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چکیدٌ
1

اٗشٝص ٟج٢بٛي ؿذ ٙثب ٗخشلبر ٞٛدبي خٞد دذيذٟاي اػز ًٞٗ ٠جت ديذايؾ صٓضٓ٠اي دس جـشاكيبي ػيبػي ؿذ ٟاػز  ٝس٘ابٗي ػابخشبس١بي
ًال ٙكشِٜ١ي  ٝاجش٘بػي سا سحزآـؼبع خٞد هشاس داد ٟاػز .اص ج٘ٔ ٠ديبٗذ١بي طسف ج٢بٛي ؿذٗ ٙيسٞا ٙث ٠سأثيشار آ ٙثش ػابتز كشٜ١اَ
اؿبسٞ٘ٛ ٟدٓ .زا اٗشٝصٛ ٟظشي٠دشداصي دس تٞص ٟسأثيشار ج٢بٛي ؿذ ٙثش سـييش كش َٜ١جٞاٗغ  ٝصٛذُي اكشاد ٗٞسد سٞج ٠هشاس ُشكشا ٝ ٠ثخـاي اص
ايٛ ٚظشيبر دس صٗي ٠ٜسأثيشار آ ٙثش ِٛشؽ  ٝسكشبس اكشاد جبٗؼ ٠اػز .اي ٚسحوين ث ٠ثشسػي اسسجبط ج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ٗ ٝذيشيز ثاذ ٙصٛابٙ
دشداخش ٠اػز .دس اثشذاٗ ،غبٓؼبر ديـي ٚثشسػي ؿذ ٝ ٟػذغ ثب اػشلبد ٟاص ٛظشيُ ٠يذٛض  ٝساثشسؼ ٙٞكشضيبر سحوين ث ٠آصٗاُ ٙٞزاؿاش ٠ؿاذٛذ.
ايٗ ٚغبٓؼ ٠ث ٠سٝؽ دي٘بيؾ  ٝثب اػشلبد ٟاص اثضاس دشػـٜبٗ ٠اٛجبٕ ُشكش ٠اػز .جبٗؼ ٠آٗبسي آ ،ٙصٛاب ٝ ٙدخشاشا ٙؿا٢ش ًشٗبٛـاب ٟثٞدٛاذ .سٝؽ
ُ٠ٛٞ٘ٛيشي ٗٞسد اػشلبد ،ٟسلبدكي ػ٘٢ي٠اي چٜذ ٗشتٔ٠اي ثٞد ٟاػز  ٝتجٖ  ٠ٛٞ٘ٛثشاػابع جاذٓ ّٝاي ،ٚثاب ػاغا ٗؼٜابداسي  95دسكاذ ٝ
خغبي  4دسكذ ثشاثش ثب ٛ 597لش ثشآٝسد ُشديذ ً ٠ثشاي اع٘يٜب ٙثيـشش  ٝثٜٗ ٠ظٞس ًب١ؾ ٗيضا ٙخغب ٠ٛٞ٘ٛ ،سب ٛ 600لش اكضايؾ داد ٟؿذ .ؿابيبٙ
رًش اػز ًٗ ٠شـيش ج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ث ٠ػٜٞاٗ ٙشـيش ٗؼشوْ ،ؿبْٗٗ :لشف ٝػبيْ اسسجبط ج٘ؼيٗ ،ياضا ٙآُاب١ي اص ج٢ابٛي ؿاذِٛ ،ٙاشؽ
ٛوؾ جٜؼيشي ،ػجي صٛذُي ٗ ٝيضا ٙثبصاٛذيـي ثٞد ٟاػز .يبكش١٠بي سحوين ٛـبٙدٜ١ذ ٟآ ٙاػز ً ٠ثيٗ ٚشـيش١بي :ثبصاٛذيـاي ،ػاجي صٛاذُي
ٗذس ،ٙاػشلبد ٟاص كٜبٝسي١بي ٞٛي ٚاعالػبسي  ٝاسسجبعبسي ،ػجي صٛذُي دٝػشب ،٠ٛآُب١ي اص ج٢بٛي ؿذِٛ ٝ ٙشؽ ٛوؾ جٜؼيشي ثب ٗشـيش ٝاثؼش٠
ٗذيشيز ثذ ٙاسسجبط ٗؼٜبداس ٗ ٝثجشي ٝجٞد داسد٘١ .چٜي ،ٚثشاػبع ٛشبيج سُشػاي ٙٞچٜاذ ٗشـياشٗ ،ٟشـيش١ابي :اػاشلبد ٟاص كٜابٝسي ١ابي ٛاٞيٚ
اعالػبسي  ٝاسسجبعبسي ،ػجي صٛذُي ٗذس ،ٙػجي صٛذُي دٝػشب ٝ ٠ٛثبصاٛذيـي دس ٗج٘ٞع سٞاٛؼشٜذ  2،52دسكذ اص سـييشار ٗشـيش ٗذيشيز ثذٙ
سا سجييًٜٜ ٚذ.
ياشٌَایکلیدی :ج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١يٗ ،ذيشيز ثذ ،ٙآُب١ي اص ج٢بٛي ؿذ ،ٙكٜبٝسي١ابي ٛاٞي ٚاعالػابسي  ٝاسسجبعابسي ،ثبصاٛذيـاي ،ػاجي

صٛذُي
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صٗي١٠ٜبي هاذسرٝ ،سصؽ ،جٜاَ  ٝسهبثاز ظاب١ش ٗايؿاٛٞذ

مقدمٍ
ثب ظٞ٢س ٗذسٛيشٗ ٠شأخش  ٝسؿاذ ج٢ابٛي ؿاذ ٝ ٙثا ٠دٛجابّ آٙ

11

(ٗبسسيٜض ٓيٞسا .)24:2010 ،

سٞػؼ ٠سٌٜٞٓٞطي١بي ٗشسجظ ثب ثذٗ ،ٙذيشيز ثذ 1ٙدس صٛاذُي

اٗشٝصٗ ٟذيشيز ثذ ٙث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص ٗإٓل١٠ابي جبيِابٟ

ٗشدٕ ثؼيبس ثيـشش اص ُزؿش ٠جب ثبص ٘ٛاٞد ٟاػاز .دس تويواز،

اجش٘اابػي دس اسصياابثي ٗٞهؼيااز اكااشاد جبٗؼاا٢ٗ ،٠ااٖ هٔ٘ااذاد

ٗلشف ٗذاس ثٞدٞ١ ٙيز  ٝثذٗ ٙذاس ثٞدٗ ٙلشف دس جبٗؼا٠

ٗيُشدد (ثٞسدي ٝ )2:1381 ،ٞجزاثيز جؼا٘بٛي  ٝكيضيٌاي ياي

ٞٛي ٝ ٚدس ػلاش ج٢ابٛي ؿاذ ،ٙثبػاه ؿاذً ٟا ٠سكشبس١ابي

ؿخق ٗي سٞاٛذ سأثيش ٗؼٜبداسي ثش سٝي ؿخق  ٝيب سجشثيبر
12

ٗذيشيز ثذ ،ٙچ :ٙٞآسايؾ ،سطيٖ ُشكش ،ٚجشاتي صيجبيي ... ٝ

اجش٘بػي ا ٝداؿاش ٠ثبؿاذ .دس ياي سحويان ًا ٠الِٔٛاٞيض ٝ

ثًٜ ٠ؾ١بيي ؿبيغ دس ثي ٚصٛب ٙسجذيْ ؿٞد (ثٞسدي .)1:1381 ،ٞدس

ٌ٘١بساٛؾ ثب سٌٜيي كشا سحٔيْ اٛجبٕ دادٟاٛذٛ ،ـب ٙداد ٟؿاذٟ

ايٗ ٚيبٛ ،ٙوؾ ٗحٞسي سػب١٠ٛب دس ُؼششؽ ػالهاٗ ٠اشدٕ ثا٠

اػز ً ٠اتش٘بّ ثيـششي ٝجٞد داسد ً ٠اكشاد جزاة ث ٠ػٜاٞاٙ

ثذ١ٙبيـبٛ ٙيض هبثْ سٞج ٠اػز .سحويوبر ُؼششدٟاي دس تٞصٟ

اكشاد ؿبيؼش ٝ ٠الين دس ٗٞهؼياز١ابي تشكا٠ايؿاب ٙاسصيابثي

ٛوؾ  ٝسأثيشُزاسي سػب١٠ٛب دس ُشايؾ ٗلشط صٛب ٙثٗ ٠ذيشيز

ؿٛٞذ٘١ .چٜي ،ٚاُش ثٗ ٠و ٠ٓٞاٛشخابة ٘١ؼاش دهاز ًٜايٖ ،دس

ثذ ٙاٛجبٕ ُشكش٠اٛذ ٠ً ،دس ايٗ ٚيبٗ ٙيسٞا ٙث ٠سحويوبر خيبئٞ

ثؼيبسي اص كش١َٜ١ب  ٝدس ٗغبٓؼ٠اي ًا ٠دس ً 26ـاٞس ج٢ابٙ

4

كٞسر ُشكش ٠اػزٗ ٖ١ ،شدا ٖ١ ٝ ٙصٛب ،ٙجزاثيز ظب١شي سا

(ً ،)2009اااًٞشُ ،)2009( 5اااٞدُٝ ،)2011( 6ٙاااب،)2011(7

ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص ٗ٢اٖساشيٗ ٚؼيبس١ابي اٛشخابة ٘١ؼاش دائاٖ

١ااٞي ٗ ٝااي ،)2010( 2ٚاػاأٞى  ٝسيِ٘اابٓ ،)2010( 3ٙاايٚ

سبٗذؼ ،)2009( 8ٙٞسبيٜبسي ٌ٘١ ٝابسا )2009( 9ٙاؿابسً ٟاشد.

ٗؼشكي ٞ٘ٛدٟاٛذ (اػٞاٗي ٌ٘١ ٝبسا.)309:2010 ،13ٙ

ٛشبيج اي ٚسحويوبر ثيابِٛش آ ٙاػاز ًا ٠كٜابٝسي١ابي ٛاٞيٚ

ثٜبثشايٗ ،ٚؼئٔ ٠ثاذٗ ٝ ٙاذيشيز آٞٗ ٙضاٞػي كشِٜ١اي

اسسجبعي ٛوـي سأثيشُزاس دس ٗبدي ًشد ٙكش َٜ١جٞاٗغ داسٛاذ.

اػز  ٝث ٠اسصؽ١اب ٜ١ ٝجبس١ابي جبٗؼا ٠ثاش ٗايُاشدد  ٝثاب

اي ٚسػب١٠ٛب ثب ػشٗبيُ٠ازاسي ثاش سٝي صٛاب ٙجبٗؼاٛ ٝ ٠ـاب٠ٛ

دُشُٛٞي دس ايٗ ٚإٓل١ ٠بي كشِٜ١ي ،سكشبس١بي اػضبي جبٗؼ٠

ُشكش ٚػجي صٛذُي آٛب ،ٙػبْٗ ٗ٘٢ي دس سـييش ِٛشؽ صٛبٝ ٙ

ٛيض سـييش ٗيًٜذ .ث ٠عٞس ًٔي ٗي سٞاُ ٙلز ثب سـاذيذ كشآيٜاذ

ُشايؾ ٗلشط آٛب ٙث ٠ػ٘ز ٗلاشفُشاياي  ٝسٞجا ٠ثا ٠ثاذٙ

ج٢بٛي ؿذ ٝ ٙظٞ٢س سػب١ ٠ٛبيي ،چ :ٙٞسايبٛا ٝ ٠اٌٗبٛابر آٙ

١ؼشٜذ .دس اي ٚخلٞف ٗايساٞاُ ٙلاز ًا ٠دس اٝاخاش هاشٙ

ٗثْ ايٜششٛز  ٝچز (اسبم ُلشِ ،)ٞسٔل٘١ ٚشاٗ ،ٟابٞ١اس... ٝ ٟ

ثيؼشٖ ،ثذ ٙآخشيٗ ٚشبع ً ٝباليي ثٞد ً ٠ثب سٝؽ١بي ٗخشٔلي

كش١ َٜ١بي ٗخشٔق دس س٘بع ٗؼشويٖ ثب يٌذيِش هشاس ُشكشٝ ٠

(كابيٝ ٚ

ػٜبكش كشِٜ١ي ١ش جبٗؼ ٠دس جبٗؼ ٠ديِش ٛلاٞر ًاشد ٟاػاز.

دّ .)465:1999 ،10ث ٠عٞس ًٔي ،صٛبٞ٘١ ٙاس ٟدس سػب١٠ٛاب ٘١اشاٟ

ايشاٛ ٙيض جبٗؼ ٠اي اػز ًا ٠سحاز ساأثيش سحاٞالر درشؿاشبة

ثب صيجبيي ثذٛي اسائ ٠ؿذ ٝ ٟث ٠ػٜاٞا ٙاثاضاس جٜؼاي ً ٝاباليي

كٜبٝسي١بي ٞٛي ٝ ٚج٢بٛيؿذ ٙهشاس ُشكش ٠اػز

ثشاي كشٝؽ ٗؼشكي ٗيؿٛٞذ .اي ٚدس تبٓي اػز ًٗ ٠اشدا ٙدس

1385؛ ػحبثي .)1389 ،ثٝ٠يظ ٟدس ثي ٚػبّ ١ابي  1376ساب ،1384

ٗثْ :جشاتي صيجبيي ،سطيٖ ُاشكشٗ ... ٝ ٚاذيشيز ؿاذ

(خٞاجٛ٠اٞسي،

ايشا ٙدس ثؼيبسي اص دي٘ب١ٙابي ثايٚآ٘ٔٔاي ٝاسد ؿاذ ٝ ٟآ ٙسا
1

Body managment
Xiao Hui & Min
3
Slevec & Tiggemann
4
Lin
5
Kocer
6
Gooden
7
Vega
8
Thompson
9
Tienari
10
Finn & Dell
2

دزيشكشاا ٠اػااز (ٗوااذع  ٝخٞاجااٛ٠ااٞسي٘١ .)7:1384 ،چٜااي،ٚ
٘١ب ٙعٞس ً ٠آٗبس١ب ٛـبٗ ٙاي دٜ١اذ ،ؿاب١ذ ًابسثشد ُؼاششدٟ
اثضاس١بي اعالػبسي  ٝاسسجبعبسي ٘١چا ٙٞسايبٛا ... ٝ ٠دس ٗيابٙ
11

Martinez _ Lirola
Langlois
13
Swami
12
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ٗغبٓؼ ٠اسسجبط ثي ٚج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ٗ ٝذيشيز ثذٗ ٙغبٓؼٞٗ ٠سدي :صٛب ٙؿ٢ش ًشٗبٛـبٟ


ُش١ ٟٝبي ٗخشٔق ٗاشدٕ دس اياشا١ ٙؼاشيٖٗ .ياضا ٙاػاشلبد ٟاص

ج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ُ ٝشايؾ صٛب ٙاي ٚؿ٢ش ثٗ ٠ذيشيز ثاذٙ

ايٜششٛز ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص سػب١٠ٛب  ٝكٜبٝسي١بي ٞٛي ٚدس ػلش

چيؼز؟  ٝايً ٚاً ٠اذإ ٗشـيش١ابي ج٢ابٛي ؿاذ ٙكشِٜ١اي

ج٢بٛي ،دس ايشا ٙچـِ٘يش ثٞد ٟاػاز .ثشاػابع آٗابس سٝاثاظ

ثيـششي ٚسٞا ٙسجييٗ ٚذيشيز ثذ ٙصٛب ٙؿ٢ش ًشٗبٛـب ٟسا داسٛذ؟

ػ٘ٗٞي ٝصاسر اسسجبعبر  ٝكٜبٝسي اعالػبر ،دس ؿ٢شيٞس ٗابٟ

آيب اكالً صٛب ٙاي ٚؿ٢ش دس ٗذيشيز ثذ ٙخٞد اص آِٞي ٗاذسٙ

 1383سؼذاد ًبسثشا ٙايٜششٛز دس ايشاٗ 5،5 ٙئيٛ ٙٞلش ُاضاسؽ

سجؼيز ٗيًٜٜذ؟

ؿذ (كيضي .)18:1386،اٗب ٗشًض ٗاذيشيز سٞػاؼٔٗ ٠اي ايٜششٛاز
ؿ٘بس ٗـششًب ٙايٜششٛز دس ايشا ٙسا سب دبيب ٙػبّ  89ثبٓؾ ثش 24
ٗئياا١ 550 ٝ ٙٞااضاس ٛلااش اػااالٕ ًااشد ٟاػااز

