ .ظطيٝ

ثچٝزاضي  ٚػسْ أىبٖ قغّي ضا ٘يع ٔيتٛاٖ زض ظٔطٜ

ٔجبزِ ٝارتٕبػي ؾؼي زاضز ٘كبٖ زٞس و ٝضفتبض 5ثط حؿت

ٞعيٞٝٙب لطاض زاز .فٛايس غيطالتهبزي ٕٞب٘ب ِصت ثطزٖ اظ

پبزاـٞبيي و ٝزضيبفت وطزٞ ٚ ٜعيٞٝٙبيي و ٝثٕٞ ٝطاٜ

ثچٝزاضي  ٚثعضي وطزٖ ٚي اؾتٞ .عيٞٝٙبي غيطالتهبزي

ٔيآٚضز ،تغييط ٔيوٙس .ضفتبضٞبي ٔٛضز ٘ظط

زض ايٙزب،

قبُٔ اظ زؾت زازٖ ظٔبٖ فطاغت ِ ٚصت ثطزٖ اظ تٕبْ

ضفتبضٞبيي اؾت و ٝثيٗ ز ٚقرم تؼبُٔ وٙٙسٚ ٜرٛز زاض٘س

ٔٛاٞت ٔفطحي اؾت و ٝپطزاذتٗ ث ٝتطثيت فطظ٘س قبيس ٔب٘غ

ٞ ٚط ز٘ ٚفط آٟ٘ب پبزاـٞب ٞ ٚعيٞٝٙبي ٘بقي اظ ايٗ تؼبُٔ ضا

اظ آٟ٘ب ٔيقٛز (ذبِهي.)44 :1390 ،

ثطاي ا٘زبْ يب ػسْ ا٘زبْ يه وٙكي ٔحبؾجٔ ٝيوٙٙس (حؿيٙي،

تٛزاض 3ٚا٘سيكٕٙس زيٍطي اؾت و ٝث ٝتجييٗ التهبز

.)51 :1386

ثبضٚضي پطزاذت ٝاؾت٘ .ظطي ٝأ ٚجتٙي ثط ايٗ فطو اؾت وٝ
6

زض رٛأغ تٛؾؼ٘ ٝيبفت ٝوٛزن اظ عطف ذب٘ٛاز ٜذٛز ٘ٛػي

تئَری ارتقبی اجتوبػی

وبالي ؾطٔبيٝاي  ٚزض رٛأغ تٛؾؼ ٝيبفتٛ٘ ٝػي وبالي

زض ايٗ تئٛضي ٔتفىطاٖ  ٚا٘سيكٕٙساٖ ٔيعاٖ ثبضٚضي ٞط

ٔهطفي تّمي ٔيقٛز ؤ ٝيعاٖ تمبضب ثطاي آٖ تبثغ ػٛأّي،

ذب٘ٛاض  ٚربٔؼ ٝضا ٔجتٙي ثط ربيٍبٙٔ ٚ ٜعِت ٚاِسيٗ  ٚيب

1
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ثطضؾي ػٛأُ ٔؤحط ثط فبنّ ٝثيٗ اظزٚاد  ٚفطظ٘سآٚضي ...

ؾبوٙبٖ آٖ ربٔؼٔ ٝيزا٘ٙس .ذب٘ٛاز ٜثب تٛر ٝث ٝپيكطفت ٚ

آ٘بٖ ٔؼتمس٘س وٞ ٝط چٙس ػٛأُ التهبزي ٕٔىٗ اؾت

تطلي حبنُ قس ٜزض ربٔؼٛٔ ٚ ٝلؼيتي و ٝث ٝػٛٙاٖ يه

زض تجييٗ تفبٚتٞبي ثبضٚضي زض ٔٙغمٝاي ٔؤحط ثبقسِٚ ،ي

ػض ٛزاضاؾت ،ث ٝفطظ٘سآٚضي ٔيا٘سيكس .او ٖٛٙاٌط آٚضزٖ

تٛر ٝث ٝايسٜٞبٍ٘ ،طـٞب  ٚفطٞ ًٙٞط رٕؼيتي زض ٔغبِؼٝ

فطظ٘س ثبػج حطوت نؼٛزي ذب٘ٛاز ٜقٛز ،آٖ ضا ازأٝ

ثبضٚضي ضطٚضي اؾت .وّّٙس ٚ ٚيّؿ ٚ ٖٛض٘ٚبِس ِؿتبق

ٔيزٞسِٚ ،ي اٌط فطظ٘سآٚضي ضا ٔب٘غ پيكطفت  ٚتٛؾؼٚ ٝ

ٔؼتمس٘س وٌ ٝطٜٞٚبي ٔرتّف ثٚ ٝاؾغ ٝاضظـٞبي

ٔٛلؼيت ارتٕبػي ذٛز ثسا٘س ،آٖ ضا ث ٝعطق ٔرتّف وٙتطَ

فطٍٙٞي ،زض ضفتبض ثبضٚضي ثب يىسيٍط تفبٚت زاض٘س ُٕٞ .زض

ٔيوٙس (ضقيسي .)4 :1379 ،

ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «اضائ ٝتئٛضي فط ًٙٞثطاي رٕؼيتقٙبؾي»
ٔيٌٛيس :فطٔ ًٙٞيتٛا٘س تجييٗ وٙس و ٝچطا افطاز يب رٛأؼي

تئَری ارسشّبی فزاهبدی

1

و ٝث ٝظبٞط اظ ٘ظط التهبزي زض قطايظ يىؿبٖ ث ٝؾط

ايٗ تئٛضي ثط تغييط ػمبيس ،اضظـٞب ٍ٘ ٚطـٞب  ٚتأحيط آٟ٘ب

ٔيثط٘سِٚ ،ي اظ ٘ظط آزاة  ٚضؾ ٚ ْٛظثبٖ ٔتفبٚتٙس ،زض

ثط ثبضٚضي تأويس زاض٘س .ايٍّٟٙبضتٔ 2ؼتمس اؾت و ٝزض

ظٔيٞٝٙبي زٌٔٛطافيهٔ ،تفبٚت ػُٕ ٔيوٙٙسٕٞ .چٙيٗ،

رٛأغ رسيس اضظـٞبي فطأبزي ،اِٛٚيت پيسا وطزٜا٘س.

