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چکیذُ:
شًبى ثِ عٌَاى ًیوی اش جوعیت حبضیًِطیي اش ثسیبزی جْبت دچبز هحسٍهیتتّتبی اجموتبعی-
اقمػبدی ٍ فسٌّگی هؿبعفی ّسمٌد ٍ ثس اسبس ثسزسیّبی هحقق ،هكبلعتِای كتِ هطصػتبب ثتِ
ثسزسی ٍؾعیت شًبى حبضیًِطیي ثصػَظ ًگسشّب ٍ زفمبزّبی اجموبعی ایتي قطتس دسداهمتِ
ثبضد ،غَزت ًگسفمِ است؛ ثٌبثسایي ّدف كلی ایتي ححقیتق هكبلعتِی زفمبزّتب ٍ ًگتسشّتبی
اجموبعی ٍ فسٌّگی شًبى حبضیًِطیي دز یکی اش ثصزگمسیي هحالت حبضیِی ضتْس ضتیساش یعٌتی
ضْسک سعدی هیثبضد .زٍش ححقیق دز ایي دژٍّتتص اش ًتَ دیوبیطتی ٍ حکٌیتم جوت آٍزی
دادُّب« ،دسسطٌبهِی هحققسبهمِ» ثَدُ است .جبهعِی آهبزی كلیِی شًبى حبضتیًِطتیي ضتْسک
سعدی ضیساش یعٌی ً 25542فس هیثبضد كِ ثب استمفبدُ اش جتدٍم هَزگتبى ٍ زٍش ًوًَتِگیتسی
هَضِای ثب ً 348فس اش آًبى هػبحجِ گسدید .یبفمِّتبی ایتي دتژٍّص دز دٍ ثصتص حَغتیفی ٍ
اسمٌجبقی ازائِ ضدُ است كِ دز ثصص حَغیفی ،یبفمِّب ًطبى هیدّد كِ هطبزكت شًتبى دز حتد
همَسف هیثبضد .دز شهیٌِی حعلق ضْسًٍدی یبفمِّب حبكی اش حعلق شیبد ( 53دزغد) شًبى ثِ ضْس
ضیساش هیثبضدّ .وچٌیي ثیطمس شًبى حقدیسگسا ثتَدُاًتد ٍ ضتیَ فسٌّتق فقتس دز هحلتِ دز حتد
همَسف ( 80/7دزغد) هیثبضد .زٍاثف ثسیبز ؾعیف ّوسبیگبى ثب یکدیگس ( 77دزغد) ،اعمقبد ثِ
شیبد ثَدى آسیتّبی اجموبعی ٍ سجم شًدگی فقیساًِحس اش جولِ دیگس ًمبیج ثتِ دستت آهتدُ دز
ثصص حَغیفی ححقیق هیثبضد .دز ثصص اسمٌجبقی ًیص یبفمِّب ًطبى هیدّد ّوجسمگی ثِ دستت
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آهدُ ثیي سبثقِی سکًَت ٍ ًگسش ثِ ٍجَد آسیتّبی اجموبعی ٍ سبثقِی سکًَت ٍ حوبیالت
فسشًدآٍزی ،اش آًجب كِ سكح هعٌبدازی هحبستجِ ضتدُ ثتِ حسحیتت ()Sig=0.20( ٍ )Sig=0.34
ثصزگمس اش آلفبی ححقیق ( )α=0.05است ،هعٌبداز ًویثبضد؛ اهب ّوجسمگی ثیي ثبٍزّتبی فسٌّگتی
شًبى ٍ حوبیل ثِ هطبزكت ٍ ثیي سبثقِی سکًَت ٍ زفمبز فسشًدآٍزی ،اش آًجب كِ سكح هعٌبدازی
هحبسجِ ضدُ ( )Sig=0.00( ٍ )Sig=0.02كَچکمس اش آلفبی ححقیق ( )α= 0.05است ،ثٌتبثسایي
ّوجسمگی ثیي همغیسّب هعٌبداز هیثبضدً .مبیج حبغلِ اش ححلیل ٍازیتبً

(آشهتَى ً )Fیتص ًطتبى

هیدّد دز ًگسش ثِ ٍجَد آسیت اجموبعی ثس حست سكح سَاد حفبٍت هعٌبداز ٍجتَد دازد .دز
آشهَى زگسسیًَی ححقیق ًیص  8همغیس ستي ،ستي اشدٍا  ،دزآهتد ،قتَم هتدت اشدٍا  ،ستبثقِی
شًدگی دز ضْس ،حعداد ًَشاد فتَت ضتدُ ،حعتداد هكلتَة فسشًتد ٍ ضتبهع حقتدیسگسایی ٍازد
زگسسیَى گبم ثِ گبم گسدید كِ دز هسحلِی اٍم 59 ،دزغد حغییسات همغیس ٍاثستمِ ()R2= 0/59
حَسف همغیس قَم هدت اشدٍا حجییي ضدُ ٍ دز هسحلِی دٍم ضبهع حقتدیسگسایی ٍازد هعبدلتِ
زگسسیًَی گسدید كِ ایي همغیس ثتب همغیتس قتَم هتدت اشدٍا دازای ّوجستمگی قتَی ثتب همغیتس
فسشًتدآٍزی هتتیثبضتتد ( 62 ٍ )R= 0/788دزغتتد حغییتتسات همغیتتس ٍاثستمِ زا حجیتتیي هتتیكٌٌتتد
(.)R2= 0/620
ٍاصگاى کلیذی :شًبى حبضیًِطیي ،فسٌّق فقسً ،گسش اجموبعی -فسٌّگی

هقذهِ ٍ تیاى هسألِ:
حبضیًِطیٌی د

اش اًقالة غٌعمی همَلد ٍ حب ثِ اهتسٍش یکتی اش هعؿتالت عوتدُی

ضْسی ثَدُ كِ داهيگیس حوبهی ضْسّبی جْبى ضدُ است؛ ثِ قَزیکِ اهسٍشُ یتم ًفتس اش
ّس ً 6فس جوعیت جْبى ،یعٌی كوی ثیص اش یم هیلیبزد ًفس دز حبضیِّب ٍ شاغِّب شًدگی
هیكٌٌتتد (ایصسمتتَ ٍ1حستتَتستَهی .)2009 ،2دز ایتساى ًیتص دت

اش ٍزٍد ٍ استمقساز

سسهبیِدازی ٍاثسمِ ،ددیدُی حبضیًِطیٌی ثِ ٍجَد آهد ٍ زضد آى عوتدح اش ستبم 1320
ثِ ثعد ضدت یبفت (شاّد شاّداًی )2 :1369 ،ثِ قَزیکِ اهسٍشُ ثس اسبس ثسآٍزدّتب ثتیي
 10حب  12هیلیَى ًفس اش جوعیت  40هیلیَى ًفسی سکٌِی ضْسی كطَز دز چٌیي هٌتبققی
سکًَت دازًد (ًقدی.)1388 ،
1- Izutsu
2- Tsutsumi

ثصص قبثلحَجْی اش هْبجساى ثِ ًقبـ حبضیِی ضتْسّب زا شًتبى حطتکیل هتیدٌّتد؛
چساكِ یکی اش اضکبم هْن هْبجستّب ،هْبجست هبًَادگی یب ثتِ حعجیتس شًجتبًی ()1371
هْبجست حجعی هیثبضد كِ ضبهل شًبى ٍ دهمساى ّن هیگسدد؛ ثٌبثسایي شًبى اش گتسٍُّتبی
عودُی حطکیلدٌّدُی حبضیًِطیٌبى كطَز هحسَة هتیضتًَد .آًتبى اگسچتِ ثتِ تبّس
حػوینگیسًدُی اغلی دز هْبجستّبی زٍسمب ثِ ضْس ًیسمٌد ،اهب ضْسگسایی دز هیبى شًبى
ثبالحس ٍ ثیطمس است ٍ اغلت اش حسغیتكٌٌدگبى اغلی هبًَازّب ثِ هْبجست هتیثبضتٌد :دز
حبم حبؾس الگَّبی هْبجست حغییساحی داضمِ است ٍ اهسٍشُ یکی اش هْومسیي زًٍدّب دز
هْبجستٍ ،زٍد شًبى ثِ جسیبىّبی هْبجست استت .حتب دٍ دّتِی قجتل ،دز ححقیقتبت ٍ
هداهالت سیبسی دز هَزد هْبجست ،جٌسیت ثتِ عٌتَاى یتم هقَلتِی ححلیلتی دز ًرتس
گسفمِ ًویضد .ایي ثیحَجْی ثس ایي فسؼ هجمٌی ثَد كِ هْبجستّب ثیطمس جسیبًی هسداًِ
ٍ هْبجست شًبى فقف دز ازحجبـ ثب هْبجستّبی هبًَادُ است ،اهب دز دّتِّتبی اهیتس دز
حدٍد ًیوی اش هْبجساى شًبى ّسمٌد .شًبى دز ّس دٍ هْبجستّتبی ثتیيالوللتی ٍ داهلتی
حؿَز شیبدی داضمِاًد ٍ ستسعت شًبًتِ ضتدى اش دٍ دّتِی اهیتس افتصایص یبفمتِ استت
(سٌگسا2003 ،1؛ ثِ ًقل اش هحوَدیبى ٍ ّوکبزاى.)1388 ،
دز سبلیبى اهیس ثِ دلیل اّویت حَجِ ثِ حَسعِی اهَز شًبى ،ایي قطس دز ثسًبهتِّتبی
سبهبًدّی حبضیِّب ٍ ًیص حَاًوٌدسبشی حبضیًِطیٌبى كِ حَسف ستبشهبىّتبی ثتیيالوللتی
اجسا هیضَد ،یکی اش گسٍُّبی اغلی ّدف هحسَة هیگسدًد (ًقدی)1384 ،؛ ثٌتبثسایي
اش آًجب كِ اش یم قسف حدٍد ًیوی اش جوعیت حبضیًِطیبى زا شًبى حطکیل هیدٌّد كتِ
ثب ٍجَد ح كیدات شیبد ثتس هستبئل ستکًَمگبُّتبی غیسزستوی ،هم ستفبًِ ًرتبم ثبٍزّتبی
اجموبعی ٍ فسٌّگی ایي گسٍُ هبًٌد هسدُفسٌّق فقس دز حبضیِّب ،ثبٍزّبی شًبى دز هَزد
هطبزكت ،زٍاثف ّوسبیگیً ،گسش ثِ آسیتّبی اجموبعی ،هبًَادُ ،فسشًدآٍزی ٍ سجم
شًدگی هَزد غفلت هحققبى ضْسی قساز گسفمِ است ٍ اش آًجب كِ آگتبّی اش ًگتسشّتبی
اجموبعی -فسٌّگی افساد ّس جبهعِ ،یکی اش ازكبى اسبستی ثسًبهتِزیتصیّتبی اجموتبعی-
فسٌّگی ٍ حمی اقمػبدی آى است (جبزاللْی .)475 :1383 ،ثٌبثسایي ایي ححقیتق حالضتی
1- Tsutsumi