پیطیىٍتحقیق


(خجشُااضاسي ٗ٢ااش

ٗغبٓؼ ٠خٞاجٞٛ ٠سي ٌ٘١ ٝبساٛؾ ٛـاب ٙداد ًا ٠ػاجي١ابي

 .)24،2،1390اص عشف ديِش ،ث ٠ػٔز ٛجٞد آٗابس دهيان  ٝسٝؿاٚ

صٛذُي كشاؿشيٗ ،ز١جي ٞٗ ٝػيويبيي ٗذس ،ٙثش سٝي ١اٖ ثايؾ

٘ٛيسٞا ٙتجٖ دهين اػشلبد ٟاص ؿجٌ١٠بي ٗبٞ١اسٟاي سا سؼيايٚ

اص  22دسكذ سـييشار ٗشـيش سلٞس اص ثاذ ٙسا سجيايٗ ٚايًٜٜاذ

ًشد ،اٗب ثشاػبع ٛظشػٜجي١بي كٞسر ُشكش ٠دس ٗٞسد ٗياضاٙ

(خٞاجٞٛ٠سي ٌ٘١ ٝبسا .)1390 ،ٙسٛججشيبٌ٘١ ٝ ٙبساٛؾ ٛيض ٛـابٙ

اػشلبد ٟاص ٗبٞ١اس ،ٟتذٝد  60دسكذ ٗشدٕ ٗخبعت آ١ ٙؼاشٜذ

دادٛذ ً ٠داٛـجٞيب ٙدخشش داٛـِب ٟاكل٢بُ ،ٙشايؾ ث ٠آِاٞي

ً ٠ػ٘ٗٞبً دس ػبّ١بي اخيش ث ٠ػ٘ز اي ٚسػبً ٠ٛـيذ ٟؿذٟاٛذ

ٗلشف ٜٗضٓز ُشا داؿش ٝ ٠ػٞاْٗ كشدي (س٘بيْ ثٜٗ ٠حلش ثا٠

(ؿجٌ ٠خجشي آسي ٛيٞص؛ ثٛ ٠وْ اص ٗذيش ُشٗ ٟٝغبٓؼبر ػايٜ٘ب  ٝسٔٞيضيا،ٙٞ

كشد ثٞد ٝ )ٙاجش٘بػي (سٞج ٠ث ٠اعالػابر ٗوبيؼا ٠اجش٘ابػي)

 .)7،2،1390ث ٠عٞس ًٔيٗ ،ي سٞاُ ٙلز كشٜ١اَ ايشاٛاي ٛياض ثاب

سأثيشي ٗثجز ثش ٗلشف ٜٗضٓازُاشا دس آٛاب ٙداسد

اسسجبعبر ٗخشٔق اػٖ اص سػب١٠ٛبي ج٘ؼي ٞٛيٗ ،ٚؼبكشر١اب،

ٌ٘١بسا .)1390،ٙاص ػٞي ديِش ،سحوين ٗٞتذ ٌ٘١ ٝابساٛؾ ثاش

سجبسر ١ب  ٝداد  ٝػشذ١بي اهشلابديٜٗ ،بػاجبر ػيبػاي ... ٝ

سٝي ُش١ٝي اص داٛـجٞيب ٙداٛـِب١ ٟبي ؿ٢ش ؿيشاصٛ ،ـب ٙداد

ُلش٘ااب١ٙااب  ٝاسصؽ١اابي ج٢اابٛي سا اخااز ًااشد ٝ ٟدس خااٞد

ً ٠سؼذاد صيبدي اص اي ٚداٛـجٞيب ٙاص آسايؾ اػشلبدً ٟشد ٝ ٟيب

ُؼششؽ داد ٟاػز .ايُ ٚلش٘ب١ٙب دس ػاغا خراشد ثا ٠ؿاٌْ:

ث ٠اػشلبد ٟاص آ ٙس٘بيْ داسٛذ .دس اي ٚسحوين ٛـب ٙداد ٟؿذ ًا٠

ُشايؾ ثٗ ٠ذيشيز ثذ( ٙالؿشي اٛاذإ ،جشاتاي صيجابيي ،)...ٝ

ٛبسضبيشي اص سلٞس ثذٛي  ٝاخشالّ دس ًبسًشد١بي اجش٘بػي ثاب

ثشاثشيُشايي ثي ٚصٗ ٝ ٙاشد ٗ ٝخبٓلاز ثاب اياذئٞٓٞطي ٛواؾ

آسايؾ ساثغ٠اي ٗؼٜبداس داسد  ٝساثغ ٠ػضر ٛلغ ثاب ٛبسضابيشي

جٜؼيشي ،اخز ػجي صٛذُي ٗذسٞ٘ٛ ... ٝ ٙداس ٗيؿٞد.

اص سلٞس ثذٛي ٛيض ٜٗلي اػز (ٗٞتذ ٌ٘١ ٝابسا .)1390 ،ٙسيابتي

(سٛججشيابٝ ٙ

ؿ٢ش ًشٗبٛـبٛ ٟيض ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اص ًالٙؿ٢ش١بي ًـاٞس،

ث ٠سٞكيق سلبٝر ١بي جٜؼيشي دس سضبيشٜ٘ذي اص سلٞيش ثذٙ

دس ٗؼشم ج٢بٛي ؿذ ٝ ٙسـييشار تبكْ اص آ ٝ ٙدس ٗٞاج٢ا٠

 ٝسجيي ٚسأثيشار ثشخي اص ػٞاٗاْ اجش٘ابػي ااا سٝاٛاي ثاش آٙ

ثب سػب١٠ٛبيي چٗ ٙٞبٞ١اس ٝ ٟديِش سػب١٠ٛب ثٞد ٟاػز .ػاالٟٝ

دشداخش ٠اػزٛ .شبيج سحوين ٝي تبًي اص ٝجٞد ساثغٗ ٠ؼٜابداس

ثش آ ،ٙاي ٚؿ٢ش ١ش ػبٓ ٠ثب سؼذاد ثيؿ٘بسي ًبسٝا١ٙبي صيبسسي

ثيٗ ٚشـيش١بي :جٜؼيز ،ػشٗبيُ٠زاسي دس ثذ ،ٙؿاشٕ اص ثاذ،ٙ

ٗٞاجاا ٠اػااز ًاا ٠اص ٗشص١اابي آ ٙثاا ٠ػااشام ٝاسد ٗاايؿااٛٞذ.

دبيؾ ثذ ٝ ٙػضر ٛلغ ثب ٗشـياش ٝاثؼاش ٠سضابيز اص سلاٞيش

٘١چٜي ،ٚاي ٚؿ٢ش ث ٠ػٔز ٝجٞد جبرث١ ٠بي سبسيخي  ٝعجيؼي

ثذ ٙاػز (سيبتي٘١ .)1390 ،چٜيٗ ،ٚخشبسي  ٝػٜبيز ثٗ ٠غبٓؼ٠

صياابد ،ؿاا٢شي ُشدؿااِشي ٛيااض ٗحؼااٞة ٗاايؿااٞد .ثٜاابثشايٚ

ٛوؾ ِٛشؽ جٜؼيشي دس ديذايؾ سلٞس ثذٛي صٛاب ٙدشداخشٜاذ.

ٗج٘ٞػ ٠اي ٚػٞاْٗٞٗ ،جت داد  ٝػشذ١بي سجبسي  ٝكشِٜ١ي

ٛشبيج اي ٚسحوين ٛـب ٙداد ً ٠سلٞس ثذٛي صٛبٛ ٙؼجز ث ٠خٞد،

ٝػيغ دس اي ٚؿ٢ش ؿذ ٟاػز .ثب سٞج ٠ثٗ ٠جبتاه رًاش ؿاذ،ٟ

ٗٔ ٖ٢اص ِٛاشؽ ظب١شُشايبٛاٗ ٠اشداٛ ٙؼاجز ثا ٠صٛاب ٙاػاز.

اي ٚػإاّ اػبػي دس ايٜجب ٗغاش ٗاي ؿاٞد ًا ٠اسسجابط ثايٚ

٘١چٜي ٚديـشكز ١بي ػٔ٘ي دس صٗيٜا ٠جشاتاي١ابي صيجابيي،
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ٛوؾ سؼ٢يُْش دس اكضايؾ سٞج ٠صٛب ٙث ٠ثذٛـب ٙداؿش ٠اػز ٝ

ُبسي ثب ٛظشي١ ٠بي دبيُ ٠زاسي ؿذ ٟثشاػبع ثذٗ ٙشداٗ ٠ٛبٜٛذ

اص عشف ديِش ،اي ٚديـشكز١ب ثِٛ ٠اشؽ ظب١شُشايبٛاٗ ٠اشداٙ

ٛظشيبر كشٝيذ ٗجبسصٗ ٟيًٜذٝ .ي اػشذالّ ٗيًٜذ ً ٠دس جبيي

(ٗخشابسي  ٝػٜبياز.)1390،

ً ٠ثذ ٙهٞي (ٗشدا٘ٛ )٠ٛبد ٜ١ ٝجبس اػز ،اي ٚؿيشٌٗ٘ ٚاػز

ث٢بس ًٝ ٝئي هبضي ج٢بٛي ثٗ ٠غبٓؼٗ ٠ياضاُ ٙاشايؾ دخشاشاٙ

ً ٠ثشٞا ٙسٞا ٙثذ ٙصٛب ٠ٛسا سٝؿ ٚػبخز .اي ٚدستابٓي اػاز

جٞا ٙداٛـِب ٟس٢شا ٙث ٠جشاتي ١بي صيجابيي دشداخشٜاذٛ .شابيج

ً ٠اُش ١ش دٞٛ ٝع ثذ ،ٙدس سٝؿي ثشاثشيُشايب ٠ٛثشسػي ؿٛٞذ،

اي ٚسحوين ٛـب ٙداد ٟاػز ً ٠ثيٗ ٚشـيش١بي :جٜؼايز ،اٛاٞاع

كبػٔيز خٞد سا داسٛذ (اي٢ٜابسا٘١ .)2009 ،چٜايٛ ،ٚشابيج سحويان

ٛؼجز ث ٠صٛبٛ ٙيض ً٘ي ًاشد ٟاػاز

6

ٗخشٔق سػب ٝ ٠ٛاثظ١ٟبي ٛؼٔي ،ثب ٗشـيش ُلش٘ب ٙجشاتاي١ابي

سبئش ٌ٘١ ٝبساٛ ٙيض ٛـاب ٙداد ٟاػاز ًا ٠اسصيابثي ٗثجاز اص

صيجبيي اسسجبط ٗؼٜبداسي ٝجٞد داسد .اي ٚداٛـاجٞيب ٙثا ٠جابي

خٞد ،اتؼبع جزاثيز سا دس كشد اكضايؾ ٗيد١ذ  ٝثشٛبٗ١٠بي

ٗبٌٓيز ٗبدي اص «ٗبٌٓيز١بي ٛـاب٠ٛاي»  ٝثا ٠جابي چـاٖ ٝ

سػب١٠ٛب ثش اسصيبثي ٗثجز اص ثذ ٝ ٙايجبد اتؼبع اهشاذاس ساأثيش

ٖ١چـ٘ي ٗبٓي اص «چـٖ ٖ١ ٝچـا٘ي ٛـاب٠ٛاي» ٗ« ٝلاشف

ٗاايُزاسٛااذ (ساابئش ٌ٘١ ٝاابسا .)2009 ،ٙدس سحويوااي ديِااش دياابٕ

(ث٢بس ًٝ ٝئي هبضي ج٢بٛي،

كِٛٞؼبٛز ٗ ٝبٛذ١بچي سبسا 7دسيبكشٜذ ًٗ ٠ب دٛ ٝاٞع سلؼايش اص

 .)1390جٛٞيغ ُ ٝيذيِٜغ 1دس دظ١ٝـي ٛـب ٙدادٛذ ً ٠اكشاد

«خٞد» داسيٖٞٛ :ع اٝ ّٝاثؼش ٠ث ٠ؿٜبخشي اػز ًٗ ٠ب اص «خٞد»

اكشاد ٗٞسد ٗغبٓؼ ٠ثيـشش اٝهبر ِٜ١بٕ خشيذ اص ٗذّ١بي ًٞسابٟ

ث ٠دػز ٗي آٝسيٖ ٞٛ ٝع دً ٕٝا ٠ثا ٠كاٞسسي ًابٗالً ٗؼاشوْ

ٓجبع اػشوجبّ ٗيًٜٜذ .اي ٚاكشاد ٌٗذ ثاٞدٓ ٙجابع سا اص سٜبػات

اٛجبٕ ٗيؿٞد ٝ ٝاثؼش ٠ثا١ ٠اي ٗٞضاٞػي ٛيؼازٛ .اٞع اّٝ

اٛذاص ٝ ٟػبيض آٖ٢ٗ ٙسش ٗايداٜٛاذ  ٝس٘بياْ داسٛاذ ثاٜٗ ٠ظاٞس

«سلؼيش اص خٞد» اسسجبط ٗثجز  ٝهٞي ثب ٌٗذُشايي ٓجابع داسد ٝ

ٜٞ٘١ايي ثب ٌٗذ دس جبٗؼآ ،٠جابع ثاب اٛاذاصٛ ٟبٜٗبػات ثخشٛاذ

ٞٛع د ٕٝاسسجبط ٜٗلي ثب اِٛيضٜٞ٘١ ٟائي ثب ٗرذ ٓجابع داسد

(جٛٞيغ ُ ٝياذيِٜغ .)2010 ،اػ٘يز  2ٖٓٞ١ ٝدس ثشسػي اسسجابط

كِٛٞؼبٛز ٗ ٝبٛذ١بچي سبسا .)2008 ،سبيٜش ٝ 8دبف أُا 9٠ثاب سحٔياْ

ثي ٚعجو ٠اجش٘بػي ٗ ٝشم چابهي ،دسيبكشٜاذ ًا ٠سطياٖ ١ابي

ٗحشٞاي ٗ 156وبٓٗ ٠شسجظ ثب ٗٞضٞع دٞؿؾٛ ،ـب ٙدادٛاذ ًا٠

صٛذُي ػبٖٓ ،ثب ِٛشؽ دسٛٝي اكشادي ً ٠داساي ٝصٛ ٙشٗابّ ٝ

صٛب ٙثب ٗغبٓؼا ٠اياٗ ٚوابالر ،د ٝسجشثاٗ ٠شلابٝر ثا ٠دػاز

سحليالر ثبال ١ؼشٜذ ،ػبصُبس اػز  ٝثيـاشش ايا ٚاكاشاد اياٚ

ٗيآٝسٛذ :آق ا ُش١ٝي ً ٠ثٝ ٠اػغ ٠داؿش ٚدٞؿؾ ،اتؼبع

سطيٖ ١ب سا سػبيز ٗايًٜٜاذ (اػا٘يز ١ ٝا٘١ .)2010 ،ٖٓٞچٜاي،ٚ

ػشٖ ٗي ًٜٜاذ؛ ة ا ُش١ٝاي ًا ٠ثاٝ ٠اػاغ ٠داؿاش ٚدٞؿاؾ،

ثشاػبع سحوين ػٔٞع  ٝسيِ٘ٗ 3ٚشـيش١بيٛ :بسضبيشي اص ثذ،ٙ

اتؼبع ًؼت ؿٜبخز  ٝهذسر ٗيًٜٜذُ .ش ٟٝا ّٝثا ٠صٛابٛي

ثذٗ ،ٙذيشيز ظب١ش ،اضغشاة ػبٓخٞسدُي (اضغشاة اص دػز

اؿبس ٟداسد ً ٠ث ٠خبعش اػشوبد ثُ ٠لش٘ب ٙكـاٛ( ٚاٞػي ػاجي

دادٛ ٙـبط  ٝجٞاٛي ثذ ٝ )ٙثشٛبٗ١٠ابي ٗجاالر  ٝسٔٞيضياٙٞ

آسايااؾ جذيااذ ٗااٜ١ ٝ )ٞجبس١اابي كشِٜ١ااي ًٞساا٠كٌشاٛاا ٠اص

ثخـي اص عشص ِٛشؽ ٛؼجز ث ٠جشاتي صيجابيي سا دايؾثيٜاي

جزاثيز ،اتؼبع ػشٖ ٗيًٜٜذ ُ ٝش ٟٝد ٕٝصٛبٛي ١ؼاشٜذ ًا٠

ٗيًٜٜذ ً ٠دس ايٗ ٚيبٗ ٙشـيش١بيٗ :ذيشيز ظب١ش ،اضاغشاة ٝ

ثٝ ٠اػغ ٠داؿش ٚدٞؿؾ ،اتؼبع هذسر  ٝخـٜٞدي ٗيًٜٜاذ

٘ٛبيؾ سٔٞيضيٛٞي ديؾ ثيٜي ًٜٜذ١ ٟبي هاٞي دس ايجابد اِٛياضٟ

(سبيٜش  ٝدبف أُاُ .)2007 ،٠ي٘ٔيٛ 10ٚياض ثا ٠ثشسػاي اياٗ ٚؼاأٓ٠

اجش٘بػي ثشاي جشاتي صيجبيي ١ؼشٜذ (ػأٞع  ٝسايِ٘.)2010 ،ٚ

دشداخش ٠اػز ً ٠صٛابٛي ًا ٠جشاتاي صيجابيي اٛجابٕ دادٟاٛاذ،

ٗشظب١شا٠ٛاي ٛـب٠ٛاي» اػشلبدٗ ٟيًٜٜذ

(ديابٕ
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ٗغبٓؼ ٠اسسجبط ثي ٚج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ٗ ٝذيشيز ثذٗ ٙغبٓؼٞٗ ٠سدي :صٛب ٙؿ٢ش ًشٗبٛـبٟ


سٝيٌشد١بي ٗشٜبهضي ٛؼجز ث ٠ثذ ٙداسٛذٝ .ي دس اي ٚسحويان

ٗإٓل١ ٠بيي ً ٠ثشاي ػٜجؾ ٗذيشيز ثذ ٙالصٕ اػز ،ث ٠يٌجبسٟ

ٛـبٗ ٙي د١ذ ًٞ١ ٠يز اي ٚصٛب ٙيٌؼبٛ ٙيؼاز  ٝد ٝدياذُبٟ

سٞجٌٛ ٠شدٟاٛذ؛ ض٘ ٚآ١ ٠ٌٛاي ًاذإ اص سحويوابر داخٔاي ٝ

«دشٝط ٟد٢ٜب« ٝ »ٙدشٝط ٟثذ »ٙثشاي ثيب ٙسجشثيبر ايا ٚاكاشاد اص

خبسجي كٞسر ُشكش ٠ث ٠ثشسػي ٛوؾ ج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ٝ

ظب١شؿاابٜٗ ،ٙبػاات ١ؼااشٜذ (ُي٘ٔااي١ .)2006 ،ٚيٞػاا٘بٝ 1ٙ

اسسجبط آ ٙثب ٗذيشيز ثذٛ ٙذشداخش٠اٛذ.

