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چکیدٌ
دس فلش حبضش ػشٔبی ٝاختٕبفی یىی اص سایحتشیٗ ٔفبٞیٓ دس صٔیٔ ٝٙغبِقبت خبٔقٝؿٙبختی ث ٝؿٕبس ٔیآیذ.
ثشخی اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝػشٔبی ٝاختٕبفی ٘مـی ٔؤثش ثش ٔٛفمیت افشاد دس ٘یُ ث ٝاٞذافؿبٖ
داسد .اص ایٗ سٞ ،ٚذف اكّی ایٗ ٔمبِ ٝثشسػی ساثغ ٝػرشٔبی ٝاختٕربفی  ٚػرجه ص٘رذٌی ػر ٔتٔحرٛس
ٚسصؿىبساٖ ثب تأویذ ثش فّٕىشد تغزیٝای اػت .دس ایٗ ساػتب ،چربسچٛة ٘ؾرشی  ٚفشضریٞٝربی ژرظٞٚؾ
ثشاػبع ٘ؾشی ٝخیٕض وّٕٗ تٙؾیٓ ٌشدیذ .خبٔق ٝآٔبسی ؿبُٔٚ 2300سصؿرىبس ؿرشوت وٙٙرذ ٜدس إِدیربد
ٚسصؿی ػبَ  1393ثٔ ٝیضثب٘ی دا٘ـٍب ٜؿٟیذ ثٟـتی اػت و ٝثب اػتفبد ٜاص خذٛٔ َٚسٌبٖ  ٚسٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیرشی
عجمٝای ٔتٙبػت ثبحدٓ ٘ 310فش اص آٟ٘ب ا٘تخبة ؿذ٘ذ .دس ایٗ ژظٞٚؾ اص سٚؽ ژیٕبیـی ،اثرضاس ژشػـرٙبٔٚ ٝ
سٚؽٞبی آٔبسی ثٙٔ ٝؾٛس ٌشدآٚسی  ٚتحّیُ دادٜٞب اػتفبد ٜؿذٜاػت٘ .تبیح حبوی اص آٖ اػرت ور ٝثریٗ
ػشٔبی ٝاختٕبفی  ٚػجه ص٘ذٌی ػ ٔتٔحٛس ٚسصؿىبساٖ ساثغٝای ٔثجت ٔ ٚقٙبداس ٚخٛد داسد .ثر ٝثیربٖ
دیٍش ،ثب افضایؾ ػشٔبی ٝاختٕبفی ٚسصؿىبساٖ ،ػجه ص٘ذٌی ػ ٔتٔحٛس آٟ٘ب ثٟجٛد ٔییبثذ.
کلیدياصٌ 9ػشٔبی ٝاختٕبفی ،وّٕٗ ،ػجه ص٘ذٌی ػ ٔتٔحٛس ،فّٕىشد تغزیٝایٚ ،سصؿىبساٖ.

 . دا٘ـیبس ٌش ٜٚخبٔق ٝؿٙبػی دا٘ـٍب ٜوشدػتبٖ (٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئ)َٛ
 .دا٘ـدٛی دوتشی خبٔقٝؿٙبػی دا٘ـٍب ٜفشدٚػی ٔـٟذ
 .وبسؿٙبع اسؿذ خبٔقٝؿٙبػی ،دا٘ـٍب ٜؿیشاص
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تحمیمبت ٔـتشن  ٚثیٙبسؿتٝای سا افغب ٔیوٙرذ (ِٚىربن

مقدمٍ
ثؼیبسی اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ث ٝایٗ اكرُ ٔقتمذ٘رذ ور ٝػرجه
ص٘ذٌی ػ ٔتٔحٛس ،ثٚٝیظ ٜفّٕىشد تغزیٝایٟٓٔ ،تشیٗ

٘ ٚبسایبٖ.)11 :1998 ،
دس ساثغرر ٝثررب ٔفٟرر ْٛػررشٔبی ٝاختٕرربفی تقرربسی

فبُٔ ٔٛاصی ثب تٕشیٙبت ٚسصؿی خٟرت دػرتیبثی ثرٝ

ثؼیبسی ٚخٛد داسد ٕٞ ٚریٗ وثرشت تقربسی

ٔٛفمیت ٚسصؿىبساٖ اػت .ثش ایرٗ اػربع ،دس د٘یربی

٘ٛفی آؿفتٍی  ٚفذْ ا٘ؼدبْ دس ایٗ صٔی ٝٙؿذ ٜاػت

أشٚص ٔٛفمیت دس فشكٚ ٝسصؿی تٟٙب ٔٛٙط ثر ٝا٘دربْ
ٔىشس تٕشیٗٞبی ػخت  ٚعبلتفشػرب ٘یؼرت ،ثّىرٝ
وٕیت  ٚویفیت تغزیٝای  ٚػجه ص٘ذٌی ػر ٔتٔحرٛس

ػرجت

5

(ٞبسژش ِٚ ،)6 :2001 ،ی ثرٝعرٛس خ كرٔ ٝریترٛاٖ
ٌفررت ورر ٝػررشٔبی ٝاختٕرربفی ثررٔ ٝقٙرربی ژی٘ٛررذٞب ٚ
استجبعبت ٔیبٖ افضبی یه ؿجى ٝاػرت ور ٝثرب خّرك

٘یض فبّٔی ٔ ٟٓدس ٘یُ ث ٝایٗ ٔٛفمیت ث ٝؿٕبس ٔیآیذ.

ٙٞدبسٞب  ٚافتٕبد ٔتمبثُ حٕبیت اختٕربفی  ٚا٘رشطی

أشٚص ٜإٞیت ایٗ ٔ ٟٓثش وؼی ژٛؿیذ٘ ٜیؼت ٕٝٞ ٚ

الصْ سا ثشای تؼٟیُ وٙؾٞب فشأ ٓٞیآٚسد ٛٔ ٚخرت

ٚسصؿىبساٖ ،اص آٔبتٛس تب حشفٝای ثش ایرٗ ثبٚس٘رذ ورٝ

تحمررك اٞررذاف افضرربی آٖ ٔرریؿررٛد (فجررذاِّٟی ٚ

ٔٛفمیتٞبی ٔتٛاِی ،ثذ ٖٚداؿتٗ ػجه ص٘ذٌیِ ػربِٓ

ٔٛػٛی .)199 :1386 ،ثرب تٛخر ٝثر ٝآ٘ىرٔ ٝشثیربٖ ٚ

 ٚفّٕىشد تغزیٝای كحیح ٔیؼش ٘خٛاٞذ ؿذ (ٔربیش ٚ

ثش٘بٔٝسیرضاٖ ٚسصؿری دسكرذد ثٟجرٛد ػرجه ص٘رذٌی

دیٍشاٖ .)75 :2007 ،دس ٕٞیٗ ساػتب ٔشثیبٖ  ٚثش٘بٔرٝسیرضاٖ

ػ ر ٔتٔحررٛس  ٚفّٕىررشد تغزیررٝای ٚسصؿررىبساٖ ٚ

ٚسصؿی ثب تأویرذ ثرش فّٕىرشد تغزیرٝای ٚسصؿرىبساٖ

ٔـخق ٕ٘ٛدٖ فٛأرُ ٔرؤثش ثرش آٖ ٞؼرتٙذٔ ،ؼرئّٝ

دسكذد ثٟجٛد ػجه ص٘رذٌی آٟ٘رب ٞؼرتٙذ (ػرٛصیٗ ٚ

اػبػی ژظٞٚؾ و٘ٛٙی آٖ اػت و ٝػرشٔبی ٝاختٕربفیِ

دیٍشاٖ.)16 :1995 ،

ٚسصؿىبساٖ چ ٝتأثیشی ثش ػجه ص٘ذٌی ػ ٔتٔحٛس

ٌشٞٚی اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ثب اػتٙبد ث ٝایٙىر« ٝػرشٔبیٝ

