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چکیدُ
اص رولِ آػیتّبی هخذٍؽکٌٌذُی ایذُی سٍاثظ ارتوبفی ،پذیذُی اًضٍای ارتوبفی ٍ کابّؾ
حوبیت ارتوبفی ًبؿی اص ػیّبلیت ٍ تضقیف پیًَذّبی ارتوبفی دس ربهقِی هذسى اػت کِ ثاِ
ًَثِ ی خَد ،ؿیَؿ ٍ تَػقِی پذیذُی احؼبعتٌْبیی سا ثِ ّوشاُ داسد ثٌبثشایي هغبلقِی حبضاش
ثشای ثشسػی استجبط هیبى هیضاى اًاضٍایارتوابفی ٍ ػاغ حوابیتیارتوابفی دسیابتتی ثاب هیاضاى
تزشثِی احؼبع تٌْبیی ّذفگزاسی ؿذُ اػت .حزن ًوًَِی هَسد ثشسػی کاِ دسثشگیشًاذُی
ؿْشًٍذاى  +18ػبل کالًـْش تْشاى اػت کِ ثِ سٍؽ پیوبیـی ٍ ثب اثضاس پشػـٌبهِ هَسد ثشسػای
قشاس گشتتِاًذ .پبػخگَیبى هَسد هغبلقِ ثب سٍؽ ًوًَِگیشی خَؿاِای چٌاذهشحلاِای ثشگضیاذُ
ؿذُ ٍ هقیبعّبی ثِ کبس گشتتِ ؿذُ اص افتجبس ٍ پبیبیی هغلَثی ثشخَسداس ّؼتٌذ .تَكیف دادُّب
ثِ ٍػیلِی ًشماتضاس ً spss16ـبى هیدّاذ کاِ هیابًگیي هتهیشّابی اًاضٍای ارتوابفی ،حوبیات
ارتوبفی ٍ احؼبع تٌْابیی دس حزان ًوًَاِ ثاِ تشتیات فجبستٌاذ اص36/13 ٍ 61/60 ، 62/94 :
( .)100تحلیلّبی آهبسی ًیض ثیبًگش آى ّؼتٌذ کِ ساثغِای هقٌابداس ٍ هٌیای هیابى هیاضاى اًاضٍای
ارتوبفی ٍ ػغ حوبیت ارتوبفی دسیبتتی ٍ هیبى ػاغ حوبیات ارتوابفی دسیابتتی ٍ هیاضاى
تزشثِی احؼبع تٌْبیی ٍرَد داسدّ .وچٌیي یبتتِّب ًـبى هیدٌّذ کِ ثب اتضایؾ هیاضاى اًاضٍای
 -1داًـیبس ربهقِؿٌبػی داًـگبُ تْشاى
 -2داًـزَی دکتشی هؼبئل ارتوبفی داًـگبُ کبؿبى (ًَیؼٌذُ هؼئَل)
تاریخ ٍصَل= 94/2/20
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ارتوبفی فیٌی ،ثش ػاغَ تزشثاِی احؼابعتٌْابیی رٌّای اتاضٍدُ هایگاشدد ٍ ًتابیذ تحلیال
سگشػیًَی چٌذ هتهیشُی فَاهل هؤحش ثش احؼبع تٌْبیی ًیاض ثیابًگش آى اػات کاِ هتهیاش سٍاثاظ
خبًَادگی ثیـتشیي تأحیش هؼتقین سا ثش احؼبع تٌْبیی ثش ربی هیگزاسد.
ٍاصُّای کلیدی :سٍاثظ ارتوبفی ،اًضٍای ارتوبفی ،حوبیت ارتوبفی ،احؼبع تٌْبیی ،سٍاثظ
خبًَادگی

هقدهِ ٍ عزح هغألِ
اص رولِ ثٌیبدیتشیي ًیبص ّبی ارتوابفی اًؼابىً ،یابص ثاِ ثشقاشاسی سٍاثاظ ٍ توابعّابی
ارتوبفی اػت کِ ػبلْبی هتوبدی هحققابى سا ثاشآى داؿاتِ تاب اص اثقابد ٍ صٍایابی فلاَم
گًَبگَىً ،حَُی ؿکلگیشی ،تذاٍم ،اثقبدٍ ،یظگیّب ٍ گؼؼاتّابی احتوابلی آى سا ثاِ
کٌکبؽ ثگزاسًذ .ربهقِؿٌبػی ًیض ّوچَى دیگش فلَم ارتوبفی ،اص ثاذٍ تَلاذؽ توابهی
تَرِ خَد سا هلشٍف آى داؿتِ تب سٍاثظ ٍ استجبعبت اًؼابًْب سا دس دٍساى رذیاذ هاَسد
هغبلقِ قاشاس دّاذ صیاشا صًاذگی ارتوابفی ثاِ فٌاَاى هَضاَؿ اكالی هاَسد هغبلقاِی
ربهقِؿٌبػی ،حبكل استجبعبت اًؼبًی اػت ٍ اكَالً ارتوبؿ چیاضی ثایؾ اص فقلقاِّاب ٍ
تقْذات هـتشکِ ًؼجتبً پبیاذاس هیابى اتاشاد ثاب پـاتَاًِی تقابهالتی گاشم ًیؼات (چلجای،
 .)1375:67اص دیذگبُ ربهقِؿٌبػی ،سٍاثظ ارتوبفی دس قبلت توبعّبی ارتوبفی ،فٌلش
ػبصًذُی ّوجؼتگی ٍ پبیذاسی ارتوبفی دس هیبى هاشدم تلقای هایگاشدد (َّستالًاَعٍ1
ّوکبساى .)2006:16 ،ثٌبثشایي ربهقِ ؿٌبػبى ثِ عَس فوذُ ثِ تجیایي چگاًَگی ادمابم یاب
اًؼزبم ارتوبفی ٍ یب هخذٍؽ ؿذى سٍاثظ ارتوبفی ،حبالت ٍ خلَكیبت هٌیلاالًِ ٍ
پشخبؿگشاًِی تشد دس قجبل ربهقِ ٍ ػبخت ارتوبفی تَرِ هیکٌٌذ .یکی اص فاَاهلی کاِ
هی تَاًذ دس هقبثل اًؼزبم ارتوابفی ،سٍاثاظ ارتوابفی سا تْذیاذ ٍ دچابس اخاالل کٌاذ،
پذیذُی " اًضٍای ارتوابفی "2اػات .اًاضٍای ارتوابفی ثاِ فٌاَاى یکای اص هؤلیاِّابی
ثیگبًگی ،پذیذُای اػت کِ كبحجٌؾشاى ارتوبفی چاَى هابسکغ ،دٍسکاینٍ ،ثاش ،صیوال،
پبسػًَض ،هبًْبین ٍ ...ثِ اؿکبل گًَبگَى ثِ تجییي آى ثِ فٌَاى هؼألِ ارتوبفی پشداختِاًاذ
1- Hortulanus
2- Social Isolation

(عبلجی ٍ ثشصگشیدّذ .)1391:133،دس ثٌیبدیتشیي ػغ  ،اًضٍای ارتوبفی ثِ فٌَاى فاذم
استجبط هقٌب داس ٍ پبیذاس ٍ یب ثِ فٌَاى داؿتي حذاقلِ توبع ثاب خابًَادُ ٍ ربهقاِ تقشیاف
ؿذُ اػت (ًٍگشّ ٍ 1وکبساى .)1996،تأکیذ اكلی دس هغبلقِی اًضٍایارتوبفی ثش تقاذاى
یب ضقف تقبهالت ،پیًَذّب ٍ سٍاثغی اػت کِ اتشاد سا ثِ كاَست فیٌای ثاِ ّان هتلال
هیػبصد" .ثذٍى تشدیذ اًضٍای ارتوبفی اتاشاد سا اص هـابسکت سػاوی ٍ میاش سػاوی دس
ربهقِ هحشٍم ػبختِ ٍ هجبدالت ٍ دلجؼتگیّبی ارتوبفی سا کابّؾ هایدّاذ اص تجابدل
پبیذاس ٍ دائوی اتکبس ٍ احؼبػبت اص کل ثِ تشد ٍ اص تشد ثِ کل رلَگیشی هیکٌذ هَرت
تضقیف یب قغـ سٍاثظ ٍ هجبدالت ًبهتقابسى گاشم ٍ ّوچٌایي سٍاثاظگیتوابًی هایؿاَد"
(چلجی ٍ )1375:158،اًؼبى ٍ ربهقِ سا دس هقشم آػیتّبی سٍاًی -ارتوبفی هتقاذدی
قشاس دادُ ٍ دسًتیزِ ػالهت ربهقِ سا ثِ خغش هیاًذاصد.
اص رولِ هتهیشّبی هتأحش اص اًضٍای ارتوبفی ،ػغ حوبیت ارتوابفی دسیابتتی اػات ثاِ
عَسیکِ ثِ ّش هیضاى اًضٍای ارتوبفی دس ربهقِ اتضایؾ یبثذ ،دسیبتات ٍ ادساک حوبیات
ارتوبفی اص هٌبثـ حوبیتی ثاب هؼابئل ٍ هـاکالت ثیـاتشی سٍثاِسٍ هایگاشدد .حوبیات
ارتوبفی ،هزوَفِای اص ستتبسّبی حوبیتی فوَهی ٍ اختلبكی اػت کاِ ػاجت تقاذیل
تـبسّبی سٍاًی ٍاسدُ ثش تشد هیؿَد (ؿبّیٌی ٍ ّوکبساى )1391:303،ثِ فجابستیدیگاش،
حوبیت ارتوبفی کوک یب هؼبفذتی اػات کاِ دیگاشاى ثاِ اؿاکبل گًَابگَى دس ٌّگابم
هَارِْ ی ؿخق ثب اػتشع ،تـبس ٍ هـکالت صًذگی دس اختیبس تشد هیگزاسًذ .حوبیات
ارتوبفی تأحیش هحبتؾتی هْوی ثِ ّوشاُ داؿتِ ٍ استجبعبت ًضدیک ٍ حوابیتی کاِ تَػاظ
خبًَادُ ،دٍػتبىّ ،وکبساى ٍ ربهقِ تشاّن هی آیاذً ،قـای هخجات دس ثْجاَد فولکاشد دس
هحیظ کبس ،هقبثلِ ثب هـکالتصًذگی ،ػبصگبسیفوَهی ،ثْضیؼتی رؼوبًی ٍ سٍاًـاٌبختی
داسد (چٌتل ،سٍع ٍ ایگلٌذ .)2007 ،2یک ؿجکِی حوبیتی قَی ،آػیتپزیشی تاشد سا دس
هقبثل اػتشع ٍ هقضاالت سٍاًای -ارتوابفی کابّؾ دادُ ٍ ثاِ تاشد حاغ تَاًوٌاذی
ارتوبفی هیدّذ .ثٌبثشایي ثب اتضایؾ ػغ اًضٍای ارتوبفی ٍ کابّؾ هیاضاى استجبعابت ٍ

1- Wenger
2- Chantelle, Ross & Egeland

دسگیشی ّبی ارتوبفی اتاشاد ربهقاِ ،اص هیاضاى حوبیات ارتوابفیای کاِ اتاشاد اص قجابل
فضَیت ٍ هـبسکت دس ؿجکِّبی استجبعی گًَبگَى دسیبتت هیکٌٌاذ ،کبػاتِ هایؿاَد.
هکبًیؼن هزکَس یقٌی سٍاد اًضٍای ارتوبفی ٍ هتقبقت آى کبّؾ حوبیت ارتوبفی ،اتشاد
سا دس هقااشم ؿاایَؿ هقضاالی دسدًاابک ثااِ ًاابم " احؼاابعتٌْاابیی "1قااشاس هاایدّااذ.
احؼبعتٌْبیی تزشثِی ًبخَؿبیٌذی اػت کِ دس هَاققی ایزبد هیؿَد کِ ؿجکِی سٍاثظ
ارتوبفی تشد ،دس ثشخی رٌجِ ّبی ثب اّویتؾ ،دچبس ًَاقق ٍ کوجَدّبیی ّن اص ثققذ کوّی
ٍ ّن اص ثققذکییی ،ثبؿذ (پپالٍ ٍ پشلوبى .)1982،2ثِ فجابستی احؼابع تٌْابیی ،تزشثاِی
رٌّیِ هٌیی ٍ پشیـبًی آٍسی اػت کِ ًبؿی اص خبسد ؿذى سٍاثظ ارتوبفی ثیي اؿاخبف
اص چْبسچَة توبع ّبی اًؼبًیِ هجتٌی ثش ًیابص ثاِ اهٌیات سٍاى ؿاٌبختی اػات ثٌابثشایي
احؼبع تٌْبیی ثِ هقٌی تقذاى کبهل اتشاد دیگش ًیؼت ثلکِ ،آگبّی اص ٍراَد ارتوبفابت
اًؼبًی ٍ اتشاد دیگش ٍ ثِ فجبستی دس روـ ،احؼبع تٌْبیی کشدى اػت .آهبسّاب حابکی اص
آًٌذ کِ اص ّش چْبس ًیش دس رْبى ،یاک ًیاش اص احؼابع تٌْابیی سًاذ هایثاشد (حؼایٌی
صادًُ .)1393،تبیذ هغبلقبت هتقذد ًـبى هیدٌّذ کاِ احؼابعتٌْابیی ،ػابصُای هزاضا اص
اًضٍای ارتوبفی فیٌی ٍ اص پیبهذّبی آى تلقی هیؿَد ٍ ثِ ّش هیضاى سٍاثاظ ٍ پیًَاذّبی
ارتوبفی اتشاد سٍ ثِ ػقؼتی ٍ اصّن پبؿیذگی حشکت کٌذ ،اص هیضاى حوبیات آًْاب ًؼاجت
ثِ ّن کبػتِ ؿذُ ٍ ثش هیضاى احؼبع تٌْبیی آًْب اتضٍدُ هیگشدد .پغ هغبلقِی ػِ هتهیش
اًضٍای ارتوبفی ،حوبیت ارتوبفی ٍ احؼبع تٌْبیی دس کالًـْشی چاَى تْاشاىٍ ،اراذ
اّویت ثؼیبس صیبدی اػت ،صیشا کالًـْش تْشاى ثب ٍػقت رهشاتیبیی ثبال ،تاشاکن روقیتای
صیبد ٍ تزبًغ تشٌّگی پبییي ،صهیٌِ سا ثاشای تَػاقِی اًاضٍا ٍ احؼابع تٌْابیی تاشاّن
هیػبصد .ایي قجیل کالًـْشّب ،ؿجکِّبی ارتوبفی هحلای ٍ تشاهحلای سا دچابس تهییشاتای
کشدُ ٍ سٍاثظ ارتوبفی سا دس ّش ؿکل آى ػیّبل کشدُاًذ .تشاکن روقیتی ٍ ًابّوگًَی دس
ایي ًَاحی ،اتشاد سا دس ثشقشاسی سٍاثظ ثب دیگشاى کِ ؿٌبختی اص آًْب ًذاسًذ ،دچابس تشدیاذ
هیکٌذ ٍ ًباهٌی هجتٌی ثش ًجَد افتوبد ارتوبفی دس تضبی سٍاثظ ارتوبفی ؿْشی ثش ؿاذت

