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جاهِٗ ّؿتٌس .اگط اضظـّا زچاض قَن يفا تحفطاى قفًَس ،فطٌّفگ

تیانمسألٍ
زچفاض

ٖوَهي ًيع زچاض تحطاى ذَاّس قس .اضظـّا ٖالٍُ تفط تٗفس ففطزي

تغييط ٍ تحَل هيقًَس ،اظ جولِ هْنتطيي ايفي تحفَتت ،تغييفط زض

زض ًٓام اجتواٖي ّن تأثيطگصاضًس؛ تا جايي وِ گفتِ هفيقفَز حففّ

اضظـّففاي اجتوففاٖي آًْاؾففت .تحففَتت اضظقففي جَاهففٕ تَجففِ

حىَهت تِ حفّ اضظـّا ٍ َّيت هلي ٍ فطٌّگي جاهٗفِ ٍاتؿفتِ

تؿياضي اظ جولِ جاهِٗقٌاؾاى ٍ ضٍاىقٌاؾاى اجتواٖي ضا تفِ ذفَز

اؾت .ايٌگلْاضت تط تغييط ًٓام اضظقي جَاهٕ ٍ تغييط ًٓفام اضظقفي

جلة وطزُ اؾت .ايي اضظـّا ٖالٍُ تط ايفي وفِ ًمفف اؾاؾفي زض

ًؿلّاي لسين ٍ جسيس تأويس زاضز (آظازهطظآتازي.)116 :1387 ،

زض زًياي هتحَل وًٌَي ،جَاهٕ زض اتٗاز ٍ ظهيٌِّاي هرتلف

ّسايت ٍ تىَيي اًؿاىّا تطْٖفسُ زاضًفس ،زض پيفسايف ٍ چگفًَگي

هُالِٗ ًٓام اضظقي ٍ َّيت هلي اظ جْفات هرتلففي هْفن ٍ

اضتثاَففات تففيي فطٌّگففي ٍ وكففَضيً ،ففَٔ اًترففاب ٍ گففعيٌف

يطٍضي اؾت :اظ يه ؾَ تؿفياضي هَيفَٔ َّيفت ضا ضوفي هْفن

تىٌَلَغي ٍ اؾتفازُ اظ ٖلَم ًيفع تأثيطگفصاض ّؿفتٌس .اهفطٍظُ تفساٍم

قىلگيطي قرهيت ٍ ضفتاض اًؿاى هيزاًٌس ٍ زض حميمفت ،تحميفك

تحَتت اضظقي تا ٌٖايت تِ ًَٔ ٍ جْت ايفي تحفَتت ٍ قفست

زض ايي ضاتُِ ضا تِ هٌعلِ قٌاذت هثاًي ضفتاضي ٍ ًٓام اضظقفي اففطاز

آًْا تاٖث تٍِجَز آهسى تَافكّا ،اتحازّا ،آقَبّا ٍ تٌفالىّفاي

تلمي هيوٌٌس .اهطٍظُ ٖالٍُ تط ًٓام اضظقي هَئَ َّيفت اففطاز ٍ

گًَاگَى زض جْاى قسُ اؾت .قرهيت اًؿفاى اهفطٍظي اظ وثفطت

جَاهٕ ًيع تفِ قفست زض حفال تغييفط ٍ زگطگفًَي اؾفت؛ چٌاًىفِ

اضظـّا ٍ ٌّجاضّاي ًاّورَاى تطويفة يافتفِ اؾفت ،وفِ اٍ ضا زض

«تًازّاي فطٌّگي ٍ لَهي» وِ ًاقي اظ َْْض َّيفتّفاي هحلفي

وكاوف هؿيطّاي ظًسگي تِ حيطاًي وكاًسُ اؾت.

اؾت ،هٌثٕ انلي چالفّا زض زٍضاى وًٌَي تِ حؿاب هيآيفس .ايفي

«اضظـّا» الگَّاي اجتواٖي ّؿتٌس وِ زض حس پصيطـقفاى
تَؾٍ گطٍّي اظ اففطاز ،هثٌفايي تفطاي ايجفاز اًتٓفاضات هكفتطن ٍ

هؿألِ ذهَناً زض وكَضّاي تا تٌَٔ لَهي ظياز ،اظ جولفِ ايفطاى اظ
حؿاؾيت ذاني تطذَضزاض اؾت.

هٗياضي تطاي ّفسايت ٍ تٌٓفين ضفتفاض ٍ َّيفتيفاتي اففطاز ففطاّن

اظ زيگط ؾَ ،پطزاذتي تِ هَئَ ًٓام اضظقي ٍ هؿألِ َّيفت

هيوٌٌس .اؾتٌاز تِ اضظـّا ًفعز جاهٗفِقٌاؾفاى والؾفيه ٍ جسيفس

هلي ،زض تيي زاًفآهَظاى اظ آى ضٍي حائع اّويفت اؾفت وفِ زٍضُ

ٖوَهيت زاقتِ ٍ زاضز .جاهِٗقٌاؾي« ،پسيسُ اجتواٖي اضظـّفا» ضا

ًَجففَاًي تففِ تففاٍض تؿففياضي اظ نففاحةًٓففطاى ،هطحلففِ حؿففاؼ

هٌكأ اثط اجتواٖي ٍ يىي اظ ٌٖانط اؾاؾي فطٌّگ هيزاًس؛ ظيفطا زض

قىلگيطي َّيت اؾتٖ .سم زضن زضؾفت اظ فطايٌفس َّيفتيفاتي

ٍضاي ّوِ اًفَأ ضفتاضّفا ٍ َفطظ تفىفط جوٗفي ٍ زض پكفت وليفِ

ًَجَاًاى ٍ ًٓام اضظقي آًاى زض ايي زٍضاىٖ ،الٍُ تط آًىِ هيتَاًفس

ؾاظهاىّا ،هسلّا ٍ ٖالين ،جْاًي اظ فىط ٍ اضظـّا ًْفتِ اؾت.

تطاي آًاى آؾيةظا تاقس ،هيتَاًس تطاي ول جاهِٗ ًيفع هكفىالتي ضا

َّيت افطاز تا تىيِ تط اضظـّفا قفىل هفيگيفطز ٍ اضظـّفا

زض پي زاقتِ تاقس.

هثٌاي قىلگيطي َّيت اجتوفاٖي ّؿفتٌس .اظ هٌٓفط ضٍاى قٌاؾفي

تط ّويي اؾاؼ ،هؿألِ اؾاؾي ايي تحميفك هُالٗفِ چگفًَگي

اجتواٖي ،اضظـّا جْتگيطي قرهيتي ّؿتٌس ٍ هٗياض اًترفاب ٍ

اضتثاٌ تيي ًٓام اضظقفي ٍ َّيفت هلفي زاًففآهفَظاى پؿفط قفْط

تهوينگيطي لطاض هيگيطًس .اظ ايي جْت ،اضظـّا اهَضي هُلفَب

هياًسٍآب زض ؾال تحهيلي 1390-91اؾت.

تففَزُ ،اًترففاب ضا ؾففازُتففط هففيوٌٌففس ّوچٌففيي ،اظ ذففالل تطضؾففي
اضظـّاي ّط جاهِٗ هيتَاى تِ اٖتمفازاتً ،گفطـّفا ،لًفاٍت ٍ

مثاویوظریيتجرتی

َّيت زض هٌٗاي اجتواٖي آًْا پي تفطز .اضظـّفا ٍاتتفطيي ٌٖهفط

هفَْم اؾاؾي زض هىتة وفٌف هتماتفل ًوفازي هَيفَٔ «ذفَز» ٍ

فطٌّگي ّؿتٌس ،زض اًتراب وٌفّاي اجتواٖي تأثيط زاضًس ٍ هثٌفاي

هؿألِ چگًَگي قىلگيطي «َّيت» اؾت .تطاؾاؼ ايي ًٓطيِ تيفاى

قىلگيطي َّيت اجتواٖي افطاز هيگطزًس (ٖلوي.)109:1388 ،

هيقَز وِ ذَز ٍ َّيت يفه وٌكفگط زض ًتيجفِ تٗاهفل تفا ؾفايط

اضظـّا فطاّن آٍضًفسُ هٗياضّفايي ضفتفاضي ٍ ًگطقفي اففطاز

وٌكگطاى قىل هيگيطز ٍ ضقس هيياتس ٍ تفسيي تطتيفة ،هاّيفت اٍ
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ؾاذتِ هيقَز .زض ايي زيسگاُ ذفَز تفِ ٌٖفَاى ؾلؿفلِ هطاتثفي اظ
َّيتّا زضن هيقَز وِ تِ ٍاؾُِ زضجِ اّويت تٌٓين قفسُاًفس ٍ

