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چک٘ذُ
خػوهف حايط تا هسف تطضؾی جامؼهقناذسی ػوامل تاظزاضدلس ی فطهنگلی ملر ط تلط ػلس
زوؾؼه ی خایساض قهطی زض کالدكهط اهواظ نوضذ گطفسه اؾر .زاز هلای ایلپ خلػوهف تلا ضوـ
خیمایكی اظ دمودهای تا حجم  500دفط جمغآوضی قس که اظ جمؼیر  331556دفلطی ؾطخطؾلسا
ذادواض ؾاکپ زض کالدكهط اهواظ ته قیو ی دمودهگیطی زهازفی َثقهای ادسراب قس توزدس .مسغیط
واتؿسه (ػس زوؾؼهی خایساض قهطی) ،ته زو قیو ی دگطقی و ػملکطزی ػملیازی قس و ضاتُلهی
آ تا مسغیطهای مؿسق ؛ قام قیو ی مسیطیر ،قو گطایلی ،زقلسیطگطایی ،ؾلنرگطایلی و ؾلُ
آضما ها؛ که تطگطفسه اظ دظطیاذ جامؼهقناؾا مکسة زکاملی زوؾلؼه و مکسلة دوؾلاظی زوؾلؼه
اؾر؛ فطيیهؾاظی و آظمو قس .اتعاض گطزآوضی اَالػاذ زض ایپ خػوهف ،خطؾكنامه اؾلر کله
خایایی آ اظ َطیق يطیة آلفای کطودثاخ و اػسثاض آ اظ َطیق اػسثاض نوضی تلطآوضز و زاز هلای
ته زؾر آمس دیع ،تا اؾسفاز اظ دلط افلعاض  SPSSزض زو ؾلُ زونلیفی و اؾلسنثاَی زجعیله و
زحلی قس .زجعیه و زحلی یافسهها فطيیاذ خػوهف ضا زأییس کطز و زنها مسغیط ؾنرگطایی مثسنلی
تط دگطـ موضز زأییس واقغ دكس .دسایج خلػوهف دكلا زاز کله مؼازللهی خلیفتینلی میلعا ػلس
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زوؾؼهی خایساض قهطی 33/6 ،زضنس اظ واضیادؽ مسغیط واتؿسه ضا خیفتینی میکنس .دسلایج حانل
اظ زحلی مؿیط چنلس مسغیط دیلع گویلای آ تلوز کله مسغیطهلای ؾلُ آضملا هلا ،قلو گطایلی و
ؾنرگطایی ته نوضذ مؿسقیم و مسغیطهای زقسیطگطایی ،قو گطایلی و ؾلنرگطایلی تله نلوضذ
غیطمؿسقیم ،ته زطزیة تیكسطیپ زأ یط ضا تط ػس زوؾؼهی خایساض قهطی زاضدس.
کل٘ذٍاطُّا :ػس زوؾؼه ی خایساض قهطی ،کالدكهط اهواظ ،زقسیطگطایی ،ؾلُ آضملا هلا ،مکسلة
دوؾاظی.