1- Loneliness
2- Peplau & Perlman

ایي هؼألِ اتضٍدُ ،اص تَػیـ ؿجکِ ّبی استجبعی رلَگیشی کشدُ ٍ ربهقاِی ؿاْشی سا دس
اًضٍا تشٍ هی ثشد دس ًتیزِ حوبیتّب تقلیل یبتتِ ٍ احؼبع تٌْبیی ؿایَؿ پیاذا هایکٌاذ.
ثذیي تشتیت ایي هغبلقِ دسكذد اػت تب ثِ ثشسػی ٍضقیت اًاضٍای ارتوابفی ٍ حوبیات
ارتوبفی ٍ استجبط ایي دٍ ثب احؼبع تٌْبیی دس هیبى ؿْشًٍذاى کالًـْش تْشاى ثپشداصد.
اّداف تحقیق
 ػٌزؾ تَكییی هیضاى اًضٍای ارتوابفی ،ػاغ حوبیات ارتوابفی دسیابتتی ٍ
هیضاى احؼبع تٌْبیی ؿْشًٍذاى تْشاًی
 ثشسػی تحلیلی استجبط هیبى هیضاى اًضٍای ارتوبفی ثب ػغَ حوبیات ارتوابفی
دسیبتتی
 ثشسػی تحلیلی استجبط هیبى هیضاى اًضٍای ارتوبفی ثاب هیاضاى تزشثاِی احؼابع
تٌْبیی
 ثشسػی تحلیلی استجبط هیبى ػغ حوبیت ارتوبفی دسیبتتی ثاب هیاضاى تزشثاِی
احؼبع تٌْبیی
 ثشسػی استجبط هیبى هتهیشّبی صهیٌاِای (راٌغ ،ػايٍ ،ضاقیتتأّال ٍ هیاضاى
تحلیالت) ثب هیضاى تزشثِی احؼبع تٌْبیی
 تحلیل سگشػیًَی فَاهل هؤحش ثش احؼبع تٌْبیی
پیؾیٌِی تجزتی تحقیق
دس صهیٌِ هغبلقبت داخلی دسثبسُ ی استجبط هیبى اًضٍای ارتوبفی ٍ احؼبع تٌْبیی ،چلجای
ٍ اهیشکبتی( )1383دس هقبلِی " تحلیل چٌذ ػغحی اًضٍای ارتوابفی" ًـابى دادًاذ کاِ
ػغ سٍاثظ ارتوبفی ثِ ًَثِی خَد تأحیش هقٌبداس ٍ کبٌّذُای ثش احؼبعتٌْابیی ثشرابی
هیگزاسد .حؼیٌی ،تَالدیي ٍ تابعویاهایي(ً )1387یاض دس "ػاٌزؾ ٍ هقبیؼاِی هیاضاى
پیبهذّبی اًضٍای ارتوابفی دس دٍ گاشٍُ تاَدُ ٍ ًخجاِی ربهقاِ دس دٍساى ػابصًذگی ٍ
اكالحبت" ،احؼبع تٌْبیی سا ّوچَى چلجی ٍ اهیشکابتی ثاِ فٌاَاى یکای اص پیبهاذّبی
اًضٍای ارتوبفی دس ًؾشگشتتِ ٍ ثِ ایي ًتیزِ سػیذاًذ کِ دس حبلیکِ دس دٍساى ػابصًذگی
قـش ًخجِ ثِ ؿذت خَد سا ثیگبًِ ٍ تٌْب احؼابع هایکاشد ،اهاب دس دٍساى اكاالحبت اص

احؼبع تٌْبیی ایي گشٍُ ثؼیبس کبػتِ ؿذ .دس صهیٌِ ثشسػی ساثغِ هیبى حوبیاتارتوابفی
ٍ احؼبع تٌْبیی ًیض هقتوذی ؿلوضسی ٍ ّوکبساًؾ( )1381دس هقبلِی "ثشسػای ًقاؾ
حوبیت ارتوبفی دس سضبیتوٌذی اص صًذگی ،ػالهت فواَهی ٍ احؼابعتٌْابیی دس ثایي
ػبلوٌذاى ثبالتش اص  60ػبل" ،ػلیوی ٍ ثضسگ پَس( )2012دس هقبلِی "حوبیات ارتوابفی
ادساک ؿذُ ٍ تٌْبیی ارتوبفی-فبعیی" ٍ ،دس ًْبیات ؿابّیٌی ٍ ّوکابساًؾ( )1391دس
" ثشسػی ّوجؼتگی حوبیات ارتوابفی ،احؼابعتٌْابیی ٍ سضابیت اص صًاذگی دس ثایي
داًـزَیبى داًـگبُ فلَم پضؿکی گلؼتبى دس ػابل ، "1389ثاش ًقاؾ حوبیات ارتوابفی
هٌبػت دس کبّؾ هیضاى احؼبع تٌْبیی تأکیذ کشدُ ٍ حوبیت ارتوبفی سا ثِ فٌَاى یکای
اص فَاهل پیؾثیي ػالهت سٍاى هَسد تَرِ قشاس دادًذ.
دس قبلت پظٍّؾ ّبی كَست گشتتِ دس خبسد اص کـَس ًیض ًٍگش ٍ ّوکبساًؾ( )1996دس
هقبلِی "اًضٍای ارتوبفی ٍ احؼبع تٌْابیی دس دٍساى ػابلخَسدگی" ،هاذلی اص ساثغاِی
هیبى هٌبثـٍ ،قبیـ صًذگی ٍ احؼبعتٌْبییَ اًضٍای ارتوبفی اسائِ کشدُاًذ کِ ًـبىدٌّذُی
ػِ هزوَفِ فَاهل هشتجظ ثب اًضٍای ارتوبفی ،احؼابع تٌْابیی ٍ دس ًْبیات ّوجؼاتگی
هَاسد ثبال ثب ایي دٍ هتهیش اػت .آًْب دس ایاي هغبلقاِ ًـابى هایدٌّاذ کاِ ًاَؿ ؿاجکِی
ارتوبفی کِ تشد دس آى هـبسکت داسد اص فَاهل تقییيکٌٌذُ دس هیاضاى تزشثاِی احؼابع
تٌْبیی اػتّ .وچٌیي هلَسّ ٍ 1وکبساًؾ ( )2008دس هقبلِی "ًیبص ثِ تقلا ،،سضابیت اص
سٍاثظ ،احؼبع تٌْبیی ٍ سضبیت اص صًذگی" ٍ ّـین ٍ خذاسحیوی ( )2012دس پظٍّـی
ثب فٌَاى "احؼبع تٌْبیی ٍ تَػقِی سٍاثظ ارتوبفی داًـزَیبى داًـاگبُّابی هابلضی"
ًـبى هی دٌّذ کِ ثب کبّؾ ًیبص ثِ تقل ٍ ،تقذاد سٍاثظ دٍػتبًِ ٍ دسًتیزِ اتاضایؾ هیاضاى
اًضٍای ارتوبفی ،ثش ػغَ احؼبع تٌْبیی اتاشاد اتاضٍدُ هایگاشدد .پاظٍّؾ ٍاًا ٍ 2
ّوکبساًؾ ( )2011دسثبسُی استجبط هیبى احؼابع تٌْابیی ٍ حوبیات ارتوابفی ًیاض ثاش
ٍرَد ساثغِی هٌیی هیبى فولکشد خبًَادگی ٍ حوبیت ارتوبفی ثب احؼبع تٌْبیی اؿابسُ
هیکٌذً .تبیذ هغبلقِی دٍسًٍ )2008( 3یض حکبیت اص ّوجؼتگی هیبى حوبیت ارتوابفی ٍ
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استجبعبت ارتوبفی ٍ ًقؾ هیبًزیگشایبًِی آًْب دس تٌضّل احؼبع تٌْابیی داسد .هغبلقاِی
دًٍ  ،ثک ٍ ػیوَىً )2009( 1یض ثیبًگش آى اػت کِ حوبیت ارتوبفی اص رولِ فاَاهلی
اػت کِ ًقاؾ ثؼایبس هْوای دس کابّؾ احؼابع تٌْابیی دس هیابى ًَرَاًابى ،رَاًابى،
ثضسگؼبالى ٍ ػبلخَسدگبى داسد .دس هزوَؿ هاشٍس هغبلقابت داخلای -خابسری كاَست
گشتتِ حکبیت اص آى داسد کِ اًضٍای ارتوبفی ّن ثِ ؿکلی هؼاتقین ٍ ّان ثاِ ٍاػاغِی
هتهیش حوبیت ارتوبفی ثش احؼبع تٌْبیی احش هیگزاسد ٍ ػغَ ثبالی اًضٍای ارتوابفی،
ّوجؼتگی قبثل تَرْی ثب ػغَ ثبالی احؼبع تٌْبیی داسد ٍ ایٌکِ اًاضٍای ارتوابفی ٍ
احؼبع تٌْبیی ،ػبصُّبی هزضا اص ّن تلقی هیؿًَذ ٍ املت احؼبع تٌْابیی ثاِ فٌاَاى
پیبهذ اًضٍای ارتوبفی هَسد تَرِ قشاس هیگیشد .ثب ایيحبل دس صهیٌِی هغبلقبت داخلی ثاب
ضقف تضایٌذُای دسثبسُی ثشسػی ػِ هتهیش ثبال دس یک هغبلقِی ٍاحذ هَارْین ٍ هقذٍد
هغبلقبت هَرَد املت ساثغِی دٍگبًِای هیبى ایاي هتهیشّاب سا دس روقیاتّابی خابف
(هْبرشاى ،ػبلخَسدگبى) ّذف قشاس دادُ اًذ ثٌبثشایي هغبلقاِ ی حبضاش ػاِ هتهیاش اًاضٍا،
حوبیت ارتوبفی ٍ احؼبع تٌْبیی سا دس ربهقاِی کالًـاْش تْاشاى ٍ دس هیابى ػابکٌبى
هٌبع 22 ،گبًِی آى هَسد ثشسػی قشاس هیدّذ.
هثاًی ًظزی
 تزرعی هفَْم اًشٍای اجتواعی
پیَػتگی ٍ استجبط اص فٌبكش حیبتی ٍ هبیِ ی قَام ّش ربهقِ ّؼاتٌذ ٍ ایزابد اخاتالل دس
استجبعبت ٍ پیًَذّبی ارتوبفی دس ػغَ گًَبگَى ثاِ هقٌابی اًاضٍای ارتوابفی اػات.
اًضٍای ارتوبفی اص حیج هیَْهی دس تقبثل ثب هیبّیوی چَى دسگیشی ارتوبفی ،اًؼزبم ٍ
ػشهبیِی ارتوبفی ثَدُ ٍ ثب اص خَدثیگبًگی ٍ احؼبع تٌْبیی ٍ کٌابسُگیاشی ارتوابفی،
ًضدیکی هیَْهی داسد .ثذیي ػجت هحؼٌی ٍ ّوکبساًؾ ( )1385:8اًضٍای ارتوبفی سا دس
تقبثل ثب هیَْم دسگیشی ارتوبفی تحلیال هایکٌٌاذ :دسگیاشیارتوابفی ًابؽش ثاش سٍاثاظ
خبًَادگیّ ،وؼبیگی ٍ دٍػتی تشد ثب اعشاتیبى اػت ٍ ؿبهل اًذاصُی حلقاِّابی هحلایِ
ؿجکِی ارتوبفی تشد ٍ اًذاصُ ؿجکِارتوبفی ساُ دٍس تشد ًیاض های ؿاَد کاِ ثاشای اٍ دس
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هَاقـ ًیبص حوبیت ارتوبفی تاشاّن هایکٌٌاذ .ػابیش اًذیـاوٌذاى اًاضٍایارتوابفی سا اص
رٌجِّبی هتیبٍتی هَسد هغبلقِ قاشاس هایدٌّاذ ":لاَچشّ ٍ 1وکابساًؾ ( ،)2005اًاضٍای
ارتوبفی سا رذایی تیضیکی ٍ ارتوبفی اتشاد اص یکذیگش تقشیف هیکٌٌذ ،کاَّي)2004( 2
اًضٍای ارتوبفی سا هقبدل ثیگبًگی تشٌّگی داًؼتِ ٍ کشیؼتیٌبّ ٍ 3وکابساًؾ(ً )2009یاض
ثشایي ثبٍسًذ کِ اًضٍایارتوبفی دس دٍ هیَْم هزضا ثیبى هیؿاَد :اٍل دس هقٌابی راذایی
اتشاد ٍ گشٍُّبی ارتوبفی اص ربهقِ ی ٍػیـ دیگشػت ٍ هقٌبی دٍم آى ثش راذایی اتاشاد
اص گشٍُ ّبی ارتوبفی اٍلیِ هبًٌذ خبًَادُ ،دٍػتبى ٍ ّوؼبیگبى" اعالق هیگشدد (ثِ ًقال
اص هشادی ٍ صهبًی .)1393:96،هقشاد اص اًضٍای ارتوبفی دس هغبلقِی حبضش ٍضقیتی اػات
کِ سٍاثظ ٍ پیًَذّبی فیٌی تشد ثب دیگاش اتاشاد ربهقاِ ،گاشٍُّاب ٍ ارتوبفابت هٌیلال
هی ؿَد ٍ فضَیت ٍ هـبسکت تشد دس اًزويّبی داٍعلجبًِ ،فلوی ،تشٌّگی ،هزّجی ٍ...
تضقیف ٍ یب قغـ هی گشدد ٍ تشد ثِ لحبػ تَػقِ ٍ ثؼظ سٍاثاظ هحلای ٍ تشاهحلای ،ثاب
ًَاقق فیٌی قبثل تَرْی هَارِ هیؿَد.
 تزرعی هفَْم حوایت اجتواعی
حوبیت ارتوبفی ثِ فٌَاى یکی اص آحابس ٍ کبسکشدّابی سٍاثاظ ٍ ؿاجکِّابی ارتوابفی،
هیَْهی چٌذ ثققذی اػت کِ ثِ اؿکبل هختلاف تقشیاف ؿاذُ اػات".ػابساتیٌَ)1998( 4
حوبیت ارتوبفی سا هیضاى ثشخاَسداسی اص هحجّاتّ ،وشاّای ،هشاقجات ،احتاشام ،تَراِ ٍ
کوک دسیبتت ؿذُ تَػظ تشد اص ػَی اتشاد یب گشٍُّبی دیگاش ًؾیاش افضابی خابًَادُ،
دٍػتبى ٍ دیگشاى هْن تقشیف کشدُ اػت .ثشخی حوبیت ارتوبفی سا ٍاققیتی ارتوبفی ٍ
ثشخی دیگش آى سا ًبؿی اص ادساک ٍ تلَس تشد هیداًٌذ" (سیابحی ٍ ّوکابساى.)88:1389،
حوبیت ارتوبفی سا هی تَاى دس قبلت دٍ ًَؿِ ػابختبسی ٍ کابسکشدی عجقاِثٌاذی ًواَد:
حوبیت ارتوبفی ػبختبسی دس ثشگیشًذُی اهَس فیٌی ٍ ثَیظُ سٍاثظ ارتوابفی سػاوی ٍ
میشسػوی تشد ثب دیگشاى ٍ تقذد ًقؾّبیی اػت کِ اٍ اییب هیکٌذ ٍ ثِ ّویي دلیال ًابؽش
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ثش ؿجکِی سٍاثظ ارتوبفی تشد ثب دیگشاى اػت ،ثَیظُ تقاذاد اتاشادی کاِ ثاب ّان تقبهال
داسًذًَ ،ؿ ٍ هیضاى استجبعی اػت کِ هزوَفاِای اص اتاشاد سا دس یاک ؿاجکِی ارتوابفی
هقیي ثِ ّن هیپیًَذد دس حبلی کِ حوبیت ارتوبفی کبسکشدی یب کٌُـای ثاِ ثققاذ کییای
سٍاثظ ارتوبفی هشثَط هیؿَد ٍ اّویتؾ اص ایي سٍػت کِ سٍاثاظ هازکَس تاب چاِ حاذ
هی تَاًذ ثشای تشد دس ثشخَسد ثب تـبسّبی سٍاًی -ارتوبفیً ،قؾ هحبتؼ ٍ تقاذیلکٌٌاذُ
داؿتِ ثبؿذ .ثِ ّویي افتجبس ایي ًَؿ حوبیت ًبؽش ثش آحبس ٍ ًتبیزی اػت کِ اص ساثغِّاب ٍ
تقبهالت ارتوبفی ثشای تشد حبكل هیؿَد ٍ چٌذ ؿکل فوذُ داسد :حوبیات اعالفابتی،
اثضاسی ٍ فبعیی (قبػوی .)1382،هٌؾَس اص حوبیت ارتوبفی دس هغبلقِی حبضاش ،ادساک
تشد اػت اص ایٌکِ هَسد هحجّت ٍ فالقِ ی دیگشاى اػت ،دیگشاى ثشای ٍی اسصؽ قبئلٌذ ٍ
اتشادی کِ دس کٌبس اٍ حضَس داسًذّ ،ویبسی ٍ هؼبفذتّبی فبعیی ،اثضاسی ٍ اعالفابتی
سا ثشای ٍی دس هَققیتّبی هتیبٍت تشاّن هیکٌٌذ.
 تزرعی هفَْم احغاط تٌْایی
احؼبع تٌْبیی دس کبسثشد تلؼیی آى ،هیَْهی هخجت ثِ هقٌبی کٌبسُگیشی داٍعلجبًِی تاشد
اص دسگیشیّبی سٍصهشُی صًذگی ثشای سػیذى ثِ اّذاف فوی،تشی چَى هشاقجِ ،استجبط ثب
خذا ٍ تقوّ ،اػت .اهشٍصُ ثِ ثققذ هخجت ایي ػبصُ کوتش تَرِ ؿاذُ ٍ احؼابعتٌْابیی سا
حبلتی دس ًؾش هی گیشًذ کِ دس آى تشد تقذاى سٍاثظ ثب دیگشاى سا ادساک ٍ یب تزشثِ هیکٌاذ
ٍ ؿبهل فٌبكش اكلی ٍ هْوی هبًٌذ احؼبع ًبهغلَة تقاذاى یاب اص دػات دادى ّواذم،
رٌجِّبی ًبخَؿبیٌذ ٍ هٌیی سٍاثظ اصدػت ستتِ ٍ اص دػت دادى ػاغ کییای سٍاثاظ ثاب
دیگشی اػت (دی ربً