تئٛضي اضظـٞبي فطأبزي و ٝتٛؾظ ايٍّٟٙبضت زض زٝٞ

فطأبزي ٖٛث ٝفؼبِيتٞبي ٔفيس  ٚربِت ارتٕبػي ،احتطاْ اظ

 1990ثيبٖ ٌطزيس ٜاؾت ٘يع ث ٝتأحيط اضظـٞب ،ػمبيس ٚ

ؾٛي زيٍطاٖ ،ثٛزٖ ثب زٚؾتبٖ  ٚفؼبِيتٞبي ؾطٌطْ وٙٙسٜ

چطذف ظ٘سٌي زض ضفتبض ا٘ؿبٖ اشػبٖ زاضز (ايٍّٟٙبضت،

 ٚحطوت ث ٝؾٛي ربٔؼٝاي و ٝاضظـ ا٘سيك ٝزض آٖ ثيف اظ

.)1:1373

پ َٛثبقس ،تأويس ٔيٚضظ٘س .تئٛضي اضظـٞبي فطأبزي،
5

ٕٞبٖ چيعي اؾت و ٖٚ ٝزي وب اظ آٖ ث ٝػٛٙاٖ تغييطات

تئَری الْیبت ٍيضُ ضذُ

ٍ٘طقي  ٚفطٍٙٞي يبز ٔيوٙس ٖٚ .زي وبِ ٚ 3ؿتبق 4زض

زض ضٚيىطز ٔجتٙي ثط اِٟيبت ٚيػ ٜضفتبض رٕؼيتقٙبذتي

تٛضيح ا٘تمبَ رٕؼيتي حب٘ٛي ٝو ٝزض وكٛضٞبي پيكطفت ٝاتفبق

تحت ثطضؾي ،ثبضٚضي ثبالتط ٌطٜٞٚبي ٔصٞجي ،تمطيجبً ثٝ

ٔيافتس  ٚعي آٖ ثبضٚضي ث ٝوٕتط اظ حس رب٘كيٙي وبٞف

عٛض حبثتٔ ،يتٛا٘س ٘بقي اظ آٔٛظٜٞبي ٔصٞجي زض ظٔيٝٙ

يبفت ٝاؾتٔ ،يٌٛيٙس :تغييطات ثبضٚضي زض ٘تيز ٝتغييطات
اضظقي ايٗ رٛأغ ث ٝؾٕت اضظـٞبيئ ،خُ :فطزٌطايي،
ؾىٛالضيؿٓ  ٚپؿت ٔسض٘يؿٓ ،آظازي  ٚاؾتمالَ فطزي ٚ
ػسْ پصيطـ لسضت ذبضري يب اذاللي ٔ ٚصٞجي حبزث
قس ٜاؾت .زض ٚالغ ،ضيك ٝتأحيط تحٛالت اضظـ زض تغييطات
ثبضٚضي ث ٝتئٛضيٞبي ٍ٘طقي  ٚفط ًٙٞو ٝزض زٞٝٞبي لجُ
ٔغطح ٌطزيس ،ثط ٔيٌطزز و ٝػّت اضائ ٝايٗ تئٛضي
ضؼفٞبيي ثٛز و ٝزض تئٛضيٞبي التهبزي ٔكبٞسٌ ٜطزيس.

پطؾفٞبي ٔطثٛط ث ٝثچٝظايي ثبقس .ثٙبثطايٗ ،ثطاي ٔخبَ،
ثبضٚضي ثبالتط وبتِٛيهٞب زض آٔطيىب ٘بقي اظ آٔٛظٜٞبي
وّيؿب زض ظٔيٕٛٙٔ ٝٙػيت اؾتفبز ٜاظ ٚؾبيُ رٌّٛيطي اظ
حبٍّٔي ٔهٛٙػي اؾت .ايٗ ٘ظطي ٝثط ايٗ ػميس ٜاؾت وٝ
ٔصٞت في٘فؿ ٟٓٔ ٝاؾت  ٚاحط آٖ ثط ثبضٚضي اظ عطيك
زوتطيٗٞبي ٚيػ ٜوّيؿب يب ايسئِٛٛغيٞبي ٔصٞجي زض ٔٛضز
وٙتطَ ٔٛاِيس ٙٞ ٚزبضٞبي ٔطتجظ ثب ا٘ساظ ٜذب٘ٛاز ٜاؾت
(حؿيٙي.)113 :1386 ،
اظ زيسٌب ٜاؾالْ  ٓٞفطظ٘ساٖ ػبّٔي ثطاي افعايف

1
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3
Van de kaa
4
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ضضبيت ذبعط آ٘بٖ  ٚزض ٘تيز ٝتحىيٓ پي٘ٛس ظ٘بقٛيي
Particularized Theology

5
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ٞؿتٙس .اؾالْ ٌصقت ٝاظ يبزآٚضي اضظـٞب ٙٔ ٚبفغ ز٘يٛي

فزضیبت تحقیق

فطظ٘ساٖ ثطاي ٚاِسيٗٔ ،ب٘ٙس ايٙى ٝآٟ٘ب ٔٛرت ا٘ؽ پسض ٚ

- 1ثيٗ تحهيالت ظ٘بٖ  ٚتأذيط زض فطظ٘سآٚضي ضاثغٝ

ٔبزض  ٚذبضد قسٖ آٟ٘ب اظ تٟٙبييا٘س  ٚيبض  ٚيبٚض پسض ٔ ٚبزض
 ٚيبزٌبضٞبي آ٘بٖ پؽ اظ ٔطي ايكبٖ ذٛاٙٞس ثٛز ،ثط

ٔؼٙيزاضي ٚرٛز زاضز.
- 2تأذيط زض فطظ٘سآٚضي ثيٗ ظ٘بٖ قبغُ  ٚغيطقبغُ

اضظـٞبي ٔؼٛٙي  ٚاذطٚي فطظ٘ساٖ تأويس ثؿيبض ٕ٘ٛزٜ
اؾت؛ اظ رّٕٔ ٝيتٛاٖ ث ٝاحبزيخي اقبض ٜوطز و ٝثط پبزاـ

ٔتفبٚت اؾت.
- 3ثيٗ ؾٗ اظزٚاد ظ٘بٖ  ٚتأذيط زض فطظ٘سآٚضي ضاثغٝ

اذطٚي تِٛيس ٔخُ ،پبزاـ اذطٚي نجط ثط زقٛاضيٞبي
تطثيت فطظ٘س  ٚپبزاـٞبيي و ٝزض ٘تيز ٝوبضٞبي ٘يه فطظ٘س

ٔؼٙيزاضي ٚرٛز زاضز.
- 4ثيٗ ٔيعاٖ ؾٙتٌطايي  ٚتأذيط زض فطظ٘سآٚضي ضاثغٝ

ثطاي پسض ٔ ٚبزض ٔٙظٛض ٔيٌطزز ،تأويس زاض٘سٚ .رٛز فطظ٘س
ثبػج ٔيقٛز و ٝظٖ ٔ ٚطز ث ٝحسي اظ ٌصقت ثطؾٙس،

ٔؼٙيزاضي ٚرٛز زاضز.
- 5ثيٗ ٌطايفٞبي ٔصٞجي ظٖ  ٚتأذيط زض فطظ٘سآٚضي

آٟ٘بيي و ٝتب زيطٚظ غطٚضقبٖ اربظٕ٘ ٜيزاز ظيط ثبض حطف
زيٍطي ثط٘ٚس ،أطٚظ ث ٝذبعط فطظ٘سقبٖ يىسيٍط ضا

ضاثغٔ ٝؼٙيزاضي ٚرٛز زاضز.
- 6ثيٗ ٌطايفٞبي ٔصٞجي ٔطز  ٚتأذيط زض فطظ٘سآٚضي

ٔيثركٙس  ٚاظ ذغبي يىسيٍط چكٓپٛقي ٔيوٙٙس تب
آؾبيف  ٚأٙيت فطظ٘س ضا فطا ٓٞوٙٙس.

ضاثغٔ ٝؼٙيزاضي ٚرٛز زاضز.
- 7ثيٗ ٔيعاٖ زضآٔس ذب٘ٛاز ٚ ٜتأذيط زض فطظ٘سآٚضي ضاثغٝ
ٔؼٙيزاضي ٚرٛز زاضز.

ٔسَ تحّيّي ؾبزٜتطيٗ ضا ٜثطاي اضتجبط ٔٙغمي ثيٗ
ٌفتبضٞبي يه تئٛضي اؾت و ٝزض آٖ ػالٔت رٟت تأحيط يب

- 8ثيٗ پبيٍب ٜارتٕبػي ذب٘ٛاز( ٜعجمبت ثبال  ٚپبييٗ) ٚ

ضاثغ ٝػّت ٔ ٚؼّٞ َٛط يه ضا ٘كبٖ ٔيزٞس .ظٔب٘ي ؾرٗ

تأذيط زض فطظ٘سآٚضي ضاثغٔ ٝؼٙيزاضي ٚرٛز زاضز.

اظ ٔسَ ؾبظي ٔي وٙيٓ و ٝز ٚيب چٙس ٔسَ ثط  ٓٞاحط وطز،ٜ

- 9ثيٗ ٔيعاٖ لسضت ظٖ زض ذب٘ٛاز ٚ ٜتأذيط زض فطظ٘سآٚضي
ضاثغٔ ٝؼٙيزاضي ٚرٛز زاضز.

