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تبريس


بٌْام بطيری خطيبی ،زإف آّ٘ذت ٚجبّؼ ٚقٖبؾي زإكيب ٙآظاز اؾالّي ٗاحس تجطيع
سيرٍس فخرائی ،اؾتبزيبض ىطٗ ٙػَُ٘ اجتْبػي زإكيب ٙپيبُ ٕ٘ض ٗاحس ّطاغٚ
چکيذُ

ٛسف اظ إجبُ ائ تحقيق ،ثطضؾي ٗ قٖبذت تأثيط ػ٘اٌّ جْؼيت قٖبذتي ،اقتهبزي ،اجتْبػي ٗ فطٖٛيي زض تجييئ
پطذبقيطي زض ذبٕ٘ازّ ٙيثبقس .ث ٚػجبضت زييط زض ائ پػٗٛف ؾؼي قس ٙاؾت ث ٚائ پطؾف اؾبؾي پبؾد زاز ٙمٚ
چطا زض ثطذي اظ ذبٕ٘ازٛٙب ضفتبضٛبي پطذبقيطإ ٚزيسّ ٙيق٘ز .ثط ائ اؾبؼ فطضيٛٚبيي م ٚاظ ؾ ٚزيسىبٕ ٙظيطي اظ
ح٘ظ ٙضٗآقٖبؾي اجتْبػي؛ يؼٖي ضٗينطز ضٗإنبٗي ،ضٗينطز ضفتبضىطايي ٗ ضٗينطز قٖبذتي ٗ ْٛچٖئ ،اظ ّغبٍؼبت
ٗ تحقيقبت پيكئ ،جٜت تجيئ پطذبقيطي زض ذبٕ٘از ٙاؾيتٖتب ىطزييس ٙاؾيت .زازٛٙيبي ّي٘ضز ٕييبظ ثيطاي آظّي٘ٓ
فطضيٛٚبي تحقيق اظ عطيق پطؾكٖبّ ٗ ٚثب ْٕٕ٘ٚىيطي ؾْٜيٚاي ّتٖبؾت ثب حجِ ) (PPSاظ يل ْٕٕ٘يٕ 384 ٚفيطي اظ
ؾغح قٜط تجطيع ىطزآٗضي قس .ثطاي زؾتٚثٖسي ّؤٍفٛٚبي ّطث٘ط ث ٚپطذبقيطي ذبٕ٘ازىي اظ تحَيٌ ػبَّي امتكبفي،
ثطاي ّحبؾج ٚپبيبيي ى٘يٛٚب اظ آٍفبي مطٕٗجبخ ٗ ٕيع ثطاي آظّ٘ٓ فطضيٛٚب اظ تنٖيلٛيبي آّيبضي ضيطيت ْٛجؿيتيي
پيطؾ٘ٓ ،آظّ٘ٓ تفبٗت ّيبٕيئ ) ٗ (T-testآظّ٘ٓ تحَيٌ ٗاضيبٕؽ يلعطف ٚاؾتفبز ٙىطزيس ٗ زض ٕٜبييت ثيطاي تجييئ
ػ٘اٌّ اجتْبػي ّؤثط ثط پطذبقيطي ذبٕ٘از ٙاظ تحَيٌ ضىطؾي٘ٓ چٖسىبٕ ٚاؾتفبز ٙقسٕ .تبيج حبنٌ ٕكبٓ ّيزٛس مٚ
پطذبقيطي ذبٕ٘ازىي ثب ّتغيطٛبي ٕ٘ع ذبٕ٘ازٕ٘ ،ٙع اظزٗا  ،پبييب ٙاقتهيبزي  -اجتْيبػيٗ ،ضيؼيت قيغَي ،ؾيغح
تحهيالت ،ؾٔ ٗ ثبٗضٛبي ّصٛجي ضاثغّ ٚؼٖيزاضي زاقت ٚاؾت.
ٍاشُّای کليذی :پطذبقيطي زض ذبٕ٘از ، ٙػ٘اٌّ اجتْبػيٕ٘ ،ع ذبٕ٘از.ٙ



ٕ٘يؿٖسّ ٙؿؤًٗ09141077758:

Email: be.bashiri.2011@gmail.com

222

جبّؼٚقٖبؾي مبضثطزي ،ؾبً ثيؿت ٗ چٜبضُ ،قْبض ٙپيبپي ( ،)50قْبض ٙزُٗ ،تبثؿتبٓ 1392

هقذهِ ٍ بياى هسألِ

اظ ظٕبٓ  19تب  90ؾبٍ ٚن٘ضت ىطفتّ ،كرم قيس ميٚ

ثييب ٗجيي٘ز زىطىييٕ٘ي زض ؾييبذتبض ذييبٕ٘ازٕ ٗ ٙقييفٛييبي

 %25إٜٓب زض ظّبٓ ّهبحج ٚزچيبض آقيفتيي ضٗآقيٖبذتي

ذبٕ٘ازىي ،ثيتطزيس ذيبٕ٘ازْٛ ٙچٖيبٓ ينيي اظ اضميبٓ ٗ

ث٘زٕس %22 ،إٜٓب ٕكبٕٛٚبي قسيس ثيْبضي جؿيْي زاقيتٖس

ٕٜبزٛبي انَي جبّؼ ٚث ٚقْبض ّي ضٗز .اْٛيت ذبٕ٘از ٙاظ

ٗ  %17إٜٓب ىعاضـ مطزٙإس م ٚزض عيً٘ ظٕيسىيقيبٓ زض

ائ ضٗاؾت م ٕٚ ٚتٖٜب ّحيظ ّٖبؾجي ثيطاي ْٛؿيطآ ثيٚ

ّؼطو پطذبقيطي ذبٕ٘ازىي ث٘زٙإس .زض ّيبٓ ظٕبٕي ميٚ

قْبض ّي آيس ،ثَنٗ ٚظيف ٚجبّؼٚپصيطي ٗ تطثيت ٕؿٌٛبي

پطذبقيطي زض ذبٕ٘از ٙضا تجطث ٚميطز ٙث٘زٕيس ،فٜيِ ايئ

آتي ضا ٕيع ثط ػٜس ٙزاضز .اْٛيت ٗاالي ذبٕ٘از ٙظّبٕي ثٜتط

ّ٘ض٘ع م ٚظٕسىيقبٓ زضّؼطو ذغط ثي٘زٕ ٗ ٙييع تيأثيط

زضك ّيىطزز مي ٚثي ٚمبضمطزٛيبي اؾبؾيي ٗ ثٖييبزئ آٓ

پطذبقيييطي ثييط ظٕييسىي إٜٓييبٛ ،ييط مييساُ ثيي ٚنيي٘ضت

ت٘ج ٚمٖيِ .ينيي اظ ايئ مبضمطزٛيبي انيَي ،تني٘ئ ٗ

ّؼٖيزاضي زض تغييط پصيطي ّكينالت ضٗآقيٖبذتي إٓيبٓ

قنٌ زٛي قرهيتٛبي إؿبٓٛبؾت .ايفيبي ثٜيٖي ٚايئ

ٕقف زاقتٚإسّ٘ ْٚٛ %12 .اضز ّكنالت ضٗآقيٖبذتي ٗ

مبضمطزٛب ٕٚ ،تٖٜب ثطاي ثقبي ذيبٕ٘از ،ٙثَني ٚثيطاي تيساُٗ

ّ٘ ْٚٛ %7اضز ثيْبضي قسيس جؿْبٕي ث ٚپطذبقييطي زض

جبّؼ ٗ ٚإؿجبُ اجتْبػي ٕيع ضطٗضي اؾتٍٗ ،ي ثب ايئ

ذبٕ٘از ٕؿجت زاز ٙقس ٙاؾت .پطذبقيطي زض ذبٕ٘از ٙثيٚ

ٗنفِٛ ،امٖ٘ٓ ذبٕ٘از ٙزچبض آؾيتٛبيي ٕظييط :عيال،،

ن٘ضت فعايٖيسٙاي ييل ّكينٌ جٜيبٕي ثيطاي ثٜساقيت

اذتالفييبت ظٕبقيي٘يي ،ذ٘زمكييي ،م٘زمييبٓ فييطاضي ٗ

ضٗإي ّحؿ٘ة ّي قي٘ز ٗ ثٜساقيت ضٗإيي ٗ جؿيْبٕي

پطذبقيطي زض ذبٕ٘از ٙقس ٙاؾت.

افطاز ،ثٗ ٚيػ ٙظٕبٓ ٗ م٘زمبٓ ضا ث ٚن٘ضت جيسي تحيت

پطذبقيطي پسيسٙاي اؾت م ٚضٗاثظ ؾبٍِ ذيبٕ٘ازىي

تأثيط قطاض ّي زٛس .زازٛ ٙبي ّ٘ج٘ز ثيبٕيط آٓ اؾت م20 ٚ

ضا م ٚثطاي تحنيِ ذبٕ٘از ٙالظُ ٗ ضطٗضي اؾتّ ،تعٍيعً

تييب  50زضنييس اظ ظٕييبٓ زض ثيكييتط مكيي٘ضٛب زض زٗضٙاي اظ

ؾبذت ،ٚثؼضبً اظ ثئ ّيثيطزّْ .نئ اؾيت ثطذيي افيطاز

ظٕسىي ذي٘ز زض ّؼيطو پطذبقييطي زض ذيبٕ٘از ٙقيطاض

تؼجت مٖٖس ،اّب ائ ٗاقؼيت زاضز م ٚثيكتط پطذبقيطيٛب

ىطفتٚإس ). (Heise, Raikes, Watts, Zwi, 1994

زض ذبٕ٘ازٛٙب ضٗي ّيزٛس .ثطاي ّثبً ،آّطينبيييبٓ چٖيبٓ

پطذبقيطي زض ذبٕ٘از ،ٙػبٌّ ذغط ؾبظي ّٜيِ ثيطاي

زض ّؼطو پطذبقيطيٛبي اػضيبي ذيبٕ٘از ٙذي٘ز قيطاض

زاّٖٗ ٚؾيؼي اظ ّكنالت ثٜساقيتي زض ٕظيط ىطفتي ٚقيسٙ

زاضٕس م ٚذبٕ٘از ٙضا پؽ اظ پَييؽ ٗ اضتيف ،ذكئتيطئ

اؾت؛ اظ جَْ ٚپبيئ ث٘زٓ ٗظٓ ٕ٘ظازإي مٖٛ ٚييبُ تٍ٘يس

ٕٜبز اجتْبػي ٕبّيسٙإس .ثطذي ّسػيإيس پطذبقييطي زض

ّبزضآ قبٓ زض ّؼيطو ذكيٖ٘ت ْٛؿيطآ قيبٓ ث٘زٕيس

ذييبٕ٘ازّْٜ ٙتييطئ ّؿييأٍ ٚاجتْييبػي اؾييت ميي ٚاّييطٗظٙ

). (Bullock & Mc. Farlane, 1993

آّطينبييبٓ ثب آٓ زؾت ث ٚىطيجبٕٖس.