گیشٍلذ .)1998 ،1کلشهي )1986( 2ثش ایي ثبٍس اػت کِ احؼبع

تٌْبیی اص ًقق دس سٍاثظ ًضدیاک ٍ یاب اخاتالل دس ّوجٌاذیّابی ارتوابفی یاب اًؼازبم
ارتوبفی ًبؿی هیؿَد (چلجی ٍ اهیشکبتی " .)1383،ػَلیَاى )1953( 3فٌَاى هیکٌاذ کاِ
احؼبع تٌْبیی حبكل هحشٍم هبًذى اص ًیبص اػبػی ثـش ثِ كویویت اػات .سٍتبػابلَ ٍ
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پیتکبالً )2003( 1یض ثش ایي ثبٍسًذ کِ احؼبع تٌْبیی ٍاثؼتِ ثِ اًتؾابسات تاشدی اػات ٍ
تشد هوکي اػت ثب ٍرَد داؿتي سٍاثظ هتقذد ٍ دس حضَس ػبیشیي ثبص ّن احؼبعتٌْبیی
کٌذ" (حؼیٌی صادُ .)14:1393،ثٌبثشایي هٌؾَس اص احؼابع تٌْابیی دس هغبلقاِی حبضاش،
تزشثِ ی رٌّی هٌیی ٍ ًبخَؿبیٌذی اػت کِ اختالف هیابى ػاغَ اکتؼابثی ٍ هغلاَة
تقبهالت ارتوبفی ثشحؼت سٍاثظ کوّی -کییی ٍ چگًَگی ایي سٍاثظ سا تَكیف هیکٌذ
ٍ دسحبلی کِ اص ربًجی تحت تأحیش هـخلبت فیٌای ٍ کوّای سٍاثاظ ارتوابفی اػات ،اص
ػَی دیگش ثِ هقذاس ثبالتشی هتأحش اص اسصیبثی ّبی رٌّی ٍ کییی ایي سٍاثاظ تَػاظ اتاشاد
اػت.
 چْارچَب ًظزی
یکی اص ًخؼتیي سٍیکشدّبیی کِ ثِ تجییي پذیذُی اًاضٍای ارتوابفی دس ربهقاِی هاذسى
پشداخت ،سٍیکشدی اػت کِ اًضٍای ارتوبفی سا اص ثشآیٌذّبی هٌیی هذسًیتِ داًؼتِ ٍ آى
سا ثِ فٌَاى یک پذیذُی تبسیخیِ هشتجظ ثب هزوَفِی تشایٌذّبی تـکیلدٌّاذُی هذسًیتاِ
چَى ػکَالسیضاػیَى ،دهکشاتیضاػایَى ،ؿاْشگشایی ٍ ...هیْاَمػابصی هایکٌاذ .دس ایاي
سٍیکشد ،هذسًیتِ ثِ فٌَاى ٍضقیتی اص تضقیف پیًَذّبی ارتوبفی ػٌتی ،کِ پیؾ اص ایاي
اتشاد سا ثِ ارتوبفبتـبى گشُ صدُ ٍ گشٍُّبی خَیـبًٍذی ٍ ؿجکِّبی ارتوبفی سا ثؼاظ
دادُ ،هـخق ؿذُ اػقتّ .وبًگًَاِ کاِ راَسد ّاَهٌض )1941( 2اؿابسُ هایکٌاذ توابم
سٍػتبییبى اًگلیؼی ثب ربیگبُ ّبی هختلیـبى دس قشى ػیضدّن ،تقْذاتی ثِ ارتوبؿ کلای ٍ
ػشتبػشی خَد داؿتِاًذ کِ آصادی آًْب سا دس صهیٌاِّابی هختلاف (فجابدت ،کـابٍسصی،
اصدٍاد ٍ )...کاابّؾ هاایداد (لَهاابى .)1998 ،3قجاال اص دٍسُی هااذسى ػاابختبس ارتواابفی
ربهقِ ی اًگلیؼی ،دّقبًبى ،لشدّب ،پبدؿبّبى ،هلکِّب ،کـیـبى ٍ  ...سا ؿبهل هایؿاذ اهاب
اتشاد هٌیشد سا دس ثش ًویگشتت :ارتوبفبت قجال اص اتاشاد ثاِ ٍراَد هایآهذًاذ ٍ آًْاب سا
تقشیف هیکشدًذ اص ایي سٍ اًضٍای ارتوبفی ثذٍى هیَْهی اص تشد ،قبدس ثِ ؿاکلگیاشی
ًیؼت .هحققبى هتقذدی اًضٍای ارتوبفی سا ثِ ایاي ایاذُ کاِ صًاذگی هاذسى ،آًَهیاک ٍ
1- Routasalo & Pitkala
2- Homans
3- Luhman

ثیگبًِ کٌٌاذُ اػات ،پیًَاذ دادُاًاذ .تشضایِی " ارتوابؿ اص دػاتستتاِ" کاِ دس ّوایي
چْبسچَة ؿکل گشتتِ اػت ،اصرولِ هضبهیي اكلی ربهقِؿٌبػی اص ًخؼاتیي سٍصّابی
ؿکلگیشیاؽ اػت .دس ایي صهیٌِ لَئیض ٍیشث )1938( 1ثش ایي اػتذالل اػت کاِ تاشاکن
روقیت ،تخللی ؿذى ٍ ًبّوگٌی تشٌّگای ؿاْشّبی هاذسى ،پیًَاذّبی خابًَادگی ٍ
ارتوبفی سا تحلیل ثشدُ ٍ اًضٍای ارتوبفی سا ثاِ ّواشاُ آٍسدُ اػات .تحلیال کابسکشدی
پبسػًَض ًیض دس ایي ساػتب هذفی اػت کِ اگش خبًَادُی آهشیکبیی ثبالتشیي ػغَ اًاضٍای
ارتوبفی سا تزشثِ هیکٌذ ،ثِ فلت اتضایؾ ػغَ كاٌقتی ؿاذى ٍ توبیضیابثی ًقـاْب دس
ایي ربهقِ اػت .دس ًؾش گشتتي هذسًیتِ ثِ فٌَاى تْذیذی ثشای پیًَذّب ٍ رَاهاـ ،هٌزاش
ثِ ایي ایذُ هیؿَد کِ ربثِربیی اص ارتوبؿ هٌزش ثِ اًضٍای ارتوبفی هیؿَد ٍ یاب ایٌکاِ
تحشک ارتوبفی ،ثشقشاسی پیًَذّبی ارتوبفی سا ػخت ٍ عبقتتشػب کاشدُ اػات (گیال
هَس .)1979 ،2دس ػبلّبی اخیش تشضیِی هزکَس ثب هغبلقبت ساثشت پَتٌبمً 3یشٍی تابصُای
یبتتِ اػتٍ .ی ثِ عَس خبف دس هَسد ربهقِی آهشیکب اػتذالل هیکٌذ کِ اتاشاد دس ایاي
ربهقِ کوتاش دس صًاذگی هقبؿاشتی ،هـابسکت کاشدُ ٍ استجبعابت آًْاب ثاب ّوؼابیگبى ٍ
ارتوبفبتـبى ،ثؼیبس ضقیف اػت .ثشآیٌذ ایي هـبسکت اًذک ،کبّؾ ػشهبیِی ارتوابفیِ
دس گشدؽِ ارتوبؿ ٍ تضقیف سٍاثظ هجتٌی ثش افتوابد دس ثایي ؿاْشًٍذاى اػات ٍ ثاذیي
عشی ،اتشاد هٌضٍیتش ٍ دسًٍگشاتش هیؿًَذ.
دس هیبى اًذیـوٌذاى کالػیک ًیض ،استجبط هیبى هذسًیتِ ٍ آحبس هٌیای اًاضٍای ارتوابفی ثاش
تشكتْب ٍ ػبیش اثقبد صًذگی ،ثِ ؿکل گؼتشدُای هَسد ثشسػی قشاسگشتتاِ اػات .یکای اص
ًخؼتیي پیـگبهبى ایي سٍیکشد ،احش اهیل دٍسکین دس صهیٌِی خَدکـی اػات .دٍسکاین ثاب
ثشسػی فلوی خَدکـی ،اّویت پیًَذّبی ًضدیک ارتوبفی سا دس قبلت سٍیکاشد اًؼازبم
ارتوبفی (ًؾشیِی اكبلت ػبخت ٍ کبسکشد) هذًؾش قشاس هیدّذ .دٍسکاین ثاش ایاي ثابٍس
اػت کِ اًؼبى ثش حؼت عجیقت خَد ًیبصهٌذ تقل ،ثِ دیگش اًؼبًْب ٍ ایي احؼبع اػات
کِ ایي تقل ،ثِ آًْب اٍ سا ثِ اّذاتؾ ًضدیکتش هیکٌذ .حابل اگاش ربهقاِ ًتَاًاذ اهیابل ٍ
1- Wirth
2- Gillmore
3- Putnam