آٟ٘ب داسد؟ آیب ثب افضایؾ ػشٔبی ٝاختٕبفیِ ٚسصؿىبساٖ،

اختٕبفی ،ثٔ ٝثبث ٝیه ٔتغیش ژیؾثیٙیوٙٙذٔ ،ٜریتٛا٘رذ

ػجه ص٘ذٌی آٟ٘ب ٘یض ثٟجٛد ٔییبثرذ؟  ٚدس ٟ٘بیرت ترب

فّٕىشد افشاد سا دس صٔی ٝٙدػتیبثی ث ٝاٞذاف ٔتفربٚت

چ ٝا٘ذاص ٜثیٗ ػشٔبی ٝاختٕبفی ٚسصؿرىبساٖ  ٚػرجه

تمٛیررت وٙررذ» (ِرریٗٔ ،) 331 : 2007 ،1قتمذ٘ررذ وررٝ

ص٘ذٌی ػ ٔتٔحٛس آٟ٘ب (ثب تأویذ ثش فّٕىشد تغزیرٝای)

ػشٔبی ٝاختٕبفی ،فبّٔی ٔؤثش دس صٔیٙر ٝثٟجرٛد ػرجه

ساثغٔ ٝقٙبداس ٚخٛد داسد؟

ص٘ذٌی ػر ٔتٔحرٛس ،ثرٚ ٝیرظ ٜفّٕىرشد تغزیرٝای
ٚسصؿررىبساٖ ،ثرر ٝحؼرربة ٔرریآیررذٔ .فٟرر ْٛػررشٔبیٝ

پیطیىٍ تجزبی

اختٕبفی 2یىی اص ٔفربٞیٕی اػرت ور ٝأرشٚصٔ ٜرٛسد

تب و ٖٛٙژظٞٚؾٞبی فشاٚا٘ی دس صٔیٙر ٝترأثیش ػرشٔبیٝ

تٛخ ٝفّٔٛی ٘ؾیش خبٔقٝؿٙبػیٔ ،ذیشیت ،فّ ْٛػیبػی،

اختٕرررربفی دس ػرررربصٔبٖٞرررربی دِٚترررری چررررٖٛ

فّ ْٛتشثیتی ،فّٚ ْٛسصؿی  ٚالتلربد لرشاس ٌشفترٝاػرت

ثیٕبسػتبٖٞبٔ ،ذاسع ٘ ٚیشٚی ا٘تؾربٔی ا٘دربْ ٌشفترٝ

(ِؼش .)4 :2004 ،3ثر ٝتقجیرش ِٚىربن ٘ ٚبسایربٖ 4ػرشٔبیٝ

اػت ،أب تب آ٘درب ورٔ ٝحمرك اعر ؿ داسدٔ ،ـخلرب،،

اختٕبفی یه صثبٖ تئٛسیه ٔـتشن اػت و ٝثر ٝفبِٕربٖ

ژظٞٚـی دس ثربة ساثغر ٝػرشٔبی ٝاختٕربفی  ٚػرجه

ػیبػرری ،خبٔقررٝؿٙبػرربٖ  ٚالتلرربددا٘بٖ أىرربٖ ا٘درربْ

ص٘ررذٌی ػ ر ٔتٔحررٛس ٚسصؿررىبساٖ -ثررب تأویررذ ثررش

1. Lin
2. social capital
3. Lesser
4.Woolcock & Narayan

فّٕىررشد تغزیررٝای -كررٛست ٍ٘شفترر ٝاػررت .اِجتررٝ

5. Harper
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تحمیمبتی ٔـبث ٝدس صٔی ٝٙػشٔبی ٝاختٕبفی  ٚفّٕىرشد

ژبسػرربٟٔش  ٚتشورربٖ ( )1391دس ژظٞٚـرری تحررت

تغزیٝای ٚسصؿىبساٖ ،ث ٝكرٛست ٔدرضا ،ا٘دربْ ؿرذٜ

فٛٙاٖ «ثشسػی ساثغ ٝثیٗ ػشٔبی ٝاختٕبفی ٔ ٚـبسوت

اػت و ٝدس ریُ ثٟٓٔ ٝتشیٗ آٟ٘ب اؿبسٔ ٜیؿٛد .اثترذا

دس فقبِیتٞبی ٚسصؿی» -و ٝث ٝسٚؽ ژیٕبیؾ ا٘دربْ

ژظٞٚؾٞبی داخّی  ٚػردغ ژرظٞٚؾٞربی خربسخی

ؿذ -ثر ٝایرٗ ٘تیدر ٝدػرت یبفتٙرذ ور ٝثریٗ ػرشٔبیٝ

ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیٌیش٘ذ.

اختٕبفی ٔ ٚـبسوت ژشػتبساٖ دس فقبِیتٞبی ٚسصؿی

ؿبسؿژٛس  ٚحؼیٙیساد ( )1387دس ژظٞٚـی تحرت

ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚخٛد داسد.