است ثسای ثسزسی ایي اهس دز ثیي شًبى حبضیًِطیي ضْسک سعدی ضیساش.
ایي هقبلِ دز اداهِ ثِ ثسزسی دیطتیٌِی ححقیتق ،چتبزچَة ًرتسی ،ست االت ٍ فسؾتیبت
ححقیق ،زٍشضٌبسی ححقیق ،حجصیِ ٍ ححلیل یبفمتِّتبی ححقیتق (حَغتیفی ٍ استمٌجبقی)
هیدسداشد ٍ دز ًْبیت ثِ ًمیجِگیسی ٍ ازائِی چٌد دیطٌْبد هجبدزت هیٍزشد.
پیطیٌِی تحقیك:
دز ثیي هكبلعبت داهلی ٍ هبزجی غَزت گسفمِ دز شهیٌِی حبضیًِطیٌی ،هكبلعتِای
كِ ثِ ثسزسی ًگسشّب ٍ زفمبزّبی اجموبعی ٍ فسٌّگی حبضیًِطیٌبى ٍ یب دزثتبزُی شًتبى
حبضیًِطیي ثِ قَز هبظ دسداهمِ ثبضد ،یبفت ًطتد؛ ثٌتبثسایي دز دیطتیٌِ ستعی گسدیتد
ححقیقبت داهلی ٍ هبزجی غَزت گسفمِ ثِ غَزت عبم آٍزدُ ضَد.
زثبًی ٍ افطبزكْي ( )1381دز یم دژٍّص هیداًی ثِ ثسزسی حبضیًِطیٌی ،هطبزكت
ٍ هسبئل اجموبعی ضْسی دز هٌكقِی ازشًبى اغفْبى دسداهمٌدّ .دف اش ایي ثسزسی هَزد
هكبلعِ قساز دادى دٍ عبهل حبضیًِطیٌی ٍ هطبزكت كِ ًقطتی كلیتدی دز ایجتبد ،حتداٍم،
گسمسُ ٍ ٍیژگیّبی هسبئل اجموبعی ضْسی دازًد ،ثَدُ استت .یبفمتِّتبی ایتي ثسزستی
ًطبى دادُ كِ هطبزكت اجموبعی ثیي سبكٌبى هحلتِ ثستیبز اًتدک ثتَدُ ( 2دزغتد) ٍ 98
دزغد دبسصگَیبى دز ّیچگًَِ فعبلیت دسمِجوعی ٍ گسٍّی ضسكت ًداضمِاًد؛ ثتیص اش
 80دزغد حبضیًِطیيّب ثِ قسیقی ثب ًبٌّجبزیّب اش جولِ ددیدُی قبچتب هتَاد هصتدز،
هطًَتّبی جٌسی ٍ غیسُ سس ٍ كبز داضتمِاًتد ٍ ّوچٌتیي ثیکتبزی ٍ فقتس فسٌّگتی-
آهَشضی هٌكقِ ،هَجت آدبًدی

ًبٌّجبزی ثسای ضْس اغفْبى ضدُ است.

ضیصی ( )1381دز هٌبقق حبضیًِطیي اسالمضْس ،اكجسآثبد (ًستین ضتْس) ستلكبىآثتبد
(گلسمبى) ثِ ثسزسی ثسهی هطصػِّبی اجموبعی-فسٌّگی دز سکًَمگبُّبی حبضیًِطیي
اش قجیل هبسمگبُ جوعیت ٍ حسكیت قَهی ٍ فسٌّگی حبضیًِطتیٌبى ،دیًَتدّب ٍ ازحجبقتبت
اجموبعی ،الگَی زفمبز اجموبعی ،هطبزكت حبضیًِطیٌبى دسداهمِ استت .یبفمتِّتبی ایتي
ثسزسی ًطبى داد كِ هطبزكت اجموبعی ٍ ازحجبقبت ّوسبیگی دز هساحل اٍلیِ ثبالست اهب
دز هساحل ثعدی زضد ،زٍاثف ّوسبیگی ٍ هطبزكت ًسجمبب كبّص یبفمِ استّ .وچٌیي ثتس
اسبس یبفمِ ّبی ایي دژٍّص قلوسٍ ذٌّی سبكٌبى اش هحیف سکًَت هَد ،ثستیبز هحتدٍد

ثَدُ ٍ دز ٍاحدّبی ّوسبیگی همَقف هیضَد.
عسیؿی ٍ ّوکتبزاى (ً )1383یتص دز یتم هكبلعتتِی هیتداًی ثتِ ثسزستتی هستتبئل
حبضیًِطیٌی ثب ح كید ثس جٌجِّبی اجموبعی-فسٌّگی (هكبلعِی هَزدی :هٌتبقق ازشًتبى ٍ
دازک اغفْبى) دسداهمٌد .دز فسؾیبت ایي ثسزسی همغیسّبی حبضیًِطیٌی ٍ ضغل قجلی ثتِ
عٌَاى همغیسّبی هسمقل ٍ هطبزكتّبی اجموبعی ،سیبسی ٍ فسٌّگی ،اًحسافبت ،ثیکتبزی
ٍ كبز كسدى ثِ عٌَاى همغیسّبی ٍاثسمِ هَزد ثسزسی ٍ كٌکبش قساز گسفمِ است .یبفمِّبی
ایي ححقیق ثیبًگس ٍجَد زاثكِی حبضیًِطیٌی ثب هطبزكت سیبسی ،اجموتبعی ٍ فسٌّگتی،
اًحسافبت ،ثیکبزی ٍ ضغل قجلی ثَدُ است.
ًقدی ( )1384دز ححقیقی ثِ ثسزسی ٍؾتعیت حبضتیًِطتیٌی ٍ هستبئل آى دز ضتْس
ّوداى هیدسداشد ٍ ایي هسبئل زا دز سِ دسمِ -1 :هسبئل اقمػبدی ،ضبهل هسکي ،ضتغل،
دزآهد ،ثیکتبزی ٍ دیگتس هستبئل هسثتَـ  -2هستبئل فسٌّگتی -اجموتبعی ،هطتمول ثتس:
اًحسافبت اجموبعی ،عدم هطبزكت ٍ ًداضمي زٍحیتِی ضتْسًٍدی ،همغیسّتبی فسٌّگتی،
ًٍدالیسن ،فقس ٍ  ٍ -3 ...هسبئل كبلجدی ٍ شیسسبهمی حسسین ًوَدُ است .دز ایي ححقیتق
هطکالت شًبى ٍ دهمساى حبضیًِطتیي ،آستیتّتبی اجموتبعی هتبظ شًتبى ،زفمبزّتبی
ثبزٍزی شًبى ٍ زؾبیت ٍ آزشٍّبی شًبى حبضیًِطیي ًیص ثِ عٌَاى ثصطی اش ححقیق هتَزد
ثسزسی قساز گسفمِ است.
احودی ٍ ایوبى ( )1384دز هكبلعِای ثِ ثسزسی فسٌّق فقس ،حبضیًِطیٌی ٍ گتسایص
ثِ زفمبز ثصّکبزاًِ دز هیبى جَاًبى حبضیًِطیي دُدیبلِ ضیساش دسداهمٌد .ایي هكبلعِ كتِ ثتب
ّدف ثسزسی ح ثیس ضبهعّبی فسٌّق فقس ثس گسایص جَاًبى ثِ زفمبز ثصّکبزاًتِ اًجتبم
گسفمِ ،اش زٍش «دیوبیطی» اسمفبدُ ًوَدُ كِ ثب ضیَُی «هَدگصازضتی» ،اقالعتبت هتَزد
ًیبش دز هَزد ٍیژگیّبی جوعیتضٌبهمی ،اقمػبدی ٍ اجموبعی دبستصگَیبى ،ه لفتِّتبی
فسٌّق فقس ٍ گسایص جَاًبى ثِ زفمبز ثصّکبزاًِ زا جو آٍزی ًوَدُ است .یبفمِّبی ایتي
ححقیق ثیبًگس زاثكِی هعٌبدازی (حدٍد  99دزغد) ثیي حبضیًِطیٌی ٍ ه لفِّبی فسٌّتق
فقس هبًٌد عدم حوبیل ثِ د اًداش ،احسبس سسضکسمگی ٍ هیل ثِ اًصٍا ٍ كوجتَد حوبیتت
هبًَادُ ثب گسایص ثِ زفمبز ثصّکبزاًِ ٍ حعبهل ثیي حبضیًِطیٌی ٍ ه لفِّبی فسٌّتق فقتس

دز زاثكِ ثب زفمبز ثصّکبزاًِ هیثبضد.

شاّد شاّداًی ٍ آذزگَى ( )1387دز ححقیقتی ثتِ ثسزستی حكجیقتی حفتبٍت فسٌّتق
حبضیًِطیي ٍ غیسحبضیًِطیي ٍ عَاهل اقمػبدی-اجموبعی ه ثس ثتس آى دز هیتبى جَاًتبى
 18حب  30ستبم هٌتبقق یتم ٍ دتٌج ضتْس ضتیساش دسداهمتِاًتد .دز ایتي ثسزستی ًحتَُی
ّوسسگصیٌی ،هبًَادُگسایی ،هسدسبالزی ٍ دیيهحَزی چْبز ضبهع فسٌّگتی ثتَدُ كتِ
حفبٍتّبی آًْب ثِ عٌَاى حفبٍتّبی فسٌّگی ثیي حبضیًِطیٌبى ٍ غیسحبضیًِطتیٌبى هتَزد
ثسزسی قساز گسفمِ استً .مبیج ایي ثسزسی ًطبى هیدّد كِ همغیسّبی ضتغل هتبدز ،ضتغل
ددز ،اسمفبدُ اش زسبًِ ،ثعد هتبًَاز ،ححػتیالت فتسد ٍ ححػتیالت هتبدز دز گتسٍُ غیتس
حبضیِ ًطیي ٍ همغیسّبی اسمفبدُ اش زسبًِ ،ضغل ددز ،ثعد هبًَاز ٍ ححػیالت فتسد ثتسای
كل ًوًَِ ،هْومتسیي همغیسّتبیی ّسمٌتد كِ حغییسات فسٌّتق زا دز ایتي دتژٍّص حجیتیي
هیكٌٌد .ایي همغیسّب ثسای گسٍُ غیسحبضیًِطیي  70دزغد ،ثسای گتسٍُ حبضتیًِطتیي 61
دزغد ٍ ثسای كل ًوًَِ  78دزغد اش ٍازیبً

همغیس ٍاثسمِ زا حجییي كسدُاًد.

یکی اش هعمجسحسیي هكبلعبت ٍ هساج ثیيالوللی هسحجف ثب هسبئل حبضیًِطتیٌبى جْتبى
گصازش چبلصّبی حبضیًِطیٌی است كِ دز سبم  2003دز ًبیسٍثی كٌیتب حَستف استکبى
ثطس سبشهبى هلل هٌمطس ضد .گصازش فَ ثِ ثیتبى ٍؾتعیت اضتمغبم ،ثْداضتت ،هستکي،
اهٌیت ٍ سبیس ضبهعّبی اجموبعی ٍ اقمػبدی حبضیِّب دز اغلت ًقبـ جْتبى دسداهمتِ
است ٍ دز آى ثِ ٍؾعیت شًبى ًیص اضبزُ ضدُ است .دز ایي گصازش ثیبى گسدیدُ كِ شًتبى
ٍ كَدكبى دز حبضیِّب ثصزگمسیي قسثتبًی ّستمٌد .شًتبى اش آهتتَشش ٍ دبیگتبُ اجموتبعی
دبییيحس ،سبعت كبزی قَالًیحس ٍ ححسک كومسی ًسجت ثِ هسداى ثسهَزدازًتدّ .وچٌتیي
هَؾَعبحی هبًٌد هطبزكت شًبى ،اضمغبم ٍ هَداضمغبلی شًتبى دز حبضتیِّتب ،ثسًبهتِّتبی
هبظ شًبى ،حجعیؽ علیِ شًبى ٍ ً ...یص ثیبى گسدیدُ است (ّبثیمت.)2003 ،
هبگبزً )2003( 1یص ثِ ثسزستی حَاًوٌدستبشی شًتبى دز حبضتیِّتبی دّلتی دز ثساثتس
هطًَتّبی هبًگی دسداهمِ ،سَء اسمفبدُّبی جٌسی ٍ فیصیکی اش شًبى ثسزستی ضتدُ ٍ
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ؾوي هكبلعِ ًقصّبی سٌمی شًتبى دز حبضتیِّتبی دّلتی اش قسیتق هػتبحجِ ثتب اعؿتب
اًجیَّ2بی فعبم دز اهَز شًبى حبضیًِطیي ،فْسسمی اش هستبئل شًتبى حبضتیِ ٍ هطتًَت
علیِ آًبى زا هعسفی كسدُ است.
الدزیٌقًَ ٍ 3زث )2007( 4ثِ ثسزسی حبضیًِطیٌی جَاًبى هْبجس ٍ عَاهل هكس دز
شًدگی زٍشهسُی آًْب دز ازٍدبی غسثی دسداهمِاًد .ایي ححقیق ثیتبى هتیكٌتد كتِ جَاًتبى
هْبجس حبضیًِطیيً ،سجت ثِ جَاًبى ثتَهی ثیطتمس دز هعتسؼ هكتس ّستمٌدّ .وچٌتیي
هطکالت ٍ هسبئل هبًَادُّبی هْبجس دز ازٍدبی ضوبم غسثی ،ثَیژُ جَاًبى هْبجس زا كِ
ثب اٍلیي دٍزُی د