هقذهِ ٍ ب٘اى هؼألِ
زوؾؼه فطاینسی جامغ اظ فؼالیرهای اقسهازی ،اجسماػی ،فطهنگی و ؾیاؾی اؾر کله
هسفف تهثوز مساو ظدسگی زملا جمؼیلر تلوز و فؼالیلر ،آظازی ،مكلاضکر و زوظیلغ
ػازالدهی مناتغ اظ اضکا اؾاؾی آ ته قماض میضوز (ازفیلس و ویکنلع .)94 :1992 ،1واغ ی
«زوؾؼهی خایساض» ضا تطای اولیپ تلاض «تطادلر لنلس» 2تله َلوض ضؾلمی زض ؾلال  1987زض
گعاضـ«آینس ی مكسطک ما» مُطح کطز (ظیاضی)373 :1380 ،؛ یؼنی زوؾلؼهای کله تسوادلس
دیاظهای دؿ امطوظ ضا تسو ته مراَط ادساذسپ دیاظهای دؿ آینس زأمیپ دمایس (کلوظ ،3
 ) 132 :2002و کیفیر ظدسگی ،یکداضچگی جامؼه ،مكاضکر و محیٍ ؾالم ضا تلطای همله
فطاهم میدمایس (زیامادسینی و ظادو « .)305 :2000 ،4زوؾؼهی خایساض قهطی» دیع قلکلی اظ
زوؾؼهی امطوظی اؾر که میزوادس زوؾؼلهی مساو قهطها و جواملغ قلهطی دؿل هلای
آینس ضا زًمیپ کنس(هال.)22 :1993 ،5
امطوظ تیف اظ دیمی اظ مطز جها زض قهطها ظدسگی میکننس ،اظ یک ؾلو قلهطها تله
ػنوا کادو های زوؾؼهی اجسماػی ،اقسهلازی و فًلایی تله قلماض ملیضودلس (واضول،6
 ،)1 :2010اظ ؾوی زیگط مناؾةزطیپ مکا هایی هؿسنس که مؿائ و مكکالذ اقسهلازی،
1-Edfield & Wikens
2-Brandt Land
3-Cozens
4-Diamantini & Zanon
5-Hall
6-Varol
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اجسماػی و ظیؿرمحیُی زض آ خسیس میآیس(کادلی .)259 :2007 ،1تناتطایپ مظاهط انللی
زوؾؼه و زؾرآوضزهایی اػم اظ منفی و مثثر آ ػمسزاً زض قهطها ازفلا ملیافسلس ،تلسا
ػلر اؾر که َثق گعاضـ ؾاظما مل زض ؾال  1900زنها  10زضنس اظ جمؼیر جها
زض قهطها ظدسگی میکطزدس املا زض ؾلال  2007جمؼیلر قلهطها تله  50زضنلس ضؾلیس
(الیوض .)21 :2008 ،2و خیفتینی میقوز زا ؾال  2025حسوز  5میلیلاضز دفلط و زض ؾلال
 75 2050زضنس یؼنی  7میلیاضز دفط زض قهطها ظدلسگی ذواهنلس کطز(یلوو .)1 :2008 ،3
زض کكوض ایطا دیع قهطدكینی قساتا  ،همظملا تلا خیلسایف و قلک گیلطی ؾلطمایهزاضی
خیطامودی ،ادثاقر ؾطمایه ،زمطکع فًایی اتعاض زولیس ،زض چنس قهط تعضگ کكوض ادجا قس،
که ایپ امط ػالو تط زوؾؼهی قساتا قهطی ،زض دهایر منجط ته قک گیطی کالدكهطها تلا
ويؼیر داخایساض گطزیس .کالدكهط اهواظ ته ػنوا مطکع اؾسا ذوظؾسا زض زهههای اذیلط
زاضای ضقس دطخ جمؼیر تاالیی توز اؾر ،ته َوضی که جمؼیلر آ اظ  120089دفلط زض
ؾال  1335ته  1184788دفط زض ؾلال  1395ضؾلیس اؾلر(مطکع آملاض ایلطا  .)1395 ،تلا
افعایف ؾطػر ضقس جمؼیر زض فانلهی ؾالهای  1335-1395کالدكلهط اهلواظ قلاهس
فًاهای داتطاتط قهطی توز ته َوضی که مناَق هكر گاده ایپ کالدكهط ضودس داتطاتطی ضا
اظ لحاِ تطذوضزاضی اظ قاذمهای زوؾؼه دكا میزهس .تناتطایپ آگلاهی اظ ایلپ میلعا
داتطاتطی تطای ایجاز زؼازل ،ته منظوض قک زاز فًاهای مناؾلة و همگلو و هم نلیپ
تطای تطدامه ضیعیهای نحی و ػسالر محوض مثسنی تط انلول زوؾلؼه يلطوضی تله دظلط
میضؾس .قات شکط اؾر؛ زض ضودس تطدامههای زوؾؼهای زاذ  ،کمسط ته دقف ػوام ادؿادی
و تومی و حسی زوؾؼه ته ؾثک تومی؛ نحثر قس اؾر که محقق زالـ میکنس زض ایلپ
خػوهف ته آدها تدطزاظز .کالدكهط اهواظ زاضای مناتغ ظیطظمینی ؾطقاض گاظی و دفسلی اؾلر
و زض کناض ؾایط مواضز زیگط میزوادس قُة اقسهازی کكوض تاقس که الثسه زض ذأل مُالؼلاذ
خػوهكی جامغ و کاضتطزی تویػ زض ملوضز ػوامل تاظزاضدلس ی فطهنگلی ملر ط تلط ػلس
زوؾؼه؛ جایگا ذویف ضا خیسا دکطز اؾر .هم نیپ ایپ کالدكهط چنلس ؾالیؿلر کله تله
1-Conelly
2-Oliver
3-Uwe
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نوضذ یک قهط چنس قومیسی زض آمس که ته زدثال ذوز آؾیةهای اجسملاػی و فطهنگلی
ػسیس ای ضا ایجاز دموز اؾر حال آدکه ایپ ویػگی(زنوع قومیسی) اگلط زضؾلر هلسایر
قوز؛ میزوادس ته یک فطنر تطای زوؾؼهی قهطی زثلسی قلوز .وجلوز آزاب و ضؾلو
ؾنسی که زض تؿیاضی اظ مواضز زض آ ها ؾنرهای غلٍ اضجحیر زاضز ،زلی زیگط يطوضذ
ادجا ایپ خػوهف اؾر .ایپ خػوهف زالـ میکنس زا موادغ فطهنگلی ایلپ مؿلأله ضا دیلع
تطضؾی و ضاهکاضهای ػلمی تطای کاهف یا تطَطف کلطز ضؾلو ؾلنسی غللٍ ضا فلطاهم
آوضز و تا ایپ اقسا ظمینههای فطهنگی زوؾلؼه ضا فلطاهم کنلس .زض دهایلر ایلپ خلػوهف
میزوادس تطای آگاهی و اؾسفاز مؿرلیپ امط موضز اؾسفاز قطاض گیطز؛ آگاهی ضا تاال تلطز و
ؾثة زؼق گطزز و تا زكریم و تیا مكکالذ ،قهطودسا ضا آگا و ته فکط وازاضز.
هباًٖ ًظشٕ پظٍّؾ
اولیپ مسغیط ،قیو مسیطیر اؾر .تطینگسو موض 1مؼسقس اؾر یکی اظ ضا های زوؾؼه و
دوؾاظی «دوؾاظی زموکطازیک» اؾر که اظ َطیق محسوز کلطز حکلا ذوزکامله ،دهلاز
قلوادیپ ػقالدلی تله جلای مقلطضاذ ذوزؾلطاده ،ؾلهیم قلس َثقلاذ خلاییپ جامؼلله زض
زهمیمگیطیها؛ زكکی میقوز .ته دظط موض زؾسگا های زیوادی زولرها و دوع حکلومسی
که تط آدها قک گطفسه اؾر میزوادس زض دوؾاظی زض ؾُ وؾیؼی موجة نلنؼسی کلطز
جامؼه قودس یا تاػث ػس زوؾؼهی آ قودس(اظکیا .)105 :1377 ،زادی لطدط 2زض دظطیلهی
«گصض اظ جامؼهی ؾنسی» مؼسقس اؾر یکی اظ زالی کم زوؾلؼهیلافسگی کكلوضهای جهلا
ؾو مسیطیر داکاضآمس اؾر که تیكسط مسیطا تط اؾلاؼ ضاتُلههلا و زكلکیالذ ؾیاؾلی
ادسراب میقودس و ظیاز ته ياتُهها زوجله دملیقلوز و قایؿلسهؾلاالضی کنلاض گصاقلسه
میقوز (اظکیا و غفاضی.)197 :1384 ،
مسغیط زو  ،قو گطایی اؾر .ضزفیلس 3زض «جوامغ زض حال زگطگودی اجسماػی» اظ جملله
ذهونیاذ جامؼهی قو گطا ضا منعوی توز  ،تسو ؾواز ،مسجادؽ ،و تا احؿلاؼ قلومی
1-Bringtone Moore
2-Daniael Lerner
3-Redfield
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همطا تا ادؿجا گطوهی میزادس که زض آ ضفساضها ؾنسی ،ذوز ته ذوزی و غیط ادسقلازی و
قرهی هؿسنس .ضاجطظ دیع زض دظطیهی«ذطز فطهنگ زهقادی» مح گطایی(قلو گطایلی) ضا
ته ػنوا یکی اظ ویػگیهای ذطز فطهنگ زهقادی زض دظطیهی ذوز مُطح میکنس کله آ
ضا اظ موادغ زوؾؼهی جوامغ میزادس (چودگ 1و همکاضا .)10 :1984 ،
مسغیط ؾو  ،زقسیطگطایی اؾر .خاضؾلودع تلا مُالؼلهی «ؾیؿلسمهلای اجسملاػی» و تلا
ضویکطز ؾاذساضی مؼسقس اؾر جوامغ کمسط زوؾؼهیافسله تله قلک تلاظاضی ذواهلا ایلپ
هؿسنس که زقسیطگطا ،ادحهاضگط و چنس َثقهای تاقنس(زنهایی .)68 :1375 ،وی تط ایپ تاوض
اؾر که یکی اظ مفطوياذ اجسماع جامؼهای ته ػنوا یک ک ؛ فطهنگی مكسطک اؾر که
اظ زو ػنهط ؾنر فطهنگی(زقسیط مكسطک) و ؾاذساض اجسماػی زكکی میقوز (کطایلة،2
 .)61 :1387لوئیؽ 3زض دظطیلهی«ذلطز فطهنلگ زهقلادی» زهقادلا ضا مطزملا مُیلغ و
تیاضاز  ،زقسیطگطا و نثوض شکط میکنس .وی مؼسقس اؾر که زقسیطگطایی زض میلا زهقادلا
ته ؾاذر مقسسضاده ذادواز تؿسگی زاضز که ؾثة میقوز جلوا زطهلا افلطاز مُیلغ و تلی
اضاز زطتیر قودس(اظکیا.)59 :1364 ،
مسغیط چهاض  ،ؾنرگطایی اؾر .کاضل ماضکؽ زض «زًاز َثقازی» مؼسقس اؾر دیطوهای
جسیس زولیس و مناؾثاذ زولیسی اظ هیچ ته وجوز دمیآینس .ایس هلای موجلوز تله ذلوزی
ذوز اظ آؾما فطو دمیافسنس تلکه اظ زضو مناؾثاذ زولیسی موجوز و زض زًاز تلا ضواتلٍ
ضیكهزاض ؾنسی مالکیر خسیس میآینلس(اظکیا .)138 :1387 ،وی مؼسقلس تلوز کله خیودلسهای
ؾنسی اجسماع تا خیسایف جامؼهی قهطی فایس گطا اظ تیپ ملیضوز(ممفلوضز.)105 :1383 ،4
زض تحث دوؾاظی و زکام جامؼه ،تحث اؾاؾی خاضؾودع زضتلاض ی مسغیطهلای الگلویی و
زیحقناؾی جوامغ تط مثنای زُوض زسضیجی زاضیری اؾر .وی میگویس زض اجسماع ؾلنسی؛
ادسراب تط اؾاؼ ادسؿاب اؾلر وللی زض جامؼلهی ملسض ؛ ادسرلاب تلط اؾلاؼ اکسؿلاب
اؾر(اظکیا.)97 :1381 ،
1-Chong
2-Craib
3-Louis
4-Mumford
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مسغیط خنجم ،ؾُ آضما هلا اؾلر .ملاضکؽ زض دظطیلهی«زًلاز َثقلازی» اظ اؾلسثماض
نحثر میک نس .زا ظمادی که آضما و آگاهی زض کاضگطا قک خیسا دکنس؛ هملا َثقله زض
ذوز تاقی میمادنس .قهطهای جسیس مح اظ ذوز تیگادگی زوز های کاضگطی اؾر کله تلا
ضؾیس ته مطحلهی آگاهی ته منافغ َثقازی ،زكکی َثقله تلطای ذلوز ملیزهنلس(زنهایی،
 .)236 :1374لوئیؽ دیع زض دظطیهی«ذطز فطهنگ زهقادی» مؼسقس اؾر میعا ذواؾرهلا
و آضظوها زض جامؼهی زهقادی(ؾنسی) تؿیاض خاییپ اؾر و اکثط زهقادا فاقس ادگیع تلوز و
هیچگوده جا َلثی تطای خیكطفر فلطزی دساضدلس .هم نلیپ ضاجلطظ زض دظطیلهی «ذلطز
فطهنگ زهقادی»؛ خاییپ توز آضوظها ضا یکی اظ ویػگیهای جوامغ ؾنسی ملیزادلس(اظکیلا،
.)60 :1364
مسغیط واتؿسه ،ػس زوؾؼهی خایساض قهطی اؾر .اظ دظط گوداض میطزال 1زوؾلؼه زو تؼلس
زاضز -1 :تؼس فیعیکی؛ که اؾاؾاً ته ادثاقر ؾطمایه ملیادجاملس .و  -2تؼلس فطهنگلی؛ کله
تاوضها ضا قام میقوز .مؼموالَ تؼس فطهنگی ،ذیلی کنلسزط ػمل ملیکنلس .اگلط اظ زیلس
ؾطػر ،زوؾؼه ضا دگا کنیم فطهنلگ ظیطتنلای زوؾلؼه اؾر(ؾلؼیسی .)249 :1386 ،تله دظلط
میطزال ،زولرهای کكوضهای زض حال زوؾؼه تایلس ؾیاؾلرهلایی ضا ازرلاش کننلس کله ا لطاذ
تاظزاضدس ضا زًؼیف و ا لطاذ زهیلیج کننلس ضا زقویلر کننلس؛ زلا تسوادنلس هلط چله ؾلطیغزلط
داتطاتطیهای منُقهای ضا اظ تیپ تطز و تنیاز ضقس ملساو اقسهلازی و زوؾلؼه ضا زقویلر کننلس.
میطزال قاذمهایی ضا تطای اضظیلاتی زوؾلؼهی خایلساض خیكلنهاز کلطز اؾلر کله ػثاضزنلس اظ:
ذطزگطایی ،زوؾؼهی زادف و اجطای مر ط تطدامهضیعی زوؾؼه ،افعایف تهط وضی ،اضزقای ؾلُ
ظدسگی ،تطآوضی اقسهلازی و اجسملاػی ،تهثلوز دهازهلا و ضفساضهلا و ػلازاذ و ضؾلو ملطز ،
اؾسحکا و قوا مالی ،اؾسقالل ملی ،زموکطاؾی گؿسطز زض ؾُ جامؼه و ادًلثاٌ اجسملاػی؛
اؾر(خوضانغطؾنگاچیپ .)34 :1394 ،زض ایپ خػوهف قاذمهای اضائه قلس زوؾلٍ گودلاض
میطزال و هم نیپ مؼیاضهایی اظ زوؾؼهی مناؾة که ملوضز قثلول اکثطیلر نلاحة دظلطا زض
ؾُ جها اؾر؛ ته نوضذ زطکیثی موضز اؾسفاز قطاض گطفسه اؾر.
1-Gunnar Mirdal
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هذل ًظشٕ-تحل٘لٖ پظٍّؾ
تناتطایپ چاضچوب دظطی مقاله حايط تطذواؾسه و مسکی تط آضاء دظطیهخلطزاظا مکسلة
زکاملی زوؾؼه ،مکسة دوؾاظی و هم نیپ دظطیلهی گودلاض میلطزال کله مسغیلط واتؿلسه ضا
خوقف میزهس؛ اؾر.
عَاهل باصداسًذُ
فشٌّگٖ