ثٖييبثطائّ ،غبٍؼييبت اپيييسّيٍ٘٘غيل زض اييئ ظّيٖيي ٚزض

ينييي اظ پسيييسٛٙييبيي مييّ ٚغبٍؼيي ٚآٓ ثيي ٚؾيي ٚحيي٘ظٙ

ّ٘ضز ائ مي ٚچي ٚمؿيبٕي ،چيٕ٘ي ٗ ٚثيب چي ٚإيييعٗ ٙ

جبّؼٚقٖبؾي ،ضٗآقٖبؾي ٗ فطٖٛو ثؿيبض ّطث٘ط اؾيت،

ٗؾيَٚاي ّ٘ضز پطذبـ قطاض ّيىيطٕس ٗ ػ٘اٌّ ّؤثط ثط آٓ

پطذبقيطي ٗ ضفتبضٛيبي پطذبقييطإ ٚاؾيت .ضفتبضٛيبي

چ ٚچيعٛبيي ٛؿتٖس ،يني اظ ضطٗضتٛبي اجتٖبة ٕبپصيط

ذكٕ٘تآّيع ضا ّي ت٘آ زض ىؿتطٗ ٙؾيؼي اظ حي٘ظٛٙيبي

ثطاي پيكييطي ٗ زضّبٓ ائ ّؼضيٌ اجتْيبػي ثي ٚقيْبض

جبّؼٚقٖبؾي ٗ ضٗآقٖبؾي ّ٘ضز تحقيق ٗ ّغبٍؼي ٚقيطاض

ّي آيس ،چطا م ٚثبيس زقيت ميطز ثيطاي زاقيتٔ جبّؼيٚاي

زاز.

ؾييبٍِ ٗ افييطازي ّتؼييبزً زض جبّؼييْٕ ،ٚيييتيي٘آ ضٗاثييظ
زض يل ّغبٍؼ ٚپيْبيكي م ٚضٗي ْٕٕ٘ٚاي ٕ 961فيطي

پطذبقيطإ ٚزض ذبٕ٘از ٙضا ٕبزيس ٙىطفت .،ظيطا ٕتبيج ٕبقي

ثطضؾي ػٌَ اجتْبػي ٗ فطٖٛيي ّؤثط ثط پطذبقيطي زض ّيبٓ ذبٕ٘ازٛٙبي تجطيع

اظ ضفتبض پطذبقيطإ ٚذبٕ٘از ثط قطثبٕي ،ؾجت ّيقي٘ز ميٚ
اٗ زض ضٗاثظ اجتْبػي ذ٘ز ثيب زيييطآ ضفتيبضي ٕبثٖٜجيبض
زاقت ٚثبقس ٗحتي ثيطاي افيطازي مي ٚاظ ّقٍ٘ي ٚذكيٕ٘ت
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زٗضٕس ٗ اظ آٓ شٖٛيتي ٕساضٕسّ ،كنالتي ثٗ ٚج٘ز آٗضز .ثب

إسيك ٗ ٚايس ٙانيَي ايئ ضٗينيطز آٓ اؾيت مي ٚضفتيبض

ت٘ج ٚثّ٘ ٚاضز شمط قيسّ ،ٙيي تي٘آ ثي ٚاْٛييت ثطضؾيي

قيرم ّحهييً٘ ييبزىيطيٛييبي پيكيئ اٗؾييت .ضفتييبض

ّ٘ض٘ع پطذبقيطي ذبٕ٘ازىي پي ثطز ،چيطا مي ٚتٖٜيب ثيب

مٖٕ٘ي ،قنٌ ىطفت ٚثٗ ٚؾيَ ٚتق٘يتٛيبي ىصقيت ٚاؾيت.

قٖبذت جبّغ ٗ مبٌّ ائ پسيسْٛ ٗ ٙچٖئ ،ثب قٖبؾيبيي

زض ٛط ّ٘قؼيتي قرم ضفتبضٛبي ّؼيٖي ضا ّيآّي٘ظز ميٚ

ٗ قٖبذت ػ٘اٌّ زذيٌ زض آٓ ّي ت٘آ آٓ ضا تحت مٖتطً

ثط اثط تنطاض ّْنٔ اؾت ث ٚن٘ضت ػبزت زض آيٖسٗ .قتيي

زض آٗضز ٗ اظ آثبض ّرطة آٓ جَ٘ىيطي ْٕ٘ز ٗ يب حيساقٌ

قرم زٗثبض ٙزض آٓ ّ٘قؼيت قطاض ىييطز ،ؾيؼي ذ٘اٛيس

آٓ ضا مبٛف زاز .پؽ قٖبؾبيي ّنيبٕيعُٛيبي پطذيبـ ٗ

مطز ْٛبٓ ضفتبض ػبزت قس ٙذ٘ز ضا تنطاض مٖسٕ ،ظطيٛٚبي

ػ٘اٌّ ّؿتؼس مٖٖس ٙآٓ ،ظّيٖ ٚالظُ ضا ثطاي ثطٕبّٚضييعي ٗ

يبزىيطي زض ز 1930 ٚٛثط ّجٖبي مبضٛب ٗ تحقيقبت مؿبٕي

زاقتٔ جبّؼ ٗ ٚذبٕ٘ازٙاي ؾبٍِ فطاّ ِٛيآٗضز .ثي قيل

چ٘ٓ اي٘آ پبٍٗ٘ف ،فيعيٍ٘٘غيؿت ٗ ضٗآقيٖبؼ ضٗؾيي

ثب قٖبذت تكريم ٗ تجيئ زقيق ػ٘اٌّ ّيؤثط ثيط ثيطٗظ

زض ّيي٘ضز قييطعي قييسٓ پبؾييري٘ ٗ ثييي اف اؾيينيٖط،

پطذبقيطي ذبٕ٘ازىي جَ٘ىيطي اظ ٗق٘ع آٓ اّنبٓ پيصيط

ضٗآقييٖبؼ آّطينييبيي زض ّيي٘ضز قييطعي قييسٓ مٖكيييط

ذ٘اٛس ث٘ز.

ّحج٘ثيت ٗ قٜط ظيبزي پيسا مطزٕس .مبضثطز ائ ٕظطيي ٚزض
ّيي٘ضز ضفتبضٛييبي اجتْييبػي ثييٗ ٚؾيييَ ٚآٍجييطت ثٖييسٗضا،

پيطيٌِ ٍ هباًی ًظری

ضٗآقٖبؼ مبٕبزايي– آّطينبيي ث ٚايجبز ٕظطيٚاي زييطي

اظ ٕظط ّفّٜ٘يٗ ،اغ ٙپطذبقيطي ٕبظط ثٕ٘ ٚع قست ػٌْ

ثب ٕبُ ٕظطي ٚيبزىيطي اجتْبػي إجبّيس (مطيْي.)37 :1381 ،

زض ّقبثٌ زييطآ ثّ ٚف ُٜ٘مَيي اػيِ اظ فيطزي ،جْؼيي،

عجق ٕظط ثٖسٗضا ،پطذبقيطي مبّالً جٖج ٚتقَييسي زاضز

مالّي ،ضفتبضي ايجبثي ٗ ؾَجي اؾت (عبٛطي.)12 :1381 ،
پطذبـ ّؼٖبي ّتقٔ ٗ ّكرهي ٕيساضز؛ ثيطاي ْٕٕ٘يٚ

ٗ اظ ضاّ ٙكبٛس ٙمؿت ّيقي٘ز ٗ ْٕييت٘إيس پبيي ٚشاتيي
زاقت ٚثبقس (مطيْي.)219 :1373 ،

ثطذي اظ تؼبضيف آٓ تٖٜب ثط جٖج ٚفيعيني تأميس مطزٛ ،ٙيط

پطذبقيطي ثئ ٗاٍسئ ّسً ٗاٍي٘يي ثطاي ييبزىيطي

فؼٌ يب ضفتبض تٜسييسآّيعي ضا مي ٚثي ٚقهيس اييطاز نيسّٚ

ضفتبض ذكٖ٘تىطايبٕ ٚاؾيت .ثچيٛٚيبيي مي ٚپطذبقييطي

ن٘ضت ىيطز ٗ ػْالً ث ٚايطاز نسّ ٗ ٚآؾيت ّٖجطق٘ز يب

ٗاٍسئ ضا تجطثّ ٗ ٚكبٛسّ ٙييمٖٖيس ،پطذبقييطي ضا ثيٚ

احتْبً ايطاز نسّ ٗ ٚآؾييت ضا زض پيي زاقيت ٚثبقيس ،زض

ػٖ٘آ اثعاضي ّٖبؾيت ثيطاي ثييبٓ ذكيِ ٗ مٖتيطً ضفتيبض

ظّط ٙضفتبضٛبي پطذبقيطإّ ٚحؿي٘ة ّييمٖٖيس .ؾيبظّبٓ

زييطآ ّيپصيطٕس .ثٖبثطائ ،اظ ائ زيسىب ٙزض ذبٕ٘ازٛٙبيي

جٜبٕي ثٜساقت زض تؼطيف ذ٘ز اظ پطذبـ ثيبٓ ّييزاضز:

ميي ٚاػضييبي آٓ زض ميي٘زمي قييبٛس پطذبقيييطي ٗاٍييسئ

«پطذبـ اؾتفبز ٙػْسي اظ ٕيطٗ يب قسضت فيعيني ،اضػبة

ث٘زٙإس ،احتْبً ثطٗظ پطذبقيطي ييب تئ زازٓ ثي ٚآٓ ثيٚ

يب تٜسيس ثط ذ٘ز يب زييطي اؾت م ٚػَيي ٚييل ىيطٗ ٙييب

ّطاتت ثيكتط اظ ذبٕ٘ازٛٙبي زييط اؾت.

جبّؼ ٚن٘ضت ىطفت ٗ ٚث ٚآؾيت جؿْي ّطىع ييب آؾييت
ضٗإي ؾ٘ء ضقس ٗ تنبٌّ ييب ّحطّٗييت ّٖجيط قي٘ز ييب
احتْبً ٗق٘ع ايئ ٕتيبيج ّتهي٘ض قي٘ز» ( ؾيبظّبٓ جٜيبٕي

ثسئ تطتيتّ ،فطٗضبت ٕظطي ٚيبزىيطي اجتْيبػي زض
ّ٘ضز پطذبقيطي ضا ّيت٘آ زض ّ٘اضز ظيط ذالن ٚمطز:
 - 1پطذبقيطي قبثٌ إتقبً اظ ٕؿيَي ثيٕ ٚؿيٌ زيييط

224

جبّؼٚقٖبؾي مبضثطزي ،ؾبً ثيؿت ٗ چٜبضُ ،قْبض ٙپيبپي ( ،)50قْبض ٙزُٗ ،تبثؿتبٓ 1392

اؾت.

اّ٘اً ذ٘ز ضا آٗضز ،ٙزض ثئ افطاز قجيَ ٚتقؿييِ ّييمٖٖيس.

 - 2پطذبقيطي ّي ت٘إس اظ عطيق ّسً ثٖسي (تقَييس)

ْٛچٖئ ،زض قيجَ ٚزييطي ّ٘اضز اذتالف ضا ث ٚقيؼطى٘يي

يبز ىطفت ٚق٘ز.