اش هْبجست هَاجِ ّسمٌد ًطبى هیدّد .یبفمِّبی ایي دتژٍّص ثیتبى

هیكٌد كِ هبًَازّبی هْبجس ثِ هحؽ زسیدى ثتِ هقػتد دچتبز حعتبزؼ ٍ ًبّوتبٌّگی
فسٌّگی هیضًَد (الدزیٌق ٍ ًَزث2007 ،؛ ثِ ًقل اش شاّد شاّتداًی ٍ آذزگتَى:1387 ،
.)12-11
ّصازیکب 5ثس اسبس دیوبیص هلی سالهت هبًَادُ دز ٌّد ثب یم ًوًَِی ً 4827فتسی
اش شًبى  15حب  49سبم ثِ ثسزسی ٍ هقبیسِی ازحجبـ ثیي همغیسّتبی اجموتبعی ٍ جوعیمتی
ثب ثْداضت ثبزٍزی دز هیبى شًبى حبضیًِطیي ٍ غیسحبضیًِطیي دسداهمِ استت ٍ حفتبٍت
هعٌبدازی ثیي ثبزٍزی شًبى حبضیًِطیي ٍ غیسحبضیًِطیي زا ثس اسبس سي ،ححػتیالت ٍ
ٍؾعیت اقمػبدی ٍ…گصازش كسدُ است (ّصازیکب.)2010 ،
چارچَب ًظزی:
ثب حَجِ ثِ ّدف كلی ایي ححقیق یعٌی هكبلعِی زفمبزّب ٍ ًگتسشّتبی اجموتبعی ٍ
فسٌّگی شًبى حبضیًِطیي حئَزیّبی ،هَزد اسمفبدُ دز ایي ثسزسی ثِ ضسح شیس هیثبضد:
یکی اش حئَزیّبی هْن ثسای هكبلعِی زفمبز دز جَاه سٌمی ٍ فقیس هبًٌد حبضیِّبی
ضْسی ،حئَزی فسٌّق فقس است .اسکبز لَئی  1فقس ٍ ٍیژگیّبی آى زا ثِ غتَزت یتم
فسٌّق ٍ یب یم هسدُفسٌّق دز ًرس هیگیسد كِ ثِ غَزت یم زٍش شًتدگی اش ًستلی
ثِ ًسل دیگس هٌمقل هیضَد ٍ آى زا عالٍُ ثس ایٌکِ هٌعک كٌٌدُی ٍجَد هحسٍهیتّتبی
اقمػبدیً ،بثسبهبًیّبی اجموبعی ٍ  ...هیداًدٍ ،ؾعیت ٍ حبلت هثجمی هیداًد كتِ ثتسای
1- Oscar lewis

ضصع فقیس سَدهٌدیّبیی دازد كِ ضصع ثدٍى آى ثِ سصمی هیحَاًد دز ضتسایكی كتِ
ثسای اٍ ٍجَد دازد ثِ شًدگی اداهِ دّد (لَئی  .)1353 ،ثِ ًرس ٍی جبیی كِ فقس حتبكن
ثبضد هس لِ فقف جٌجِی هبلی ٍ اقمػبدی دازد ،اهب جتبیی كتِ فسٌّتق فقتس حتبكن ثبضتد
هطکل حٌْب اقمػبدی ٍ هبدی ًصَاّد ثَد ،ثلکِ هطکل فسٌّگی ٍ اًسبًی ًیص ّستت ٍ ثتِ
ازششّب ،اعمقبدات ٍ ًگسشّبی افساد ّن هسثَـ هیضَد (غدیق سسٍستمبًی .)1376 ،اش
ًرس ٍی ثْمسیي جب ثسای هكبلعِی ایي ضیَُی شًدگی ،هحلِّبی فقیسًطتیي زٍستمبیی یتب
ضْسی هیثبضد .فسٌّق فقسّ ،ن یم ٍسیلِی سبشگبزی است ٍ ّتن ٍاكٌطتی استت كتِ
اًسبى فقیس دز ثساثس ثیازجی هَد دز جتَاهعی كتِ ثساستبس ًرتبم قجقتبحی ،فسدگسایتی ٍ
اقمػبد هجمٌی ثس سسهبیِ ثسقساز ضدُاًدً ،طبى هیدّدٍ .یژگیّبی اغتلی ٍ هْتن فسٌّتق
فقس اش ًرس لَئی

عجبزحست اش ضسكت ًکسدى افساد فقیس دز كبز ه سسبت عوَهی ،دتبییي

ثَدى سكح سَاد ،گسٍ گراضمي اضیبء ضصػیٍ ،ام گسفمي اش زثبهَزاى هحلتی ثتب ثْتسُی
سٌگیي ،زٍشّبی ح هیي اعمجبز كِ ثدٍى ثسًبهِزیصی هفػل ٍ هَد ثِ هَد ثیي اّل هحل
ثِ ٍجَد هی آید ،هسیدى اثبث ٍ لجبس كٌِْ ،عبدت ثِ هسید هَاد غرایی ثِ هقداز اًدک ٍ
چٌدیي ثبز دز زٍش ثس حست ًیبشّبی آًتی .فسٌّتق فقتس دز ستكح اجموبعتبت هحلتی ٍ
كَچم اش ًرس لَئی

ثِ غَزت هبًِّبی هساة ،اشدحبم ،دزّتنجَضتی هتسدمً ،جتَدى

حطکیالت ٍ سبشهبىّبیی كِ داهٌِی گسمسش ٍ ًفَذضتبى ثتِ ٍزای هحتدٍدُی هتبًَادُ
ثسسد ،هجسن هیضَد .الجمِ ٍی ثیبى هیكٌد كِ گبُ دز هحالت فقیسًطیي دسمِثٌتدیّتبی
هَقمی ٍ غیسزسوی یب اًجويّبی داٍقلجبًِ ثسای كبزّبی هیسیِ ٍ عوَهی دیدُ هتیضتَد
كِ هیحَاًد دیطسفمی دز شًدگی اجموبعی ایي هسدم ٍ عبهلی ثتسای دٍز ضتدى اش فسٌّتق
فقس ثِ ضوبز آیدٍ .یژگیّبی فسٌّق فقس كِ لَئی

دز سكح هبًَادُ ثسهیضوبزد عجتبزت

است اش :كَحبّی دٍزاى كَدكی ،هحسٍم ثَدى كَدكبى اش حوبیتّبی الشمً ،جَدى هلتَت
دز شًدگی افساد ٍ زعبیت حسین حسهت آى ،ح كید ثس لصٍم ّوجسمگی هبًَادگی ٍ یگبًگی
افساد آى (اهب حٌْب ثِ شثبى ًِ دز عول) ،زقبثتت ثتسای ثتِ دستت آٍزدى ٍستبیل شًتدگی ٍ
ّوچطوی ٍ زقبثت ثسای جلت هْس ٍ هحجتت هتبدزی .دز ستكح فتسد ًیتص اسبستیحتسیي
ٍیژگیّبی فسٌّق فقس عجبزحٌد اش :احسبس ضدید ثیازجی ،دزهبًدگی ،همکی ثِ دیگتساى

ثَدى ٍ هَد زا كن ضوسدى .سبیس ٍیژگیّتبی فسٌّتق فقتس اش ًرتس لتَئی

عجبزحٌتد اش:

هحسٍهیت ثسیبزی افساد اش هْس ٍ هحجت هبدز ،حَجِ شیبد ٍ ضدید ثِ شهبى حتبم ٍ اكٌتَى
ّوساُ ثب ًبحَاًی اش چطن دَضیدى هَقت اش ثعؿی چیصّبی هَضبیٌد ثتِ هتبقس چیصّتبی
هَضبیٌد ثصزگمس دز آیٌدُ ،هیل ثِ گَضِگیسی ٍ اعمقبد ثِ قؿب ٍ قتدز ،اعمقتبد ثتِ ثسحتسی
جٌ

