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چکیدُ:
ٗ٦ب٢ٯی عبؾش ثٯ ثشسسی ساثكٯی ثی٦ ٩یضاٖ٬ ٨٭و رش ٤دس ٦غ٣ٯٰبی ضٱش تٱشا ٨ثب ٦ٱ٧تشی٩

٦ؤٓ٢ٯٰبی سش٦بیٯی ارت٧بيی ،یً٫ی ايت٧بد  ٬س٬اثف ثیْ ٩شدی ضٱش٪٬ذا٦ ٨یپشداصد .ثٯ ای٩

٫٦ه٭سثب تًشیّايت٧بد٬س٬اثفثیْ٩شدی،ساثكٯثیٖ٬٩٭ورش ٤دس٦غ٣ٯثب٦یضا٨ايت٧بد٬
س٬اثفثیْ٩شدیسب٫ٚب٦٨٭سد٦كبً٢ٯٖشاسٞشْت.دسیٙتٗسی٥ث٫ذیثشاسبستطبثٯاْشاد٦جت٫ی
ثشیٙیبص٫ذً٦یبس٦،یت٭ا٨ضٱشساثٯ٦غالتیتٗسیٚ٥شد٦٬غذ٬دٮ٦طخػیساثشایٰشیٙ
اص٦غالتدس٪هشٞشْت٬ثشایسب٫ٚبٰ٨ش٦غ٣ٯٰ٭یتیتًشیّٚشد.ایٗ٦٩ب٢ٯثباستٓبدٮاص
ٞب٪ٯیضٱشیتٱشا،٨
٦غ٣ٯی٫٦بقٕ  22
دادٮٰبیٞشدآ٬سیضذٮت٭سفپشسط٫ب٦ٯاص 10خ٭ضٯ  
 5000پبسخٟ٭سادسٖب٢ت 500ث٣٭٘ا٪تخبةٚشدٮ،غ٭ستپزیشْت.ثشایتغ٣ی١دادٮٰب،اص
آ٦بست٭غیٓی،ؾشایتٰ٧جستٟیپیشس٭٬٨تغ٣ی٦١سیشاستٓبدٮضذٮاست.یبْتٯٰب٪طب٦٨ی-
ٖ٬٭ورش٤دس٦غ٣ٯ٬ايت٧بدثیْ٩شدیضٱش٪٬ذا٨ساثكٯی٫ً٦بداسی٬ر٭دداسد.

دٰ٫ذٚٯثی ٩
دال٢ت ٰبی ٚبسثشدی ای ٩تغٗیٕ ت٭رٯ ثیطتش ٦ذیشا ٨ضٱشی  ٬ا٪تهب٦ی ثٯ ا٦ش سبص٦ب٨یبْتٟی
ٚب٢جذی  ٬ارت٧بيی دس ٦غ٣ٯ است .ثبصسبصی ثبْتٰبی ْشس٭دٮ٧٪ ،بٰبی سبخت٧بً٦ ٬ ٨بثش
ي٧٭٦ی،ثٱج٭دْؿبٰبیسجض٪،طیٞ٩٧بٰٱب،اعذاث٦شاٚضتٓشیغیثٯي٫٭ا٨ي٭اٚ١٦ب٢جذی٦ؤحش
ت٭ا٫٪ذٗ٪صتًیی٫٫ٚ٩ذٮایدساْضایصاعسبسا٫٦یت٬ثٯتجىآ٨

ثشٚبٰص٦یضاٖ٬٨٭ورش٦،٤ی
1دا٪طیبسربً٦ٯض٫بسیدا٪طٟبٮخ٭اسص٦ی golchin@khu.ac.ir
 2دا٪طز٭یدٚتشیربً٦ٯض٫بسی٦سبئ١ارت٧بيیدا٪طٟبٮخ٭اسص٦ی mafakheri.sb@gmail.com
تاریخ ٍصَل96/6/5 :

تاریخ پذیزش 96/9/14 :
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اْضایصايت٧بدثیْ٩شدی٬ضٞ١ٛیشیس٬اثفارت٧بيیداضتٯثبض٫ذ .
کلید ٍاصُّا٦ :غ٣ٯٖ٬،٭ورش،٤س٬اثفثیْ٩شدی،ايت٧بدثیْ٩شدی 

هقدهِ
٦غالت ٦سٛ٭٪ی ثٯ ي٫٭ا ٨س٣٭ٰ٠بی عیبت ضٱشیٗ٪ ،طی اسبسی دس ص٪ذٞی
سب٫ٚب٨آ٨داس٪ذ.ثبت٭رٯثٯای٩دسٞزضتٯ ٦غالتضٱشیٛ٦،ب٪یثشایٞشدٰ٥آ٦ذ٨
اْشاد ثب ٬یژٞیٰبی ٖ٭٦ی٦ -زٰجی ،اٖتػبدی  ٬ارت٧بيی ٦طتش٘ ث٭دٮ است .ثٯ د٪جب٠
تز٧ىثیطتشاْشادثب٬یژٞی ٰبی٦طتش٘دسی٦ٙغذ٬دٮ،آ٨ثخصاصضٱشداسایٰ٭یت
خبظ  ٬ض٫بختٯ ضذٮای ث٭دٮ ٚٯ سجت ت٧بیض آ ٨اص دیٟش ثبْتٰبی اقشاِ ٦یٞشدیذ.
ٰ٧ی ٩يبٰ ١٦٭یتی دس آ٦ ٨غذ٬دٮ ،سجت ایزبد ْؿبٰبیی ثب ٚبسٚشد  ٬يٛ٣٧شد خبظ
ضی٭ٮیص٪ذٞیخبظدس
ضذٮٚٯثبْتآ٨سا٪یضاص٦غذ٬دٮٰبیاقشاِ٦ت٧بیض٬٬ر٭د 
٦یب٨اْشادسب٩ٚدسی٦ٙغ٣ٯ٧ً٦،٭الً٫٦زشثٯایزبداٰذاِ٬يالئٕ٦طتش٘دس٦یب٨
یاخیش،ثبتُییشاتضٟشِدسضی٭ٮیص٪ذٞی،دس


ٞشدیذ.دسص٫ذدٰٯ
سب٫ٚب٦٨غ٣ٯ٦ی
سبختبس٦غالت٪یضتُییشاتاسبسیایزبدضذٮاست.اصر٣٧ٯپیب٦ذٰبیاصٰ٥پبضیذٞی

٦غالت سا ٦یت٭ا ٨دس ٧ٚش ٝ٪ضذ ٨سش٦بیٯی ارت٧بيی ،یً٫ی يذ ٤اعسبس تً٬ ٕ٣
٬اثستٟیثٯ٦غ٦٬١غ٣ٯیص٪ذٞی،يذ٤ايت٧بد٦تٗبث٬١يذ٤اعسبس٦سؤ٢٬یتدسٖجب٠

ضشایف ٦ ٬سؤ٢٬یت ٰبی ارت٧بيی ٦طتش٘ ٦طبٰذٮ ٧٪٭د .ای ٙ٫دس ٦غ٣ٯٰب ٫٦ ٬بقٕ
٦سٛ٭٪یرذیذ٬یژٞیٰبی٦٭ر٭ددس٦غالتپیطی٩اص٦یب٨سْتٯ٧ٰ٬ضیستیارت٧بيی
_ اٖتػبدی٦شد،٤ربیٟضی٪٥ٰ٩طی٫یٰبیٖ٭٦ی– ٦زٰجیٟ٧ٰ٬٭٪یٰبی٣ٚیٯیضؤ٨٬
ص٪ذٞیارت٧بيیٞشدیذٮاست .
٦سأ٢ٯ یاغ٣یای٩استٚٯثبت٭رٯثٯٞستشدٞی٪یبصٰب٬عز٥ثبالی٬نبیّ؛٦ذیشیت

ضٱشی دس ساثكٯ ثب خذ٦بتسسب٪ی دصبس ٧ٚج٭د ٫٦بثى٪ ،هبست ٚ ٬بسایی است٪ .بت٭ا٪ی
یارت٧بيی،ث٭یژٮربً٦ٯی٦ذ٪یدس

سبص٦بٰ٨بی٦شث٭ـدسثٱشٮٞیشی٦ك٣٭ةاصسش٦بیٯ
ٰبیي٧شا٨ضٱشیٚ،بٰصٰٛ٧بسی٬تًب٪،٨٬بت٭ا٪یي٫بغشسش٦بیٯیارت٧بيی٬

ثش٪ب٦ٯ
اضتشاٚبت ضٱش٪٬ذیْٗ ،ذا ٨ثش٪ب٦ٯٰبی ضٱشی ثشای ٦طبسٚت ضٱش٪٬ذاٚ ٨ٯ ٦٭رت
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ايتالی ٦غیف ص٪ذٞی ٦غ٣ٯای است ،اص٦طٛالت اسبسی ٚال٨ضٱشٰب ثٯ ض٧بس ٦یس٬د.
یعبؾشثٯثیب٬٨ؾًیتٖ٬٭ورش٦٬٤كبً٢ٯیساثكٯآ٨ثبايت٧بدثیْ٩شدیدس

ٗ٦ب٢ٯ
ٞب٪ٯ یتٱشاٞ،٨ب٦٤ٱ٧یدسٰ٧٭اسٚشد٦٨سیشثٯ٫٦ه٭سسسیذ٨ثٯع٧ٛش٬ایی
٫٦بقٕ 22
تیتاٛ٦ب٪٨هشیاْضایصسش٦بیٯیارت٧بيی٦،طبسٚت

خ٭ةایٓبخ٭اٰذٚشد.ثٯای٩تش
ثیطتش ضٱش٪٬ذا٪،٨ٱبدٰب  ٬ارت٧بيبت ٦غ٣ی دساداسٮی٦غ٣ٯ ،ثٯ ٫٦ه٭س تغٕٗ پبیذاسی
ضٱشیدسر٫جٯٰبی٪هبستٚ٬بساییاسصیبثی٦یٞشدد .
ٓ٦بٰیْ ٥شْٰ ٬ ٝ٫ؿبی ضٱشی ثبسٰباص س٭ی غبعج٫هشا٦ ٬ ٨غٗٗب ٨دس اثًبد ٦ختّ٣
٦٭سد تغ٣ی  ٬ ١ثشسسی ٖشاس ٞشْتٯ است ٢٬ی ٰ٫٭ص ٰ ٥سؤاالت صیبدی ثبٖی است ٚٯ
عؿ٭سٰ٧٭اسٮی ای٩پشسطٱبثٯ٦بٰیتپ٭یب٦٬تُیشای٩دٓ٦٬ٱ٭٤ثش٦یٞشدد .ث٫بثشای٩
ٗ٦ب٢ٯیعبؾشثٯثشسسیساثكٯثیٖ٬٩٭ورش٬٤ثضٮٚبسیثبايت٧بد٬س٬اثفثیْ٩شدیدس
دس٦غ٣ٯٰبیضٱشیتٱشا٦٨یپشداصد.ثبت٭رٯثٯ