ٛٞ١ذاُي ٜٞاا ػٞسٔ 2ٞدس ٗغبٓؼ ٠صٛب ٙؿا٢ش ٝسٗٛٞاز دسيبكشٜاذ
ً ٠اي ٚصٛب ٙدس دٞؿؾ خٞد اص ػجي١بي جذياذ آساياؾ ٗا،ٞ

مثاویيچارچًبوظریتحقیق

آسايؾ چ٢ش ٝ ٟدٞؿؾ اػشلبدٗ ٟيًٜٜذ .ثب سٞج ٠ث ٠يبكشا١٠ابي

دس ٛظش ُشكش ٚثذ ٙآدٗي ثاٗ ٠ثبثاٞٗ ٠ضاٞػي ثاشاي ٛظشياٝ ٠

اي ٚسحوين ،ايٞٛ ٚع دٞؿؾ ،كشآيٜذي سا ٜٗؼٌغ ٗايًٜاذ ًا٠

دظ١ٝؾ اجش٘بػي ٗٞضٞػي جذيذ اػز  ٝس٢ٜب دس اٝاخش د١ا٠

دس ُاازس صٗااب ٙسد داد ٟاػااز  ٝاص عااشف ديِااش ،سيـاا ٠دس

ٗ 1980يالدي ثٞد ً ٠جبٗؼ٠ؿٜبػب ٙاص ؿبيت ثٞدٗ ٙؼأٓ ٠ثاذٙ

كشآيٜذ١بي اسسجبعي ٗٞجٞد دس ػابخشبس ًاال ٙسابسيخي ٛ ٝياض

دس ٗغبٓؼبر جبٗؼ٠ؿاٜبخشي اثاشاص سأػاق ًشدٛاذ ،آ١ ٙاٖ دس

(١يٞػا٘بٝ ٙ

تبٓي ً ٠ثبص  ٖ١ػشچـ٘ ٠ثذ ٙسا ٗٞسد ؿلٔز هشاس ٗايدادٛاذ

ٛٞ١ذاُي ٜٞاا ػٞسٔ .)2005 ،ٞثبسٛضُ ٝ 3بٝي 4ث ٠دٛجابّ دبػاخ دادٙ

(ٛشٔشٝ ٝ ٙٞاسؼ ،)2:1998 ،6ٙٞاٗب اٗشٝص ٟا٘١يز  ٝضشٝسر سحوين

ث ٠اي ٚػإاّ ثٞدٛذ ً ٠آيب صٛبٛي ً ٠دشخٞس ١ؼشٜذ ،دس ٗذيشيز

سحوين دسثبس ٟثاذٛ ،ٙا ٠س٢ٜاب دس سحويوابر سجشثاي ،ثٌٔا ٠دس

ثذ ٙخٞد اص ٛظشيبر «ػالٗز ٝص »ٙاػشلبدٗ ٟاي ًٜٜاذ؟ ٛشابيج

سئٞسيدشداصي١بي جبٗؼ٠ؿٜبخشي ٛيض آؿٌبس ؿذ ٟاػز؛ سب آٛجب

ثشسػي ٗٞهؼيز ١ب  ٝكش١ َٜ١بي ٗخشٔقٛ ،ـب ٙداد ً ٠دس ايٚ

ً ٠ثٜب ثش سؼجيش آٛشاٛٞي ػابيٜٞر )1993( 7ثا ٠جابي ٗٞهؼياز

صٛبُ ،ٙلش٘ب« ٙػالٗز ٝص »ٙث ٠اتؼبع كـبس كشِٜ١اي ثاشاي

تبؿي٠اي ثذ ٙدس ػٖٔ جبٗؼ٠ؿٜبػيٗ ،يسٞا ٙثذ ٙسا ث ٠ػٜاٞاٙ

الؿش ثٞدٜٗ ٙجش ٛـذ ٟاػز (ثبسٛض ُ ٝبٝي .)2004 ،دابف أُاٝ ٠

هٔت اي ٚػٖٔ  ٝاص ٖ٢ٗ ٠٘١سش هٔت صٛاذُي  ٝاتؼابع ٗاب اص

دإ ٞ١سػز 5دس سحوين خٞد چ٢ابس آِاٞي اص سؼبٗاْ ٗابدس ا

خٞد ،سؼشيق ٗجذد ًشد (ٝاػٌٝ ٝ ّٞاٛيٜاي .)2:2006 ،8سٞجا ٠ثا٠

دخشش دس صٗي ٠ٜثذ ٝ ٙسطيٖ ؿزايي سا ؿٜبػبيي ًشدٛذ ً ٠ؿبْٗ

ٗو ٠ٓٞثذ ٙاً ٜٙٞاص ثؼيبسي اص سؿش١٠بي ػٔ٘ي ،چ :ٙٞكٔؼال،٠

ٗٞاسد صيش اػز:

جبٗؼ٠ؿٜبػي ،اٛؼبٙؿٜبػي ،سٝاًٙابٝي ،جـشاكياب ٗ ٝغبٓؼابر

آق ا سٝيٌشد اسسجبط ٗؼشويٖ  ٝؿلب١ي ً ٠ؿابْٗ :سحؼايٝ ٚ

كٜ٘يؼشي ٛـأر ٗيُيشد (ٝايز.)227 :2007 ،9

سؼبٗالر اجش٘بػي  ٝسجشثيبر سٝصٗش ٟصٛذُي داسد

دِٓشٗي ،دٓؼشد ػبصي  ٝثيبٛ ٙوق  ٝػيت؛

٘١بٙعٞس ًٗ ٠ي داٛيٖٗ ،ـخلبر ٜٗضٓشي ،اجضاي اكٔي ٝ

ة ا سٝيٌشد دش١يض،تلبظز؛

ضشٝسي صٛذُي اجش٘بػي ١ؼشٜذٗ .شدٕ ثب سٞجا ٠ثا ٠جٜؼايز،

ح ا سٝيٌشد ٗذّػبصي؛

ثشٝر ،صيجبيي ،ػ ٝ ٚػبيش ٗـخلبر ٝ ٝيظُاي ١اب ٗشلابٝر

ر ا سٝيٌشد ػذٕ ٗذاخٔ ٝ ٠س١بػبصي

(دبف أُا ٝ ٠دإ ٞ١سػاز،

.)2003

١ؼشٜذ  ٝاي ٚس٘بيضار دس آ٢ٛب ٌٗ٘ا ٚاػاز ٗؼٜابي اجش٘ابػي
ثضسُي ث٘١ ٠شا ٟثيبٝسد (ٝثؼشش ١ ٝبيؼ.)351:1998 ،10ٕٞ

٘١ابٙعااٞس ًااٗ ٠التظااٗ ٠اايؿااٞدٗ ،غبٓؼاابر داخٔاي ٝ

ٝثٔاا ٚثااب عااش ٗلااب١يٖ «ٗلااشف سظااب١شي» « ٝكشاؿااز

خبسجي ٗٞجٞد ،ؿبْٗ ٗٞضٞع١ابيي ٗبٜٛاذ :جشاتاي صيجابيي،

سظب١شي» ٛ ٝيض ٗلاب١يٖ «كشاؿاز ٛيابثشي» ٗ« ٝلاشف ٛيابثشي»

آسايؾ ،سلٞس اص ثاذًٜ ،ٙشاشّ ٝص١ ... ٝ ٙؼاشٜذ  ٝثا ٠س٘ابٗي

(ًيٞاٙآسا ٌ٘١ ٝبسا )78:1389 ،ٙاػشذالّ ٗيًٜذ ً ٠داؿاش ٚثاشٝر
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ث ٠س٢ٜبيي ثشاي ًؼت اػشجبس اجش٘بػي ًبكي ٛيؼز ،ثٌٔا ٠ثبياذ

اػ٘بّ ٗي ؿٞد ،سٞػؼ ٠داد ١يغ  .)79:2009 ،ك ًٞٞاػاشذالّ

آ ٙسا ث٘ٛ ٠بيؾ ُزاؿز (ث٢بس ًٝ ٝئي هبضي ج٢بٛي .)1390،صي٘اْ

ٗيًٜذ ً ٠ثذ١ ٙذف كؼبٓيز١ابي اٛضاجبعي ٗب١شاٛا ٠اػاز ٝ

ٛيض دغ اص سؼشيق ج١ٞش ٗرذ ث ٠ػٜٞا ٙكٞسر جبٗؼا ٠صيؼاشي

ثذيٝ ٚػئ ٠سالؽ ٗيؿٞد سب ٗٞجٞديز آٛ ٙظاٖ يبثاذ

ًُ ٠شايؾ اؿشافٗآثي «س٘بيض» ُ ٝشايؾ دًٗٞشاسياي «سؤياذ»

 .)171:1378ثٞسدي ٞػشٗبي ٠ثذٛي سا يٌي اص اٞٛاع كشػي ػاشٗبي٠

سا دس سكشبسي ٝاتذ ج٘اغ ٗايًٜاذ ،ثالكبكأ ٠ؿاجب١شي ٗيابٙ

كشِٜ١ي ٗي داٛذ ً ٠دس ثذ ٙثً ٠بس ُشكش ٠ؿذ ٟاػز .ث ٠ػجبسر

ًبسًشد ٢ٛبدي ٗرذ ً ٝبسًشد ٢ٛبدي ؿاشف  ٝاكشخابس ؿٜبػابيي

ديِش ،ثذ ٝ ٙصيجبيي آ ،ٙدس ٜٗبػجبر اجش٘بػي ٞٛي ،ٚث ٠ػٜاٞاٙ

ٗيًٜذ

(صيْ٘  ٝاٛذٛجشٍ.)66:1386،1

(كًٞا،ٞ

ػشٗبي ٠جؼ٘بٛي ث ٠اٛاٞاع ديِاش ػاشٗبي( ٠ػاشٗبي ٠اهشلابدي،

ًب ٙٞٛاكٔي ػالهُ ٠بك٘ٛ ٚيض دس صٗي ٠ٜثذ ٙاي ٚاػز ًا٠

كشِٜ١ي  ٝاجش٘بػي) هبثْ سجذيْ اػز (ثٞسدي.)241:1381 ،ٞ

چِٗ ٠ٛٞشدٕ هبدس ١ؼشٜذ دس ثذ١ٙبي خٞد سلاشف ًٜٜاذ  ٝآٙ

دس تٞص ٟج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ٛياض ثاب ٛظشيابر ٗخشٔلاي

(ؿائي.)8:2005 ،2َٜ

سٝث ٠س١ ٝؼشيٖ ً ٠اص ٗيب ٙآ٢ٛب ٗيسٞا ٙثٛ ٠ظشيبر صياش ًا ٠اص

سا دس جشيب ٙصٛاذُي سٝصٗاش ٟسـيياش دٜ١اذ

ُاابك٘ ٚثااب اػااشلبد ٟاص اكااغال «داؽ يااب ٜٛااَ اجش٘اابػي»

3

ا٘١يز صيبدي ثشخٞسداسٛذ ،اؿبسً ٟشد:

ػٜخؿٜبػي اص داؽ١ب سا اي ٠ُٛٞ ٚاسائٗ ٠يد١ذ« :داؽ هجئا٠اي ٝ

ؿاائش دس «ٛظشياا ٠اٗذشيبٓيؼااٖ كشِٜ١ااي»ٛ ،ظاابٕ ج٢اابٛي

عبيل٠اي»« ،داؽ ٛبؿي اص صؿشي ثذ« ٝ »ٙداؽ ٛبؿي اص ٛواق دس

ػشٗبي٠داسي سا ثب كش َٜ١آٗشيٌبيي يي ًبػٗ ٠يًٜذ ٗ ٝؼشواذ

ؿخليز يب كلبر كشدي» .ثاشاي ٗثابّ ،چابهي ثاذ ٙيٌاي اص

اػز ًٛ ٠ظبٕ ج٢بٛي ػشٗبي٠داسي اص عشين ػٞاٗاْ اكأياؽ؛

اكٔي سشي ٚداؽ ١بي اجش٘بػي اػز ً ٠اكاشاد سح٘اْ ٗايًٜٜاذ

يؼٜي ؿشًز ١بي كشاٗٔي ،ديٞػش ٠دس تبّ آحبم س٘ابٕ جٞاٗاغ

(صيشا عجن آٗبس١بي ػبصٗب ٙػالٗز ج٢بٛي ،چبهي ثذ« ٙآِٞي

ث ٠دايشٛ ٟلٞر خٞيؾ اػز .ؿئش دس كشّٗٞثٜذي اكئؾ ثيـشش

ُ٠٘١يش ج٢بٛي» ؿذ ٟاػز)

(دٝثٞساًبس ٝ 4كشيذٗ.)128:2006 ،5ٚ

س٘بيْ داسد ثش هذسر ٗؼٔظ ػاشٗبي ٠داسي آٗشيٌاب سأًياذ ًٜاذ

سشٛش ثب اثذاع ٝاط» ٟجبٗؼ ٠جؼ٘بٛيٗ »6ؼشوذ اػز ً ٠ثاذٙ

(سبٗٔيٜؼ.)118:1381 ،ٙٞ

ٗبٜٛذ يي ٗبؿي ٚداساي ٝسٝدي ٝ 7خشٝجي 8ثٞد ٝ ٟايٛ ٚيبص١ب

ساثشسؼٛ ٙٞيض ٗل ٕٞ٢ج٢بٛي ؿذ ٙسا «سشاًٖ آُب١ي ٛؼاجز

ٛيبص١ب ً٘يازدزيشٛاذ .دس ايٜجاب اٛذيـاٞٗ ٠اظجازٛ ،ظابسر ٝ

ث ٠ج٢ب ٙث ٠ػٜٞاٗ »ًْ ٙي داٛاذ (ٞٛثخاز .)26:1386 ،ايا ٚثاذاٙ

اٛضجبط ثذٝ ٙجٞد داسد  ٝثذ ٙث ٠ػٜٞا ٙيي اثظ ٟديذٗ ٟيؿٞد

ٗؼٜبػز ً ٠كشف ٝاثؼشِي ٗشوبثْ  ٝدس  ٖ١سٜياذُي ج٢ابٛي

(سشٛااش .)270:1992 ،اص ٛظااش ا ٝثااذ ٙاٛؼااب ٙثٜيااب ٙاٛااذاٗي داسد ٝ

ثشاي ٝاهؼيز يبكش ٚج٢بٛيؿذً ٙبكي ٛيؼاز ،ثٌٔا ٠اٛؼاب١ٙاب

٘١ضٗب ٙػبص ٟاجش٘بػي ٛيض ١ؼز

ثبيذ اص اٗش ج٢بٛي  ٝسؼٔن ث ٠ج٢ابٛي يٌذبسچا ٠آُاب١ي داؿاش٠

(جٞا١شي 57 :1387،ا.)58

اص ديِش ٛظشي ٠دشداصا ٙدس تٞص ٟثذ ،ٙك ًٞٞاػازٝ .ي دس

ثبؿٜذ .ثٜبثشاي ،ٚآُب١ي ػٜلش اكأي ج٢ابٛي ؿاذ ٙاػاز .ثا٠

ٗجحه اٛضجبط  ٝسٜجي ٠دس ٗجٔذ ا ّٝاص ًشبة سبسيخ جٜؼيز ٝ

ػويذ ٟساثشسؼ ٙٞج٢بٛيؿذٞٗ ٙسٞسي داسد  ٝآٞٗ ٙسٞس كشَٜ١

9

اػااز (ساثشسؼاا .)161:1385 ،ٙٞدس تويواازٝ ،ي ثاا ٠جٜجاا١٠اابي

ؿجشٛ ٟبٗ ٠اي اص ؿٌْ جذيذي اص هذسر سا ًا ٠ثاش سٝي ثاذٙ

اجش٘بػي  ٝكشِٜ١ي ج٢بٛيؿذٗ ٙي دشداصد ٗ ٝؼشوذ اػاز ًا٠

ٛيااض دس ثشخااي اص ػااخٜشاٛي١اابيؾ دس داٛـااِب ٟدٝكااشاٛغ

ج٢بٛي ؿذ ٙػال ٟٝثش جٜج١ ٠بي ػيٜيٝ ،اجذ جٜج ٠اي رٜ١ي ٛيض
1
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ٗغبٓؼ ٠اسسجبط ثي ٚج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ٗ ٝذيشيز ثذٗ ٙغبٓؼٞٗ ٠سدي :صٛب ٙؿ٢ش ًشٗبٛـبٟ