تأحيط يىي ثط زيٍطي ٘ٛػي ضاثغ ٝوٙف ٚ ٚاوٙف ٔتمبثُ ضا
ثطلطاض وٙس (ؾتٛز.)69 :1386 ،ٜ

تحصیالت سًبى

اضتغبل سًبى

آداة ٍ رسَم

قذرت سى در
خبًَادُ

سي اسدٍاج سًبى

تأخیز در
فزسًذآٍری

پبيگبُ اجتوبػی
خبًَادُ

ًگزش هذّجی
سٍجیي

درآهذ خبًَادُ

ضکل  -هذل تجزثی تحقیق
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ثطضؾي ػٛأُ ٔؤحط ثط فبنّ ٝثيٗ اظزٚاد  ٚفطظ٘سآٚضي ...

رٍش تحقیق

ٕ٘ ٝ٘ٛثط تؼساز ٔٙبعك ا٘تربثي ،تؼساز پطؾكٙبٔٝاي و ٝثبيهس زض

پػٞٚف حبضط زض ؾبَ 1390ث ٝضٚـ پيٕبيكي  ٚثب اؾتفبزٜ

ٞط ٔٙغم ٝتىٕيُ ٔيٌطزيسٔ ،كرم قهس وه ٝثهب تٛره ٝثهٝ

اظ اثعاض پطؾكٙبٔ ٝنٛضت ٌطفت ٝو ٝاظ ثيٗ وُ قٟطٞبي

حزههٓ ٕ٘٘ٛهه ،384 ٝزض ٞههط ٔٙغمهه ٝچههٔ ٝيههعاٖ پطؾكههٙبٔٝ

وكٛض ،قٟط انفٟبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ٝزض ٘ظط

ٔيثبيؿت تٛظيغ ٔيقس و ٝحسٚز  430پطؾكٙبٔ ٝتٛظيهغ؛ زض

ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ربٔؼ ٝآٔبضي قبُٔ وّي ٝظ٘بٖ ٔتأ-49 ُٞ

ٟ٘بيههت  405پطؾكههٙبٔ ٝثههس٘ ٖٚمههم رٕههغآٚضي ٌطزيههس.

 20ؾبِ ٝقٟط انفٟبٖ اظ وّي ٝالكبض ٌ ٚطٜٞٚبي ارتٕبػي

ٕٞچٙهيٗ ،زض ٞهط ٔٙغمه ٝؾه ٝثّهٛن ضا ثه ٝعهٛض تههبزفي

ٞؿتٙس و ٝث ٝوٕه آٔبض ٔٛرٛز زض زضٌب ٜاِىتط٘ٚيىي

ثطٌعيهسيٓ ،زض ٞهط ثّهٛن وّيه ٝذب٘هٞٝهب تهب تىٕيهُ ٕٞهٝ

قٟطزاضي انفٟبٖ  ،1390تؼساز ظ٘بٖ ٔتأٚ ُٞالغ زض ايٗ ؾٗ

پطؾكٙبٔٞٝب ٔٛضز ٔطارؼ ٝلطاض ٌطفتٙسٕٞ .چٙيٗ ،زض ٞط ٔٙعَ

ثطاثط ثب ٘ 413739فط ٔحبؾج ٝقسٜا٘س  ٚثطاي ٔكرم قسٖ

اظ ثيٗ ظ٘بٖ ٔتأ 20-49 ُٞؾبَ آٖ ٔٙهعَ يهه ٘فهط ثهب ضٚـ

حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ايٗ پػٞٚف ٘يع اظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي وٛوطاٖ

تهبزفي ؾبز ٜا٘تربة  ٚپطؾكٙبٔٛٔ ٝضز ٘ظط تٛؾظ ا ٚتىٕيُ

اؾتفبز ٜو ٝفطٔ َٛآٖ ثسيٗ نٛضت اؾت:

ٌطزيس .زض تسٚيٗ پطؾكٙبٔ ،ٝغبِجهبً اظ قهبذمٞهبي اؾهتفبزٜ
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قس ٜزض تحميمبت پيكهيٗ ثٟهطٌ ٜطفته ٝقهس ٜاؾهت؛ ثه ٝايهٗ
نٛضت و ٝثٌ ٝهعيٙف ٔؼتجطتهطيٗ قهبذمٞهبي ٌهطزآٚضي
قس ٜاظ ثيٗ قبذمٞبي ٔٛرهٛز زض پطؾكهٙبٔٞٝهبي آظٔهٖٛ
قس ٜلجّي ،الساْ ٕ٘ٛز ،ٜثهطاي حهه َٛضٚايهي 2لبثهُ لجه،َٛ
قبذمٞب زض اذتيبض نبحجٙظطاٖ ربٔؼ ٝقٙبؼ لطاض ٌطفت ٚ
پهؽ اظ زاٚضي ايكهبٖ  ٚحهه َٛضٚايهي ٔحتهٛايي ،زض ايهٗ
پػٞٚف ث ٝوبض ثؿت ٝقهس  ٚثهطاي اعٕيٙهبٖ اظ پبيهبيي 3اثهعاض
تحميك ،اظ ضطيت آِفبي وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس .ضطايت آِفهبي
وط٘ٚجبخ زض رس َٚشيُ ليس قس ٜاؾت.

 =nآٔبضي ٕ٘ ٝ٘ٛحزٓ
 =t2پيف ثطآٚضز ٚاضيب٘ؽ ٔتغيط ٚاثؿت)1296( ٝ

جذٍل  -ضزيت آلفبی كزًٍجبخ هقیبط ّب در پزسطٌبهِ
ضزيت آلفبی كزًٍجبخ
هتغیز

 =pزاضاي نفت ٔغّٛة زض ربٔؼ)025( ٝ

02706
02855

 =qفبلس نفت ٔغّٛة زض ربٔؼ)025( ٝ
ٔ =dغّٛة احتٕبِي زلت ()025
٘ح ٜٛا٘تربة ٕ٘ ٝ٘ٛثب ضٚـ ٕ٘٘ٛهٌٝيهطي ذٛقهٝاي چٙهس
ٔطحّٝاي 1اظ عطيك ٘مك ٝربٕ٘بيي ٔٙبعك چٟهبضزٌٜب٘ه ٝقهٟط
انفٟبٖ ،ث ٝايٗ قهىُ ثهٛز ٜاؾهت وه ٝؾهٙٔ ٝغمه ٝاظ ٔيهبٖ
چٟبضزٙٔ ٜغم ٝثطحؿت ٔٙغمٔ ٝطف٘ٝكيٗ (ٔٙغمٔ ،)5 ٝتٛؾهظ
٘كيٗ (ٔٙغم ٚ )3 ٝفميط ٘كيٗ (ٔٙغم )7 ٝث ٝنٛضت تهبزفي
ا٘تربة قسٜا٘س .ؾپؽ ،زض زضٞ ٖٚط ٔٙغم ٝثهب تمؿهيٓ حزهٓ
Multistage cluster sampling

1

ٔيعاٖ ؾٙتٌطايي
ؾٙزف ٘ظط افطاز ثس ٖٚفطظ٘س

تؼزيف هفبّین ٍ ػولیبتی ًوَدى هتغیزّبی تحقیق
ٔتغيط انغالحي اؾت ثطاي تٛنيف چيعي و ٝتغييط ٔيوٙس
(ثيىطٕٞ .)166 :1381 ،چٙيٗٔ ،تغيط زض ظثبٖ ربٔؼٝقٙبؾي ٞط
پسيسٜاي ضا ٔيضؾب٘س ؤ ٝمساض آٖ زض ٞط ٔٛضز ذبل
تفبٚت ٔيوٙس (ؾبضٚذب٘ي.)124 :1385 ،
ٔٙظٛض اظ ٔتغيط ٚاثؿتٔ ،ٝتغيط يب ٔتغيطٞبيي اؾت و ٝزض
Validity