هسد دز هیبى اكثسیت آدمّب ٍ ،قدزت ححول ّوِگًَِ ًبزاحمیّبی زٍاًی ثِ هقتداز

شیبد ،دبییي ثَدى سكح هَاسمِّب ،هبجساجتَیی ،لرت ثتتسدى اش آًچتِ حتَاس اًستبى زا
هیًَاشد ،حي دادى ثِ احسبسبت ٍ اهیبم آًی ،ثیاعموبدی هیبى افتساد ٍ احستبس حٌْتبیی ٍ
جدا افمبدگی اش دیگتساىّ .وچٌیي اش ًرس ٍی هسدهی كِ دز ضسایف فسٌّتق فقتس ثتِ ستس
هیثسًد هعوَالب حَجِضبى ثِ اهَز جْبى اش سکًَمگبُ یتب دُ ٍ ضتْس هتَد فساحتس ًوتیزٍد
(لَئی  .)1353 ،شًبى ًیص ثِ عٌَاى ثصطی اش حبضیًِطتیٌبى هطتوَم چٌتیي ٍیژگتیّتبی
هسدُفسٌّگی هیثبضٌد.
اش دیگس ًرسیِّب ثب كبزثسد ٍسی دز هكبلعتبت هٌتبقق حبضتیِ هتیحتَاى ثتِ ًرسیتِی
«هسدُفسٌّق دّقبًی» اٍزت زاجسش 1اضبزُ كسد .زاجسش ٍیژگیّبیی ثتسای هتسدُفسٌّتق
دّقبًبى ثسهیضوبزد كِ دز هٌبقق حبضیًِطیي ًیص ایي ٍیژگتیّتب غتبد استت-1 :عتدم
اعموبد همقبثل دز زٍاثف ضصػی -2فقداى ًَآٍزی -3حقدیسگسایی -4دتبییي ثتَدى ستكح
آزشٍّب  -5عدم حَاًبیی چطندَضی اش هٌبف آًی ثِ هتبقس هٌتبف آحتی -6دیتدگبُ شهتبًی
هحدٍد -7هبًَادُگساییٍ -8اثسمگی ثِ قدزت دٍلمی -9هحلیگسایی -10فقتداى ّوتدلی
(اشكیب ٍ غفبزی.)221-220 :1384 ،
ّوچٌیي ثس اسبس ًرسیِی «حلِی هحسٍهیت» ،چوجسش اش دٌج هَضتِی ًبهستبعد ًتبم
هیثسد كِ ثب یکدیگس دز ازحجبـ ثَدُ ٍ حقَیتكٌٌدُی ّودیگس ّسمٌد ٍ ثسبى شًجیسّتبیی
ثِ دست ٍ دبی افساد فقیس حٌیدُ ضدُاًد -1 :فقس (ثب هعسفّتبیی ّوچتَى فقتداى دازایتی،
سسدٌبُّبی سبهمِ ضدُ اش چَة ،گتل ،هطتت ،حػتیسٍ ،ستبیل آضتپصی ستبدُ ،حَالتت
غیسثْداضمی ،اهر ٍام اش ّوسبیگبى ،لجبسّبی دبزُ ٍ هٌدزس ،ثْتسٍُزی دتبییي ،ستبعت
كبز شیبد ثصػَظ دز هَزد شًبى ثب كبزایی ثسیبز كن ،كبز كَدكبى ،یتم شًتدگی ثصتَز ٍ
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ًویس) -2 ،ؾعف جسوبًی (ًحیف ٍ الغس ثَدى اعؿتبی هتبًَادُ ،ثیوتبز ثتَدى اعؿتبی
هبًَادُ ثِ دلیل سَء حغریِ ٍ اثمال ثِ ثیوبزیّبی اًگلتی ،ؾتعیف ثتَدى ًتَشاداى ٍ  ...اش
جولِ هعسفّب ٍ ضبهعّبی ایي هَضِ هیثبضد) -3 ،اًصٍای هبًَاز (ایي هَضِ ضتبهل
هعسفّبیی اش قجیل ثیگبًِ ثَدى هبًَاز ًسجت ثِ دًیبی هبز  ،ثتیاقالعتی اش حتَادث ٍ
احفبقبت دیساهَى ثتِ دلیتل ثتیستَادی ،هحتدٍد ثتَدى هستبفستّتب ٍ  ...هتیثبضتد)-4 ،
هحسٍهیت ٍ آسیتدریسی (ایي هَضِ ضبهل ًبچیص ثَدى ذهیسُّبی غراییً ،تبچیص ثتَدى
سسهبیِّبی ًقدی هبًَاز ٍ آسیتدریس ثَدى دز ثساثس ثیوبزیّب) ٍ  -5ثتیقتدزحی هتبًَاز
(اش جولِ هعسفّبی ایي هَضِ هیحَاى ثِ عدم ضتٌبهت قتبًَى ،عتدم آگتبّی حقتَقی،
فقداى قدزت چبًِشًی ،ثیقدزحی دز دسمسسی ثِ كومّبی دٍلمی ٍ  ...اضبزُ كسد) (اشكیتب
ٍ غفبزی.)82-78 :1384 ،
اش جولِ دیگس ًرسیتبت هكتسح ضتدُ حئتَزی «آهسیکتبی دیگتس» هتیثبضتد« .هبیکتل
ّسیٌگمَى »1دز كمبة هَد «آهسیکبی دیگس» ،عالٍُ ثس ٍیژگتیّتبی اقمػتبدی ٍ فیصیکتی
هحالت فقیسًطیي ،حَجِ هصػَغتی ثتِ ٍیژگتیّتبی فسٌّگتی ٍ جٌجتِّتبی زٍاًتی ٍ
اعمقبدات سبكٌبى ایي هحالت ًطبى هیدّتد كتِ ثتِ ًرتتس ٍی دازای ًَعتتی فسٌّتق ٍ
جْبىثیٌی هبظ ٍ هموبیص اش فسٌّق عوَهی جبهعِ هیثبضٌدٍ .ی هعمقد است كِ فقتس دز
هیبى اقلیت هحسٍم آهسیکبیی ثِ غتَزت فسٌّتق ٍ ضتیَُای اش شًتدگی دز آهتدُ استت
(غدیق سسٍسمبًیّ .)1376 ،سیٌگمَى هعمقد است كِ فقس دز ایبالت همحتدُ ثتِ غتَزت
یم فسٌّق ،یم ًْبد ٍ یم ضیَُی شًدگی دز آهدُ ٍ فقسای آهسیکبیی دز یم «دایتسُی
جٌْوی» گسفمبز ضدُاًد .ثِ ًرس ٍی فقیس ثَدى حٌْب ثِ هعٌبی هحسٍهیتت اش ٍستبیل هتبدی
شًدگی ًیست ثلکِ ثِ هعٌبی ٍزٍد ثِ جْبًی «حقدیسی» ٍ عجث ٍ ثِ قَز كلی ثتِ هعٌتبی
ٍزٍد ثِ آهسیکبی دیگس دز دزٍى آهسیکبست .هحلتِی فقیسًطتیي ثتب شًتدگی دسّیتبَّ ٍ
همساكن هَد هدام چَى دمم ٍجَد فسد زا شیس ؾتسثِ هتیگیتسد ٍ ٍقتَف ثتس فقتسی كتِ
گسیجبًگیس ضدُ است ،ضصػیت ٍ زٍح فسد زا هیفسسبید؛ چٌتبى استت كتِ گتَیی افتساد
ّوگبم ثب سبهموبىّبیی كِ دز آى شًدگی هیكٌٌد ثِ ٍیساًی هیگسایٌدً .گساًیّبی كتبزی
1- Harrington

ٍ هبلی ،ثیوبزی عؿَی داضمي ،ثِ ّنزیصمگی شًدگی هبًَادگی ٍ شًبضتَیی ،هیصتَازگی
ٍ َْز جسم ٍ جٌبیت  ،هطم ٍ ٌیي ثَدى ،اش دتیص قتسح ٍ ًقطتِای ثتسای شًتدگی
ًسیصمي ،دسمصَش افسسدگی ثَدى ،احسبس ثیَْدگیٍ ،جَد ٍ فقداى علقتِ ٍ ثیکستی ٍ
حٌْبیی كسدى ٍ ثِ دیگساى اعموبد ًداضمي ّوِ اش ٍجَُ هسموس شًدگی زٍشهتسُ «آهسیکتبی
دیگس»ًدّ( .سیٌگمَى.)157 -177 :2536 ،
اش دیگس ًرسیبت هیحَاى ثِ ًرسیِی «اًسبى حبضیًِطیي» اضبزُ كسد كِ حَسف دتبزک

1

ثیبى گسدید .دبزک اًسبى حبضیًِطیي زا ضصػیمی هیضٌبستد كتِ ثتِ دالیتل گًَتبگَى ٍ
ححت ضسایف هبغی اش ححَم فسٌّقّب ،ازحجبـ هٌكقتی ،حقیقتی ٍ فسٌّگتی هتَد زا ثتب
هحیف هَیص اش دست دادُ ٍلی ٌَّش ًمَاًسمِ ٍ یب ًصَاسمِ است ثتب فسٌّتق ٍ ضتسایف
جدیدی كِ ثب آى زٍثسٍ ضدُ ازحجبـ ثسقساز ًوبید .چٌیي فسدی ثب ضصػتیت هموتبیصی كتِ
دازد دز اثس ثسهَزد فسٌّقّبً ،ژادّب ،یب ثِ علت دگسگًَیّبی ثٌیتبدی ًبّوبٌّتق دزٍى
جَاه دز حبم زضد َْز ٍ حکبهل هییبثد .ثِ گوبى ٍی افساد یتب گتسٍُّتبیی كتِ ٍازث
چٌیي حَادث ٍ حجسثیبحی هیثبضٌتد اش ًرتس اجموتبعی دز هَقعیتت حبضتیًِطتیٌی قتساز
هیگیسًد كِ هٌرَز ضسایف یب عتبلوی استت ثتسش گًَتِ كتِ فتسد زا اش ًرتس اجموتبعی ٍ
فسٌّگی ثِ غَزت حعلیق دز هیآٍزد .فسد هَد زا دز ضسایكی هییبثتد كتِ دز آى زٍاثتف
اجموبعی ٍ ازششّبی فسٌّگی ٍ هلی حب حدٍدی دسمصَش حصلتصم ضتدُ ٍلتی زٍاثتف ٍ
ازششّبی دیگسی ٌَّش ثِ قَز كبهل جبیگصیي آًْب ًطدُ است .دتبزک هعمقتد استت كتِ
حجسثِی چٌیي ضسایف ثحساًی هَجت ضصػیت هموبیصی ثسای فتسد هتیضتَد .دز اغلتت
هَازد چٌیي فسدی دز ثساثس ثسهَزد فسٌّقّب حبلت كٌبزُگیسی ٍ گیجتی اش هتَد ًطتبى
هیدّد ٍ ًویحَاًد دز همي جبهعِ ثب عصهی زاسخ ثِ فعبلیت هَیص اداهِ دّد .ثِ عجتبزت
دیگس ثِ علت ًبثبٍزی ًسجت ثِ ازششّب ٍ ثیگبًگی ثب هَقعیت جدید ،فسد اش جبهعِ كٌبزُ
هیگیسد ٍ دز حبلمی هعلق دز حبضیِی اجموب ثِ ثيثست هیًطیٌد .قجقًرس دتبزک یکتی
اش عَاقت زٍاًی اجموبعی هْبجست ایي است كِ فسد هْبجس گسچِ ّنًژاد هسدم جبهعتِی
هیصثبى ثبضد ،دز هَقعیت جدید هتَد زا هیتبى حَقعتبت ٍ ازششّتبی دٍ ًرتبم فسٌّگتی
1- Robert E. Park

هَجَد دیَسمِ دز حقال ٍ هجبزشُ هیثیٌدّ .ویي ضسایف هجْن ٍ گتیجكٌٌتدُ هَجتت ًتَعی
ثٌَیت ضصػیت ثسای فسد هْبجس ضدُ كِ هَد هعسّف ٍ هویّص اًسبى حبضتیًِطتیي استت
(اًػبزی.)1355 ،
سؤاالت:
ً -1گسش شًبى حبضیًِطیي ثِ ٍجَد آسیتّبی اجموبعی دز ایي هحالت چگًَِ است؟
-2آیب ًربم ذٌّیت ٍ ثبٍزّبی فسٌّگی شًبى حبضتیًِطتیي همت ثس اش حئتَزی فسٌّتق فقتس
است؟
 -3زفمبز ٍ حوبیالت فسشًدآٍزی شًبى حبضیًِطیي چگًَِ استت؟ آیتب ثتیي قتَم هتدت
شًدگی دز حبضیِ ٍ زفمبز ٍ حوبیالت فسشًدآٍزی ّوجسمگی هعٌبدازی ٍجَد دازد؟
فزضیات:
 -1ثِ ًرس هیزسد ثیي سبثقِی سکًَت ٍ ًگسش ثِ ٍجَد آسیتّتبی اجموتبعی زاثكتِ
ٍجَد دازد.
 -2ثِ ًرس هیزسد ثیي سَاد ٍ ًگسش ثِ ٍجَد آسیتّبی اجموبعی زاثكِ ٍجَد دازد.
 -3ثِ ًرس هیزسد ثیي ثبٍزّبی فسٌّگی شًتبى حبضتیًِطتیي ٍ حوبیتل ثتِ هطتبزكت دز
ثسًبهِّبی حَاًوٌدسبشی زاثكِ ٍجَد دازد.
 -4ثِ ًرس هیزسد ثیي زفمبز فسشًدآٍزی شًبى ٍ سبثقِی سکًَت زاثكِ ٍجَد دازد.
 -5ثِ ًرس هیزسد ثیي حوبیالت فسشًدآٍزی شًبى ٍ سبثقِی سکًَت زاثكِ ٍجَد دازد.
رٍشضٌاسی تحقیك:
زٍش هَزد اسمفبدُ دز ایي دژٍّص اش ًَ دیوبیطی هیثبضد كتِ ثتسای اًتداشُگیتسی
همغیسّب ٍ گسدآٍزی اقالعبت اش «دسسطٌبهِی هحقق سبهمِ» اسمفبدُ ضدُ استت .دز ایتي
ححقیق ثِ هٌرَز ثسزسی ٍ آشهَى فسؾیبت ححقیق ،شًبى حبضیًِطیي ضْسک سعدی ضیساش
ثِ عٌَاى جبهعِی آهبزی اًمصبة گسدیدًد كتِ ثتس استبس گتصازش قتسح ستبشهبًدّی ٍ
حَاًوٌدسبشی سکًَمگبُّبی غیسزسوی ضْس ضتیساش ،دز ستبم  ،1385جوعیتت كتل شًتبى
ضْسک سعدی ثساثس ثب ً 25542فس ثَدُ است (گصازش قسح ستبشهبًدّی ٍ حَاًوٌدستبشی
سکًَمگبُّبی غیسزسوی ضْس ضیساش )1385 ،حجن ًوًَتِی ایتي ثسزستی ثتب استمفبدُ اش