زض حض٘ض جْغ ٗ ٛج٘ مطزٓ ينسييط ّغطح ّييمٖٖيس ٗ

ّ -3غبٍؼييبت ظيييبزي زض ذهيي٘ل پطذبقيييطي زض

قجيَ ٚزاٗضي ّي مٖس م ٚزض ائ ّكبػط ٙچي ٚمؿيي ثطٕيسٙ

ذبٕ٘از ٙث ٚاضتجيبط ( ّؿيتيقِ ٗ غييط ّؿيتقيِ) زض زٗضآ

قس ٙاؾت ٗ ثطٕيسّ ٙكيبػط ٙعجؼيبً ثطٕيس ٙزػي٘ا قيٖبذتٚ

م٘زمي ٗ پطذبـ زض زٗضآ ثعضىؿبٍي پي ثطزٙإس.

ّيق٘ز .ث ٚػجبضت زييط ،پطذبقيطي زض ائ ّ٘اضز الاقٌ

ث٘يطىْٔ زض ت٘ضيح ػَت احتْبً پطذبـ زض تْيبّي

ثب ّالك ْٛيبٕي ث٘زٓ ّغبثقت ْٕيمٖس.

ذبٕ٘ازٛ ٙب ثط ٕقف ػ٘اٌّ فطزي تأميس ّييمٖيس .اٗ ٕكيبٓ
ّي زٛس  .زض ذبٕ٘ازٛ ٙبيي م ٚاػضيبي آٓ ذي٘ز زض زضٗآ

رٍيکر رٍاًکاٍاًًِ :ظريِ ًاکاهی -پرخاضگری

م٘زمي زض ّؼطو پطذبـ قطاض ىطفتٚإيس ،احتْيبً ثيطٗظ

ديذگاُ اًگيسضی

پطذييبـ يييب تيئ زازٓ ثيي ٚآٓ ،ثييّ ٚطاتييت ثيكييتط اؾييت

پطذبقيطي ّي ت٘إس ّؼًَ٘ ٛيط ّ٘قؼييت ٕبذ٘قيبيٖس ييب

(زضٗيفپ٘ض.)51 :1378 ،

ّالً إييعيّ ،ثٌ ذكيِ ،زضز ٗ  ....ثبقيس ،اّيب ّْٜتيطئ
ػبٌّ زض ايجبز پطذبقيطي اظ ّيبٓ ْٛي ٚػ٘اّيٌٕ ،بميبّي

ًظريِ پرخاضگری ٍ خطًَت

اؾت .اىط فطزي زض ٕيٌ ثٛ ٚسف ذ٘ز ثب قنؿيت ّ٘اجيٚ

نبحجٖظطآ ح٘ظ ٙػَُ٘ اجتْبػي زض ّ٘ضز پطذبقيطي ثٚ

ق٘زٕ ،بمبّي حبنيٌ  ،احتْيبً پبؾيد پطذبقييطإ ٚاٗ ضا

زٗ زؾت ٚتقؿيِ قس ٙإس :ىطٗٛي مّ ٚؼتقسٕس پطذبقييطي

افعايف ّيزٛسّ .ؼٖبي ائ ّغبٍت ائ ٕيؿت ميٕ ٚبميبّي

شاتي ٗ فغطي اؾت ٗ ىطٗٛيي مي ٚآٓ ضا حبنيٌ ػ٘اّيٌ

ْ٘ٛاض ٙث ٚپطذبقيطي ّٖجط ّي ق٘ز ،يب ايئ ميٕ ٚبميبّي

اجتْبػي ٗ زض ٕتيج ٚآّ٘ذتٖي ّيزإٖس.

تٖٜب ػَت پطذبقيطي اؾت (آضٕؿ٘ٓ.)289 :1385 ،

تحقيقبت ٍئٕ٘بضز ثطم٘ٗيتع زض ّ٘ضز پطذبقيطي ٕكيبٓ

ثط عجق اػتقبزات ٕظطيٚپطزاظآ إييعقيٕ ،بميبّي ييل

زاز ٙاؾت مي ٚحتيي ّكيبٛس ٙآالت ٗ اثيعاض پطذبقييطي

ػَت اؾبؾي پطذبقيطي اؾت م ٚحبٍتي اظ إييرتيي ييب

ّي ت٘إس زض قرم ّكبٛس ٙمٖٖس ٙحبٍيت پطذبقييطي ضا

ؾبئق ضا زض قرم ثيٗ ٚجي٘ز ّيي آٗضز مي ٚزض حضي٘ض

ثطإييعز ٗ ٕييع زض ّي٘ضز فطضييٕ ٚبميبّي– پطذبقييطي،

قطيٖٛٚبي ّٖبؾت ظبٛط ّي ق٘ز .زض ٕتيجي ،ٚثيطاي مٖتيطً

ّحققبٓ پؽ اظ ىعاضـ ٕتبيج ىيطٗ ٙيييٌ م٘قييسٕس ايئ

ثبيس ث ٚضاٛٙبيي ثٖيسيكيِ مّ ٚيت٘إٖس ٕبمبّي ضا ميِ مٖٖيس

آظّبيف ضا زٕجبً مٖٖس ،اّب ثيكتط آظّبيفٛب ٕكيبٓ زاز ميٚ

(مطيْي)226 :1373 ،

پطذبقيطي ٕتيج ٚحتْي ٗ انَي ٕبمبّي ٕيؿيت .زض ايئ
ّ٘ضز ث ٚتحقيبت ثبضمط زّج٘ ٍي٘ئ ٗ ؾيي ييطظ ّييتي٘آ

ًظريِ هٌابغ

اقبض ٙميطزْٛ .چٖيئ ،زض ٕقيبعي اظ جٜيبٓ ٗ زض ثؼضيي

ٕظطيّٖ ٚبثغ يني اظ اٍٗئ ٕظطيٛٚبيي ث٘ز مٗ ٚيَييبٓ ىي٘ز

فطٖٛوٛب ان٘الً چيعي ثٕ ٚبُ پطذبقيطي ٗجي٘ز ٕيساضز؛

زض ّ٘ضز پطذبقيطي ذبٕ٘ازىي ّغطح مطز ،ثط پبيي ٚايئ

ّثالً ث ٚىفت ٚات٘مالئ ثطه زض يني اظ قجبيٌ ٗقتي زٗ ٕفيط

ٕظطيٕ ،ٚظبُ ذبٕ٘ازّ ،ٙبٕٖس ٛيط ٕظيبُ ييب ٗاحيس اجتْيبػي

ثب  ِٛاذتالف يب ٕعاػي زاضٕيس ،ثي ٚجيبي جٖيو ٗ زػي٘ا

زييطي زاضاي ٕظبُ اقتساضي اؾت ٗ ٛط مؽ م ٚثيّٖ ٚيبثغ

ّطاؾْي إجبُ ّيزٖٛس م ٚثي ٚآٓ پيتالگ ىفتيّ ٚييقي٘ز؛

ّ ِٜذبٕ٘از ٙثيكتط اظ زيييطآ زؾتطؾيي زاضزّ ،يي ت٘إيس

ثسئ ن٘ضت مٛ ٚط يل اظ إٜٓب ث ٚذبٕ ٚذ٘ز ّييضٕٗيس ٗ

ؾبيط اػضب ضا ثي ٚفؼبٍييت زض جٜيت اّييبً ذي٘ز ٗا زاضز

ثطضؾي ػٌَ اجتْبػي ٗ فطٖٛيي ّؤثط ثط پطذبقيطي زض ّيبٓ ذبٕ٘ازٛٙبي تجطيع

).(Borgata, 1992: p.461
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ضا ٙثطزاقييت .ضفييغ تضييبزٛبي ذييبٕ٘ازىي ثييب اؾييتفبز ٙاظ

ثٕ ٚظط ى٘ز ،افيطاز ثؿييبض قسضتْٖيس ذيبٕ٘از ٙمْتيط اظ

ٗؾبيٌ قيسضت زض ّي٘اضزي ،اظ ضا ٙذكيٕ٘ت اّنيبٓپيصيط

زييطآ ث ٚاػْبً قسضت اظ عطيق ذكيٕ٘ت ثيسٕي زؾيت

ّي ىطزز .زض ائ حبٍيت ،ذكيٕ٘ت ؾيجت عجيؼيي قيسٓ

ّيظٕٖس ،ظيطا ّٖبثغ ّتؼسز زييطي زاضٕس م ٚاظ عطييق إٜٓيب

جطيبٓ ظٕسىي ضٗظّطّ ٙيق٘ز ٗ ذبٕ٘از ٙثي ٚمبضمطزٛيبي

قبزض ث ٚاػْبً قسضت ٛؿتٖس ،اّيب زض ّييبٓ افيطازي زاضاي

اؾبؾي ذ٘ز ّي پطزاظز م ٚزض آٓ ّؿيؤٍٗيت ظٕيبٓ ،إجيبُ

ضؼف اجتْبػي – اقتهبزي ٛؿيتٖس ،تٖٜيب ّٖيبثغ قيسضت،

زازٓ ٗظييبيف ذييبٕ٘ازىي ٗ ّؿييؤٍٗيت انييَي ّييطزآ،

ظٗض ثسٕي ٗ اؾتفبز ٙاظ آٓ اؾت .زض ائ ٕظطيي ،ٚانيٌ ثيط

ثطقطاضي اضتجبط ثب جٜبٓ ذبض ٗ ٕبٓآٗضي اؾت.

ثبثت ٕي ٚزاقتٔ ؾبذتبض ذبٕ٘از ٙاؾت ٗ ثطاي ائ ثجيبت،

پبضؾٕ٘ع ثط تفنيل ٕقفٛبي جٖؿيتي تأميس ّيمٖيس ٗ

اظ ّٖبثغ ىٕ٘بىٕ٘ي اؾتفبزّ ٙيق٘ز مي ٚذكيٕ٘ت ينيي اظ

پسض ضا ضئيؽ ٗ ّبزض ضا ّسيط زاذَي ذبٕ٘ازّ ٙييزإيس .زض

إٜٓبؾت.

ائ ّف ُٜ٘ذكٕ٘ت ثطاي ثقبي ذبٕ٘از ٙمبضثطز پيسا ّيمٖس

ٗي  ِٛچٖئ اؾتسالً ْٕ٘ز مّٖ ٚبثؼي ّبٕٖسّ٘ :قؼيت،

( عجبذي)52 :1385 ،

ّٖعٍت اجتْبػي ،پبييب ٙفطز زض ثيطٗٓ اظ ذيبٕ٘از ،ٙقيغٌ،
اقتساض ؾيبؾي ٗ  ...قسضت اػضبي ذبٕ٘از ٙضا تحيت تيأثيط

سؤال تحقيق

قطاض ّي زٛس ،ظيطا عجقبت اجتْبػي ّرتَف ٗ ىيطٗٛٙيبي

ػ٘اّييٌ ٗ ّيييعآ ثييطٗظ پطذبقيييطي زض ذييبٕ٘از ٙزض

قييّ٘ي ،زض زؾييتيبثي ثييّٖ ٚييبثغ جييبييعئ تفييبٗت زاضٕييس.