گرايصتٍارزشَا


ضفتاضّاي وٌكگطاى ضا زض تٗاهالت اجتواٖي تٌٓين هيوٌٌس.
زض زيسگاُّاي اهطٍظيَّ ،يت اهطي اجتواٖي زض ًٓفط گطفتفِ

وظامارزضیوًجًاوان

هيقَز وِ حانل تٗاهالت افطاز تا يىسيگط اؾفت ،تٌفاتطايي ؾفيال،
هتغيط ٍ چٌسگاًِ اؾت (جٌىيٌع .)5 :1391 ،تِ هَجفة ًٓطيفِ ٖوفَهي
وٌف پاضؾًَع «ًٓفام فطٖفي َّيفت» اؾفاؼ پايفساض قرهفيت ضا
هيؾاظز ٍ هيتَاًس تط ؾايط ًٓامّاي فطٖي ٍ تط ضٍاتفٍ هيفاًيقفاى

ًَيتملی
مدلارتثاطتیهارزشَايًَيتملی

ضکل-9

ًٓاضت وٌس (ضٍقِ .)164 :1387 ،وٌف اجتواٖي زض هٌٗفاي پاضؾفًَعي
آى قاهل ّوِ ضفتاضّفاي اًؿفاًي اؾفت وفِ اًگيفعُ ٍ ضاٌّوفاي آى

تطاؾاؼ الگَي فَق ،اضظـّفا اظ َطيفك ًْازّفاي اجتوفاٖي

هفيوٌفس.

وٌٌسُ ،هاًٌس ذاًَازُ ،هسضؾِ ،ضؾاًِّا ،حىَهتًْ ،ازّاي هفصّثي ٍ

تٌاتطاييٍ ،يػگيّاي انلي وٌف اجتواٖي زض حؿاؾيت وٌكفگط تفِ

اجتواٖي ٍاضز ؾاذت قرهيتي ًَجَاًاى هيقَز ٍ اظ ايفي َطيفك

هٗاًيي اؾت وِ وٌكگط آًْفا ضا زض زًيفاي ذفاض وكف

هٗاًي چيعّا ٍ هَجَزاتي اؾت وِ زض هحيٍ ّؿفتٌس ٍ ًيفع آگفاّي
يافتي تِ ايي هٗاًي اؾفت وفِ زض چْفاض ٌٖهفط ،وٌكفگط ففطزي يفا
اجتواٖي ٍ ٍيٗيت فيعيىي ٍ اجتوفاٖي اٍ تحفت تفأثيط ًوازّفايي
اؾت وِ هٌٗا ترف تَزُ ،تطاؾفاؼ اضظـّفا جْفتيفاتي وفٌف ضا
ّسايت ٍ تٌٓين هيوٌٌس .زض ٍالَّٕ ،يفت اجتوفاٖي ففطز ضا ّوفاى
تٗلمات اٍ تِ گطٍُّاي اجتواٖي ًَٖيتف هفيؾفاظز .اضظـّفا زض
ظهطٓ هكرهِّاي هْن جَاهٕ ٍ تفِ هثاتفِ پسيفسُّفايي اجتوفاٖي،
ًمففف اؾاؾففي زض قففىلگيففطي ،وٌتففطل ٍ پففيف تيٌففي وففٌفّففا ٍ
گفطايفّفاي اففطاز جاهٗفِ زاقفتٌِٖ ،هفطي هحفَضي زض ؾففاذتاض
فطٌّگي جَاهٕ تِ قواض هيضًٍس ٍ تِ ٖلت تأثيطات وٌكي ٖٓيوفي
وفِ زض پففي زاضًفس ،زض اتٗففاز هرتلف

ّفَيتي ،ؾياؾففي ،اجتوففاٖي،

لازض اؾت ًٓام اضظقي ًَجَاًاى ضا قفىل زّفسًٓ .فام اضظقفي ًيفع
َّيت آًاى ضا تحت تأثيط لطاض هيزّس .اضظـّا اظ ٖوسُ ٌٖانط ّفط
فطٌّگي ّؿتٌس .تِ تفاٍض ايٌگلْفاضت ٍجفِ توفايع هفطزم زض جَاهفٕ
هرتل  ،تفاٍت زض ًگطـّفا ،اضظـّفا ٍ هْفاضتّفاي اجتوفاٖي
اؾت .اضظـّا اظ ًٓط ايٌگلْاضت هيتَاًٌس هَجفة تغييفط زض ًٓفام
اضظقي قًَس ٍ زض نَضت تيتَجْي ًٓفام اجتوفاٖي تفِ تغييفطات
ايجاز قفسُ زض اضظـّفا تايفس تغييفط ٍ تحفَل اؾاؾفي ضا زض ًٓفام
اجتواٖي احتوال زازَ .ثك ًٓط پاضؾفًَع ،هىاًيؿفن انفلي حففّ ٍ
تماي ًٓام اجتواٖي ،فطايٌفس اجتوفاٖي وفطزى اؾفت ٍ تفطاي حففّ
اهٌيت اجتواٖي ٍ هلي تايس فطايٌس اجتواٖي قسى يفا جاهٗفِپفصيطي
تؿْيل قَزًْ .ازّايي هاًٌفس ذفاًَازُ ،هسضؾفِ ،حىَهفت ٍ ؾفايط
ًْازّا ٍْيفِ اًتمال اضظـّفا تفِ وَزوفاى ٍ ًَجَاًفاى ضا تفِ ْٖفسُ

التهازي ،هصّثي ظًفسگي اًٖفاي جاهٗفِ زض وَتفاُ هفست ٍ تلٌفس

زاضًس .ايي ًْازّا تِ هطٍض ظهاى اضظـّاي اجتواٖي ضا ٍاضز ؾفاذت

هست لاتل هكاّسُاًسَّ .يت اجتواٖي اهىاى تطلطاضي اضتثاٌ پايفساض

قرهيتي افطاز ًوَزَُّ ،يت هلي ٍ زيٌفي آًفاى ضا تفا حفس ظيفازي

ٍ هٌٗازاض تا زيگطاى ضا -وِ هحَض ٍ هثٌاي ظًسگي اجتوفاٖي اؾفت-

قىل هيزٌّس .اظ آًجا وِ فطٌّگ زض تطگيطًسُ اضظـّا ،گفطايفّفا

فطاّن هيوٌس .اظ ايي ضٍ ،زضًٍي قسى اضظـّا يىفي اظ هؤلففِّفاي

ٍ ضفتاضّاؾت ،تٌاتطايي ،فطايٌس زضًٍي وطزى اضظـّا ،گفطايفّفا ٍ

َّيت هلي هحؿَب هيقَز .زض پػٍّف حايط تا ايي ضٍيىطز تفِ

ضفتاضّا هٌجط تِ اجتواٖي قسُ ًاهَفك تَزُ ٍ يا فطايٌفس ًفاهُلَتي ضا

ؾٌجف َّيت هلي زاًفآهَظاى هتَؾُِ قْط هياًفسٍآب پطزاذتفِ

َي وٌس ،تاٖث ايجاز تعلعل زض ًٓام اضظقفي ًَجَاًفاى ٍ زض ًتيجفِ

قسُ اؾت.

فطاّن قسى ظهيٌِّاي ايجاز تٗاضو تا ًٓام اضظقي جاهِٗ هيقفَز.
زض نَضتي وِ ايي تٗفاضو هطتففٕ ًگفطزز ،ظهيٌفِّفاي تحفطاى زض
جاهٗففِ فففطاّن هففيقففَز ٍ زض نففَضت فطاگيففط قففسى ،هكففاضوت
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ًَجَاًففاى زض اهففَض ٍ حوايففت آًففاى اظ زٍلففت وففاّف هففيياتففس

تففَزُ اؾففت ٍ َّيففت هلففي تففا ّفففت تٗ فس اجتوففاٖي ،تففاضيري،

(آظازهطظآتازي.)120:1387 ،

جغطافيايي ،ؾياؾي ،زيٌفي ،فطٌّگفي ٍ ظتفاًي هفَضز ؾفٌجف لفطاض

زض هَضز چگًَگي اضتثاٌ ًٓام اضظقي ٍ َّيفت ،تحميمفات ٍ

گطفتِ اؾتً .تايج پػٍّف ًكاى زاز وِ –1 :اظ ضٍي ًوطُّاي ًٓفام

هُالٗاتي نَضت گطفتِ وِ تطذفي اظ آًْفا زض ايفي پفػٍّف هفَضز

اضظقي زاًفآهَظاى هيتَاى َّيفت هلفي آًْفا ضا پفيفتيٌفي وفطز.