ؿَُ٘ هذٗشٗت

قَمگشاٖٗ

تقذٗشگشاٖٗ

ػٌتگشاٖٗ

ػطح آسهاىّا

موض .لطدط

ضز فیلس .ضاجطظ

خاضؾودع.لوئیؽ.ضاجط

ماضکؽ .خاضؾودع

ماضکؽ.لوئیؽ.ضاجط

ظ

ظ

عذم تَػعِٕ پاٗذاس
ؿْشٕ
گوداض میطزال

قک ( )1مسل دظطی-زحلیلی خػوهف
هشٍسٕ بش هطالعات داخلٖ :خیطی و همکاضا خػوهكی تا ػنوا «تطضؾی موادغ
اجسماػی زوؾؼهیافسگی زض اؾسا ایال تا ضوـ دظطیهی ظمینهای» ادجا زازدس .اَالػاذ
مكاهس ای و اؾنازی زوؾٍ محقق گطزآوضی و اَالػاذ مهاحثهای دیع اظ  56دفط
مكاضکر کننسگا ؾاکپ زض میلسا مُالؼله ،جملغآوضی قلس .تلطای زؼیلیپ افلطاز ملوضز
مهاحثه ،اظ ضوـ دموده گیطی کیفی -هسفمنس و تطای زؼییپ زؼساز مهلاحثه قلودسگا اظ
منُق اقثاع دظطی زض دمودهگیطی اؾسفاز قس اؾر .دسلایج تطضؾلی دكلا ملیزهلس کله
مهمسطیپ موادغ اجسماػی زوؾؼه یافسگی زض ایپ اؾسا تافر غالة ایللی و قثیللهای ،میلعا
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خاییپ ؾطمایه اجسماػی ،ؾؿر قس ضواتٍ اجسماػی و فقسا دظا قایؿسه ؾاالضی اؾلر
(خیطی و همکاضا .)1398 ،
زضؾسی و همکاضا خػوهكی تا ػنلوا «ػوامل تاظزاضدلس و قلسابزهنلس اجسملاػی،
اقسهازی و فطهنگی زوؾؼهی خایساض قهطی زض انفها » ته ضوـ خیمایكی ادجلا زاز ادلس.
اَالػاذ آماضی خػوهف ته نوضذ ؾهمیهای تا زؼساز  388دفط ته کمک فطملول کلوکطا
ادسراب قس ادس .زض ترف اؾسنثاَی ،تا کمک زحلیل هلای آملاضی ،اظ آظملو  ،Fيلطیة
همثؿسگی خیطؾو و زحلی ضگطؾیو اؾسفاز قس اؾر .دسایج دكا زاز اؾر که همهی
ز مسغیط مكاضکر اجسماػی ،ؾطمایهی اجسملاػی ،ملسیطیر هماهنلگ قلهطی ،ويلؼیر
اقسهلازی ،زحهلیالذ ،فطهنلگ قلهطودسی ،فطهنلگ ظیؿلرمحیُلی ،زؼهلس اجسملاػی،
مؿرولیرخصیطی و کیفیر ظدسگی ا لط مؿلسقیم و مؼنلازاضی تلط زوؾلؼهی خایلساض قلهطی
انفها زاقسه ادس .هم نیپ دسایج حان اظ زحلی ضگطؾلیو دكلا ملیزهلس کله مقلساض
67زضنس اظ واضیادؽ مسغیط واتؿلسه تله وؾلیله ایلپ ز مسغیلط زثیلیپ ملیقوز(زضؾلسی و
همکاضا .)1397 ،
تصضافكا خػوهكی تا ػنوا «ؾنجف زوؾؼهی خایساض قهطی قهط قلیطاظ زض  10ؾلال
گصقسه» ادجا زاز اؾر .زاز های موضز دیاظ اظ َطیق اتعاض خطؾكلنامه جملغآوضی قلسدس.
جامؼه آماضی ؾاکنا تاالی  15ؾلال زض قلهط قلیطاظ هؿلسنس .دمودلهگیلطی تله نلوضذ
زهازفی ذوقهای اؾر .اظ آظمو های زحلی واضیادؽ و آظمو زلی گلطو هلای مؿلسق
تطای مقایؿه میادگیپها و آظمو يطیة همثؿسگی تطای تیا ضاتُه تیپ مسغیطهلا اؾلسفاز
قس .دسایج حان دكلا ملیزهلس کله میلعا اؾلسفاز اظ ضؾلادههلای جمؼلی(،)r;%284
مُالؼللله( ،)r;%336میلللعا مهلللاضذهلللای اجسملللاػی( ،)r;%172میلللعا حکمطادلللی
ذوب( ،)r;%370ضفساض ظیؿرمحیُی( ،)r;%248زمای تله مكلاضکر(  ،)r;%253میلعا
حقللو قللهطودسی(  ،)r;%46میللعا اؾللسفاز اظ فطاغللر( )r;%279و میللعا مكللاضکر
اجسماػی تا زوؾؼهی خایساض قهطی زاضای همثؿسگی( )r;%206اؾلر .ایلپ مسغیطهلا ضوی
هم ضفسه  36زضنس اظ زغییطاذ مسغیط واتؿسه ضا زثییپ میکننس(تصضافكا .)1393 ،
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هشٍسٕ بش هطالعات خاسجٖ :هیوادگ و هو 1زض مُالؼهای زحر ػنوا «حکمطادلی و
زوؾللؼهی اقسهللازی زض آؾللیا» تلله تطضؾللی ضاتُلهی ػلیللر گطدجللطی تللیپ حکمطادللی و
ضقس(زوؾللؼه) اقسهللازی زض  12کكللوض آؾللیایی زض َللی زوض ی ظمللادی  1996زللا 2014
خطزاذسه ادس .کكوضهای موضز تطضؾی زض ایپ مُالؼه ته ؾه گطو کكوضهای آظاز ،زاحسوزی
آظاز و غیط آظاز زقؿیم قس ادس .دسایج زجطتی ایپ مُالؼله دكلا زاز کله زض کكلوضهای زلا
حللسوزی آظاز و تللویػ کكللوضهای غیللط آظاز ،ضاتُلهی ػلیللر مؼنللازاضی اظ حکمطادللی و
ترهول ا ط تركی زوللر و حاکمیلر قلادو تلط ضقلس و زوؾلؼهی اقسهلازی وجلوز
زاضز(هیوادگ و هو.)2017 ،
اگثاظی 2زض خػوهكی زحر ػنوا «ضویکطزهای تطدامهضیعی جایگعیپ و تطداملهی زوؾلؼهی
قهطهای خایساض زض دیجطیه» ،تا اؾسفاز اظ تطضؾی خطؾكنامهای ،مهاحثههای فلطزی و مُالؼلهی
اؾنازی ،ته تطضؾلی اؾلسفاز اظ کلاضتطز ضوـ انللی تطداملهی قلهطهای خایلساض زض دیجطیله و
جؿسجو زض موضز چگودگی کمک ته زغییط ضویکطزهای جایگعیپ تطدامهضیعی قهطی ،خطزاذسله
اؾر .تط اؾاؼ یافسههای ایپ خػوهف ،چالفهای ػمس ی زوؾؼهی قهطی زض کكلوض دیجطیله
قام اظزیاز ظاغلههلا ،فقلط قلهطی داقلی اظ ؾلنرگطایلی ،مكلاغ غیلط ضؾلمی و دیلاظ تله
ظیطؾاذرها ،فقط مسیطیر قهطی و اضائهی ذسماذ انلی قهطی اؾر(اگثاظی.)2013 ،
زمدؿی 3و همکلاضا زض خػوهكلی زحلر ػنلوا «کلیلس زوؾلؼهی قلهطی خایلساض زض
قهطهای ادگلؿسا و زأ یط زطاکم تط خایساضی اجسماػی» ته اضزثاٌ تیپ زلطاکم و جنثلههلای
خایساضی اجسملاػی ،تله ویلػ تطاتلطی اجسماػی(تلهَلوض مثلال زؾسطؾلی تله ذلسماذ و
زؿهی الذ) ،تطاتطی محیُی(ته َوض مثال زؾسطؾی و اؾلسفاز اظ فًلای ؾلثع) و خایلساضی
جامؼه(قام احؿلاؼ امنیلر ،ا لطاذ مسقاتل اجسملاػی و ثلاذ اجسملاػی) ضا تطضؾلی
دموز ادس .یافسههای خػوهف دكا میزهس که ته َوض کلی زؼلسازی خیوؾلسگی تلیپ زلطاکم
مؿکودی و جنثه های خایساضی اجسماػی وجوز زاضز .زلطاکم محللهای یلک ا لط مثثلر تلط
اؾسفاز اظ ذسماذ محلی و زؿهیالذ زاضز .ؾلاکنا زض محللههلای خلط زلطاکمزلط زمایل