پبؾري٘يبٓ ّ٘ضز ّغبٍؼ ٚچقسض اؾت؟

ثٖبثطائ ،اػضيبي عجقيبت پيبيئ ّْنئ اؾيت ثيكيتط اظ
عجقبت زييط تْبيٌ ث ٚاؾتفبز ٙاظ پطذبقييطي ذيبٕ٘ازىي

فرضيِ تحقيق

ث ٚػٖ٘آ اثعاضي ثيطاي مؿيت قيسضت زض ذيبٕ٘از ٙزاقيتٚ

ػبٌّ ثطٗظ پطذبـ زض ذبٕ٘ازٕ ٙؿجت ث ٚپبييب ٙاقتهيبزي

ثبقٖس (عجبذي.)1385 ،

– اجتْبػي ،فقط ،فبنَ ٚؾٖي ظٗجئ ،ؾئ اظزٗا ظٓ ٗ
ّطز ،عً٘ ّست اظزٗا ظٗجئ ،تطميت ذبٕ٘از ،ٙپبيجٖسي

ًظريِ کارکردگرايی

ظٗجئ ثي ٚاػتقيبزات زيٖيي ،آظازي ظٗجيئ زض إتريبة

مبضمطزىطايبٓ زض ّ٘ضز پطذبقييطي ذيبٕ٘ازىي زض ٗاقيغ

ْٛؿييط ٗ تجطثيي ٚذكييٕ٘ت زض زٗضآ ميي٘زمي ،اظ ؾيي٘ي

ت٘جي ٚمٖٖس ٙذكٖ٘ت ٛؿتٖس .إٜٓب ذبٕ٘از ٙضا ىطٗٛيي زض

ٗاٍسئ پبؾري٘يبٓ ثؿتيي زاضز.

ٕظط ّيىيطٕس م ٚزض آٓ افطاز ثب جٖؿييتٛيب ٗ ىيطٗٛٙيبي
ؾٖي ّتفبٗتّ ،ستي ع٘الٕي زض اضتجبط ٕعزيل ثب  ِٛقيطاض

رٍش تحقيق

ّي ىيطٕس .ثط ذالف ؾبيط ىطٗٛٙب ،زض ايئ ىيطٗ ٙؾَؿيَٚ

زض ائ پػٗٛف م ٚاظ ٕ٘ع تحقيقبت ْٛجؿيتيي ثيب ضٗـ

ّطاتت ثط اؾبؼ ترهيم ،نيالحيت ٗ ٍيبقيت ني٘ضت

مّْي اؾت ،ثطاي تؼيئ ّييعآ پطذبقييطي ذيبٕ٘ازىي ٗ

ْٕي ىيطز ،ثَن ٚثط اؾبؼ جٖؿيت ؾٔ ٗ قسضت اقتهيبزي

ىطزآٗضي اعالػبت الظُ ثطاي آظّ٘ٓ فطضييٛٚيب اظ ضٗـ

ٗ ٗج٘ز ػاليق ّتفبٗت ائ ىيطٕٗ ٙيبْٛي٘ٓ ،ؾيجت ثيٚ

پيْبيف اؾتفبز ٙىطزيس ٗ ٙاظ ٕظط ظّبٕي ث ٚضٗـ ّقغؼيي

ٗج٘ز آّسٓ تضبزٛبي آقنبض ٗ يب پٖٜبٓ ّيق٘ز.

ٗ اظ ٕظط زاّٖ ٚتحقيق ث ٚن٘ضت پٖٜبٕيط ٗ اظ ٕظط ٗؾؼت

اييئ تضييبزٛبٗ ،يػىيييٛييب ٗ مييبضمطزٛييبي ّٖبؾييت
ذبٕ٘ازىي ضا اظ ثئ ّيثطز ٗ زض ٕتيج ٚثبيس إٜٓيب ضا اظ ؾيط

ذطز ٗ اظ ٕظط ٛسف مبضثطزي اؾت.
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جاهؼِ آهاری ٍ رٍش ًوًَِگيری

ّطث٘ط ثّ ٚتغيط ٗاثؿت ٚپطذبقيطي زض ذبٕ٘از ٙث٘ز .اظ 27

جبّؼ ٚآّبضي ائ تحقيق افطاز ثبالي  15ؾبً ؾبمٔ قيٜط

ؾؤاً ّطث٘ط ثّ ٚتغيط ٗاثؿت ٚزٗ ؾؤاً ّطث٘ط ثيّ ٚفٜيُ٘

تجطيع ٛؿتٖس م ٚعجق آذطئ ّطميع آّيبض اييطآ زض ٕيْيٚ

مَي ذكيٕ٘ت ثي٘زْٛ .چٖيئ ،چٜيبض ؾيؤاً ّطثي٘ط ثيٚ

ؾبً  1384ثطاثط ٕ 733/208فط ث٘زٕس .ثطاي ْٕٕ٘ ٚىيطي اظ

ذكييٕ٘ت ػييبعفي ،چٜييبض ؾييؤاً ّطثيي٘ط ثيي ٚذكييٕ٘ت

ضٗـ إتربة ْٕٕ٘ ٚثط حؿت حجِ يب ْٛبٓ ثي ٚاذتهيبض

احؿبؾي ( ثياػتٖبيي) ،پٖج ؾيؤاً ّطثي٘ط ثي ٚذكيٕ٘ت

 PPSاؾتفبز ٙقس مٕ٘ ٚػي ْٕٕ٘ي ٚىييطي ذ٘قيٚاي چٖيس

اجتْبػي ،چٜبض ؾؤاً ّطث٘ط ث ٚذكٕ٘ت اقتهبزي ،چٜبض

ّطحَٚاي ثٕ ٚبُ ْٕٕ٘ ٚىيطي ثب احتْبً ّتٖبؾيت ثيب حجيِ

ؾؤاً ّطث٘ط ث ٚذكٕ٘ت ّصٛجي ٗ چٜبض ؾؤاً ّطث٘ط ثيٚ

اؾت (ثجي.)460 :1384 ،

ذكٕ٘ت جٖؿي ث٘ز.

رٍش تؼييي حجن ًوًَِ

ًحَُ سٌجص هتغيرّا ٍ سازُّا

ثطاي ّحبؾج ٚحجيِ ْٕٕ٘ي ٚاظ فطّيً٘ مي٘مطآ ثيب زقيت

ًحَُ سٌجص برٍز پرخاضگری در خاًَادُ

ثطآٗضز  ٗ d=0/05حسامثط ٗاضيبٕؽ  pq=0/25حسٗز 384

ثطٗظ ثطذبقيطي زض قف ثؼس انيَي يؼٖيي -1 :ػيبعفي؛

ٕفط ْٕٕ٘ ٚإتربة قسٕس (ضفيغ پ٘ض.)383 :1377 ،

 -2احؿبؾي(ثياػتٖبئي)؛  -3جٖؿي؛  -4اجتْبػي؛ -5
اقتهييبزي؛ ّ -6ييصٛجي ؾييٖجيس ٙقييس ٗ پييؽ اظ تحَيييٌ

رٍش گردآٍری دادُّا

ػبٌّٛب پطذبـ ػبعفي ٗ احؿبؾي ٗ جٖؿي ثب  14ؾيؤاً

زض ائ پػٗٛفّ ،غبٍؼبت اؾٖبزي ( فييفثيطزاضي) ثيطاي

ٗ اجتْبػي ثب پٖج ؾيؤاً ٗ اقتهيبزي ثيب چٜيبض ؾيؤاً ٗ

ثطضؾي ؾ٘اثق ،ثطضؾي ّبٛيت ّؿأٍ ٗ ٚتؼبضيف ّطثي٘ط ٗ

پطذبقيطي ّصٛجي ٕيع ثب چٜبض ؾؤاً مٛ ٚط ميساُ ٕييع زض

ْٛچٖئ ،ثطاي چبضچ٘ةٛيبي تئ٘ضييل اؾيتفبز ٙقيسٗ ٙ

ّقيبؼ ضتجٚاي  5زضجٚاي عطاحي قس ٙث٘زٕس ،زؾتٚثٖيسي

ثطاي آظّ٘ٓ فطضيٛٚب ثيب اؾيتفبز ٙاظ پطؾكيٖبّ ،ٚزازٛٙيبي

ٗ اضظيبثي قسٕس .زض ٕٜبييتْٕ ،يط ٙثيطٗظ پطذبقييطي اظ

الظُ جْغآٗضي قس ٙاؾت.

تطميت ْٕطٛٙبي پطذبقيطي ػبعفي ،جٖؿيي ،اجتْيبػي،
اقتهبزي ٗ ّصٛجي ؾٖجيس ٙقس ٗ زاّْٖٕ ٚطٛٙيبي آٓ ثيئ

ابسار گردآٍری دادُّا

نفط تب  100تؼيئ ىطزيس؛ يؼٖي نفط ػسُ ثطٗظ پطذيبـ

ثطاي پػٗٛف حبضط پطؾكٖبّٚاي ثب  55ؾؤاً عطاحي قس

زض ذبٕ٘از 100 ٗ ٙپطذبـ مبٌّ زض ٕظط ىطفت ٚقس.

م 28 ٚؾؤاً ّطثي٘ط ثيّ ٚتغيطٛيبي ّؿيتقٌ ٗ  27ؾيؤاً

×011

 -72جوغ ًورُّای سؤالّای بيست ٍ ّفتگاًِ
035-72

ًحَُ سٌجص پايگاُ اقتصادی – اجتواػی

پبييييب ٙاقتهييبزي– اجتْييبػي پبؾييري٘يبٓ عجييق ّؼيييبض

= برٍز خطًَت در خاًَادُ

ّقيبؼ ضتجٚاي ّحبؾج ٚقس.
اػتجييبض ؾييؤاًٛييب اظ عطيييق تنٖيييل تحَيييٌ ػييبَّي ٗ

قبذم پبييب ٙاقتهبزي – اجتْيبػي ٕيبُ – پيبٗضظ ٗ ثيب

ثطاؾبؼ ضطايت ثبض ػبَّي إٜٓب زض ٛط ييل اظ ؾيبظٛٙيبي

جْغ ضتجٛٚبي قغَي ٗ ضتج ٚزضآّيس ٗ ّحيٌ ؾينٕ٘ت زض

ظيط ثٖبيي تؼيئ قس.
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ثطضؾي ػٌَ اجتْبػي ٗ فطٖٛيي ّؤثط ثط پطذبقيطي زض ّيبٓ ذبٕ٘ازٛٙبي تجطيع

پبيبيي ؾؤاًٛب ٕييع ثيط اؾيبؼ آظّي٘ٓ آّيبضي آٍفيبي

تييٖفٛييبي اقتهييبزي  ، 0/84تييٖفٛييبي ّييصٛجي ٗ 0/74

مطٕٗجبخ ٗ پبيساضي زضٕٗي ى٘يٚاي ّحبؾج ٚىطزييس .عجيق

تٖفٛبي زيٖيّ ،صٛجي  0/76ث ٚزؾيت آّيس ٙاؾيت ميٚ

اعالػبت جسًٗ ( )1پبيبيي ؾؤاًٛب ّطث٘ط ث ٚتيٖفٛيبي

 ْٚٛؾبظٛٙبي ّ٘ضز ثطضؾي اظ پبييبيي الظُ ثطذ٘ضزاضٕيس،

ػبعفي ،جٖؿي ٗ ػسُ اػتٖب ثٕ ٚيبظٛبي ظٗجئ ٕؿيجت ثيٚ

ظيطا حساقٌ ّقساض الظُ ثطاي پبييبيي ؾيؤاًٛيب  0/7اؾيت

ينسييط ( ثياػتٖبيي) 0/96؛ تيٖفٛيبي اجتْيبػي ،0/93

(ؾطّس.)169 :1385 ،

جذٍل  -0پايايی سؤالّا ٍ گَيِّا
تؼذاد سؤال

سازُ

هياًگيي سؤال

هقذار آلفا

هياًگيي کٍَاياًس

تٖفٛبي ػبعفي

14

2/277

1/157

0/96

تٖفٛبي اجتْبػي

5

2/167

1/150

0/93

تٖفٛبي اقتهبزي

4

2/361

0/975

0/84

تٖفٛبي ّصٛجي

4

1/614

0/424

0/74

تٖفٛبي زيٖي ّصٛجي

5

2/463

0/505

0/76

رٍش تجسيِ ٍ تحليل اطالػات

اثتسايي %6/2 ،ضاْٖٛبيي %6/8 ،زثيطؾيتبٓ  %28/8 ،زييلَِ،

ثطاي تفنيل ٗ زؾتٚثٖسي ؾؤاًٛبي ّطث٘ط ث ٚؾبظ ٙثطٗظ

 %14/8فييي٘ ،زييييلٍَِ %31/7 ،يؿيييبٕؽ ٗ  %8/1زاضاي

پطذيبـ اظ ضٗـٛييبي تحَييٌ ػييبَّي امتكيبفي اؾييتفبزٙ

تحهيالت فٍ٘ ،يؿبٕؽ ث٘زٕس.