تَجِ لطاض گطفتِاًس .پيكيٌِ تحميمفات ذفاضجي هَيفَٔ تيكفتط تفِ

لسضت پيفتيٌي اضظـّاي هصّثي ٍ اضظـّاي التهازي تيكفتط اظ

واضّاي آلپَضت ٍ ّوىاضاًف تط هيگطزز .يافتِّاي آًاى ًكاى هفي-

اضظـّاي ًٓطيٌّ ،طي ،ؾياؾفي ٍ اجتوفاٖي اؾفت – 2 .همايؿفِ

زّس وفِ اضظـّفاي التهفازي ٍ ؾياؾفي هفطزاى تفاتتط اظ ظًفاى ٍ

هياًگيي ًوطُّاي اضظـّا هؤيس آى اؾت وِ زض اضظـّاي ٌّفطي ٍ

اضظـّاي ظيثاقٌاذتي ،اجتواٖي ٍ هصّثي آًاى اظ ظًاى ووتط اؾفت.

اجتوففاٖي زاًفففآهففَظاى زذتففط تففيف اظ پؿففطاى ٍ زض هماتففل زض

اظ ًٓط آلپَضت اًؿاى تالغ ٍ ؾالن تحت ؾلُِ ٍ ًفَش ًٓفام اضظقفي

اضظـّاي ًٓطي ،التهازي ،هصّثي ٍ ؾياؾفي زاًففآهفَظاى پؿفط

ذَز ضقس هيوٌس ٍ حتي اگط ًيل تِ ايي ًٓام اضظقي تفطايف هيؿفط

تيكتط اظ زذتطاى ّؿتٌس .تفاٍت هٌٗازاضي زض اضظـّاي اجتوفاٖي ٍ

ًگففطزز ،اٍ اًجففام آى ضا آضظٍ هففيوٌففس (آلپففَضت .)80 :1352 ،ليلفففَضز

هصّثي زذتطاى ٍ پؿطاى هكاّسُ ًكس –3 .همايؿِ هياًگيي ًوطُّفاي

( )2003زض هُالِٗ ذَز ًكاى زاز وِ هحيٍ آهَظقفي اٍلَيفتّفا ٍ

َّيت زاًفآهَظاى ًكفاىزٌّفسُ آى اؾفت وفِ َّيفت اجتوفاٖي،

اضظـّاي هحهليي ٍ ّوچٌيي ،اضظيفاتي آًفاى اظ ٍلفايٕ اَفطاف ٍ

تاضيري ٍ ظتاًي زاًفآهَظاى پؿط اظ زذتفطاى لفَيتفط اؾفت ٍ زض

ٍاوٌفّاي تٗسي آًاى ضا تحت تفأثيط لفطاض هفيزّفس (.)Lilford, 2003

َّيتّاي ؾياؾي ٍ جغطافيايي زذتطاى لَيتفط اظ پؿفطاى ّؿفتٌس؛

يافتِّاي فيسض ًكاى زاز تيي ؾي ٍ اضظـّا ضاتُِ هٌٗفازاضي ٍجفَز

ٍلي ايي تفاٍت زض َّيت هلي ،زيٌي ،جغطافيايي ٍ فطٌّگي هٌٗفازاض

زاضز ( .)Feather, 2004تحميك ّاضٍي ٍ هسليي تا اؾفتفازُ اظ پطؾكفٌاهِ

ًيؿت (ٖثايي ٍ ّوىاضاى.)1389 ،

آلپففَضت ًكففاى زاز ًگففطـ هثثففت تففِ حمففَق ٍ آظازي ظًففاى تففا

تحميففك پيوايكففي تففَولي ( )1378تففا ٌٖففَاى «تطضؾففي ًٓففام

اضظـّاي اجتواٖي ّوثؿتگي هثثت هؿتمين زاضز ٍ تفا اضظـّفاي

اضظـّاي زٍ ًؿل زذتطاى ٍ هفازضاى» زض جاهٗفِ آهفاضي هفساضؼ

التهفازي ّوثؿفتگي هٌففي زاضز ( .)Harvey & Medlin, 2001تطذفي اظ

زتيطؾتاًي زذتطاًِ هٌُمِ  5آهَظـ ٍ پطٍضـ تْطاى تا حجن ًوًَفِ

تحميمات نَضت گطفتِ زض ايطاى ًيع هؤيس تحميمات ذاضجي اؾت.

ً 200فطي ًكاى زاز :زض تطضؾي اضظـّاي هازي ٍ هٌَٗي ،قفىاف

اؾتلعل ٍ اؾليگوي زض تحميمي تِ ًٓامّفاي اضظقفي هتففاٍت

ًؿلي هياى هازضاى ٍ زذتطاى ٍجَز ًساضز ٍ قفىاف ًؿفلي زض هيفاى

زض تففيي زاًكففجَياى واًففازايي پطزاذتٌففس .هثٌففاي وففاض آًْففا ًٓففام

جوٗيت ًوًَِ تحميك تأييفس ًكفس .زٍ ًؿفل زض اضظـّفاي هفازي

اضظـّاي زّگاًِ قَاضتع تَز .آًْا زضنسز تَزًس تا زضياتٌس وِ ايفي

تفففاٍت هٌٗففازاضي ًساضًففس؛ ٍلففي ايففي تفففاٍت هٌٗففازاض زض ؾففُ

ؾيؿتن اضظقي زض تيي زاًكجَياى تا انالت واًفازايي ٍ زاًكفجَياى

اضظـّاي هٌَٗي لاتل هكاّسُ اؾت .اٍلَيتّاي اضظقفي زذتفطاى

چيٌي -واًازايي تِ چِ ًحَي اؾتً .تايج تحميمفات آًْفا ًكفاى زاز

ٖثاضتٌس اظ -1 :هصّثي؛ ٖ -2لوفي؛ -3تْٗفس هفالي؛ -4اذاللفي؛ -5

وِ ايي زٍ گطٍُ اظ ًٓط ؾيؿفتن اضظقفي تفا ّفن هتفاٍتٌفس؛ چٌاًىفِ

اهٌيت هلي؛  -6ثطٍت؛  -7ظًسگي هطفِ .اٍلَيتّاي اضظقي هفازضاى

زاًكجَياى تا انالت واًفازايي تفِ اضظـّفاي فطزگطاياًفِ ّوچفَى

ٖثاضتٌس اظ -1 :تْٗس هلي؛  -2زيٌي؛  -3اهٌيت هلفي؛ ٖ -4لوفي؛ -5

هَفميت ،لصتَلثي ٍ ...توايل زاقتٌس؛ زض حفاليوفِ زاًكفجَياى تفا

اذاللي؛  -6ثطٍت؛  -7ظًسگي هطفِ .

انالت چيٌي تِ قاذهِّايي اظ ؾيؿتن اضظقي گطايف زاقفتٌس وفِ

تحميك هطظآتازي ( )1387تا ٌَٖاى «تطضؾي اضتثاٌ هيفاى ًٓفام

هيتَاى آًْا ضا تا ٌٖفَاى اضظـّفاي وفلگطاياًفِ زؾفتِتٌفسي وفطز،

اضظقففي ًَجَاًففاى ٍ َّيففت هلففي» هُالٗففِ هففَضزي ًَجَاًففاى

Stelzl & Seligmn,

زتيطؾتاىّاي تْفطاى تفا اؾفتفازُ اظ زٍ پطؾكفٌاهِ هحمفك ؾفاذتِ ٍ

ّوچَى :ؾٌتگطاييٖ ،فامگطايفيّ ،وٌفَايي ٍ(...
.)2009

ٖثايي ٍ ّوىاضاى ( )1389زض تحميمي تِ هُالِٗ ًٓام اضظقفي
ٍ َّيت پطزاذتٌس .هثٌاي واض ايي تحميك هسل ًٓام اضظقي آلپفَضت

اضظـّاي زّگاًِ قَاضتع تا اًتراب ً 984فط تِ ٌَٖاى حجن ًوًَفِ
( 337زذتط ٍ  645پؿط) ًكاى زاز وِ تفاتتطيي هيفاًگيي ضا زض تفيي
اضظـّاي زّگاًِ قَاضتعّ ،وٌَايي ٍ پايييتطيي ضتثِ ضا ؾٌتّفا ٍ
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لصتگطايي تِزؾت آٍضزُ اؾت ٍ تيي گفطايف ًَجَاًفاى تفِ ًٓفام

زض ؾال تحهيلي 1390 -91تِ تٗساز ً 2423فط ّؿتٌس .تطاي تٗيفيي

اضظقي ٍ َّيت هلي آًاى اضتثاٌ هٌٗيزاض ٍجَز زاقتِ اؾت.