فٛٙاٖ «ثشسػی ساثغر ٝػرشٔبی ٝاختٕربفی ٔ ٚـربسوت

اثٛاِمبػٕی  ٚدیٍشاٖ ( ،)1390دس ژظٞٚـی تحرت

ٚسصؿیٔ ،غبِقٛٔ ٝسدی ؿٟش٘ٚذاٖ  15 -29ػبِ ٝؿٟش

فٛٙاٖ «ساثغ ٝاثتىبس ؿخلی ،خٟرتٌیرشی ٔرزٞجی ٚ

ثبثُ» ساثغ ٝػشٔبی ٝاختٕبفی ٔ ٚـربسوت ٚسصؿری سا

ػشٔبی ٝاختٕبفی ػبصٔب٘ی ثب فّٕىشد ؿرغّی وبسوٙربٖ

ٔٛسد ثشسػی لرشاس داد٘رذ .دس ایرٗ ژرظٞٚؾ اص سٚؽ

ٔشاوض تِٛیذی» ساثغر ٝاثتىربس ؿخلری ،خٟرتٌیرشی

ژیٕبیؾ  ٚتىٙیه ژشػـٙبٔ ٝخٟت ٌرشدآٚسی دادٜٞرب

ٔررزٞجی  ٚػررشٔبی ٝاختٕرربفی سا ثررب فّٕىررشد ؿررغّی

ثٟشٌ ٜشفتٙذ٘ .تبیح ژظٞٚؾ ثیبٍ٘ش آٖ ثٛد ؤ ٝؤِفرٞٝربی

وبسوٙبٖ ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘رذ .ثرشای ثشسػری ایرٗ

استجرربط دٚػررتب٘ ،ٝافتٕرربد ثرر ٝدٚػررتبٖ ،افتٕرربد ثررٝ

ٔٛضٛؿ اص سٚؽ ژیٕبیـی  ٚتىٙیره ژشػـرٙبٔ ٝثٟرشٜ

ٕٞؼبیٍبٖ ،سٚاثرظ ٕٞؼربیٍی  ٚا٘دربْ فقبِیرتٞربی

ٌشفتٙذ  ٚاص عشیك سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیرشی خٛؿرٝای 200

داٚعّجبٕ٘ٞ ،ٝجؼتٍی ٔقٙبداسی ثرب ٔـربسوت ٚسصؿری

٘فش سا ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثشٌضیذ٘ذ٘ .تبیح ثیربٍ٘ش آٖ ثرٛد

داس٘ررذ .ثررش اػرربع ٘ترربیح سٌشػرری ٖٛچٙررذٔتغیش٘ ٜیررض

و ٝثیٗ اثتىبس ؿخلی ،خٟتٌیشی ٔرزٞجی دس٘ٚری ٚ

ٔتغیشٞربی فضررٛیت داٚعّجب٘ر ،ٝافتٕرربد ثر ٝدٚػررتبٖ،

ػشٔبی ٝاختٕبفی ػبصٔب٘ی ثب فّٕىشد ؿرغّی وبسوٙربٖ

ٚضررقیت التلرربدی خررب٘ٛاد ٚ ٜاستجرربط دٚػررتب٘ ،ٝثررٝ

ٕٞجؼررتٍی ٔثجررت ٔ ٚقٙرربداسی ٚخررٛد داسد ،أررب ثرریٗ

تشتیتٟٓٔ ،تشیٗ تجییٗوٙٙذٜٞربی ٔـربسوت ٚسصؿری

خٟتٌیشی ٔزٞجی ثیش٘ٚی  ٚفّٕىشد ؿغّی وبسوٙربٖ

ثٛد٘ذ.

ساثغٔ ٝقٙبداس ٚخٛد ٘ذاسد.

ایٕرربٖ  ٚثٙرریفبعٕرر )1393( ٝدس ژظٞٚـرری تحررت

سحٕب٘ی فیشٚصخب ٚ ٜدیٍشاٖ ( )1390دس ژظٞٚـری

فٛٙاٖ «ثشسػی ساثغ ٝػشٔبی ٝاختٕبفی ثب٘ٛاٖ خرٛاٖ ٚ

تحت فٛٙاٖ «ػٙدؾ تٕبیض ػشٔبی ٝاختٕبفی خٛا٘ربٖ

ٔـبسوت آ٘بٖ دس فقبِیتٞبی ٚسصؿری دس ؿرٟش یرضد»

ثب ٔحٛسیت ٔـبسوت ٚسصؿی» ٔیضاٖ ػشٔبی ٝاختٕبفی

تأثیش ػرشٔبی ٝاختٕربفی ص٘ربٖ سا ثرش ٔیرضاٖ ٔـربسوت

خٛا٘بِٖ ٚسصؿىبس  ٚغیرشِ ٚسصؿرىبس سا ٔرٛسد ٔمبیؼرٝ

ٚسصؿی آٟ٘ب ٔٛسد ثشسػری لرشاس داد٘رذ .آٟ٘رب دس ایرٗ

لشاس داد٘ذ .دس ساػتبی دػتیبثی ثرٞ ٝرذف ژرظٞٚؾ اص

ژظٞٚؾ اص ٘ؾشی ٝثٛسدی ٛث ٝفٙرٛاٖ چربسچٛة ٘ؾرشی

سٚؽ ژیٕبیؾ اػتفبد ٜوشد٘ذ٘ .تبیح ژظٞٚؾ حربوی اص

اػررتفبد ٜوشد٘ررذ  ٚخٟررت دػررتیبثی ثرر ٝژبػررخ ٔؼررئّٝ

آٖ ثٛد و ٝثیٗ ػشٔبی ٝاختٕبفی دا٘ـدٛیبِٖ ٚسصؿرىبس

ژظٞٚؾ اص سٚؽ ژیٕبیؾ  ٚتىٙیه ژشػؾ٘بٔر ٝثٟرشٜ

 ٚغیشٚسصؿىبس تفبٚت ٔقٙبداسی ٚخٛد داسد.

ثشد٘ذ٘ .تبیح ژظٞٚؾ ثیبٍ٘ش آٖ ثٛد ؤ ٝیضاٖ ٔـبسوت

أب دس ساثغ ٝثب ژظٞٚؾٞبی خبسخی  ٚثٚٝیرظ ٜآٖ

ٚسصؿی ص٘بٖ دس ؿٟش یضد دس ػرغح ٔتٛػرغی اػرت.

دػت ٝاص ژظٞٚؾٞبیی و ،ٝثٝعٛس ٔـخق ،ثرش ٔفٟرْٛ

٘تبیح آصٔ ٖٛفشضیٞٝب ٘یض ثیربٍ٘ش آٖ ثرٛد ور ٝػرشٔبیٝ

ػشٔبی ٝاختٕبفی ٔتٕشوض ثٛدٜا٘ذ ٔریترٛاٖ ٘خؼرت اص

اختٕبفی تأثیش ٔقٙبداسی ثش ٔیرضاٖ ٔـربسوت ٚسصؿری
ص٘بٖ داسد.