ىطزيييسْٛ .چٖييئ ،ثييطاي ت٘نيييف ّتغيطٛييبي ميفييي اظ

 %85/2اظ پبؾري٘يبٓ ّ٘ضز ّغبٍؼٕ ٚي٘ع ذيبٕ٘ازٙقيبٓ

قييبذمٛييبي زضنييس ٗ فطاٗإييي ٗ ثييطاي ؾييٖجفٛييبي

ٛؿتٚاي ث٘ز ٗ ٕ %14/8يع زض ذبٕ٘ازٛ ٙبي ىؿتطز ٙظٕسىي

ّتغيطٛبي مّْي اظ قبذمٛبي ّطمع ٗ پطامٖسىي اؾيتفبزٙ

ّي مطزٕس  89/1 .پبؾري٘يبٓ اظزٗاجكبٓ غييط اججيبضي ٗ

قس ٙاؾت .ثطاي آظّ٘ٓ فطضيٛٚب ٕيع اظ ضيطيت ٛجؿيتيي

ٕ %10/4يع اظزٗاجي اججبضي زاقيتٖسّ .يست ظّيبٓ عيً٘

پيطؾ٘ٓ؛ آظّ٘ٓ تفبٗت ّيبٕيئ ّؿيتقٌ  ٗ T.testتحَييٌ
ٗاضيبٕؽ ينغطف ٚاؾتفبز ٙىطزيس م ٚزض ٕٜبيت ثطاي تجييئ

اظزٗا پبؾري٘يبٓ  10/22±8/49ؾبً ثب حيساقٌ  1ؾيبً
ٗ حسامثط عً٘ اظزٗا  45ؾبً ث٘ز ٙاؾت.

ػ٘اٌّ ّؤثط ثط پطذبقيطي اظ ضىطؾي٘ٓ چٖسىبٕ ٚاؾيتفبزٙ
قس.

ٍضؼيت اقتصادی -اجتواػی افراد هَرد هطالؼِ
زض ّغبٍؼ ٚحبضط ٗضؼيت اقتهبزي ثط ّجٖبي قغٌ ،زضآّس

يافتِّا
زض ّقبٍ ٚحبضط  48/3زضنيس اظ پبؾيري٘يبٓ ظٓ ٗ 51/7

ٗ ّيعآ تحهييالت افيطاز ّي٘ضز ّغبٍؼي ٚعجيق قيبذم

ضتجييٚىييصاضي پبييييب ٙاقتهييبزي – اجتْييبػي ٕييبُ -پييبٗضظ

زضنس ّطز ث٘زٕس ميّ ٚييبٕيئ ؾئ إٜٓيب  34/53±8/2ثيب

ؾٖجيس ٙقس ٙاؾت م ٚزض ٕٜبيت  %23/7زض عجقي ٚپيبيئ،

حساقٌ ؾٔ  ٗ 18حسامثط  65ؾبً ث٘ز .اظ ٕظط تحهيالت

 %53/7زض عجقّ ٚت٘ؾظ ٗ ٕ %22/6يع زض عجقي ٚثيبال قيطاض

 %0/5اظ پبؾييري٘يبٓ ثيؿيي٘از %3/1 ،زاضاي تحهيييالت

ىطفتٖس.

جبّؼٚقٖبؾي مبضثطزي ،ؾبً ثيؿت ٗ چٜبضُ ،قْبض ٙپيبپي ( ،)50قْبض ٙزُٗ ،تبثؿتبٓ 1392
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تَزيغ پراکٌذگی هيساى برٍز خطًَت در خااًَادُّاای

م ٚثيبٕيط ّثجت ث٘زٓ ت٘ظييغ زازٛٙبؾيت؛ ثي ٚعي٘ضي ميٚ

هَرد هطالؼِ

 0/25پبؾري٘يبٓ ّيعآ ثطٗظ پطذبقييطي زض ذيبٕ٘از ٙضا

ثط اؾيبؼ اعالػيبت جيسًٗ (ّ )2الحظيّ ٚييقي٘ز ميٚ

مْتييط اظ  %25 ، 10/60ثييئ  %25 ، 22/47-10/60ثييئ

ّت٘ؾظ ّيعآ ثيطٗظ پطذبقييطي زض ذيبٕ٘از ٙثيط اؾيبؼ

ٕ %25 ٗ 42/85-22/47يع ثيف اظ  42/85اظٜبض ميطزٙإيس

اظٜييبضات پبؾييري٘يبٓ ثطاثييط ّ 27/74±20/90حبؾييجٚ

م ٚزض ّجْ٘ع ّي ت٘آ ىفت ّيعآ ثيطٗظ پطذبقييطي زض

ىطزيس ٙم ٚحساقٌ ّيعآ ثطٗظ پطذيبـ نيفط ٗ حيسامثط

ذبٕ٘از ٙمْتط اظ حس ّت٘ؾظ اؾت.

 96/06اؾت .ضطيت مجيي (چيٍ٘يي)  sk=0/717اؾيت
جذٍل  -7تَزيغ پراکٌذگی هيساى برٍز خطًَت در خاًَادُّای هَرد هطالؼِ
تؼذاد

هتغير

پطذبقيطي 385

هياًگيي

27/74

اًحاارا

ضريب

استاًذارد

کجی

20/90

0/717

اًحرا
حذاقل

حذاکثر

0

10/60

چاركّا

چارك چارك

چارك

اٍل

دٍم

سَم

10/60

22/47

42/85

جذٍل  -3تَزيغ پراکٌذگی هيساى برٍز اًَاع خطًَت در بيي خاًَادُّای هَرد هطالؼِ
هتغير

تؼذاد هياًگيي اًحرا

استاًذارد ضريب کجی حذاقل حذاکثر

تٖفٛبي اقتهبزي

385

34/04

26/79

0/753

0

100

تٖفٛبي ػبعفي

385

31/92

27/41

0/731

0

94/64

تٖفٛبي اجتْبػي 385

29/66

27/33

0/933

0

100

385

15/35

18/90

0/764

0

100

تٖفٛبي ّصٛجي

فرضيِ

ّيعآ ثطٗظ پطذبقيطي ث ٚپبيييب ٙاقتهيبزي – اجتْيبػي،

ّؿييتقٌ ّ٘جيي٘ز زض فطضيييّ ،ٚالحظييّ ٚيييقيي٘ز ضييطيت
ْٛجؿتيي چٖسىبٕ ٚثطاثط  ٗ R=0/53ضطيت تجييئ ثيطاي
2

2

فقط ،فبنَ ٚؾٖي ظٗجيئ ،ؾئ اظزٗا ظٓ ٗ ّيطز ،عيً٘

 ٗ R =0/28ضييطيت تجيييئ ذييبٍم ثطاثييط R =27

ّست اظزٗا ظٗجئ ،تطميت ذبٕ٘از ،ٙپبيثٖيسي ظٗجيئ

ّي ثبقٖس .يؼٖي اظ ضٗي ّتغيطٛبي ّؿتقٌ ّؼٖيزاض ّ٘ج٘ز

ث ٚاػتقبزات زيٖيي ،آظازي ظٗجيئ زض إتريبة ْٛؿيط ٗ

زض ّيسً تيب حيسٗز  27زضنيس اظ ٗاضييبٕؽ پطذبقييطي

تجطثيي ٚذكييٕ٘ت زض زٗضآ ميي٘ضزمي اظ ؾيي٘ي ٗاٍييسئ

ذبٕ٘ازىي زض پبؾري٘يبٓ ضا ّيت٘آ تجيئ مطز.

پبؾري٘يبٓ ثؿتيي زاضز.
ثط اؾبؼ آظّ٘ٓ ضىطؾيي٘ٓ چٖيس ّتغييطي ثي ٚضٗـ
(ىبُ ث ٚىبُ) ٗ ّغبثق ثب جساًٗ ( )4زض تجيئ ّيعآ ثيطٗظ
پطذبقيييطي زض ذييبٕ٘از ٙاظ ضٗي ّجْيي٘ع ّتغيطٛييبي

زض ّجْ٘ع عجق اعالػبت جيسًٗ ( ٗ )5ثيب ت٘جي ٚثيٚ
ضطايت ثتبٛبي غيطاؾتبٕساضز ّالحظّ ٚيق٘ز م ٚثب ّقيساض

ثبثت (  ) ثطاثط ٕ ٗ a=-8/92ي٘ع اظزٗا ثيب ،   27/53

تؼساز افطاز ذبٕ٘از ٙثب  ،   2/16ؾٔ پبؾري٘يبٓ ٖٛييبُ
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ثطضؾي ػٌَ اجتْبػي ٗ فطٖٛيي ّؤثط ثط پطذبقيطي زض ّيبٓ ذبٕ٘ازٛٙبي تجطيع

   0/2ثيكتطئ تأثيط ّٖفي زض پيكييطي ثطٗظ پطذيبـ

اظزٗا ثيب  ٗ   0/47پبيييب ٙاقتهيبزي– اجتْيبػي ثيب

   -6/14زض تجيئ ّيعآ ثطٗظ پطذبـ ؾّ ِٜؼٖيزاضي

زض ذبٕ٘از ٙپبؾري٘يبٓ ّ٘ضز ّغبٍؼ ٚزاضٕس.
ْٛچٖئ ،قنٌ ضىطؾيٕ٘ي تجيئ قس ٙثط اؾبؼ آظّي٘ٓ

زاضٕس.

زض ٕٜبيت ثب حسف ّقساض آٍفب (  ) اظ عطيق اؾيتبٕساضز

تحَيٌ ٗاضيبٕؽ ،ذغي اؾت ظيطا ّقيساض آظّي٘ٓ  Fثيطاي

مطزٓ ّقبزيط ّتغيطٛبي ّؿتقٌ ّالحظيّ ٚييقي٘ز مي ٚثيٚ

تؼيئ ّؼٖيزاضي اثيط ّتغيطٛيبي ّؿيتقٌ ثيط ّييعآ ثيطٗظ

تطتيت ٕ٘ع اظزٗا ثب  ،   0/406تؼساز افطاز ذيبٕ٘از ٙثيب

ذكييٕ٘ت ثطاثييط  36/77ثييب ؾييغح ّؼٖيييزاضي P=0/000

 ،   0/132ؾييئ پبؾيييري٘يبٓ ٖٛييييبُ اظزٗا ثيييب

ّيثبقس .