حجن ًوًَِ آهاضي اظ فطهَل وَوطاى اؾتفازُ قس .حجفن ًوًَفِ تفِ

تطاؾاؼ ازتيات ًٓطي ٍ تجطتي تحميك هكرم قس وِ ّوفِ

زؾت آهسُ ً 2922فط تَزُ اؾت .قفيَُ ًوًَفِگيفطي اظ ًفَٔ چٌفس

اًؿاىّا زاضاي ًٓام اضظقي ّؿتٌس ٍ ايي ًٓام اضظقفي هفيتَاًفس اظ

هطحلِاي ؾْويِاي اؾت ٍ َثمات قاهل پايِّاي تحهيلي هيقفس.

فطزي تِ فطز زيگط ٍ اظ جاهِٗاي تِ جاهِٗ زيگفط هتففاٍت تاقفس ٍ

اتتسا تا ضٍـ تهازفي ؾازُ تٗفسازي زتيطؾفتاى زض قفْط هياًفسٍآب

هثٌاي تفاٍتّا ٍ تكريم گطٍُّاي فطٌّگي ٍ اجتواٖي هرتلف

اًتراب قس ٍ ؾپؽ اظ ّط زتيطؾتاى تِ ًؿثت تٗفساز زاًففآهفَظاى

اؾتًٓ .ام اضظقفي تفِ ٌٖفَاى ضاٌّوفاي ٖوفل اففطاز ٍ جَاهفٕ زض

پايِّاي ؾِگاًِ تِ گًَِاي ؾفْويِاي اظ ّفط پايفِ تحهفيلي حجفن

تفىطات ،تهوينگيطيّا  ،گطايفّا ٍ وٌفّا ٖول هفيوٌفسًٓ .فام

ًوًَِ اًتراب گطزيس (جسٍل .)1

اضظقي ًمكِ ضاُ ظًسگي فطزي ٍ اجتواٖي اؾت ٍ ًمكي اؾاؾفي زض

زض تحميك حايط هتغيط ٍاتؿتِ (َّيت هلي) ٍ هتغيفط هؿفتمل

قىلگيطي َّيت اجتواٖي افطاز ٍ ّوچٌييَّ ،يت هلي آًفاى زاضز.

هيقًَس:

(اضظـّا) تِ قطح ظيط تٗطي

اّويت ايي تحث تٍِيػُ زض زٍضُ ًَجَاًي وِ هطحلفِ قفىلگيفطي
َّيت اجتواٖي افطاز اؾت ،هًاٖ

اؾت.

تعريفمتغیرَایتحقیق

زضن زضؾت ًٓام اضظقي ًَجَاًاى ٍ چگًَگي اضتثفاٌ آى تفا

اضظـّا :اضظـّا تياًگط ٖمايفس انفَلي ّؿفتٌس وفِ اظ ًٓفط

قىلگيطي َّيت اجتواٖي؛ ذهَناً َّيفت هلفي زاًففآهفَظاى

فطزي يا اجتواٖي ًَٖي ضفتاض تطتط قوطزُ قسُ ٍ ًكاىزٌّفسُ

ًَجَاى زض هٌُمِاي ّوچفَى قفْط هياًفسٍآب وفِ زض چْفاضضاّي

ايواى ٍ اٖتماز ضاؾد ّؿتٌس .اضظـّا زض ٍجَز ذَز ضگِّايي

اؾتاىّاي آشضتايجاى غطتي ٍ قطلي ،وطزؾتاى ٍ ظًجاى تا تٌفَٖي اظ

اظ لًاٍت يا زاٍضي زاضًس وِ حاهل ًٓطّا ٍ ٖمايس فطز هثٌفي

لَهيتّا لطاض گطفتِ اؾت ،هي تَاًس تطاي تطًاهِضيفعيّفاي آتفي ٍ

تط ايٌىِ چِ چيع زضؾت اؾفت ٍ چفِ چيفع ًازضؾفت اؾفت،

حل هؿائل تطاي ؾاظهاىّاي هؿؤٍل ضاّگكا تاقس.

ّؿتٌس

ريشپژيَص

وظامارزضی(متغیرمستقل)

ًَٔ تحميك حايط واضتطزي ٍ هاّيت آى ّوثؿتگي ٍ ضٍـ هفَضز

هٌَٓض اظ ًٓام اضظقي ،هجوَِٖ اضظـّاي هطتثٍ تِ ّن اؾفت وفِ

اؾتفازُ تطاي اضظياتي فطييِّا پيوايف هيساًي اؾت .تفطاي ؾفٌجف

ضفتاضّا ٍ واضّاي فطز ضا ًٓن هفيتركفس ٍ غالثفا تفسٍى آگفاّي اٍ

(آظازهطظآتازي.)120:1387 ،

َّيت هلي اظ پطؾكٌاهِ اؾفتاًساضز فيٌفي ٍ )NIS( 1تفطاي ؾفٌجف

قىل هيگيطز .تِ تياى زيگطًٓ ،ام اضظقفي ٖثفاضت اؾفت اظ تطتيفة

گطايفّاي اضظقي اظ پطؾكٌاهِ هحمك ؾاذتِ اؾفتفازُ قفس .اٖتثفاض

ّطهي هجوَِٖاي اظ اضظـّايي وِ فطز يا افطاز جاهِٗ تفساى پايثٌفس

پطؾكٌاهِ اظ ًَٔ اٖتثاض نَضي اؾفت .ؾفٌجف پايفايي ؾفؤالّفاي

ّؿتٌس ٍ تط ضفتاض فطز يا افطاز تسٍى آگاّي آًفاى تفساى حفاون اؾفت

پطؾكٌاهِ تا اؾتفازُ اظ تىٌيه آلفاي وطًٍثاخ اًجام گطزيفس .يفطية

(هحوس ذليفِ .)75:1378 ،ضفيٕپَض زض تٗطي

ًٓفام اضظقفي هفيگَيفس

آلفاي وطًٍثاخ همياؼ َّيت هلفي  0/89تفَزُ ،ايفي يفطية تفطاي

ٍلتي تٗساز ظيازي اظ اضظـّا زض يه قثىِ ضٍاتفٍ ٖلفي ٍ هفطتثٍ

ؾؤالّاي هطتٌَ تِ ًٓام اضظـّاي قفگاًِ  0/80تِ زؾت آهس.

تا ّن لطاض هيگيطًس ،زض ٍالٕ يه ًَٔ اضتثاٌ ٍ پيَؾتگي ٍ تمفسم ٍ

تطاي تجعيِ ٍ تحليل زازُّا اظ ًطمافعاض آهاضي ً spssؿفرِ 19
ٍ تا تَجِ تِ همياؼ اًساظُگيطي زازُّا اظ ضٍـّاي آهفاض اؾفتٌثاَي

تأذط ضا ًكاى هيزٌّفس .زض آى نفَضت ،نفحثت اظ ًٓفام اضظقفي
هيقَز (ضفيٕپَض.)27:1378 ،

هٌاؾة اؾتفازُ قس.
جاهِٗ آهاضي زاًفآهَظاى پؿط زٍضُ هتَؾُِ قْط هياًفسٍآب
1 National Identity Scale

2

تطاي افعايف زلت ،حجن ًوًَِ تِ ً 300فط افعايف يافت.



جاهِٗقٌاؾي واضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ پٌجن ،قواضُ پياپي ( ،)56قواضُ چْاضم ،ظهؿتاى 1393

118


جديل-9جامعٍآماریيومًوٍ
جامعٍآماری
پايِ اٍل
1366

پايِ زٍم
604

پايِ ؾَم
453

جامعٍومًوٍ
ول
2423

پايِ اٍل
165

پايِ زٍم
73

پايِ ؾَم
54

ول
292

1

ضٍقِ هٗتمس اؾت زض ٍالٕ تٗاهل هجوَِٖ اضظـّاي اًؿاى

ٍ ٖازاتي ّواٌّگ تا تْٗس ذَز تِ ٍجَز هيآٍضز .تِ ََض ذالنِ

تِ ايجاز ًٓام اضظقي هياًجاهس وِ زض آى اضظـّا تِ گًَِاي

ّوعهاى تا تَؾِٗ ًٓام اضظـّا ،اٖوال ًفَش آًْا زض لحٓات

ؾلؿلِ هطاتثي اًتٓام هيياتٌس ٍ تطاؾاؼ ًَٔ اضتثاٌ ٍ ؾاذتاضي وِ

اًتراب قطٍٔ هيقَز .ايي اضظـّاي قرهي پايِ فلؿفِ ٍحست

ٍاجس آى قطايٍ ّؿتٌسًٓ ،ام اضظقي هتفاٍتي ضا تِ ٍجَز هيآٍضًس.