كشِٜ١ي ثبٝاػغً ٝ »٠بسثشد كشاُيش سٌٜٓٞاٞطي١ابي سػاب٠ٛاي،

اجش٘ابػي ،ػشچـاا٘ٞ١ ٠ياز اجش٘اابػي اػااز ًا٘١ ٠ااشا ٟثااب

ٗؼشوذ ثٜٗ« ٠غو٠صدايي» كشِٜ١ي اػز  ٝآ ٙسا ؿاشط كشِٜ١اي

دُشُٛٞي١بي ٗخشٔق (اجش٘بػي ،اهشلبدي ،ػيبػي  ٝكٜبٝسي)

ج٢بٛي ؿذٗ ٙي داٛذ (ٜٗبدي٘١ .)136 :1386 ،چٜاي ٚدس ثحاه ٝ

دُشُٗ ٙٞيؿٞد .دس هش ٙثيؼشٖ ،تْ٘ ٛ ٝوْ ػاشيغ  ٝاسسجابط

سؼشيااق اص ج٢اابٛي ؿااذ ٙاص ٝاط١ٟاابي «اسسجاابط ديچيااذٝ »ٟ

آٌششٛٝيٌي ،اٛشـبس ج٢بٛي اعالػبر سا ثؼيبس ؿاذر ثخـايذٟ

«٘١جٞاسي» ٛيض ػخٗ ٚيُٞيذ  ٝايذ« ٟج٢ابٝ ٙعٜاي» 1سا ثا٠

اػز .اسسجبعبر ِ٘١بٛي سأثيش كشاُيشي ثش سجشثٗ ٠ب داسٛذ .اياٚ

(سبٗٔيٜؼاا،ٙٞ

اٗش س٢ٜب ث ٠اي ٚػٔز ٛيؼاز ًا ٠آ٢ٛاب ثاش ِٛاشؽ١ابي ٗاب ثا٠

 .)252:1381سبٗٔيٜؼ ٙٞثبكز يٌذبسچ ٠ؿذ ٙاا ؿجٌ٠اي ؿذ ٙاا

ؿي١ٟٞبي خبكي سأثيش ٗيُزاسٛذ ،ثٌٔ ٠اص آٙسٝػاز ًا ٠آ٢ٛاب

سا ٝ ٟسػٖ١ب  ٝسجشث١ ٠بي كشِٜ١ي دس ػشاػش ج٢ب ٙسا ث ٠عٞس

ٝػئ ٠دػششػي ث ٠اعالػبسي ١ؼشٜذ ً ٠ثؼايبسي كؼبٓياز ١ابي

ثؼايبس ًٔااي «كشٜ١اَ ج٢اابٛي» هٔ٘اذاد ٗاايًٜاذ (٘١ااب.)104 :ٙ

اجش٘بػي ث ٠آ ٙثؼشِي داسد (٘١ب .)483:ٙثش اي ٚاػابع ،ػاخٚ

ثٜبثشاي ،ٚسجشثٞ١ ٝ ٠يز كشِٜ١اي تش٘ابً سحاز ساأثيش سٝاثاظ

اص كـشدُي دذيذاسؿٜبػب ٠ٛصٗبٌٗ ٝ ٙبٗ ٙيسٝد ًاٛ ٠شيجا ٠ثا٠

ٗشوبثْ ديچيذ ،ٟچٜذُبٛ ،٠ٛلٞر١ب  ٝج٢ؾ١بي كشِٜ١ي ًٝ ٠ج٠

ًبسُيشي كٜابٝسي١ابي جذياذ اعالػابسي  ٝاسسجبعابسي اػاز.

ٗـخل ٠ج٢بٛي ؿاذ ٙاػاز ،هاشاس خٞا١اذ ُشكاز .دس اياٚ

ُيذٛض دس اي ٚخلٞف اكغال «سجشث ٠ثب ٝاػغ »٠سا ثاً ٠ابس

كشآيٜذ ٠ٛ ،كوظ ٗٞاضاغ ١اٞيشي ٗخشٔاق  ٝديچياذ ٟساش ،ثٌٔا٠

ثشد ٟاػز  ٝآ ٙسا «دسُيشي سأثيش١بي صٗبٛيٌٗ ،بٛي دٝس دػز

ؿي١ٟٞبي ٗشلبٝر سؼييٞ١ ٚيز كشِٜ١ي دس تابّ دياذايؾاٛاذ

ثب سجشث ٠تؼي اٛؼب »ٙسؼشيق ٗايًٜاذٜٗ .ظاٞس ٝي اص سجشثا٠

(٘١ب.)148: ٙ

ٝاػغ٠اي ،سٌٜٞٓٞطي١بي ٗذس ٙديبٕسػبٛي ٗبٜٛذ سٔل ٝ ٚسايبٛا٠

ػٜااٞا ٙيااي ٗـااشة كشِٜ١ااي ٗؼشكااي ٗاايًٜااذ

ثب سٞج ٠ثاٛ ٠ظشيابر كاٞم ،دس ايٜجاب اص ٛظشياُ ٠ياذٛض ٝ
ساثشسؼ ٙٞث ٠ػٜٞا ٙچبسچٞة ٛظشي اػشلبد ٟؿذ ٟاػز  ٝػٔز

ؿجٌ ٠داس ؿذ« ٝ ٟسػب١ ٠ٛبي ج٘ؼاي» چا ٙٞسٝصٛبٗا ،٠ػايٜ٘ب،
سادي ،ٞسٔٞيضيٛ ٝ ٙٞظبيش آ٢ٛبػز.

اي ٚاٛشخبة ،اي ٚاػز ً ٠اص ًلبيز ٛظشي ثيـاششي دس سحٔياْ

ثٜاابثشايٗ ،ٚاايسااٞاُ ٙلااز صٛااذُي ٗااب ثاايؾ اص داايؾ اص

دذيذ ٟج٢بٛي ؿاذ ٙكشِٜ١اي  ٝاسسجابط آ ٙثاب ٗاذيشيز ثاذٙ

كؼبٓيز ١اب  ٝسٝياذاد١بيي ساأثيش ٗايدازيشد ًاً ٠ابٗالً دٝس اص

ثشخٞسداس ١ؼشٜذ:

صٗي١٠ٜبي اجش٘بػياي ً ٠دس آ ٙكؼبٓيز١ابي سٝصٗاش ٟخاٞد سا

ج٢بٛي ؿذ ٙكش ،َٜ١جٜج ٠اي ثٜيبدي دس دغ ١اش ياي اص

اٛجبٕ ٗي د١يٖ ،سد ٗيدٜ١ذ .اي ٚكشآيٜذ سـييش  ٖ١ثٛ ٠ظبٕ١ابي

ثرؼذ١بي ُٛٞبُ٢ٛ ٙٞبدي ج٢بٛي ؿذ ٙاػاز (ُياذٛض.)62:1384 ،

ُؼششد ٟج٢بٛي  ٖ١ ٝث ٠ثؼاشش١بي ٗحٔاي  ٝؿخلاي سجشثا٠

كش َٜ١ػجبسر اػز اص اسصؽ١بيي ً ٠اػضبي يي ُشٗ ٟٝؼيٚ

اجش٘بػي ٗؼغٞف اػز .ث ٠ػجبسر ديِش ،ساأثيش ج٢ابٛي ؿاذٙ

داسٛذٜ١ ،جبس١بيي ً ٠اص آ ٙديشٝي ٗيًٜٜذ ً ٝبال١بي ٗبدي ً٠

كوظ دس ػغا ٗٔي  ٝدس ٗويبع ًالٛ ٙيؼز ،ثٌٔ ٠ساأثيش آ ٙسا

سٓٞيذ ٗيًٜٜذ .اسصؽ١ب آسٗب١ٙبي اٛشضاػي ١ؼشٜذ ،تبّ آً ٙا٠

ثبيذ دس ٗويبع ١بي ًالٗ ،ٙيبٛي  ٝخشد ٗٞسد سٞجا ٠هاشاس داد.

ٜ١جبس١ب اك ٝ ّٞهٞاػاذ ٗؼيٜاي ١ؼاشٜذ ًا ٠اص ٗاشدٕ اٛشظابس

صٛذُي ،ؿخليزٞ١ ،يز١ ،يجب١ٙب  ٝسٝاثاظ ثاب ٗاشدٕ ديِاش

ٗي سٝد آ٢ٛب سا سػبيز ًٜٜاذٜ١ .جبس١اب ٛـابٙدٜ١اذ ٟثبياذ١ب ٝ

 ،ٖ١ثب سٛٝذ يٌذبسچِي سـييش ؿٌْ ٗيدٜ١اذ  ٝتبٓاز جذياذ

ٛجبيذ١ب دس صٛذُي اجش٘بػي ١ؼشٜذ (ُيذٛض.)56:1385 ،

ٗيُيشٛذ ،صيشا ثب سٞج ٠ث ٠چابسچٞة ٛظاشي ٗؼاشخشز اص آسا

ج٢بٛي ؿذ ٙدس ثرؼذ كشِٜ١يٝ ،اجذ دُشُٛٞي١ابيي ٗ٢اٖ

ُيذٛض ،يٌذبسچِي ج٢بٛي ،كشٗ َٜ١حٔاي ٗ ٝحشاٞاي صٛاذُي

دس صٛذُي ٞٛع ثـش ثٞد ٟاػز .كش َٜ١ث ٠ػٜٞا ٙيي ًٔياز اص

ٗحٔي سا ٗٞسد س٢بجٖ هشاس ٗيد١ذ ٗ ٝب سا ٗججٞس ٗايًٜاذ ،ساب

ٝيظُي ١ابي ٗابدي ٗ ٝؼٜاٞي ،ثا ٠ػٜاٞا ٙؿٜبػا ٠ياي ُاشٟٝ

ث ٠كٞسسي ثبصسش ،اٛؼغبفدزيشسش  ٝكشديسش صٛذُي ًٜيٖ
.)36:1379

Cosmopolitan
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دس كشآيٜااذ ج٢اابٛي ؿااذ ،ٙثشخااي ٗلااب١يٖ كشِٜ١ااي ثاا٠

ديِش اثضاس١بي ٞ١يزػبص دس دٝساٗ ٙذس ،ٙثذٗ ٝ ٙاذيشيز آٙ

ٗلب١ي٘ي كشاج٢بٛي ُ٠٘١ ٝيش ثذّ ؿذ ٟاػاز ًا ٠اص ٗشص١ابي

اػز .اي ٚثذاٗ ٙؼٜبػز ً ٠اٗاشٝص ٟاكاشاد اص عشيان ُٜجبٛاذٙ

يي ًـٞس يب س٘ذ ،ٙث ٝ ْٔٗ ٠س٘ذ١ٙبي ديِش سا ٟيبكش ٠اػاز.

ثشٛبٗٗ ٠ذيشيز ثذ ٙدس ػجي صٛذُي خاٞد ،ثا ٠دٛجابّ ًؼات

دًٗٞشاػيٓ ،يجشآيؼاٖ ،كٜ٘يؼاٖ ِٛ ٝاشؽ١ابي جذياذ ٛواؾ

سـخّق  ٝايجبد ٞ١يز ١ؼاشٜذ .ثا ٠ػجابسر ديِاش؛ اص ديِاش

جٜؼيشيِ٘١ ،ي ٘ٛبد١بيي ١ؼشٜذ ًا ٠ثاشاي ٗخبعجاب ٙج٢ابٛي

ٗٞاسد ثبصاٛذيـي دس دٝساٗ ٙؼبكش ،سـييش ٞٛع ِٛاب ٟثا ٠ثاذٝ ٙ

سجٔيؾ ٗيؿٛٞذ .آُب١ي اص ج٢بٛي ؿذ ٝ ٙايُ ٚلش٘ب١ٙب ًٗ ٠شأثش

سـييااش ٗل٢اا ٕٞصيجاابيي اػااز؛ ثااُٛٞ ٠اا٠اي ًاا ٠دس اياا ٚدٝساٙ

اص آ١ ٙؼااشٜذ ،ثااش اثااش س٘اابع١اابي ٗؼااشويٖ  ٝيااب ثااب ٝاػااغ٠

ثشداؿز١بي  ٞٛث ٞٛ ٠ؿٛٞذ ٟاص صيجبيي ػشػز ُشكش ٠اػز .ثا٠

كش١ َٜ١بي ٗخشٔقٞٗ ،جات سـيياش دس ػاجي صٛاذُي اكاشاد

سؼجيش ُياذٛض ،اٗاشٝص ٟؿاب١ذ ا٘١ياز يابكش ٚثؼضاي اص اٛاٞاع

ٗيُشدد .ثٜبثشاي٘١ ،ٚبٙعٞس ًا ٠ساثشسؼاٛ ٙٞياض ثا ٠آٗ ٙؼشواذ

ػي٘ب١بي ظب١شي ً ٝشداس١بي ثذٛي ١ؼشيٖ.

اػزٗ ،ي سٞاُ ٙلز آُب١ي ػٜلش اكٔي ج٢ابٛيؿاذ ٙاػاز،

٘ٛبي ظب١شي ثذٗ ٙـشْ٘ ثش ٘١اٝ ٠يظُاي١ابي ػاغحي

صيشا ٝاثؼشِي ٗشوبثْ  ٝدس ٖ١سٜياذُي ج٢ابٛي ثاشاي ٝاهؼياز

ديٌش ٗبػز اا اص ج٘ٔ ٠عشص دٞؿاؾ  ٝآساياؾ ااا ًا ٠ثاشاي

يبكش ٚج٢بٛي ؿذً ٙبكي ٛيؼز ،ثٌٔ ٠اكشاد ثب ؿٜبخز ً ٝؼات

خٞد ؿخق  ٝثشاي اكشاد ديِش هبثْ سؤيز اػز ٝ ،ثا ٠عاٞس

آُب١ي اص ايذ١ ٟبي ج٢بٛي ،دس ٗلب١يٖ  ٝػاجي صٛاذُي ػاٜشي

ٗؼ٘ ّٞآ٢ٛب سا ث ٠ػٜٞاٛ ٙـب١٠ٛبيي ثشاي سلؼيش ًٜؾ١ب ثً ٠ابس

خٞد دػز ث ٠ثبصاٛذيـي ٗيصٜٛذ.