جدٍم هَزگبى  348هبًَاز حعییي گسدیدّ .وچٌیي دز ایي ححقیق ثسای اًمصبة هبًَازّتب
ثسای هػبحجِ اش زٍش ًوًَِگیسی هَضِای اسمفبدُ ضد.
تجشیِ ٍ تحلیل یافتِّای تحقیك:
یافتِّای تَصیفی:1
ٍیضگیّای دهَگزافیک:
اش ًرس حَشی سٌی ،گسٍُ سٌی  30-21سبم ثب  40/5دزغد ثبالحسیي ٍ گسٍُ ستٌی
 61ثِ ثبال ثب  1/1دزغد دبییيحسیي گسٍُ سٌی زا ضبهل ضدُ استّ .وچٌیي هیبًگیي ستٌی
دبسصگَیبى ثساثس ثب  33/52سبم هتیثبضتد .اش ًرتس ستكح ححػتیالت حتدٍد  39دزغتد
دبسصگَیبى ثیسَاد ٍ یتب ححػتیالت اثمتدایی 27 ،دزغتد ححػتیالت زاٌّوتبیی25/9 ،
دزغد همَسكِ ٍ حٌْب  7/8دبسصگَیبى اش ححػتیالت عبلیتِ ثسهتَزداز ثتَدُاًتد .اش ًرتس
ٍؾعیت ح ّل  84/5دزغد شًبى هَزد هكبلعتِ دازای ّوستس 6/3 ،دزغتد یتب ّوسسضتبى
فَت كسدُ ٍ یب اشدٍاجطبى هٌجس ثِ قال ضدُ 8 ٍ ،دزغد ًیتص دز شهتبى اًجتبم ححقیتق
هجسد ثَدُاًد .ثس قجق یبفمِّب  12/6دزغد شًبى هم ّل 2دز سبم  ٍ 1360هبقجل آى اشدٍا
كسدُاًد 16/4 ،دزغد ثیي سبمّبی  1361حب  28/7 ،1370دزغد ثیي ستبمّتبی  1371حتب
 ٍ ،1380دز ًْبیت  24/4دزغد دز ستبم  ٍ 1381هبثعتد آى اشدٍا كتسدُاًتدّ .وچٌتیي
دبییيحسیي سبم اشدٍا  ٍ 1346ثبالحسیي آى  1389ثَدُ است .یبفمِّب ًطبى هتیدّتد كتِ
 16دزغد شًبى ،هَدضبى سسدسست هبًَادُ ثَدُ ٍ هبًَادُ زا ادازُ هیكسدُاًتد .یبفمتِّتب
دز شهیٌِی ٍؾعیت ضغلی دبسصگَیبى ثیتبًگس آى استت كتِ  86/5دزغتد شًتبى اش ًرتس
ضغلی ،هبًِداز ٍ  11/5دزغد ًیص عالٍُ ثس هبًِدازی دز ثیتسٍى هٌتصم هطتغَم ثتِ كتبز
ثَدُاًد كِ اش ایي حعداد 3/4 ،دزغد یعٌی ثیطمس شًبى ضبغل ًَ ،ضغل هَد زا كلفمی (كبز
دز هٌبشم دیگساى) ثیبى كسدُاًدّ .وچٌیي  1/4دزغتد هیتبـ 1/1 ،دزغتد آزایطتگس1/4 ،
دزغد هحػل ٍ ،ثقیِ دز هطبغلی ّوچَى دسسمبزی ،سبهمي دازٍّتبی گیتبّی دز هٌتصم،
 - 1دز ایي ثصص دز حَغیفّبیی كِ هجوَ دزغدّب ثِ ً 100ویزسد هسثَـ ثِ ثیجَاةّب هیثبضد كِ دز
حَغیفّب لحبل ًطدُ است.
 - 2هٌرَز شًبًی هیثبضد كِ حداقل یکجبز اشدٍا كسدُاًد ثٌبثسایي ضبهل شًبى دازای ّوسس ،هكلقِ ٍ ثیَُ هیثبضد.

دصت ًبى هحلی ،هبدم ضبّچساغ ٍ  ...هطغَم ثِ كبز ثَدُاًد.
تؼذاد فزسًذاى:
عجبسی ضَاشی دز ححقیقی ثب عٌَاى ثسزسی دیدگبُ شًبى دز هَزد زفمبزّتبی ثتبزٍزی
دز اسمبى یصد ثِ ایي ًمیجِ هیزسد كِ دز حتبم حبؾتس ًگتسش ٍ زفمبزّتبی ثتبزٍزی دز
ّوِی گسٍُّبی سٌی ثِ ّن ًصدیم ضدُ ٍ حفبٍت قبثلحَجْی ثتیي گتسٍُّتبی هصملتف
اجموبعی اش جولِ شًبى زٍسمبیی ٍ ضْسی ٍ ثبستَاد ٍ ثتیستَاد ٍجتَد ًتدازد (عجبستی
ضَاشی ٍ ّوکبزاى)1381 ،؛ ثِ عجبزت دیگس زفمبزّبی ثبزٍزی دز ایتساى دچتبز ددیتدُی
ّوگسایی ضدُ است .یبفمِّبی ایي ثسزسی دز هٌبقق حبضیِ ًیص هْس حبییدی ثس یبفمتِّتبی
ایي هحققبى هیثبضد ثِ قَزیکِ حدٍد  52/8دزغد شًبى حداقل یم ثبز اشدٍا كسدُ ثیي
 15حب  49سبم ثیبى كسدُاًد كِ  2فسشًد ٍ كومس دازًدّ .وچٌتیي هیتبًگیي حعتداد فسشًتداى
شًدُ ثِ دًیب آهدُ  2/53فسشًد ثَدُ است .ایي اهس اش یم قسف ًطبى هیدّد كتِ ثتبزٍزی
دز هٌبقق حبضیِ ًیص كبّص ضدیدی دیدا كسدُ ٍ اش قسف دیگس ًطبىدٌّتدُی ایتي استت
كِ هٌبقق حبضیِ اش ًرس ثبزٍزی دز حبم ّوگسا ضدى ثب همي اغلی است.
ًگزش سًاى در هَرد تؼذاد هطلَب فزسًذاى:
یبفمِّب دز شهیٌِی ًگسش شًبى دز هَزد حعداد هكلَة فسشًداى ًطبى هتیدّتد كتِ اش
ًرس  73/4دزغد شًبى اشدٍا كسدُ حعداد هكلَة 2 ،فسشًد ٍ كومس ثَدُ كِ یکی اش دالیل
دبییي ثَدى حعداد هكلَة فسشًداى ایي است كِ دز ستبلیبى اهیتس ثتِ دلیتل سیبستتّتبی
كٌمسم جوعیت اش یکسَ ٍ ّصیٌِّبی فسشًدآٍزی ٍ ًیتص الگتَی زفمتبز اجموتبعی قجقتبت
ثبالی جبهعِ ایساى اش سَی دیگس ،فسشًد كن حجدیل ثِ یم ازشش ضدُ ٍ ثبعث ثتبال زفتمي
هٌصلت فسد هیضَد 21/2 .دزغد ًیص حعداد هكلَة زا ثیطمس اش  3فسشًد ثیبى كتسدُاًتد كتِ
دزغدی اش ایي دبسصگَیبى زا شًبى افغبًی سبكي دز هحتل هتیثبضتٌد كتِ ّوگتی حعتداد
هكلَة زا  4 ٍ 3فسشًد داًسمِاًدّ .وچٌیي هیبًگیي حعداد هكلَة  2/27فسشًد هتیثبضتد.
ثِ قَز كلی ثِ ًرس هیزسد ًگسش شًبى دز هَزد حعداد هكلَة فسشًداى ثس زفمبز ثتبزٍزی
آًْب اثس گراضمِ است.
تزرسی یافتِّای هزتَط تِ ضاخصّای تحقیك

هطارکت اجتواػی سًاى:
اهسٍشُ هكبلعبت غبحجٌرساى اجموبعی ًطبى اش آى دازد كِ دسمیبثی ثِ حَسعِی دبیداز
ثدٍى هطبزكت فعبم شًبى دز حوبهی عسغِّب اعن اش عسغِّتبی هتبًَادگی ،اقمػتبدی ٍ
اجموبعی اهکبىدریس ًیست (غفسی ضبلی)1387 ،؛ ثٌبثسایي هتیحتَاى گفتت ثتسای ایٌکتِ
هٌبقق حبضیِ ًیص اش حَسعِ ثسهَزداز ضَد ًیبشهٌد هطبزكت ّوِجبًجتِی اّتبلی اش جولتِ
شًبى دز ثسًبهِّبی حَسعِ ثبضد .دز ایي ثسزسی ثسای سٌجص هطبزكت اش  3گَیِ اسمفبدُ ضتد.
ّوچٌبىكِ جدٍم (ً )1طبى هیدّد هطبزكت اجموبعی شًبى دز حد همَسف هیثبضد.
تؼلك ضْزًٍذی سًاى:
ثِ اعمقبد ثسهی هحققبى ،سبكٌبى حبضیِی ضْسّب اغلت حعلتق ثستیبز كوتی ثتِ ضتْس
دازًد كِ یکی اش دالیل ایي اهس ًیص هَقت ٍ غیسدائوی ثَدى الگَی سکًَمی حبضیًِطتیٌبى
است .دز شهیٌِی حعلق ،یبفمِّبی ایي ححقیق هالف عقیدُ ٍ یبفمِّبی ثسهی غتبحجٌرساى
زا ًطبى هیدّد ثِ قَزیکِ  51دزغد شًبى حبضیِ حعلق شیبدی ثِ ضْس ٍ هحلِ داضمِاًد.
ضیَع تقذیزگزایی در تیي سًاى:
زاجسش دز ًرسیِی هسدُفسٌّق دّقبًی ،لَئی

دز ًرسیِی فسٌّق فقتسّ ،سیٌگمتَى

دز حئَزی آهسیکبی دیگس ،یکی اش ٍیژگیّبیی كِ ثسای هتسدم هحػتَز ضتدُ دز فسٌّتق
فقس ،هٌبقق فقیسًطیي ٍ هٌبقق زٍسمبیی ثس هیضوبزًد حقدیسگسایی است .دز ایتي ثسزستی
ثسای سٌجص حقدیسگسایی اش  3گَیِ اسمفبدُ ضدّ .وچٌبًکِ یبفمِّتبی جتدٍم (ً )1طتبى
هیدّد ثیطمس دبسصگَیبى یعٌی  46/8دزغد دازای حقدیسگسایی ثبال ّسمٌد 38/8 ،دزغتد
دازای حقدیسگسایی همَسف ٍ حٌْب  13/2دزغد شًبى هَزد ثسزسی دازای حقدیسگسایی دتبییي
هیثبضٌد.
ضیَع فزٌّگ فقز در تیي سًاى:
ّوچٌبى كِ اسکبز لَئی

دز ًرسیِی فسٌّق فقس هتَد ثیتبى هتیكٌتد ،حبضتیِّتبی

ضْسی یکی اش هٌبستحسیي هٌبقق ثسای ثسزسی فسٌّق فقس هیثبضد .د

یکی اش همغیسّتب

ٍ اّداف اغلی ایي ححقیق ثسزسی فسٌّق فقس ٍ ضیَ آى ثس افکبز ٍ ًگتسشّتبی هتسدم
دز هحلِی فقیسًطیي ضْسک سعدی ضیساش هیثبضد .ثسای سبهمي ضبهع فسٌّق فقتس اش