ترف ظًسگي ضا قىل هيزٌّس .اضظـّا ّواى ضگِّا ّؿتٌس؛ اها

زض ايي ًٓام اضظقي ،اضظـّاي هتٗاضو يا ضلية ٍ اضظـّاي

زض ٖيي حال ًوايٌسُ ضغثتّا ٍ اًگيعـّاي ٖويك يه قرم ًيع

هىول ّط زٍ ٍجَز زاضًس (تَولي .)21:1378 ،ضاويچ (ًٓ )1976ام

هحؿَب هيقًَس .آلپَضت ايي اضظـّا ضا اظ يه تحليل لثلي

هيوٌسًٓ :ن زّي تاٍضّا ٍ ٖمايس فطز وِ

پيطاهَى اضظـّا وِ تَؾٍ اقپطاًگط اًجام گطفتِ تَز ،اؾترطا وطز

زاضاي ثثات ًؿثي اؾت ٍ ّوچٌيي ،تطجي زازى ّسفي اظ اّساف

ٍ تا اٍ زض ايي ًٓط هَافك تَز وِ ّط فطز هيعاًي اظ اضظـّا ضا

هَجَز يا ضفتاضي اظ ضفتاضّايي وِ فطز ضا تِ ايي ّسف هيضؾاًس

زاضاؾت ،اها يىي زٍ تاي آًْا ٍجَُ هؿلٍ قرهيت يه فطز ضا

(فطاهطظي.)11:1379 ،

تكىيل هيزٌّس .آلپَضت تط ايي ًٓط تَز وِ ّط فطزي تِ زضجاتي

اضظقي ضا اييگًَِ تٗطي

تِ اٖتماز آلپَضت ،اًؿاى تحت ؾلُِ ٍ ًفَش ًٓام اضظقي
ذَز ضقس هيوٌس ٍ حتي اگط ًيل تِ ايي آضظٍ تطايف هيؿط ًگطزز

ٍاجس يىي اظ ايي تيپّاي اضظقي اؾت ٍ تٗاضي

ظيط ضا تطاي

ّطيه اظ اضظـّا اضائِ هيوٌس:

ٍي اًجام آى ضا آضظٍ هيوٌس .اٍ هُاتك تا چٌيي ًٓاهي ازضاوات
ذَز ضا تطهيگعيٌس ،تِ ٍجساى ذَيف هطاجِٗ ٍ اظ تطٍظ ضفتاض
ًاهٌاؾة جلَگيطي هيوٌس ،ضقتِ ٖازات ًاؾاظگاض ضا فطٍ هيًكاًس

متغیر

اتعاد
ًٓطي
التهازي

ًٓامّاي اضظقي

ظيثاقٌاذتي

اجتواٖي
ؾياؾي

هصّثي

جديل-2تعاريفوظریاتعادوظامارزشَا
تعاريفوظری
اًؿاى زاضاي ايي ًَٔ اضظـ زاضاي ٖاليك ًيل تِ حميمت اؾت ٍ زض تٗمية ٍ تحمك ايي ّسف ،تِ نَضت هكرم گطايف
قٌاذتي زاضز ٍ زض پي اؾتستل اؾت ٍ فطزي اّل اًسيكِ اؾت.
آًچِ هَضز ٖاللِ اًؿاى التهازي اؾت ،ؾَزهٌسي اقياؾت وِ اظ ًياظّاي اٍليِ تسًي تا فٗاليتّاي ٖلوي زًياي التهاز ضا
قاهل هيقَز .اًؿاى التهازي زض ضٍاتُف تا زيگطاى تيكتط زضنسز تطتطي زاقتي ًؿثت تِ آًْا اظ لحاِ ثطٍت اؾت تا تؿلٍ
تط آًْا يا ذسهت تِ آًْا.گطايف التهازي غالثاً زض تًاز تا اضظـّاي زيگط اؾت.
اًؿاى ظيثاگطا ظًسگي ضا ؾلؿلِ ضٍيسازّا هيزاًس ٍ اظ ّط تجطتِ ٍ اثطي تطاي ذَزـ لصت هيتطز (آًچِ ّؿت) .ؾٌد ظيثاگطا
لُة هرال ؾٌد ًٓطي اؾت ،چَى اٍلي تِ تٌَٔ تجاضب ٍ زٍهي تِ ّوؿاًي تجاضب گطايف زاضز .اٍ تِ اًؿاىّا ٖاللِهٌس
اؾت.
ٖكك تِ آزمّا تاتتطيي اضظـ تعاي ايي ؾٌد اؾت .اٍ تطاي زيگطاى اضظـ لايل اؾت .چٌيي ضا چيعي تيضٍح ٍ غيط اًؿاًي
تساًس .چٌيي فطزي ون ٍ تيف گطايف هصّثي زاضز.
اًؿاى ؾياؾي اؾاؾاً هجصٍب لسضت اؾت .فٗاليتّاي چٌيي فطزي العاها تِ حَظُ ؾياؾت هٌحهط ًويقَز ،تلىِ زض ّط
قغلي وِ تاقس ،تِ زًثال لسضت ٍ ؾلُِ اؾت ٍ ضياؾت هيوٌس .وؿاًي وِ زض حَظُّاي ذال ضّثط ّؿتٌس ،هٗوَتً زاضاي
اضظـّاي ؾياؾي تاتيياًس.
تاتتطيي اضظـ اًؿاى هصّثي ضا هيتَاى ٍحست ٍ يىپاضچگي ًاهيس .اٍ اًؿاًي ٖاضف ٍ اّل تهَف اؾت ٍ هيوَقس ّؿتي
ضا زض ول آى زضن وٌس ٍ ذَز ضا تِ وليت جاهٕ ٍ فطاگيط آى اضتثاٌ هيزّس.
تطگطفتِ اظ ٖثايي وَپايي ٍ ّوىاضاى (.)1389
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ًٓامّاي اضظقي ٍ َّيت هلي...


َّيت هلي (هتغيط ٍاتؿتِ)َّ« :يت» تٗطي

زض تحميك حايط تط اؾاؼ تمؿينتٌسي آلپَضت ،اظ ًٓامّاي

ٍ آگاّي اؾت

اضظقي پطؾكٌاهِ تْيِ ٍ پيفآظهَى گطزيسًٓ .ام اضظقي زض ايي

وِ فطز يا گطٍُ اظ ذَز اضائِ هيوٌسَّ .يت ّن قٌاذتي

تحميك ًوطُاي اؾت وِ فطز زض ايي همياؼ  45ؾؤالي هيگيطز.

ذَيف ٍ ّن هٗطفي ذَز تِ زيگطاى اؾتَّ .يت فطز ّواى

قاذمّاي ايي همياؼ ٖثاضتٌس اظ:

تطزاقت اظ «ذَز» اؾت وِ ٖثاضت اؾت اظ« :جاهٗيت اًسيكِّا ٍ

اضظـ التهازي :اٍلَيت تَؾِٗ التهازي زض تطًاهِضيعيّاي

احؿاؾاتي وِ فطز زض اضجأ ذَزـ تِ ٌَٖاى يه قٌاذتِ ٖيٌي

زٍلت ،حمَق تات هالن اًتراب قغل ،وؿة اٖتثاض تِ ٖلت

(هي هفَٗلي) زاضز» .الثتِ فطز يا گطٍُ ،ايي تٗطي

ضا تِ ٍاؾُِ

هٗاقطت تا افطاز پَلساض ،زضزؾطؾاظ قسى زٍؾتي تا افطاز تيپَل،

تٗاهلف تا زيگطاى ٍ يا تِ ٖثاضتي تا ًگاُ وطزى زض آييٌِ زيگطاى اظ

حالل هكىالت تَزى پَل ،ونضًگ قسى اضظـّاي اذاللي تا

ذَز تِ زؾت هيآٍضز (اتَالحؿٌي.)26:1388 ،

پَلساض قسى ،ثطٍتوٌس قسى اظ ّط ضاّي زض ٍيٗيت فٗلي جاهِٗ.
اضظـّاي اجتواٖي :توايل تِ فٗاليت زض هؤؾؿات

اظ ًٓط اضيىؿَىَّ ،يت زاضاي ؾَُح ٍ ترفّاي گًَاگَى
اؾت ٍ ّط فطزي زاضاي چٌسيي َّيت اؾت ،اظ جولِ َّيت

ٖامالوٌفِٗ ،نسالت ٍ ضاؾتگَيي زض ضٍاتٍ اجتواٖي ،پايتٌسي تِ

قغلي ،1ؾياؾي ،2هصّثي ،جٌؿي ،جؿوي ٍ 3هلي

انَل اًؿاًي ٍ ًَٔ زٍؾتي ،توايل تِ تأؾيؽ هطوع ًگْساضي

َّ .)2001:305-306يت هلي زض تطگيطًسُ حؽ تٗلك ٍ ًگطـ تِ يه

وَزواى هٗلَل ،پايثٌسي تِ ضٖايت حمَق اجتواٖي افطاز.