ساستبیضٞ١ٛیشیضجٛٯٰبیارت٧بيی 
آ٪ضٯرٚشضذپشسص اغ٣ی ای٩استٚٯ،آیب٦غ٣ٯثٯي٫٭اٚ٨٭صٛتشی٬٩اعذضٱشی
پساصخب٪٭ادٮٖبدساست ٚبسٚشد٫٦بسجیساثشایاٰب٢یایزبد٫ٚذ٬ایٛ٫ٯا٫٦یتدس٦غ٣ٯ
(٦یضا ٨پبییٖ٬ ٩٭و رش ٬ ٤ثضٮٚبسی) ،ايت٧بد ثیْ ٩شدی سا ثٯ ي٫٭ا ٨اسبس ضٞ١ٛیشی
س٬اثفثیْ٩شدیایزبد٦ی٫٫ٚذ؟ 
پیطیٌِی تجزبی
٦بٰیت قشاعی ٬اعذٰبی ٰ٧سبیٟی ای ٩است ٚٯ ثٯ ٦ب٫٪ذ ٰ٧سبیٟیٰبی ٦ك٣٭ة ٬
٦٭ْٕ،ثبیذاغ٭الًخ٬ٕ٣ایزبدٰ٧سبیٟیٰبی٦طبثٯآ٪ٱب٪یض٩ٛ٧٦ثبضذ.قشطدٰٛذٮ-
ٰبی ضٱشی ٰضاسٮ دس ا٣ٟ٪ستب٪ ٬ ٨٭ضٱشٞشایی دس ایبالت ٦تغذٮ ،اص ر٣٧ٯ قشطٰبیی
ٰست٫ذٚٯدسرٱتض١ٛدٰیثٯ٦غ٣ٯثٯي٫٭اْ٨ؿبیخػ٭غیغ٧ی٧ی٬سایخب٪ٯ،
ثش٪ب٦ٯسیضی ضذٮا٪ذ .ای٦ ٩غیفٰبی ٚ٭ص ٙضٱشی ْ٬ؿبٰبی ي٧٭٦ی آ٪ٱب٧٪ ،بیبٟ٪ش ٬
دٰ٫ذٮ یسبختبسارت٧بيیٚ٬ب٢جذی٫٦سز٧یٰست٫ذٚٯت٭سفقشْذاسا٨ضٱشٞشایی
ض ١ٛ
خُشدتش٬یذ٬تج٣یٍضذٮا٪ذ(٦ذ٪یپ٭س .)170:1389،
ٚشی ث٭سس ْی٣ذ ()2009دس تغٗیٗی ثبي٫٭ا« ٨ا٪سزب٫٦ ،٤جى ٫ٚتش ٠ارت٧بيی
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َیشسس٧یدس٦غ٣ٯٰبیضٱش» ً٦تٗذاستٚ،ٯ٫ٚتش ٠ارت٧بيیَیشسس٧ی٣ٚ ،یذیثشای
ْٱ٪٥شػرش٤دس٦غ٣ٯاست٫ٰ.٭صدا٪صا٪ذٚیدس٦٭سد٫٦جى٫ٚتش٠ارت٧بيیَیشسس٧ی
دس ٦غ٣ٯٰبی ضٱش ٬ر٭د داسد  ٬دس ٦٭سد ٗ٪ص تً٦ ٕ٣غ٣ٯای دس پش٬سش داد٫ٚ ٨تش٠
ارت٧بيی َیشسس٧ی ،دا٪طی ٬ر٭د ٪ذاسد .ثشای پش ٚشد ٨ای ٩ضٛبِ ،ای ٩تغٗیٕ سٯ
پشسص داسد )1:آیب تً٦ ٕ٣غ٣ٯای ،ثٯ ي٫٭ا ٨ی ٙسبختبس ص٫ذ ثًذی ،ثش ٰٛ٧بسی دس
سك٭ط٦غ٣ٯثشای٫ٚتش٠ارت٧بيیَیشسس٧ی ٦ؤحشاست؟)2آیبتً٦ٕ٣غ٣ٯایثٯتجیی٩
سكظ پبیی٩تش ا٪٭او ٫ٚتش ٠ارت٧بيی َیشسس٧ی ٦طبٰذٮ ضذٮ دس سبختبس ٦غ٣ٯٰبٙ٧ٚ ،
٦ی٫ٚذ؟) 3اٞشص٫ی٩استٚ،ذا٤اثًبداصتً٦ٕ٣غ٣ٯای٦ٱ٥تشٰست٫ذ٬صٟ٭٪ٯ؟ٚبسثشد
اقاليبتص٫ذسكغیدس٦غ٣ٯٰبیضٱشضیٛبٞ٭٪طب٦٨یدٰذٚٯتً٦ٕ٣غ٣ٯای،استجبـ
٦خجتیثبسك٭ط٫ٚتش٠ارت٧بيیَیشسس٧یدس٦غ٣ٯداسد٧ٰ٬ض٫ی٩اثًبدتً٦ٕ٣غ٣ٯای،
ثشخیاص استجبقبت ثی٬ ٩ؾًیت سبختبس ٦غ٣ٯ ٫ٚ٬تش ٠ارت٧بيی َیش سس٧ی سا س٬ض٩
٦ی٫ٚذ(ث٭سسْی٣ذ .)2009،
٦غسْ ٩یؿی ( )1393دس پژٰ٬طی ثب ي٫٭اْ« ٨شآی٫ذ ثبصآْشی٫ی ٫٦هش ٦یبدی ٩ضٱش
تٱشا ٨ثب ٰذِ استٗبء تًب٦الت ارت٧بيی ضٱش٪٬ذا ،»٨ثٯضٞ١ٛیشی س٬اثف ارت٧بيی دس
٦غالتضٱشتٱشا٨پشداختٯاست٬.یاصساٰجشدٚیٓیدسس٬یٛشداست٫تبریاستٓبدٮ٬اص
٦٭سدپژٰ٬طی،دسثشسسی٧٪ 10٭٪ٯاص٦یذا٪ٱبیضٱشثٱشٮٞشْتٯاستْ.یؿیثباستذال٠
ثٯایٛ٫ٯتًب٦التارت٧بيیداسای٦ؤٓ٢ٯٰبیص٦ب٪یٛ٦ -ب٪یٰست٫ذ،ي٭ا٦١٦غیكی٦ؤحش
دس ضٞ١ٛیشی تًب٦الت ارت٧بيی سا ٦٭سد ٦ذاٖٯ ٦ ٬ؤٓ٢ٯٰبی يی٫ی  ٬رٰ٫ی ٫٦هش ای٩
٪٭اعی سا ٦٭سد ثشسسیٖشاس دادٮ است .دس٪تیزٯ ٦ز٧٭يٯای اص ساٰجشدٰب  ٬ساٰٛبسٰبی
اغالط ٫٦هش ای٦ ٩یذا٪ٱب ضب ١٦سب٦ب٪ذٰی ي٫بغش قجیًی ٦ ٬ج٧٣ب ٨ضٱشی ٦یذا٪ٱب،
سب٦ب٪ذٰیرشیب٨پیبدٮ٬س٭اسٮ،ایزبد٬تٗ٭یتًْب٢یتٰبیا٪تخبثی٬دس٪ٱبیتاعیب٬
تذا ٤٬رشیب ٨خبقشات ٦یذا٪ٱب پیط٫ٱبد ضذٮ است .تشٚیت ٰ٧ض٦ب ٨سٯ ساٰجشد قجیًی،
ا٪سب ٨سبخت٬ارت٧بيی٦،ز٧٭يٯاغ٭٠ثبصآْشی٫یٰش٦یذا٨سا٦ت٫بستثب٬یژٞیٰبی

ارت٧بيیٚ،ب٢جذی،تبسیخی٬قجیًیآ٨ض١ٛخ٭اٰذداد٪.تبیذ٦یذاٟ٪٨بسیای٩پژٰ٬ص
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٪طب٦٨یدٰذٚٯٚبسثشی ٰبیاقشاِ٦یذا٦،٨ج٧٣ب٫٦٨بستدسقشاعی٫٦هش٦یذا،٨يذ٤
استٓبدٮاصْؿبٰبیٛ٦ج٬د٪ذدسسب٦ب٪ذٰی٦یذا٪ٱب٧ٰ٬ض٫ی٩سشيت٬عز٥تشدد
پیبدٮ  ٬س٭اسٮ اص ر٣٧ٯ ي٭ا ٚ ١٦بٰص عؿ٭س  ٬اٛ٦ب ٨دستشسی  ٬دس ٪تیزٯ ٚبٰص
تًب٦التضٱش٪٬ذا٨دسای٦٩یذا٪ٱب٦یثبضذ(ْیؿی .)1393،
غجبطا٢ذیٓ٦٩بخشی()1395دسپژٰ٬طیثبي٫٭اٚ«٨یٓیتٚب٢جذی٬ارت٧بيیْؿبٰبی

ضٱشی س٫٫ذد  ٬پی٭٪ذٰبی ٦غ٣ٯای ضٱش٪٬ذا »٨ثٯ ثشسسی ساثكٯ ثیٚ ٩یٓیت ٚب٢جذی ٬
ارت٧بيی ٦غ٣ٯٰب ثب پی٭٪ذٰبی ٦غ٣ٯای ضٱش٪٬ذا ٨س٫٫ذری ٦یپشداصد .ا ٬ثٯ ای٫٦ ٩ه٭س
اثتذا اثًبد ْؿبٰبی ضٱشی ٦طخع  ٬ثب تًشیّ پی٭٪ذ ٰ٧سبیٟی ،ساثكٯ ثیْ ٩ؿبٰبی
ضٱشی٬پی٭٪ذ٦غ٣ٯایسا٦٭سد٦كبً٢ٯٖشاسدادٮاست.دسای٩پژٰ٬صدادٮٰبثبپشسص
٦غ٣ٯیضٱشس٫٫ذد
ٞیشیخ٭ضٯث٫ذیاص3خ٭ضٯ 

اص360پبسخٟ٭ٚٯثباستٓبدٮاص٧٪٭٪ٯ
ا٪تخبةضذٮث٭د٪ذٞ،شدآ٬سیضذٮ٬ثشایتغ٣ی١دادٮٰب،اصؾشایتٰ٧جستٟیپیشس٭٬٨
تغ٣ی٦١سیشاستٓبدٮضذٮاست.یبْتٯٰبیای٩پژٰ٬ص٪طب٦٨یدٰذٚٯثی٩اثًبدٚب٢جذی
اثكٯی٫ً٦بداسی٬ر٭دداسد
٬ارت٧بيیْؿبٰبیضٱشیثبپی٭٪ذٰبی٦غ٣ٯایضٱش٪٬ذا٨س 
(ٓ٦بخشی .)1395،
٦زیذ يجذا٢ٱی ( )1392دس پژٰ٬طی ثب ي٫٭ا« ٨اسصیبثی اثًبد ارت٧بيی ٦غ٣ٯٰبی
ضٱشیدسصبسص٭ةدیذٞبٮسش٦بیٯیارت٧بيی؛٦٭سدپژٰ٬ص٦:غ٣ٯٰبیضٱشضیشاص»اص

٦غ٣ٯی ٫٦تخت ضیشاص٧٪ 250 ،٭٪ٯ سا ا٪تخبة ٚشدٮ  ٬آ٪ٱب سا ثب س٬یٛشد اس٫بدی –
  10
پی٧بیطی٦٭سد٦كبً٢ٯٖشاسدادٮاست٪.تبیذای٩پژٰ٬ص٪طب٦٨یدٰذٚٯ،دسپیتُییشات
 ٬ضشایف ًْ٣ی عب ٥ٚثش ٦غ٣ٯ ٰبی ضٱشی ،ثًذ ارت٧بيی ث٭یژٮ عس تً ،ٕ٣تًٱذ
ارت٧بيی٦،طبسٚت٦ذ٪ی٬ايت٧بدارت٧بيیدصبس٬اٞشاییاسبسیضذٮاست.دس٪تیزٯی