1

وبس و ػیه وُّٕٗ آغبص وشد٘ .تربیح ژرظٞٚؾ وّٕرٗ
1. Coleman
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دس صٔیٙرر ٝیرربدٌیشی دس ٔررذاسع دِٚترری  ٚخلٛكرری

چارچًب وظزی

(تأثیش ػشٔبی ٝاختٕبفی ثش یبدٌیشی) ثیبٍ٘ش آٖ ثٛد ورٝ

اكغ ح ػرشٔبی ٝاختٕربفی سا اِٚریٗ ثربس یره ٔقّّرٓ

دا٘ؾآٔٛصاٖ ٔذاسع وبتِٛیره اص فّٕىرشد تحلریّی

آٔشیىبیی ثٙبْ ٞب٘یفٗ3خٟت تجییٗ دٌشٌ٘ٛیٞربیی ورٝ

ثٟتررشی ٘ؼررجت ثرر ٝدا٘ررؾآٔررٛصاٖ ٔررذاسع دِٚترری

دس سٚاثظ اختٕبفی دا٘ؾآٔٛصاٖ ٔـربٞذ ٜورشد ٜثرٛد،

ثشخٛسداس٘ذ .وّٕٗ اؽٟبس داؿت وٟٓٔ ٝتشیٗ فبُٔ دس

ثٝوبس ٌشفت (ٞیشسٚسع .)5 :2004 ،ژغ اص آٖ ٔفْٟٛ

تٛضیح ایٗ ٔذَ ،تأثیش ٙٞدبسٞبی اختٕربفی (ػرشٔبیٝ

ػشٔبی ٝاختٕبفی ثشای ٔذتی ث ٝحبؿی ٝسفت ترب ایٙىرٝ

اختٕبفی) ثش ٚاِذیٗ  ٚؿبٌشداٖ ثرٛد ور ٝایرٗ فبٔرُ

خیٗ خبوٛة 4دس د 1960 ٝٞایٗ ٔفٟر ْٛسا دس حیغرٝ

ا٘تؾرربسات ٔقّٕرربٖ سا تأییررذ ٔرریوررشد .اص ٘ؾررش وّٕررٗ

ثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس داد .ثقذ اص خیٗ

اختٕبفبتٟٓٔ ،تشیٗ ٔٙجـ ػشٔبی ٝاختٕربفی ٞؼرتٙذ ٚ

خبوٛةٌّ ،رٗ ِرٛسی  ٚایرٛاٖ الیرت دس دٞر1970 ٝ

ٔیتٛا٘ٙذ ،تب ا٘ذاصٜای ،تأثیش فمتٔب٘رذٌی اختٕربفی ٚ

ٔف ْٟٛػشٔبی ٝاختٕبفی سا ثٙٔ ٝؾرٛس ؿٙبػربیی ٔٙربثـ

التلبدی خب٘ٛاد ٜسا خجشاٖ وٙٙذ (فیّذ.)41: 1388 ،

اختٕرربفی  ٚتٛػررق ٝػررشٔبی ٝا٘ؼررب٘ی ثرر ٝورربس ثشد٘ررذ

اػت ٚ 1ٖٛدیٍشاٖ ( ،)2003دس ٔمبِرٝای ثرب فٙرٛاٖ

(فٛوٛیبٔررب ،)12-14 :1379 ،أررب ٌؼررتشؽ ٘ؾررشی ٚ

«ػشٔبی ٝاختٕبفی دس وبس» تأثیش ػرشٔبی ٝاختٕربفی دس

تدشثرری ٔفٟرر ْٛػررشٔبی ٝاختٕرربفی ٔشٞرر ٖٛترر ؽ

ثبصاس وبس اػتشاِیب سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘رذ .آٟ٘رب دس

ا٘ذیـٕٙذا٘ی ٘ؾیش ژییش ثٛسدی ،ٛخیٕض وّٕٗ  ٚساثشت

ایٗ ژظٞٚؾ اص سٚؽ ژیٕبیـی ٌٕٝ٘ٛ٘ ٚیشی تلربدفی

ژبتٙبْ اػت.

ػبد ٜخٟت ٌشدآٚسی دادٜٞرب اػرتفبد ٜوشد٘رذ٘ .تربیح

ثٛسدی ٛوٙؾ سا ٔحل َٛساثغٝای ٌُ ٚ ًٙد ٚژّٟرٛ

ژظٞٚؾ ثیبٍ٘ش آٖ ثرٛد ور ٝثریٗ ػرشٔبی ٝاختٕربفی ٚ

ثیٗ ٞبثیتبع ٔ ٚیذاٖ ٔیدا٘ذ .ث ٝثیبٖ دیٍرش ،ورٙؾٞرب

ٔٛفمیت دس ثبصاس وبس ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚخرٛد داسد .ثرٝ

كشفبً ٘تیدٞ ٝبثیتبع فشد ٘جٛد ،ٜثّى٘ ٝتید ٝساثغ ٝثریٗ

فجبست دیٍرش ،ؿرجىٞٝربی استجربعی دس ٔٛفمیرت وربسی

ٞبثیتبع ؿخق ثب ٚضقیت فقّی اٞ ٚؼتٙذ (ٌش٘فرُ،

ٔؤثش٘ذ ٞ ٚش ا٘ذاص ٜافرشاد دس ثربصاس ،ؿرجىٞٝربی استجربعی

 .)107 : 1389أ ٚقتمذ اػرت خبٔقر ٝاص ٔیرذاٖٞربی

ٌؼتشدٜتشی داؿت ٝثبؿٙذٛٔ ،فمیّت ثیـتشی وؼت ٔیوٙٙذ.

اختٕبفی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی تـىیُ ؿذٜاػت ورٞ ٝرش ٔیرذاٖ

صسیؾ ٚ 2دیٍشاٖ ( ،)2004دس یه ٔمبِ ٝژظٞٚـری

لٛا٘یٗ ٙٔ ٚغك فٕرُِ خربف خرٛد سا داسد  ٚفربٔ ٖ

ثب فٛٙاٖ «ص٘ذٌی ٕٞؼبیٍی  ٚػشٔبی ٝاختٕبفی ،ترأثیش

اختٕبفی ثب تٛخ ٝث ٝػشٔبیٞٝبیی و ٝدس تّّٕره داس٘رذ

آٖ ثش ػ ٔتی» تأثیش ػشٔبی ٝاختٕبفی ثش ػ ٔتی افشاد

دس خبیٍبٜٞبیی ٔقیّٗ اص ٔیذاٖ لرشاس ٔریٌیش٘رذ .آٟ٘رب

سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ .آٟ٘رب دس ژرظٞٚؾ خرٛد اص

ثشای ثٟجٛد خبیٍب ٜخٛد ٔذثشا٘ ٝثش٘بٔرٝسیرضی ورشدٚ ٜ

د ٚسٚؽ وّٕی  ٚویفی  ٚاثضاس ژشػـرٙبٔٔ ٚ ٝلربحجٝ

خٟت افضٚدٖ ػشٔبی ٚ ٝدػتیبثی ث ٝاٞذاف ٔٛسد ٘ؾرشِ آٖ

فٕیك ثٟشٌ ٜشفتٙذ .ثش ٔجٙبی یبفتٞٝربی ایرٗ ژرظٞٚؾ،

ٔیذاٖ ث ٝكٛست فشدی  ٚخٕقی ث ٝسلبثرت ٔریژشداص٘رذ.

ػشٔبی ٝاختٕبفی ثش ػ ٔتی فیضیىی  ٚسٚا٘ی افرشاد دس

آ٘چ ٝوٙـٍشاٖ سا دس دػتیبثی ث ٝاٞذاف ٔیرذاٖ یربسی

ٌشٜٞٚبی ثضسٌؼبَ تأثیش ثؼضایی داسد.