جاهِٗ تعضگتط (وكَض) اؾت (َّ .)Phinney, 2001:496يت هلي زض

اضظـّاي ؾياؾي :توايل تِ هكاضوت زض اًتراتات هجلؽ ٍ

(

Stanrock,

ٍالٕ احؿاؼ تْٗس ٍ تٗلك تِ فطٌّگ ،تاضيد ،ؾطظهيي ،ظتاى ٍ

قَضاي قْط ،توايل تِ وؿة پؿتّاي زٍلتيٖ ،اللِهٌسي تِ

هصّة اؾت وِ ؾثة توايع ٍ افتطاق اظ ؾايط هلل هيقَز

پيگيطي تحَتت ؾياؾي ،توايل تِ ًَٖيت ٍ فٗاليت زض احعاب،

 .)51 :1391زض ايي پػٍّف اظ پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز قسُ فيٌي تطاي

اٖتماز تِ آلَزُ تَزى زًياي ؾياؾت ،اٖتماز تِ ٍاضز قسى تِ

ؾٌجف َّيت هلي ًوًَِ تحميك اؾتفازُ گطزيسَّ .يت هلي زض

جٌاحتٌسيّا تطاي وؿة اٖتثاض.

ايي تحميك ًوطُاي اؾت وِ فطز زض ايي همياؼ هيگيطز .ايي همياؼ

اضظـّاي ٌّطي :تحطيه احؿاؾات تَؾٍ آثاض ٌّطي،

زاضاي  8ؾؤال اؾت وِ تا تىٌيه َي

(هؤهٌي،

ليىطت ؾٌجيسُ قسُ اؾت.

ٖاللِهٌسي تِ فطاگيطي ضقتِّاي ٌّطيٖ ،اللِ تِ هُالِٗ هجالت

قاذمّاي ايي همياؼ ٖثاضتٌس اظ :افتراض تِ ايطاًي تَزى ،احؿاؼ

ٌّطي ،هَافمت تا تسضيؽ ٌّط زض هساضؼ ،ترهيم تَزجِ وافي

تٗلك تِ فطٌّگ ٍ تاضيد ايطاى ،زاقتي احؿاؼ ذَب اظ ايطاًي

تِ ترف ٌّط ،توايل تِ هٗاقطت تا ٌّطهٌساى ،توايل تِ تاظزيس اظ

تَزى ،ذَز ضا ايطاًي زاًؿتي ،افتراض تِ هَاضيث تاضيري وكَض ٍ

ًوايكگاُّاي ٌّطي.

هَاضز هكاتِ.

اضظـّاي زيٌي :اّويت وتة آؾواًي ،پايثٌسي تِ فطايى



زيٌي ،توايل تِ تحهيالت حَظٍيٖ ،اللِهٌسي تِ ظياضت اهاوي

يافتٍَا

همسؼ ،هَافمت تا تطٍيج زيي زض ضؾاًِّا ،يطٍضت اٖتمازات

اظ ً 300فط پاؾرگَي تحميك حايط  56/5زضنس زض پايِ اٍل

هصّثي تطاي زٍؾتاى ،لعٍم گطايف تِ هٌَٗيت زض زًياي هسضى.

زتيطؾتاى 25 ،زضنس زض پايِ زٍم ٍ  18/5زضنس زض پايِ ؾَم

اضظـّاي ٖلوي :هفيس تَزى تحميمات ٖلوي زض وك
حميمت ،هفيس تَزى فٗاليت ٖلوي زض پيكطفت توسى تكطي ،تَجِ

زتيطؾتاى هكغَل تحهيل تَزًس .هياًگيي ؾٌي ًوًَِ تحميك ًيع
 16/5ؾال تَزُ اؾت .اضظياتي هتغيطّاي هؿتمل ٍ ٍاتؿتِ تحميك اظ

تعضگاى ٍ ضّثطاى جاهِٗ تِ پطٍغُّاي ٖلويٖ ،اللِ تِ هُالِٗ
هجالت ٖلوي ،اٍلَيت تَجِ تِ تَؾِٗ ٍ پيكطفت ٖلوي.

1

Occupational Identity
Political Identity
3
Body Identity
2
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جسٍل(ً )3كاى زازُ قسُ اؾت.

ًٓط افطاز ًوًَِ تا قاذمّاي گطايف تِ هطوع ٍ پطاوٌسگي زض

آمارٌَایتًصیفیمتغیرَایياتستٍيمستقلتحقیق(مثىااز1تا)911
جديل -9
متغیر

میاوگیه

اوحرافمعیار

چًلگی

کطیدگی

حداقل

حداکثر

َّيت هلي
اضظـ
التهازي
اضظـ
اجتواٖي
اضظـ ؾياؾي
اضظـ ٌّطي
اضظـ زيٌي
اضظـ ٖلوي

74/5
69/8

8/8
6/1

0/9
0/15

0/05
0/60

8
12

40
42

88/4

4/2

0/47

0/05

10

30

77/7
86
86/8
94/4

5/1
6/7
8/1
4/1

0/10
0/53
0/65
0/84

0/08
0/16
0/08
0/91

7
7
8
8

36
42
48
30

تطاؾاؼ جسٍل ( )3هياًگيي َّيت هلي ًوًَِ  74/5اظ 100

تا هياًگيي  ٍ 77/7اضظـ التهازي تا هياًگيي  69/8اظ  100لطاض

تَزُ اؾت .زض تيي اضظـّاي هَضز تطضؾي ًيع تِ تطتية اضظـ

زاضًس .تا تَجِ تِ همياؼ اًساظُگيطي هتغيطّا تطاي اضظياتي

ٖلوي تا هياًگيي  ،94/4اضظـ اجتواٖي تا هياًگيي  ،88/4اضظـ

ّوثؿتگي تيي هتغيط ٍاتؿتِ تا هتغيطّاي هؿتمل آظهَى ّوثؿتگي

زيٌي تا هياًگيي  ،86/8اضظـ ٌّطي تا هياًگيي  ،86اضظـ ؾياؾي

پيطؾَى اجطا قس ٍ ًتايج زض جسٍل ( )4هالحِٓ هيقَز.

وتايججامعآزمًنَمثستگیتیهوظامَایارزضیيًَيتملی

جديل-4
َــًيتملی

متغیرَا
ًٓامّاي اضظقي

يطية ّوثؿتگي

ؾُ هٌٗيزاضي

ؾياؾي
ٌّطي
زيٌي
ٖلوي
اجتواٖي

**0/117
**0/177
**0/451
**0/205
*0/120

0/044
0/002
0/000
0/000
0/038

التهازي

-0/032

0/578

اظ لحاِ قست ضاتُِ تا َّيت هلي تِ تطتية هتغيط

فطييِ تٗسي اثثات هيقَز.

اضظـّاي زيٌي تا يطية ّوثؿتگي  ،0/451اضظـّاي ٖلوي تا

تِ ٖثاضتيّ ،ط چمسض افطاز هَضز هُالِٗ ًؿثت تِ اضظـّاي

 ،0/205اضظـّاي ٌّطي تا  ،0/177اضظـّاي اجتواٖي تا قست

زيٌيٖ ،لويٌّ ،طي ،اجتواٖي ٍ ؾياؾي گطايف تيكتطي زاقتِاًس

ضاتُِ ًْ ٍ 0/120ايتاً اضظـّاي ؾياؾي تا  0/117ضاتُِ هٌٗيزاضي

َّيت هليقاى ًيع تاتتط تَزُ اؾت وِ زض ايي هياى زٍ هتغيط

تا َّيت هلي زاقتِاًس .اظ ؾَي زيگطّ ،ط يه اظ هتغيطّاي

اضظـّاي زيٌي ٍ ٖلوي ضاتُِ لَيتطي تا هتغيط َّيت هلي

فَقالصوط تا َّيت هلي ضاتُِ هؿتمين هٌٗازاض زاضًس؛ ظيطا ؾُ

زاقتِاًس.