1-Huang and Ho
2-Ogbazi
3-Dempsey
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تیكسطی ته اؾسفاز اظ ذسماذ و زؿهیالذ محلی ذوز دؿثر ته مناَقی کله زاضای زلطاکم
هؿسنس ،زاضدس( زمدؿی و همکاضا .)2012 ،
فطيیههای خػوهف
تا زوجه ته خیكینه دظطی و زجطتی شکط قس  ،ضاتُه تیپ يؼیف توز قیو مسیطیر،
تاال توز میعا قو گطایی ،تاال توز میعا زقسیطگطایی ،تاال توز میعا ؾنرگطایی ،خاییپ
توز ؾُ

آضما ها ته ػنوا مسغیطهای مؿسق  ،تط ػس زوؾؼهی خایساض قهطی زض

کالدكهط اهواظ ته ػنوا مسغیط واتؿسه زض قالة خنج فطيیه موضز آظمو قطاض میگیطز.
سٍؽ تحق٘ق
ضوـ زحقیق حايط اظ دوع خیمایكی و قیو ته کاض گطفسه قس  ،دمودهگیلطی زهلازفی
َثقهای اؾر .اتعاض گطزآوضی اَالػاذ زض ایپ زحقیق ،خطؾكلنامه اؾلر .جامؼله آملاضی؛
کلیه ذادواضهای ؾاکپ زض کالدكلهط اهلواظ اؾلر .تطاتلط اػلال مطکلع آملاض ایلطا زؼلساز
ذادواضهای کالدكهط اهواظ زض ؾال  331556 ،1395ذادواض اؾر که ؾطخطؾلر ذادواضهلا
ته ػنوا واحس مكاهس ؛ ادسراب قس اؾر .تط اؾاؼ فطمول کلوکطا دمودله آملاضی 384
دفط زؼییپ قس و تطای حهول ته دسایج قات اَمینا زط زهمیم گطفسه قلس دمودلهی آملاضی
 500دفط زض دظط گطفسه قوز .تناتطایپ تا زوجه ته زؼساز ؾطخطؾسا ذادواضها زض هط منُقه و
دؿثر آ ته ک جمؼیر ذادواضها زض کالدكهط اهواظ؛ ته هما دؿثر زؼساز دمودله تله آ
منُقه زؼلق گطفر و همیپ َثقهتنسی زض موضز دواحی و محلههای زحلر خوقلف منُقله
اػمال گطزیس .زض ایپ خػوهف اتعاض زحقیق خطؾكنامه اؾر .خطؾكلنامه ملوضز اؾلسفاز زض
ایپ زحقیق ضا محقق ؾاذسه اؾر ،که خؽ اظ مُالؼاذ اؾنازی و تطضؾی زحقیقاذ خیكیپ،
تا اؾسفاز اظ ؾراالذ تاظ و تؿسه ،زض چهاض ترف زهیه قس اؾر:
ترف اول :ؾراالذ مطتوٌ ته مكرهلاذ ؾطخطؾلسا ذلادواض کله فلطزی و جمؼیلر
قناذسی هؿسنس و قام ؾپ؛ جنؽ؛ ؾُ زحهیالذ ،ويلؼیر اقلسغال؛ میلعا زضآملس،
قومیر و تؼس ذادواض اؾر.
ترف زو  :مكسم تط خطؾفهای مطتوٌ ته مسغیطهای مؿسق خػوهف اؾر که قام
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 35ؾرال تؿسه خاؾد  5گعینهای زض َیف لیکطذ اؾلر .تنلاتطایپ حلساکثط دملط زض ایلپ
ترف  175و حساق آ  35اؾر .خطؾفها َوضی کسگصاضی قس ادس که هط چه خاؾرگو
دمط تاالزطی تگیطز ته مؼنای موافقر تیكسط تا فطيیههای مُلطح قلس و دملط کمسلط تله
مؼنای ػس موافقر تا فطيیههای مُطح قس اؾر.
ترف ؾو  :مكسم تط خطؾفهایی زض موضز مسغیط واتؿسه اؾر که ضویکطز افطاز دموده
ضا تطضؾی میکنس و قام  12ؾرال تؿسه خاؾد خنج گعینهای اؾر .تناتطایپ حساکثط دملط
زض ایپ ترف  60و حساق آ  12اؾر .هط چه خاؾرگو دمط تاالزطی تگیلطز تله مؼنلای
موافقر تیكسط تا فطيیههای مُطح قس اؾر.
ترف چهاض  :مكسم تط خطؾفهایی زض موضز مسغیط واتؿسه اؾلر کله ػملکلطز افلطاز
دموده ضا تطضؾی میکنس و قلام  12ؾلرال تؿلسه خاؾلد خلنج گعینلهای اؾلر .تنلاتطایپ
حساکثط دمط زض ایپ ترف  60و حساق آ  12اؾلر .هلط چله خاؾلرگو دملط تلاالزطی
تگیطز ته مؼنای موافقر تیكسط تا فطيیههای مُطح قس اؾر.
جسول( )1زؼطیف مفهومی و ػملیازی مسغیطها همطا تا اتؼاز آ ها
هتغ٘شّا
قیو مسیطیر

تعشٗف هفَْهٖ
ػثاضذ اؾر اظ ته کاضگیطی حساق

تعشٗف عول٘اتٖ
تطای ؾنجف ایپ مسغیط اظ  7مؼطف اؾلسفاز

امکادللللاذ تللللطای اؾللللسفاز ی قس - :زناؾة تیپ زرهلم و خؿلر هلا -
حساکثطی؛ مُاتق الگوی ملسیطیر خیكثطز اموض قهط –اؾسفاز اظ زرهم ظدا
کالؾیک.

–ضاتُه زض واگصاضیها -زأ یط قلو گطایلی زض

واگللصاضیهللا -منللافغ قرهللی و قللومی -
اذسهال اػسثاضاذ.
قو گطایی

قومیر ويلؼیسی اؾلر کله زض آ

تطای ؾنجف ایلپ مسغیلط اظ  8مؼلطف اؾلسفاز

ک اقوا یا تركی اظ اقوا کكلوض قس - :زأ یط اقوا تعضگ زض ادسراتاذ -قلطکر
زض احؿاؼ گطایف یا ػم دؿثر زض مطاؾماذ قومی و قثیلهای -ظدسگی تا اقلوا
ته ملر ،کكوض و احؿاؼ زؼلق ته زض یللک محللله –قللطکر زض فؼالیللرهللای
آ  ،زچاض تی زفلاوزی یلا مرالفلر اقسهازی تلا اقلوا -ادسرلاب زوؾلسا اظ تلیپ

قس ادلس و زض ػلوو تلط ویػگلی همعتادللا -ونلللر تللا همعتادللا –ادسرللاب
ذللوز زأکیللس کللطز و ذواهللا

مؿللرلیپ اظ اقللوا ؾللاکپ زض قللهط –ضأی تلله

زضجازی اظ واگطایی هؿسنس.

همعتا و اقوا ذوز زض ادسراتاذ.
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زقسیطگطایی

مجموػللهای اظ اػسقللازازی کلله ضیكلله

تطای ؾنجف ایپ مسغیط اظ  7مؼطف اؾسفاز قس :

واقؼی دساقسه و مسیو ادسقال ؾینه تله

-مكرم توز ؾطدوقر هط کؽ اظ قث -هلیچ

ؾللینه تللسو انللول ػلمللی اؾللر.

کؽ دمیزوادس خیكادی دوقسه اـ ضا زغییط زهس- .

اػسقازازی کله افلطاز زض ملوضز قلادؽ،

ذساودس؛ ذوز همه مكکالذ ضا ح ملی کنلس- .

ترر و اقثال ذوز زاقسه ،آ ضا اظ قث

اػسقاز ته قؿمر زض همله املوض -تله جملله«هلط

زؼییپ قس می زادنس و تنلاتطایپ زلالـ

آدکؽ که زدسا زهلس؛ دلا زهلس» تؿلیاض اػسقلاز

تلطای زغییللط قللطایٍ ضا کللاضی تیهللوز
ؾنرگطایی

ؾُ آضما ها

زاض - .ظماده همیپ ويؼیر ضا تطایم مقلسض کلطز

فطو میکننس(دوضوظی.)259 :1388 ،

اؾر– .اػسقاز ته ضوظی زض ادجا همه کاضها.