2

Reliability

3

ربٔؼٝقٙبؾي وبضثطزي ،ؾبَ ثيؿت  ٚچٟبضْ ،قٕبض ٜپيبپي ( ،)50قٕبض ٜز ،ْٚتبثؿتبٖ 1392
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رطيبٖ يه تحميكٔ ،تأحط اظ ٔتغيط يب ٔتغيطٞبي زيٍطي

رٍش تجشيِ ٍ تحلیل دادُّب

ٞؿتٙس (ؾبضٚذب٘ي ٚ )128 :1385 ،يب ٔيتٛاٖ ٌفت ؤ ٝتغيطي

تزعي ٚ ٝتحّيُ زازٜٞبي ايٗ ٔغبِؼ ٝزض ز ٚؾغح تٛنيفي ٚ

اؾت وٛٔ ٝضز پيفثيٙي لطاض ٔيٌيطز  ٚزض فطآيٙس تحميك

آٔبض اؾتٙجبعي نٛضت ٌطفت ٝاؾت .ثب اؾتفبز ٜاظ آٔبضٜٞبي

تحت تأحيط ٔتغيطٞبي زيٍط لطاض زاضز (ؾبػي.)359 :1377 ،

تٛنيفيٕ٘ ،بي وّي ٔتغيطٞب ٌعاضـ قس ٚ ٜتحّيُٞبي زٚ

ٔٙظٛض اظ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُٔ ،تغيطٞبيي اؾت و ٝثط زيٍط

ٔتغيط( ٜضطايت ٕٞجؿتٍي ٚ )T-test ،ضٌطؾي ٖٛچٙس ٔتغيطٜ

ٔتغيطٞب تأحيط ٔيٌصاض٘س (ؾبضٚذب٘ي )127 :1385 ،و ٝثط ٔجٙبي

(تحّيُ ضٌطؾي )ٖٛثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض SPSS for

چبضچٛة تئٛضيه  ٚفطضيٞٝبي اضائ ٝقس ،ٜتؼسازي اظ

 Windows\Ver 15ا٘زبْ ٌطفت٘ .ىتٝاي و ٝثبيس اقبضٜ

ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ تجييٗ وٙٙسٔ ٜؼطفي قس٘س.

قٛز ،ايٗ اؾت ؤ ٝميبؼٞبي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ پػٞٚف

زض ايٗ لؿٕت ،تؼبضيف ٔفٟٔٛي  ٚتؼساز ٌٛيٞٝبي ٔٛضز
اؾتفبز ٜثطاي ٞط يه اظ ايٗ ٔتغيطٞبي ٚاثؿتٔ ٚ ٝؿتمُ شوط

ثيكتط زض ؾغح ؾٙزف فبنّٝاي ٞؿتٙس و ٝزض نٛضت ٘يبظ
آٟ٘ب ضا ٘يع ث ٝنٛضت ٔميبؼ تطتيجي زضآٚضزيٓ.

ذٛاٞس قس.

هتغیز
تأخیز در فزسًذآٍری

جذٍل  -0تؼزيف هفبّین ٍ ػولیبتی ًوَدى هتغیزّبی تحقیق
ضبخص
ًَع هتغیز
ٍاثستِ

ؾغح تحهيالت

ٔؿتمُ

ؾٗ
ٔيعاٖ ؾٙتٌطايي

ٔؿتمُ
ٔؿتمُ

ٌطايفٞبي ٔصٞجي

ٔؿتمُ

زضآٔس ذب٘ٛازٜ

ٔؿتمُ

پبيٍب ٜالتهبزي -ارتٕبػي

ٔؿتمُ

ٔيعاٖ لسضت ظٖ زض ذب٘ٛازٜ

ٔؿتمُ

قبُٔ ٚضؼيت تحهيّي پبؾرٍٛيبٖ ٕٞ ٚؿطا٘كبٖ زض ٞكت ؾغح ثيؿٛاز ،اثتسايي ،ضإٙٞبيي
(ؾيىُ) ،زيپّٓ (پيف زا٘كٍبٞي) ،فٛق زيپّٓ ِ ٚيؿب٘ؽ ،فٛق ِيؿب٘ؽ  ٚزوتطي ،حٛظٚي  ٚزا٘كزٛ
ػّٕيبتي قس ٜاؾت.
ثٚ ٝؾيّ ٝيه ؾؤاَ ثبظ اظ ؾٗ افطاز ػّٕيبتي قس ٜاؾت .تؼساز ؾبَٞبي ؾپطي قس ٜػٕط فطز اؾت.
زٚضويٓ ٔيٌٛيسٔ« :صٞت زؾتٍبٞي ٕٞجؿت ٝاظ ثبٚضٞب ،اػٕبَ ٔطثٛط ث ٝأٛض ٔمسؼ؛ يؼٙي ٔزعا (اظ
أٛض ػبزي) يب ٕٔٛٙع اؾت .ايٗ ثبٚضٞب  ٚاػٕبَ  ٕٝٞوؿب٘ي ضا و ٝپيط ٚآٟ٘ب ٞؿتٙس ،زض يه ارتٕبع
اذاللي ٚاحس ث٘ ٝبْ وّيؿب ٔتحس ٔيوٙٙس ( قبيبٖ ٟٔط .)487 :1377 ،زض ايٗ پػٞٚف ٘يع ٔٙظٛض اظ
پبيجٙسي ٔصٞجي افطاز آٖ اؾت و ٝفطز ػال ٜٚثط اػتمبز  ٚػُٕ ث ٝان ٚ َٛفطٚع زيٗ ،ضفتبض زيٙي ٚ
ظبٞط زيٙي  ٓٞزاقت ٝثبقس؛ ثسيٗ ٔؼٙب و ٝاظ يه ؾ ٛث ٝا٘زبْ ػجبزات  ٚتىبِيف فطزي  ٚرٕؼياـ
ثپطزاظز  ٚاظ ؾٛي زيٍط ،زيٙي ثٛزٖ زض ظبٞط  ٚضفتبض ا٘ ٚيع ٕ٘بيبٖ ثبقسٕٝ٘ٛ٘ .اي اظ ٌٛيٞٝبي ٔٛضز
اؾتفبز ٜػجبضت اؾت اظ « :ضٚظٜٞبي ذٛز ضا ث ٝعٛض ٔطتت  ٚوبُٔ ٔيٌيطْ» « ،ثطاي ازاي ٕ٘بظ
رٕبػت ثٔ ٝؿزس ٔيض« ،»ْٚقطوت زض ٔطاؾٓ ٔصٞجي ثطاي ظ٘بٖ ظيبز ضطٚضي ٘يؿت» اؾت.
ثٚ ٝؾيّ ٝيه ؾؤاَ ثبظ اظ ؾٗ افطاز ػّٕيبتي قس ٜاؾت .ث ٝعٛض ٔتٛؾظ ٔيعاٖ زضآٔس ٔبٞيب٘ ٝذب٘ٛازٜ
قٕب چمسض اؾت؟
اظ زيسٌب ٜآٌجطٖ ٘ ٚيٕىف ،پبيٍب ٜػجبضت اظ اضظقي اؾت و ٝيه رٕغ (ٌط ٜٚيب ربٔؼ )ٝثطاي ٘مكي
ذبل لبئُ ٔيق٘ٛس (ؾبضٚذب٘يٕٝ٘ٛ٘ .)790 :1380 ،اي اظ ٌٛيٞٝبي ٔٛضز اؾتفبز ٜػجبضت اؾت اظ:
ٔٛلؼيتي و ٝافطاز ثٔ ٝمتضبي ٔٙعِت قغّي ،زاضايي ٔبٞيب٘ ٚ ٝحطٚت ذب٘ٛازٔ( ٜيعاٖ زضآٔس) ٙٔ ٚغمٝ
ٔؿى٘ٛي  ... ٚث ٝزؾت ٔيآٚض٘س و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔالن ؾٙزف پبيٍب ٜالتهبزي -ارتٕبػي افطاز ث ٝوبض
ٔيضٚز.
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ثطضؾي ػٛأُ ٔؤحط ثط فبنّ ٝثيٗ اظزٚاد  ٚفطظ٘سآٚضي ...