ای ٩ضشایف ،دستیبثی ثٯ اٟ٢٭ی ٦غ٣ٯی پبیذاس دس صط٥ا٪ذاص ضٱشٰبی ایشا ٬ ٨ث٭یژٮ
ٚال٪طٱشٰب،ثبا٢٬٭یتتٗ٭یتاثًبد٦٬ؤٓ٢ٯٰبیسش٦بیٯیارت٧بيی٦جت٫یثشايت٧بد،عس
تً٧ٰ،ٕ٣جستٟیارت٧بيی٦غ٣ٯای٬ارت٧بو٦غ٭سث٭د٦٨ذیشیتضٱشیدسایشا٦،٨یسش
است(يجذا٢ٱی .)1392،
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پیطیٌِی ًظزی
ٰ٧شاٮ ثباْضایص٦ٱبرشت٬سضذضٱش٪طی٫یٖ٬،٭ورشائ٥رذیذاْضایص٦٬تًبٖتآ،٨
اعسبستشساصٖشثب٪یضذ٨دسس٬اثفارت٧بيیپذیذآ٦ذ.د٬پیب٦ذای٩اعسبسٚبٰص
ايت٧بد ارت٧بيی ٚ ٬بٰص ضًبو استجبقبت  ٬پی٭٪ذٰبی ارت٧بيی است٬ .ر٭د س٬اثف
ارت٧بيی ٚٯ ثٯ ٬سی٣ٯی ٰ٫زبسٰب ٖ ٬٭ايذ ،غ٭ست ٫٦ه٧ی ثٯ خ٭د ٦یٞیش٪ذ٪ ،طب ٨اص
٬ر٭د ارت٧بو  ٬سبص٦ب ٨ارت٧بيی دس ی٦ ٙغیف صیست ا٪سب٪ی ٦یدٰذ .پبس٘ سبص٦ب٨
ارت٧بيی سا ثٯ د ٬ثخص تٗسی٦ ٥ی٫ٚذْ :شٰٟ٫ی  ٬صیستی٬ .ی ً٦تٗذ است ٚٯ سكظ
ْشٰٟ٫یثسیبسپیضیذٮ٬تغ٣ی١آ٨دض٭اساست،ا٦بسكظْشٰٟ٫ی٦تأحشاصسكظصیستی
است .دس٬اٖىسكظصیستیصیشث٫بیسكظْشٰٟ٫یاست ٬ثٯٰ٧ی٩د٢ی١ثشایسكظ
ْشٰٟ٫یثبیذاصسكظصیستیآَبصٚشد(٧٦تبص.)128:1379،اتضی٭٪ی٪ 1یض٦٭ؾ٭وس٭ٔ
داد٦٨غیف ٰبیٚب٢جذیثٯس٭یٰ٧سبصضذ٨ثبارت٧بو٫٦سز٦٥غ٣یسا٦كشط٦ی٫ٚذ.
آ٪ضٯا٦٬یخ٭اٰذای٩استٚٯٛ٦بٰ٨بییٚٯاستٓبدٮ٦ی٫ٚی٥اصخب٪ٯٰبی٧بٞ٨شْتٯتب١ٚ
ضٱش ق٭سی قشاعی ض٭٪ذ ٚٯ پی٭٪ذ ٦غ٣ٯٞشایی سا تٗ٭یت ٫ٚذ .پیط٫ٱبد ا ٬دس ٗ٦یبس
ٚ٭صٙآ٨استٚٯ«ْؿبیالص٤ثشایٞشدٰ٥آ٦ذ٦٨شدْ٤شاٰ٥ض٭د».ث٫بثشایْ٩ؿبی
ي٧٭٦یدسسكظ٦غ٣ٯثبیذثت٭ا٪ذْشغتتًب١٦ارت٧بيیساْشاٰ٬٥ثذی٩تشتیتعس
ا٪سزب٫٦٤سز٦٥غ٣یساایزبد٫ٚذ.اً٦٬تٗذاستای٩ساثبیذثبٗ٦یبسثضسٞتشت٧ٛی١
ٚشدیً٫یدسربییٚٯسبخت٬سبصٰبق٭سیثش٪ب٦ٯسیضی٬قشاعیض٭٪ذٚٯتشٚیت
ارت٧بيیثت٭ا٪ذ«ارت٧بو٫٦سز٦٥غ٣ی»ساپبیذاسسبصد(٦ذ٪یپ٭س .)166:1389،
تٓٛی٦ ٙغیف ص٪ذٞی ثٯ يشغٯٰبی خػ٭غی  ٬ي٧٭٦ی اص ٦ؤٓ٢ٯٰبی ٣ٚیذی است
دسثبسٮیایٛ٫ٯصٟ٭٪ٯ ارت٧بو خ٭دساسبص٦ب٪ذٰی٫ٚی.٥ای ٩تٗسی٥ث٫ذیاصٖذی٧یتشی٩

ث٫ذیای ٚٯ ٰ٥
سٛ٭٪تٟبٮٰب تب ٚال٨ضٱشٰبی ٫ٚ٭٪یٖ ،بث٦ ١طبٰذٮ ث٭دٮ است؛ تٗسی ٥
استجبقبتارت٧بيیساًٛ٫٦س٦ی٫ٚذ٥ٰ٬ثٯآ٨ض٦١ٛیدٰذ(٦ذ٪یپ٭س.)13:1389،ا٦ب
ای٩تٗسی ٥ث٫ذیسبدٮ٬غشْبً٦تؿبد٪یستثٛ٣ٯقیّ٬سیًیسادسثش٦یٞیشدٚٯدا٫٦ٯ
1Etzioni, 1959
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ایاصخػ٭غیتشی٩تبي٧٭٦یتشی ٩يشغٯٰبیربً٦ٯْ٬ؿبیضٱشی است.دس٬اٖى
٪غ٭ٮیتٓٛیْٙؿب٧ٰ٬ی٩ق٭سساثكٯثی٩يشغٯٰبیي٧٭٦ی٬خػ٭غی،اًٛ٪بسیاص

س٬اثف ارت٧بيی ث٭دٮ  ٬ضبخع صٟ٭ٟ٪ی ٪ ٬غ٭ٮی سبص٦ب٪ذٰی ارت٧بو است ث٫بثشای٩
تٓٛیْٙؿب٬ارت٧بوثٯيشغٯٰبیي٧٭٦ی٬خػ٭غیثشعب٢تس٬عیاْشادتأحیش٦ی-
ٞزاسد،ثٯسْتبسٰبی٬ی٪ه٦٥یثخطذ٬سبختبسیثبد٬ا٤ثشر٭ا٦ىثطشیْ٬ؿبٰبیی
ٚٯای٩ر٭ا٦ىسادساختیبسخ٭د٦یٞیش٪ذ٦،یاْضایذ.خػ٭غی٬ي٧٭٦یٓ٦بٰی٧یٰست٫ذ
یًٗ٦٭ال٪ٯ٦ییبث٫ذصیشآ٦بٰی٧ی

ٚٯت٫ٱبدساستجبـثبیٛذیٟش٬دس٦زب٬ستٰ،٥ر٫جٯ
ٰست٫ذٚٯثٯق٭س٦تٗبث٬١اثستٯثٯیٛذیٟش٪ذ .
دسیٙارت٧بو،س٬اثفارت٧بيی٦تأحشاصسبختبسٰبیارت٧بيیٰست٫ذٞ.یذ٪ضثشایایٛ٫ٯ
صٟ٭ٟ٪ی ساثكٯی ٫ٚصٰبی ا٪سب٪ی سا ثب سبختبسٰبی ارت٧بيی ثیب٫ٚ ٨ذ ،تالش ٦ی٫ٚذ
ٓ٦ٱ٭ٛ٦« ٤ب٦ ٨غ٣ی»سا ٬اسد ٓ٦ٱ٭٤سبصی خ٭د٫ٚذ.ضش٬و عشٚت ٬ی صیضی است ٚٯ
«دٞ٬بٟ٪یسبختبس» ٪ب٦یذٮاست،یً٫یایْٛ٩شٚٯسبختبسٰبیارت٧بيی٬٥ٰ،اسكٯ٥ٰ٬
٪تیزٯی ٚشداس  ٬اي٧ب ٠ا٪سب٪ی است .يب ١٦ا٪سب٪ی دس ای ٩سبختبس ً٦ز٭٪ی ْشٰٟ٫ی
٪یستٚٯغشْبًعب٬یضی٭ٮیت٭٢یذثبضذثٛ٣ٯا٪سبٰ٨ب٦غیفارت٧بيیْ٬ؿبیخ٭دسا
دس٘٦ی٫٫ٚذًْ٬بال٪ٯآ٨ساثشایایزبدص٪ذٞیخ٭یص٪٬هبٰ٤بیارت٧بيیٚٯخ٭د
رضئیاصآ٪ٱبٰست٫ذ٦،٭سداستٓبدٮٖشاس٦یدٰ٫ذ.ثٯيجبستدیٟش٪،هشٞیذ٪ضسا٦یت٭ا٨
ص٫ی٩خالغٯٚشدٚٯربً٦ٯْؿب٪یست٬ربً٦ٯض٫بسیْؿبیی٪ذاسی٬٥اٞشثخ٭اٰی٥
دس٘٦ك٣٭ثیاصس٬اثفارت٧بيیْ،شای٫ذٰب٪٬یضس٬اثفآ٪ٱبثب٦شد٤ثٯي٫٭ا٦٨٭ر٭دات
ا٪سب٪یًْب٬٠پ٭یب،ثٯدستآ٬سی٧٪،٥یت٭ا٪یْ٥ؿبساثٯي٫٭ا٨ا٦شیاؾبْی٬ا٪تخبثی
٦غس٭ة٫ٚی(٥دی٫ٛض .)10:1377،
ٰبیسش٦بیٯیارت٧بيیاست٬دسثبالثشد٨سكظ

ثبت٭رٯثٯایٛ٫ٯايت٧بدیٛیاص٦ؤٓ٢ٯ
٦طبسٚتارت٧بيیاْشادٗ٪صثسضاییداسد،ث٫بثشای٩ساثكٯیتٟ٫بتٟ٫یثی٩ای٩دٓ٦٬ٱ٭٤
٬ر٭دداسد.اص٪هشٞیذ٪ضر٭ا٦ىا٦ش٬صیثشایپیطشْتثٯٓ٦ٱ٭٤ايت٧بد٪یبص٫٦ذٰست٫ذ.
یپیصاص٦ذس٬٨د٬سٮی٦ذس٪٨ٯت٫ٱب٦تٓب٬ت،ثٛ٣ٯدس


ٞیذ٪ضايت٧بدسادسر٭ا٦ىد٬سٮ
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تؿبد ثب یٛذیٟش ٦یدا٪ذ .دس د٬سٮی پیص اص ٦ذس ،٨ايت٧بد ٦غ٣ی اص اٰ٧یت صیبدی
ثشخ٭سداسث٭دٮٚٯای٩ا٦شص٦ی٫ٯیي٧٭٦ی٬رٱتٞیشی٣ٚیايت٧بدسادسای٩ر٭ا٦ى

ى٦ذس،٨ايت٧بدثی٦٩شدٚ٤بٰصیبْتٯ٬ص٦ی٫ٯیي٧٭٦ی٬رٱت-

٪طب٦٨یدٰذ.دسر٭ا٦
ٞیشی٣ٚیايت٧بددسآ٦،٨جت٫یثشس٬اثفايت٧بد٪هبٰ٤بیا٪تضايی٬تخػػیاستٚٯاص
٪هشٞیذ٪ضداسای٬یژٞیاصرب٫ٚذٞییبثیسیطٟیدسد٪یبی٦ذسٰ٨ست٫ذٞ(.یذ٪ض:1384،
.)120ثیايت٧بدی٬س٭ءن٩تأحیش٦ؤحشٚ٬بٰ٫ذٮایثشس٬اثف٬پی٭٪ذٰبیارت٧بيیداسد
٬ای٩ا٦شص٦ی٫ٯی٫٦بسجیثشایا٪ض٬ایارت٧بيیاْشادْشاٰ٦٥یسبصد(ص٣جی.)28:1383،
ا٪ض٬ایارت٧بيیاْشادسااص٦طبسٚتَیشسس٧ی٬سس٧یدسربً٦ٯ٦غش٦٤٬ی٫ٚذ .
تًشیّد٬سٚی٥اصرش،٤پبیٯی٪هشی٦ٱ٧یثشای٦كبً٢بتای٩ع٭صٮاست.د٬سٚی٥

ثبصض٫بسی ي٦ ١٧زش٦ب٪ٯ سا دس استجبـ ثب ٦ز٧٭يٯ اسصشٰبی ٦طتش٘ یب ٰ٧ب٬ ٨رذا٨
ي٧٭٦یربً٦ٯ٦ی دا٪ذ٬.یثب٦غ٭سٖشاسداد٬٨رذا٨رً٧یي٣٧یسارش٦٤یدا٪ذٚٯ
داس٫٫ٚذٮی٬رذا٨ي٧٭٦یاست(د٬سٚی)78:1384،٥؛ثشای٩اسبساي٧ب٢یٚٯ