ؾنر گطایا زض دقس زکنوللوغی قائل

تطای ؾنجف ایپ مسغیط اظ  6مؼطف اؾسفاز قس :

ته ایپ مؿلأله هؿلسنس کله زکنوللوغی

-ؾنرهای موجوز اجلاظ دلوگطایی ضا تله افلطاز

ؾللثة زغییللط ؾللاذساض اجسمللاػی و

دمیزهنس -زأ یط آییپ ؾنسی زض موفقیر دامعزهای

فطهنگی می قلوز(مطزمی.)88 :1394 ،

ادسراتازی -خصیطـ حطف تعضگ ذادسا -ضػایر

تنللاتطایپ ؾللنرگطایللی ػثاضزؿللر اظ

ضؾو و ؾلنرهلای قلسیمی -تطگلعاضی خطقلوض

خایثنسی ته آزاب و ضؾو و ؾنپ کهلپ

مطاؾللماذ(اظزوا  ،ػللعازاضی و - )...خوقللیس

حاکم تط منُقه و قهط.

لثاؼ ؾیا تطای ػعازاضیها.

دكا زهنس تینف و زوض ادسیكی فلطز زض

تطای ؾنجف ایپ مسغیط اظ  7مؼطف اؾسفاز قس :

ظدسگی و ته ػثاضزی تله زؼویلق ادلساذسپ

-زاقسپ آضما های تعضگ –قادغ ته حساق ها -تله

لصذهای ظوز گصض تطای ؾاذسپ آینس ای

جلای زضگیلط قلس تلا چیعهلای دلو؛ تلا هملیپ

تهسط و زغییط ويؼیر موجوز ته ويلؼیر

چیعهای موجوز تؿاظیم -.زا ػمط ظیلازی ؾلدطی

مُلوب اؾر .هط چله آضملا هلای یلک

دكوز ،آزمی ػاق دمی قلوز -.زضگیلط آضظوهلای

جامؼه تعضگ و مؼقول تاقلس خسادؿلی آ

تلنس خطواظادله قلس -زحهلیالذ ػالیله زاقلسپ

جامؼلله تللطای دی ل تلله زوؾللؼهی تیكللسط

فطظدسا  -ؾؼی میکنم زض مؿیطی قلس تگلصاض

ذواهس توز.

که ادسهای آ تطایم ضوقپ تاقس.

دگطـ ته ػس

زوؾللؼهی خایللساض قللهطی ،قللکلی اظ

زض ؾنجف دگطـ اظ 12مؼطف اؾسفاز قس :

زوؾؼهی خایساض

زوؾؼه ی امطوظی اؾر کله ملی زوادلس

-تهساقللر ػمللومی-امکادللاذ ضفللاهی-قللسضذ

قهطی

زوؾللؼهی مللساو قللهطها و جوامللغ
قللهطی دؿ ل ه لای آینللس ضا زًللمیپ

ذطیللس-خاؾللرگویی مؿللرال -ضػایللر دظللم–
اقسغال–آموظـ ػملومی -مكلاضکر ػملومی -

کنس(هال .)22 :1993 ،ککلؽ ،مؼسقلس

کیفیر هوا -ذسماذ خعقکی -دظاضذ انناف -

اؾر زوؾؼه ی خایساض قلهطی ضودلسی

مهاجطذ درثگا .

ػملکطز ته ػس

اؾللر کلله تهثللوز قللطایٍ اقسهللازی،

زض ؾنجف ػملکطز اظ  12مؼطف اؾسفاز قس :

زوؾؼهی خایساض

اجسماػی ،فطهنگی و فناوضی ته ؾلوی

قهطی

ػلللسالر اجسملللاػی تاقلللس و تاػلللث

-ضیرسپ ظتاله -اؾسفاز اظ مکا های ػمومی–زلأمیپ

مراض –ضيلایر اضتلاب ضجلوع -ػثلوض اظ چلطاؽ

زرطیة منلاتغ َثیؼلی دكلوز(ػعیعی،

قطمع –اقسغال -آموظـ ػمومی –افعایف مالیاذهلا

.)22 :1380

کیفیر هوا و آب -ذسماذ تیماضؾلسا هلا -گلطافطوقی -ظدسگی زض کالدكهط اهواظ.
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اعتباس(سٍاٖٗ) ٍ پاٗاٖٗ:
زض ایپ زحقیق تطای ضوایی اظ اػسثاض نوضی اؾسفاز قس .مطاجؼه ته زاوضا و وفا آدلا زض
موضز تطضؾی قاذمها ،زلیلی تط اػسثاض آ اؾر(ؾاضوذادی .)139 :1380 ،تسیپ منظوض تلطای
ؾنجف اػسثاض ؾراالذ خطؾكنامه زض زحقیق حايط ،خطؾكنامه ته زؼسازی اظ اؾسازا مسرهلم
اضائه قس و دظطاذ آدها زض موضز خطؾكنامه اػمال گطزیس .تطذی اظ ؾراالذ حلصف و هم نلیپ
زؼسازی دیع تا زونیه اؾسازا  ،ته خطؾكنامه ايافه قس زا اظ دظط ػلمی تاض خطؾكنامه قاتل قثلول
قوز .تطای محاؾثه خایایی مسغیطها دیع؛ اظ يطیة آلفای کطودثاخ اؾلسفاز قلس اؾلر .تنلاتطایپ
زؼساز  50خطؾكنامه زض مطحله خیف آظمو موضز اؾسفاز قطاض گطفر کله دسیجله آ تلط اؾلاؼ
يطیة آلفای کطودثاخ ته زؾر آمس تلطای مسغیطهلا؛  0/807اؾلر و دكلا اظ خایلایی ذلوب
خطؾكنامه زاضز .دسایج يطایة آلفای کطودثاخ زض جسول ( )2آمس اؾر.
جسول ( )2خایایی مسغیطها اظ َطیق يطیة آلفای کطودثاخ
ػوام تاظزاضدس فطهنگی

قیو

قو گطایی

زقسیطگطایی

ؾنرگطایی

مسیطیر
0/727

ؾُ

ػس

ػس

زوؾؼهی

زوؾؼهی

خایساض

خایساض

دگطـ

ػملکطز

آضما ها
0/723

0/744

0/604

0/763

0/903

0/770

ضوـهای آماضی :زض ایپ خػوهف تطای خطزاظـ اَالػاذ اظ دلط افلعاض آملاضی spss
اؾسفاز گطزیس و ػالو تط آماض زونیفی ،اظ آماض اؾسنثاَی دیع اؾسفاز قس اؾر.
ٗافتِّا
تط اؾاؼ دسایج ته زؾر آمس اظ خطؾكنامه5 ،زضنس افطاز خاؾدزهنس تیپ  15-24ؾال
ؾپ زاقسنس15 ،زضنس تیپ  25-34ؾال24 ،زضنس تیپ  35-44ؾال28 ،زضنلس تلیپ -54
 45ؾال20،زضنس تیپ  55-64ؾال و  8زضنس  65ؾال ته تاال توز ادلس88 .زضنلس افلطاز
خاؾلدزهنلس ضا ملطزا و 12زضنلس آ هلا ضا ظدلا زكلکی ملیزهلس 7.زضنلس اظ افللطاز
خاؾد زهنس تیؿواز هؿسنس یا زحهلیالذ اتسلسایی زاضدلس7 ،زضنلس زحهلیالذ مسوؾلُه،
16زضنس زیدلم13 ،زضنس فو زیلدلم25 ،زضنلس لیؿلادؽ19 ،زضنلس زحهلیالذ فلو
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لیؿادؽ6 ،زضنس زکسطای زرههی 4 ،زضنس خعقکی ػمومی و 3زضنس زرهم و فو
زرهم خعقکی زاقسنس7.زضنس افطاز خاؾدزهنلس خعقلک30 ،زضنلس زاضای قلغ آظاز،
29زضنس کاضمنس10 ،زضنس تاظدكؿسه6 ،زضنس تیکاض5 ،زضنس مؿسمطی تگیط و 13زضنلس
کاضگط توز ادس6/6 .زضنس افطاز خاؾدزهنس فاقس زضآمس توز 27/8 ،زضنس زضآمس 1میلیلو
زا 2میلیو زوما 24/2 ،زضنس زضآمس 2میلیلو و یلک هلعاض زوملا زلا  3میلیلو زوملا ،
13/2زضنس زضآمس  3میلیو و یک هعاض زوما زلا  4میلیلو زوملا 11/4 ،زضنلس زضآملس
4میلیو و یک هعاض زوما زا  5میلیلو زوملا و 16/8زضنلس زضآملس تلاالزط اظ 5میلیلو
زاقسنس11 .زضنس افطاز خاؾد زهنس فاضؼ28 ،زضنس ػطب19 ،زضنس ترسیاضی10 ،زضنلس
لط6 ،زضنس زطک4 ،زضنس کطز 6 ،زضنس قوقسطی 9 ،زضنس زظفلولی و  7زضنلس گعینله
ؾایط ضا ادسراب کطزدس .زض موضز زؼساز اػًای ذادواز  8 :زضنلس اظ آظملوزدیهلا؛  2دفلط،
15زضنس  3دفط 26 ،زضنس  4دفط 22 ،زضنس  5دفط15 ،زضنس 6دفط 9 ،زضنلس  7دفلط و 5
زضنس اظ آظموزدیها 8دفط ته تاال توزدس.
 تحل٘ل ٗافتِّإ تَص٘فٖجسول( ) 3فطاوادی و زضنس ،میادگیپ ،واضیادؽ و ادحطاف اؾسادساضز مسغیطهای مؿسق
و واتؿسه
کاهالً