   0/09تأ ثيط ّثجت ٗ پبييب ٙاقتهبزي– اجتْيبػي ثيب

جذٍل  -4تبييي هيساى خطًَت خاًَادگی بر اساس پايگاُ اقتصادی -اجتواػی،
ضاخصّای آهاری

ضريب ّوبستگی چٌذگاًِ

ضريب تبييي

ضريب تبييي خالص

اضتباُ هؼيار بر آٍرد

ّقبزيط

0/534

0/285

0/277

17/83157

فقط ،فبنَ ٚؾٖي ظٗجئ ،ؾِ اظزٗا ظٓ ٗ ّطز ،عً٘
ّست اظزٗا ظٗجئ ،تطميت ذبٕ٘از ،ٙپبيجٖسي ظٗجئ ثٚ

اػتقبزات زيٖي ،آظازي ظٗجئ زض إتربة ْٛؿط ٗ تجطثٚ
پطذبـ زض زٗضآ م٘زمي

جذٍل ضوارُ ( :)5ضرايب هتغير ّای هستقل باقيواًذُ در ضکل رگرسيًَی بِ رٍش گام بِ گام
هتغير ّا

ضرايب خام
B

ضرايب استاًذار ضذُ
Std.Error

Sig.

t

Beta

-1/21

0/225

ّقساض ثبثت

-8/92

7/34

8/45

0/000

ٕ٘ع اظزٗا

27/53

3/25

0/406

0/000

پبييب ٙاجتْبػي– اقتهبزي

-6/14

1/51

-0/2

-4/04

تؼساز افطاز

2/16

0/785

0/132

2/75

0/006

ؾٔ ٖٛيبُ اظزٗا

0/473

0/232

0/099

2/03

0/042

ًتيجِگيری

 20/90اؾت م ٚائ ّيعآ اظ پطذبقيطي اظ زازٛٙيبيي ثيٚ

ثب ت٘جي ٚثي ٚايئ ميٛ ٚيسف ػْيس ،ٙتجييئ پطذبقييطي

زؾت آّس ٙم ٚحساقٌ آٓ نفط تب حيسامثط  96/06اظ 100

ذبٕ٘ازىي ٗ ثطضؾي ٕقف ػ٘اّيٌ اجتْيبػي ّيؤثط ثيط آٓ

ث٘زٙإس .اظ إٓجبيي مي ٚايئ ّييعآ اظ پطذبقييطي ثؿييبض

ث٘ز ،ثٖبثطائ ،زض يبفتٛٚبي تحقيق حبضط مي ٚثي ٚني٘ضت

پبيئتط اظ حس ّت٘ؾظ اؾتّ ،ي ت٘آ ىفيت پطذبقييطي

پيْبيكي اجطا قسّ ،كرم ىطزيس مّ ٚيعآ ذكيٕ٘ت زض

زض ثئ ذبٕ٘ازٛٙبي تجطيع زض حس ّغَ٘ثي اؾت.

ثئ افطاز ّ٘ضز ّغبٍؼ ٚثطاثط  27/74ثيب إحيطاف اؾيتبٕساضز

ْٛچٖئٕ ،تبيج حبنَ ٚحبمي اظ ائ اؾت م ٚثيكتطئ
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جبّؼٚقٖبؾي مبضثطزي ،ؾبً ثيؿت ٗ چٜبضُ ،قْبض ٙپيبپي ( ،)50قْبض ٙزُٗ ،تبثؿتبٓ 1392

ٕ٘ع پطذبقيطي زض ثيئ ذيبٕ٘ازٛٙيبي تجطييع ثي ٚتطتييت

اؾت.

ّطث٘ط ث ٚتٖفٛبي اقتهبزي ثّ ٚيعآ  34/04ثيب إحيطاف

ثط اؾبؼ يبفتٛٚيبي ايئ پيػٗٛف ،ثيئ عيً٘ ّيست

اؾيتبٕساضز ( 27/41اظ حيساقٌ نييفط تيب حييسامثط ٗ )100

اظزٗا ثب ثطٗظ ذكٕ٘ت ضاثغٚاي ٛط چٖيس ضيؼيفٍٗ ،يي

مْتطئ آٓ ّطث٘ط ث ٚتٖفٛبي ّصٛجي ثّ ٚيعآ  15/53ثيب

ّثجت ٗج٘ز زاقت ،چطا م ٚضيطيت ْٛجؿيتيي پيطؾي٘ٓ

إحطاف اؾتبٕساضز ( 18/9اظ حساقٌ نفط تب حيسامثط )100

ثطاثط  r =0/31ثيب ؾيغح ّؼٖييزاضي ّ P=0/000حبؾيجٚ

ّحبؾج ٚىطزيس ٙاؾت.

قس ٙاؾت .زض تجيئ ائ ضاثغّ ٚي ت٘آ ىفت ثب ايٖني ٚثيٚ

زض ّ٘ضز ثبال ث٘زٓ ّيعآ تٖفٛبي اقتهبزي ،ثيٕ ٚظيط

ٕظط ّيضؾس ثب افعايف ّست ظٕسىي ّكتطك ثبيس ث ٚػَت

ّيضؾس يني اظ ػ٘اٌّ ػْس ٙآٓ قطايظ اقتهيبزي جبّؼيٚ

افعايف ؾبظىبضي ثئ ظٗجئ ،تٖف زض مْتط قي٘زٍٗ ،يي

ٗ ٕظبُ ت٘ظيغ ثطٗت اؾيت مي ٚاظ ّحيسٗزيت زض زضآّيس

احتْبالً ث ٚػَت ػسُ حٌ ثطذي اظ ّكنالت ثئ ظٗجيئ

ثؿيبضي اظ افطاز ضا ّ٘جت ّي ق٘ز ٗ اظ عطف زييط ،ت٘ضُ

ٗ ٕٜبزيٖيي ٚقييسٓ آٓ زض ضٗاثييظ ثييئ إٜٓييبٕ ،يي٘ػي اظ

ٗ ىطإي زض مٖيبض افيعايف اضظـٛيبي اقيطافي ٗ ضٗحييٚ

پطذبقيطي؛ يؼٖيي پطذيبـ احؿبؾيي (ثيياػتٖيبيي) ثيب

اؾطاف ٗ تجصيط ثطٗتْٖسآ اؾت ،م ٚزض ثئ افطاز عجقيبت

افعايف ظّبٓ ظٕسىي ّكتطك إٜٓب افعايف يبثس.

ّت٘ؾظ ٗ پبيئ جبّؼ ٚاحؿبؼ ٕيبظٛبي ميبشة ضا ثبػي

زض ٕتيجٛ ،ٚط چٖس زض ائ ذبٕ٘ازٛٙب ّكنالت حيبزي

ّي ىطزز .زٗ ّ٘ض٘ع يبز قس ،ٙفكبض اقتهبزي ّضبػفي ضا

اظ ٕظط ضفتبض ذكٕ٘تآّييع زييسْٕ ٙييقي٘ز ٍٗيي ضٗاثيظ

ثط زٗـ افطاز ٗاضز ْٕ٘ز ،ٙث ٚتٖف ٗ ثطذ٘ضز زض ثئ افطاز

ّٖبؾت  ِٛحبمِ ٕيؿيت ٗ ظٗجيئ ثيب ايئ مي ٚاظ ٕظيط

ذبٕ٘ازّ ٙيإجبّسْٛ .چٖئ ،پبيئ ثي٘زٓ ّييعآ پطذيبـ

ضٗحي ٗ ضٗإي زض ٗضؼيت ّٖبؾجي ٕيؿتٖس ،اّب ثي ٚػَيت

ّصٛجي ظّبٕي م ٚثّ ٚييعآ اػتقيبزات ٗ ثبٗضٛيبي ّيصٛجي

ْٖ٘ٛايي ثب ٖٛجبضٛبي اجتْبػي م ٚذ٘اٛبٓ ازاّ ٚظٕيسىي

افطاز ّ٘ضز ّغبٍؼ ٚت٘ج ٚق٘زّ ،ؼٖيزاض ّيىطزز ،چيطا ميٚ

ّكتطك إٜٓبؾت ،زض ٗضؼيتي إفؼيبٍي ثيب ضٗاثيظ ؾيطز ٗ

ْٕطّ ٙت٘ؾظ ّييعآ اػتقيبزات ٗ ثبٗضٛيبي ّيصٛجي افيطاز

ذبٍي اظ قبزاثي ٗ عطاٗت ث ٚظٕسىي ذ٘ز ازاّّ ٚيزٖٛس.

ّ٘ضز ّغبٍؼٕ ٚكبٓ ّيزٛس مي ٚإٓيبٓ اظ اػتقيبزات ّيصٛجي
ثبالتط اظ حس ّت٘ؾظ ثط ذ٘ضزاضٕس.

ثئ پبيجٖسي ثي ٚاػتقيبزات زيٖيي ٗ ثيطٗظ پطذيبـ زض
ذبٕ٘از ٙضاثغْٛ ٚجؿتيي ّؼٖيزاضي زيسٕ ٙكس ،ثي ٚغييط اظ

زض ٕتيجّ ،ٚي ت٘آ ىفت ث ٚػَت ثبٗضٛبي ائ افطاز زض

ضاثغ ٚضؼيفي مي ٚثيئ ذكيٕ٘ت ّيصٛجي ٗ ذكيٕ٘ت زض

ذبٕ٘ازٛٙبي ّ٘ضز ّغبٍؼ ،ٚتٖفٛبي ّصٛجي مْتيطي زييسٙ

ذبٕ٘ازٗ ٙج٘ز زاقت .زض ائ ذه٘لّ ،يت٘آ ىفت ثيٚ

ّيق٘زْٛ .چٖئّ ،ييعآ مْيي اظ تيٖفٛيبي ذيبٕ٘ازىي

ػَت اْٛيتي مّ ٚصٛت ٗ اػتقيبزات زيٖيي زض جبّؼيّ ٚيب

ّطث٘ط ث ٚفبنَ ٚؾٖي ظٗجئ ث٘ز .ث ٚػجبضتي ،زض ثطذي اظ

زاضز ّؼْ٘ال ثئ ظٕبٓ ٗ ّطزإي م ٚثب  ِٛاظزٗا

ّيمٖٖس،

ّ٘اضز فبنَ ٚؾٖي ظٗجئ ث ٚػَت ػيسُ تفيبٕ ِٛبقيي اظ

چيٕ٘يي اػتقبزي ظيبزي ٗج٘ز زاضز ٗ افطاز ث ٚائ ّؿأٍٚ

تفبٗت ؾٖي ٗ ٕيبظٛبي ذيبل افيطاز زض ؾيٖئ ّرتَيف،

ثب زقت ٕيبّ ٙيمٖٖس .زض ٕتيج ٚمْتيط زييسّ ٙييقي٘ز ميٚ

ّ٘جت ضفتبضٛبي پطذبقيطإّ ٚيىطزز اّب زض ثؿييبضي اظ

ظٗجئ زض ػقبيس زيٖي ذ٘ز اذتالف ػْيقي زاقت ٚثبقيٖس

ّ٘اضز قبيس ث ٚػَت ٗيػىيٛيبي ذيبل فطٖٛييي ٗ ٕييع

تب ّ٘جت تٖف زض ضٗاثظ ذبٕ٘ازىي إٓبٓ ثبقس.