خَاػتِ ّبی اتشاد سا ثِ ًحَ هغلاَة ٍ ثاِ هقاذاس هتقابدل تٌؾاین کٌاذ یاب هیابى اتاشاد ٍ
گشٍُّبی ارتوبفی پیًَذ هٌبػت ثشقشاسکٌذ ،اًحشاتبت ارتوبفی پذیذاس هیؿَد (فلیپاَس
ٍ ّوکبساى .)1388:150 ،ثٌبثشایي هـکل اكلی رَاهـ هذسى دس ًؾش ٍی ،ساثغِی تشد ثاب
ربهقِ اػت هـکلی کِ ثِ اصّن پبؿیذگی ٍ ضقفپیًَذّبیی ثبص هیگشدد کِ تاشد سا ثاِ
ربهقِ هشثَط هیػبصد .اص پیبهذّبی ػقؼت ؿذى ایي ساثغِ ،پذیذُی خَدکـای اػات .اص
ًؾش دٍسکین تیبٍت ّبی حبكل دس هیضاى خَدکـای ثاب هیاضاى اًؼازبم ارتوابفی هٌغجا،
اػت :هیضاى ثبالی خَدکـی دس هیبى گاشٍُّابیی یبتات هایؿاَد کاِ اص ًؾاش ارتوابفی
هٌضٍی اًذ ٍ ثشفکغ .ثٌبثشایي ؿاذت ٍ ضاقف اًؼازبم ارتوابفی (هیاضاى هـابسکت دس
ارتوبفبت) ٍ تٌؾین ارتوبفی (هیضاى تـبس ،کٌتشل ٍ ّذایتؿًَذگی ارتوبفبت ثِ اتاشاد)
ثش ؿیَُ ٍ ؿیَؿ خَدکـی احش هیگزاسد (ًجَی ٍ ّوکابساى .)79-1388:80 ،هتهیاش ًْیتاِ
دس چْبسچَة هذل اًؼزبم ارتوبفی دٍسکیوی ،هتهیش حوبیات ارتوابفی اػات .گشچاِ
دٍسکین اص حوبیت ارتوبفی ثِ عَس هؼتقین ًبم ًویثشد اهب فبهلی کِ دس دسٍى ّوجؼاتگی
گشٍّی ٍ ٍاکٌؾّبی ارتوبفی اتشاد ،هابًـ اص گاشایؾ آًْاب ثاِ ستتبسّابی میشفقالًای ٍ
ثیوبسگًَِ هیؿَدّ ،وبى احؼبع اهٌیت ٍ تقل ،خبعشی اػت کِ اص گشٍُّب ٍ ؿجکِّابی
ارتوبفی کِ تشد فضَی اص آًْب هحؼَة هیؿَدً ،بؿی هیگشدد (هحواذی ٍ ّوکابساى،
 .)1391:143ثٌبثشایي فٌلش هجٌبیی حوبیت ارتوبفی ،سٍاثظ ارتوابفی اػات ٍ ثشقاشاسی
سٍاثظ ارتوبفی هخجت ثِ حوبیت ارتوبفی ثیـتشی هٌزش هیؿَد .تَرِ ثِ هتهیش حوبیات
ارتوبفی دس چْبسچَة هذل اًؼزبم ارتوبفیِ حبكل اص سٍاثظً ،قؾ ؿجکِّابی سٍاثاظ
ارتوبفی سا دس تَػقِی حوبیت ارتوبفی ٍ ًیی اًضٍا ًوبیبىتاش هایکٌاذ ٍ حبكال ایاي
تَرِ ؿکلگیشی تئَسی ؿجکِی ارتوبفی اػات .دس تئاَسی هازکَس ًقغاِی توشکاض ثاش
سٍاثظ ،پیًَذّب ٍ ؿجکِ ّبی ارتوبفی اػت ٍ ثِ ربی پشداختي ثِ ربهقاِ ٍ ػابختبسّبی
آى ثِ فٌَاى یک کل اًتضافی ،ثِ فشكِّبی چٌذگبًاِی ارتوابفی کاِ اتاشاد دسآى دسگیاش
ّؼتٌذ ٍ ثب هـبسکت دس ایي فشكِّب ثِ ربهقِ ٍكل هیؿًَذ ،پشداختِ هیؿَد.
ؿجکِ ّبی ارتوبفی هَضَفی اػبػی ثشای اًؼزبم ٍ حوبیاتارتوابفیاًاذ صیاشا اهکابى
ایزبد حوبیت اص اتشاد پیشاهَى ٍ دسگیش دس ایي ؿجکِّب سا تشاّن هایکٌٌاذ .چلجای هقتقاذ

اػت " یکی اص کبسکشدّبی ثبلقَُّی ؿجکِ ّبی ارتوبفی ،اًؼزبم یب اػتقذاد تاشاّن کاشدى
حوبیت فبعیی ٍ ارتوبفی اػت" (چلجی .)1385:68 ،ثٌبثشایي اص آًزب کِ اتاشاد رضئای اص
ربهقِ ای ّؼتٌذ کِ اص توبػْب ٍ استجبعبت ارتوبفی ثب دیگشاى تـاکیل ؿاذُ اػات ،ایاي
استجبعبت هحیظ ػبختبسی سا تـکیل دادُ ٍ ؿجکِّبی ؿخلی اتشاد سا هیػابصًذ کاِ ثاِ
تشاّن ًوَدى حوبیتّبیکبسکشدی (فبعیی ،اعالفبتی ٍ اثضاسی) ثشای اتشاد هٌزش هیؿَد
(ًجَی ٍ ّوکبساى .)81-1388:80،حوبیت تشاّن ؿذُ دس ایي ؿاجکِّاب دس ًقاؾ ًاَفی
ػپش ،ضشثِ گیش یاب هیابًزی ثایي تـابسّبی صًاذگی ٍ ٍضاـ رؼاوبًی فوال هایکٌاذ ٍ
ثشخَسداسی اص حوبیت ارتوبفی ثبال ،ثِ تَػاقِی ػاالهت رؼاوی ،سٍاًای ٍ ارتوابفی
ثیـتشی هٌزش هیؿَد ٍ تشد سا دس هقبثل تٌؾّبی صًذگی ،اص قاذست هقبثلاِ ٍ ػابصگبسی
ثبالتشی ثشخَسداس هی کٌٌذ .دس ایي صهیٌِ هذل تأحیش هؼتقین حوبیت ارتوبفی حابکی اص آى
اػت کِ حوبیت ارتوبفی یب فذم اًضٍای ارتوبفی ثبفج هیؿَد کِ تشد اص تزبسة هٌیی
صًذگی (اص قجیل تـبسّبی سٍاًی ،اضغشاة ٍ هْوتش اص ّوِ احؼبع تٌْبیی) پشّیض کٌاذ ٍ
ایي اهش احشات ػَدهٌذی ثش ػالهت ربهقِ داسد :دسگیشی اتشاد دس ؿجکِّبی هختلف افان
اص خبًَادگی ،دٍػتی ٍ ّوؼبیگی ،هٌبثـ حوبیتیای تشاّن هیکٌذ کِ تشد ثب رزة ثیـاتش
دس آًْب ،ؿشایظ هغلَثی ثشای دسیبتت حوبیت ارتوبفی کؼت هیکٌذ .هغبث ،ثب هذل تأحیش
هؼتقین حوبیتارتوبفی ،اتاشادی کاِ ػاغَ ثابالتشی اص حوبیاتارتوابفی سا دسیبتات
هی کٌٌذ ،احؼبع تقل ٍ ،فضّت ًیغ آًْب ثبالتش اص کؼبًی اػات کاِ داسای چٌایي هضیتای
ًیؼتٌذٍ .ضقیت هزکَس هٌزش ثِ چـناًذاصی هخجت ٍ خَؿجیٌبًِ هیؿَد .ثٌبثشایي دس هذل
هزکَس ،تقذاى ٍ یب تضقیف حوبیتارتوبفی ،هَرت آػیتّابی ارتوابفی ٍ اخاتالالت
رؼوی-سٍاًی (سیبحی ٍ ّوکبساىّ )1389:96،وچَى احؼبع تٌْبیی هیؿَد .ثاذیي سٍ
یک ؿجکِی حوبیتی قَیً ،قغِی هقبثل احؼبع تٌْبیی تلقی هیؿَد :کؼبًی کِ سٍاثاظ،
پیًَذّب ٍ گِشُّبی کوتشی ثب اتشاد ،گشٍُّب ٍ ػابیش ًقابط دسگیشکٌٌاذُی تاشد ثاب ربهقاِ
داسًذ ،اص ؿجکِ ّبی حوبیت ارتوبفی کَچکتشی ثشخَسداسًذ ٍ احتوابل ایزابد احؼابع
تٌْبیی دس ثیي آًْب ثیـتش ٍرَد داسد ثِ گًَِای کِ ًؾبم حوبیت ارتوبفی ثِ فٌاَاى یاک
داسایی ػبختبسی–کبسکشدی ،تقْذات هتقبثلی سا هیبى اتشاد ربهقِ ثِ ٍرَد هیآٍسد کِ دس

آى ؿخق احؼبع دٍػت داؿتِ ؿذى ،فضّت ًیغ ،اسصؿوٌذ ثَدى ٍ سضابیت اص سٍاثاظ
هیکٌذ ٍ ایي اهش ثِ ًَثِی خَد اص تَػاقِی احؼابع تٌْابیی رلاَگیشی هایکٌاذ صیاشا
ّوبى گًَِ کِ رکش ؿذ احؼابع تٌْابیی اص ًقاق دس سٍاثاظ ارتوابفی (کابّؾ سٍاثاظ
هقٌبداسگشٍّی ،تٌّضل سضبیت رٌّی اص سٍاثظ ٍ اسصیبثی تاشد اص کیییات ًابهغلَة سٍاثاظ
كویوبًِ) ًبؿی هی ؿَد ٍ اتشادی کِ ثِ لحبػ ارتوبفی هٌضٍی ّؼتٌذ ،دسگیاشی کوتاشی
دس ؿجکِّبی دٍػتی داؿتِ ،دس تقبلیتّبیی کِ ثِ ًْبدّبی ارتوابفی هاشتجظ هایؿاًَذ،
هـبسکت ًویکٌٌذ ٍ اص ًْبدهٌذی ٍ رباُتتبدگی کوتشی دس سٍاثظارتوابفی ثشخَسداسًاذ ٍ
ثذیي عشی ،ثب کبّؾ حوبیت دسیبتتی ،احؼبعتٌْبیی ثیـتشی سا تزشثاِ هایکٌٌاذ .ثاب دس
ًؾش گشتتي چْبسچَة ًؾشی ثبال دسثبسُی استجبط هیبى اًضٍا ،حوبیت ارتوبفی ٍ احؼبع
تٌْبیی ،هذل ًؾشی صیش ثشای ثشسػیّبی تزشثی پیـٌْبد هیؿَد.
اًشٍای

احغاط تٌْایی

اجتواعی
حوایت اجتواعی

ؽکل =4هدل ًظزی تحقیق

فزضیات تحقیق


ثیي هیضاى اًضٍای ارتوبفی ثب ػغ حوبیت ارتوبفی دسیبتتی ساثغِی هقٌابداسی
ٍرَد داسد.



ثیي هیضاى اًضٍای ارتوبفی ثب هیضاى تزشثِی احؼبع تٌْبیی ساثغاِی هقٌابداسی
ٍرَد داسد.



ثیي ػغ حوبیت ارتوبفی دسیبتتی ٍ هیضاى تزشثِی احؼبع تٌْابیی ساثغاِی
هقٌبداسی ٍرَد داسد.



ثیي هتهیشّبی رٌغ ،ػيٍ ،ضقیت تأّل ٍ هیضاى تحلایالت ثاب هیاضاى تزشثاِ
احؼبعتٌْبیی ساثغِی هقٌبداسی ٍرَد داسد.