هتغ٘شّا

42/6

33/8

10/3

8/6

4/7

4/08

./527

./278

قو گطایی

24/2

35/6

15/1

18/3

6/8

3/52

./751

./564

زقسیطگطایی

20/0

26/5

15/9

24/9

14/6

3/14

1/064

1/133

ؾنرگطایی

22/5

37/3

16/3

16/8

7/0

3/516

./829

./687

ؾُ آضما

17/0

29/0

11/1

27/2

15/7

3/041

./897

./805

ػس

دگطـ

49/8

31/1

10/8

6/9

1/4

4/21

./504

./254

زوؾؼهی

ػملکطز

34/0

29/0

11/6

15/0

10/6

3/35

./528

./279

قهطی

ک

41/9

30/0

11/2

10/9

5/9

3/78

./175

./418

هَافقن

قیو
مسیطیر
ػوام
تاظزاضدس
فطهنگی

خایساض

هَافقن

بٖ

ه٘اًگ٘ي

ٍاسٗاًغ

ًظش

هخالفن

کاهالً

اًحشاف

هخالفن

اػتاًذاسد
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زض جسول( )3فطاوادی و زضنس ،میلادگیپ ،واضیلادؽ و ادحلطاف اؾلسادساضز مسغیطهلای
مؿسق و مسغیط واتؿسه خاؾرگویا ته َوض یکجا موضز زحلی و تطضؾی قطاض گطفسه اؾلر.
تط ایپ اؾاؼ؛ میادگیپ مسغیط قیو مسیطیر حسوز  4/08کله تلیف اظ حلس مسوؾلٍ (;)3
اؾر ،مقساض واضیادؽ  0/527و ادحطاف اؾسادساضز یؼنی مقلساض خطاکنلسگی حلول میلادگیپ
 ./278اؾر .میادگیپ مسغیط قو گطایی حسوز  3/52که تلیف اظ حلس مسوؾلٍ (; )3اؾلر،
مقساض واضیادؽ  0/751و ادحطاف اؾسادساضز  ./564اؾر .زض خاؾد ته مسغیط تاال توز میعا
زقسیطگطایی؛ میادگیپ ایپ مسغیط حسوز  3/14که تیف اظ حلس مسوؾلٍ (; )3اؾلر ،مقلساض
واضیادؽ  1/064و ادحطاف اؾسادساضز  1/133اؾر .زض خاؾد تله مسغیلط تلاال تلوز میلعا
ؾنرگطایی؛ میادگیپ ایپ مسغیط حسوز  3/51که تیف اظ حلس مسوؾلٍ (; )3اؾلر ،مقلساض
واضیادؽ  0/829و ادحطاف اؾسادساضز  ./687اؾر .زض خاؾد ته مسغیلط خلاییپ تلوز ؾلُ
آضما ها؛ میادگیپ ایپ مسغیط حسوز  3/041کله تلیف اظ حلس مسوؾلٍ (; )3اؾلر ،مقلساض
واضیللادؽ  0/897و ادحللطاف اؾللسادساضز  ./805اؾللر .آظمللوزدیهللا زض خاؾللد تلله مسغیللط
واتؿسه(ػس زوؾؼهی خایساض قهطی) مثسنی تط دگطـ؛ میادگیپ ایپ مسغیط حلسوز  4/21کله
تیف اظ حس مسوؾٍ (; )3اؾر ،مقساض واضیادؽ  0/504و ادحطاف اؾسادساضز  ./254اؾلر.
زض خاؾد ته مسغیط واتؿسه مثسنی تط ػملکطز؛ میادگیپ ایپ مسغیط حسوز  3/35که تیف اظ حس
مسوؾٍ (; )3اؾر ،مقساض واضیادؽ  0/527و ادحطاف اؾسادساضز  ./279اؾلر .و دهایسلاً زض
خاؾد ته مسغیط واتؿسه مثسنی تط ک ؛ میادگیپ ایپ مسغیط حسوز  3/78که تیف اظ حس مسوؾٍ
(; )3اؾر ،مقساض واضیادؽ  0/175و ادحطاف اؾسادساضز  ./418اؾر.
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 تحل٘ل ٗافتِّإ اػتٌباطٖجسول( )4قاذم همثؿسگی خیطؾو تیپ مسغیطهای مؿسق و واتؿسه تا زوجه ته ؾه
مقیاؼ ته کاض گطفسه قس
دا

ػس زوؾؼهی

مسغیط(مؿسق )

خایساض(واتؿسه)

قیو مسیطیر

قو گطایی

زقسیطگطایی

ؾنرگطایی

ؾُ آضما ها

يطیة همثؿسگی خیطؾو

ؾُ مؼنازاضی

مقیاؼ مثسنی تط دگطـ

0/445

**0/001

مقیاؼ مثسنی تط ػملکطز

0/155

**0/001

مقیاؼ مثسنی تط ک

0/378

**0/001

مقیاؼ مثسنی تط دگطـ

0/132

**0/003

مقیاؼ مثسنی تط ػملکطز

0/465

**0/001

مقیاؼ مثسنی تط ک

0/340

**0/001

مقیاؼ مثسنی تط دگطـ

0/132

**0/003

مقیاؼ مثسنی تط ػملکطز

0/474

**0/001

مقیاؼ مثسنی تط ک

0/371

**0/001

مقیاؼ مثسنی تط دگطـ

0/074

0/099

مقیاؼ مثسنی تط ػملکطز

0/467

**0/001

مقیاؼ مثسنی تط ک

0/366

**0/001

مقیاؼ مثسنی تط دگطـ

0/120

**0/007

مقیاؼ مثسنی تط ػملکطز

0/484

**0/001

مقیاؼ مثسنی تط ک

0/363

**0/001

 P<0.01مؼازل** و  p<0.05مؼازل*
تا زوجه ته دسایج تسؾر آمس زض جسول ( ،)4مقلساض يلطیة همثؿلسگی تلطای مسغیلط
قیو مسیطیر؛  0/445تا دگطـ 0/155 ،تلا ػملکلطز و  0/378تلا کل  ،دؿلثر تله ػلس
زوؾؼهی قهطی اؾر؛ که زض ؾُ خنج زضنس زأییس میقلوز( .)p<0.05تنلاتطایپ دسلایج
تیادگط ضاتُهای مؼنازاض ،مثثر و مؿسقیم اؾر .ته ػثاضذ زیگلط هلط چله قلیو ملسیطیر
يؼیفزط تاقلس؛ ػلس زوؾلؼهی خایلساض قلهطی ضا زض خلی ذواهلس زاقلر .مقلساض يلطیة
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همثؿسگی تطای مسغیط قو گطایی؛  0/132تا دگطـ 0/465 ،تا ػملکطز و  0/340تا کل  ،دؿلثر
ته ػس زوؾؼهی قهطی اؾر؛ که زض ؾُ خنج زضنلس زأییلس ملیقلوز( .)p<0.05تنلاتطایپ
دسایج تیادگط ضاتُهای مؼنازاض ،مثثر و مؿسقیم اؾر .ته ػثاضذ زیگط هط چه میلعا قلو گطایلی
تاالزط تاقس؛ ػس زوؾؼهی قهطی ضا زض خی ذواهلس زاقلر .مقلساض يلطیة همثؿلسگی تلطای
مسغیط زقسیطگطایی؛  0/132تا دگلطـ 0/474 ،تلا ػملکلطز و  0/371تلا کل  ،دؿلثر تله ػلس
زوؾؼهی قهطی اؾر؛ که زض ؾُ خنج زضنس زأییس میقوز( .)p<0.05تناتطایپ دسایج تیلادگط
ضاتُهای مؼنازاض ،مثثر و مؿسقیم اؾر .ته ػثاضذ زیگط هط چه میعا زقسیطگطایی تلاالزط تاقلس؛
ػللس زوؾللؼهی قللهطی ضا زض خللی ذواهللس زاقللر .مقللساض يللطیة همثؿللسگی تللطای مسغیللط
ؾنرگطایی؛  0/074تا دگطـ 0/467 ،تا ػملکطز و  0/366تا کل  ،دؿلثر تله ػلس زوؾلؼهی
خایساض قهطی اؾر؛ که زض تؼس مثسنی تلط دگلطـ اظ آدجلا کله ؾلُ مؼنلازاضی 0/05>0/099
اؾر()p>0/05؛ زض ؾُ خنج زضنس زأییس دمیقوز .اما زض تؼس مثسنی تط ػملکلطز و زض تؼلس
مثسنی تط ک ؛ زض ؾُ خنج زضنس زأییس میقوز( .)p<0.05تناتطایپ زلأ یط مسغیلط ؾلنرگطایلی
فقٍ زض تؼس مثسنی تط ػملکطز و ک ؛ ضاتُهای مؼنلازاض ،مثثلر و مؿلسقیم زاضز .مقلساض يلطیة
همثؿسگی تطای مسغیط ؾُ آضما ها؛  0/120تا دگطـ 0/484 ،تلا ػملکلطز و  0/363تلا کل ،
دؿثر ته ػس زوؾؼهی خایساض قهطی اؾر؛ که زض ؾُ خنج زضنس زأییس میقلوز(.)p<0.05
تناتطایپ دسایج تیادگط ضاتُهای مؼنازاض ،مثثر و مؿسقیم اؾر .ته ػثلاضذ زیگلط هلط چله ؾلُ
آضما ها خاییپزط تاقس؛ ػس زوؾؼهی قهطی ضا زض خی ذواهس زاقر.
هعادلِ سگشػًَٖ٘ پ٘ؾبٌٖ٘ ه٘ضاى عذم تَػعِٕ پاٗذاس ؿْشٕ
جسول( )5زجعیه واضیادؽ ضگطؾیو چنسمسغیط میعا ػس زوؾؼهی خایساض قهطی
منثغ زغییطاذ
ضگطؾیو تاقی