ْٖ٘ٛائي ضٗإي افطاز ثب ائ ٗضؼيت مّ ٚؼْ٘الً زض جبّؼيٚ

ْٛچٖئ ،تفبٗت ّيعآ ثطٗظ پطذيبـ زض ذيبٕ٘از ٙثيط

ّب تجؼيت ظٕبٓ ج٘آ اظ ق٘ٛطآ ّؿئتيط اظ ذ٘زقيبٓ ضا

اؾبؼ ٕ٘ع اظزٗا پبؾري٘يبٓ ّؼٖيزاض اؾت ٗ ائ ّيعآ

ت٘جيّ ٚي مٖسّ٘ ،جت پبيئ ث٘زٓ ّيعآ ْٛجؿيتيي في٘،

زض ثئ مؿبٕي م ٚاظزٗا اججبضي زاقتٖس ،ثّ ٚطاتت ثيكتط
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ثطضؾي ػٌَ اجتْبػي ٗ فطٖٛيي ّؤثط ثط پطذبقيطي زض ّيبٓ ذبٕ٘ازٛٙبي تجطيع

اظ افطازي اؾت م ٚاظزٗا غيط اججبضي زاقيتٖس .زض تجييئ

اؾت ،چطا م ٚؾغح آىيبٛي ايئ افيطاز زض ضفتيبض إٜٓيب ٗ

ائ ّؿأٍّ ٚي ت٘آ ىفيت اظ إٓجيبيي مي ٚزض اظزٗا ٛيبي

ؾاليقكبٓ تأثيط زاضز ،زض حبٍي م ٚزض ذبٕ٘ازٛٙبي عجقيبت

اججييبضي  -ميي ٚاظزٗا ٛييبي ّهييَحت إسيكييبٕ ٚضا ٛييِ

پبيئ ،ذكٕ٘ت ثيكتط ث ٚن٘ضت فيعيني ْٕ٘ز پيسا ميطز،ٙ

ّيت٘آ اظ جَْ ٚإٜٓب زإؿت  -ػاليق ػبعفي ٗ ضٗحي ٗ

ت٘ؾظ ق٘يتطٛب ٕؿجت ث ٚضؼيفتطٛب ٗ ثب اؾيتفبز ٙاظ ظٗض

ّٖبفغ ذ٘ز فطز زض ٕظط ىطفتْٕ ٚيقي٘ز ٗ تٖٜيب ثي ٚذيبعط

ٗ ق٘اي ثسٕي اػْبً ّي ق٘ز ،ث ٚع٘ضي م ٚپيسض ذيبٕ٘از،ٙ

ثطذي ٖٛجبضٛب ٗ آزاة ٗ ضؾُ٘ غَظ اجتْبػي ٗ يب ّٖبفغ

ظٓ ٗ م٘زمبٓ ضا ّ٘ضز آظاض قطاض زٛس ٗ ْٛچٖيئ م٘زميبٓ

ّبزي ،ائ ىٕ٘ٗ ٚنَتٛب إجبُ ّي ىيطز .ثٖبثطائ ،اظ آغبظ

ذطزؾييبًتييط زض ّؼييطو ذكييٕ٘ت ثييطزاضآ ٗ ذيي٘اٛطآ

ظٕسىي ّكتطك ظٗجئ ْٛطا ٙينيي اظ إٜٓيب ( مي ٚثيكيتط

ثعضىتط اظ ذ٘ز قطاض ّيىيطٕس.

ظٕبٓ ضا قبٌّ ّيق٘ز) زچبض ٕبمبّي قسيسي ّيىطزٕس مٚ

افعايف ٛعيٖٛ ٚبي اقتهبزي ثيطاي ذيبٕ٘ازٛ ٙيبيي ميٚ

ذ٘إ ٙبذ٘ا ٙزض ضٗاثظ آتي إٜٓب زض ذبٕ٘از ٙتأثيطات ّٖفيي

ت٘إبيي ّبزي ّحسٗزي زاضٕس ،قطايظ تٖكعايي ضا ّيت٘إس

قسيسي ذ٘اٛس زاقت.

ايجبز ْٕبيس ،اّب زض ّ٘ضز چييٕ٘يي اضتجيبط ثيئ افيعايف

تجعييي ٗ ٚتحَيييٌ زازٛٙييبي ىييطز آٗضي قييسٕ ٙكييبٓ

ضٗاثظ ّتقبثٌ ٗ ثطٗظ پطذبقيطي ّيت٘آ چٖئ اؾيتساالً

ّي زٖٛس م ٚثئ عجق ٚاجتْبػي افطاز ٗ ثيطٗظ پطذبقييطي

ْٕ٘ز م ٚچ٘ٓ ثط اثط افعايف تؼيساز افيطازي مي ٚزض ميٖف

زض ذبٕ٘از ٙضاثغٗ ٚج٘ز زاضز ،ث ٚع٘ضي مّ ٚيعآ ّت٘ؾيظ

ّتقبثٌ ثب ينسييطٕس ،تؼساز ضٗاثظ ثيئ إٜٓيب ثي ٚني٘ضت

پطذبقيطي زض پبؾيري٘يبٓ عجقي ٚپيبيئ ثيكيتط اظ ؾيبيط

تهبػسي افعايف يبفت ،ٚائ اّط زض مٖتطً ضٗاثيظ ٗ ّٖيبفغ

عجقبت اؾت .ثٖبثطائ ،ثيب ت٘جي ٚثيّ ٚغبٍيت ّطثي٘ط ثيٚ

افطاز پيچيسىي ظايس ثٗ ٚج٘ز ّييآٗضز ،زض ٕتيجي ٚاّنيبٓ

ٕظطات ٕبمبّي پطذبقيطي زض تجيئ ائ ّؿيأٍّ ٚييتي٘آ

ايجبز تٖف ظيبزتط ّيىطزز؛ ظيطا ّثالً ػَيضغِ تالـ پيسض

ىفت م ٚث ٚػَت ّحطّٗيتٛبي ظيبزي م ٚزض عجق ٚپيبيئ

ٗ ّبزض ثطاي ايجبز ّحيغي نْيْي ٗ ػبزالٕ ٚزض ني٘ضتي

جبّؼٕ ٚؿجت ث ٚؾبيط عجقبت ٗج٘ز زاضز ،افطاز ّتؼَيق ثيٚ

م ٚثطذي اظ فطظٕسآ زض ذيبٕ٘از ٙثي ٚاقيتجب ٙتهي٘ض ٗ ييب

ائ عجقبت ْٕيت٘إٖس ثب اّنبٕبت ّ٘ج٘ز ذي٘ز ثيّٖ ٚيبثغ

احؿبؼ مٖٖس ميّ ٚي٘ضز ثييتي٘جٜي ٗ ثيي ّٜيطي قيطاض

ّ٘قؼيتٛب ّ٘ضز إتظبض ذ٘ز زؾت يبثٖس.

ىطفتٚإسٕ ،ؿجت ث ٚزيييطآ ضفتيبض پطذبقييطإ ٚذ٘اٖٛيس

ثٖبثطائ ،زض ٕتيجٕ ٚبمبّي زض تحقق ذ٘اؾيتٛبيكيبٓ،

زاقييت (ٛييط چٖييس ثطذييي اظ افييطاز اظ ٕظييط ٗيػىيييٛييبي

ضٗحيٚاي پطذبقيط پيسا ّي مٖٖيس ٗ چي٘ٓ زضٗٓ ذيبٕ٘ازٙ

قرهيتي ث ٚىٕ٘يٚاي ٛؿيتٖس مي ٚثي ٚجيبي پطذبقييطي

اثييطاظ ذكييٕ٘ت ٛعيٖيي ٚپييبيئتييطي زاضز ،پطذبقيييطي

ٕؿجت ث ٚزييطآ ٕؿجت ث ٚذ٘ز ثسضفتبضي ميطزّٖ ،ٙيعٗي

ذيبٕ٘ازىي زض ايئ عجقيبت ثيكيتط ثي ٚچكيِ ّييذيي٘ضز

ّيقٕ٘س).

(ذكٕ٘ت زض ّحيظٛبي ذبض اظ ذبّٕ ٚبٕٖس ّحيظ مبض ٗ

اّب زض ّ٘ضز ضاثغ ٚثئ افعايف تؼساز افيطاز ذيبٕ٘ازٗ ٙ

ّحيظٛبي زييط اجتْبػي زاضاي ػ٘اقت ٗ تجؼبت ؾٖييٖي

ثطٗظ پطذبـ زض ذبٕ٘ازٛ ٙبيي م ٚيل يب زٗ ٗاٍسئ ّطز ٗ

اؾت؛ اظ جَْ ٚاٍعاُ ث ٚپطزاذت ذؿبضات ٗ ْٛچٖيئ ،زض

يب ظٓ زض ذبٕ٘از( ٙم ٚزض ذبٕ٘ازٛٙبي ايطإي ثيكتط ٗاٍسئ

حبٍت حبزتط م ٚتب حيجؽ ٗ ظٕيسإي قيسٓ ت٘ؾيظ ٕظيبُ

ّطز ذبٕ٘از ٙضا قبٌّ ّي ق٘ز) ثْٛ ٚطا ٙذيبٕ٘از ٙظٕيسىي

ضؾْي مٖتطً اجتْبػي پيف ّيضٗز) .

ّي مٖٖس ،ثط عجق ٕظبضت قٖبذتي ،قٖبذت ٗ آىبٛي افيطاز

ّؼْ٘الً پطذبقيطي ّ٘ج٘ز زض ذيبٕ٘ازٛ ٙيبي عجقيبت

ث ٚىٕ٘ٚاي اؾت مّ ٚثالً زض فطٖٛو ؾٖتي ّيبّ ،يبزض ّيطز،

ّت٘ؾظ ٗ ثبال ثب ثطٗظ ذكٕ٘تٛيبي غييط فيعينيي ْٛيطاٙ

ْٛؿط پؿطـ ضا ضقيجي ّيثيٖيس مي ٚحضي٘ض ٗي ّ٘جيت
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ؾطزي ضٗاثظ ثئ ّبزض ثب فطظٕسـ ّيىطزز ٗ ْٛچٖئ ،اظ

ٕبقي اظ ائ تغيييط ٗضيؼيت ،آٓ ضا ثيب ضٗحييٕ ٚقنبزإيٗ ٚ

ؾ٘ي زييط ظٕبٓ ٕيع ّبزضآ ْٛؿطإكبٓ ضا ث ٚػٖ٘آ ّبٕؼي

پطذبقيطإٕ ٚؿجت ث ٚافطاز ذبٕ٘از ٙججطآ ّيمٖٖس ( .ثبييس

ثطاي نطف زقت ٗ ت٘جّ ٚطز ث ٚذبٕ٘از ٙذ٘ز ّييزإٖيس.