رشیغٯ
ثیبصاس٪ذ،خبغیت٦زش٦ب٪ٯیثیطتشیخ٭اٰ٫ذداضت.ثٯ٪هشا٬

٬رذا٨رً٧یساثیطتش
٪٭و سبص٦ب ٨ارت٧بيی عب ٥ٚثش ر٭ا٦ىٗ٪ ،ص تًیی٫٫ٚ٩ذٮای دس ٦زش٦ب٪ٯ دا٪ست ٩ثشخی
اي٧ب ٠داسد .ثشاسبس تئ٭سی ٰ٧جستٟی ارت٧بيی ٬ ٬رذا ٨رً٧ی د٬سٚی ،٥اعسبس
٦سؤ٢٬یت ٦تٗبث ١سا ثی ٩ص٫ذ ٓ٪ش یب ص٫ذ ٞش٬ٮ ٚٯ اص آٞبٰی  ٬اسادٮ ثشخ٭سداس ثبض٫ذ،
٦یٞ٭ی٫ذ٦.ی ت٭آٞ٨ت٧ٰ،جستٟیٛ٦ب٪یٛی٧ٰ،جستٟیاصساٮٰ٧ب٫٪ذیاست.
ٰ٧جستٟی 

ٖ٬تی ای ٩ض ١ٛاص ٰ٧جستٟی ثش ربً٦ٯ عب ٥ٚثبضذ ،اْشاد ربً٦ٯ تٓب٬ت ص٫ذا٪ی ثبٰ٥
٪ذاس٪ذ صیشا ثٯاسصشٰبی ٬اعذی ٬اثستٯا٪ذ ٓ٦ ٬ٱ٭٦ ٤طتشٚیاص تٗذس داس٪ذ ٢٬ی دس
ٰ٧جست ٟیاسٞب٪یٛی٬ا٪ذا٦ی،ص٭٨اْشاددسربً٦ٯدیٟشٰ٧ب٫٪ذ٬یٛسب٪٨یست٫ذ؛ثٛ٣ٯ
یخبغیتخػعداس٪ذٚٯدیٟشی٧٪یدا٪ذٰ٬شٚذا٪٤یبصدیٟشیسا

ٰشٚذا٤دسسضتٯ
آْشی٩است.ای٪٩یبص٫٦ذی ساد٬سٚی٥ثٯ


٫٫ٚذ٧ٰ٬ی٪٩یبص٫٦ذث٭د٧ٰ٨جستٟی

ثشقشِ٦ی
٫ٚذٚٯٰشٚذا٬٤نیٓٯیخ٭دساا٪زب٤دادٮ٬


تطجیٯ٦ی
٬اثستٟیا٪ذاٰ٤بی٦٭ر٭دص٪ذٮ 

ٰ٧ب٫٪ذٰ٪٥یست٫ذ٢٬یٰٟ٧یثشایعیبت٦٭ر٭دص٪ذٮثبٰٛ٧ٰ٥بسیداضتٯ٧ٰ٬جستٟی
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داس٪ذ .ثٯ ٪هش د٬سٚی ،٥یٛی اص ي٫بغش ي٧ذٮی یٛپبسصٟی ،پٱ٫ٯی ٦یذا ٨ي٦ ١٧تٗبث١
ايؿبیٞش٬ٮثبیٛذیٟشاستثشای٦خب،٠اضتشا٘دسآییٰ٩بی٦زٰجی،ايؿبیٞش٬ٮٰبی
٦زٰجی سا ثٯ ًْب٢یتٰبی ٦طتش٘ پی٭٪ذدٰ٫ذٮ ٦یٚطب٪ذ .دس سكظ دیٟشًْ ،ب٢یتٰبی
ٚبسی ایٚٯ٦جت٫یثش٬نبیّ٦ت٧بیض٢٬ی١٧ٛ٦ثبض٫ذٚ،بسٞشا٨ساثٯٞش٬ٮٚبسیپی٭٪ذ
٦یدٰذْ .شا٬ا٪ی ي٦ ١٧تٗبث ١اٟ٢٭داسٞ ،٭اٮ ثش دسرٯی یٛپبسصٟی اسصضی ٞش٬ٮ است
یً٫ی٪طب٦٨یدٰذٚٯايؿبیٞش٬ٮدساسصشٰب٬ثب٬سٰبییسٱی٫٧ذ(ٚ٭صس.)190:1386،
٫٫ٚذٮیربً٦ٯثش
ٰبیارت٧بيیاصٰٞ٥سیختٯٞشد٪ذٓ٪،٭ر٪هبست 

ٰشٞبٮضیشاصٮیت٫هی٥
ٞشایصٰبی ْشدی ،دیٟش ٚبساییاش سا اص دست خ٭اٰذ داد  ٬اْشاد ربً٦ٯ ثٯ عب٠
خ٭دضب٬ ٨اٞزاس خ٭اٰ٫ذ ضذ؛ د٬سٚی ٥ص٫ی٬ ٩ؾًیتی سا ثیٰ٫زبسی ٦یخ٭ا٪ذ
).ثٯق٭س٣ٚی،تػ٭یشیٚٯاصربً٦ٯیضٱشید٬سٚی٦٥یت٭ا٨اسائٯ

(ٚ٭صس192:1386،
داديجبستاستاص:اصثی٩سْت٩غ٧ی٧یت،نٱ٭ستؿبدٚ٬طٛ٧صدسس٬اثفٚ،بٰص
اٖتذاسخب٪٭ادٮ،نٱ٭سس٬اثفٖشاسدادی،ربیٟضی٩ضذ٧ٰ٨جستٟی٦جت٫یثشت٧بیض ٬ثٯٰ٥
٬اثستٟیٚبسٚشدیثٯربیٰ٧جستٟی٦جت٫یثشتزشثٯی٦طتش٘(ضبسوپ٭س)116:1390،

٦٬ی ت٭ا٨ص٫ی٩است٫جبـٚشدٚٯٰ٧جستٟیٛ٦ب٪یٛیثبس٬اثفارت٧بيیغ٧ی٧ی٬پبیذاس
٧ٰ٬ض٫ی٩ثبايت٧بدثیْ٩شدیدساستجبـ٦ستٗی٥است.
اص٪هشصی١٧ا٪ج٭ٰی٬آضٓتٟیٚٯدس٦غیفارت٧بيیضٱشٰبعب٥ٚاست،ثبيج
ضذٮ ٦شد ٤دس ثشخ٭سد ثب ٰ ٥تزذیذ ٪هش ٚشدٮ  ٬دس ٦٭سد ثسیبسی اص ٦سبئ ١اقشاْطب٨
اَ٧بؼ٫٫ٚذ(صی.)1372،١٧ا٦ش٬صٮسضذْشدٞشاییٚ،بٰصس٬اثفصٱشٮثٯصٱشٮ٬دس
٦ز٧٭وٚبٰصٰ٧جستٟیارت٧بيیدسدس٨٬ضٱشٰبیثضس٦،ٜسأ٢ٯایثٯ٪ب٤ثیٰ٭یتی٬
ْٗذا٫ً٦  ٨ب سا ثٯ ٬ر٭د آ٬سدٮ است .تجًبت ای٬ ٩ؾًیتٚ ،بٰص اعسبس ٦سؤ٢٬یت
ارت٧بيیضٱش٪٬ذا٨دسٖجب٠یٛذیٟش٬اصآ٦٨ٱ٥تشدسٗ٦بث١ربً٦ٯث٭دٮاست.ثٯ٪هش
صی،١٧ضٱش٦غشّ٘يػجیساتطذیذ٦ی٫ٚذ.ضٱشربیٟبٮثبصاس،اٖتػبدپ٭٢ی،تٗسیٚ٥بس
ستٓبدٮی ٰٟ٧ب٪ی اص پ٭ ٠اص س٬اثف ٦یب ٨اْشاد

٦ ٬طبَ ١تخػػی است٦ .جبد٢ٯیٚبال ،ا
ضخػیتصداییٚشدٮ٬آٰ٨بساثش٦ذاس٫٦بْىثبصسبصی٦ی٫ٚذ.صی٦١٧یب٨ای٩ضخػیت-
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صداییْ٬شای٫ذ«َیش ارت٧بيیضذ،»٨یً٫یسستضذ ٨پی٭٪ذٰبی يبقٓیْشدثبٞش٬ٮ
٪خستی(٩خب٪٭ادٮٞ،ش٬ٮٰ٧بال،)٨ساثكٯایثشٖشاس٦ی٫ٚذ.ضٱش٪طی٫یْشدسا٦زج٭س٦ی٫ٚذ
ٚٯثٯيؿ٭یتٞش٬ٮرذیذدسآیذٚٯصی١٧آ٨ساٞش٬ٮ«د٦٬ی٦»٩ی٪ب٦ذ؛ثبسیت٫ص٦یب٨
يؿ٭یت ٞش٬ٮ ٪خستی ٬ ٩د٦٬ی ٩دس ضٱش ثش٬ص ٦ییبثذ (ْیبٛ٢٭ِٰ .)67 :1388،ش صٯ
ٞش٬ٮٚ٭صٛتشثبضذ،تًٕٞ٣شٰ٬یايؿبیآ٨ي٧یٗتشاستصیشا٫ٚص٦تٗبث٦١یب٨ص٫ذ
ت٩اصٰ٧ب٫ٚ٨ص٦ ،یب٨ثسیبسیاصاْشاد،دست٥ٚثٯد٢ی١ت٧بس٪ضدیٛتشٞ٬ستشدٮتش،
ضذیذتشاست؛ثشيٛسٰ،شصٯٞش٬ٮثضسٞتشثبضذ٦،طبسٚتايؿبیآ٨ؾًیٓتشاست٬
اعت٧ب٠صیبدداسدٚٯايؿبیٞش٬ٮثٯربیآٛ٪ٯثبٰ٧ٯی٬ر٭دضب٨ثٯٞش٬ٮتًٕ٣داضتٯ

ثبض٫ذ ،ت٫ٱب ثخطی اص ضخػیتضب ٨سا ثٯ ٞش٬ٮ اختػبظ دٰ٫ذ (ٚ٭صس .)261:1386،ثٯ
٪هشاْ،٬شدضٱشیثشایا٪كجبٔثبص٪ذٞیضٱشید٢ضدٞی٬ثیتٓب٬تییبخ٭یطت٩داسی
ارت٧بيی  ٬يذ ٤تً ٕ٣سا دس خ٭د ثٯ ٬ر٭د٦یآ٬سد ،ثب اقشاِ خ٭د ٬اٖىثی٫ب٪ٯ ثشخ٭سد
٦ی٫ٚذ ،دس ٰشٚبسی دخب٢ت ٧٪ی٫ٚذ  ٬ثٯ ٰش صیضی اٰ٧یت ٧٪یدٰذ (ضبسو پ٭س،
 .)124:1390
پبس٘ تغت تأحیش ا٪ذیطٯی داس٬ی ،٩صی٫ٚ ٬ ١٧ص٦تٗبث٧٪ ١بدی ٖشاس داضت٬ .ی
تالشٚشدضجبٰتی٦یب٦٨غیفقجیًی٦٬غیفارت٧بيیثشٖشاسسبصد.اصر٣٧ٯٓ٦بٰی٧ی
ٚٯث٭٤ض٫بسب٦٨٭سدت٭رٯٖشاسداد٪ذٰ٥صیستی،سٖبثتٰ،ز٭٬٤استٗشاس،تًبد٠قجیًی٬
ا٪كجبٔ ثب  ٦غیف صیست ث٭د .دس صبسص٭ة ٰ٫زبسٰب ،آداة  ٬اسصضٱب ،تغٗیٗبت تزشثی
٪هشیٯپشداصا ٨ضیٛبٞ٭ ثش ٪غ٭ٮی ت٭صیى  ٬تٛشاس ًْب٢یتٰبی ضٱشی ٦ب٫٪ذ تزبست،
غً٫ت،سٛ٭٪ت٬سْتبسٰبی٪بثٱ٫زبس(خیب٪ت،رش،٤ثی٧بسیس٬ا٪یَ٬یشٮ)٦ت٧شٚضضذ.
ساثشتپبس٘دس٬اٖىپبیٯٞزاسربً٦ٯض٫بسیضٱشیث٭د(ثخبسایی.)482:1390،پبس٘ثٯ
د٪جب ٠آ ٨ث٭د ٚٯ ثجی٫ذ صٟ٭٪ٯ تُییشات س٬ی دادٮ دس سبختبس ْیضیٛی ْ ٬ؿبی ضٱش،
سْتبسٰبی ارت٧بيی ا٪سب٪ٱب سا تغت تأحیش ٖشاس ٦یدٰذ .ثٯ ٪هش ا ٬ثخص ايه ٥تُییشات
ْشٰٟ٫ی ربً٦ٯ ،ثب تُییشات ْؿبیی ضٱش ساثكٯ داسد(.پبس٘ 1915،ثٯ  ١ٗ٪اص :ضبسو-
پ٭س )137:1390،
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٪طی٫یسااصدیذٞبٮثیسبص٦ب٪یارت٧بيیٚٯپیب٦ذاستیالی