ٔیسػب٘ذ ٘ ٚتید ٝسلبثرت سا تقیریٗ ٔریوٙرذ فجربست
اػررت اص :حدررٓ ،تشویررت ٔ ٚمررذاس ػررشٔبیٝای وررٝ
وٙـٍشاٖ دس تّّٕه داس٘ذ .ث ٝثیبٖ دیٍش ،وٙـٍشا٘ی وٝ
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اص ػشٔبی ٝوّی ثیـتشی ثشخٛسداس٘ذ دس صٔی ٝٙدػرتیبثی

اختٕبفی سا تؼٟیُ ٔیٕ٘بیذ .ػشٔبی ٝاختٕربفی ٔب٘ٙرذ

ث ٝاٞذاف ٔٛسد ٘ؾش آٖ ٔیذاٖ ٔٛفركترش خٛاٙٞرذ ثرٛد

ػبیش اؿىبَ ػشٔبیِّٛٔ ٝذ اػت ،یقٙی تحمرك اٞرذاف

(ٕٞبٖ.)169 -153 :

ٔقیٙی سا و ٝدس ٘جٛدؽ ٔحمك ٕ٘یؿرٛد ،أىربٖژرزیش

اص ٘ؾش ثٛسدی ٛػرشٔبی ٝاختٕربفی یىری اص اؿرىبَ

ٔیوٙذ» (وّٕٗ.)462 :1377 ،

خذیذ ػشٔبی ٝثٛد ٜو ٝدػرتیبثی ثر ٝاٞرذاف ٔیرذاٖ سا

دس ایٗ سٚیىشد ،ػشٔبی ٝاختٕبفی ثٚ ٝاػغ ٝاَؿىبَ

ثشای وٙـٍشاٖ تؼرٟیُ ٔریوٙرذٚ .ی ایرٗ ػرشٔبی ٝسا

ژٙحٌب٘ٝای و ٝدس ٔتٗ سٚاثظ اختٕربفی ژیرذا ٔریوٙرذ

ا٘جبؿت ٔٙبثـ ثبِفقُ  ٚثربِمٜٛای ،ور ٝحبكرُ ٚخرٛد

ػجت تؼٟیُ ورٙؾ ٔریؿرٛد :تىربِی

 ٚا٘تؾربسات،

ؿجىٝای اص سٚاثظ ٟ٘بدی ٝٙؿذ ٜاص آؿرٙبیی  ٚؿرٙبخت

ٔدبسی اع فبتیٙٞ ،دبسٞبی اختٕبفی ،سٚاثظ الترذاس

ٔتمبثُ اػتٔ ،یدا٘ذ  ٚآٖ سا اثرضاسی خٟرت ترأٔیٗ ٚ

 ٚػبصٔبٖ اختٕبفیِ ا٘غجبقژزیش (ٕٞبٖ .)466:وّٕٗ ثش

دػتیبثی ثٙٔ ٝبفـ فشدی لّٕذاد ٔیوٙذ (ثٛسدی:1986 ،ٛ

خٙج ٝفٕٔٛی ػشٔبی ٝاختٕبفی تأویذ ٔریوٙرذ  ٚآٖ سا

 .)49ؿرربخق ػررشٔبی ٝاختٕرربفی اص ٘ؾررش ثٛسدیررٛ

ثش خر ف ػرشٔبی ٝفیضیىری  ٚػرشٔبی ٝالتلربدی ورٝ

فضٛیت افشاد دس وّٛحٞرب اػرت .ثٙربثشایٗ ایدربد ٚ

وبالی خلٛكی ٞؼتٙذ ،وبالیی فٕٔٛی ٔریدا٘رذ ورٝ

اثشثخـی ػشٔبی ٝاختٕبفی ثؼتٍی ث ٝفضٛیت دس یه

ػٛدؽ ٘ ٝفمظ ؿبُٔ خٛد فشد ،ثّى ٝؿبُٔ افشادی وٝ

ٌش ٜٚاختٕبفی داسد و ٝافضبی آٖ ٔشصٞبی ٌش ٜٚسا اص

دس آٖ ػبختبس ٞؼتٙذ ٘یض ٔیؿٛد (وّٕٗ.)36 :2000 ،

عشیك ٔجبدِ ٝاؿریب ٟ٘ ٚبدٞرب ثٙیربٖ ٟ٘ربدٜا٘رذ (فیّرذ،

اِجت ٝػشٔبی ٝاختٕبفی ٔب٘ٙذ ٞش ٘ٛؿ ػشٔبی ٝدیٍشی ثرب

 .)30 :1388ثٛسدیرر ٛػررشٔبی ٝاختٕرربفی سا اثررضاسی دس

ٌزؿت صٔبٖ ٔؼتّٟه ٔیؿٛد .سٚاثظ اختٕربفی اٌرش

خٟت ٘یُ ث ٝاٞذاف ٙٔ ٚبفـ فشدی ٔیدا٘ذ و ٝفبٔ ٖ

حفؼ ٘ـٛد ثر ٝترذسیح اص ثریٗ ٔریسٚد؛ ا٘تؾربسات ٚ

اختٕبفی سا لبدس ػبخت ٝتب ٔؼتمیٕبً ثٙٔ ٝبثـ التلربدی

تقٟرررذات ثرررب ٌزؿرررت صٔررربٖ ضرررقی

٘ ٚبژذیرررذ

دػررت یبثٙررذ  ٚاص عشیررك تٕرربع ثررب فشٞیختٍرربٖ ٚ

ٔرریؿررٛد (وّٕررٗ .)491 :1377 ،ػررشٔبی ٝاختٕرربفی

ٔتخللبٖ ،ػشٔبی ٝفشٍٙٞری خرٛد سا افرضایؾ دٙٞرذ

ٔدٕٛفٝای اص ٙٞدبسٞب  ٚضٕب٘تٞب سا فشأ ٓٞیآٚسد

(ؿبسؿژٛس  ٚحؼیٙیساد.)139 :1387 ،

و ٝافشاد سا لبدس ثٕٞ ٝىبسی ثشای ٔٙفقت ٔتمبثُ ٔیػربصد

خیٕض وُّٕٗ یىی دیٍش اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ثضسي حٛصٜ