ٗيُيشٛذً .اشداس ٗـاخقًٜٜاذ ٟآ ٙاػاز ًا ٠كاشد اص ٘ٛابي

ٝهشي ٗب دسثبس ٟثبصاٛذيـي ػخٗ ٚيُٞييٌٖ٘ٗ ،ا ٚاػاز

ظب١شي خٞد چِ ٠ٛٞدس كؼبٓيز١بي سٝصٗش ٟاػاشلبدٗ ٟايًٜاذ:

ث ٠ساتشي دس يي چبسچٞة دٝآٓيؼشي ُشكشبس ؿاٞيٖ .ظشكياز

ٜٗظٞس آ ٙاػز ً ٠دس اسسجبط ثب هشاسداد١بي ػبخشبسي سٝصاٛا،٠

اجش٘بػي ايجبد ؿذٗ ٟب ثشاي ثبصاٛذيـي ثٗ ٠ب اجبصٗ ٟيد١ذ ًا٠

ثذ ٙسا چِ ٠ٛٞثؼيج ٗيًٜيٖ

(ُيذٛض.)59:1991 ،

ث ٠ػوت ثشُاشديٖ  ٝخٞدٗاب ٙسا دٝثابس( ٟاص ٛظاش خبكايز ٝ

ث ٠عٞس ًٔيٗ ،يساٞاُ ٙلاز دس ثؼايبسي اص ػشكا١٠ابي

ٗب١يز) سؼييًٜ ٚيٖ ،يب اي ٠ٌٜخٞدٗب ٙسا دٝثبس ٟدس ٛظش آٝسدٝ ٟ

كشِٜ١ي ٗب هجْ جذيذ٘ٛ ،بي ظب١شي ثذ ٙثا ٠عاٞس ًٔاي سابثغ

دسثبس ٟخٞدٗب ٙثبصاٛذيـاي ًٜايٖ (ًشاػأي .)2:2005 ،1اص ٗاٞاسد

اػشبٛذاسد١بي ٗجشٜي ثش ٗؼيبس١بي ػٜشي ثٞد ،اٗب ٗاذ١بي ٓجابع

ثبصاٛذيـي دس ػلش ج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ،ثبصاٛذيـاي  ٝسـيياش

دس سٝصُبس ٗب ،سحز سأثيش ثبصاٛذيـي ٛبؿي اص ُش١ٟٝبي كـابس،

دس رائو ٝ ٠ػجي١بي صٛذُي ٗشدٕ اػز .اص ٛظش ُياذٛض ػاجي

آُ٢ي ١بي سجبسي ،اٌٗبٛابر اهشلابدي ااا اجش٘ابػي  ٝديِاش

صٛذُي ثيبٗ ٙبدي ٞ١يز كشد اػز (ُيجيٜاض ٝثاٞسي٘ش.)104:1381 ،2

ػٞاٗٔي ً ٠ثيـشش ٗشٝز اػشبٛذاسد١بي اججابسي ١ؼاشٜذ ،سـيياش

اي ٚثذيٗ ٚؼٜبػز ً ،٠اٗشٝص ٟاكاشاد خاٞد سا اص عشيان ػاجي

يبكش ٠اٛذ .اص اي ٚسٝػز ًُ ٠يذٛض اػشذالّ ٗيًٜذ ً ٠ثذ ٙثشاي

صٛذُي ث ٠ج٢ب ٙديشاٗٛٞـبٗ ٙؼشكي ٗيًٜٜذ.

ٞ١يااز دس دٝساٗ ٙذسٛيشااٗ ٠شااأخش ٛوااؾ ثؼاايبس دبياا٠اي داسد

ػاااجي صٛاااذُي ٗج٘ٞػااا٠اي ًاااٖ  ٝثااايؾ جااابٗغ اص

(ُي٘ٔي .)700 :2006 ،ٚث ٠اػشوابد ٝي خاٞد دس دس ٙٝثاذ ٙجابي

ػٌ٘ٔشد١بػز ً ٠كشد آ٢ٛب سا ثً ٠بس ٗيُياشد ،چاٛ ٙٞا ٠كواظ

داسد  ٝآُب١ي ٛؼجز ث ٠خٞيـش ٚثيـشش ٛبؿي اص سـييشاسي اػز

ٛيبص١بي جبسي ا ٝسا ثش ٗي آٝسٛذ ،ثٌٔ ٠سٝايز خبكاي سا ١اٖ

ً ٠دس ثذ ٙاتؼبع ٗيؿاٞد ،اٗاب ثاذ ٙس٢ٜاب ياي ٗٞجٞدياز

ًٝ ٠ي ثشاي ٞ١يز ؿخلاي خاٞد ثشُضياذ ٟاػاز ،دس ثشاثاش

ٛيؼااز؛ ثااذٗ ٙبٜٛااذ خااٞدٗ ،حااْ ًااٜؾ ٗشوبثااْ ،سلااشف ٝ

ديِشاٗ ٙجؼّٖ ٗيػبصٛذ (ُيذٛض .)119:1385 ،اص عشف ديِاش ،ثاب

ثبصسلشف اػز .دس ٝاهغ ،ثذ ٙاثضاس ٞ١يزػبص اػاز

سٞج ٠ثٛ ٠ظشيُ ٠يذٛض دس ٗييبثيٖ ً ٠ػال ٟٝثش ػجي صٛذُي ،اص

 .)24:1388ثااشاي ٗثاابّ ،ثااياؿااش٢بيي ػلااجي سا ٗاايسااٞا ٙدس
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ٗغبٓؼ ٠اسسجبط ثي ٚج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ٗ ٝذيشيز ثذٗ ٙغبٓؼٞٗ ٠سدي :صٛب ٙؿ٢ش ًشٗبٛـبٟ


ٗٞسد سٞج ٠هشاس داد اا ٜٗظٞس ًٜششّ١ابيي اػاز ًا ٠كاشد ثاش

ػلجي  ٝخٞدداسي اص دشخٞسي٘١ ،چٜي ٚدشخٞسي ؿيش اسادي،

ٗحٞس ٞ١يز ؿخلي خٞيـش٘ٛ ٝ ٚبي ظب١شي ثذ ٙخاٞد ثا٠

سا ثبيذ ث ٠ػٜٞاٛ ٙيبص كشد ثاشاي ايجابد  ٝتلاو ٛاٞػي ٞ١ياز

ػْ٘ ٗايآٝسد  ٝدس ؿاٌُْياشي آ٢ٛاب سـاٞين١ابي ٛبؿاي اص

ؿخلي ٗش٘بيض دس ٛظش ُشكز (ُيذٛض.)153:1384 ،

ؿشٗؼبسي ٛوؾ ػ٘ذٟاي ايلب ٗيًٜٜذ .ث ٠ثيب ٙديِش ،ثياؿش٢بيي
مدلوظریتحقیق

 ج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي


 كٜبٝسي١بي ٞٛي ٚاعالػبسي  ٝاسسجبعبسي
 ثبصاٛذيـي
ِٛ شؽ ٛوؾ جٜؼيشي
 ػجي صٛذُي

ٗذيشيز ثذٙ

ٝ ػبيْ اسسجبط ج٘ؼي ػٜشي
 آُب١ي اص ج٢بٛي ؿذٙ

فرضیاتتحقیق

دس اي ٚسحوين ،اص سٝؽ سحوين ًّ٘ي  ٝدي٘بيـي اػشلبد ٟؿاذٟ

اا ثي ٚثبصاٛذيـي ٗ ٝذيشيز ثذ ٙصٛب ٙساثغٝ ٠جٞد داسد.

 ٝاعالػبر ٗٞسد ٛيبص ثب اػاشلبد ٟاص اثاضاس دشػـاٜبٗ ٠ثا٠دػاز

اا ثي ٚآُب١ي اص ج٢ابٛي ؿاذٗ ٝ ٙاذيشيز ثاذ ٙصٛاب ٙساثغا٠

آٗذ ٟاػز .جبٗؼ ٠آٗبسي سحوين ًٔي ٠صٛب ٝ ٙدخششا ٙثي ٚػٜيٚ

ٝجٞد داسد.

 18سااب  65ػاابّ ػاابً ٚدس ؿاا٢ش ًشٗبٛـااب ،ٟدس ػاابّ 1392

اا ثيِٛ ٚشؽ ٛواؾ جٜؼايشي ٗ ٝاذيشيز ثاذ ٙصٛاب ٙاسسجابط

اا١ 1391ؼشٜذً ،ا ٠ثشاػابع ثاشآٝسد ج٘ؼياز ػابّ ،1385

ٝجٞد داسد.

ٛ 346864لش ١ؼشٜذ .تجٖ  ٠ٛٞ٘ٛآٗبسي ثشاػبع جذٓ ّٝي،1ٚ

اا ثي ٚدػششػي ث ٠كٜبٝسي ١بي اعالػبسي  ٝاسسجبعبسي ٛاٞيٝ ٚ

ثب ػغا ٗؼٜبداسي  95دسكذ  ٝخغبي  4دسكاذ ثشاثاش ثاب 597

ٗذيشيز ثذ ٙصٛب ٙاسسجبط ٝجٞد داسد.

ٛلش ثشآٝسد ُشديذ ً ٠ثشاي اع٘يٜب ٙثيـشش  ٝثٜٗ ٠ظاٞس ًاب١ؾ

اا ثي ٚػجي صٛذُي ٗذسٗ ٝ ٙذيشيز ثذ ٙصٛب ٙساثغاٝ ٠جاٞد

ٗيااضا ٙخغاابٛٞ٘ٛ ،اا ٠سااب ٛ 600لااش اكااضايؾ داد ٟؿااذ .سٝؽ

داسد.

ُ٠ٛٞ٘ٛيشي ٗٞسد اػشلبد ٟدس اي ٚدي٘بيؾ ،سلابدكي ػا٘٢ي٠اي

اا ثي ٚػجي صٛذُي ػٜشي ٗ ٝذيشيز ثذ ٙصٛب ٙساثغاٝ ٠جاٞد

چٜذ ٗشتٔ٠اي اػز؛ .ثذي ٚسشسيت ًا ٠اثشاذا ج٘ؼياز ٜٗابعن

داسد.

ؿـِب ٠ٛؿ٢ش ًشٗبٛـاب ٟثشاػابع ػشؿا٘بسي ػابّ  1385ثا٠

اا ثي ٚػجي صٛذُي دٝػشبٗ ٝ ٠ٛذيشيز ثذ ٙصٛب ٙساثغٝ ٠جٞد

سلٌيي اػشخشاز  ٝػذغ ٗشٜبػات ثاب ج٘ؼياز ١اش ٜٗغواٝ ٠

داسد.

ٛؼجز آ ٙثب ج٘ؼيز ًْ ،سؼذاد دشػـٜبٗٞٗ ٠سد ٛظش ثاشاي ١اش

اا ثي ٚاػشلبد ٟاص ٝػبيْ اسسجبط ج٘ؼي ػٜشي ٗ ٝاذيشيز ثاذٙ

ٜٗغوٗ ٠ـخق ؿذ .ػذغ دس ١ش ٜٗغو ٠ثا ٠كاٞسر سلابدكي

صٛب ٙساثغٝ ٠جٞد داسد.

سؼذادي ثٔٞى (ث ٠سٜبػات سؼاذاد دشػـاٜبٗ ٠آٜٗ ٙغوا ٝ )٠دس
دس١ ٙٝش ثٔٞى ٛيض ث ٠كٞسر سلبدكي سؼذادي ًٞچا ٠سؼيايٚ

ريشتحقیق

Lin, N

1
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ؿذٛذ .دس ٢ٛبيز ،دس ١ش ًٞچٛ ٠يض ث ٠كٞسر سلبدكي سؼذادي

ٗـخق ٗيؿٛٞذٛ .خؼشي ٚػبْٗ ثؼذ سا ًٗ ٠يسٞاٗ« ٙاذيشيز

خبٞٛاس ٗـخق ُشديذ ٠ً ٟدس ١ش خابٞٛاس ،كواظ ياي ص ٙياب

ثذٛ »ٙبٕ ٢ٛبد ،ؿبْٗ دُٞ ٟياٗ ٠ايؿاٞد .ػابيش ػٞاٗاْ ؿابْٗ

دخشش ثشاي دبػخِٞيي سؼييُ ٚشديذ.

ٗذيشيز كٞسر (ثب ػُٞ ٠ي ٝ )٠سطيٖ الؿاشي (ثاب دُٞ ٝيا)٠

ثٜٗ ٠ظٞس اسصيبثي اػشجبس ُٞي١٠ب اص د ٝسٝؽ اػشجبس كٞسي

١ؼشٜذ .ثب سٞج ٠ث ٠آٗبس 88،K.M.O=0 ٟدس س٘بٕ اثؼبدٗ ،يساٞاٙ

 ٝاػشجبس ػبص ٟاػشلبد ٟؿذ ٟاػز .ثشاي ٗـخق ًاشد ٙاػشجابس

ُلز داد١ٟب ثشاي سحٔيْ ػبٗٔي ٜٗبػت ١ؼشٜذ .دس ٝاهغ ،ػغا

ػبص ،ٟاص سٌٜيي سحٔيْ ػبٗٔي اػشلبد ٟؿذٛ .شبيج سحٔيْ ػبٗٔي

اع٘يٜب ٙثايؾ اص  99دسكاذ ( ) sig ;000،0ثاٞد ٝ ٟدس ٛشيجا٠

ٗشثٞط ثٗ ٠شـيش١بيٗ :ذيشيز ثذ ٝ ٙػجي صٛذُي دس جاذاّٝ

ٗيسٞاُ ٙلز ً ٠س٘بٗي ػٜبكش ثاً ٠ابس سكشا ٠ثاشاي ١اش ثؼاذ،

 3 ٝ 2ثيب ٙؿذ ٟاػز.

هذسر سجييًٜٜٚذُي ٗٞسد ٛظش سا ثشاي ٗشـيش ٝاثؼش ٠داؿش٠اٛذ.

چٜبٗ ٠ٌٛـب١ذٗ ٟيؿٞد ،ثب ً٘ي سٌٜياي سحٔياْ ػابٗٔي
س٢ي ٠ؿذ ٟدس ٛاشٕاكاضاس  spssػا ٠ػبٗاْ ثاشاي ٗاذيشيز ثاذٙ
جديل-1وتایجتحلیلعاملیمدیریتتدندرتیهزوانضُرکرماوطاٌ


عاملَایمدیریتتدن


اجسایمدیریتتدن

عاملايل

اػشلبد ٟاص ػغش ،ادًٔ ٝ ٚاػذشي

74،0

دٞؿيذٗ ٙبٛش١ٞبي ٗب ٝ ٌٚٛؿٔٞاس١بي جيٓ( ٚي)

72،0

ايشٝثيي ،سهق

70،0

اػشلبد ٟاص سطُ ،٠ٛٞسيْ٘ ،ػبي ٠چـٖ ،سطٓت ،خظ چـٖ

66،0

اػشلبد ٟاص ًشٕ١بي سٝؿًٜٜٚذ ،ٟضذ آكشبةٛ ،شًٕٜٜذٟ

64،0

اػشلبد ٟاص ثذٓيجبر

60،0

اديالػي ٙٞثذ( ٙاػشلبد ٟاص اديٓيذيٗٞٗ ،ي ،طئز)

55،0

اػشلبد ٟاص كبث١ٙٞب  ٝؿبٗذ١ٞبي سوٞيزًٜٜذ ،ٞٗ ٟدٞػز

54،0

اػشلبد ٟاص صيٞسآالر (عال ،جٞا١ش).......ٝ ،

53،0

ٝسصؽ (ديبدٟسٝي ،دٝيذٝ ،ٙآيجبّ ،ؿٜب)... ،

51،0

عاملديم


اتعادمدیریتتدن
عاملسًم
ٗذيشيز ثذٙ

آسايؾ ٗ١( ٞبياليزٗ ،ؾ  ٝس)ٞٗ َٛ

80،0

اكال اثش ٝ ٝكٞسر ،صيش اثش ٝثشداؿشٚ

77،0

اػشلبد ٟاص ٗذاد اثش ،ٝسبسٞٗ ٞهز

72،0

ٗذيشيز كٞسر

اػشلبد ٟاص سطيٖ الؿشي

78،0

اػشلبد ٟاص داس١ٝبي الؿشي

74،0

سطيٖ الؿشي

٘١چٜي ،ٚثب ً٘ي سٌٜياي سحٔياْ ػابٗٔي س٢يا ٠ؿاذ ٟدس

١ؼشٜذ .ثب سٞج ٠ث ٠آٗبس K.M.O=72،0 ٟدس س٘بٕ اثؼبدٗ ،يسٞاٙ

ٛشٕاكضاس  ،spssثشاي ٗشـيش ػجي صٛذُي ػا ٠ػبٗاْ ٗـاخق

ُلز داد١ٟب ثشاي سحٔيْ ػبٗٔي ٜٗبػات ١ؼاشٜذ .دس ٝاهاغ ثاب

ٗيؿٛٞذٛ .خؼشي ٚػبْٗ ثؼذ سا ًٗ ٠يسٞا ٙػجي صٛذُي ٗذسٙ

ػغا ٗؼٜبداسي ثبال ( ٝ )sig = 000،0ػاغا اع٘يٜاب ٙثايؾ اص

ٛبٕ ٢ٛبد ،ؿبْٗ چ٢بس ُٞيٗ ٠يؿٞد .ػبيش ػٞاْٗ ػجي صٛاذُي

 99دسكذ اػز؛ س٘بٗي ػٜبكش ثاً ٠ابس سكشا ٠ثاشاي ١اش ثؼاذ،

ػٜشي (چ٢ابس ُٞيا ٝ )٠ػاجي صٛاذُي دٝػاشب( ٠ٛػاُٞ ٠يا)٠

هذسر سجييًٜٜٚذُي ٗٞسد ٛظش ثشاي ٗشـيش ٝاثؼش ٠سا داسٛذ.
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ٗغبٓؼ ٠اسسجبط ثي ٚج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ٗ ٝذيشيز ثذٗ ٙغبٓؼٞٗ ٠سدي :صٛب ٙؿ٢ش ًشٗبٛـبٟ
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اجسایسثکزودگی