هٌٗازاضي آظهَى ووتط اظ آلفاي  0/5اؾت؛ ٍلي اضظـّاي التهازي

ّوچٌييً ،تايج تحليل ضگطؾيًَي َٖاهل تثيييوٌٌسُ َّيت

تا ؾُ هٌٗازاضي ( 0/578تاتتط اظ آلفاي ّ )0/5وثؿتگي هٌٗازاضي

هلي زاًفآهَظاى تطاؾاؼ هتغيطّاي پيفتيي ًٓامّاي اضظقي

تا َّيت هلي ًكاى ًساز .تٌاتطايي ،فطييِ اٍل تحميك ضز ٍ پٌج

قفگاًِ ًكاى زاز ،وِ اظ هياى «هتغيطّاي پيفتيي» تحميك ،تٌْا
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هتغيط ًٓام اضظـ زيٌي زض هسل ًْايي تاليهاًسُ وِ ايي هتغيط 20

پيفتيٌي هيگطززّ .وچٌيي ،قىل ضگطؾيًَي تثييي قسُ تطاؾاؼ

زضنس ٍاضياًؽ هتغيط ٍاتؿتِ ضا تثييي هيوٌس .زض جسٍل ()6

آظهَى تحليل ٍاضياًؽ اًجام قسُ ،ذُي اؾت؛ ظيطا همساض آظهَى F

يطية ًْايي ضگطؾيًَي چٌسگاًِ  ،0/45هجصٍض آى؛ يٌٗي يطية

تطاي تٗييي هٌٗيزاضي اثط هتغيطّاي هؿتمل تط َّيت هلي زض

تثييي  ٍ R2 ;0/204يطية تثييي تهحي قسُ تطاتط R 2 ;0/201

زاًفآهَظاى تطاتط  F;76/09تا ؾُ هٌٗيزاضي  P ;0/000تِ

اؾت وِ زضنس ٍالٗي ٍ انالح قسُ هيعاى تثييي تغييطات هتغيط

زؾت آهسُ اؾت.

هالن تَؾٍ هتغيط هؿتمل اضظـ زيٌي  20زضنس اؾت .تطايي
اؾاؼ 20 ،زضنس اظ تغييطات هتغيط هالن تَؾٍ هتغيط اضظـ زيٌي
تحلیلرگرسیًنچىدمتغیرًٌَيتملیداوصآمًزان

جديل-5
ضريةَمثستگی

ضرية

ضريةتثییه

اضتثاٌ

چىدگاوٍ

تثییه

تصحیحضدٌ

معیار

0/452

0/204

0/201

7/920

سطح

کمیتF

معىیداری

0/000

76/093

تیهتاقیماودٌدرضکلرگرسیًویتٍريشگامتٍگام


ضرايةمتغیرَایپیص
جديل-6
ضرايةخام

متغیرَا
همساض ثاتت
اضظـ زيٌي

ضراية
استاوداردضدٌ

B

Std.Error

Beta

12/46
0/501

2/046
0/057

-0/452

T

Sig

6/092
8/723

0/000
0/000

وتیجٍگیری

اًٖاي جاهِٗ ٍ ًيع ظيطتٌاي ًٓن اجتواٖي لحاِ هيقَز .آًچِ

ايي پػٍّف ،ؾٗي زض قٌاذت ضاتُِ ًٓامّاي اضظقي تا َّيت

هكرهاً هَضز ٖاللِ اًؿاى التهازي اؾت ،ؾَزهٌسي اقياؾت؛

هلي زاًفآهَظاى زاقت .زض ايي ضاؾتا ،تا اًجام آظهَىّاي آهاضي

اهَضي ّواًٌس تَليس ،تاظاضياتي ،هٗطفي وات ،اٖتثاضات هالي ٍ تجوٕ

تط ضٍي فطييِّاي پػٍّف هٗلَم گطزيس وِ تيي اتٗازي اظ ًٓام

ثطٍت .گطايف التهازي غالثاً زض تًاز تا اضظـّاي زيگط لطاض

اضظقي ٍ َّيت هلي اضتثاٌ هٌٗازاضي ٍجَز زاضز .اضظـّا زض

هيگيطز .اٍ زض ضٍاتٍ ذَز تا هطزم تيكتط زضنسز تطتطي التهازي

حميمت هثاًي قٌاذتي ضفتاض افطاز هحؿَب هيقًَس ٍ ًٓام اضظقي

اؾت .لصا تيپ ٍ گطٍُّايي وِ گطايف اضظقي التهازي تاتيي زاضًس،

لَي تاٖث لَام َّيت هلي هيقَز .زض ايي هياى ،هكرم گطزيس

َّيت هلي آًْا زض ؾُ تؿياض پاييٌي اظ ًٓط ّوثؿتگي لطاض زاضز.

وِ تِ تطتية اضظـّاي زيٌيٖ ،لويٌّ ،طي ،اجتواٖي ٍ ؾياؾي زض

ًتايج تحميمات ؾليواًپَض ( )1390اضهىي ٍ غياثًَس (ً )1383يع ايي

تات تطزى لَام َّيت هلي ًمف تؿعايي زاضًس.

هُلة ضا تهسيك هيًوايٌس.

زض ظهيٌِ ضاتُِ تيي اضظـّاي التهازي ٍ َّيت هلي هكرم

ضاتُِ اضظـّاي اجتواٖي ٍ َّيت هلي تا اؾتفازُ اظ آظهَى

قس وِ ضاتُِ هٌٗازاضي تيي اضظـّاي التهازي ٍ َّيت هلي ٍجَز

ّوثؿتگي پيطؾَى تأييس قس .زض تثييي ايي يافتِّا هيتَاى گفت

ًساضز .زض تثييي ايي يافتِ هيتَاى تِ ايي ًىتِ اقاضُ وطز وِ اضظـّا

افطازي وِ گطايف تِ اضظـّاي اجتواٖي تاتيي زاضًسٖ ،وَهاً

اٖتماز ولي يه فطز ٍ گطٍُ يا جاهِٗ زضتاضُ ضفتاض ٍ اٖوال ٍ تفىطات

زاضاي ضٍحيِ اظذَزگصقتگئًَ ،زٍؾتي ٍ زيگطذَاّي ّؿتٌس ٍ

اؾت وِ زض ظهطُ هْوتطيي َٖاهل تٗيييوٌٌسُ جْتّاي ضفتاضي

ضفتاض اجتواٖي آًْا زض تٗلمات گطٍّي ٍ احؿاؼ تْٗسقاى ًؿثت
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تِ گطٍُّا قىل هيگيطز .زاًفآهَظاى گطايف تيكتطي تِ
جوٕگطايي زاضًس .اضهىي ٍ غياثًَس ( )1383زض تطضؾي ًٓام اضظقي

پيًَسي فٗال ٍ هثثت تا َّيت هلي ذَيف زاضز.
تِ ََض وليً ،تايج هُالٗات هرتل

ًكاى زازُ اؾت وِ ًٓام

زض هٌاَك فطٌّگي ٍ اجتواٖي وكَض ،اوثط اضظـّاي اجتواٖي

اضظـّا قىلزٌّسُ َّيتّاؾت .اضظـّا زض حميمت هثاًي

ًوطُ تاتيي ضا تِ ذَز اذتهال زازًس .تِ لحاِ َّيت هلي هٌاَك

قٌاذتي وٌف ٍ ضفتاض افطاز ّؿتٌس ٍ تطاؾاؼ گطايفّاي اضظقي

( 5لطؾتاى ،تَقْط ٍ وطهاى) ٍ هٌاَك ( 4وطهاًكاُ ٍ ّوساى)

هيتَاى َّيت هلي افطاز ضا تِ ٌَٖاى تركي اظ َّيت اجتواٖيقاى

تيكتطيي افتراض ضا اتطاظ ًوَزًس.