زضجه

مجموع

میادگیپ

آظازی

مطتؼاذ

مطتؼاذ

5

46/699

9/340

مادس
ذُا

493

92/361

ک

498

139/061

0/187

 P<0.01مؼازل ** و  p<0.05مؼازل*

مقساضR
0/580

مقساض R

آماض

ؾُ

square

آظمو F

مؼنازاضی

0/336

49/854

**0/001
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تطضؾی دسایج ته زؾر آمس اظ جسول( )5تیادگط آ اؾلر کله مؼازلله تلاال ملیزوادلس،
33/6زضنس اظ واضیادؽ مسغیط واتؿسه ضا خیفتینی دمایس ،و ایپ مُلة ضا  R2تله ملا دكلا
میزهس .مقساض  Rدیع دكا میزهس؛  58زضنس مقازیطی که خیفتینی میقلوز ،تلا مقلازیط
واقؼی یکؿا هؿسنس .تا زوجه ته ؾُ مؼنازاضی ته زؾر آمس مقازیط زض ؾلُ تلاالزط اظ
99زضنس اظ لحاِ آماضی مؼنازاض میتاقنس.
جسول( )6دسایج ضگطؾیودی زأ یط مسغیطهای مؿسق تط مسغیط واتؿسه
يطایة غیط اؾسادساضز
مسغیطهای مؿسق
B

ذُای

ؾُ مؼنازاضی

يطایة
اؾسادساضز

آماض آظمو

Beta

T

اؾسادساضز
قیو مسیطیر

0/119

0/037

0/118

3/210

**0/001

قو گطایی

0/140

0/034

0/199

4/176

**0/001

زقسیطگطایی

0/049

0/030

0/099

1/672

0/095

ؾنرگطایی

0/103

0/032

0/162

3/196

**0/001

ؾُ آضما ها

0/124

0/033

0/211

3/729

**0/001

 P<0.01مؼازل** و  p<0.05مؼازل*
تط اؾاؼ دسایج يطایة ضگطؾیودی اؾسادساضز(تسا)؛ مسغیطهای؛ ؾُ آضما ها تا يلطیة
 ،0/211قو گطایی تا يطیة  ،0/199ؾنرگطایلی تلا يلطیة  ،0/162قلیو ملسیطیر تلا
يطیة  0/118و زقسیطگطایی تا يلطیة 0/099؛ تله زطزیلة تیكلسطیپ زلأ یط ضا تلط ػلس
زوؾؼهی خایساض قهطی ته ػنوا مسغیط واتؿسه؛ زاقسه اؾر.
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سابطِ سگشػًَٖ٘ ب٘ي هتغ٘ش ّإ هؼتقل ٍ هتغ٘ش ٍابؼتِ
قو گطایی