يبفتِّبی پضٍّص

ثيكتطيٗ تؼساز پبؾرٍٛيبٖ افطاز ٚالغ زض ٌط ٜٚغيطقبغُ ثب

اطالػبت تَصیفی

 ٚ %7024وٕتطيٗ تؼساز پبؾرٍٛيبٖ ثب  %2527زض ٌطٜٚ

ٔغبثك ثب اعالػبت رس 3 َٚضز ٜؾٙي ٘يع ثب ٔيبٍ٘يٗ  26ؾبَ

قبغالٖ ثٛزٜا٘س .ثيكتطيٗ ٔمساض زضآٔس پبؾرٍٛيبٖ ثيف

ٌٛيبي تٕبيُ اوخطيت ضز ٜؾٙي پبؾرٍٛيبٖ ثٔ ٝيب٘ؿبِي

اظ 2000000تٔٛبٖ  ٚوٕتطيٗ آٖ نفط ثٛز ٜاؾت .زض ٔٛضز

اؾت .اظ ٘ظط تحهيالت ثيكتطيٗ تؼساز پبؾرٍٛيبٖ ضا افطاز

ٞعيٞٝٙبي ٔبٞيب٘ ٝذب٘ٛاز ٜثيكتطيٗ ٞعي 1500000 ٝٙتٔٛبٖ ٚ

زاضاي ٔسضن زيپّٓ ثب  ٚ %3827وٕتطيٗ تؼساز ضا افطاز ثيؿٛاز

وٕتطيٗ آٖ  100000تٔٛبٖ ثٛز ٜاؾت.

ثب  %027ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س .اظ ٘ظط ٚضؼيت قغّي ٘يع
جذٍل  -4تَسيغ فزاٍاًی هطخصبت ػوَهی ًوًَِّبی آهبری
هؤلفِّب
ؾٗ

ؾغح تحهيالت

تَسيغ دادُّب
حسالُ;20

حساوخط; 49

ثيؿٛاز; )027( 3

اثتسائي; )9213( 37

ضإٙٞبيي; )1528( 64

زيپّٓ; )3827( 157

فٛقزيپّٓ ِ ٚيؿب٘ؽ; )3028( 125
ٚضؼيت قغُ
زضآٔس ذب٘ٛازٜٞب
ٞعيٞٝٙبي ذب٘ٛازٜ

ٔيبٍ٘يٗ;  26ؾبَ

قبغُ)2527( 104 :
حسالُ; 0
حسالُ; 100000

فٛقِيؿب٘ؽ  ٚثبالتط; )4269( 19
غيطقبغُ)7024( 285 :
حساوخط; ثيف اظ 2000000
حساوخط; 1500000

آهبر استٌجبطی

ظٖ زض ذب٘ٛاز ٜافعايف ٔييبثس ،تأذيط زض فطظ٘سآٚضي آ٘بٖ ٘يع

ثزرسی رٍاثط هیبى هتغیزّب

افعايف ٔييبثس  ٚثبِؼىؽ ثب وبٞف ؾٗ  ٚلسضت ظٖ زض

رس 4 َٚضطيت ٕٞجؿتٍي ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ضا و ٝزض

ذب٘ٛاز ،ٜتأذيط زض فطظ٘سآٚضي ظ٘بٖ ٘يع وبٞف ٔييبثس .ايٗ

ؾغح فبنّٝاي ثٛز٘س ،ثب ٔتغيط ٚاثؿت ٝتأذيط زض فطظ٘سآٚضي

رسٕٞ َٚچٙيٗ ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝثيٗ ٔتغيطٞبي تحهيالت،

٘كبٖ ٔيزٞسٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝكبٞسٔ ٜيقٛز ،ثيٗ ٔتغيطٞبي

ؾٙتٌطاييٌ ،طايفٞبي ٔصٞجي ظ٘بٌٖ ،طايفٞبي ٔصٞجي

ؾٗ  ٚلسضت ظٖ زض ذب٘ٛاز ٜثب  rث ٝتطتيت ثٔ ٝمساض

ٔطزاٖ ،زضآٔس  ٚپبيٍب ٜالتهبزي -ارتٕبػي ثب  rث ٝتطتيت ثٝ

( ٚ )-02119( ٚ )-02128ؾغح ٔؼٙبزاضي (ٔ ٚ )p>0205تغيط

ٔمساض (،)-02009( ،)-02017( ،)-02031( ،)-02043

ٚاثؿت ٝتأذيط زض فطظ٘سآٚضي ضاثغٙٔ ٝفي (ٔؼىٛؼ) ٚ

( ٚ )-02027( ٚ )-02046ؾغح ٔؼٙبزاضي (ٔ ٚ )p<0205تغيط

ٔؼٙبزاضي ثطلطاض اؾت؛ ث ٝايٗ ٔؼٙي وٞ ٝطچ ٝؾٗ  ٚلسضت

ٚاثؿت ٝتأذيطزض فطظ٘سآٚضي ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ٚرٛز ٘ساضز.
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جذٍل  -9ضزيت ّوجستگی پیزسَى ثیي هتغیزّبی هستقل ثب هتغیز ٍاثستِ (تبخیزدر فزسًذآٍری)
گزايصّبی گزايصّبی

ضطيت ٕٞجؿتٍي
پيطؾ)r( ٖٛ
تأذيطزض

ؾغح ٔؼٙيزاضي

فطظ٘سآٚضي

()Sig

تحصیالت

سي

سٌتگزايی

-02043

-02128

-02031

-02017

02451

02024

02587

02769

ضز فطضيٝ
تأييس فطضيٝ

درآهذ

هذّجی

هذّجی

سًبى

هزداى
-02009

-02046

02881

02438

پبيگبُ

قذرت

اقتصبدی-

سى در

اجتوبػی

خبًَادُ

-02027

-02119

02705

02038

*
*

*
*

*

*

*

*

رس 5 َٚتفبٚت ٔيبٍ٘يٗ تأذيط زض فطظ٘سآٚضي ثيٗ

٘يؿت؛ ث ٝايٗ ٔؼٙي و ٝزض ٔيبٖ ظ٘بٖ قبغُ  ٚغيطقبغُ اظ

ظ٘بٖ قبغُ  ٚغيطقبغُ ضا ٘كبٖ ٔيزٞس .ثب تٛر ٝث ٝايٗ

ِحبػ ٔيعاٖ تأذيط زض فطظ٘سآٚضي تفبٚت ٚرٛز ٘ساضز.

رس َٚتفبٚت ٔيبٍ٘يٗ تأذيط زض فطظ٘سآٚضي ثب  Tثٝ

ثٙبثطايٗ ،ايٗ تفبٚت اظ ٘ظط آٔبضي ٘يع ٔؼٙبزاض ٘يؿت.