 18گَیِ اسمفبدُ گسدیدً .مبیج ایي ثسزسی ًطبى هیدّد كِ ضیَ فسٌّق فقس دز هحلتِی
هَزد ثسزسی دز حد همَسف هیثبضد؛ ثِ قتَزی كتِ ثیطتمس شًتبى دبستصگَ یعٌتی 80/7
دزغد دز حد همَسف ححت ح ثیس فسٌّق فقس ثتَدُاًتد 13/5 ،دزغتد دز حتد شیتبد ٍ دز
ًْبیت حٌْب  4/9دزغد شًبى دبسصگَ دز حد كن اش فسٌّق فقس ح ثیس دریسفمِاًد.
رٍاتط ّوسایگی:
زٍاثف ٍ ضجکِّبی ّوسبیگی یکی دیگس اش همغیسّبیی است كِ دز ایي ححقیق هتَزد
ثسزسی قساز گتسفت كِ ّتدف اش آى ثسزستتی هیتصاى زٍاثتف اجموتبعی شًتبى دز هٌتبقق
حبضیًِطیي ثَد .ثسای ثسزسی ٍؾعیت زٍاثف ّوسبیگی اش  4گَیتِ استمفبدُ ضتد؛ ًمتبیج
ًطبى هیدّد كِ  77دزغد شًبى اش زٍاثف ّوسبیگی ؾعیف 21/3 ،دزغد دز حد همَسف
ٍ حٌْب حدٍد  1دزغد شًبى دازای زٍاثف ّوسبیگی قَی ثب یکدیگس ثَدُاًد .ثِ قَز كلتی
هیحَاى گفت ّوسبیگبى اش زٍاثف ؾعیفی ثب یکدیگس ثسهَزداز هیثبضتٌد .الجمتِ یکتی اش
دالیل زٍاثف ؾعیف ّوسبیگی زا هیحَاى ثِ زٍاثف دزٍىگسٍّی دز هٌبقق حبضیِ ًسجت
داد .ثٌبثسایي هیحَاى گفت كِ سبكٌبى كومس ثب ّوسبیِّب ٍ ثیطمس ثب فبهیل ازحجبـ ٍ زفت ٍ
آهد هبًَادگی داضمِاًد ٍ ثٌبثسایي دیگس زاثكِی آًْب دزٍىگسٍّی ثَدُ است.
ًگزش سًاى تِ ٍجَد آسیةّای اجتواػی در هحلِ:
ثِ گوبى آسیتضٌبسبى اجموبعیّ ،وِ غَز ٍ اًَا ًبٌّجبزیّب ٍ ًژًدّبی اجموبعی
چَى سسقت ،قمل ،قوبز ،قبچب  ،هَدكطی ،فحطب ،اعمیبد ،الکلیستن ٍ ًرتبیس آى ،چتِ ثتِ
هثبثِی اًحساف (كجسٍی) ٍ چِ دز شهسُی ثیوبزی یتب اهتمالم ،هعلتَم ًبستبشگبزیّتبی
اجموبعی است ٍ دز هٌبققی حبضیِ ًوَد ثیطمسی هییبثتد (ًقتدی ٍ غتبدقی .)1385 ،دز
ایي ححقیق ثسای ثسزسی ًگسش شًبى ثِ ٍجَد آسیتّتبی اجموتبعی اش  9گَیتِ استمفبدُ
گسدید .یبفمِّب ًطبى هیدّد كِ ثِ اعمقبد حدٍد  41دزغد شًبى دبسصگًَ ،س آسیتّبی
اجموبعی دز هٌكقِی ثبال 32/8 ،دزغتد هیتصاى آستیتّتبی اجموتبعی دز هحلتِ دز حتد
همَسف ٍ دز ًْبیت  21/8دزغد ًیص هعمقد ثَدُاًد كتِ هیتصاى آستیتّتبی اجموتبعی دز
هحلِ كن هیثبضد.
تزرسی سثک سًذگی:

سجم شًدگی دز هٌبقق حبضیِ ٍ فقیسًطیي ضتْسّب ٍ ثتِ قتَز كلتی كستبًی كتِ دز
ضسایف فسٌّق فقس شًدگی هیكٌٌد ثب كسبًی كِ دز همي اغلی ٍ یب دز ثتبال ضتْس شًتدگی
هیكٌٌد حفبٍت دازد .دز ایي ححقیق ثسای ستٌجص ستجم شًتدگی اش ضتبهع اهکبًتبت،
ضبهع هدیسیت ثْداضت ،ضبهع ّصیٌِ ٍ هػتسف ،ضتبهع اٍقتبت فساغتت استمفبدُ
گسدیدُ است .ثِ قَز كلی ثسای سبهمي ضبهع سجم شًدگی اش  24گَیِ استمفبدُ ضتد؛
سپ

ًوسات كست ضدُ اش ایي گَیِّب زا ثتب یکتدیگس جوت كتسدُ ٍ ستجم شًتدگی دز

هٌبقق حبضیِ ثِ دٍ گسٍُ ثسهَزداز (فقیس) ٍ عدم ثسهَزداز (فقیسحس) قجقِثٌتدی گسدیتد.
ثِ عجبزت دیگس دز هٌكقِی هَزد ثسزسی ثب ٍجَد ایٌکِ سجم شًدگی فقیساًِ است اهتب ثتب
ایي حبم ثیي سبكٌبى ًیص اش ًرس سجم شًدگی حفبٍتّبیی ٍجَد دازد؛ ثتِ قَزیکتِ 87/1
دزغد سکٌِ دز قبلت سجم شًدگی عدم ثسهَزداز (فقیساًِحتس) ٍ  11/5دزغتد دز قبلتت
سجم شًدگی ثسهَزداز (فقیس) شًدگی هیكٌٌد.
جذٍل ( )1تزرسی ضاخصّای تحقیك

ضبهع
هطبزكت اجموبعی

احسبس حعلق ضْسًٍدی

حقدیسگسایی

ضیَ فسٌّق فقس

زٍاثف ّوسبیگی

گصیٌِّب

فساٍاًی

دزغد

دبییي

64

15/0

همَسف

221

51/6

ثبال

63

14/7

كن

30

8/6

حب حدٍدی

129

37/1

شیبد

178

51/1

دبییي

46

13/2

همَسف

135

38/8

ثبال

163

46/8

كن

17

4/9

همَسف

281

80/7

شیبد

47

13/5

ؾعیف

268

77/0

همَسف

74

21/3

ضبهع

هیصاى آسیتّبی اجموبعی

سجم شًدگی

گصیٌِّب

فساٍاًی

دزغد

قَی

3

0/9

دبییي

76

21/8

همَسف

114

32/8

ثبال

142

40/8

عدم ثسهَزداز

303

87/1

ثسهَزداز

40

11/5

یافتِّای استٌثاطی:
دز ایي ثصص فسؾیبحی كِ دز ثبال هكسح ضد ثب آشهَىّتبی آهتبزی هعمجتس ثتِ آشهتَى
كطیدُ هَاّد ضد.
فزضیِی اٍل :تِ ًظز هیرسذ تیي ساتقِی سکًَت ٍ ًگزش تـِ ٍجـَد آسـیةّـای
اجتواػی راتطِ ٍجَد دارد.
ثسای آشهَى ایي فسؾیِ اش آًجب كِ ّس دٍ همغیس دز سكح سٌجص فبغلِای هیثبضتٌد
اش ؾسیت ّوجسمگی دیسسَى اسمفبدُ گسدیدّ .وبًكَز كِ ًمبیج ًطبى هیدّتد ّوجستمگی
هثجت ٍ ؾعیفی ثیي سبثقِی سکًَت ٍ ًگسش ثِ ٍجتَد آستیتّتبی اجموتبعی ٍجتَد
دازد؛ ثِ عجبزت دیگس كسبًی كِ سبثقِی سکًَت ثیطمتتسی دز هحلتتِ داضتمِاًتد هعمقتد
ثَدُاًد كِ ًس آسیتّبی اجموبعی دز هحلِ شیبد هیثبضد ٍ ثسعک

كسبًی كِ ستبثقِی

كومسی داضمِاًد هعمقد ثَدُاًد كِ ًس آسیتّبی اجموبعی دز هحلِ كن هیثبضتد .اهتب اش
آًجب كِ سكح هعٌبدازی هحبسجِ ضدُ ( )Sig=0.34ثصزگمتس اش آلفتبی ححقیتق ()α=0.05
هیثبضد د

فسؼ ححقیق زد ٍ فسؼ غفس دریسفمِ هیضَد؛ ثِ عجبزت دیگتس ّوجستمگی

ثیي همغیسّب هعٌبداز ًیست ٍ ًویحَاى آى زا حعوین داد.
جذٍل ( )2آسهَى فزضیِی راتطِی تیي ساتقِی سکًَت ٍ ًگزش تِ آسیةّای اجتواػی

ًگسش ثِ آسیتّبی اجموبعی
سبثقِی سکًَت

ؾسیت ّوجسمگی

0/05

سكح هعٌبدازی

0/34

312

حعداد

فزضیِی دٍم :تِ ًظز هیرسذ تیي سَاد ٍ ًگزش تِ آسیةّای اجتواػی راتطِ ٍجَد
دارد.
ثسای آشهَى ایي فسؾیِ هیصاى سَاد دز سكح سٌجص حسحیجی ٍ ًگسش ثِ آستیتّتبی
اجموبعی دز سكح سٌجص فبغلِای دز ًرس گسفمِ ضد .اش آًجتب كتِ ستكح ستٌجص یکتی
حسحیجی ٍ ثیص اش دٍ گسٍُ هیثبضد ٍ دیگسی فبغلِای است ،ثٌبثسایي اش آشهَى  Fاستمفبدُ
ًطبى هیدّد ًگسش ثِ ٍجَد آسیت

گسدیدّ .وبًگًَِ كِ ًمبیج حبغلِ اش ححلیل ٍازیبً

اجموبعی ثس حست سكح سَاد حفبٍت ٍجَد دازد .ثِ عجبزت دیگتس ًگتسش شًتبًی كتِ اش
سكح ححػیالت ثبالحسی ثسهَزدازًد ثِ ٍجَد آسیتّتبی اجموتبعی همفتبٍت ثتب كستبًی
است كِ دازای سكح ححػیالت دبییيحسی ّسمٌد .اش آًجب كِ ستكح هعٌتبدازی ثتِ دستت
آهدُ ( )Sig=0.00كَچکمس اش ( )α= 0.05هیثبضد ،هیحَاى گفتت ایتي حفتبٍت هعٌتبداز
هیثبضد ،ثٌبثسایي فسؼ غفس زد ٍ فسؼ ححقیق دریسفمِ هیضَد.1
جذٍل ( )3آسهَى فزضیِی راتطِی تیي سَاد ٍ ًگزش تِ آسیةّای اجتواػی ()Descriptives
اًحساف

حعداد

هیبًگیي

ثیسَاد

43

32/3

8/54

اثمدائی

87

26/7

11/55

1/23

زاٌّوبیی

88

27/6

10/06

1/07

6/00

همَسكِ

87

28/4

9/58

1/02

8/00

45/00

عبلیِ

25

33/8

7/88

1/57

9/00

45/00

اسمبًدازد

اضمجبُ اسمبًدازد

حداقل

حداكثس

1/30

11/00

45/00

2/00

45/00
45/00

 -1الجمِ هحقق آگبُ است كِ یکی اش دالیل ًصدیم ثَدى هیبًگیيّب كِ هوکي است ًمبیج زا ححتتحت ثیس قتساز دّتد،
هَؾَ اثس حجن ًوًَِ هیثبضد كِ دز ًوًَِگیسیّب ثِ حجن اثس هعسٍف است ٍ ثب ًوبد ً dطبى دادُ هیضَد .حجن
ًوًَِ ثسای آشهَى فسؼ آهبزی یب اًجبم دادى دژٍّصّبی آشهبیطی ححتح ثیس چْبز عبهل قساز هتیگیتسد-1 :ستكح
هعٌبدازی (ٍ -2 ،)αازیبً