رٍػؽٌاعی تحقیق
پظٍّؾ حبضش ثِ سٍؽ پیوبیـی ٍ ثب اثضاس پشػـٌبهِ كَست گشتتِ اػات .هقیابعّابی
هَسد اػتیبدُ ثاشای ػاٌزؾ اًاضٍای ارتوابفی ،حوبیات ارتوابفی ٍ احؼابعتٌْابیی،
اػتبًذاسد ثَدُ ٍ هٌبػت ثَدى آًْب عی آصهًَی هقذهبتی هَسد ثشسػای قاشاسگشتتاِ اػات.
دادُّب ثب اػتیبدُ اص ًشماتضاس کبسثشدی  Spss16دس هقشم اسصیبثیّبی تَكییی ٍ تحلیلای
قشاس گشتتٌذ .ربهقِ ی آهبسی هَسد هغبلقِ ،روقیات 18ػابل ثاِ ثابالی کالًـاْش تْاشاى
(یقٌیً 6.260.770یش) ّؼتٌذ ٍ هیضاى حزن ًوًَِ ثاش اػابع تشهاَل کاَکشاىً 384،یاش
تخویي صدُ ؿذُ اػت اهب ثٌب ثِ هقتضیبت تحقی ،ایي هیضاى ثِ ً 524یش اتضایؾ یبتات .ثاش
ایي اػبع ثب تکیِ ثش سٍؽ ًوًَِگیشی خَؿِایِ چٌذ هشحلِای دس اثتاذا کالًـاْشتْاشاى
ثِ پٌذ ًبحیِی ؿوبلی ،رٌَثی ،هشکضی ،ؿشقی ٍ مشثی تقؼینثٌاذی ؿاذُ ،دس ّاش ًبحیاِ
تْشػت هٌبعٍ ،اقـ دسآى تْیِ گشدیذُ ،ػپغ تْشػت هحالت هَرَد دس ایي هٌابع ،ثاِ
دػت آهذُ ٍ اص ثیي ًَاحی هزکَس ،دس ًْبیت ػِ هحلِ ثاِ ؿاکل تلابدتی اص ّاش ًبحیاِ
ثشایًوًَِ گیشی ٍ تَصیـ پشػـٌبهِ ثشگضیذُ ؿذ .ثشای تقییي افتجبس هیبّین ٍ اثقبد ثِ کابس
گشتتِ ؿذُ ًیض ،اص افتجبس كَسی (ٍتبق داٍساى دس هَسد ؿبخلْب) ثْشُ گشتتِ ؿاذُ اػات
ٍ ثِ هٌؾَس اسصیبثی هیضاى پبیبیی هتهیشّب ،سٍؽ ّوجؼتگی دسًٍیِ آلیابی کشًٍجاب هاَسد
اػتیبدُ ٍاقـ ؿذ کِ ًتبیذ آى ًـبى هیدّذ کِ هیضاى پبیبیی هتهیشّابی اًاضٍای ارتوابفی،
احؼبع تٌْبیی ٍ حوبیت ارتوبفی ثِ تشتیت فجبستٌذ اص  . 0/88 ٍ 0/86 ، 0/81ثٌابثشایي
توبهی هتهیشّبی ثِ کبسگشتتِ ؿذُ اص هیضاى پبیبیی ثبالتش اص حذ ًشهابلی ( )0/70ثشخاَسداس
ثَدُ ٍ ػؤاالت ٍ گَیِّبی هقیبػْب ،ػبصگبسی ثبالیی ثب یکذیگش داسًذ.
تعزیف هفاّین کلیدی
 )4اًشٍایاجتواعی
اًضٍای ارتوبفی ثِ هقٌبی تقذاى فیٌی سٍاثظ ٍ تقبهالت ٍ یب ضقف اتلبلّبی تشد ثب
دیگش اتشاد ،گشٍُّب ٍ ربهقِ هیثبؿذ (چلجی ٍ اهیشکبتی .)1383،دس هغبلقِی حبضش
ثشای ػٌزؾ اتلبل ٍ استجبط تشد ثب ربهقِ ٍ ّوچٌیي ثِ ؿکل هـبثْی ثشای قغت
هخبلف آى ،یقٌی تلل ٍ اًیلبل تشد اص ربهقِ ،پٌذ ثقذ ثِ ؿش صیش دس ًؾش گشتتِ

ؿذُ اػت:
 .1رٍاتظ خاًَادگی :ایي ثقذ هیضاى سٍاثظ تکشی ٍ فابعیی تاشد سا ثاب افضابی
خبًَادُ هیػٌزذ.
 .2رٍاتظ هحلی :هشکت اص سٍاثظ ّوؼبیگی ٍ سٍاثظ هقبهالتیهحلی اػت.
 .3رٍاتظ فزاهحلی :هشکت اص تقبهالت هؼاتقین ٍ تقابهالت ثاب هیابًزی اػات
(تقبهلی اػت دٍعشتِ کِ دس عَل صهبى ثب اػاتیبدُ اص ٍػابیل استجابعی ًؾیاش
تلیي ٍ پؼت الکتشًٍیک اًزبم هیگیشد).
 .4پیًَد ّای اًجوٌی :ثِ هیضاى تقبلیت تاشد دس اًزوايّابی داٍعلجبًاِ هاشتجظ
اػت کِ ثش اػبع فالی ،اتشاد ؿکل هیگیشد.
 .5عزهایِی اجتواعی اتشاری :هیضاى دػتشػی اتشاد سا ثِ هٌبثـ ارتوابفی ًـابى
هی دّذ ،هٌبثقی کِ اص عشی ،پیًَذّبی هؼتقین ٍ میشهؼاتقین قبثال دػتشػای
اػت (اهیشکبتی.)140-143 :1383 ،
 )5احغاطتٌْایی
احؼبعتٌْبیی تزشثِی ًبخَؿبیٌذی اػت کِ دس پبػخ ثِ ًبسػبییّبیی کوّی یب کییای
دس سٍاثظ ارتوبفی ؽبّش هیؿاَد (پاپالٍ ٍ پشلوابى .)1982،ثاشای ػاٌزؾ احؼابع
تٌْبیی اص تشم کَتبُ ؿاذُی هقیابع احؼابع تٌْابیی ارتوابفی-فابعیی ثضسگؼابالى
( )SELSA-Sاػتیبدُ ؿذُ اػت کِ ػِ ثقذ سا دس ثش هیگیشد:
 .1عاعفی :ؿشایغی اػت ًبؿی اص ضقف یب تقذاى ٍاثؼتگیّبی فبعییِ
كویوی ٍ ًضدیک ثب اؿخبكی دیگش.
 .2اجتواعی :ؿشایغی اػت ًبؿی اص ضقف یب تقذاى ؿاجکِی ارتوابفی ربلات
تَرِ ٍ رزةکٌٌذُ.
 .3خـاًَادگی :ؿااشایغی اػات ًبؿاای اص ضاقف یااب تقاذاى پیًَااذّب ٍ سٍاثااظ
خبًَادگی هقٌبداس (حؼیٌیصادُ.)119 :1393 ،
 )6حوایت اجتواعی
حوبیت ارتوبفی فجبست اػت اص ٍرَد یب دػتشػی ثِ اتشادی کِ هیتَاى ثِ آًْب تکیاِ

کشد ٍ ایي اتشاد کؼبًیّؼتٌذ کِ اص تشد هشاقجت هیکٌٌذ ،ثشای اٍ اسصؽ قبئلٌاذ ٍ اٍ سا
دٍػت داسًذ (قذػای .)182-185:1382 ،حوبیات ارتوابفی دس ػاِ ثقاذ هغابث ،ثاب
گَیِّبی پشػـٌبهِ لیي ٍ ّوکبساًؾ ( )1999هَسد ػٌزؾ قشاس هیگیشد:
 .1اتشاری :کوکّبی هبدی ٍ هَاؽجتّابی ستتابسی سا هْیاب هایکٌاذ ٍ ًاَفی
حوبیت هحؼَع اػت.
 .2اعالعاتی :ساٌّوبیی ،هـبٍسُ ،اعالفبت ٍ ثبصخَسدّب سا تشاّن هیکٌذ.
 .3عاعفی :دسثشگیشًذُی هشاقجت ،هْش ٍ فغَتت ٍ ّوذسدی اص ربًات دیگاشاى
اػت (حؼیٌیصادُ.)1393:84 ،
یافتِّای تَصیفی تحقیق
اص هٌؾش هتهیشّبی روقیتی %51 ،اص حزن ًوًَِ هاَسد ثشسػای سا هاشداى ٍ  %49سا صًابى
تـکیل هیدٌّذ کِ  %50/8آًْب هتأّل %46/1 ،هزشد %1/5 ،هغلّقِ ٍ ً %1/5یض ّوؼشاًـبى
تَت کشدُ اػت .اص لحبػ ٍضقیت ػکًَت %91/7 ،اص ؿْشًٍذاى هَسد ثشسػی ثِ ّواشاُ
خبًَادُ %3/9 ،ثِ تٌْبیی %2/5 ،ثب دٍػتبى ،یک دسكذ ثب ثؼتگبى ٍ یک دسكذ ًیض ػابکي
خَاثگبُ ّؼتٌذ .تَكیف هتهیش ٍضقیت ػٌی ًیض ًـبى هیدّذ کِ داهٌاِی هاَسد ثشسػای
دسثشگیشًذُی اتشاد  18تب  80ػبلِ ثَدُ ٍ هیبًگیي ػٌی 34/02 ،ػبل اػتّ .وچٌایي %34
اص اتشاد هَسد ثشسػی داسای هذسک دیپلن %33/4 ،لیؼبًغ %12/1 ،تَق دیپلن %9/5 ،تاَق
لیؼبًغ %6/1،ػیکل %2/7 ،اثتذایی %1/4 ،دکتشی %./4 ،حَصٍی ٍ  %./4ثیؼَاد ّؼتٌذ .اص
هٌؾش پبیگبُ ارتوابفی -اقتلابدی ًیاض  %46داسای پبیگابُ هتَػاظ سٍ ثاِ پابییي%35/5 ،
هتَػظ %10/5،هتَػظ سٍ ثِ ثبال %7/6 ،پبییي ٍ  %./4ثبال ّؼتٌذ.
جدٍل =4تقغینتٌدی هفَْم ٍ اتعاد اًشٍایاجتواعی
اثقبد

ضقیف

هتَػظ ثِ پبییي

هتَػظ

هتَػظ ثِ ثبال

قَی

هیبًگیي

هیَْم

سٍاثظ خبًَادگی

39/1

35/2

15/1

6/7

3/8

30/46

اًشٍای

سٍاثظ هحلی

2/5

3/6

10/5

43/1

40/3

73/12

اجتواعی

سٍاثظ تشاهحلی

1

8/8

34/4

40/5

15/5

62/09

پیًَذّبی اًزوٌی

2/6

2/2

8/3

26/7

60/3

80/99

ػشهبیِی ارتوبفی اثضاسی

7/3

10/3

20/4

19/5

42/6

31/97

کل

1/9

3/8

30

59/2

5/2

62/94

یبتتِّبی آهبسی ًـبى هی دٌّذ کِ حزن ًوًَِ هَسد ثشسػی اص ؿْشًٍذاى تْشاًی اص هٌؾاش
هقشّتْبی هَسد ًؾش ثشای ػاٌزؾ اًاضٍای ارتوابفی ،دس ٍضاقیت حابد ٍ ثحشاًای قاشاس
گشتتِ اًذ :ثِ عَسی کِ هیبًگیي اًضٍای ارتوبفی دس هیبى ایي آًْب  62/94اػت کِ ثبالتش اص
حذ هتَػظ ثَدُ ٍ حبکی اص آى اػت کاِ اًاضٍای ارتوابفی دس ربهقاِی ؿاْشی تْاشاى
گؼتشؽ صیبدی پیذا کشدُ اػتً .یوی اص ؿْشًٍذاى ( )% 59/2دس حذ هتَػظ سٍ ثِ ثبال ٍ
تٌْب  %1/9دسحذ ثؼیبس ضقیف اًضٍای ارتوبفی سا تزشثِ هیکٌٌذ .هشٍس اثقبد ایي هتهیش ًیض
حبکی اص آى اػت کِ ثقذ پیًَذّبی اًزوٌی ،ثبالتشیي هیضاى هیبًگیيِ اًاضٍا ( )80/99سا ثاِ
خَد اختلبف دادُ اػت :اصیي سٍ حزان ًوًَاِ کوتاشیي هـابسکت سا دس اًزوايّابی
فلوی ،ادثی ،هزّجی ،تشٌّگؼشاّبًْ ،بدّبی هحلی ٍ احضاة ٍ تـکلّبی ػیبػی ثِ فول
هی سػبًٌذ .اص ػَی دیگش کوتشیي هیضاى اًضٍا دس ثقذ سٍاثظ خبًَادگی تزشثاِ هایؿاَد ٍ
ثِ عَس هیبًگیي  %30/46اص ؿْشًٍذاى اًضٍای ارتوبفی سا دس استجبعابت خابًَادگی خاَد
تزشثِ هیکٌٌذ کِ هیبًگیٌی پبییيتش اص حذ هتَػظ ثَدُ ٍ ًـبى هیدّذ کِ ثب ٍرَد ضقف
دس پیًَذّبی ارتوبفی ،پیًَذّبیخبًَادگی ٌَّص اص ثٌیبىّابی هؼاتحکن ٍ ًیشٍهٌاذی دس
ربهقِ ؿْشی تْشاى ثشخَسداس ّؼتٌذ.
جدٍل =5تقغینتٌدی هفَْم ٍ اتعاد احغاط تٌْایی
هیَْم