ٔمساض  -02660زضنس زض ؾغح (ٔ )p<0205ؼٙيزاض
جذٍل ً -5تبيج آسهَى  Tدر هَرد راثطِ ثیي اضتغبل سًبى ٍ تأخیز در فزسًذآٍری
تؼذاد

هیبًگجي

اًحزاف هؼیبر

قبغُ

79

221899

3242343

غيطقبغُ

219

223927

1280497

كویت

t

-02660

درجِ آسادی ()df

سطح هؼٌی داری ()Sig

296

02510

رگزسیَى چٌذهتغیزُ ثزای تجییي هتغیز ٍاثستِ (تأخیز در

اظ ٔؼبزِ ٝذبضد ٔيقٛز .زض پبيبٖ ػّٕيبت ٘يع ٞط ٔتغيطي وٝ

فزسًذآٍری)

زاضاي ؾغح ٔؼٙبزاضي وٕتطي اظ ؾغح تؼييٗ قس ٜثبقس ،زض

زض ايٗ تحميك ،ثطاي ٌطفتٗ ضٌطؾي ٖٛچٙس ٔتغيط ٜاظ ضٚـ

ٔؼبزِ ٝحضٛض ٘رٛاٞس زاقت .تحّيُ ضٌطؾي٘ٛي ذغي

ٌبْ ثٌ ٝبْ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زض ايٗ ضٚـ ؤ ٝتغيطٞب ثٝ

ٕ٘بيبٍ٘ط تأحيط ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ؾغح تحهيالت ،اقتغبَ،

تطتيت ٚاضز ٔؼبزِٔ ٝيق٘ٛس ،زض اثتسا ٔتغيطي ٚاضز ٔؼبزِٝ

ؾٗ ،ؾٙتٌطاييٌ ،طايفٞبي ٔصٞجي ظ٘بٌٖ ،طايفٞبي

ٔيقٛز و ٝثيكتطيٗ ٔمساض ضا اظ ٚاضيب٘ؽ ٔتغيط ٚاثؿت ٝتفؿيط

ٔصٞجي ٔطزاٖ ،زضآٔس ،پبيٍب ٜالتهبزي -ارتٕبػي  ٚلسضت

 ٚتجييٗ ٔيٕ٘بيس .ثسيٟي اؾت ايٗ ٔتغيط ثبالتطيٗ ٕٞجؿتٍي

ظٖ زض ذب٘ٛاز ٜثط ٔتغيط ٚاثؿتٝ؛ يؼٙي تأذيط زض فطظ٘سآٚضي

ضا ثب ٔتغيط ٚاثؿت ٝذٛاٞس زاقت٘ .ىت ٝلبثُ شوط آٖ اؾت وٝ

ظ٘بٖ قٟط انفٟبٖ ثٛز ٜاؾت .چٙب٘ى ٝرس٘ 10 َٚكبٖ

ثب ٚضٚز ٞط ٔتغيط رسيس وّئ ٝتغيطٞبي ٔٛرٛز زض ٔؼبزِٝ

ٔيزٞس ،اظ ثيٗ ٔ 9تغيط ٔؿتمُ ٔٛضز ثطضؾي زض ايٗ

ثطضؾي ٔيق٘ٛس  ٚاٌط ٞط وساْ اظ آٟ٘ب ؾغح ٔؼٙبزاضي ذٛز

پػٞٚف ،لسضت ظٖ زض ذب٘ٛازٚ ٜاضز ٔؼبزِ ٝضٌطؾي٘ٛي قسٜ

ضا اظ زؾت زاز ٜثبقٙس ،لجُ اظ ٚضٚز ٔتغيط رسيس ،ايٗ ٔتغيط

اؾت ( ٚ )Sig=02000ثمئ ٝتغيطٞب ث ٝػّت ٔؼٙبزاض ٘جٛزٖ
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ثطضؾي ػٛأُ ٔؤحط ثط فبنّ ٝثيٗ اظزٚاد  ٚفطظ٘سآٚضي ...

وُ تغييطات ٔتغيط ٚاثؿت ٝاؾت و ٝتٛؾظ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ

ضاثغٝقبٖ ثب ٔتغيط ٚاثؿت ٝحصف قسٜا٘س (.)Sig>0205
٘تبيذ ٔٙسضد زض رس٘ 6 َٚكبٖ ٔيزٞس و ٝضطيت

ث ٝحؿبة ٔيآيس 02063 ،زضنس ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت ،ايٗ

ٕٞجؿتٍي چٙسٌب٘ٔ )R( ٝؼبزَ  02250زضنس ثٛز ٜاؾت.

ٔغّت ثسيٗ ٔؼٙبؾت ؤ ٝتغيط لسضت ظٖ زض ذب٘ٛاز ،ٜثيف

ايٗ ٔغّت ثسيٗ ٔؼٙبؾت ؤ ٝتغيط لسضت ظٖ زض ذب٘ٛاز ٜثٝ

اظ  02063زضنس اظ تغييطات تأذيط زض فطظ٘سآٚضي ضا زض ثيٗ

عٛض ٕٞعٔبٖ  02250زضنس ثب تأذيط زض فطظ٘سآٚضي اضتجبط

ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضي تجييٗ وطز ،ٜتٛضيح ٔي زٞس.

زاقت ٝاؾت .ضطيت تؼييٗ يب (٘ )R2يع و ٝثيبٍ٘ط ٘ؿجتي اظ
جذٍل  -6خالصِ هذل رگزسیَى چٌذهتغیزُ تأخیز در فزسًذآٍری ثِ رٍش گبم ثِ گبم
Sig

F

Adjust R square

R square

R

02049

12530

02022

02063

02250

جذٍل  -7ضزايت تأثیزات هذل تجییي كٌٌذُ تأخیز در فزسًذآٍری
سطح هؼٌیداری ()Sig
02041

T-value

()Beta

()B

ارسش T

ضزيت تأثیز استبًذارد

ضزيت تأثیز غیزاستبًذارد

-22055

02149

02167

هتغیز
لسضت ظٖ زض ذب٘ٛازٜ

ًتیجِگیزی ٍ ارائِ پیطٌْبد

و ٝتٛا٘ؿت اظ آظٔ ٖٛضز ػجٛض ٕ٘بيس .يىي زيٍط اظ

زض تحميك حبضط ،تأذيط زض فطظ٘سآٚضي ثب ٔتغيطٞبيي ،چ:ٖٛ

فطضيٞٝبيي و ٝتٛا٘ؿت اظ آظٔ ٖٛضز ػجٛض وٙس .حبوي اظ

ٔيعاٖ لسضت ظٖ زض ذب٘ٛاز ،ٜؾغح تحهيالت ،ؾٗ،

ٚرٛز ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ثيٗ لسضت ظٖ زض ذب٘ٛاز ٚ ٜتأذيط زض

ٌطايفٞبي ٔصٞجئ ،يعاٖ زضآٔس ذب٘ٛاز ٚ ٜپبيٍب ٜالتهبزي

فطظ٘سآٚضي ظ٘بٖ اؾت.

 -ارتٕبػي ٚاثؿت ٝاؾت .اظ ٔيبٖ ايٗ ٔتغيطٞب ،زٔ ٚتغيط ؾٗ

أب فطضيبت زيٍط ٘تٛا٘ؿتٙس اظ آظٔ ٖٛضز ػجٛض وٙٙس.

 ٚلسضت ظٖ زض ذب٘ٛاز ٜثب ٔيعاٖ ثبضٚضي ضاثغٔ ٝؿتميٓ زاضز

٘تبيذ ٘كبٖ ٔيزٞس ثطذالف فطضيبت تحميك ثيٗ

ؤ ٝتغيط لسضت ظٖ زض ذب٘ٛاز ٜثب ؾ٘ ٝظطئ ٝغطح قس ٜزض

تحهيالت ،اقتغبَ ،ؾٙتٌطاييٌ ،طايفٞبي ٔصٞجي ظ٘بٖ،

چٟبضچٛة ٘ظطي ايٗ تحميك ،اظ رٌّٕٛ٘ ٝطايي ،تئٛضي

ٌطايفٞبي ٔصٞجي ٔطزاٖ ،زضآٔس  ٚپبيٍب ٜالتهبزي-

ارتٕبػي  ٚتئٛضي اضظـٞبي فطأبزي تغجيك

ارتٕبػي ضاثغٔ ٝؼٙبزاضي ث ٝزؾت ٘يبٔس .ثٙبثطايٗ ،فطضيٝ

اضتمبي

ثيكتطي زاضز.
ٔسَ تحّيّي تحميك قبُٔ 9فطضي ٝاؾت و ٝاظ ايٗ ٔيبٖ
ز ٚفطضي ٝتٛا٘ؿت اظ آظٔ ٖٛضز ػجٛض ٕ٘بيس٘ .تبيذ ث ٝزؾت
آٔس ٜاظ تحميك حبضط ث ٝقطح ظيط اؾت:

حبضط عجك چبضچٛة ٔٛضز ٘ظط زض تحميك ٘يع تأييس
ٕ٘يقٛز ٘ ٚتبيذ ٘يع ثب زؾتٍب٘ ٜظطي تحميك ٔغبثمت ٘ساضز.