پبس٘٦،ٱبرشت٬عبضیٯ
غً٫ت،سك٭طثبالیتغش٘ارت٧بيی٬تشا٥ٚثبالیرً٧یتاست٦،٭سدت٭رٯٖشاسدادٮ
 ٬ثش ای ٩ثب٬س است ٚٯ ص٫ی ٩تُییشاتی دس دس ٨٬ع٭صٮٰبی ٚال٨ضٱشٰب ،اسصشٰب ٬
س٫تٰبی ثضٰٛبسا٪ٯ ٬ر٫بیی سا ت٭سًٯ ٦یدٰ٫ذ٦ .غیفٰبی ٪ب٦أ٪٭س ضٱشی ثشای

ا٪ذ٬ا٪تخبةعبضیٯیٚال٨ضٱشٰبثٯ


ٰبی٦ٱبرشاٚ٨ٯاصْشٰٝ٫خ٭درذاضذٮ

خب٪٭ادٮ
ي٫٭ا٦ ٨غ ١سٛ٭٪ت ٖ ٬شاس ٞشْت ٩دس ضشایف خبظ ص٪ذٞی ضٱشی ٚٯ دس ٚط٭سٰبی
شاٮْٗشاٖتػبدیخب٪٭ادٮٰب،

رٱب٨س٭٤اَ٣تثبثیسبص٦ب٪یارت٧بيی٦٭ارٯاست،ثٯٰ٧

پزیش٦یسبصد .

ر٭ا٪ب٨سادسثشاثشا٪غشاْبتارت٧بيیآسیت
٢٭ئیس٭سثثباستٓبدٮاص٪هشیبتصی٦١٧ذيیضذٚٯضٱش٪٭وخبغیاصضی٭ٮی

ص٪ذٞی ثٯ ٪ب ٤ضٱشٞشایی سا ثٯ ٬ر٭د٦یآ٬سد .ای ٩ضٱشٞشایی سا ٦یت٭ا ٨دس ٪٭و ٢جبس
پ٭ضیذ٪ ،٨٭و ًْب٢یت٪ ،غ٭ٮی سخٓٞ ٩ت٪ ،٩غ٭ٮی ا٪ذیطیذٛ٦ ،٨ب ٨ص٪ذٞی ٪ ٬٭و
ساثكٯیارت٧بيیدسضٱش٦طبٰذٮٚشد.اً٦٬تٗذثٯص٪زیشٮایاستٚٯدسیٖٙكتآ،٨

ضٱشٞشایی٬دسٖكتدیٟشآ٨ربً٦ٯیس٬ستبییٖشاسداسد٬.سثسٯً٦یبسساثٯق٭س

٫٫ٚذٮی٦یضا٨ضٱشٞشایییٙربً٦ٯ٦یدا٪ذ:عز٥رً٧یت،تشا٥ٚرً٧یت
٦ستٗی٥تًیی ٩

٬يذ٤تزب٪سیب٪بٰٟ٧٭٪یرً٧یت(ضبسوپ٭س.)159:1390،ثضسٞییٙربً٦ٯثبيج
اْضایص ت٫٭و دس رً٧یت ٦یض٭دٰ .ش صٯ رً٧یت ثضسٞتش ثبضذ رذاییٱبی ْؿبیی ثش
٦ج٫بی٪ژادٖ،٭٫٦٬٤ض٢تثیطتشخ٭اٰذضذ.رذاییْؿبییدسضٱشثبيجسستضذ٨
پی٭٪ذٰبیٰ٧سبیٟی٬اعسبسبتی٦یض٭دٚٯر٭ا٦ىٚ٭صٛتشاصآ٨ثشخ٭سداس٪ذ.ؾًیّ
ضذ ٨ای ٩پی٭٪ذٰب ،ثبيج تٗ٭یت سٖبثت  ٬ؾش٬ست عؿ٭س ٪هبست سس٧ی ٦یض٭د
(سایض 140 ،٩٦ثٯ  ١ٗ٪اص٧٦ :تبص .)140:1379 ،ثٯ ٪هش ا ،٬ص٪ذٞی ضٱشی ٬یژٞیٰبی
ضخػیتیٟ٪٬ششٰبیخبغیدسْشد٪سجتثٯص٪ذٞیپذیذ٦یآ٬سد٪٬یض ٰ٭یتٰبی
ارت٧بيیٖ٭یسادصبسْشسبیص٦ی٫ٚذ.
ٰب٠س٬اثفثی٩ضخػی٦٬تًبٖتآْ٨ؿبیثی٩اْشادساثٯصٱبسدستٯتٗسیٚ٥شدٮ
است :غ٧ی٧ی ،ضخػی ،ارت٧بيی  ٬ي٧٭٦ی .اً٦ ٬تٗذ است ٚٯ ٪٭و ثشٖشاسی استجبـ
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غ٧ی٧ی،صیشث٫بیْشٰٝ٫ساتطٛی٦١یدٰذٰ.ب٠استذال٦٠ی٫ٚذٚٯقشاطضٱشی٦ی-

ت٭ا٪ذثبدسٚی٫٦بستاصسْتبسْؿبیی٪٬یبصٰبی٦شد٤ثٯق٭س٬١ٚتٓب٬تٰبیآٰ٨بدس
ثیْ٩شٰٰٝ٫بی٦خت٦،ّ٣غیفٰبی٦تزب٪سیثشایارت٧بيبت٦ت٫٭وضٱشیخ٫ٕٚ٣ذ٬
اصر٫بیتي٣یٯثطشیتٚٯثٯ٪ب٤ثبصسبصیضٱشی٦شتٛت٦یض٭٪ذ،ارت٫بة٬سصد(٦ذ٪ی
پ٭س .)38 :1387 ،اٰ٧یت  ْؿبی ضخػی ای ٩است ٚٯ ٪ٯ ت٫ٱب ی٧٣ٖ ٙشْ ٬شدی ثٛ٣ٯ
ثخطذْٗ٬فدسص٦ی٫ٯیس٬یبس٬ییٰبیارت٧بيی٪٬ٯ

ثخطیاصْؿبیٞشٰ٬یسا٫ً٦ب٦ی
ثٯي٫٭ا٨ی٧٣ٖٙش٦٬كٕ٣ض٦١ٛیٞیشدْ.ؿبیضخػیيشغٯایدی٫ب٦ی٬ٙدائ٧بًدس
عب٠تُییشاستٚٯ٦تٛب١٦ضذٮ٬ثشاسبسا٬ؾبو٬اع٭ا٦٬٠٭ًٖیتیٚٯْشدخ٭دسا
).ا٪ذاصٮیْؿبیضخػی

دسآٰ٨ب٦ییبثذٖ،جؽ٬ثسف٦ییبثذ(٦ذ٪یپ٭س55 :1387،
یً٫یْبغ٣ٯایٚٯ٦بثی٩خ٭د٬دیٟشا٨عٓم٦ی٫ٚی،٥ثشاسبسدْ٬بٚت٭سعٓبنتاص
خ٭د٬استجبـثشٖشاسٚشد٨ثبدیٟشیتًیی٦٩یض٭د .
ری٩ربٚ٭ثضس٬ص٪ب٦ٯٟ٪بس٬غبعت٪هش ثشرستٯی٦سبئ١ضٱشیدسٚتبة٦ش٬ٜ
عیبت ضٱشٰبی ثضس ٜآ٦شیٛبیی ثش ٗ٪ص ْؿبٰبی ي٧٭٦ی ضٱشی دس ایزب تًب٦الت
ارت٧بيی تأٚیذ ٦ی٧٪بیذ .ثٯ ثب٬س ا ٬آ٪ضٯاصی ٙضٱش ثیطتش دس رٰ٦ ٩ی٦ب٪ذْ ،ؿبٰبی
ي٧٭٦ی ضٱش ث٭یژٮ خیبثبٰ٨ب  ٬پیبدٮسٰ٬بی آ ٨است .ربٚ٭ثض اضبسٮ ٦ی٫ٚذ ٚٯ اْضایص
٪طست  ٬ثشخبست  ٬ا٫٦یت پیبدٮس ،٬تأحیش ٬اس٪٬ٯای ثش رذایی  ٬تجًیؽ ٪ژادی داسد
(پبٚضاد.) 135:1386،ثبت٭رٯثٯي٫٭اٚ٨تبة٦ش٬ٜص٪ذٞیضٱشٰبیثضسٜآ٦شیٛب،ا٬
تشریظ٦یدادٚٯاص استًبسٮیصیستض٫بختیثشایضٱش استٓبدٮ٫ٚذصیشاضٱشساضجیٯ
٦٭ر٭د ص٪ذٮای ٦یدا٪ست ٚٯ ٦ت٭٢ذ ٦یض٭د ،سضذ ٦ی٫ٚذ ،ث٣٭ٌ ٦ییبثذ ،دصبس سٚ٭د ٬
ا٪غكبـ٦یض٭د٦٬ی ت٭ا٪ذاعیبٰ٥ثط٭د.اص٪هشا٬ي٫بغشاسبسیضٱشيجبست٫ذاص٦:شد،٤
خیبثبٰ٨ب،پبسٰ٘ب٦،غ٣ٯٰب،د٢٬ت٬اٖتػبد.ای٩ي٫بغش٧٪یت٭ا٫٪ذثذ٨٬یٛذیٟشص٪ذٞی
٫٫ٚذ٦٬ب٫٪ذاسٞبٰ٨بیثذ٨ا٪سب٪ی ٰست٫ذٚٯثبیٛذیٟشپی٭٪ذ٬ساثكٯی٪ضدیٛیداس٪ذ.
ٰ٧ض٫ی ٩ای٦ ٩٭ؾ٭و سا ٚٯ صشا ثشخی ٦غ٣ٯٰبی ٦سٛ٭٪ی دس ضٱش ٦٭ْٕ  ٬ثشخی
٪ب٦٭ْٗ٫ذثشسسیٚشد٬ثٯای٪٩تیزٯسسیذٚٯي٭اْ١٦ؿبیی٬اٖتػبدید٬يب٦١٦٭ْٗیت
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٦غ٣ٯٰب ٰست٫ذ (ضبسوپ٭س٬ .)216 :1390،ا٫ٚص ٪سجت ثٯ تشس اص ٖشثب٪ی ضذ ،٨ثبيج
٦ی ض٭دثسیبسیاص٦شد،٤اصخكشاتد٬سی٫٫ٚذیبعذاٖ٦١یضا٨دسً٦شؼخكشٖشاس
ٞشْت٫طب٨ساٚبٰصدٰ٫ذٚ،ٯای٩خ٭د٫٦زشثٯيذ٤عؿ٭س٦شد٪٤ٯت٫ٱبدسیٛ٦ٙب٨
خبظثٛ٣ٯدسثیطتشْؿبٰبیي٧٭٦یض٭د(ٚبس٦٭٪ب .)119-120:2003،
وقوعجرمدرمحله 