احغاط تٌْایی

اثقبد

ضقیف

هتَػظ ثِ پبییي

هتَػظ

هتَػظ ثِ ثبال

قَی

هیبًگیي

فبعیی

15/4

39

36/3

7/1

2/1

41/21

ارتوبفی

12/9

32/8

40/5

10

3/9

41/23

خبًَادگی

48/5

33/4

12/5

3/9

1/7

25/27

کل

12/3

50/6

30/6

6

./6

36/13

یبتتِّبی آهبسی ًـابى های دٌّاذ کاِ هیابًگیي احؼابع تٌْابیی دس حزان ًوًَاِ هاَسد
ثشسػی 36/13،اػت کِ پبییيتش اص حذ هتَػظ ( )50ثَدُ ٍ ثیبًگش آى اػت کِ  % 50/6اص
حزن ًوًَِ دس حذ هتَػظ سٍ ثِ پبییي % 30/6 ،دس حذ هتَػظ ٍ  % 6دس حذ هتَػظ سٍ

ثِ ثبال ،احؼبع تٌْبیی سا دس صًذگی سٍصهشُ خَد تزشثِ هایکٌٌاذ .هقبیؼاِی اثقابد ایاي
هیَْم ًیض ًـبى هیدّذ کِ احؼبع تٌْبیی دس اثقبد ارتوبفی ٍ فابعیی ،قاَیتاش اص ثقاذ
خبًَادگی اػت ثِ عَسی کِ هیبًگیي احؼبع تٌْبیی ارتوبفی ٍ فبعیی ثِ تشتیت41/23
ٍ  41/21ثَدُ دس حبلی کِ هیابًگیي احؼابع تٌْابیی خابًَادگی 25/27اػات .ایاي اهاش
حکبیت اص آى داسد کِ ؿجکِّبی سٍاثظ ارتوبفی اتشاد دس ؿْشّبی هاذسًی چاَى تْاشاى
ًؼجت ثِ ؿجکِّبیخبًَادگی تحلیل ثیـتشی ستتِاًذ ٍ اص ًیشٍهٌذی هَراَد دس ؿاْشّبی
کَچک ثشخَسداس ًیؼتٌذ.
جدٍل  =6تقغینتٌدی هفَْم ٍ اتعاد حوایت اجتواعی
هیَْم

حوایت اجتواعی

اثقبد

پبییي

هتَػظ

ثبال

هیبًگیي

اعالفبتی

26/5

30

43/5

57/11

اثضاسی

17/2

32/4

50/4

60/46

فبعیی

16/2

21/8

62

66/86

کل

17/2

35/7

47/1

61/60

یبتتِ ّبی آهبسی پیشاهَى ػٌزؾ حوبیت ارتوبفی ثیبًگش آى ّؼتٌذ کِ هیابًگیي حوبیات
ارتوبفی دسیبتتی دس حزن ًوًَِی هَسد هغبلقِ 61/60اػات کاِ ثابالتش اص حاذ هتَػاظ
ثَدُ ٍ ثذیي هقٌبػت کِ  % 47/1اص حزن ًوًَاِ اص ثابالتشیي ػاغَ حوبیات ارتوابفی
ثشخَسداس ّؼتٌذ ٍ تٌْب  %17/2حوبیتِ ارتوبفی دس ػاغ پابییٌی دسیبتات هایکٌٌاذ .اص
ػَی دیگش ،هقبیؼِی اثقبد ایي هیَْم ًیاض ًـابى های دٌّاذ کاِ ثابالتشیي ًاَؿ حوبیات
دسیبتتی ،حوبیت فبعیی ثَدُ ( ٍ )66/60کوتشیي هیضاى هتقل ،ثِ حوبیت اعالفبتی اػت.
یافتِّای تحلیلی
جدٍل  =7ضزیة ّوثغتگی هیاى اًشٍای اجتواعی ٍ اتعاد آى تا عغَح حوایت اجتواعی
آسهَى ضزیة ّوثغتگی پیزعَى
اتعاد
حوایت

اثضاسی

اعالفبتی

فبعیی

اجتواعی
ضشیت

.Sig

ضشیت

.Sig

ضشیت

.Sig

ضشیت

.Sig

اًشٍای اجتواعی

اتعاد

-.683

.333

-.658

.333

-.636

.333

-.58:

.333

سٍاثظ خبًَادگی

-.407

.000

-.301

.000

-.354

.000

-.353

.000

سٍاثظ هحلی

-.097

.026

-.056

.203

-.118

.007

-.069

.117

سٍاثظ تشاهحلی

-.193

.000

-.156

.000

-.202

.000

-.157

.000

پیًَذّبی اًزوٌی

-.049

.274

-.041

.353

-.068

.124

-.006

.893

ػشهبیِی

-.683

.000

-.798

.000

-.480

.000

-.470

.000

ارتوبفی اثضاسی

یبتتِّبی آهبسی پیشاهَى استجبط هیبى هیضاى اًضٍای ارتوبفی ٍ ػاغَ حوبیات ارتوابفی
دسیبتتی ًـبى هی دٌّاذ کاِ ثایي دٍ هتهیاش ثابال ،ساثغاِای هقٌابداس ٍ هٌیای ٍراَد داسد:
ضشیتّوجؼتگی حبكل اص ایي ساثغِ )-.350( ،ثَدُ ٍ ػغ هقٌبداسی ًیض ( )./000اػت.
ثٌبثشایي ثب اتضایؾ هیضاى اًضٍای ارتوبفی ،اص ػاغَ حوبیات ارتوابفی دسیابتتی کبػاتِ
هیؿَد .ثقالٍُ اًضٍای ارتوبفی ثابالتشیي هیاضاى ّوجؼاتگی سا ثاب ثقاذ اثاضاسی حوبیات
ارتوبفی داسد .اص ػَی دیگش ،ثشسػی استجبط اثقبد ایي دٍ هیَْم ًیض ثیابًگش آى اػات کاِ
ثققذ ػشهبیِی ارتوبفی اثضاسی ،ثبالتشیي هیضاى ّوجؼتگی سا ثب هیَْم حوبیت ارتوابفی ٍ
اثقبد آى داؿتِ اهب ساثغِی ثققذ پیًَذّبی اًزوٌی ثب حوبیت ارتوابفی ٍ اثقابد آى هقٌابداس
ًیؼت.
جدٍل =8ضزیة ّوثغتگی هیاى اًشٍای اجتواعی ٍ اتعاد آى تا هیشاى تجزتِی احغاطتٌْایی
آسهَى ضزیة ّوثغتگی پیزعَى
اتعاد
احغاط تٌْایی
ضشیت

.Sig

ضشیت

.Sig

ضشیت

.Sig

ضشیت

.Sig

.65:

.333

.5:8

.333

;.55

.333

.575

.333

سٍاثظ خبًَادگی

.583

.000

.324

.000

.640

.000

.401

.000

سٍاثظ هحلی

.108

.014

.071

.107

.051

.250

.106

.015

سٍاثظ تشاهحلی

.185

.000

.206

.000

.075

.088

.147

.001

پیًَذّبی اًزوٌی

.066

.139

.092

.039

.034

.445

.023

.614

ػشهبیِی

.444

.000

.386

.000

.319

.000

.315

000

اًشٍای اجتواعی

اتعاد

ارتوبفی

خبًَادگی

فبعیی

ارتوبفی اثضاسی

یبتتِ ّبی آهبسی پیشاهَى تشضایِ استجابط هیابى هیاضاى اًاضٍای ارتوابفی ٍ هیاضاى تزشثاِ
احؼبع تٌْبیی حبکی اص آى ّؼتٌذ کِ ثیي ایي دٍ هتهیش ساثغِای هقٌبداس ٍ هخجات ٍراَد
داسد .ضشیت ّوجؼتگی حبكل اص ایي ساثغِ ( ).327ثَدُ ٍ ػغ هقٌبداسی ( ).000اػت
ثذیيتشتیت ثب اتضایؾ هیضاى اًضٍای ارتوبفی ،ثاش هیاضاى تزشثاِ احؼابعتٌْابیی اتاضٍدُ
هی گشددّ .وچٌیي اًضٍای ارتوبفی ثبالتشیي هیضاى ّوجؼتگی سا ثب ثققذ ارتوبفی احؼابع
تٌْبیی داسد .ثشسػی اثقبد دٍ هتهیش ثبال ًیاض ًـابى هایدٌّاذ کاِ ثققاذ سٍاثاظ خابًَادگی
ثبالتشیي هیضاى ّوجؼتگی سا ثب هیَْم احؼبع تٌْبیی داؿتِ ٍ ثقذ پیًَذّبی اًزوٌای ًیاض
ساثغِ هقٌبداسی ثب احؼبع تٌْبیی ًذاسدّ .وچٌیي ّوجؼتگی ثقذ سٍاثاظ هحلای ثاب اثقابد
ارتوبفی ٍ خبًَادگی احؼبع تٌْبیی هقٌبداس ًویثبؿذ.
جدٍل =9ضزیة ّوثغتگی هیاى عغَح حوایت اجتواعی ٍ اتعاد آى تا هیشاى تجزتِی احغاط
تٌْایی
آسهَى ضزیة ّوثغتگی پیزعَى
اتعاد
احغاط تٌْایی
ضشیت

.Sig

ضشیت

.Sig

ضشیت

.Sig

ضشیت

.Sig

-.885

.333

-.785

.333

-.756

.333

-.6<7

.333

اثضاسی

-.406

.000

-.352

.000

-.298

.000

-.279

.000

اعالفبتی

-.480

.000

-.409

.000

-.358

.000

-.326

.000

فبعیی

-.499

.000

-.378

.000

-.387

.000

-.400

.000

حوایت اجتواعی
اتعاد

ارتوبفی

خبًَادگی

فبعیی

آصهَى تشضیِی استجبط هیبى ػغَ حوبیت ارتوبفی دسیبتتی ٍ هیضاى تزشثِی احؼبع
تٌْبیی ًـبى هیدّذ کِ هیبى ایي دٍ هتهیش ساثغِای هقٌبداس ٍ هٌیی ٍرَد داسد ثِ ًحَی
کِ ضشیت ّوجؼتگی حبكل اص ایي ساثغِ ( ٍ )-.552ػغ هقٌبداسی ( ).000هیثبؿذ.
ثذیيتشتیت ثب اتضایؾ ػغَ حوبیتارتوبفی دسیبتتی ،اص هیضاى تزشثِی احؼبع تٌْبیی
کبػتِ هی ؿَد ٍ ثشفکغ .اص ػَیی دیگش ،ثققذ فبعییِ حوبیت ،ثبالتشیي هیضاى ّوجؼتگی

سا ثب احؼبع تٌْبیی ثِ خَد اختلبف دادُ اػت کِ ایي اهش تأییذی ثش هجبًیًؾشی
هغبلقِ حبضش هجٌی ثش رٌّی ٍ فبعیی ثَدى تزشثِی احؼبع تٌْبیی اػت.
جدٍل =:تزرعی ارتثاط هیاى احغاطتٌْایی ٍ هتغیزّای جٌظ ،عيٍ ،ضعیت تأّل ٍ عغح
تحصیالت
هتغیز

عي

جٌظ

عغح

ٍضعیت تأّل

تحصیالت
احغاطتٌْایی

T

.Sig

r

.Sig

F

.Sig

F

.Sig

2/651

./000

-./062

./185

4/117

./007

./946

./437

ثشسػی تشضیِی استجبط هیبى احؼبع تٌْابیی ٍ راٌغ ًـابى دٌّاذُی ٍراَد ساثغاِای
هقٌبداس هیبى ایي دٍ هتهیش اػت ( ،)t=.2/651sig=./008ثِ عَسی کِ هیابًگیي احؼابع
تٌْبیی هشداى ( )37/87ثبالتش اص هیبًگیي احؼبعتٌْبیی صًابى ( )34/34اػات .ثٌابثشایي اص
آًزبی کِ کِ هشداى ًقؾ پبیِای ٍ تأحیشًبپزیشی دس ًَػبًْبی فابعیی داسًاذً ،ؼاجت ثاِ
صًبى احؼبع تٌْبیی سا کوتش ثشٍص هی دٌّذ (ؿیخی ٍ ّوکبساى  ،)1385،اص ػاَی دیگاش،
صًبى دس هَسد احؼبػبت خَد ثب دیگشاى گیتٍگَ هیکٌٌذ ٍ احؼبػبت خَد سا ًؼجت ثاِ
هشداى ثب دٍػتبًـبى دس هیبى هیگزاسًذ ،اص ایي سٍ هیضاى احؼبع تٌْبیی کوتشی سا تزشثاِ
هیکٌٌذ .ثشسػی تشضیِی استجبط هیبى احؼبع تٌْبیی ٍ ٍضقیت تأّل ًیض ًـبى هایدّاذ
کِ احؼبع تٌْبیی ثشحؼات ٍضاقیت تأّال پبػاخگَیبى هتیابٍت اػات ( F=4/117,

ً ، )sig=./007تبیذ پغ آصهَى ؿیِ دس ثشسػی ایي ساثغِ ثیبًگش ایاي اػات کاِ هیابًگیي
تٌْبیی دسهیبى اتشاد هغلّقِ ( ٍ )42/12کؼبًی کِ ّوؼشؿبى تَت ؿذُ (ً )41/62ؼجت ثاِ
اتشاد هتأّل ثِ هشاتات ثیـاتش اػات عاالق ،تاَت ّوؼاش ٍ تزاشّد ،فَاهال راذایی اص
ؿجکِ ّبی ارتوبفی ٍ خبًَادگی دسگیشکٌٌذُ هی ثبؿٌذ کاِ ٍراَد ایاي ًاَؿ هـابسکت ٍ
دسگیشی ارتوبفی اص اتشاد دس هقبثل احؼبع تٌْبیی ارتوبفی هحبتؾات هایکٌاذ .تقاذاى
سٍاثظ كویوبًِ ٍ ًضدیک دس احش ثیَُ ؿذى ،رذایی ٍ عالق ،فبهل ایزبد احؼابع تٌْابیی
فبعیی ًیض تلقی هی گشدد .ایي اهش حبکی اص اّویت سٍاثاظ ٍ ٍاثؼاتگیّابی كاویوبًِ ٍ
ًضدیک ٍ اّویت حبئلگًَِی ایٌگًَِ ٍاثؼتگیّابی فابعیی دس هقبثال احؼابع تٌْابیی