(تررربخجخؾ .)49 :1384 ،اص ٘ؾرررش وّٕرررٗ ،ػرررشٔبیٝ

ػررشٔبی ٝاختٕرربفی اػررت .دس سٚیىررشد ٘ؾررشی خیٕررض

اختٕبفی داسای وبسوشد اػت ،أب وربسوشد آٖ ٔٙحلرش

وّٕٗ ،و ٝث٘« ٝؾشیۀ ا٘تخبة فم ٘یٔ »1ـرٟٛس اػرت،

ثرٔ ٝحریظ خررب٘ٛاد٘ ٜیؼرت ،ثّىرر ٝػرشٔبی ٝاختٕرربفی

ٔف ْٟٛػشٔبی ٝاختٕبفی خبیٍبٞی ٔحٛسی داسد .وّٕٗ

ٕٛٞاس ٜدس ؿجى ٝسٚاثغی ورٔ ٝیربٖ وٙـرٍشاٖ ثشلرشاس

ػررشٔبی ٝاختٕرربفی ٔرری٘ٛیؼررذ« :ػررشٔبیٝ

ٔیؿٛد فشكتٞبی ٚیظٜای سا ثشای وٙـٍشاٖ حبضرش

اختٕبفی ؿی ٚاحرذی ٘یؼرت ،ثّىر ٝداسای فٙبكرش

 ٚفقبَ دس آٖ ؿجى ٝژذیذ ٔیآٚسد .ایٗ وٙـٍشاٖ ٔیتٛا٘ٙرذ

ٔتقذدی اػتِٚ ،ی  ٕٝٞایٗ فٙبكش داسای دٚ ٚیظٌری

ثب ثٟشٌ ٜشفتٗ اص ایٗ فشكتٞب ٘ ٚیض ث ٝژـتٛإ٘ٞ ٝربٖ

ٔـتشن ٞؼتٙذ٘ :خؼت آ٘ى ٝآٟ٘ب ٍٕٞی ؿبُٔ ثشخری

سٚاثظ ،اٞذاف ؿخلی خٛد سا دس ؿجى ٝسٚاثرظ  ٚدس

خٙجٞٝبی ػبختبس اختٕبفی ٞؼرتٙذ ،ثرذیٗ ٔقٙری ورٝ

خٕـ د٘جبَ وٙٙذ .ایٗ فشكتٞب لبثّیتٞب  ٚتٛإ٘ٙذیٞربی

ػشٔبی ٝاختٕبفی دس ػربختبس سٚاثرظ ٔیربٖ وٙـرٍشاٖ

فشدی آ٘بٖ سا دس تحمك اٞذافؿبٖ استمب ٔیثخـرذ ٚ

ٟ٘فت ٝاػت؛  ٚد ْٚآٖ و ٝػشٔبی ٝاختٕبفی ،وٙؾٞربی

احتٕبَ ٔٛفمیت آ٘بٖ سا افضایؾ ٔیدٞذ.

دس تقشی ر

1. rational choice theory

ساثشت ژبتٙبْ ٔتفىش دیٍشی اػت ؤ ٝف ْٟٛػشٔبیٝ

 70پضيَطىامٍ تًسعٍ فزَىگی اجتماعی /سال ايل /ضمارٌ ديم /پاییش ي سمستان1383

اختٕبفی سا دس آثبس ٘ؾشی  ٚژظٞٚؾٞبی تدشثی خٛد

ٔقتمذ اػت ٞشٌٔ ٝ٘ٛـبسوتی دس اسصؽٞب ٙٞ ٚدبسٞرب

تئررٛسیض ٚ ٜتجیرریٗ وررشدٜاػررت .اص ٘ؾررش ا ،ٚػررشٔبیٝ

ٔٙدش ث ٝتِٛیذ ػشٔبی ٝاختٕبفی ٕ٘یؿٛد ،ثّىر ٝفمرظ

اختٕرربفی فجرربستاػررت اص ٚخررٌ٘ٛ ٜٛرربٌ ٖٛػرربصٔبٖ

آٖ دػت ٝاص ٙٞدبسٞبیی ؤ ٝجتٙی ثرش كرذالت ،ا٘دربْ

اختٕبفی ٔب٘ٙذ افتٕبدٙٞ ،دبسٞب  ٚؿجىٞٝبی ٔـبسوت

تقٟذات  ٚاستجبعبت ٔتمبثُ ٞؼتٙذٔ ،یتٛا٘ٙذ دس تِٛیذ

اختٕبفی ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ثب تؼرٟیُ الرذأبت ٕٞبٙٞرً،

ػشٔبی ٝاختٕبفی ٔؤثش ثبؿٙذ (ؿبسؿژٛس .)15 :1379،اص

وبسآیی خبٔق ٝسا ثٟجٛد ثخـٙذ .ػشٔبی ٝاختٕبفی أشی

٘ؾش فٛوٛیبٔب ،خب٘ٛاد ٜیىی اص اكّیتشیٗ ٔٙربثـ ثرشای

ِّٔٛذ اػت و ٝأىبٖ دػتیبثی ث ٝاٞرذافی ٔـرخق سا

تِٛیررذ ػررشٔبی ٝاختٕرربفی اػررتٚ .ی فمررذاٖ ػررشٔبیٝ

فشأ ٓٞیػبصد .ثشای ٔثبٌَ ،شٞٚی ور ٝافضربیؾ ثرٝ

اختٕبفی سا ثب سٚاج ا٘حشافبت اختٕبفی٘ -ؾیش خشْ ٚ

یىذیٍش افتٕبد صیبدی داس٘ذ ٘ؼجت ثٌ ٝشٞٚی و ٝفبلذ

خٙبیت ،فشٚژبؿی خب٘ٛاد ،ٜخٛدوـریٔ ،لرشف ٔرٛاد

ایٗ ٚیظٌیٞب ٞؼرتٙذ ٔٛفركتش٘رذ  ٚوربسآیی ثیـرتشی

ٔخذس ٔ - ...ٚتشادف ٔیدا٘ذ ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیشد و ٝثٝخربی

داس٘ذ (ژبتٙبْ .)285 :1379،ژبتٙبْ ػرشٔبی ٝاختٕربفی سا

ا٘ذاصٌٜیشی ػرشٔبی ٝاختٕربفی ٔریترٛاٖ فمرذاٖ ایرٗ

فشاتش اص ػغح فشدی ثٝوبس ٔریٌیرشد  ٚثر ٝچٍرٍ٘ٛی

ػشٔبی ٝسا ثب ؿبخقٞبی فٛق ا٘ذاصٌ ٜشفرت (ٕٞربٖ:

وبسوشد ػشٔبی ٝاختٕبفی دس ػغح ٔٙغمرٝای ّٔ ٚری ٚ

 .)15اص ٘ؾش فٛوٛیبٔب ،ػشٔبی ٝاختٕبفی ترأثیشی ثؼرضا

تأثیش آٖ ثش ٟ٘بدٞبی دٔٛوشاتیره ٔریژرشداصد ٞ ٚرذف

دس فّٕىشد التلبدٞبی ٔذسٖ داسد  ٚؿشط الصْ ثرشای

ػشٔبی ٝاختٕبفی سا تأٔیٗ دٔٛوشاػی وبسآٔذ  ٚتٛػقٝ

ثجبت ِیجشاَ دٔٛوشاػی اػت  ٚخض فشٍٙٞریِ خٛأرـ

التلرربدی ٔ ریدا٘ررذ (تٛػررّی ٛٔ ٚػررٛی.)14 :1384،

ٔذسٖ سا تـىیُ ٔیدٞذ (تبخجخؾ.)169 :1384،

ٔؤِفرٞٝرربی ػرشٔبی ٝاختٕرربفی دس ٘ؾرش ژبتٙرربْ ؿرربُٔ

دس ایٗ ژظٞٚؾ ثب سخرٛؿ ثر ٝاغّرت دیرذٌبٜٞربی

افتٕبدٙٞ ،دبسٞب  ٚؿجىٞٝبی ٔـبسوت اختٕبفی اػت

٘ؾشی  ٚثٟشٌٜیشی اص ٘تبیح ثٝدػت آٔذ ٜاص ٔشٚس آٟ٘ب،

و ٝثب تؼٟیُ وٙؾٞب لبدس٘ذ ،وبسآیی خبٔقر ٝسا ثٟجرٛد

اص ٘ؾشی ٝخیٕض وّٕرٗ ثرشای تحّیرُ خبٔقرٝؿرٙبختی

ثخـٙذ .ژبتٙبْ دس ژظٞٚؾٞبی تدشثی خٛد ٘ـبٖ داد ورٝ

ػجه ص٘ذٌی ػ ٔتٔحٛس ٚسصؿىبساٖ -ثب تأویرذ ثرش

فٛأُ التلبدی ،حضٛس ص٘بٖ دس اختٕبؿ ،حٔٛر٘ٝـریٙی،

فّٕىشد تغزیٝای ٚ -تٙؾیٓ چبسچٛة ٘ؾشی ژرظٞٚؾ

حبؿرری٘ٝـرریٙی ،ژشاوٙررذٌی ؿررٟش ،ػررشٌشٔیٞرربی

اػتفبدٔ ٜیؿٛد.

اِىتش٘ٚیىی -ثٚٝیظ ٜتأثیش تّٛیضی ٖٛدس خلٛكی ورشدٖ
اٚلبت فشاغت ٚ -تغییشات ٘ؼّی اص خّٕ ٝفٛأُ ٔ ٟٓدس

فزضیٍَای پضيَص

وبٞؾ ػشٔبی ٝاختٕربفی عری دٞر ٝاخیرش  ،ثرٚٝیرظ ،ٜدس

دس ایررٗ ژررظٞٚؾ ساثغرر ٝػررشٔبی ٝاختٕرربفی  ٚػررجه

وـٛس أشیىبٔ ،حؼٛة ٔیؿ٘ٛذ (ژبتٙبْ.)283 :2000،

ص٘ذٌی ػ ٔتٔحٛس ٚسصؿىبساٖ ٔٛسد ثشسػری لرشاس

فٛوٛیبٔب ٘یض یىی اص ٘ؾشیٝژشداصاٖ ػشٔبی ٝاختٕبفی

خٛاٞذ ٌشفتٔ .تغیشٞبی ٚاثؼتٔ ٚ ٝؼتمُ ثر ٝتشتیرت

اػت و ٝثٔ ٝجبحث ؿیٜٞٛبی ایدبد  ٚتمٛیت ػرشٔبیٝ

فجبستا٘ذ اص :ػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس -ثب تأویذ ثرش

اختٕبفی ،فٛایذ التلبدی  ٚوربسوشد ػیبػری ػرشٔبیٝ

فّٕىشد تغزیٝای ٚ -ػشٔبیٝاختٕبفی -ورٔ ٝغربثك ثرب

اختٕرربفی ٔرریژررشداصد .اص ٘ؾررش ٚی ،ػررشٔبی ٝاختٕرربفی

ٔجب٘ی ٘ؾرشی ؿربخقٞربی آٖ ؿربُٔ ؿرجى ٝسٚاثرظ

فجبستاػت اص ٔدٕٛفٔ ٝقیٙی اص ٙٞدبسٞب یب اسصؽٞربی

اختٕبفیٔ ،ـبسوت اختٕبفی  ٚتجربدَ٘ؾرش اػرت .ثرب

غیشسػٕی و ٝافضبی ٌشٞٚی ورٕٞ ٝىربسی  ٚتقربٖٚ

تٛخ ٝثٔ ٝغبِت ثبال ٔیتٛاٖ ٌفرت ور ٝایرٗ ژرظٞٚؾ

ٔیبٖؿبٖ ٔدبص اػت دس آٖ ػرٟیٓا٘رذ .اِجتر ٝفٛوٛیبٔرب

داسای د ٚفشضی ٝاػت و ٝفجبستا٘ذ اص:

تبییه جامعٍ ضىاختی رابطٍ سزمایٍ اجتماعی ي سبک سودگی سالمت محًر ي يرسضکاران (با تکیٍ بز عملکزد تغذیٍای يرسضکاران) 81





ثیٗ ػشٔبی ٝاختٕربفی ( ٚؿربخقٞربی آٖ) ٚ

ػٛی دیٍشٞ ،یچٌ ٝ٘ٛا٘حشافی اص اكُ تلبدفی ثرٛدٖ

ػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس ٚسصؿرىبساٖ ساثغرٝ

٘ذاسد؛ ایٗ ثذاٖ ٔقٙبػت و ٝلجُ اص ٞش ٌ ٝ٘ٛا٘تخربثی،
تمؼیٓ ؿذ ،ٜػدغ،

ٔقٙبداسی ٚخٛد داسد.

خبٔق ٝآٔبسی ث ٝعجمٞٝبی ٔختّ

ثرریٗ ٔتغیشٞرربی صٔیٙررٝای (ٚضررقیت تأٞررُ،

ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝكٛست تلبدفی اص عجمر ٝا٘تخربة ٔریؿرٛد

دا٘ـٍب ،ٜتحلی ت ،ػٗ  ٚسؿرتٚ ٝسصؿری) ٚ

(دالٚس .)95 -96 :1385،ثررش ٕٞرریٗ اػرربع ،دس ایررٗ

ػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس ٚسصؿىبساٖ تفبٚت

ژظٞٚؾ ثشای ا٘تخبة ٕ٘ٚ ،ٝ٘ٛسصؿرىبساٖ ثرش حؼرت

ٔقٙبداسی ٚخٛد داسد.

سؿتٚ ٝسصؿی دػتٝثٙذی ؿذ ٚ ٜػدغ تقذاد ٔتٙبػرجی
اص آٟ٘ب دس ٞش سؿتٚ ٝسصؿی ا٘تخبة ؿذ٘ذ.