کاهشاعتمادبیه

کاهشروابط

فردی

بیهفردی




ضکل  : 1هدل تحلیلی 

ْشؼ تئ٭سیٗ٦ ٙب٢ٯ ی عبؾش ای ٩است ٚٯ ايت٧بد  ٬س٬اثف ثیْ ٩شدی دس ثی٩
سب٫ٚب٦ ٨غالت ثب ٦یضاٖ٬ ٨٭و رش ٬ ٤ثضٮٚبسی ثبال٪ ،سجت ثٯ سب٫ٚب ٨دیٟش٦غ٣ٯٰب،
ؾًیّتشخ٭اٰذث٭د .
رٍش پضٍّص
اصآ٪زبٚٯآ٦بس٬اس٫بد٦٭ر٭د٩ٛ٧٦است٪ت٭ا٫٪ذ٦١ٚتُیشٰبیتغٗیٕساپ٭ضص
دٰ٫ذ  ٬ثٯ د٢ی٪ ١یبص ثٯ ص٦ب ٨ق٭ال٪ی ثشای ٦طبٰذٮ ٰ ٬ضی٫ٯی صیبد ٞشدآ٬سی دادٮٰبی
ٰذٮی ٦یذا٪ی ٬
ٗ٦ب٢ٯی عبؾش ٦یت٭ا٪ست ثٯ س٬شٰبی ٦ختّ٣اص ر٣٧ٯ ،اس٫بدی٦ ،طب 
پی٧بیطیغ٭ستپزیشد٢٬ی٦غٕٗاصس٬شاس٫بدی٬ضی٭ٮی٦یذا٪یغشِ٪هشٚشد.ثٯ

يال٬ٮضی٭ٮ یپی٧بیطیٰ٥ثشایای٩پژٰ٬ص٫٦بست٪ج٭دصشاٚٯدسا٪تخبةعز٧٪٥٭٪ٯ

ثبت٭رٯثٯٰضی٫ٯثشث٭د٦٨غذ٬دیتٰبیی٬ر٭دداضتث٫بثشای٩ثبت٭رٯثٯدادٮٰبیپیطی٩
ٚٯ ٦٭ر٭د ث٭د تػ٧ی ٥ثٯ استٓبدٮ اص ضی٭ٮی تغ٣ی ١حب٪٭یٯ ٞشْتٯ ضذ .اص ر٣٧ٯ ٦ضایبی
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تغ٣ی١حب٪٭یٯص٫ی٩دادٮٰبییای٩استٚٯای٩دادٮٰبصیش٪هش٦غٗٗب٦٨زشة٬تغت
آ٦٭صشٰبی خبظ پشسص ٞشا ٬ ٨ثب ع٧بیت ٦ب٢ی ٪ٱبدٰبی ٦شث٭ـ غ٭ست پزیشْتٯا٪ذ؛
دس٪تیزٯاستٓبدٮدسستاصای٩دادٮٰب٦یت٭ا٪ذ٪تبیذٖبث١اق٧ی٫ب٪یساثٯدستدٰذ .
ثبت٭رٯثٯ٦كب٢ت٦زٚ٭سای٦٩كبً٢ٯثٯغ٭ستتغ٣ی١حب٪٭یٯ٬ثباستٓبدٮاصدادٮ-
ٰبی ٦شث٭ـ ثٯ تغٗیٗبت پی٧بیطی پیطی ٩غ٭ست پزیشْتٯ ٦ ٬شتجف ثب ٦٭ؾ٭و ٦٭سد
پژٰ٬صاستٚٯثشاسبس٦ذ٪٠هشیتغٗیٕٓ٦،بٰی٥اصدادٮٰبیپیطی،٩ا٪تخبةضذ٪ذ.
٦طخػبتای٩تغٗیٗبتٓ٦٬بٰی٥ا٪تخبةضذٮاصآٰ٨بدسرذ٠٬صیشآ٦ذٮاست .
جدٍل  :1هؼزفی هٌابغ دادُّا
٪ب٤قشط 

ٚبسْش٦بیقشط 

٦زشیقشط 

سب٬٠

ٓ٦بٰی٦٥٭سداستٓبدٮدس

٦غ١ارشا 

ای٩تغٗیٕ 

ثشسسیییی٬ؾیییًیت قییشطدْتییش٦كبً٢ییبت ٦غ٧یییذيجیییذا٢ٱی1390 ٬تٱشا  ٨ايت٧بد ثیْ٩یشدی٧ٰ ،جسیتٟی
سییش٦بیٯیارت٧ییبيی ارت٧یییبيیْ٬شٰٟ٫یییی س٭س٩ثبستب٪ی 
دسضٱشتٱشا ٨

ارت٧بيی،س٬اثفارت٧بيی ،

ضٱشداسیتٱشا ٨

آسیتٰبی ارت٧یبيی قییشطدْتییش٦كبً٢ییبت سیذعسیی٩سیشاد1390 -تٱشا  ٨تشا٥ٚرً٧یتی،ت٫ی٭وخیشدٮ-
ضٱشتٱشا ٨

ارت٧یییبيیْ٬شٰٟ٫یییی صادٮ 

ْشٰٟ٫یییی،تؿیییًیّ٪ٱیییبد

ضٱشداسیتٱشا ٨

خییب٪٭ادٮ،ثبْییت٦غ٣ییٯٖ٬،٭و
رییش٬٤ثییضٮٚییبسی،اعسییبس
ا٫٦یت 

ثشسسییییٚبالٰیییب ٬قییشطدْتییش٦كبً٢ییبت سًیذً٦یذْش 

1390تٱشا ٨عؿ٭س٬تًب١٦ثب٦غیف 

خیییذ٦بتْشٰٟ٫یییی ارت٧یییبيیْ٬شٰٟ٫یییی
ضٱش٪٬ذا ٨تٱشا٪ی دس ضٱشداسیتٱشا ٨
سكظ٦غ٣ٯای 

جوؼیت ٍ ًوًَِ
رً٧یت ٦٭سد ٦كبً٢ٯ ضٱش٪٬ذا 15 ٨سب ٠ثٯ ثبالی سب٫٦ ٩ٚبقٕ ٞ 22ب٪ٯی ضٱش
تٱشاٰ٨ست٫ذ.اصآ٪زبییٚٯٖبث٣یتتً٧ی٥دادٮٰبثٯ١ٚضٱشتٱشا٦٨ذ٪هشث٭د،اصدادٮ-
ٰبی پیطی٦ ٩شث٭ـ ثٯ دْتش ٦كبً٢بت ْشٰٟ٫ی  -ارت٧بيی ضٱشداسی تٱشاٚ ٨ٯ صیش ٪هش
استبدا٦٨زشةٞشدآ٬سیضذٮث٭د٪ذ،استٓبدٮضذٚٯدسآ٪ٱباص10خ٭ضٯ–٦غ٣ٯ5000،
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پبسخٟ٭ سا دس ٖب٢ت  500ث٣٭٘ ا٪تخبة ٚشدٮ ث٭د٪ذ .دس ای ٩تغٗیٗبت اثتذا ثش اسبس
سشض٧بسیي٧٭٦یسب٦  85٠غالتتٱشا،٨ثشاسبسسٯضبخعسكظتغػیالتص٪ب،٨
پبیٟبٮاٖتػبدی٦٬ٱبرشتثٯ٦غ٣ٯ،ثٯ10خ٭ضٯ٦-غ٣ٯتٗسی٥ضذٮث٭د٪ذ٪٬ٱبیتبًثًذ
اصا٪تخبةث٣٭ٰ٘باصٰشث٣٭٘10پبسخٟ٭ا٪تخبةضذٮ٦٬٭سد٦ػبعجٯٖشاسٞشْتٯا٪ذ .
تًبسیّ ٓ٦بٰی ٬ ٥ضبخعٰبی ٦تُیشٰب٧ٰ ،شاٮ ثب پبیبیی آ٪ٱب ثٯ ضشط رذ)2( ٠٬
است .
جدٍل ضوارُی  : 2هتغیزّا ٍ سٌجِّا

س٫زٯٰب 

٦تُیش 

آٓ٢بیٚش٪٬جبػ 

ص٬سٞیشی  ٬اخبری ،دسٞیشی ٪ ٬ضاو خیبثب٪ی ،تخشیت ا٦٭ا٠
 ٬ي٧٭٦ی ،ثبال ث٭د ٨رش ٬ ٤ر٫بیت ،سشٖت اص ٫٦بص ،٠سشٖت

ٖ٬٭و رش٤
خ٭دس٬٬٬سبی١آ،٨دستشسیآسب٨ثٯ٦٭اد٦خذسٞ،ستشدٞی  0/85
ثضٮٚبسیدس٦غ٣ٯ 

ايتیبد٦یب٨ر٭ا٪ب،٨خشیذْ٬ش٬ش٦طش٬ثبتا٣ٛ٢ی 
س٬اثفثیْ٩شدی 
ايت٧بدثیْ٩شدی 

ساثكٯثبٰشیٙاصٞشٰ٬ٱب:ايؿبیخب٪٭ادٮْ،ب٦ی٬١خ٭یطب٪٬ذا،٨
د٬ستب٧ٰ،٨سبیٟب،٨اْشادٰ٦٥غ٣ٯ 
ايت٧بد ثٯ ٰش ی ٙاص ٞشٰ٬ٱب :ايؿبی خب٪٭ادٮْ ،ب٦ی٬ ١
خ٭یطب٪٬ذا،٨د٬ستب٧ٰ،٨سبیٟب،٨اْشادٰ٦٥غ٣ٯ 

 0/76
 0/71

ً٦١ٚشِٰبً٦19:شِ 

یافتِّای تَصیفی
ٰبیرذ٠٬ض٧بسٮی3

ٖ٬٭ورش،٤ايت٧بد٬س٬اثفثیْ٩شدی٧ٰ:ب٨ق٭سٚٯیبْتٯ
٪طب٦٨یدٰذاصٟ٪شش 13/4دسغذضٱش٪٬ذا٨ضٱشتٱشاٖ٬،٨٭ورش٬٤ثضٮٚبسیدسعذ
خی٣ی  ٥ٚ ٬ ٥ٚدس سكظ ٦غ٣ٯ ٦طبٰذٮ ٦یض٭د  ٬اص ٟ٪شش  47/8دسغذ ضٱش٪٬ذا٨
تبعذ٬دی ای٦ ٩سبئ٬ ١ر٭د داسد  38/7 ٬دسغذ ٰ٦ ٥یٞ٭ی٫ذ ٚٯ ٦سبئ ١ارت٧بيی دس
سكظ ٦غ٣ٯٰب دس عذ صیبدی ٖبث٦ ١طبٰذٮ است ٚٯ ٦یبٟ٪ی 3/25 ٩ثشای ٬ر٭د ٦سبئ١
ارت٧بيی دس ضٱش تٱشا ٨اص ٟ٪شش ضٱش٪٬ذا ٥ٰ ٨ای٦ ٩ك٣ت سا تأییذ ٦ی٫ٚذ ٚٯ ٦٭اسد
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ٖ٬٭ورش٬٤ثضٮٚبسیدسسكظ٦غ٣ٯٰبیضٱشتٱشا٨تبعذ٬دیصیبدیسػ٦یدٰ٫ذ.
ٰ٧ض٫ی٫یبْتٯٰبی رذ ٠٬ض٧بسٮی ٪ 3طب٦ ٨یدٰذ ٚٯ دس  23/7دسغذ ضٱش٪٬ذا٨
ضٱشتٱشا،٨س٬اثفثیْ٩شدیدسعذخی٣ی٦٥ٚ٬٥ٚطبٰذٮ٦یض٭د٬دس 50/6دسغذ
ضٱش٪٬ذا٨تبعذ٬دیس٬اثفثیْ٩شدی٬ر٭دداسد٬ت٫ٱب 13/4دسغذٰ٦٥یٞ٭ی٫ذٚٯ
ايت٧بدثیْ٩شدیآ٪ٱبدسعذصیبدیاستٚٯ٦یبٟ٪ی2/92٩ثشای٬ر٭دايت٧بدثیْ٩شدی
دسضٱش٪٬ذا٨تٱشا٪یٰ٥ای٦٩ك٣تساتأییذ٦ی٫ٚذٚٯ٦یضا٨ايت٧بدثیْ٩شدیضٱش٪٬ذا٨
دسسكظ٦غ٣ٯٰبیضٱشتٱشا٨دسعذ٦ت٭سف٬ر٭دداسد.
٪تبیذ٦كبً٢ٯعبٚیاصآ٨استٚٯدس 19/1دسغذضٱش٪٬ذا٨ضٱشتٱشا،٨ايت٧بد
ثیْ٩شدیدسعذخی٣ی٦٥ٚ٬٥ٚطبٰذٮ٦یض٭د٬دس66/6دسغذضٱش٪٬ذا٨تبعذ٬دی
س٬اثفثیْ٩شدی٬ر٭دداسد٬ت٫ٱب12/7دسغذٰ٦٥یٞ٭ی٫ذٚٯس٬اثفثیْ٩شدیآ٪ٱبدس
عذصیبداستٚٯ٦یبٟ٪ی  2/73٩ثشای٬ر٭دس٬اثفثیْ٩شدیدسضٱش٪٬ذا٨تٱشا٪یٰ٥
ای٦٩ك٣تساتأییذ٦ی ٫ٚذٚٯ٦یضا٨س٬اثفثیْ٩شدیضٱش٪٬ذا٨دسسكظ٦غ٣ٯٰبیضٱش
تٱشا٨دسعذ٦ت٭سفاست.
جدٍل :3تَسیغ فزاٍاًی هیشاى ٍقَع جزم ٍ بشُکاری در هحالت ضْز تْزاى ،اػتواد ٍ رٍابط
بیي فزدی ضْزًٍداى