اػتّ .وچٌیي ثشسػی استجبط هیبى احؼبع تٌْابیی ٍ هتهیشّابی ػاي ٍ تحلایالت ًیاض
حبکی اص ایي اػت کِ هیاضاى احؼابع تٌْابیی ثاش حؼات ٍضاقیت تحلایالت ٍ ػاي
پبػخگَیبى هتیبٍت ًجَدُ ٍ تشضیِی هزکَس سد هیؿَد.
تحلیل رگزعیًَی عَاهل هؤثز تز احغاط تٌْایی
ثقذ اص حلَل استجبعی هقٌبداس هیبى هتهیشّبی اًضٍای ارتوابفی ٍ حوبیات ارتوابفی ثاب
احؼبع تٌْبیی ٍ دس ساػتبی تْن دقی،تش ٍ رضئیتش فَاهل هؤحش ثاش احؼابع تٌْابیی دس
قبلت اثقبد هتهیشّبی هزکَس ،سٍؽ تحلیل سگشػیَىِچٌذهتهیشُ ثِ کبسگشتتِ ؿاذ .ثٌابثشایي
هتهیشّبی پٌذگبًِی اًضٍای ارتوبفی ٍ هتهیشّبی ػِگبًِی حوبیت ارتوابفی ثاِ فٌاَاى
هتهیشّبی هؼتقل ٍ احؼبع تٌْبیی ثِ فٌَاى هتهیش ٍاثؼتِ ثِ سٍؽِگبم ثِ گبم ٍاسد تحلیل
سگشػیًَی ؿذًذ .هحبػجبت آهبسی ًـبى دادًاذ کاِ اص  8هتهیاش هاذًؾاش 5 ،هتهیاش(سٍاثظ
خبًَادگی ،حوبیت فبعیی ،حوبیات اعالفابتی ،سٍاثاظ تشاهحلای ،ػاشهبیِی ارتوابفی
اثضاسی) ٍاسد تحلیل ؿذُ ٍ ثقیِ ثِ فلات هقٌابداسی اًاذک حازف ؿاذًذً .تابیذ تحلیال
سگشػیًَی دس هشحلِ ی پٌزن ٍسٍد هتهیشّب دس رذٍل ( )8اسائِ ؿذُ اػت .رذٍل هزکَس
ًـبى هیدّذ ضشیت تقییي ( ./47 ،)R2اػت :ثذیي هقٌیکِ  5هتهیش ٍاسد ؿذُ دس تحلیل،
سٍی ّن ستتِ هیتَاًٌذ  .47اص ٍاسیبًغ هشثَط ثِ احؼبع تٌْابیی سا پایؾثیٌای کٌٌاذ ٍ
ثذیي تشتیت  .53اص ٍاسیبًغ هتهیش احؼبع تٌْابیی تجیایي ًـاذُ ثابقی هایهبًاذ .هقاذاس
ضشیت ّوجؼتگی هیبى هقبدیشی کِ ثِ ٍػیلِی تحلیل پیؾثیٌی ٍ تجییي هایؿاًَذ./691،
اػت یقٌی 69دسكذ هقبدیشیکِ پیؾثیٌی هیؿًَذ ثب هقبدیش ٍاققی یکؼبى ّؼتٌذ.
جدٍل; = خالصِ هدل رگزعیَىِ چٌدهتغیزُ احغاط تٌْایی
ضزیةّوثغتگی

ضزیةتعییي

. 691

.478

ضزیةتعییي

اًحزاف

خالص

هعیار

.473

11.015

تغتF

عغح
هعٌاداری

90.831

.000

ثذیي تشتیت ثشای ًیل ثِ ؿذت ٍ ثاشای تاأحیشات ّشیاک اص هتهیشّابی هؼاتقل دس تجیایي
احؼبع تٌْبیی ،رذٍل( )9هغبث ،ثب هحبػجبت  Spssتشػین ؿذُ اػت.

جدٍل<= ضزایة تأثیز هتغیزّای تثییيکٌٌدُی احغاط تٌْایی
ضزایة اعتاًدارد ًؾدُ

هتغیزّایهغتقل

ضزیة اعتاًدارد

تغتt

ؽدُ
B

Std.
error

هقذاس حبثت

31.274

2.990

عغح
هعٌاداری

Beta

10.461

.000

سٍاثظ خبًَادگی

.281

.025

.405

11.414

.000

حوبیت فبعیی

-.094

.020

-.193

-4.643

.000

حوبیت اعالفبتی

-.074

.021

-.152

-3.581

.000

ػشهبیِی ارتوبفی اثضاسی

.076

.021

.139

3.555

.000

سٍاثظ تشاهحلی

.070

.032

.074

2.222

.027

رذٍل(ً )9ـبى هیدّذ کِ هتهیش سٍاثظخابًَادگی اص هیْاَم اًاضٍایارتوابفی ثاِ عاَس
هؼتقین ثیـاتشیي هیاضاى تاأحیشگازاسی سا ثاش احؼابع تٌْابیی ثاِ خاَد اختلابف دادُ
اػت( ).405ثِ فجبستی تَػاقِ ی ثیـاتش اًاضٍا دس ثقاذ سٍاثاظ خابًَادگی ،تأحیشگازاسی
ثیـتشی ًؼجت ثِ ػبیش هتهیشّب دس ؿیَؿ احؼابع تٌْابیی داسد .دس هشاتات ثقاذیِ تاأحیش،
هتهیشّبی حوبیت فبعیی ،اعالفبتی ،ػشهبیِی ارتوابفی اثاضاسی ٍ سٍاثاظ تشاهحلای ثاِ
تشتیت ثبالتشیي هیضاى احشگزاسی هؼتقین سا ثش احؼبع تٌْبیی داسًذ .ثذیيتشتیت هقبدلاِی
سگشػیًَی اػتبًذاسد سا هیتَاى ثش هجٌبی ضشایت ثِتب ثِ ؿش صیش ًَؿت:
هیشاى تجزتِی احغاط تٌْایی ؽْزًٍداى
(0/405سٍاثظخبًَادگی)( -0/193 +حوبیتفبعیی)( -0/152 +حوبیتاعالفبتی)+
(0/139ػشهبیِی ارتوبفی اثضاسی)(0/074 +سٍاثظ تشاهحلی)

تحث ٍ ًتیجِگیزی
دمذمِ تٌضّل سٍاثظ ارتوبفی ثِ کشّات دس فلَم ارتوبفی هَسد تَرِ قاشاسگشتتاِ ٍ تَلاذ
فلن ربهقِ ؿٌبػی تب حذی هقلَم ًگشاًی پیشاهاَى ػقؼاتی گاشتتي سٍاثاظ ٍ اُتات هیاضاى
پیًَذّبی ارتوبفی دس ًتیزِی كٌقتی ؿذى ٍ آمبص هذسًیتِ ثَدُ اػات ٍ اص آًزابیی کاِ
اًؼبى ثِ فٌَاى هَرَدی ارتوبفی ،دس تقبهل دائوی ثب ّوٌَفبى خَد اػت ٍ ثِ ٍاػاغِی
ایي تقبهالت ،ثؼیبسی اص ًیبصّبی خَد ٍ دیگشاى سا ثشعشف هیکٌاذ  ،اص ایاي سٍ تَراِ ٍ

حوبیتی کِ دس خِالل ایي استجبعبت دسیبتت هیؿَد ٍ احؼبع سضابیت ٍ ثْضیؼاتی کاِ
اصآى حبكل هیؿَد هیتَاًذ ثِ فٌَاى هحبتؼ دس هقبثل ثؼیبسی اص آػیتّبی ارتوبفی اص
رولِ احؼبع تٌْبیی کِ ػالهت ربهقِ سا ثِ خغش هیاًذاصد ،فول کٌذ .ثٌبثشایي هغبلقِی
حبضش ثشای ػٌزؾ هیضاى اًضٍای ارتوبفی ٍ ػغَ حوبیت ارتوبفی دسیبتتی ٍ استجابط
ایي دٍ هتهیش ثب تزشثِی احؼبع تٌْبیی دس ثیي ؿْشًٍذاى کالًـْش تْاشاى ّاذفگازاسی
ؿذُ اػت .ثشای ًیل ثِ ّذف هزکَس ،اًضٍای ارتوبفی دس قبلت  5ثقذ (سٍاثظ خبًَادگی،
هحلی ،تشاهحلی ،ػشهبیِی ارتوبفی اثضاسی ،پیًَاذّبی اًزوٌای) ،حوبیات ارتوابفی دس
قبلت ػِ ثقذ (اثضاسی ،اعالفبتی ،فبعیی) ٍ احؼبع تٌْبیی ًیاض دس ػاِ ثقاذِ ارتوابفی،
خبًَادگی ٍ فبعیی هَسد ثشسػی قشاسگشتتٌذ .دس ٍّلِی ًخؼت ،یبتتِّبی تَكییی ًـبى
دادًذ کِ هیبًگیي اًضٍا دس حزان ًوًَاِ  62/92اص  100ثاَدُ ٍ  % 59/2اص حزان ًوًَاِ،
اًضٍای ارتوبفی سا دس ػغ هتَػظ سٍ ثِ ثبال تزشثِ کشدُاًذ .کوتشیي هیضاى اًضٍا دس ثقاذ
سٍاثظ خبًَادگی تزشثِ هی ؿَد کِ ًـبى هی دّذ خبًَادُ تَاًؼتِ اػات ربیگابُ تابسیخی
خَد سا دس صهیٌِی تأهیي سٍاثظ ارتوبفی حیؼ کٌذ ٍ ثبالتشیي هیضاى اًضٍا ًیض ثاِ تشتیات
دس اثقبد پیًَذّبی اًزوٌی ،سٍاثظ هحلی (سٍاثظ ّوؼبیگی ٍ سٍاثظ هقابهالتی هحلای) ٍ
سٍاثظ تشا هحلی تزشثِ ؿذُ اػت .دس صهیٌِی حوبیت ارتوبفی ،یبتتِّب ًـبى دادًاذ کاِ
هیبًگیي ثشخَسداسی اص حوبیت ارتوبفی دس حزن ًوًَِی هزکَس 61/60ثَدُ ٍ حوبیات
ارتوبفی دسیبتتیِ %47/1اص اتشاد دس ػغ ثبال %35 ،دس ػاغ هتَػاظ ٍ  %17/2دسػاغ
پبییي اػت .ثقالٍُ ثققذ فبعیی ثبالتشیي هیضاى حوبیت دسیبتتی ٍ ثققذ اعالفابتی کوتاشیي
هیضاى هیبًگیي حوبیت سا ثِ خَد اختلابف دادُاًاذ .اص هٌؾاش هیاضاى تزشثاِی احؼابع
تٌْبیی ًیض هقشفّبی آهبسی حبکی اصآًٌذ کِ هیبًگیي تزشثِی احؼبع تٌْابیی دس حزان
ًوًَِ 36/13اػت ثِ عَسی کِ  %50/6اص اتشاد دس حذ هتَػاظ سٍ ثاِ پابییي %30/6 ،دس
حذ هتَػظ ٍ  %6دس حذ هتَػظ سٍ ثِ ثبال احؼبع تٌْبیی سا دس صًذگی سٍصهشُی خاَد
تزشثِ کشدُ اًذّ .وچٌیي ثبالتشیي هیضاى احؼبع تٌْابیی دس اثقابد ارتوابفی ٍ فابعیی ٍ
پبییيتشیي هیضاى دس ثققذ خبًَادگی تزشثِ هیؿَد.
دس ثقذ تحلیلیِ ،ػِ تشضیِ ی اػبػی عشاحی ٍ ثِ دػت آصهَى تزشثی ػاپشدُ ؿاذًذ .دس