عاملايل

ٗـبص١ٟبي كؼز كٞد ًً ٠بٗالً ث ٠سٝص  ٝؿيي ثبؿذ

77،0

ؿزا١بي جذيذ  ٝكؼز كٞدي :ديشضا١ب ،ػبٛذٝي ١ب ،الصاٛيبٗ ،بًبسٛٝي

77،0

ٗٞػيوي ًالػيي خبسجي(ثش ،ٙٝٞثبخٞٗ ،ٞسؼبسر)

65،0

اٞٛاع ٗٞػيوي١بي سٜذ ١ ٝيجبٛي ٗبٜٛذ :دبح ،جبص ،ساى

63،0

عاملديم


ٗٞػيويػٜشي ايشاٛي (ٗثْٛ :بظشي ،ؿجشيب ،ٙاكشخبسي)

74،0

ٗٞػيوي١بي ٗحٔي ٗثْ ًشدي ،سشًي ٓ ٝشي

60،0

ٗٞػيوي ٗز١جي ٗ ٝذاتي

56،0

سػشٞسا ٙػٜشي ً ٠آدٕ سا يبد ُزؿش ٝ ٠كشِٜ١ؾ ثيٜذاصد

56،0

عاملسًم

اتعادسثکزودگی
سثکزودگیمدرن

ػجي صٛذُي ػٜشي

ٗالهبر ثب دٝػشبُ ٝ ٙخ صد ٙثب آ٢ٛب دس ٗٞسد ٗؼبئْ ُٛٞبُٙٞ

72،0

ثيش ٙٝسكش ٚثب دٝػشب ٙثشاي خشيذ ًشد ،ٙؿزا خٞسد ،ٙهذٕ صدٙ

70،0

ؿزا١بي ػٜشي ٗثْ :اٞٛاع خٞسؿز١ب ،ديضي ... ٝ

52،0

ػجي صٛذُي دٝػشب٠ٛ

ٗشـيش ٝاثؼشٗ :٠ذيشيز ثذٛ ،ٙظبسر  ٝدػشٌبسي ٗؼش٘ش ثش

ِٛشؽ ٛوؾ جٜؼيشي :ثاٞٗ ٠ضاغُياشي كاشد ٛؼاجز ثا٠

ٝيظُي ١بي ظب١شي ٗ ٝشئي ثذ ٙاػز .ث ٠ػجبسر ديِش ،س٘بٗي

جبيِبٛ ،ٟوؾٝ ،ظبيق  ٝاٗشيابصار ٗاشدا ٝ ٙصٛاب ٙدس جبٗؼا،٠

ٝيظُي١ب  ٝسكشبس١بيي سا ً ٠ػجت س٘بيض ظب١ش اكاشاد دس دٛيابي

ِٛشؽ ٛوؾ جٜؼيشي اعاالم ٗايؿاٞد (سيابتي .)122:1386 ،دس

اٗشٝص ؿٞد سا ٗذيشيز ثذٗ ٙيٛبٜٗذً .ؼت ٘ٛاش ٟثابال دس اياٚ

تويوزِٛ ،شؽ ٛوؾ جٜؼيشي ٗو ٠ٓٞاي اػز ٗؼغاٞف ثا ٠دٝ
جٜغ ٗشد  ٝص ٠ً ٙدس ع ّٞصٗب ٙدذيذ ٗيآياذ  ٝثايديشاياٝ ٠

ُٞي١٠ب ثيبِٛش ٗذيشيز ثذ ٙثبالػز.
1

كٜبٝسي ١بي ٞٛي ٚاعالػبسي  ٝاسسجبعبسي  :سٌٜٞٓٞطي ١ابي

خبٓق ٛيؼز ،ثٌِٔٛ ٠شؽ ١اب اص سلاٞسار هابٓجي ػشچـا٘٠

اعالػااابسي  ٝاسسجبعااابسي ٗج٘ٞػااا٠اي ٝػااايغ ٗ ٝشٜاااٞع اص

ٗيُيشٛذ (ٗخشابسي  ٝػٜبيازُٞ .)70:1390 ،يا١٠ابيي ًا ٠دشػاؾ

كٜبٝسي ١بػز (ايٜششٛزٗ ،بٞ١اسٞٗ ،ٟثبيْ ،چز ً )...ٝا ٠ثاشاي

دسثبسٝ ٟظبيق صٗ ٝ ٙشد  ٝهبثٔيز١بي آ٢ٛبػز ،اياٗ ٚشـياش سا

ثشهشاسي اسسجبط ٗيب ٙاٛؼب١ٙب ثً ٠بس ٗيسٛٝذ.

ث ٠كٞسر ػ٘ٔيبسي ٗيػٜجٜذً .ؼبٛي ً ٠دس اياُٞ ٚيا٘ٛ ٠اشٟ

آُب١ي اص ج٢بٛي ؿذ :ٙثش اػبع سؼشياق اسائا ٠ؿاذ ٟدس
ٓـز ٛبٗ ٠آًؼلٞسد« ،آُب١ي اص ج٢بٛي ؿذ »ٙث ٠ػٜاٞا ٙهبثٔياز

ثبالسشي ًؼت ًشدٟاٛذ ،ثب ِٛشؽ١بي ػٜشي ٛؼاجز ثاٗ ٠ؼابئْ
صٛبٗ ٙخبٓلٜذ.

دزيشؽ  ٝدسى كش١ َٜ١ابي ديِاش ،ؿياش اص كشٜ١اَ خاٞدي

ػجي صٛذُي :عيق كؼبٓيز١ابي اكاشاد دس ١اش ػشكا ٠اص

سؼشيق ؿاذ ٝ ٟآ ٙسا ٛـاب ٠ٛسٞجا ٠ثاٗ ٠ؼابئْ اهشلابدي ااا

صٛذُي ٗيسٞاٛذ ػبصٛذ ٟػجي صٛذُي آ٢ٛب دس آ ٙػشك ٠ثبؿاذ.

(ساثشسؼاا،ٙٞ

ث٘١ ٠ي ٚػٔزٗ ،ي سٞاٛيٖ اص ػاجي صٛاذُي دس صٗيٜاٗ ٠لاشف

 .)36:1385ايٗ ٚشـيش ثب اػاشلبد ٟاص چ٢ابسدُٞ ٟيا ٠دس ساثغا ٠ثاب

ٗبدي ،سكشبس ث٢ذاؿشيٗ ،لشف كشِٜ١ي يب سكشبس دسٜٗ ٙٝاضّ ٝ

ٗؼبئْ ج٢بٛي ًـٞس ايشاٛ ٝ ٙيض ٗؼبئْ ج٢بٛي صٛاب ٙػ٘ٔيابسي

 ...ػخ ٚثِٞييٖ (سضٞيصاد.)115:1385 ،ٟ

اجش٘اابػي  ٝصيؼااز ٗ -حيغااي سؼشيااق ٗاايًٜٜااذ

سػااب١٠ٛاابي اسسجاابط ج٘ؼاايٝ :ػاابيْ اسسجاابط ج٘ؼااي ٝ

ؿذ ٟاػز.

سػب١٠ٛبي ُش١ٝي ث ٠س٘بٕ اؿاٌبّ اسسجابط ٞٛؿاشبسي اص هجياْ:
)New information and communication technologies)ICT

1

سٝصٛبٗ١٠بٗ ،جاالرً ،شابة١اب ٘١ ٝاُٛٞ ٠ا١٠ابي اسسجبعابر



جبٗؼ٠ؿٜبػي ًبسثشدي ،ػبّ ثيؼز  ٝدٜجٖ ،ؿ٘بس ٟديبدي ( ،)55ؿ٘بس ٟػ ،ٕٞدبييض 1393

174


دخـي ،اص هجيْ :سادي ،ٞسٔٞيضي ٝ ٙٞػيٜ٘ب  ٠ً ... ٝثشاي ػ٘إٞ

ؿذ ،... ٝ ٙاص ضشيت آٓلبي ًشٛٝجبد ث٢شُ ٟشكش ٠ؿذٛ ٠ً ٟشابيج

ٗشدٕ ١ؼشٜذ ٝ ،ديؾ اص ديذايؾ ١ICTاب ثاٝ ٠جاٞد آٗاذٟاٛاذ،

آ ٙدس جذ 3 ّٝآٗذ ٟاػز.

اؿبسٗ ٟيًٜذ (اػشلٞٗ ٚس.)63:1382 ،
ثبصاٛذيـي :كشآيٜذي اػز ً ٠عي آ ،ٙسـييشاسي ثش ٞ١ياز

یافتٍَا


ٝاهؼي اكشاد ُ ٝاش١ٟٝابي اجش٘ابػي اػ٘ابّ ٗايؿاٞدٛ .ظشيا٠

جذ 3 ّٝثيبِٛش ٗوذاس ٗيبِٛي ٝ ٚاٛحشاف اػشبٛذاسد ٗشـيش١ابيي

ثبصاٛذيـي سٞضيا ٗيد١ذ ً ٠چِٗ ٠ٛٞشدٕ اص عشين ثبصاٛذيـي

اػز ً ٠ثش سٝي  ٖ١ج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١اي سا ٗايػاٜجٜذ .ثاب

اجش٘بػي صٛذُي خٞد سا سلؼيش ٗيًٜٜذ  ٝث ٠آٗ ٙؼٜب ٗيثخـٜذ

سٞج ٠ثٗ ٠وبديش ٗٞجٞد دس جذ ،ّٝثيـششيٗ ٚيبِٛيٗ ٚشؼٔان ثا٠

(ساٝدساد ٌ٘١ ٝابسا .)18:1387 ،ٙثشاي ػ٘ٔيابسي ًاشد ٙاياٗ ٚشـياش

ٗشـيااش آُااب١ي اص ج٢اابٛي ؿااذ ٙثااب ٗوااذاس  ٝ 26،47اٛحااشاف

سؼذاد دٜج ُٞي ٠دس ٛظش ُشكش ٠ؿذ ٟاػز ً ٠ايُٞ ٚي١٠ب ؿابْٗ

اػشبٛذاسد  127،8اػزٗ .شـيش ثبصاٛذيـي ٛيض ثب ٗواذاس ٗيابِٛيٚ

ػإاّ١بيي دسثبس ٟثبصاٛذيـي دس :آسايؾ ،دٞؿاؾ ،اػشوابدر ٝ

 ٝ89،14اٛحشاف اػاشبٛذاسد  241،4دس ٗشسجا ٠د ٕٝهاشاس داسد ٝ

ثبٝس١ب  ٝسا ٝ ٟسٝؽ صٛذُي اػز٘ٛ .ش ٟثبال دس اياُٞ ٚيا١٠اب

٘١چٜيً٘ ،ٚششيٗ ٚيبِٛيٗ ٚشؼٔان ثاٝ ٠ػابيْ اسسجابط ج٘ؼاي

ثيبِٛش ثبصاٛذيـي ثبالػز.

ػٜشي ثب ٗيبِٛي ٝ 08،6 ٚاٛحشاف اػشبٛذاسد 912،2اػز.

ثشاي ؿٜبخز دبيبيي ٗشـيش١بي ٗشثاٞط ثا ٠ج٢ابٛي ؿاذٙ
كشِٜ١ي :ثبصاٛذيـيِٛ ،شؽ ٛوؾ جٜؼيشي ،آُاب١ي اص ج٢ابٛي

اطالعاتتًصیفیمؤلفٍَایجُاویضدنفرَىگیزوانکرماوطاٌ

جديل-3
ضریةآلفایکريوثاخ

تعدادگًیٍ

میاوگیه

اوحرافاستاودارد

اتعادجُاویضدنفرَىگی
ِٛشؽ ٛوؾ جٜؼيشي

73،0

3

28،12

418،2

ثبصاٛذيـي

%73

5

89،14

241،4

سػب١٠ٛبي ج٘ؼي ػٜشي

%83

5

08،6

912،2

كٜبٝسي١بي ٞٛي ٚاعالػبسي  ٝاسسجبعبسي

%84

8

22،14

116،8

آُب١ي اص ج٢بٛي ؿذٙ

79،0

14

26،47

127،8

ػجي صٛذُي ٗذسٙ

اااا

4

30،7

929،4

ػجي صٛذُي ػٜشي

اااا

4

67،10

247،4

ػجي صٛذُي دٝػشب٠ٛ

اااا

3

44،8

086،3

سحٔيْ ٘١جؼشِي :ثب سٞج ٠ثٛ ٠شبيج آصٗ٘١ ٙٞجؼشِي اسائ٠

ٗي سٞاُ ٙلز ١ش چ ٠صٛب ٙثيـاشش سحاز ساأثيش ج٢ابٛي ؿاذٙ

ؿذ ٟدس جذ ،4 ّٝثئً ٚيٗ ٠شـيش١بي:آُب١ي اص ج٢ابٛي ؿاذ،ٙ

كشِٜ١ي ثبؿٜذ ،اص ٗذيشيز ثذ ٙثابالسشي ٛياض ثشخٞسداسٛاذ .دس

ثبصاٛذيـيِٛ ،شؽ ٛوؾ جٜؼيشي ،كٜبٝسي١بي ٞٛي ٚاعالػابسي

ثيٗ ٚشـيش١ابي ٗٞجاٞد دس جاذ ،ّٝدٗ ٝشـياش ٝػابيْ اسسجابط

 ٝاسسجبعبسي ،ػجي صٛذُي ٗذس ٝ ٙػجي صٛاذُي دٝػاشب ٠ٛدس

ج٘ؼي ػٜشي  ٝػجي صٛذُي ػٜشي ثب ٗذيشيز ثذ ٙكبهذ ساثغا٠

ػغا اع٘يٜب ٙثيؾ اص  99دسكذ ،ثب ٗشـيش ٝاثؼشٗ ٠ذيشيز ثذٙ

ٗؼٜبداس ثٞدٛذ .دس ايٜجب ؿبيب ٙرًش اػز ً ٠كٜبٝسي ١بي ٛاٞيٚ

ساثغٗ ٠ؼٜبداس ٗ ٝثجشي ٝجٞد داسد .ثب سٞج ٠ث ٠اي ٠ٌٜس٘بٗي اياٚ

اعالػبسي  ٝاسسجبعبسي ٗ ٝشـيش ػجي صٛذُي ٗذس ،ٙثا ٠سشسيات

ٗشـيش١ب اص ؿبخق ١بي ػٜجؾ ج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ١ؼاشٜذ،

ثيـششيٗ ٚيضا٘١ ٙجؼشِي سا ثب ٗذيشيز ثذ ٙداسٛذ.
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ٗغبٓؼ ٠اسسجبط ثي ٚج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ٗ ٝذيشيز ثذٗ ٙغبٓؼٞٗ ٠سدي :صٛب ٙؿ٢ش ًشٗبٛـبٟ


جديل-4آزمًنراتطٍَمثستگیتیهمتغیرَایمستقلتامدیریتتدن
متغیرَایمستقل

مدیریتتدن(متغیرياتستٍ)

**



سطحمعىاداری

آُب١ي اص ج٢بٛي ؿذٙ
ِٛشؽ ٛوؾ جٜؼيشي
ثبصاٛذيـي

156،0
**254،0
**311،0

000،0
000،0
000،0

ػجي صٛذُي دٝػشب٠ٛ
ٝػبيْ اسسجبط ج٘ؼي ػٜشي
كٜبٝسي١بي ٞٛي ٚاعالػبسي اسسجبعبسي
ػجي صٛذُي ٗذسٙ
ػجي صٛذُي ػٜشي