زض تحميك حبضط ،ثطاي ثطضؾي زليك ضاثغ ٝػٛأُ ٔؤحط
ثط فبنّ ٝثيٗ اظزٚاد  ٚفطظ٘سآٚضي شوط قس ،ٜػال ٜٚثط

فطضيٝاي و ٝثط ٚرٛز ضاثغٙٔ ٝفي ٔ ٚؼٙبزاض ثيٗ ؾٗ ٚ

ثطضؾي  ٚؾٙزف تأحيط ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ثط تأذيط زض

تأذيط زض فطظ٘سآٚضي زالِت زاضز ،اظ رّٕ ٝفطضيبتي اؾت

فطظ٘سآٚضي ،تحّيُٞبي ضٌطؾي٘ٛي چٙسٔتغيط ،ٜتأذيط زض
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فطظ٘سآٚضي ثب حضٛض ٔتغيطٞبي وٙتطِي ٘يع ثيبٖ قس ٜاؾت.

 -3آٔٛظـ  ٚفطًٙٞؾبظي ٔٙبؾت ثطاي ايزبز تفب ٓٞزض

٘تبيذ ضٌطؾي٘ ٖٛكبٖ ٔيزٞس ضطيت ٕٞجؿتٍي چٙسٌب٘ٝ

ظ٘سٌي ٔكتطن؛

ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت 02250 ٝاؾت و ٝثب تٛر ٝثٝ

 -4آٔٛظـ  ٚفطًٙٞؾبظي ثٚ ٝاِسيٗ ،پسضثعضيٞب ٚ

ٔيعاٖ  ٚ Fؾغح ٔؼٙبزاضي ضٌطؾي٘ٛي ،ضاثغ ٝآٟ٘ب زض ؾغح

ٔبزضثعضيٞب ثطاي ػسْ انطاض  ٚتأويس ث ٝظٚريٗ ثطاي

وٓ ٔؼٙبزاض اؾت .ضطيت تؼييٗ (ٔ )R2جيٗ آٖ اؾت وٝ

فطظ٘سآٚضي اظ عطيك ضازي ٚ ٛتّٛيعئ ٚ ٖٛغجٛػبت؛

 02063اظ ٚاضيب٘ؽ تأذيط زض فطظ٘سآٚضي تٛؾظ ٔتغيطٞبي

 -5تمٛيت تٛإ٘ٙسيٞبي ٔرتّف ظ٘بٖ رٟت ازاض ٜظ٘سٌي

ٔؿتمُ ٔٛرٛز زض ٔؼبزِ ٝضٌطؾي ٖٛو ٝزض ؾغح ٔؼٙبزاضي

زض اثؼبز ٔرتّف ،اظ لجيُ :تحهيُ ،اقتغبَٕٞ ،ؿطزاضي ٚ

لطاض زاض٘س ،تجييٗ ٔيقٛز .ثب تٛر ٝث٘ ٝتبيذ ث ٝزؾت آٔس ٜاظ

فطظ٘سپطٚضي  ... ٚ؛

ايٗ تحميك ،پيكٟٙبزٞبيي زض ز ٚثرف ارطايي  ٚپػٞٚكي

 -6ا٘زبْ تحميمبت  ٚپػٞٚفٞبي ثيكتط زض ذهٛل

اضائ ٝقس ٜاؾت:

ثطضؾي ػٛأُ ٔؤحط ثط فبنّ ٝثيٗ اظزٚاد  ٚفطظ٘سآٚضي زض
ؾغح اؾتبٖ انفٟبٖ  ٚؾبيط اؾتبٖٞبي پطرٕؼيت وكٛض؛

هحذٍديتّبی تحقیق

 -7ا٘زبْ تحميمبت زض ذهٛل تأحيط افعايف ؾٗ اظزٚاد ٚ

زض  ٕٝٞتحميمبت ارتٕبػي ٔحمك ثب ٔكىالت ٛٔ ٚا٘ؼي

تأحيطات آٖ زض تأذيط زض فطظ٘سآٚضي؛

ضٚث ٝضٚؾت و ٝايٗ ٔؿبيُ ثب تٛر ٝثٛٔ ٝضٛع ،ظٔبٖٔ ،حُ

 -8ا٘زبْ پػٞٚف زض ذهٛل تأحيط لسضت ظٖ زض ذب٘ٛازٜ

ا٘زبْ ،زؾتطؾي ث ٝأىب٘بت ٙٔ ٚبثغ پػٞٚكي ٔتفبٚت اؾت.

 ٚتأحيطات آٖ زض تأذيط زض فطظ٘سآٚضي؛

ٞط تحميك  ٚپػٞٚف ارتٕبػي اظ آ٘زب و ٝث ٝقىُ ٔؿتميٓ ٚ

 -9پيكٟٙبز ٔيقٛز و ٝايٗ پػٞٚف زض ؾغح والٖ (وكٛض

غيطٔؿتميٓ ثركي اظ حٛظ ٜذهٛني ظ٘سٌي قرهي افطاز

ٚاؾتبٖ) ٔغبِؼ ٚ ٝپػٞٚف قٛز.

ضا ث ٝپطؾف ٔيٌيطز ،ثب ٔحسٚزيتٞبيي ضٚثٝضٚؾت؛ اظ
رّٕٔ ٝحسٚزيتٞبي ايٗ تحميك ٔيتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز شيُ

هٌبثغ

اقبض ٜوطز:

اوتبيي ،ضظيتب .)1384( .وبٞف ثبضٚضي زض ايطاٖ  ٚػٛأُ

ػسْ ٕٞىبضي ثطذي ظ٘بٖ زض رٟت تىٕيُ پطؾكٙبٔ،ٝ

التهبزي -ارتٕبػي  ٚفطٍٙٞي ٔؤحط ثط آٖ ثب تأويس

ٌؿتطز ٜثٛزٖ زأ ٝٙتحميك (ٔٙبعك چٟبضزٌٜب٘ ٝانفٟبٖ)،

ثط ٘مف تٙظيٓ ذب٘ٛاز ٜثيٗ ؾبَٞبي 65-75

پبييٗ ثٛزٖ ؾغح تحهيالت ظ٘بٖ زض تؼسازي اظ ٔٙبعك

(ٔغبِؼٛٔ ٝضزي :قٟط انفٟبٖ) ،پبيبٖ ٘بٔٝ

انفٟبٖ  ٚػسْ زضن نحيح اظ ؾؤاَٞب ،ػسْ زؾتطؾي ثٝ

وبضقٙبؾي اضقس ربٔؼ ٝقٙبؾي زا٘كٍب ٜانفٟبٖ،

ثطذي اظ ٔٙبثغ ٔٛضز ٘يبظ رٟت تحميك ٔ ٚكىالت ٔبِي

زا٘كىس ٜازثيبت  ٚػّ ْٛا٘ؿب٘ي.

پػٞٚف.