قبلت تشضیِ ی ًخؼت یبتتِّب ًـبى دادًذ کِ ثب اتضایؾ هیضاى اًضٍای ارتوبفی ،اص ػغَ
حوبیت ارتوبفی دسیبتتی کبػتِ هی ؿَد .ایي اهش دس ثقذ اثضاسی حوبیات ًواَد ثیـاتشی
پیذا کشدُ اػت ثِ عَسی کِ اتضایؾ هیضاى اًاضٍای ارتوابفی ثیـاتشیي ّوجؼاتگی سا ثاب
کبّؾ هیضاى حوبیت اثضاسی داؿتِ کِ هْیب کٌٌاذُی کواکّابی هابدی ٍ هَاؽجاتّابی
ستتبسی ثَدُ ٍ ًَفی حوبیت هحؼَع تلقای های ؿاَدً .تابیذ حبكال اص ایاي تشضایِ،
یبتتِّبی هغبلقبت اِهلِت ٍ )2006(1کلَتیش -تیـاشّ ٍ2وکابساًؾ( )2011سا هاَسد تأییاذ
قشاسهیدّذ .ثذیي تشتیت اًضٍای ارتوبفی ،اهکبى دسیبتت حوبیتّبی اعالفابتی ،اثاضاسی
ٍ فبعیی سا کبّؾ هیدّذ .دس قبلت تشضیِی دٍم ،یبتتِّب حابکی اص استجابعی هقٌابداس ٍ
هؼتقین هیبى اًضٍای ارتوبفی ٍ احؼبعتٌْبیی ّؼتٌذ ثاِ عاَسی کاِ ثاب اتاضایؾ هیاضاى
اًضٍایارتوبفی ،ثش هیضاى تزشثِ احؼبع تٌْبیی اتضٍدُ هیگشدد .ایايیبتتاِ دس تغابث ،ثاب
ًتاابیذ هغبلقاابت چلجاای ٍ اهیااشکاابتی( ،)1383حؼاایٌی ٍ ّوکاابساى(ًٍ ،)1387گااش ٍ
ّوکبساى( ،)1996هلَس ٍ ّوکبساى (ّ ٍ )2008ـین ٍ خذاسحیوی( )2012اػتّ .وچٌیي
اًضٍای ارتوبفی ثیـتشیي ّوجؼتگی سا ثب تٌْبیی ارتوبفی داسد ثٌبثشایي تشكتّبی تأهیي
ؿجکِای ربلت ٍ رزةکٌٌذُ اص دٍػتیّب ٍ استجبعبت اًزوٌی سا اص اتشاد ػلت هیکٌاذ ٍ
ثب تضقیف ٍ تقذاى ؿجکِّبی دٍػتیِ هیبىتشدی ،احؼابع تٌْابیی دس ثقاذ ارتوابفیاؽ
هحؼَػیت ثیـتشی پیذا هیکٌذ .دس قبلت تشضیِی ًْبیی ،تحلیالّابی آهابسی حابکی اص
ساثغِای هٌیی ٍ هقٌبداس هیبى هتهیشّبی حوبیت ارتوابفی ٍ احؼابع تٌْابیی ثَدًاذ .ثاِ
فجبستی ثب اتضایؾ هیضاى حوبیتّبی ارتوابفی دسیابتتی ،هیاضاى تزشثاِ احؼابع تٌْابیی
کبّؾ هییبثذ .ثقالٍُ حوبیت ارتوبفی ثیـتشیي هیاضاى ّوجؼاتگی سا ثاب ثقاذ ارتوابفی
احؼبع تٌْبیی داسد .اتشاد ٍقتی کِ اص ربًت خبًَادُ ،دٍػتبى ٍ ًضدیکبى خاَد حوبیات
هی ؿًَذ ،احؼبع خـٌَدی ثیـتشی داؿتِ ٍ دس هقبثال هـاکالت ثاب هٌغا ٍ ،فولکاشد
ثْتشی فول هیکٌٌذ .ثذیْی اػت کاِ ّواِی اًؼابًْب دس هقبثال هؼابئل ٍ گشتتبسیْاب ثاِ
حوبیت اعشاتیبى ٍ دٍػتبى ًیبص داسًذ تب احؼبع اهٌیت کٌٌاذ ٍ ّاش چاِ هیاضاى حوبیاتِ

1- Emlet
2- Cloutier-Fisher

کوتشی اص ػَی دیگشاى دسیبتت ؿَد ،اتشاد تـبس ثیـتشی تحول خَاٌّاذ کاشد ٍ اص ًؾاش
رٌّی رذایی ثیـتشی اص ػبیشیي ادساک کشدُ ٍ احؼبع تٌْبیی ثیـتشی سا تزشثِ خَاٌّاذ
کشدً .تبیذ تَق ،یبتتِ ّبی هغبلقبت هقتواذی ؿالوضسی ٍ ّوکابساى ( ،)1381ؿابّیٌی ٍ
ّوکاابساى ( ،)1391ػاالیوی ٍ ثااضسگپااَس ( ،)2012دٍسٍ (ٍ ٍ )2008اً ا

ٍ ّوکاابساى

( )2011سا هَسد تأییذ قشاس هیدّذ .فالٍُ ثش هَاسد ثبالً ،تبیذ تحلیال سگشػایًَی فؤاهال
هَحش ثش احؼبع تٌْبیی ًیض حبکی اص آى اػت کِ پاٌذ هتهیاش ِسٍاثاظ ارتوابفی ،حوبیات
فبعیی ٍ اعالفبتی ،سٍاثظ هحلی ٍ ػشهبیِی ارتوبفی اثضاسی ./47 ،اص ٍاسیابًغ هشثاَط
ثِ احؼبع تٌْبیی سا تجییي هیکٌٌذ ٍ دس ایي هزوَفِ سٍاثظ خابًَادگی ،ثیـاتشیي هیاضاى
احشگزاسی سا ثش احؼبع تٌْبیی ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.
دس هزوَؿ یبتتِّبی هغبلقِی حبضش ثش ایي اهش كِحِّ هیگزاسًاذ کاِ اًاضٍای ارتوابفی،
ػبکٌبى یک ارتوبؿ سا اص اًَاؿ هـبکتّبی ارتوبفی هحشٍم کشدُّ ،وجؼتگی ٍ پیَػتگی
ارتوبفی سا کبّؾدادُ ،هجبدالتِ گاشم ٍ ًبهتقابسى ربهقاِای سا تضاقیف یاب قغاـ کاشدُ،
ثٌیبىّبی كویویت ٍ ؿجکِّبی دٍػتی سا ًبپبیذاس کشدُ ،سٍاثظ فوی ٍ ،عاَالًیهاذت سا
ثِ سٍاثغی ػغحی ٍ گزسا تجذیل کاشدُ ٍ تاشد سا اص حوبیات ّابی هَراَد دس سٍاثاظ ٍ
ؿجکِّبیارتوبفی هحشٍم هیکٌذ .ثذیي تشتیت هَرت هیؿاَد تاب اٍالً تاشد اص حوبیات
هلوَػی کِ ثِ ؿکل هٌبثـ هبدی ٍ اثضاسی اص ربًت افضبی خابًَادُ ،دٍػاتبى ٍ ػابیشیي
تشاّن هیؿَد ،هحشٍم ؿَد .حبًیبً اص حوبیت اعالفبتی کِ ؿجکِّبی ارتوابفی هایتَاًٌاذ
دس اختیبس تشد ثگزاسًذ ،ثشخَسداس ًـَد ٍ حبلخبً تشد سا اص حوبیت فبعییای هحشٍم کٌذ کِ
ؿجکِّبی ارتوبفی هیتَاًٌذ ثب اعویٌبى ثخـی دثبسُ ثِ تشد ،دسثبسُی ایي کِ هَسد فالقِ،
ثب اسصؽ ٍ هحتشم اػت ،تشاّن کٌٌذ .ثٌبثشایي ثب کبّؾ ػغَ حوبیت دسیابتتی ،صهیٌاِی
هـکالت سٍاًی -ارتوبفی چَى احؼبع تٌْبیی تشاّن هیؿَد.
هٌاتع
-

اهیشکبتی ،هْذی .)1383( .عزاحیالگَی جاهعِؽٌاختی اًشٍای اجتواعی در ؽْز تْزاى،
سػبلِی دکتشی سؿتِی ربهقِؿٌبػی ،داًـگبُ تشثیت هذسع.

-

چلجی ،هؼقَد« .)1375( .جاهعِؽٌاعی ًظن= تؾزیح ٍ تحلیل ًظزی ًظن اجتواعی» ،چبح

اٍل ،تْشاىً :ـش ًِی.
-

چلجی ،هؼقَد ،اهیشکبتی ،هْذی« .)1383( .تحلیل چٌدعغحیِ اًشٍای اجتواعی» ،هجلـِی
جاهعِؽٌاعی ایزاى ،دٍسُی پٌزن ،ؿوبسُی ،2ف.31-3

-

چلجی ،هؼقَد« .)1385( .تحلیل اجتواعی در فضای کٌؼ» ،چبح اٍل ،تْشاىً :ـش ًِی.

-

حؼیٌی ،ػیذحؼي ،تَالدیبى ،هزیذ ،تبعویاهیي ،صیٌت« .)1387( .عٌجؼ ٍ هقایغِ هیشاى
پیاهدّای اًشٍای اجتوـاعی در هیـاى دٍ گـزٍُ تـَدُ ٍ ًهثـِ در دٍراى عـاسًدگی ٍ
اصالحات» ،هجلِ ی علَم اجتواعی داًؾکدُ ی ادتیات ٍ علَم اًغاًی داًؾگاُ فزدٍعـی
هؾْد ،ػبل پٌزن ،ؿوبسُی اٍل ،ف.188-161

-

حؼیٌیصادُ آساًی ،ػیذػقیذ« .)1393( .تٌْایی در ؽْز= تزرعی عَاهل اجتواعی هؤثز تـز
احغاط تٌْایی (هغالعِ هَردی= جوعیت تالغِ ؽْز تْزاى)» ،پبیبىًبهِی کبسؿٌبػایاسؿاذ
سؿتِی ربهقِؿٌبػی ،داًـگبُ تْشاى.

-

سیبحی ،هحوذاػوبفیل ،فلیٍسدیًیاب ،اکجاش ،پَسحؼایي ،ػایذُصیٌات« .)1389( .تزرعـی
راتغِی تیي حوایت اجتواعی ٍ عالهت رٍاى» ،فصلٌاهِی رفاُ اجتواعی ،ؿاوبسُی ،39
ف.121-85

-

ؿبّیٌیً ،زوِ ،آػبیؾ ،حویذ ،قجبدی ،هْشداد ٍ كبدقیالِآثبدی ،راَاد« .)1391( .تزرعـی
ّوثغتگی حوایت اجتواعی ،احغاط تٌْایی ٍ رضایت اس سًدگی در تـیي داًؾـجَیاى
داًؾگاُ علَم پشؽکی گلغتاى در عال<; ،»46هجلِی پضٍّؾی پضٌٍّدُ ،ػابل ّیاذّن،
ؿوبسُی ،6پیبپی ،90ف.306-302

-

ؿیخی ،هحوَد ،یَػیی ،ثْشام ،حؼٌی ،صّشُ ،صیَایبس ،تشصاد« .)1385( .تزرعی ٍ هقایغِی
هٌثع کٌتزل (درًٍی -تیزًٍی) ٍ احغاط تٌْـایی در تـیي دختـزاى ٍرسؽـکار ٍ یـزُ
ٍرسؽکار» ،پضٍّؼ در علَم ٍرسؽی ،ؿوبسُی .10

-

عبلجی ،اثَتشاة ،ثشصگشیدّذ ،ساضایِ« .)1391( .تزرعی چگًَگی اعتواد ٍ کٌـارُگیـزی
اجتواعی در هیاى داًؾجَیاى» ،فصلٌاهِ ی تزًاهـِ ریـشی رفـاُ ٍ تَعـعِی اجتوـاعی،
ؿوبسُی ،11ف.182-131

-

فلاایپااَس ،تااشدیي ،ػاازبدی ،حویااشا ،تااشٍصاى ،آهٌااِ ٍ ثیگلشیاابى ،اکجااشً« .)1388( .قــؼ
حوایتّای اجتواعی در کیفیت سًدگی عالوٌداى» ،فصلٌاهِی رفاُ اجتواعی ،ػبل ًْن،

ؿوبسُی ،33ف.165-147
-

قبػوی ،اکاشم« .)1382( .تزرعی راتغِی حوایت اجتواعی اس داًؾجَیاى ٍ گزایؼ آًْـا
تِ اداهِی تحصیل در خارج اس کؾَر»ً ،اهِی پـضٍّؼ فزٌّگـی ،ػابل ّیاتن ،دٍسُی
رذیذ ،ؿوبسُی ،5ف.194-169

-

قذػی ،فلی هحوذ« .)1382( .تزرعی جاهعِؽٌاختی راتغِی تـیي حوایـت اجتوـاعی ٍ
افغزدگی» ،سػبلِی دکتشی سؿتِی ربهقِؿٌبػی ،داًـگبُ تشثیت هذسع.

-

هحوذی ،الْبم ،تکشآصاد ،حؼیي ،ػزبدی ،حویشا« .)1391( .گًَِؽٌاعی ؽثکِی اجتواعی
ٍ عالهت اجتواعی در عالوٌداى» ،فصلٌاهِی هددکاراى اجتواعیِ هتهصص ،ؿوبسُی،1
ف.158-135

-

هحؼٌی ،هٌَچْش ،دٍساى ،ثْضاد ،ػْشاثی ،هحوذّبدی« .)1385( .تزرعی اثزات اعـتفادُ اس
ایٌتزًت تز اًشٍای اجتواعی کارتزاى ایٌتزًت (در هیاى کارتزاى کافیًتّـای تْـزاى)»،
هجلِی جاهعِؽٌاعی ایزاى ،دٍسُی ّیتن ،ؿوبسُی ،4ف.95-72

-

هشادی ،گلوشاد ،صهبًی ،هْاشداد« .)1393( .تزرعـی ًقـؼ ّـزاط اجتوـاعی در اًـشٍای
اجتواعی سًاى رٍعتایی؛ هَرد هغالعِ= رٍعتاّای داالَّ» ،پضٍّؼّای راّثزدی اهٌیت
ٍ ًظن اجتواعی ،ػبل ػَم ،ؿوبسُی پیبپی ،7ؿوبسُی اٍل ،ف.115-95

-

هقتوذیؿلوضسی ،فجذاهلل ،اطُای ،رَاد ،آصادتال  ،پشٍیاض ٍ کیابىهاٌؾ ،فلیشضاب.)1381( .
«تزرعی ًقؼ حوایت اجتواعی در رضایتوٌدی اس سًدگی ،عالهت عوـَهی ،احغـاط
تٌْایی در تیي عالوٌداىِ تاالتز اس93عال» ،هجلِی رٍاًؾٌاعی ،دٍسُی دّان ،ؿاوبسُی،2
ف.135-111

-

ًجَی ،ػیذفجذالحؼیي ،سضبدٍػت ،کاشین ،ثْشاهایًاظاد ،صّاشا« .)1388( .تزرعـی تـأثیز
حوایت اجتواعی تز عالهت عوَهی عالوٌداى» ،هجلِی جاهعـِؽٌاعـی ایـزاى ،دٍسُی
دّن ،ؿوبسُی ،4ف.104-73
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