**421،0
022،0
**668،0
**609،0
-052،0

000،0
597،0
000،0
000،0
214،0

سحٔيْ چٜذ ٗشـيش :ٟثشاػابع ٜٗغان سٝؽ چٜاذ ٗشـياش،ٟ

اسسجبعبسي ثش دبػخِٞيب ٝ ٙسأثيشُزاسي آ ٙدس اٛجابٕ ٗاذيشيز

ٗشـيش١بي ٗؼشؤي ً ٠دس سجييٝ ٚاسيابٛغ ػا ٖ٢هبثاْ ساٞج٢ي

ثذ ٙصٛب ٙاػزٗ .شـيش سأثيشُزاس د ٝ ٕٝػ ٕٞث ٠سشسيات ،ػاجي

داؿشٜذ ،ثشاي ٗشـياش ٝاثؼاش ،٠عاي چ٢ابس ٗشتٔاٝ ٠اسد ٗؼبدٓا٠

صٛذُي ٗذس ٝ ٙػجي صٛذُي دٝػشب١ ٠ٛؼاشٜذ .اص ٗإٓلا١ ٠ابي

ؿذٛذ٘١ .ب ٠ً ٠ُٛٞٙجذٛ 5 ّٝـبٗ ٙيد١ذ ،اي ٚچ٢ابس ٗشـياش

ػجي صٛذُي ٗذسُ ،ٙشايؾ ثٗ ٠لشف ًبال١بي كشِٜ١ي ٗذسٙ

سٞاٛؼش٠اٛاذ دس ٗج٘اٞع  2،52دسكاذ ٗشـياش ٝاثؼاش ٠سا سجيايٚ

١ ٝش آ ٙچيضي اػز ًا ٠ثاب ػٜاٞاً ٙابالي ٗاذس( ٙخاٞساى،

٘ٛبيٜذٗ .وبديش ث ٠دػز آٗذ ٟثشاي ثشب ٛيض ثيابِٛش آ ٙاػاز ًا٠

دٞؿبىٞٗ ،ػيوي ٗ )... ٝغش ؿٞد .ثٜبثشاي ،ٚاكشادي ً ٠ػاجي

ٗ ٠٘١شـيش١بي ٗؼشوْ ساثغٗ ٠ثجز ٗ ٝؼشويٖ ثب ٗشـيش ٗاذيشيز

صٛذُي ٗذس ٙسا ثشاي خٞد ثش ٗايُضيٜٜاذ ،اتش٘ابالً ثيـاشش ثا٠

ثذ ٙداسٛذ .ػغا ٗؼٜبداسي ٗشؼيش١ب تبًي اص آ ٙاػز ً ٠ثجاض

دٛجبّ ٗذيشيز ثذ ٝ ٙػبصُبس ًشد ٙآ ٙثب ٗؼيبس١بي سٝص جبٗؼ٠

ٗشـيش ِٛشؽ ثبصاٛذيـي ً ٠ثب ػغا اع٘يٜب 95 ٙدسكذ ثب ٗشـيش

١ؼشٜذ٘١ .بٙعٞس ًٗ ٠ـاب١ذٗ ٟايؿاٞد ،اياٗ ٚشـياش068،0ثاش

ٝاثؼشٗ ٠ؼٜابداس اػاز ،ػابيش ٗشـيش١ابي ٝاسد ؿاذ ٟثاب ػاغا

هذسر سجييًٜٜ ٚذُي ٗذّ اكضٝد ٟاػاز .دس خلاٞف اسسجابط

اع٘يٜب 99 ٙدسكذ ٗؼٜبداس ١ؼشٜذ .ثب سٞج ٠ثٛ ٠شبيج اسائا ٠ؿاذٟ

ػجي صٛذُي دٝػشبٛ ٠ٛيض ٗي سٞا ٙچٜي ٚاػشذالّ ًاشد ًا ٠ثا٠

دس جذٗ 5 ّٝـب١ذٗ ٟي ؿٞد ًا ٠كٜابٝسي ٛاٞي ٚاعالػابسي ٝ

ػٔز داؿش ٚج٢زُيشي ٗذس ٙدس ايٗ ٚشـيش ،صٛاب ٙداساي اياٚ

اسسجبعبسي سأثيشُزاسسشيٗ ٚشـيش ثاش ٗاذيشيز ثاذ ٙدبػاخِٞيبٙ

ٞٛع ػجي صٛذُي ،دس تٞصٗ ٟذيشيز ثذٛ ٙيض ثٗ ٠اذس ٙثاٞدٙ

ثٞد ٟاػز .ايٗ ٚشـيش ث ٠س٢ٜبيي سٞاٛؼش ٠اػاز  8،43دسكاذ اص

آ ٙسٞجٗ ٠يًٜٜذ .ثب ٝسٝد ايٗ ٚشـيش ثاٗ ٠ياضا 013،0 ٙدسكاذ،

ٝاسيبٛغ ٗذيشيز ثذ ٙاكشاد ٗٞسد ٗغبٓؼ ٠سا سجييًٜ ٚذ ٠ً ،اياٚ

هذسر سجييًٜٜٚذُي ٗذّ اكضايؾ يبكشا ٠اػاز .آخاشيٗ ٚشـياش

ٗوذاس هبثْ سٞج ٝ ٠دسكذ ثباليي اػز .اي ٚاٗاش ثيابِٛش ٛواؾ

ٝاسد ؿذ ٟدس ٗؼبدٓا ،٠ثبصاٛذيـاي اػاز ًا ٠ثاٗ ٠ياضا003،0 ٙ

سؼيايًٜٜٚااذٛ ٝ ٟلااٞر ثاابالي كٜاابٝسي١اابي ٛااٞي ٚاعالػاابسي ٝ

دسكذ ثش هذسر سجييٗ ٚذّ اكضٝد ٟاػز.

تحلیلچىدمتغیرٌگامتٍگامترایپیصتیىیمتغیرياتستٍمدیریتتدن

جديل-5

 2
2
Beta
خطایاستاودارد B
Adj.R
R
R


T

معىاداری

كٜبٝسي ٞٛي ٚاعالػبسي  ٝاسسجبعبسي

66،0

43،0

0،43

066،0

68،0

414،0

313،10

000،0

ػجي صٛذُي ٗذسٙ
ػجي صٛذُي دٝػشب٠ٛ
ثبصاٛذيـي

71،0
72،0
72،0

50،0
51،0
52،0

50،0
51،0
51،0

109،0
148،0
103،0

79،0
53،0
20،0

290،0
123،0
065،0

336،7
600،3
974،1

000،0
000،0
049،0

=Adj.R2

R2=522،0

متغیرياردضدٌ

sig=000،0

427،6

=a

519،0

R= 723،0

F= 507،140
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تحثيوتیجٍگیری


ايٜششٛشي ٗ ٝجالر كشكبً ثب ١ذف دشداخش ٚث ٠ثاذٗ ٝ ٙاذيشيز

دظ١ٝؾ تبضش ثب ١ذف ٗغبٓؼ ٠ساثغ ٠ج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ثاب

آ ٙسأػيغ ؿذٟاٛذ .ثشاػبع ػبيش يبكش١٠بي سحوين ،ثي ٚػاجي

ٗذيشيز ثذ ٙدس ثي ٚصٛب ٙؿ٢ش ًشٗبٛـب ٟكٞسر ُشكش ٠اػاز.

صٛذُي ٗذس ٝ ٙػجي صٛذُي دٝػشب ٠ٛثب ٗذيشيز ثاذ ٙاسسجابط

چبسچٞة ٛظشي ٗٞسد اػشلبد ٟدس اي ٚدظ١ٝؾ ،سشًيجاي اص آسا

ٗثجشي ٝجٞد داسدٛ .شبيج سحويوبر خٞاجاٛ٠اٞسي ٌ٘١ ٝابساٙ

ُيذٛض  ٝساثشسؼ ٙٞدس صٗي ٠ٜج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١اي ٗ ٝاذيشيز

( ٝ )1390خٞاجاٛ٠اٞسي ٗ ٝواذع ( )1388ثاب ايا ٚيبكشا١٠اب

ثذ ٙثٞد .ثب اػشلبد ٟاص چبسچٞة ٛظشي سحوين ١ـاز كشضاي٠

٘١ؼٞػز .ثٛ ٠ظش ٗي سػذ اكشادي ً ٠ث ٠دٛجبّ ػاجي صٛاذُي

اسائ ٠ؿذ .ثش اػبع ٛشبيج تبكْ اص آٗبس١بي اػشٜجبعي سحويان،

ٗذس١ ٙؼشٜٜذ ،ثيـشش اص ٗؼيبس١بي ٗذس ٝ ٙج٢بٛي صيجبيي ثاذٙ

اسسجبط ثي ٚدٗ ٝشـيشٝ :ػابيْ اسسجابط ج٘ؼاي ػاٜشي  ٝػاجي

اػشوجبّ ٗيًٜٜذ؛ صيشا يٌي اص ٗإٓل١٠بي ػجي صٛاذُي ٗاذس،ٙ

صٛذُي ػٜشي ثب ٗذيشيز ثذ ٙسد ؿاذ .دس خلاٞف ػٔاز سد

ٗذيشيز ثذ ٙاػز .ػاجي صٛاذُي دٝػاشبٛ ٠ٛياض چا ٙٞداساي

ؿذ ٙكشضي ٠اسسجبط ثيٝ ٚػبيْ اسسجبط ج٘ؼي ػٜشي ٗ ٝذيشيز

ج٢زُيشي ٗذسُٞٛ ٝ ٙشايب ٠ٛاػز ،ثش ٗذيشيز ثاذ ٙاثشُازاس

ثذ ٙؿبيذ ثشٞاُ ٙلز ً ٠چٝ ٙٞػبيْ اسسجابط ج٘ؼاي ػاٜشي،

اػز٘١ .چٜيٛ ،ٚشبيج ٛـب ٙداد ً ٠ثيٗ ٚشـيش١بي ثبصاٛذيـاي ٝ

٘١چ :ٙٞسٔٞيضي ٙٞداخٔي ،سادي ،ٞسٝصٛبٗٗ ٝ ٠جاالر داخٔاي،

آُب١ي اص ج٢بٛي ؿذ ٙثب ٗشـياش ٝاثؼاش ٠اسسجابط ٗثجاز ٝجاٞد

سحز ٛظبسر ٗ ٝذيشيز ػبصٗب١ ٙبي دٓٝشي  ٝسػ٘ي ١ؼاشٜذ،

داسد .دس ايٞٗ ٚسد ٗيسٞاُ ٙلز اكشادي ً ٠ثبصاٛذيـاي ثاباليي

٘ٛيسٞاٜٛذ اص خغٞط ًٔي كش َٜ١سػ٘ي تبً٘يز ػذًٜٜ ّٝذ.

داسٛذ ،دس آِ١ٞبي ػٜشي ٗذيشيز ثذ ٙخٞد ٛيض ثبصِٛشي ًشدٟ

ثٜبثشاي ،ٚاي ٚسػب١٠ٛب دس ساػشبي كشٜ١اَ ايشاٛاي ااا اػاالٗي

 ٝدس ٛشيج ٠اص آِ١ٞبي جذيذسش ٗذيشيز ثذ ٙديشٝي ٗيًٜٜاذ.

ٗٞسد ٛظش جبٗؼ ٝ ٠دٓٝز ًبس ٗيًٜٜذ  ٝسـاٞين ثاٗ ٠اذيشيز

دس تويوز ،ثبصاٛذيـي اي ٚاكشاد ث ٠هٔ٘اشٗ ٝاذيشيز ثاذٛ ٙياض

ثذ ٙدس ساػشبي ا١ذاف اي ٚسػب١٠ٛب ٘ٛيُٜجذ .دس ٗاٞسد ػاذٕ

ًـبٛذ ٟؿذ ٟاػاز٘١ .چٜاي ،ٚاكاشادي ًا ٠آُاب١ي اص ٗؼابئْ

اسسجبط ثي ٚػجي صٛذُي ػٜشي ٗ ٝاذيشيز ثاذٛ ٙياض ثاٛ ٠ظاش

ٗخشٔق ج٢بٛي داسٛذ ،دسثبسٜ١ ٟجبس١بي ج٢بٛي سايج دس صٗيٜا٠

ٗيسػذ ًؼبٛي ً ٠ػجي صٛذُي ػاٜشي داسٛاذ ،ثيـاشش ٝػابيْ

صيجبيي ثذٛ ٙياض ثايخجاش ٛيؼاشٜذ  ٝاياٜ١ ٚجبس١اب سا سػبياز

اسسجبط ج٘ؼي ػٜشي سا اػشلبدٞ٘ٛ ٟد ٝ ٟدس ٛشيجً٘ ٠شاش سحاز

ٗيًٜٜذ .سحوين خٞاجٞٛ٠سي ٗ ٝوذع (ٛ )1388يض اي ٚيبكش ٠سا

سأثيش ديبٕ١بي ج٢بٛي دس تٞص ٟثذ ٙهشاس داسٛذ.

سأييذ ٗيًٜذ.

اص عشف ديِشٛ ،شبيج ث ٠دػز آٗذ ٟاص اي ٚسحويان تابًي

دس ٢ٛبيز ،اص آٛجبيي ًِٛ ٠اشؽ ٛواؾ جٜؼايشي دس اياٚ

اص آ ٙثٞدٛذ ًا ٠ثايٗ ٚشـياش كٜابٝسي١ابي ٛاٞي ٚاعالػابسي ٝ

سحوين داساي ج٢زُياشي ُٞٛشايبٛا ٝ ٠ثشاثاشيُشايبٛا ٠اػاز،

اسسجبعبسي ثب ٗذيشيز ثذ ٙاسسجابط ٗثجاز  ٝهاٞي ٝجاٞد داسد.

ثٜبثشاي ،ٚثب ٗذيشيز ثذ ٙاسسجبط هٞي ٗ ٝثجز ديذا ًاشد .ؿابيذ

ٛشبيج سحويوبر ث٢بس ًٝ ٝئي هبضي ج٢بٛي (ٞٗ ،)1390تاذ ٝ

ػٔز اي ٚاٗش ،اي ٚاػز ًا ٠اكاشادي ًا٘ٛ ٠اشِٛ ٟاشؽ ٛواؾ

ٌ٘١اابسا ،)1390( ٙسضاابيي ٌ٘١ ٝاابسا ،)1389( ٙػاأٞع ٝ

جٜؼيشي ثبالسشي ًؼت ٗي ًٜٜاذ ،اكاشاد ٗاذسٙساشي ١ؼاشٜذ ٝ

سيِ٘ ٝ )2010( ٚسبئش ٌ٘١ ٝبساٛ )2009( ٙياض ايا ٚيبكشا ٠سا

سحز سأثيش ج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١اي ١ؼاشٜذ .ثٜابثشايٗ ،ٚايساٞاٙ

سأييذ ٗيًٜٜذ .ثٛ ٠ظش ٗيسػذ ً ٠اص داليْ سأثيش صيبد سػب١٠ٛبي

ُلز ً ٠اي ٚاكشاد دس صٗيٗ ٠ٜذيشيز ثذٛ ٙيض ٗذس ٙثٞد ٝ ٟسبثغ

ٞٛي ٚاعالػبسي  ٝاسسجبعبسي ثش ٗذيشيز ثاذٝ ،ٙجاٞد سجٔيـابر

سجٔيـبر ج٢بٛي ١ؼشٜذ .دس ٢ٛبيز ،چ٢بس ٗشـيش ٗؼشوْ :كٜبٝسي

ُؼششد ٟدس اي ٚسػب١٠ٛاب دس تاٞصٗ ٟلاشفُشاياي ،آساياؾ ٝ

ٞٛي ٚاعالػبسي  ٝاسسجبعبسي ،ػجي صٛذُي ٗذس ،ٙػجي صٛذُي

ٗذُشايي اػز .اي ٚاٗش سب اٛذاص ٟاي دس ايا ٚسػاب١٠ٛاب سٞػاؼ٠

دٝػشب ٝ ٠ٛثبصاٛذيـي سٞاٛؼش ٠اٛاذ دس ٗج٘اٞع  2،52دسكاذ اص

يبكش ٠اػز ً ٠تشي ثشخي ؿجٌ١٠بي ٗبٞ١اسٟاي  ٝػابيز١ابي

سـييشار ٗشـيش ٝاثؼش ٠سا سجيي٘ٛ ٚبيٜذ.
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ٗغبٓؼ ٠اسسجبط ثي ٚج٢بٛي ؿذ ٙكشِٜ١ي ٗ ٝذيشيز ثذٗ ٙغبٓؼٞٗ ٠سدي :صٛب ٙؿ٢ش ًشٗبٛـبٟ


ث ٠عٞس ًٔي ،ثبيذ ارػب ٙداؿز ً١ ٠ش چٜذ اٗشٝصٗ ٟؼاأٓ٠

مىاتع

سٞج ٠ث ٠ثذٗ ٝ ٙذيشيز آ ٙثا ٠ياي ٗؼاأٓ ٠اجش٘ابػي سجاذيْ

آهبثيَدٞسي١ ،بؿٖ .)1387( .ثشسػي ثؼذ كشِٜ١ي ج٢بٛيؿذٙ

ُـش ٠اػز ،اٗب اٛجبٕ سحويوبر ًبسثشدي ثاٜٗ ٠ظاٞس تاْ اياٚ

ثش ٞ١يز هاٗٞيٗ ،غبٓؼاٗ ٠اٞسدي ؿ٢شػاشب ٙثًٞاب،ٙ

ٗؼاائٔٗ ٠ااٞسد ؿلٔااز هااشاس ُشكشاا ٠اػااز .ثٜاابثشاي ،ٚاكااضايؾ

داٛـِب ٟؿيشاص ،داٛـاٌذ ٟاهشلابدٗ ،اذيشيز  ٝػٔإٞ

سحويوبر ػٔ٘ي ااا ًابسثشدي ٗٞجاٞد دس ايا ٚصٗيٜا ،٠ج٢از

اجش٘بػي ،دبيبٛٙبًٗ ٠بسؿٜبػي اسؿذ .