أب٘ئٟ ،سئ .)1387( .جب٘ي رٕؼيتقٙبؾي ،تٟطاٖ :ؾٕت.

ايٍّٟٙبضت ،ض٘ٚبِس .) 1373( .تح َٛفطٍٙٞي زض ربٔؼٝ
پیطٌْبدّبی اجزايی ٍ پضٍّطی

پيكطفت ٝنٙؼتي ،تطرٕٔ :ٝطيٓ  ٚتط ،تٟطاٖ:

 -1آٔٛظـ  ٚتأويس ثط اظزٚاد زض ؾٙيٗ ٔٙبؾت ثطاي

ا٘تكبضات وٛيط.

رٛا٘بٖ؛
 -2آٔٛظـ  ٚتأويس ثط فطظ٘سآٚضي زض ؾٙيٗ ٔٙبؾت ؛

تمٛي٘ ،ؼٕت اهللٔ .)1388( .جب٘ي رٕؼيت قٙبؾي ،تٟطاٖ:
ا٘تكبضات آيسيٗ.
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ثطضؾي ػٛأُ ٔؤحط ثط فبنّ ٝثيٗ اظزٚاد  ٚفطظ٘سآٚضي ...

تٛزاضٔ ،ٚبيىُ .)1378( .تٛؾؼ ٝالتهبزي وكٛضٞبي رٟبٖ

ؾبضٚذب٘ي ،ثبلط .)1385( .ضٚـٞبي تحميك زض ػّْٛ

ؾ ،ْٛتطرٕ :ٝغالٔؼّي فطربزي ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات

ارتٕبػي ،رّس ز ،ْٚتٟطاٖ :پػٞٚكٍب ٜػّ ْٛا٘ؿب٘ي

ٔطوع ٔساضن التهبزي  ٚارتٕبػي ثط٘بٔ ٚ ٝثٛزر.ٝ

ٔ ٚغبِؼبت فطٍٙٞي ،چبح چٟبضْ.

ثيىط ،تطظاَ٘ .)1381( .ح ٜٛا٘زبْ تحميمبت ارتٕبػي،
تطرٕٛٞ :ٝق٘ ًٙبئجي ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ضٚـ.

حؿيٙي ،حبتٓ .)1386( .زضآٔسي ثط رٕؼيت قٙبؾي
التهبزي -ارتٕبػي  ٚتٙظيٓ ذب٘ٛاز ،ٜزا٘كٍبٜ
ثٛػّي ؾيٙبٕٞ :ساٖ.

ذبِهي ،ظٞطا .)1390( .ثطضؾي ػٛأُ ٔٛحط ثط ا٘تربة ظٔبٖ
اِٚيٗ فطظ٘س زض قٟط قٟطضب ،پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي
اضقس رٕؼيت قٙبؾي ،زا٘كىس ٜازثيبت  ٚػّْٛ
ا٘ؿب٘ي ،زا٘كٍب ٜآظاز زٞبلبٖ.

ذبِٛيي ،عبٞط .)1386( .ٜثطضؾي ػٛأُ ٔؤحط ثط تٕبيُ ٚ
ػسْ تٕبيُ ظٚريٗ رٛاٖ ث ٝفطظ٘سآٚضي زض قٟط
وطٔبٖ ،پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس رٕؼيتقٙبؾي،

ؾبػي ،ػّي .)1377( .آٔبض زض ػّ ْٛارتٕبػي ثب وبضثطز
٘طْافعاض  Spssزض پػٞٚفٞبي ارتٕبػي ،تٟطاٖ:
ٔؤؾؿ٘ ٝكط رٟبز.
ؾتٛزٞ ،ٜسايت اهلل؛

ثٟبضي ،ؾيف اهلل.)1386( .

آؾيتقٙبؾي ذب٘ٛاز ،ٜتٟطاٖ٘ :كط ٘ساي آضيب٘ب.

قبيبٖ ٟٔط ،ػّيطضب .)1377( .زايط ٜإِؼبضف تغجيمي ػّْٛ
ارتٕبػي (وتبة ا ،)َٚتٟطاٖ :ا٘تكبضات ويٟبٖ.

قىٞٛئ ،طتضي .)1380( .ثطضؾي اٍ٘يعٜٞبي ثبضٚضي زض
ظ٘بٖ ضٚؾتبيي

قٟطؾتبٖ تٙىبثٗ،

پبيبٖ٘بٔٝ

وبضقٙبؾي اضقس رٕؼيتقٙبؾي ،زا٘كٍب ٜآظاز
اؾالٔي ٚاحس ضٚز.ٗٞ

وخيطئٟ ،سي .)1387( .ػٛأُ ارتٕبػي – فطٍٙٞي ٚ

زا٘كىس ٜازثيبت  ٚػّ ْٛا٘ؿب٘ي ،زا٘كٍب ٜآظاز

رٕؼيتي ٔؤحط ثط ثبضٚضي (ٔغبِؼٛٔ ٝضزي ظ٘بٖ

اؾالٔي ٚاحس زٞبلبٖ.

ٕٞؿطزاض  15-49ؾبِ ٝقٟط ٚضأيٗ) ،پبيبٖ ٘بٔٝ

زٞمب٘ي پٛزٔ ،ٜحٕسػّي .)1388( .ثطضؾي تأحيط اقبػٝ
٘ٛآٚضي  ٚوبٞف ثبضٚضي (ٔغبِؼٛٔ ٝضزي :قٟط
انفٟبٖ) ،پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس رٕؼيت

وبضقٙبؾي اضقس ،زا٘كىس ٜػّ ْٛارتٕبػي  ،زا٘كٍبٜ
تٟطاٖ.

وطٔي ،آظاز .)1388( .ثطضؾي ػٛأُ التهبزي – ارتٕبػي-

قٙبؾي  ،زا٘كىس ٜازثيبت  ٚػّ ْٛا٘ؿب٘ي ،زا٘كٍبٜ

فطٍٙٞي ٔؤحط ثط ثبضٚضي زض قٟطؾتبٖ ثٛوبٖ،

آظاز اؾالٔي ٚاحس زٞبلبٖ.

پبيبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس رٕؼيتقٙبؾي ،زا٘كٍبٜ

ضقيسي ،اثطاٞيٓ« .)1379( .ثطضؾي ػٛأُ التهبزي-

آظاز اؾالٔي ٚاحس ضٚز.ٗٞ

ارتٕبػي -فطٍٙٞي  ٚرٕؼيتي ٔؤحط ثط ثبضٚضي زض

ّٔتفت ،حؿيٗ .) 1381( .ثطضؾي پيبٔس اقتغبَ ثطاي ظ٘بٖ

قٟط زٞبلبٖ» ،فهّٙبٔ ٝػّٕي  ٚپػٞٚكي رٕؼيت،

قبغُ  ٚفطظ٘س آٟ٘ب ،پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس

ؾبَ  ،8ـ  ،33ل .4

ربٔؼ ٝقٙبؾي ،زا٘كٍب ٜقيطاظ.

ظاضع ،ثيػٖ .)1389( .رٕؼيت قٙبؾي التهبزي  ٚارتٕبػي،
تٟطاٖ :ؾٕت.

يعزا٘يٙٔ ،يػ .)1383( .ٜثطضؾي ػٛأُ ٔٛحط ثط ٍ٘طـ ثٝ
فطظ٘س زض قٟطؾتبٖ قٟطضب ،پبيبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي

ؾبضٚذب٘ي ،ثبلط .)1380( .زضآٔسي ثط زايط ٜإِؼبضف ػّْٛ

اضقس رٕؼيت قٙبؾي ،زا٘كىس ٜازثيبت  ٚػّْٛ

ارتٕبػي ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ويٟبٖ ،رّس ز ،ْٚچبح

ا٘ؿب٘ي ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس زٞبلبٖ.
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