جبهعِ ( -3 ،)α2حَاى آشهَى ( -4 ،)1-βهیصاًی اش حفبٍت هیبى  µ0 ٍ µ1كتِ دژٍّطتگس

هبیل است ثِ آى دی ثجسد .ایي حفبٍت اگس ثس اًحساف هعیبز جبهعِ حقسین گسدد ثِ ً dوتبیص دادُ ضتدُ ٍ حجتن اثتس
(ً )Effect sizeبهیدُ هیضَد .هعوَالب هقداز  d= 0/2زا حجن اثس كَچم d= 0/5 ،زا حجن اثس همَسفd= 0/8 ،
زا حجن اثس ثصزگ ،هیًبهٌد (سسهد ٍ ّوکبزاى.)188-189 :1378 ،

كل

28/7

330

0/56

10/22

45/00

2/00

جذٍل ( )4آسهَى فزضیِی راتطِی تیي سَاد ٍ ًگزش تِ آسیةّای اجتواػی ()ANOVA
ًگسش ثِ آسیتّبی اجموبعی
همغیس

هجوَ

دزجِی

هیبًگیي

هجرٍزات

آشادی

هجرٍزات

ثیي گسٍُّب

1668/706

4

417/179

4/140

دزٍى گسٍُّب

32748/946

325

100/766

-

-

كل

34417/652

329

-

-

-

هٌج ٍازیبً

ححػیالت

F

Sig

0/003

فزضیِی سَم :تِ ًظز هیرسذ تیي تاٍرّای فزٌّگی سًاى حاضـیًِطـیي ٍ توایـل تـِ
هطارکت در تزًاهِّای تَاًوٌذساسی راتطِ ٍجَد دارد.
ثسای آشهَى ایي فسؾیِ ّس دٍ همغیس یعٌی ثبٍزّتبی فسٌّگتی شًتبى حبضتیًِطتیي ٍ
حوبیل ثِ هطبزكت دز ثسًبهِّبی حَاًوٌدسبشی دز سكح سٌجص فبغلِای دز ًرتس گسفمتِ
ضدًدّ .وبًكَز كِ ًمبیج ًطبى هیدّد ّوجسمگی هٌفی ٍ ؾعیفی ثیي ثبٍزّتبی فسٌّگتی
شًبى ٍ حوبیل ثِ هطبزكت ٍجَد دازد؛ ثِ عجبزت دیگس شًتبًی كتِ ثبٍزّتب ٍ اعمقبداحطتبى
كومس ححتح ثیس عٌبغس هسدُفسٌّق فقس ٍ هسدُفسٌّق دّقبًی ثَدُ ،حوبیل ثیطتمسی ثتِ
هطبزكت دز ثسًبهِّبی حَاًوٌدسبشی داضمِاًد ٍ ثسعک

شًبًی كِ ثیطمس ححتحت ثیس ایتي

عٌبغس ثَدُاًد ،ثِ هطبزكت كومسی حوبیل داضمِاًد .اش آًجب كِ ستكح هعٌتبدازی هحبستجِ
ضدُ ( )Sig=0.02كَچکمس اش آلفبی ححقیق ( )α= 0.05هیثبضتد دت

ّوجستمگی ثتیي

همغیسّب هعٌبداز هیثبضد.
جذٍل ( )5آسهَى فزضیِی راتطِی تیي تاٍرّای فزٌّگی سًاى ٍ توایل تِ هطارکت
حوبیل ثِ هطبزكت
ثبٍزّبی فسٌّگی

ؾسیت ّوجسمگی

-0/12

سكح هعٌبدازی

0/02

حعداد

345

فزضیِی چْارم :تِ ًظز هیرسذ تیي رفتار فزسًذآٍری سًاى ٍ ساتقِی سکًَت راتطـِ
ٍجَد دارد.
ثسای آشهَى ایي فسؾیِ زفمبز فسشًدآٍزی ٍ ستبثقِی ستکًَت دز هحتلّ ،تس دٍ دز
سكح سٌجص فبغلِای دز ًرس گسفمِ ضدًدً .مبیج ًطبى هیدّد كتِ ّوجستمگی هثجتت ٍ
ؾعیفی ثیي سبثقِی سکًَت ٍ زفمبز فسشًدآٍزی ٍجَد دازد؛ ثِ عجبزت دیگس كسبًی كتِ
سبثقِی سکًَت ثیطمسی دز هحلِ داضمِاًد دازای حعداد فسشًداى ثیطمسی ثَدُاًتد ًستجت
ثِ كسبًی كِ سبثقِی سکًَت كومسی داضمِاًد .اش آًجب كِ سكح هعٌبدازی هحبستجِ ضتدُ
( )Sig=0.00كَچکمس اش آلفبی ححقیق ( )α= 0.05هیثبضد د

ّوجسمگی ثتیي همغیسّتب

هعٌبداز هیثبضد.
جذٍل ( )6آسهَى فزضیِ راتطِی تیي رفتار فزسًذآٍری سًاى ٍ ساتقِی سکًَت در هحل
زفمبز فسشًدآٍزی

سبثقِی سکًَت

ؾسیت ّوجسمگی

0/198

سكح هعٌبدازی

0/00

حعداد

241

هؼادلِی رگزسیَى گام تِ گام رفتار فزسًذآٍری
زٍش زگسسیَى گبم ثِ گبم 1هعوَالب شهبًی ثِ كبز هیزٍد كِ هحققبى ثب ثتیص اش دٍ همغیتس
فبغلِ ای سس ٍ كبز دازًد .دز ایي هكبلعِ زفمبز فسشًدآٍزی ثتِ عٌتَاى همغیتس ٍاثستمِ ٍ 8
همغیس سي ،سي اشدٍا  ،دزآهد ،قَم هدت اشدٍا  ،سبثقِی شًدگی دز ضْس ،حعداد ًتَشاد
فَت ضدُ ،حعداد هكلَة فسشًد ٍ ضتبهع حقتدیسگسایی ثتِ عٌتَاى همغیتس هستمقل ٍازد
هعبدلِ زگسسیًَی گسدیدً .مبیج ثِ دست آهدُ اش زٍش گبم ثِ گبم ثِ ضسح شیس هیثبضد:
جذٍل ( )7هطخصات الگَی رگزسیَى گام تِ گام رفتار فزسًذآٍری
هسحلِ

ًبم همغیس

اٍم

قَم هدت اشدٍا

R

R2

0/769

0/591

 R2حعدیل

هكبی اسمبًدازد

ضدُ

دیصثیٌی

0/585

1/294
1 - stepwise

دٍم

0/788

ضبهع حقدیسگسایی

0/620

1/255

0/610

ثساسبس جدٍم فتَ دز هسحلتِی اٍم همغیتس قتَم هتدت اشدٍا ٍازد هعبدلتِی زگسستیَى
گسدید .ؾسیت ّوجسمگی ایي همغیس ثب زفمبز فسشًدآٍزی (ً )R=./769طبىدٌّدُی ّوجستمگی
قَی ثیي ایي دٍ همغیس هیثبضدّ .وچٌیي ً R2طبى هیدّد كِ  59دزغد همغیس ٍاثسمِ حَستف
ایي همغیتس حجیتیي گسدیتدُ استت .ایتي زاثكتِ ثتب حَجتِ ثتِ هقتداز  Fدز جتدٍم ANOVA

( )F =105/403دز سكح ثیص اش  99دزغد ( )sig = 0/00هعٌبداز هیثبضد .دز هسحلتِی دٍم
ضبهع حقدیسگسایی ٍازد هعبدلِی زگسسیًَی گسدید كِ ًطبىدٌّدُی آى است كِ ایتي همغیتس
ثب همغیس قجلی دازای ّوجسمگی قَی ثب همغیس فسشًدآٍزی هیثبضد ( .)R= 0/788ایي هسحلتِ 62
دزغد حغییسات همغیس ٍاثسمِ زا حجییي هیكٌد ( .)R2=0/620هعٌبدازی ایي زاثكتِ ثتب حَجتِ ثتِ
 F =58/788دز سكح ثیص اش  99دزغد ( )sig = 0/00هعٌبداز هیثبضد.
جذٍل ( )8تحلیل آًالیش ٍاریاًس در تحلیل رگزسیَى رفتار فزسًذآٍری )(ANOVA

هسحلِ

هجوَ
هجرٍزات

دزجبت
آشادی

هیبًگیي
هجرٍزات

F

Sig.

اٍم

176/456

1

176/456

105/403

0/000

دٍم

185/235

2

92/617

58/788

0/000

دز آهسیي قسوت هسٍجی ًیص ؾسایت همغیسّبی هسمقل ،سْن ّتس همغیتس دز دتیصثیٌتی
همغیس ٍاثسمِ ،هقداز  Tثِ ّوساُ سكح هعٌتبدازی آًْتب آهتدُ استت .هعوتَالب دز هعبدلتِی
زگسسیَى اش هسحلتِی آهس (دز ایٌجب هسحلتِی دٍم) ثتسای حجتتصیِ ٍ ححلیتل اسمفتتبدُ
هیگسدد .ثب حَجِ ثِ ؾسیت زگسسیَى جدٍم ( )13قَم هتدت اشدٍا ثتب همغیتس ٍاثستمِ
زاثكِی هسمقین ٍ هثجت ٍ ضبهع حقدیسگسایی ثب زفمبز فسشًتدآٍزی زاثكتِی هعکتَس ٍ
هٌفی دازد .هقداز  ٍ Tسكح هعٌبدازی هعبدلِی چٌد همغیتسُ ًیتص ًطتبى اش هعٌتبداز ثتَدى
زاثكِی دٍ همغیس ٍازد ضدُ دز هعبدلِ دازد.
جذٍل ( )9ضزایة هتغیزّا در تحلیل رگزسیَى رفتار فزسًذآٍری
هساحل

ؾسایت اسمبًدازد ًطدُ
B

هكبی اسمبًدازد

ؾسایت
اسمبًدازد
Beta

t

Sig.

اٍم

عسؼ اش هجدأ

0/479

0/282

قَم هدت اشدٍا

0/141

/014

عسؼ اش هجدأ

1/447

0/493

قَم هدت اشدٍا

0/136

0/013

0/741

ضبهع
حقدیسگسایی

0/130
-

0/055

-0/174

دٍم

0/769

1/700

0/093

10/267

0/000

2/936

0/004

10/069

0/00

-2/360

0/021

فزضیِی پٌجن :تِ ًظز هیرسذ تیي توایالت فزسًـذآٍری سًـاى ٍ سـاتقِی سـکًَت
راتطِ ٍجَد دارد.
ثسای آشهَى ایي فسؾیِ ًیص اش آًجب كِ ّس دٍ همغیس فبغلِای هیثبضٌد د

اش ؾتسیت

ّوجسمگی دیسسَى اسمفبدُ ضدّ .وچٌبى كِ ًمبیج جدٍم شیس ًطتبى هتیدّتد ّوجستمگی
هثجت ٍ ؾعیفی ثیي سبثقِی سکًَت ٍ حوبیالت فسشًدآٍزی ٍجَد دازد؛ ثِ عجبزت دیگس
كسبًی كِ سبثقِی سکًَت ثیطمسی دز هحل داضمِاًد ثِ فسشًد ثیطتمسی حوبیتل داضتمِ ٍ
ثسعک

كسبًی كِ سبثقِی سکًَت كومتسی داضمتِاًتد حوبیتل ثتِ داضتمي فسشًتد كومتس

داضمِاًد .اهب اش آًجب كِ ستكح هعٌتبدازی هحبستجِ ضتدُ ( )Sig=0.20ثصزگمتس اش آلفتبی
ححقیق ( )α= 0.05هیثبضد ثٌبثسایي فسؼ ححقیق زد ٍ فسؼ غفس دریسفمِ هیضتَد؛ ثتِ
عجبزت دیگس ّوجسمگی ثیي همغیسّب هعٌبداز ًویثبضد.
جذٍل ( )10آسهَى فزضیِی راتطِی تیي توایالت فزسًذآٍری سًاى ٍ ساتقِی سکًَت در هحل
حوبیالت فسشًدآٍزی