٦تُییش 

ْشا٬ا٪ی  خی٣ی   ٥ٚتبعذی  صیبد  خی٣ی ر٧ى  ٦یبٟ٪ی  ٩ا٪غشاِ
 ٥ٚ

صیبد 

ٖ٬٭ورش٬٤ثضٮ٪ -سجی   2  36/7  47/8  11/8  1/6
ٚبسی 

٦ك 8  ٕ٣

ايت٧بدثی٩

٪سجی   1/5  11/9  66/6  18/2  1/9

 234  58

 10  180

ً٦یبس 
 0/75  3/25  100
 490
 0/65  2/92  100

ْشدی 

٦ك 9  ٕ٣

 319  87

 57

7

 479

س٬اثفثی٩

٪سجی   248  124  41

 44

 18

 0/88  2/73  100

ْشدی 

٦ك 9  50/6  25/3  8/4  ٕ٣

 3/7

 490
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یافتِّای تبییٌی
ثب ت٭رٯ ثٯ استٓبدٮ ٚشد ٨اص آص٦٭ٰ٨بی آ٦بسی پیصضشـ دس ا٪تخبة آص٦٭ٰ٨بی
آ٦بسی پبسا٦تشی ،ٙثشسسی ٪ش٦ب ٠ث٭د ٨پشا٫ٚذٞی دادٮٰبست ث٫بثشای ٩ثشای ثشسسی
پشا٫ٚذٞیدادٮٰباصآص٦٭ Shapiro٨استٓبدٮٞشدیذٚٯثبت٭رٯثٯيذ٫ً٦٤بداسیْ،شؼ
٪ش٦ب ٠ث٭د ٨ت٭صیى دادٮٰب ٦٭سد تأییذ ٖشاس ٞشْت  ٬آص٦٭ٰ٨بی آ٦بسی پبسا٦تشی٦ ٙ٭سد
استٓبدٮٖشاسٞشْت٫ذ .
س٬اثفٰ٧جستٟیثیٖ٬٩٭ورش٤دس٦غالتضٱشتٱشا٨ثبايت٧بد٬س٬اثفثیْ٩شدی
٦كبثٕ ٦ذ ٠تغٗیٕ  ٬ثب استٓبدٮ اص دیذٞبٮٰبی ٪هشیٯپشداصا ٨ربً٦ٯ ض٫بسی ضٱشی ٬
یصی١٧دسٚال٨ضٱش٬عیبترٰ٫ی،ثی٦٩یضاٖ٬٨٭ورش٬٤ايت٧بد٬


ثخػ٭ظ٪هشیٯ
س٬اثفثیْ٩شدی ساثكٯ٬ر٭دداسد؛ثذی٫ً٦٩بثٯ٦یضا٪یٚٯٖ٬٭ورش٬٤ثضٮٚبسیثیطتش
ثبضذ٦،یضا٨ايت٧بد٬س٬اثفثیْ٩شدیٚبٰص٦ییبثذ .
٪تبیذ رذ 3 ٠٬عبٚی اص آ ٨است ٚٯ ثشای ساثكٯی د٦ ٬تُیش ٖ٬٭و رش ٬ ٤ايت٧بد ثی٩
ْشدی،ؾشیتپیشس٭٬ -0/564٨سكظ٫ً٦بداسی 0/000استیً٫یٰ٧جستٟی٫ً٦بداس،
ٖ٭یٓ٫٦٬ی ایثی٩ای٩د٦٬تُیش٬ر٭دداسد٬ثباْضایصٖ٬٭ورش٬٤ثضٮٚبسیدس٦غ٣ٯ،

٦یضا٨ايت٧بدثیْ٩شدیضٱش٪٬ذا٨تؿًیّ٦یض٭د٧ٰ.ض٫ی٪٩تبیذرذ٦٠٬زٚ٭س٪طب٨
٦یدٰذ ٚٯ ثشای ساثكٯ ی د٦ ٬تُیش ٖ٬٭و رش ٬ ٤س٬اثف ثیْ ٩شدی ،ؾشیت پیشس٭٨
استیً٫یٰ٧جستٟی٫ً٦بداسٖ،٭یٓ٫٦٬یایثی٩ای٩

٬-0/397سكظ٫ً٦بداسی0/000
د٦٬تُیش٬ر٭دداسد٬ثباْضایصٖ٬٭ورش٬٤ثضٮٚبسیدس٦غ٣ٯ٦،یضا٨س٬اثفثیْ٩شدی
ضٱش٪٬ذا٨تؿًیّ٦یض٭د .
جدٍل  :4هیشاى ّوبستگی ٍقَع جزم ٍ بشُکاری پضٍّص با اػتواد بیي فزدی ضْزًٍداى

ضبخػٱب 

ٖ٬٭ورش ٤

ؾشیتپیشس٭٨
سكظ٫ً٦بداسی
تًذاد

ايت٧بدثیْ٩شدی 

س٬اثفثیْ٩شدی 

** -0/564

** -0/397

0/000

 0/000

 490

475
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رابطِی هٌطقِی سکًَت با هیشاى اػتواد بیي فزدی
ٰ٧بٞ ٨٭٪ٯٚٯدس٦جب٪ی٪هشیٗ٦ب٢ٯرٚشضذاص٪هشربٚ٭ثضْؿبٰبیي٧٭٦یضٱشی
دس ایزبدتًب٦التارت٧بيیثی٩سب٫ٚبٗ٪٨صداس٪ذ.ثٯثب٬س٬ی٬ا٫ٚص٪سجتثٯتشساص
ٖشثب٪یضذ،٨ثبيج٦ی ض٭دثسیبسیاص٦شد،٤اصخكشاتد٬سی٫٫ٚذیبعذاٖ٦١یضا٨دس
ً٦شؼخكشٖشاسٞشْت٫طب٨ساٚبٰصدٰ٫ذٚ،ٯای٩خ٭د٫٦زشثٯيذ٤عؿ٭س٦شد٪٤ٯ
ت٫ٱبدسیٛ٦ٙب٨خبظثٛ٣ٯدسثیطتشْؿبٰبیي٧٭٦ی٦یض٭د.ثبت٭رٯثٯثٱشٮٞیشیاص
آص٦٭٨آ٦بسی٦ت٫بستثبسك٭ط٦تُیشٰبٰ٧ب٨ق٭سٚٯرذ٪5٠٬طب٦٨یدٰذٗ٦،ذاس 506
f= 5/استٚٯثبت٭رٯثٯسكظ٫ً٦بداسیآ٨یً٫ی،sig =0/000ثی٫٦٩كٗٯیسٛ٭٪ت
٬ايت٧بدثیْ٩شدیساثكٯی٫ً٦بداسی٬ر٭دداسد .
ثب  ت٭رٯ ثٯ ٪تبیذ ٫ً٦بداسی ،تٓب٬ت ثی٫٦ ٩بقٕ تٱشا ٨دس ٦یضا ٨ايت٧بد ثیْ٩شدی
آص٦٭٫ٟ٧ٰ٨ی٦یبٟ٪یٰ٩بی٫٦بقٕتٱشا٨ثشاسبس٦یضا٨ايت٧بدثیْ٩شدیا٪زب٤ضذٚٯدس
٫٦بقٕ٧ٚ21٬19،18،10تشی٩ايت٧بدثیْ٩شدی٬دس٫٦بقٕ22٬7،1،6ثیطتشی٦٩یضا٨
ايت٧بدثیْ٩شدیساضبٰذٰستی٬٥دسسبیش٫٦بقٕ٦یضا٨ايت٧بدثیْ٩شدیدسعذ٦ت٭سف
ٖشاسداسد .
جدٍل  :5رابطِی هٌطقِی سکًَت ٍ اػتواد بیي فزدی
ضاخص
هتغیز
ثیٞ٩شٰ٬ی

ايت٧بد
ارت٧بيی

دس٨٬
ٞشٰ٬ی
ر٧ى

هجوَع

درجات

هیاًگیي

هجذٍرات

آسادی

هجذٍرات

34/516

21

1/643

136/405

457

170/918

478

0/298

آسهَى f

سطح
هؼٌاداری

5/506

 0/000


رابطِی هٌطقِی سکًَت با هیشاى رٍابط بیي فزدی
ٰ٧ب٨ق٭سٚٯرذ٪ 6٠٬طب٦٨یدٰذ ٗ٦ذاس  f = 37/ 214است ٚٯثبت٭رٯثٯسكظ
٫ً٦بداسی آ ٨یً٫ی  ،sig =0/000ثی٫٦ ٩كٗٯی سٛ٭٪ت  ٬س٬اثف ثیْ٩شدی ساثكٯی
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٫ً٦بداسی٬ر٭دداسدث٫بثشایْ٩شؼغٓشسدْ٬شؼی٦ٙ٭سدتأییذاست .
ثبت٭رٯثٯ٪تبیذ٫ً٦بداسیتٓب٬تثی٫٦٩بقٕتٱشا٨دس٦یضا٨ثشٖشاسیس٬اثفثیْ٩شدی
آص٦٭٫ٟ٧ٰ٨ی٦یبٟ٪یٰ ٩بی٫٦بقٕتٱشا٨ثشاسبس٦یضا٨س٬اثفارت٧بيیا٪زب٤ضذٚٯدس
٫٦بقٕ٧ٚ19٬18،15،16تشی٦٩یضا٨ثشٖشاسیس٬اثفارت٧بيی٬دس٫٦بقٕ21٬13،1،3
ثیطتشی٦٩یضا٨ثشٖشاسیس٬اثفثیْ٩شدیساضبٰذٰستی .٥
جدٍل  :6رابطِی هٌطقِی سکًَت ٍ رٍابط بیي فزدی

ضبخع 
٦تُیش
ثیٞ٩شٰ٬ی
س٬اثف

دس٨٬

ارت٧بيی

ٞشٰ٬ی
ر٧ى

٦ز٧٭و

دسربت

٦یبٟ٪ی٩

٦زز٬سات

آصادی

٦زز٬سات

423/003

21

20/143

245/198

453

0/541

668/201

474

آص٦٭f٨

سكظ
٫ً٦بداسی 

37/214

0/000

رابطِی هٌطقِی سکًَت با هیشاى ٍقَع جزم ٍ بشُکاری
ٰ٧ب٨ق٭سٚٯرذ٪7٠٬طب٦٨یدٰذٗ٦ذاسf= 25/086استٚٯثبت٭رٯثٯسكظ٫ً٦ب-
،ثی٫٦٩كٗٯیسٛ٭٪ت٦٬یضاٖ٬٨٭ورش٬٤ثضٮٚبسیساثكٯی