ت٘ج ٚزاقيت ميّ ٚؼْي٘الً ثبظٕكؿيتيبٓ اظ اّنيبٓ اػْيبً

زض ٕتيج ،ٚظّبٕي م ٚاظ ٕظيط ّنيبٕي ايئ زٗ فيطز زض ييل

اقتساضي م ٚزض ّحيظ مبض زاقتٖس ،زض ثبظٕكؿتيي ّحيطُٗ

ذبٕ ٚظٕسىي ْٕبيٖس ،تٖفٛب افعايف ذ٘اٛس يبفت.

ّي قٕ٘س ٗ قبيس ائ ّحطّٗيت ّ٘جت پطذبقيطي إٓيبٓ

ْٛچٖييئّ ،حييسٗزيتٛييبيي ميي ٚاظ تفييبٗت ؾييٖي ٗ

ّيق٘ز).

ٕيبظٛبي ذبل إٓبٓ ٕبقي ّيقي٘ز ،ثيٗ ٚييػ ٙظّيبٕي ميٚ

اّب زض ج٘اة ايئ مي ٚچيطا ظٕيبٓ قيبغٌ ٕؿيجت ثيٚ

ٗاٍسئ ّطز يب ظٓ ذبٕ٘از ٙاظ ؾالّت جؿيْي مْيي ٛيِ

ذبٕ ٚزاضٛب ،مْتط زؾت ث ٚاػْبً ذكٕ٘ت آّييع ّييظٕٖيس،

ثطذ٘ضزاض ثبقٖس ٗ ث ٚػٖ٘آ ؾيطثبض اظ ؾي٘ي زيييط افيطاز

ّيت٘آ ىفت م ٚذبِٕٛبي ذبٕٚزاض ث ٚػَت قيطاض ىيطفتٔ

ذبٕ٘از ٙتَقي قيٕ٘سّ ،كينالت ٗ اٍتٜيبة زض ذيبٕ٘از ٙضا

زض يييل ّحيييظ ينٖ٘اذييت زچييبض ٕيي٘ػي اظ احؿييبؼ

افعايف ذ٘اٛس زاز.

افؿطزىي ّيىطزٕس ،زض حبٍي م ٚثيطاي قيبغالٓ ظٓ ايئ

يبفتٛٚب ٕكبٓ ّيزٛس فقط زض ثطٗظ پطذبـ زض ذيبٕ٘ازٙ

ٗضؼيت مْتط ٗج٘ز زاضز ٗ ٕيع قبغالٓ ث ٚػَيت زاقيتٔ

ٕقف اؾبؾي ايفب ّيمٖس .زض تجييئ چييٕ٘يي تيأثيط ايئ

زضآّس ّي ت٘إٖس ث ٚاضاز ٙذ٘ز ،زضآّس ذ٘ز ضا ٛعيٖ ٚمٖٖيس،

ػبٌّ ّي ت٘آ ثٕ ٚظط ٕبمبّي -پطذبقيطي اقبضْٕ٘ ٙز ميٚ

زض حبٍي مٗ ٚاثؿتيي ّبٍي ذبٕ ٚزاضآ ث ٚق٘ٛطإكبٓ زٍيٌ

ٕكبٓ ّي زٛس افطاز ث ٚػَت ػسُ زؾتطؾي ثّٖ ٚبثغ الظُ زض

زييطي اؾت م ٚثبػ

ثٗ ٚج٘ز آّسٓ قطايظ تٖكعاؾت.

ٗضؼيت ٕبّغَ٘ة ضٗإي قطاض ّييىيطٕيس ٗ زض ٕتيجي ،ٚزض
ائ قطايظ تحت تأثيط فكبض ٕبقي اظ ٕبمبّي اظ ذ٘ز ضفتبض

پيطٌْادّا

پطذبقيطإ ٚثطٗظ ّيزٖٛس.

 -1ثطىييعاضي مييالؼٛييبي زيٖييي ػْييّ٘ي ٗ ضايي يبٓ ثييب

ٕتبيج ث ٚزؾت آّس ٙاظ اضتجبط ٗضؼيت قغَي ٗ ثيطٗظ

ّح٘ضيييت زؾييت٘ضٛبي زييئ اؾييالُ زضثييبضّ ٙحجييت زض

پطذبـ زض ذبٕ٘از ٙجبٍت ت٘ج ٚاؾيت ،چيطا مي ٚإتظيبض

ذبٕ٘ازٛٙب؛

ّي ضفت پطذبقيطي ذبٕ٘ازىي زض ثئ ثينيبضآ ثيكيتطئ

 - 2مبٛف ٗ يب حصف ثطٕبّٛٚبيي اظ تَ٘يعي٘ٓ ٗ ضازي٘

ّيعآ ٗ زض ثئ ثبظٕكؿتيبٓ مْتطئ ّيعآ ضا ٕكبٓ زٛيس،

م ٚتجٌْىطايي ضا تجَيغ ّييمٖٖيس (ظييطا تطغييت ذطييس

ٍٗي ٕتبيج تحقيق حبضط مبّالً ػنؽ ائ ّ٘ض٘ع ضا ٕكبٓ

مبالٛبي ٍ٘مؽ زض ائ ضؾبٕٛٚب فكبض اقتهبزي ٗ ث ٚتجيغ

ّي زٛس ٗ قبيس زض تجيئ ائ ّؿأٍ ٚثت٘آ ىفت مي ٚچي٘ٓ

آٓ پطذبقيطي زض ذبٕ٘از ٙضا ؾجت ّيق٘ز)؛

اظ يل عطف افطازي م ٚثينبض ٛؿيتٖس ،ثي ٚػَيت ضيؼف

 - 3ايجبز ٛطچ ٚثيكيتط فضيبٛبي قيبز ٗ ّفيطحّ ،ثيٌ

ّ٘قؼيتقبٓ زاضاي ضٗحييّ ٚحبفظي ٚميبض ٗ ؾبظقينبضإٚ

پبضكٛب ٗقٜطثبظيٛيب ثيطاي افيعايف قيبزاثي ٗ ميبٛف

ّيقٕ٘س ٗ اظ عطف زييط ،ذبٕ٘از ٙائ افطاز ثطاي ميبٛف

ضٗحي ٚپطذبقيطي افطاز.

فكبض ثط ضٗي ائ افطاز م ٚزض قطايظ ثسي قيطاض زاضٕيس ثيب
إٜٓب ثّ ٚاليْت ٗ ٕطّي ضفتبض ّيمٖٖس ،اّب زض ٕقغيّ ٚقبثيٌ

هٌابغ

ضفتبض إٓبٓ ،ثبظٕكؿتيبٓ م ٚپؽ اظ ؾبًٛب ذي٘ ىيطفتٔ ثيٚ

آضٕؿ٘ٓ .)1385( .ضٗآقٖبؾي اجتْيبػي ،تطجْي :ٚقينط

ّحيظ مبض ينجبض ٙاظ آٓ جسا ّيقٕ٘س ،ثي ٚػَيت ذيه ثيٚ
ٗج٘ز آّسٕ ٙبقي اظ تغييط قيطايظ ٗ ثيطاي ججيطآ فكيبض

مٔ ] ،ثيجب[ٕ :كط ضقس
ثييي ،ا .)1384( .ضٗـٛييبي تحقيييق زض ػَييُ٘ اجتْييبػي،

ثطضؾي ػٌَ اجتْبػي ٗ فطٖٛيي ّؤثط ثط پطذبقيطي زض ّيبٓ ذبٕ٘ازٛٙبي تجطيع

تطجْ : ٚضضب فبضٌ ،تٜطآ :ؾْت
ثيطٗ ،آ .)1375( .فطٖٛو ػَيُ٘ اجتْيبػي ،تطجْي :ٚثيبقط
ؾبضٗذبٕي ،تٜطإٓ :كط ميٜبٓ ،چبح ؾُ٘.
حؿٖي ،ا .)1383( .متبة ظٕبٓ ،قيْبضٛ ٙفيتِ ،إتكيبضات
ق٘ضاي فطٖٛيي ٗ اجتْبػي ظٕبٓ.
زضٗيف پ٘ض« .)1378( .ُ ،چطا ّطزآ ث ٚاػْيبً ذكيٕ٘ت
ػَي ٚظٕبٓ تطغيت ّيقيٕ٘س؟»ّ ،جَي ٚظٕيبٓ ،ؾيبً
ٛكتِ ،ـ .56
ضفيغ پ٘ض ،ف .)1377( .مٖسٗمبٗٛب ٗ پٖساقتٛيب ،تٜيطآ:
قطمت ؾٜبّي إتكبض ،چبح ٕ.ِٜ
ؾيبظّبٓ جٜيبٕي ثٜساقييت ،إجْئ آّي٘ظـ ثٜساقييت ٗ

اضتقبي ؾالّت ذبٕ٘از .)1381( . ٙذكيٕ٘ت ػَييٚ
ظٕبّٓ ،تطجِ :ضفيؼيي فيط ٗ زيييطي ،تٜيطإٓ :كيط
تٖسيؽ.

ؾطّس ،ظٗ .زييطآ  .)1385( .ضٗـٛبي تحقيق زض ػَيُ٘
ضفتبضي ،تٜطإٓ :كط اى ،ٚچبح زٗاظز.ِٛ
قبَّ٘ ،ؼ .)1378( .ثٜساقت ضٗإي ،تٜطإٓ:كط ضقس.
قييطي ٗ . ،زييييطي  .)1994( .پطقؿييٖبّ ٚاضظـٛييبي
قرهيتي )ّ ،(P.V.Qتطجِ :اث٘اٍفضٌ مطّي ،جعٗٙ
آّ٘ظقي قطمت ضٗآ تجٜيع ؾيٖب.
نسيق ؾطٗؾتبٕي ،ض .)1385( .آؾيت قٖبؾيي اجتْيبػي،
تٜطآ :إتكبضات آٓ .
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فطجييبز .)1363( .ُ ،آؾيييت قٖبؾييي اجتْييبػي ٗ جبّؼييٚ
قٖبؾي إحطافبت ،تٜطإٓ :كط ثسض.
مطيْييي ،ي ،)1382( .ضٗإكٖبؾييي اجتْييبػي (ٕظطيييٛٚييب،
ّفبٛيِ ٗ مبضثطزٛيب) ،تٜيطآ :إتكيبضات اضؾيجبضآ،
چبح يبظز.ِٛ
ميييطيِ ،ي ،)1373( .ضٗآقٖبؾيييي اجتْيييبػي ،تٜيييطآ:
إتكبضات پيبُ ٕ٘ض.

عجبذي ،ا .)1385( .ثطضؾي جبّؼ ٚقٖبذتي ذكٕ٘ت ػَييٚ
ظٕبٓ زض ذيبٕ٘از ٗ ٙػ٘اّيٌ اجتْيبػي ّيؤثط ثيط آٓ
(ّغبٍؼّ٘ ٚضز قٜط اضّٗي ،) ٚپبيبٓ ٕبّي ٚمبضقٖبؾيي
اضقس تٜطآ ،زإكيب ٙآظاز ٗاحس ػَُ٘ تحقيقبت.

عييبٛطي ثجييس .)1381( .ُ ،جبييييب ٙذكييٕ٘ت زض حقيي٘،
ميفطي ،ضؾبٍ ٚزمتطي حق٘ ،جعا ٗ جيطُ قٖبؾيي،
تٜطآ :زإكيب ٙتطثيت ّسضؼ.
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