0/049

**0/310

**0/442

ؾنرگطایی

**0/212
**0/578

-0/016

-0/025

*0/125

ؾُ آضما ها
**0/211

زقسیطگطایی

قیو مسیطیر
**0/162

**0/118

0/099 p>0/1

**0/199

ػس زوؾؼهی خایساض

شهریa
 P<0.01مؼازل** و  p<0.05مؼازل*
دموزاض( )1زحلی مؿیط تا اؾسفاز اظ يطایة اؾسادساضز ضگطؾیودی(تساها)
دسایج زحلی مؿیط دموزاض( )1دكا میزهس که تیكسطیپ زأ یط مؿلسقیم ضا مسغیلط ؾلُ
آضما ها و تیكسطیپ زأ یط غیطمؿسقیم ضا مسغیط زقسیطگطایی زاضز .خلؽ اظ آ هلا ،تله زطزیلة
مسغیطهای قو گطایی و ؾنرگطایی هم ته نوضذ مؿسقیم و هم غیطمؿسقیم؛ تیكسطیپ زأ یط
ضا تط زوؾؼهی خایساض قهطی زاضدس .مجملوع زلأ یطاذ مؿلسقیم و غیلط مؿلسقیم دیلع دكلا
می زهس که مسغیط غیطمؿسقیم زقسیطگطایی قویسطیپ و مر طزطیپ مسغیط اؾر.
بحث ٍ ًت٘جِگ٘شٕ
اولیپ مسغیط خػوهف حايط؛ قیو مسیطیر اؾر .ایپ فطيیه احسمال میزهس ،يلؼیف
توز قیو مسیطیر تط ػس زوؾؼهی خایساض قهطی زض کالدكهط اهواظ مر ط اؾر .تا زوجله
ته دسایج تسؾر آمس اظ مكاهساذ اؾسرطاجی اظ دموده ،مقساض يلطیة همثؿلسگی؛ 0/445
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تا دگطـ 0/155 ،تا ػملکطز و  0/378تا ک  ،دؿثر ته ػس زوؾؼهی خایساض قهطی اؾلر؛
که زض ؾُ خنج زضنس زأییس میقوز( .)p<0.05تناتطایپ دسایج تیلادگط ضاتُلهای مؼنلازاض،
مثثر و مؿسقیم اؾر .ته ػثاضذ زیگط هلط چله قلیو ملسیطیر يلؼیفزلط تاقلس؛ ػلس
زوؾؼهی خایساض قهطی ضا زض خی ذواهس زاقر .و دسیجه میگیطیم که يؼیف تلوز قلیو
مسیطیر هم زض تؼس دگطـ ،هم زض تؼس ػملکطز و هم زض تؼس ک تط ػس زوؾؼهی خایساض
قهطی زض کالدكهط اهواظ مر ط اؾر .دسایج حان اظ ایپ خػوهف تا دسایج ته زؾلر آملس
اظ زحقیق تصضافكا ( )1393که اظ ایپ مسغیط تا ػنوا حکمطادی ذوب یاز میکنس و زضؾسی
و همکاضا ( )1397که اظ آ تا ػنوا مسیطیر هماهنگ قهطی یاز میکننس و اظ دمودههای
خػوهف زاذلی هؿسنس؛ و هم نیپ اگثاظی( )2013که اظ آ تا ػنوا فقط مسیطیر قلهطی
یاز میکنس؛ و هیوادگ و هو( )2017که اظ آ تا ػنوا حکمطادلی و ا طتركلی زوللر یلاز
میکننس؛ همروادی زاضز .زادی لطدط زض «گصض اظ جامؼهی ؾنسی» مؼسقس اؾر یکی اظ زالیل
کم زوؾؼه یافسگی کكوضهای جها ؾو مسیطیر داکاضآملس اؾلر کله تیكلسط ملسیطا تلط
اؾاؼ ضاتُهها و زكکیالذ ؾیاؾی ادسراب میقودس و ظیاز ته ياتُهها زوجه دمیقوز و
قایؿسه ؾاالضی کناض گصاقسه میقوز(اظکیا و غفاضی.)197 :1384 ،
قو گطایی؛ مسغیط زو اؾر .ایپ فطيیه ،فطيلیه ػملومی یلا ملوضز قثلول اکثطیلر زض
جها اؾر .ضزفیللس زض «جواملغ زض حلال زگطگلودی اجسملاػی» اظ جملله ذهونلیاذ
جامؼهی قو گ طا ضا منعوی توز  ،تسو ؾواز ،مسجلادؽ ،و تلا احؿلاؼ قلومی هملطا تلا
ادؿجا گطوهی میزادس که زض آ ضفساضها ؾنسی ،ذوز ته ذوزی و غیط ادسقازی و قرهلی
هؿسنس .ضاجطظ دیع زض دظطیهی«ذطز فطهنگ زهقادی» ،مح گطایی(قو گطایی) ضا ته ػنوا
یکی اظ ویػگیهای ذطز فطهنگ زهقادی زض دظطیهی ذلوز مُلطح ملیکنلس کله آ ضا اظ
موادغ زوؾؼهی جواملغ ملیزادلس(چودگ و همکلاضا  .)10 :1984 ،ایلپ فطيلیه احسملال
میزهس ،تاال توز میعا قو گطایی تط ػس زوؾؼهی خایساض قهطی زض کالدكهط اهواظ ملر ط
اؾر .تا زوجه ته دسایج تسؾر آمس اظ مكلاهساذ اؾلسرطاجی اظ دمودله ،مقلساض يلطیة
همثؿسگی؛  0/132تا دگطـ 0/465 ،تا ػملکطز و  0/340تا ک  ،دؿثر ته ػلس زوؾلؼهی
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خایساض قهطی اؾر؛ که زض ؾُ خنج زضنلس زأییلس ملیقلوز( .)p<0.05تنلاتطایپ دسلایج
تیادگط ضاتُهای مؼنازاض ،مثثر و مؿسقیم اؾر .ته ػثاضذ زیگط هط چله میلعا قلو گطایلی
تاالزط تاقس؛ ػس زوؾؼهی خایساض قهطی ضا زض خی ذواهس زاقلر .دسلایج زحقیلق خیلطی و
همکاضا ( )1398تا یافسههای ایپ خػوهف همروادی زاضز.
مسغیط ؾو خػوهف حايط؛ زقلسیطگطایی اؾلر .للوئیؽ زض دظطیلهی«ذلطز فطهنلگ
زهقادی» ،زهقادا خاؾرگوی ذوز ضا مطزما مُیغ و تی اضاز  ،زقسیطگطا و نثوض شکط ملیکنلس.
وی مؼسقس اؾر که زقسیطگطایی زض میا زهقادا ته ؾاذر مقسسضاده ذلادواز تؿلسگی زاضز کله
ؾثة میقوز جوا زطها افطاز مُیغ و تلی اضاز زطتیلر قلودس(اظکیا .)59 :1364 ،ایلپ فطيلیه
احسمال میزهس ،تاال توز میعا زقسیطگطایی تط ػس زوؾؼهی خایساض قهطی زض کالدكهط اهلواظ
مر ط اؾر .تا زوجه ته دسایج تسؾر آمس اظ مكلاهساذ اؾلسرطاجی اظ دمودله ،مقلساض يلطیة
همثؿسگی؛  0/132تا دگطـ 0/474 ،تا ػملکطز و  0/371تلا کل  ،دؿلثر تله ػلس زوؾلؼهی
قهطی اؾر؛ که زض ؾُ خنج زضنس زأییس میقوز( .)p<0.05تناتطایپ دسایج تیلادگط ضاتُلهای
مؼنازاض ،مثثر و مؿسقیم اؾر .ته ػثاضذ زیگط هط چه میلعا زقلسیطگطایی تلاالزط تاقلس؛ ػلس
زوؾؼهی خایساض قهطی ضا زض خی ذواهس زاقر.
ؾنرگطایی ،مسغیط چهاض خػوهف حايلط اؾلر .کلاضل ملاضکؽ زض «زًلاز َثقلازی»
مؼسقس اؾر دیطوهای جسیس زولیس و مناؾثاذ زولیسی اظ هیچ ته وجوز دمیآینس .ایس هلای
موجوز ته ذوزی ذوز اظ آؾما فطو دمیآفسنس تلکه اظ زضو مناؾثاذ زولیسی موجلوز و
زض زًاز تا ضواتٍ ضیكه زاض ؾنسی مالکیر خسیس ملیآینلس(اظکیا .)138 :1387 ،وی مؼسقلس
توز که خیودسهای ؾنسی اجسماع تلا خیلسایف جامؼلهی قلهطی فایلس گلطا اظ تلیپ ملیضوز
(ممفوضز .)105 :1383 ،ایپ فطيیه احسمال میزهس ،تاال توز میعا ؾنرگطایلی تلط ػلس
زوؾؼهی خایساض قهطی زض کالدكهط اهواظ مر ط اؾر .تا زوجله تله دسلایج تسؾلر آملس اظ
مكاهساذ اؾسرطاجی اظ دموده ،مقساض يلطیة همثؿلسگی؛  0/074تلا دگلطـ 0/467 ،تلا
ػملکطز و  0/366تا ک  ،دؿثر ته ػس زوؾؼهی قهطی اؾر؛ که زض تؼس مثسنی تط دگطـ
اظ آدجا که ؾُ مؼنازاضی  0/05>0/099اؾر()p>0/05؛ زض ؾلُ خلنج زضنلس زأییلس
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دمیقوز .اما زض تؼس مثسنی تط ػملکطز و مثسنی تط ک زض ؾُ خنج زضنس زأییلس ملیقلوز
( .)p<0.05تناتطایپ دسایج تیادگط ایپ اؾر که زأ یط مسغیط ؾنرگطایلی زض تؼلس مثسنلی تلط
دگطـ تط ػس زوؾؼهی خایساض قهطی زأییس دمیقوز اما زض تؼس مثسنی تط ػملکطز و مثسنلی
تط ک ضاتُهای مؼنازاض  ،مثثر و مؿسقیم زاضز .ته ػثاضذ زیگط زنها زض تؼس ػملکطز و کل ؛
هط چه میعا ؾنرگطایی تاالزط تاقلس؛ ػلس زوؾلؼهی خایلساض قلهطی ضا زض خلی ذواهلس
زاقر .دسایج زحقیق خیطی و همکاضا ( )1398و اگثاظی()2013؛ تا یافسههای ایپ خلػوهف
همروادی زاضز.
مسغیط خنجم ته ػنوا آذطیپ مسغیط خلػوهف حايلط؛ ؾلُ آضملا هلا اؾلر .للوئیؽ
زض«ذللطز فطهنللگ زهقللادی» مؼسقللس اؾللر میللعا ذواؾ لرهللا و آضظوهللا زض جامؼللهی
زهقادی(ؾنسی) تؿیاض خاییپ اؾر و اقاض میکنس که ته دظط ملیضؾلس اکثلط زهقادلا فاقلس
ادگیع توز و هیچ گوده جا َلثی تطای خیكلطفر فلطزی دساضدلس(اظکیا .)60 :1364 ،ایلپ
فطيیه احسمال میزهس ،خاییپ توز ؾُ آضما هلا تلط ػلس زوؾلؼهی خایلساض قلهطی زض
کالدكهط اهواظ مر ط اؾر .تا زوجه تله دسلایج تسؾلر آملس اظ مكلاهساذ اؾلسرطاجی اظ
دموده ،مقساض يطیة همثؿسگی؛  0/120تا دگلطـ 0/484 ،تلا ػملکلطز و  0/363تلا کل ،
دؿللثر تلله ػللس زوؾللؼهی خایللساض قللهطی اؾللر؛ کلله زض ؾللُ خللنج زضنللس زأییللس
میقوز( .)p<0.05تناتطایپ دسایج تیادگط ضاتُله ای مؼنلازاض ،مثثلر و مؿلسقیم اؾلر .تله
ػثاضذ زیگط هط چه ؾُ آضما ها خاییپزط تاقس؛ ػس زوؾؼهی خایلساض قلهطی ضا زض خلی
ذواهس زاقر .دسایج خػوهف زضؾسی و همکاضا ( )1397که اظ آ تا ػنوا کیفیر ظدسگی
یاز میکننس تا یافسههای ایپ خػوهف همروادی زاضز.
هم نیپ جمغتنسی دسایج آماضی زض موضز زأ یط همعملا مسغیطهلای مؿلسق تلط مسغیلط
واتؿسه دكا زاز که مؼازلله خلیفتینلی میلعا زوؾلؼهی خایلساض قلهطی 33/6 ،زضنلس اظ
واضیادؽ مسغیط واتؿسه ضا خیفتینی میکنس .دسایج حان اظ زحلیل مؿلیط چنلسمسغیط دیلع
گویای آ توز که مسغیطهای ؾُ آضما ها ،قو گطایی و ؾنرگطایی ته نوضذ مؿلسقیم و
مسغیطهای زقسیطگطایی ،قو گطایی و ؾنرگطایی ته نوضذ غیطمؿسقیم ته زطزیة تیكلسطیپ
زأ یط ضا تط ػس زوؾؼهی خایساض قهطی زاضدس.
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پ٘ـٌْادّإ پظٍّـٖ
زأکیس محقق زض ایپ خػوهف تط «ػوام فطهنگی» اؾر .زض حالیکه مؿللماً مسغیطهلای
تؿیاض زیگطی میزوادنس زثییپگط ػس زوؾؼهی خایساض قهطی تاقنس ،که تطضؾی آ دیاظمنلس
خػوهفهای گؿسطز زط و جامغزط اؾلر .هم نلیپ ػملسزاً اظ دظطیلههلای دظطیلهخلطزاظا
زکاملی زوؾؼهی و مکسة دوؾاظی اؾسفاز قس اؾر ،ولی میزوا اظ دظطیههای زیگط دیع
تطای زثییپ ایپ مؿأله اؾسفاز کطز.
خیكنهازهای قات اضائه زیگط - :ایجاز ظمینه تطای قناذر هطچه تهسط قادو و آملوظـ
حقو قهطودسی تطای افطاز زض ؾلاز زلطیپ قلک  - .تطداملهضیلعی دهازهلای فطهنگلی و
اجسماػی و ضؾادهها تطای کاهف ؾُ قو گطایی ،زقسیطگطایی و کمطدگ کطز ؾنرهلای
غلٍ مطؾو  - .زقویر ،گؿسطـ و زكویق دهازهای مطز دهاز و ا جی او هلا - .زقویلر
ضاتُه میا اقوا مرسلف اظ َط مرسلف(مادنس تطگعاضی جكپهلای محللی ،مطاؾلمهلای
تومی اقوا  ،جكنواض های غصا ،مؿاتقاذ مرسلف و ...زض ؾُ قهط) تطای آقنایی اقوا تلا
ذطز فطهنگ های یکسیگط و افعایف احسطا مسقات میا اقوا  - .زوجه هط چله تلیفزلط
مؿرال قهط ته قکایاذ ،دظطاذ و ادسقلازاذ قلهطودسا - .تطقلطاضی امنیلر ململوؼ اظ
ؾوی دهازها و اضگا های مطتوَه.
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