ؿٜبػبيي ػٞاْٗ سأثيشُزاس ثش آ ٙدس ٜٗبعن  ٝؿ٢ش١بي ٗخشٔق،

ثٞسدي ،ٞدي ياشً« .)1381( .اٜؾ ١ابي ٝسصؿاي ً ٝاٜؾ ١ابي

ثٜٗ ٠ظٞس اسائا ٠آٗاٞصؽ١ابي الصٕ  ٝتاْ اياٗ ٚؼاأٓ ٠الصٕ ٝ

اجش٘بػي» ،كلأٜبٗ ٠اسؿٜا ،ٙٞسشج٘اٗ :٠ح٘اذ سضاب

ضشٝسي اػز٘١ .بٙعٞس ًٛ ٠شبيج ٗوبٓ ٠تبضش ٛيض ٛـب ٙدادٛذ،

كشٝصٛذ ،ٟؽ ،20ف .26-12

ٛوؾ كٜبٝسي ١بي ٞٛي ٚاعالػبسي  ٝاسسجبعابسي  ٝسػاب١٠ٛاب دس

ث٢اابس٢ٗ ،ااشي ٗ ٝح٘ذسضااب ًٝئااي هبضااي ج٢اابٛي.)1390( .

ايٞٗ ٚسد ثؼيبس دش سٛاَ اػاز ،اص ايا ٚس ،ٝسٞجا ٠ثاٛ ٠واؾ

«سحٔيْ ُلش٘ب ٙجشاتي ١بي صيجبيي كاٞسر» ،ص ٙدس

دشسٛااَ سػااب١٠ٛااب دس دذيااذٗ ٟااذيشيز ثااذ ٝ ٙسٞاٜ٘ٛذػاابصي

سٞػؼ ٝ ٠ػيبػز ،دٝس ،ٖ٢ٛ ٟؽ  ،1كق  63اا .92

سػب١ ٠ٛبي داخٔي  ٝؿٜاي ٘ٛاٞد ٙثشٛبٗا١٠ابي آ٢ٛاب دس صٗيٜا٠

سبٗٔيٜؼ ،ٙٞجاب .)1381( .ٙج٢ابٛي ؿاذ ٝ ٙكشٜ١اَ ،سشج٘ا:٠

تجبة ،اكضايؾ ثشٛبٗ١ ٠بي كشِٜ١ي جزاة ثب سٝيٌاشد ديٜاي،

ٗحؼ ٚتٌي٘ي ،س٢شا :ٙدكشش دظ١ٝؾ١بي كشِٜ١ي.

دشٝسؽ ديذ  ٝسلٌش ٛوبدا ٠ٛدس ًٞدًبٞٛ ٝ ٙجٞاٛب ٙثاٜٗ ٠ظاٞس

جٞا١شي ،كبع٘« .)1387( .٠ثاذ ٝ ٙدالٓاز ١ابي كشِٜ١اي ااا

ثبال ثاشد ٙساٞا ٙسحٔئاي آٛاب ٙدس ثشاثاش ث٘جابسا ٙاعالػابسي ٝ

اجش٘بػي آٛ ،»ٙبٗ ٠دظ١ٝؾ كشِٜ١ي ،ػبّ  ،ٖ٢ٛؿ٘بسٟ

سجٔيـبسي ؿشة  ٝدس ٛظش ُشكش ٚداٛؾ سٝاٙؿٜبػي دس آٗاٞصؽ

ا ،ّٝف  37اا .80

تجبة ث ٠دخششا ٙدس ػٜيٗ ٚخشٔق ،ثؼيبس تبئض ا٘١يز اػز.

خٞاجٞٛ٠سي ،ثيظٙ؛ سٝتبٛي ،ػٔي  ٝػا٘ي١ ٠بؿا٘ي.)1390( .

ػال ٟٝثش آ ،ٙسٞاٜ٘ٛذػبصي ػبصٗب١ٙب  ٝاسُب١ٙبي كشِٜ١اي دس

«ػجي صٛذُي ٗ ٝذيشيز ثاذ ،»ٙكلأٜبٗ ٠سحويوابر

اسائ ٠ثشٛبٗ١٠بي كشِٜ١ي ثب سٝيٌشدي ٞٛي ٝ ٚجزاة ثٜٗ ٠ظاٞس

كشِٜ١ي ،دٝس ٟچ٢بسٕ ،ؽ ،1ف  79اا .103

دش ًشد ٙاٝهابر كشاؿاز جٞاٛابٞٛ ٝ ٙجٞاٛاب ٙثؼايبس ٗ٢اٖ ٝ

خٞاجٞٛ٠سي ،ة .)1385( .ثشسػي ساثغاٗ ٠إٓلا١٠ابي كشايٜاذ

سأثيشُزاس اػز .اص عشف ديِش ،اكشاد جبٗؼ ٝ ٠ثٝ٠ياظ ٟجٞاٛابٙ

ج٢اابٛي ؿااذٗ ٝ ٙـاابسًز اجش٘اابػي صٛاابٗ ٙغبٓؼاا٠

ثبيذ اص عشين ًؼات ٗاذاسز ػٔ٘اي ثابال ،سٓٞياذ ٗحلاٞالر

ٗااٞسدي :س٢ااشا ،ٙؿاايشاص  ٝاػااش٢جب ،ٙسػاابٓ ٠دًشااشي

ٗخشٔقً ،ؼت ٗٞكويز١بي ٝسصؿيٜ١ ،اشي  ... ٝثاشاي خاٞد

جبٗؼ٠ؿٜبػي داٛـِب ٟؿيشاص.

ٞ١يزػبصي ًٜٜذ ٠ً ،اي ٚاٗش ثا ٠اخشلابف ثٞدجا ٠ثيـاشش ٝ

خٞاجٞٛ٠سي ،ثياظ ٝ ٙػٔاي اكاـش ٗواذع« .)1384( .ج٢ابٛي

ت٘بيز ثيـشش اداسار ٢ٛ ٝبد١بي ٗؼئٛ ّٞيبص داسد٘١ .چٜي ،ٚث٠

ؿذ ٝ ٙػشٗبي ٠اجش٘بػي صٛب :ٙثشسػي ٗاٞسدي دس دٝ

ٛظش ٗي سػذ خالهيز ١اش چا ٠ثيـاشش دس عشاتاي ٗاذّ١ابي

ؿ٢ش ؿيشاص  ٝاػش٢جبٗ ،»ٙجٔٗ ٠غبٓؼبر صٛب ،ٙػابّ ،3

دٞؿبى صٛب ٝ ٙدخششا ٙدس چ٢ابسچٞة ٜ١جبس١ابي ػاٜشي ااا

ؽ  ،7ف  5اا .32

اػالٗي جبٗؼ ،٠س٘شًض  ٝسأًياذ ثيـاشش ثاش اٗاش آٗاٞصؽد١اي

خٞاجٞٛ ٠سي ،ثيظ ٝ ٙػٔي اكـش ٗوذع« .)1388( .ساثغا ٠ثايٚ

خبٞٛاد١ٟب ،اػشلبد ٟاص ظشكيز١بي سػب١٠ٛب دس سجيي ٚآكاز١ابي

سلٞس اص ثذ ٝ ٙج٢بٛي ؿاذٗ :ٙغبٓؼاٗ ٠اٞسدي صٛابٙ

كشدي  ٝاجش٘بػي ثي تجبثي  ٝؿيشٛ ٟيض داساي ا٘١يز ثؼضايي

ؿااا٢ش١بي س٢اااشا ،ٙؿااايشاص  ٝاػاااش٢جبٗ ،»ٙجٔااا٠

ثبؿذ.

جبٗؼ٠ؿٜبػي ًبسثشدي اكل٢ب ،ٙػابّ ثيؼاشٖ ،ؿا٘بسٟ
ديبدي ( ،)33ؽ ،1ف  1اا.24
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ساثشسؼ ،ٙٞسٛٝبٓذ .)1385( .ج٢بٛي ؿذ :ٙسئٞسي ١بي اجش٘ابػي
 ٝكش َٜ١ج٢بٛي ،سشجً٘٘ :٠بّ دٞالدي ،س٢شاٛ :ٙـاش
ثبٓه.
ساٝدساد ،اػظٖ؛ ٜٗشظش هبئٖ٢ٗ ،ذي  ٝدشيؼب ػشًبساسي.)1387( .
«سلؼيش صٛب ٙاص ثبص٘ٛبيي ٞ١يز صٛبٛا ٠دس سٔٞيضيا،»ٙٞ
كلٜٔبٗ ٠دظ١ٝؾ١بي كشِٜ١ي ،ػبّ ا ،ّٝؽ ،2كق
.21-1

دظ١ٝـِب ٟكشٜ١ ،َٜ١ش  ٝاسسجبعبر.
ًيٞا ٙآساٗ ،ح٘ٞد؛ سثبٛي ،سػ٢ٗ ٝ ّٞاذي طيابٙداٞس.)1389( .
«هـشثذٛي اجش٘بػي  ٝاكال ثذ( ٙجشاتي صيجبيي ث٠

ٗثبثاا٘ٛ ٠اابد دبيِااب ٟاجش٘اابػي)» ،كلاأٜبٗٗ ٠غبٓؼاابر
سا١جشدي صٛب ،ٙػبّ دٝاصد ،ٖ١ؽ ،37ف.63-7347
ُيجيٜااض  ٝثااٞسي٘ش ،جااب .)1384( .ٙػيبػااز دؼااز ٗذسٛيشاا،٠
سشجٜ٘ٗ :٠لٞس اٛلبسي ،س٢شاُ :ٙبٕ .ٞٛ

سضٞيصاد ،ٟػيذ ٞٛسآذي« .)1385( .ٚثشسػي سأثيش سػب١٠ٛب ثاش

ُيذٛض ،آٛشٛٞي .)1384( .سجّاذد  ٝسـاخق :جبٗؼاٞ١ ٝ ٠ياز

س٘بيْ ث ٠سـييش ػجي صٛذُي سٝػشبيي» ،كلٜٔبٗ ٠ػٕٔٞ

ؿخلاي دس ػلاش جذيااذ ،سشج٘اٛ :٠بكاش ٗٞكويااب،ٙ

اجش٘بػي ،ؽ ،31ف.144-111

س٢شاٛ :ٙـش ٛي.

سٛججشيب ،ٙث٢شإ؛ رثاياصادً ،ٟابظٖ ٗ ٝجشجاي ثاشاسي.)1390( .

ُيذٛض ،آٛشٛٞي .)1379( .ج٢ب ٙس١ب ؿذ ،ٟسشج٘ا :٠ػٔاي اكاـش

«ثشسػي آِ١ٞبي ٗلشف داٛـجٞيب ٙدخشاش داٛـاِبٟ

ػااؼيذي  ٝيٞػااق تاابجي ػجااذآ١ٞبة ،س٢ااشا:ٙ

اكل٢ب ،»ٙص ٙدس سٞػؼ ٝ ٠ػيبػاز ،دٝس٢ٛ ٟاٖ ،ؽ،2

اٛشـبسار ػٖٔ  ٝادة.

كق 155اا .180
سياابتيٗ ،ح٘ااذ اػاا٘بػيْ« .)1390( .ثشسػااي سلاابٝر١اابي

جٜؼيشي دس ٗيضا ٙسضبيزٜٗذي اص سلاٞيش ثاذ ،»ٙصٙ

ُيااذٛض ،آٛشااٛٞي .)1385( .جبٗؼاا٠ؿٜبػااي ،سشج٘ااٜٗ :٠ااٞچ٢ش
كجٞسي ،س٢شاٛ :ٙـش ٛي.

ٗخشبسيٗ ،شيٖٛ .)1388( .ظشي ٠صٗي ٠ٜاي سلٞس ثذٛي صٛب :ٙچشا

دس سٞػؼ ٝ ٠ػيبػز ،دٝس ،9 ٟؽ ،3ف.33-5

صٛب ٙاهذإ ث ٠جشاتي صيجبيي ٗيًٜٜذ؟ ٗاٞسد ٗغبٓؼا:٠

سيبتيٗ ،ح٘ذ اػ٘بػيْ« .)1386( .ػٞاْٗ اجش٘ابػي ٗاإثش ثاش

صٛب ٙسحاز ػ٘اْ جشاتاي صيجابيي دس ؿا٢ش ؿايشاص،

ٗيضا ٙدزيشؽ ًٔيـ١٠ابي جٜؼايشي (ٗغبٓؼاٗ ٠اٞسدي

داٛـِب ٟؿيشاص ،داٛـاٌذ ٟاهشلابدٗ ،اذيشيز  ٝػٔإٞ

جٞاٛاابً ٙاابسآٗٞص دس ٗشاًااض كٜااي  ٝتشكاا٠اي اػااشبٙ

اجش٘بػي ،دبيبٛٙبٗ ٠دًششي دس سؿش ٠جبٗؼ٠ؿٜبػي.

ٗبصٛذسا ،»ٙداظ١ٝؾ صٛاب ،ٙدٝس ،5 ٟؽ  ،1ف 109ا
.136
صيْ٘ ،جٞسز  ٝكشدسيي ٝاٛذٛجشٍ .)1386( .جبٗؼا ٠ؿٜبػاي،
سشج٘ :٠ػجذآحؼيٛ ٚييُ٢ش ،س٢شا :ٙاٛشـبسار سٞسيب.
ػحبثي ،ز« .)1389( .ثشسػي سبثيش ثؼذ كشِٜ١ي ج٢ابٛي ؿاذٙ
ثش ٞ١يز هٗٞي (ٗغبٓؼاٗ ٠اٞسدي جٞاٛاب 15 ٙساب 29
ػبٓ ٠ؿ٢شػشب ٙثًٞابٗ ،»(ٙغبٓؼابر ٗٔاي ،ؽ ،11ف
.41-1
كٗ ،ًٞٞيـْٗ .)1378( .شاهجز  ٝسٜجيا :٠سٓٞاذ صٛاذا ،ٙسشج٘ا:٠
ٛيٌ ٞػشخٞؽ  ٝاكـي ٚج٢بٙديذ ،ٟس٢شاٛ :ٙـش ٛي.

ٗخشبسيٗ ،شيٖ  ٝتٔي٘ ٠ػٜبيزٛ« .)1390( .واؾ ِٛاشؽ ١ابي

جٜؼيشي دس ديذايؾ سلٞس ثذٛي صٛب ،»ٙص ٙدس سٞػؼ٠
 ٝػيبػز ،دٝس ،ٖ٢ٛ ٟؽ ،3ف  67اا .87
ٜٗبديٗ ،شسضي« .)1386( .اٝهبر كشاؿز  ٝچبٓؾ١بي ج٢ابٛي

ؿااذٗ ٙوبيؼاا ٠دٛ ٝؼااْ» ،كلاأٜبٗ ٠اٛج٘اا ٚايشاٛااي
ٗغبٓؼبر كشِٜ١ي  ٝاسسجبعبر ،ؽ ،8ف.143-131
ٗٞتذٗ ،جيذ؛ ٗح٘ذيٞٛ ،سآٗ ٝ ٠شيٖ تؼيٜي« .)1390( .ساثغ٠
ثي ٚسػب١ ٠ٛب ،سلٞيش ثذ ٝ ٙػاضر ٛلاغ ثاب ػ٘اْ ٝ

س٘بيْ ث ٠آسايؾ»ٗ ،غبٓؼبر اجش٘بػي اا سٝا ٙؿٜبخشي
صٛب ،ٙػبّ  ،9ؽ ،2ف  133اا .160

كيضي ،ايشز .)1386( .ػجي كشاؿشي  ٝاػشلبد ٟاص ايٜششٛز ثايٚ

ٗٞس ،اػاشل« .)1382( .ٚثشسػاي جبٗؼا ٠ؿاٜبخشي سػاب١ ٠ٛابي

داٛؾ آٗاٞصا 18 ٙااا  12ػابٓ ٠ؿا٢ش س٢اشا ،ٙس٢اشا:ٙ

ج٘ؼي» ،سشج٘ :٠ػجذآشػ ّٞيؼوٞثيٗ ،جٔاٗ ٠ؼشكاز،
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