داسیآ٨یً٫یsig =0/000
٫ً٦بداسی٬ر٭دداسدث٫بثشایْ٩شؼغٓشسدْ٬شؼی٦ٙ٭سدتأییذاست .
ثبت٭رٯثٯ٪تبیذ٫ً٦بداسیتٓب٬تثی٫٦٩بقٕتٱشا٨دس٦یضاٖ٬٨٭ورش٬٤ثضٮٚبسیآص٦٭٨
ٰ٫ٟ٧ی٦یبٟ٪یٰ٩بی٫٦بقٕتٱشا٨ثشاسبس٦یضاٖ٬٨٭ورش٬٤ثضٮٚبسیا٪زب٤ضذٚ.ٯدس
٫٦بقٕ٧ٚ22٬ 6،3،1تشی٦٩یضاٖ٬٨٭ورش٬٤ثضٮٚبسی٬دس٫٦بقٕ18٬ 16،7،8،9،10
ثیطتشی٦ ٩یضاٖ٬ ٨٭و رش ٬ ٤ثضٮٚبسی سا ضبٰذ ٰستی ٬ ٥اص ٪هش پبسخٟ٭یب ٨دس سبیش
٫٦بقٕٖ٬٭ورش٬٤ثضٮٚبسیتبعذ٬دیٖبث٦١طبٰذاست .
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جدٍل  :7رابطِی هٌطقِی سکًَت ٍ ٍقَع جزم ٍ بشُکاری

ضبخع 
٦تُیش

ٖ٬٭و
رش٬٤
ثضٮٚبسی

ثیٞ٩شٰ٬ی
دس٨٬
ٞشٰ٬ی
ر٧ى

٦ز٧٭و

دسربت

٦یبٟ٪ی٩

٦زز٬سات

آصادی

٦زز٬سات

6050/483

21

 288/118

5375/136

468

11425/619

489

آص٦٭f٨

سكظ
٫ً٦بداسی

25/086

11/485

 0/000

تحلیل هسیز 
تغ٣ی٦١سیشثسف٦ذٰ٠بیسٞشسی٭٪یاست٬دسٗ٦بٗ٦٤بیسٯ٦،ذٰ٠بیسٞشسی٭٪یثٯ
ٓ٦ٱ٭٤ي٣یت٪ضدیٙتشاست.دسعب٢یٚٯدس٦ذٰ٠بیسٞسی٭٪ی٣ٚیٯی٦تُیشٰبی٦ستٗ١
ٰ٥ص٦ب٥ٰ٬٨يشؼدس٪هشٞشْتٯ٦یض٭٪ذ٦.ذٰ٠بی٦سیش دس٬اٖىی٪ٙ٭و ت٭ا٢ییب
تٗذ٬٤تأخشثی٦٩تُیشٰبٖبئٰ١ست٫ذ٬دسعب٢ی٦ذٰ٠بیسٞشسی٭٪یثٯ٪٭يیدسثشاثش
خكیآسیتپزیش٪ذ٦.ذٰ٠بی٦سیشآسیتپزی٧ٚتشیداس٪ذ٦.ذٰ٠بی


ٰبی٦خ٥ٰ١
آْت
٦سیشثٯ٪٭يیثٯد٪یبیارت٧بيی٪ضدیٙتش٪ذ .
دس٦ذٰ٠بی٦سیش٦،ذ٢یا٪تخبة٦یض٭دٚٯدادٮٰبثبتئ٭سیا٪كجبٔثیطتشیداضتٯثبض٫ذ
پس٦ذ٠ثبیذٰ٥اص٪هشآ٦بسی٥ٰ٬ثٯ٢غبل٦جب٪ی٪هشیًٗ٦٭٠ا٪تخبةض٭د .
وقوعجرمدرمحله 

-0/83

-0/65

کاهشاعتمادبیه
فردی

0/025

ضکل  :2تحلیل هسیز رٍابط بیي فزدی ضْزًٍداى

کاهشروابطبیه
فردی
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جدٍل : 8آثار هستقین ٍ غیزهستقین هتغییزّای الگَی تحلیلی بز رٍابط بیي فزدی

٦تُیشٰب 

احش٦ستٗی ٥

احشَیش٦ستٗی ٥

احش٣ٚی 

ٖ٬٭ورش٬٤ثضٮٚبسی 

 0/38

 0/01

 0/39

ايت٧بدثیْ٩شدی 

 0/026

-

 0/026

دٰ٫ذٮیتأحیشات٦ستٗیَ،٥یش٦ستٗی٬٥تأحیش٦١ٚتُیشٰبیاٟ٢٭ی
رذ٪ 8٠٬طب ٨
تغ٣ی٣ی تغٗیٕ است .ثب ت٭رٯ ثٯ دادٮٰبی رذ ٠٬ثبال  ٬اسبس است٫بد ثٯ آحبس ٦ستٗی٥
تشی٩پیصثی٫ی٫٫ٚذٮیس٬اثف

٦تُیشٰب٦،تُیشٖ٬٭ورش٤دس٦غ٣ٯ(ٖ)0/38٭یتشی٦٬٩ٱ٥
ثیْ٩شدیاست٬ثًذاصآ٦،٨تُیشايت٧بدثیْ٩شدی(٪)0/026یضثشس٬اثفثیْ٩شدی
ضٱش٪٬ذا٨تأحیشٞزاساست .
ثشاسبساست٫بدثٯآحبسَیش٦ستٗی٦،٥تُیشٖ٬٭ورش٤ثبتأحیشثش٦تُیشايت٧بدثی٩
٫٫ٚذٮیس٬اثفثیْ٩شدیاست .
ثی٫ی 
پیص 
ْشدیثبؾشیت٦سیش 0/01
بحث ٍ ًتیجِگیزی
ایٗ٦ ٩ب٢ٯ ثشای ثشسسی ساثكٯی ٦یضاٖ٬ ٨٭و رش ٬ ٤ثضٮٚبسی دس ٦غ٣ٯ اص دیذ
ضٱش٪٬ذا،٨ثب٦یضا٨ايت٧بد٬س٬اثفثیْ٩شدیآ٪ٱبتذ٬یٞ٩شدیذ.ثٯٰ٧ی٩د٢ی١دادٮٰبی
٦شث٭ـثٯ 5000پبسخٟ٭اصسب٫ٚب٫٦ 22٨كٗٯتٱشا٦٨٭سداستٓبدٮٖشاسٞشْت.یبْتٯٰبثب
ا٪تهبسات٪هشیٰ٧بٰٝ٫است٧ٰ٬ب٨ق٭س ٚٯدسثغج٪هشیدیذٞبٮاتضی٭٪یدس٦٭سد
س٭ٔداد٦٨غیف ٰبیٚب٢جذی ثٯس٭یٰ٧سبصضذ٨ثب ارت٧بو٦كشطضذ٪،تبیذٗ٦ب٢ٯ-

عبؾش٪یض٦ؤیذای٦٩ك٣تاستٚٯ٦یضاٖ٬٨٭ورش٬٤ثضٮٚبسیدس٦غ٣ٯثب٦یضا٨ايت٧بد
تٯٰب ٦ؤیذ
٪ ٬یض س٬اثف ثیْ ٩شدی ضٱش٪٬ذا ٨ساثكٯی ًٛ٦٭س ٫ً٦ ٬بداسی داسد .یبْ 
٪هشیبتص٣جیدس٦٭سد٬ر٭دساثكٯثی٩ثیايت٧بدی٬س٭ءن،٩تأحیش٦ؤحشٚ٬بٰ٫ذٮایثش

س٬اثف٬پی٭٪ذٰبیارت٧بيیداسد٬ای٩ا٦شص٦ی٫ٯ ی٫٦بسجیثشایا٪ض٬ایارت٧بيیاْشاد

)٬.ر٭دساثكٯثی٫٦٩كٗٯیسٛ٭٪ت٪یض٦ؤیذ٪هشیبت

ْشاٰ٦٥یسبصد(ص٣جی28:1383،
ربٚ٭ثض دس٦٭سدٗ٪صْؿبٰبیي٧٭٦یضٱشیدسایزبدتًب٦التارت٧بيیثی٩سب٫ٚب٨
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٦غالتضٱشتٱشا٨است .
ٰ٧ض٫ی ٩ای ٩یبْتٯٰب ثب ٪تبیذ تغٗیٗبت پیطی ٩خبسری (ث٭سس ْی٣ذ٪ ٬ )2009 :یض
تغٗیٗبت داخ٣ی ٚٯ تب عذ٬دی ثٯ ای٦ ٩٭ؾ٭و پشداختٯا٪ذ (ْیؿیٓ٦ ،1393،بخشی،
٬1395يجذا٢ٱی٧ٰ)1392،بٰ ٝ٫است٦٬ؤیذیٖ٭یثشایتجیی٩ايت٧بدثیْ٩شدی٬
ساثكٯثی٩آ٨ثبپی٭٪ذٰبی٦غ٣ٯایت٭سف٦تُیشٰبیارت٧بيیْؿبٰبیضٱشیاست .
ٰبیسش٦بیٯی

دس٦ز٧٭وثبت٭رٯثٯایٛ٫ٯايت٧بدثیْ٩شدیثٯي٫٭ا٨یٛیاص٦ؤٓ٢ٯ
ارت٧بيی،دسثبالثشد٨سكظ٦طبسٚتارت٧بيیاْشادٗ٪صثسضاییداسدٰ٬شدٓ٦٬ٱ٭٤
ايت٧بدثیْ٩شدی٬س٬اثفثیْ٩شدیثبٖ٬٭ورش٬٤ثضٮٚبسیدس٦غالتاستجبـداس٪ذ.

ث٫بثشای٩تالشثشایٚبٰص٦یضاٖ٬٨٭ورش٬٤اْضایصايت٧بد٬س٬اثفثیْ٩شدیالص٬٤
ؾش٬سیثٯ٪هش ٦یسسذٚٯ اصای ٩تالشٰب٦یت٭ا٨ثٯاستٗبءٚیٓیت٬سبص٦ب٨یبْتٟی
ٚب٢جذی٬ارت٧بيیاضبسٮٚشد .
دال٢ت ٰبی ٚبسثشدی ای ٩تغٗیٕ ت٭رٯ ثیطتش ٦ذیشا ٨ضٱشی  ٬ا٪تهب٦ی ثٯ ا٦ش سبص٦ب-٨
یبْتٟیٚب٢جذی٬ارت٧بيیدس٦غ٣ٯٰبی٬اٖىدس٫٦بقٕ21٬ 16،18،19،8،9،10،15،7

ضٱشتٱشا٨داسد.ثبصسبصیثبْتٰبیْشس٭دٮ،تأ٦ی٩س٬ض٫بییً٦بثش٧٪،بٰبیسبخت٧ب٬٨
ً٦بثشي٧٭٦ی،تٗ٭یتخذ٦بتي٧٭٦ی٬ثٱج٭دْؿبٰبیسجض٪،طیٞ٩٧بٰٱب،اعذاث٦شاٚض
تٓشیغی ثشای ضٱش٪٬ذا ٬ ٨ثٯ خػ٭ظ ٖطش ر٭ا٦ ،٨یت٭ا٪ذ ٗ٪ص تًیی٫٫ٚ ٩ذٮای دس
ٚبٰصٖ٬٭و٦سبئ١ارت٧بيی٬تٗ٭یتايت٧بدثیْ٩شدی،اعسبسا٫٦یت٬ثٯتجىتٗ٭یت

پی٭٪ذٰبی٦غ٣ٯایضٱش٪٬ذا٨داضتٯثبضذ .
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