سبثقِی سکًَت

ؾسیت ّوجسمگی

0/07

سكح هعٌبدازی

0/20

حعداد

260

ًتیجِگیزی:
ایي هقبلِ ثِ ثسزسی ٍؾعیت شًبى حبضتیًِطتیي ثصػتَظ ًگتسشّتب ٍ زفمبزّتبی
اجموبعی ایي قطس دسداهمِ است .دز ایي ثسزسی اش حئَزی فسٌّتق فقتس استکبز لتَئی ،

هسدُفسٌّق دّقبًی زاجسش ،حلِی هحسٍهیت چوجسش ،حئَزی اًسبى حبضتیًِطتیي دتبزک،
حئت َزی آهسیکبی دیگتس ّسیٌگمتَى ٍ ثستیبزی دیگتس اش ًرسیتبت ثتسای حجیتیي ثبٍزّتب ٍ
ًگسشّبی اجموبعی ٍ فسٌّگی شًبى حبضیًِطیي اسمفبدُ ضد .یبفمِّبی ایي ححقیتق اش دٍ
ثصص حَغیفی ٍ اسمٌجبقی حطکیل گسدیدُ كِ دز ثصص حَغتیفی هْومتسیي یبفمتِّتب ثتِ
ضسح شیس هیثبضد :اش ًرس همغیس هطبزكت یبفمِّب ًطبى داد كتِ هطتبزكت اجموتبعی شًتبى
هحلِ دز حد همَسف هیثبضد .دز شهیٌِی حعلق  53دزغتد شًتبى ،حعلتق شیتبدی ثتِ ضتْس
ضیساش داضمِاًد .یکی دیگس اش همغیسّبی هَزد ثسزسی ،زفمبزّتبی ثتبزٍزی شًتبى ثتَد كتِ
یبفمِّب ًطبىداد كِ هٌبقق حبضیِ ًیص اش ًرس ثبزٍزی دز حبم ّوگسا ضدى ثتب هتمي اغتلی
است ثِ قَزی كِ هیبًگیي حعداد فسشًداى شًدُ ثتِ دًیتب آهتدُ  2/53فسشًتد ثتَدُ استت.
ّوچٌیي یبفمِّب دز شهیٌِی ًگسش شًبى دز هَزد حعداد هكلَة فسشًداى ًطبى هیدّد كتِ
اش ًرس  73/4دزغد شًبى اشدٍا كسدُ حعداد هكلَة 2 ،فسشًد ٍ كومس ثَدُ است .یکتی اش
ٍیژگیّبی افساد هحػَز ضدُ دز فسٌّق فقتس ضتیَ حقتدیسگسایی دز ثتیي ایتي افتساد ٍ
سکٌِ هیثبضد .یبفمِّب دز ایي شهیٌِ ًطبى داد كِ ثیطتمس دبستصگَیبى یعٌتی  46/8دزغتد
دازای حقدیسگسایی ثبال ٍ  38/8دزغد ًیص دازای حقدیسگسایی همَستف ثتَدُاًتدّ .وچٌتیي
یبفمِّب ًطبى هیدّد كِ ضیَ فسٌّق فقس دز هحلِ هَزد ثسزسی دز حد همَسف هیثبضد؛
ثِ قَزی كِ ثیطمس شًبى دبسصگَ یعٌی  80/7دزغد دز حد همَستف ححتتحت ثیس فسٌّتق
فقس ثَدُاًد .یکی دیگس اش اّداف ایي ححقیق ضٌبهت ضجکِی اجموبعی شًبى حبضیًِطتیي
ثَد .دز ایي شهیٌِ یبفمِّب ًطبىدٌّدُی زٍاثف ؾعیف ّوسبیگبى ثب یکدیگس هیثبضتد .ثتِ
قَزی كِ  77دزغد شًبى دازای زٍاثف ّوسبیگی ؾعیف ثب یکدیگس ثَدُاًد .یکی دیگتس
اش اّداف ححقیق ثسزسی ًگسش شًبى حبضیًِطیي ثِ ٍجَد آسیتّبی اجموبعی ثتَد .ثتس
اسبس یبفمِّب ثِ اعمقبد حدٍد  41دزغد شًبى دبستصگًَ ،تس آستیتّتبی اجموتبعی دز
هٌكقِ ثبال است 32/8 ،دزغد ًیص ثیبى كسدُاًد كِ هیصاى آسیتّبی اجموبعی دز هحلتِ دز
حد همَسف هیثبضد .اش جولِ دیگس اّداف دز ایي ححقیق هكبلعِی ستجم شًتدگی شًتبى
حبضیًِطیي ثَد .یبفمِّب دز ایي شهیٌِ ثیبًگس ایي است كتِ دز هٌكقتِی هتَزد ثسزستی ثتب
ٍجَد ایٌکِ سجم شًدگی فقیساًِ است اهب ثب ایتي حتبم ثتیي ستبكٌبى ًیتص اش ًرتس ستجم

شًدگی حفبٍتّبیی ٍجَد دازد .ثكَزیکِ  87/1دزغد سکٌِ دز قبلت سجم شًدگی عتدم
ثسهَزداز (فقیساًِحس) ٍ  11/5دزغد دز قبلت سجتم شًتدگی ثسهتَزداز (فقیتس) شًتدگی
هیكٌٌد؛ ثٌبثسایي ثِ یکی دیگس اش اّداف ححقیق ًیص زسیدین.
دز ثصص دٍم ایي ححقیق  5فسؾیِ ثب آشهَىّبی هعمجس آهبزی ثِ آشهَى كطتیدُ ضتد.
دز شهیٌِی فسؾیِی اٍم ًمبیج ًطبى داد كتِ ّوجستمگی هثجتت ٍ ؾتعیفی ثتیي ستبثقِی
سکًَت ٍ ًگسش ثِ ٍجَد آستیتّتبی اجموتبعی ٍجتَد دازد؛ اهتب اش آًجتب كتِ ستكح
هعٌبدازی هحبسجِ ضدُ ،ثصزگمس اش آلفبی ححقیق ثَد ثٌبثسایي ّوجسمگی ثِ دست آهدُ فبقد
سكح هعٌبدازی هیثبضد .ثسای ثسزسی فسؾیِی دٍم اش آشهتَى  Fاستمفبدُ گسدیتدً .متبیج
حبغلِ اش ححلیل ٍازیبً

ًطبى داد كِ دز ًگسش ثِ ٍجَد آستیت اجموتبعی ثتس حستت

سكح سَاد حفبٍت هعٌبدازی ٍجَد دازد .فسؾیِی سَم ثِ ثسزسی زاثكِی ثتیي ثبٍزّتبی
فسٌّگی شًبى حبضیًِطیي ٍ حوبیل ثِ هطبزكت دز ثسًبهِّبی حَاًوٌدسبشی هیدسداشد .ثتس
اسبس یبفمِّب ّوجسمگی هٌفی ٍ ؾعیف اهب هعٌبدازی ثیي ثبٍزّبی فسٌّگی شًبى ٍ حوبیل
ثِ هطبزكت ٍجَد دازد .دز شهیٌِی فسؾیِی چْبزم یبفمِّب ًطبى داد كِ ّوجسمگی هثجتت
ٍ ؾعیف اهب هعٌبداز ثیي سبثقِی سکًَت ٍ زفمبز فسشًدآٍزی ٍجَد دازد .فسؾیِی دٌجن
زاثكِی ثیي حوبیالت فسشًدآٍزی شًبى ٍ سبثقِی سکًَت زا هَزد حجصیِ ٍ ححلیتل قتساز
داد .یبفمِّب ًطبى داد كِ ّوجسمگی هثجت ٍ ؾتعیفی ثتیي ستبثقِی ستکًَت ٍ حوتبیالت
فسشًدآٍزی ٍجَد دازد؛ اهب هحبسجِ سكح هعٌبدازی ًطبى داد كِ ّوجسمگی ثتیي همغیسّتب
هعٌبداز ًویثبضد.
پیطٌْادّا:
دز ایي قسوت ثس اسبس ًمبیج ححقیق ٍ حجسثِی هحقق دیطتٌْبدّبیی ثتسای ثْجتَد ٍ
حَاًوٌدستتبشی شًتتبى حبضتتیًِطتتیي ٍ ثسهتتی دیطتتٌْبدّب دز جْتتت ستتبهبًدّی هستتبئل ٍ
هطکالت شًبى حبضیًِطیي ازائِ هیگسدد:
 -ح سی

هساكص فسٌّگی ثسای ثبًَاى ّوچَى سبليّبی ٍزشضی ،كمبثصبًِ ،دتبزک ٍ غیتسُ

هیحَاًد دز ثْجَد ٍؾعیت شًبى كوم ضبیبى حَجْی داضمِ ثبضد.
 -ثْجَد كبلجدی هحلِ ٍ هسبكي :ثِ دلیل ازحجبـ هسموس شًبى ثب هحلتِ ٍ حؿتَز ثیطتمس دز

سبعبت زٍش دز ایي هٌبقق ،كبلجد ثیوبز هحالت ثبعث زٍاىًژًدی شًبى هیگسدد .ثٌتبثسایي
ثْسبشی كبلجدی ٍ فیصیکی دز زًٍق اقمػبدی ،ثْداضتت ٍ دلجستمگی اّتبلی ثتِ هحتیف ٍ
هحلِ ٍ حمی كبّص هطًَت ٍ ًٍدالیسن دز ایي هٌبقق ح ثیسگراز است.
 دهمساى ًسل دٍم حبضیًِطیٌبى شٍدحس اش ّوِی اعؿب ثب فسٌّق ضْسی ادغبم هیضتًَد،ثب ٍالدیي هَد حفبٍتّبی ثسیبزی دازًد ٍ ثبید ثِ غتَزت دیگتسی ثتب آًتبى ثسهتَزد ٍ
هدیسیت ضَد.
 ًسجت ثیستَادی ٍ كن ستتَادی دز ثتیي شًتتبى حبضتیًِطتیي ثبالستتت ٍ الشم استتسبشهبىّبی آهَشش ٍ دسٍزش ثِ ایي اهس حَجِ جدی ًوبید.
 شًبى زا ثبید ثِ عٌَاى یکتی اش گتسٍُّتبی ّتدف دز كلیتِی قتسحّتبی ستبهبًدّی ٍحَاًوٌدسبشی حبضیِّب هَزد حَجِ جدی قساز داد.
 ایجبد فسغتّبی اضمغبم ثسای شًبى ثصػَظ دهمساى جَاى دز ًقتبـ حبضتیِ ّتن ثتِلحبل اقمػبدی ٍ ّن اجموبعی ٍ فسٌّگی ثسای جبهعِ شًبى هفید هَاّد ثَد.
 هطبزكت ٍ حؿَز ثیطمس شًبى دز ضَزاّبی هحلِ دز هٌبقق حبضتیِ ثتسای ضٌبستبیی ٍاٍلَیتثٌدی ٍ هطبٍزُی اجسایی دز هػَظ هسبئل هحلِ ٍ حل ٍ فػل هطبزكمی آًْب.
 هجبزشُی جدی ثب آسیتّبی اجموبعی هَزد حَجِ شًبى اش قجیل اعمیبد ،دشدی ٍ ستسقت،ٍلگسدی ،فقس ،ثیکبزی ،اعمیبد ٍ  ...چساكِ ثیطمس شًبى اش ایٌکِ فسشًد یب ضَّسضتبى گسفمتبز
آسیتّبی اجموبعی اش جولِ اعمیبد ضَد ،احسبس ًبزؾبیمی هیكسدًد.
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