تِ تطضؾي ٍ هكاّسُ گصاقتِ ،تحليل وطز .زض ٍالٕ ،گطايفّاي

ّوثؿتگي هٌٗازاض تيي اضظـّاي زيٌي تا َّيت هلي ًكاى

اضظقي اتٗاز َّيت فطز ضا اضتما زازُ ٍ لَام تركيسُ ٍ ًكاىزٌّسُ

زاز ّطچِ جَاًاى ٍ ًَجَاًاى اظ اضظـّاي زيٌي لَي تطذَضزاض

جْتگيطي فطز زض هماتل فطٌّگ ،هليت ٍ زيي ٍ جاهِٗ اؾت ،لصا

تاقٌسَّ ،يت هلي آًاى ًيع تمَيت هيقَز .تٌاتطايي ،تمَيت

گطايفّاي لَي اضظقي ًكاًِاي اظ َّيت اجتواٖي واهلتط

اضظـّا ٍ اٖتمازات زيٌي ؾثة لَام تركيسى تِ َّيت هلي اؾت.

ّؿتٌس.

تط ايي اؾاؼ ،هيتَاى گفت وِ اضظـّاي زيٌي ترف ٖوسُاي اظ

تطاؾاؼ ًتايج ايي تحميك هيتَاى گفت اضظـّاي زيٌي ٍ

َّيت هلي ايطاًي ضا تكىيل هيزّس ٍ زض حميمت ،ايي ًتيجِ تأييس

ًْازيٌِ وطزى آى زض لياؼ تا ؾايط اتٗاز ًٓام اضظقي زض افعايف

ؾري اًسيكوٌساًي اؾت وِ زيي ضا يىي اظ اتٗاز انلي َّيت هلي

َّيت هلي زاًفآهَظاى اّويت تؿعايي زاضز ٍ تطاي تمَيت َّيت

ايطاًي هيزاًٌس.

هلي زض الكاض گًَاگَى ،اظ جولِ لكط حؿاؼ ٍ هْن زاًفآهَظ وِ

اظ ؾَي زيگط ،اضظـ ؾياؾي ًيع تا َّيت هلي ّوثؿتگي

آيٌسُؾاظ جاهِٗ ايطاًي اؾت ،تظم اؾت تا اظ َطيك فطٌّگؾاظي ٍ

هؿتمين هٌٗازاضي ًكاى زاز وِ زض تمَيت يافتِّاي َالثاى ٍ

الساهات واضقٌاؾي قسُ ٍ تسٍى افطاٌ ٍ تفطيٍ الساهات هٌاؾثي زض

ّوىاضاى ( )1389زض هَضز ّورَاًي هكاضوت ؾياؾي ٍ وؿة

ايي ضاؾتا نَضت گيطز.

پؿتّاي زٍلتي اؾت .يافتِّا ًكاى زاز ّط چِ زض زاًفآهَظاى
گطايف تطاي هكاضوت زض اهَض ؾياؾي ،پيگيطي تحَتت ؾياؾي

مىاتع

وكَض ٍ ٖاللِ تِ ًَٖيت زض احعاب ؾياؾي تيكتط تاقس ،اضتماي

آظاز اضهىي ،تمي ٍ غياثًَس ،احوفس« .)1383( .ايفطاى قٌاؾفي؛

َّيت هلي ًيع لاتل پيفتيٌي اؾت.
گطايف تِ اضظـّاي ظيثايي قٌاذتي (ٌّطي) ٍ َّيت هلي ًيع
ضاتُِ هؿتمين هٌٗازاضي ًكاى زاز .ايي ًتايج تياًگط آى اؾت وِ ّط چِ
زاًفآهَظاى گطايفّاي ٌّطي تاتيي زاقتِ تاقٌس ،ايي اهط زض
قىلگيطي َّيت هلي آًاى ًمكي اؾاؾي ايفا هيوٌس.
اظ ؾَي زيگط ،اضظـّاي ٖلوي تات هَجة تمَيت َّيت
هلي اؾت .اضظياتي جايگاُ ايي اضظـ تا تَجِ تِ هتغيطّاي ايي
تحميك ًكاى هيزّس وِ اضظـ ًٓطي زض گطايفّاي اضظقي
زاًفآهَظاى زض ٍيٗيت هياًِاي لطاض زاضز .زض تثييي ايي يافتِ
هيتَاى اشٖاى زاقت اظ آًجايي وِ اًؿاى ٖلوي گطايف قٌاذتي
زاضز ٍ اّل اؾتستل ٍ اًسيكِ اؾت ،تٗلك ٍ تْٗس اٍ زض پيَؾتگي
تِ َّيت هلي ٍ آقٌايي تا اتٗاز َّيت هلي اهطي آقىاض اؾت ٍ اٍ

تطضؾي ٍيٗيت ًٓام اضظقي ٍ زض هٌفاَك فطٌّگفي
اجتواٖي ايفطاى» ،هُالٗفات هلفي ،ـ ،2نفم -133
.160
آظاز هطظآتازي ،اؾفٌسياض« .)1387( .تطضؾي اضتثفاٌ تفيي ًٓفام
اضظقي ًَجَاًاى ٍ َّيت هلي آًاى» ،هُالٗفات هلفي،
ـ ،34ل .132 -113
آلپَضت ،گَضزٍى .)1352( .ضقفس قرهفيت ،تطجوفِ :فاَوفِ
افتراضي ،تْطاى :اهيط وثيط.

اتَالحؿٌي ،ؾيسضحين .)1388( .تٗييي ٍ ؾفٌجف هَلففِّفاي
َّيت ايطاًي ،تْطاى:پػٍّكىسُ تحميمات اؾتطاتػيه.

تففَولي ،هٌْففاظ .)1378( .تطضؾففي ًٓففام اضظـّففاي زٍ ًؿففل
زذتطاى (ًؿل آفتاب) ٍ هازضاى ،پايفاىًاهفِ واضقٌاؾفي
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اضقففس ،جاهٗففِقٌاؾففي ،زاًكففگاُ آظاز اؾففالهي تْففطاى
هطوعي.
جٌىيٌع ،ضيچاضزَّ .)1391(.يت اجتواٖي ،تطجوِ :تفَض يفاض
احوسي ،تْطاىً :كطقيطاظُ.
ضاٖيزّمي ،هطتًي؛ هٌَچْط واهگاض؛ ؾٗيس لٌسضاى انفْاًي ٍ
هاّاى ؾالؾل« .)1390(.پيفتيٌفي ضيفايت قفغلي اظ
َطيك اضظـّفا زض اًٖفاي ّيفأت ٖلوفي زاًكفگاُ»،
زاًفف ٍ پفػٍّف زض ضٍاىقٌاؾفي وفاضتطزي ،ـ ،46
ل.11-3
ضٍقِ ،گي .)1387(.جاهِٗقٌاؾي تالىَت پاضؾفًَع ،تطجوفِ:
ٖثسالحؿيي ًيه گْط ،تْطاى :تثياى.

ؾليواىپفَض ،هْفطزاز .)1390(.ضاتُفِ ًٓفام اضظـّفا ٍ هيفعاى
هكففاضوت اجتوففاٖي زاًكففجَياى زاًكففگاُ پيففام ًففَض
هياًسٍآب ،پاياىًاهِ واضقٌاؾفياضقفس جاهٗفِقٌاؾفي.
زاًكگاُ آظاز تثطيع.
َالثففاى ،هحوسضيففا؛ هثكففطي ،هحوففس؛ هْففطآييي ،ههففُفي.
(« .)1389تطضؾي ضًٍس زگطگًَي اضظقي زض ايطاى تفيي

ؾففالّففاي  ،»1353-1388زاًكففٌاهِ ٖلففَم اجتوففاٖي
تطتيت هسضؼ ،ـ ،3ل .63-23
ٖثفايي وَپففايي ،هحوفَز؛ احمففط ،لسؾفي ٍ ضهًففاًپَض ،فطيثففا.
(« .)1389ضاتُففِ ًٓففام اضظـّففا تففا َّيففت هلففي
زاًفآهَظاى؛ هُالِٗ هَضزي :زاًفآهَظاى پؿط ٍ زذتط
همُٕ هتَؾُِ قْط تْطاى ،زاًكگاُ آظاز اؾالهيٍ ،احس
تْطاى جٌَب» ،فهلٌاهِ هُالٗات هلي ،ـ ،44ل -3
.26
ٖلوي ،هحوَز« .)1388(.گفطايف ّفا ٍ اٍلَيفت ّفاي اضظقفي
زاًكفففجَياى ٍ ضاتُفففِ آى تفففا َثمفففِ اجتوفففاٖي»،
جاهِٗقٌاؾي واضتطزي ،ؾال تيؿتن ،قفواضُ پيفاپي ،34
ـ ،2ل .132-107
هؤهٌي ،حؿيَٖ« .)1391( .اهل هؤثط تط َّيفت هلفي زض تفيي
زاًفآهَظاى هٌاَك هطظي» ،هُالٗات هلفي ،ؾفال ،13
ـ ،51ل .68 -53
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