ريشضىاسی

ثررشای تقیرریٗ افتجرربس اثررضاس ا٘ررذاصٌٜیررشی اص افتجرربس

ژرظٞٚؾ وٙر٘ٛی اص ٘ؾرش ؿررشایظ وٙترشَ  ٚثرِ ٝحرربػ

كٛسی اػتفبد ٜؿذٜاػت .ثذیٗ ٔٙؾٛس ژشػـٙبٔ ٝژغ

ٔحترررٛای وررربسی اص ٘رررٛؿ ژیٕبیـررری اػرررت ورررٝ

اص آصٔٔ ٖٛمذٔبتی اِٚی ٚ ٝاكر حبت ا٘دربْ ؿرذ ٜدس

ژشوبسثشدتشیٗ سٚؽ ٌشدآٚسی داد ٜدس فّ ْٛا٘ؼب٘ی ثٝ

اختیبس خٕقی اص اػبتیذ ٔ ٚحممبٖ تشثیت ثذ٘ی  ٚفّْٛ

ؿٕبس ٔیآیذ .ایٗ ژظٞٚؾ ،اص ٘ؾش ثُقذ صٔرب٘ی اص ٘رٛؿ

اختٕرربفی لررشاس ٌشفررت ورر ٝداسای دا٘ررؾ ٘ؾررشی ٚ

ٔمغقی ،اص ٘ؾش ٞذف اص ٘ٛؿ وبسثشدی  ٚاص ٘ؾش دأٙرٝ

تحمیمبتی دس صٔیٔ ٝٙشثٛع ٝثٛد٘رذ .اص آ٘درب ور ٝغبِجربً

اص ٘ررٛؿ خُررشد ٔرریثبؿررذ ،صیررشا ٚاحررذ تحّیررُ فررشد

عشح ژشػؾٞبی یىؼبٖ اص ژبػخٌٛیربٖ دس دٔ ٚمغرـ

(ٚسصؿىبساٖ) اػت .دس ایرٗ ژرظٞٚؾ ثرشای ػرٙدؾ

صٔب٘ی أىربٖژرزیش ٘یؼرت ،ثرشای تقیریٗ ژبیربیی ایرٗ

ٔتغیش ٚاثؼت ٝاص اثضاس ژشػـٙبٔ ٝاػرتب٘ذاسد «ژربسأٙتش ٚ

ژررظٞٚؾ اص سٚؽ آِفرربی وش٘ٚجرربا اػررتفبد ٜؿررذ وررٝ

ٚاسدَ»  ٚثشای ػٙدؾ ٔتغیش ٔؼتمُ ػشٔبی ٝاختٕبفی

ػرربصٌبسی دس٘ٚرری ژشػررؾٞرربی ژشػـررٙبٔ ٝسا ٔررٛسد

اص ژشػـٙبٔ ٝاػتفبد ٜؿذ ٜاػت .الصْ ث ٝروش اػت ورٝ

ثشسػی لشاس ٔریدٞرذ .خٟرت ػرٙدؾ ژبیربیی اثرضاس

دٔ ٚتغیش اكّی ژظٞٚؾ دس یه ژشػـٙبٔٚ ٝاحذ ٔٛسد

ٌشدآٚسی دادٜٞب دس ٔشحّ ٝا ،َٚژیؾآصٔ ٖٛثر ٝفٕرُ

ػررٙدؾ لررشاس ٌشفتٙررذ .خبٔقرر ٝآٔرربسی ژررظٞٚؾ ٘یررض

آٔذ .ژشػـٙبٔ ٝاِٚی ٝدس ٔیبٖ ٚ 40سصؿىبس تٛصیـ ؿرذ

فجبست اػرت اص ٕٞرٚ ٝسصؿرىبساٖ ؿرشوتوٙٙرذ ٜدس

 ٚژغ اص ٌرشدآٚسی دادٜٞرب ثرب اػرتفبد ٜاص ٘رشْافرضاس

إِدیبد ٚسصؿی ػربَ  1393ور ٝثرب ٔیضثرب٘ی دا٘ـرٍبٜ

 SPSSضشایت آِفبی وش٘ٚجبا ٔحبػج ٝؿذ٘ذ.

ؿٟیذ ثٟـتی ثشٌضاس ٌشدیذ .آٔبس وُ ایٗ ٚسصؿرىبساٖ
٘ 2300فش اػت .خٟت ثشآٚسد حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاص خرذَٚ
ٔٛسٌبٖ (و٘ 310 ٝفش ثرشآٚسد ؿرذ)  ٚثرشای ا٘تخربة
ٕ٘ٞٝ٘ٛب اص سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی عجمرٝای ٘ؼرجی اػرتفبدٜ

جديل  .1ضشایت ژبیبیی
ٔتغیش
ػشٔبیٝ

تقذاد

تقذاد

ضشیت

ٚضقیت

ٌٛیٞٝب

ٔـبٞذات

آِفبی

ژبیبیی

21

40
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اختٕبفی

ؿذ ،صیرشا ٕ٘٘ٛرٌٝیرشی عجمرٝای ٘ؼرجی اص یره ػر،ٛ

ػجه ص٘ذٌی

احتٕبَ ٔقشف ثٛدٖ ٕ٘٘ٛر ٝسا افرضایؾ ٔریدٞرذ  ٚاص

ػ ٔتٔحٛس

8
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تعاریف وظزی ي عملی

ثشای دػتیبثی ث ٝثٟتشیٗ فّٕىشد  ٚع َٛفٕش عٛال٘ی.

الف) سزمایٍ اجتماعی

فّٕىشد تغزی ٝای غبِجبً ٞذفٕٙذ ثٛد ٚ ٜاػبػبً ثرش ژبیرٝ

وّٕٗ ػشٔبی ٝسا ث ٝػ ٝدػت ٝػشٔبی ٝا٘ؼرب٘ی ،فیضیىری

٘یبص لشاس داسدٞ .ش فشدی دس ؿشایظ ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛفّٕىشد

 ٚاختٕرربفی تمؼرریٓ ٔرریوٙررذ .اص ٘ؾررش ٚی ،ػررشٔبیٝ

تغزیٝای ٔتفبٚتی داسد .فّٕىشد تغزیٝای افشاد ث٘ ٝرٛؿ

اختٕبفی ثشآیٙذ سٚاثظ ٔیبٖ افشادٌ ،شٜٞٚرب  ٚاختٕربؿ

استجبط ٔتمبثُ ،ادسان  ٚآٌربٞی فرشد ثؼرتٍی داسد .دس

اػت و ٝافتٕبد ٔیآفشیٙذ  ٚایٗ سٚاثرظ  ٚافتٕربد ،دس

ؿٙبخت فّٕىرشد تغزیر ٝای ا٘ؼربٖ ،اكرٛالً فّٕىرشد

خبی خٛد ،وٙؾ خٕقی سا دس سػریذٖ ثرٞ ٝرذف یرب

تغزی ٝای ٞذفٕٙذ فشد و٘ ٝبؿی اص فشایٙذ تفىرش اػرت

اٞذاف خٕقی یبسی ٔیسػب٘ذ .ػرشٔبی ٝاختٕربفی ثرٝ

ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔریٌیرشد (فشیرذٔٗ  ٚاِرٛاسص:2010،

ا٘تمبَ ٔٙبثـ  ٚا٘شطی اص فشد ث ٝخٕـ  ٚاص خُشد ث ٝو ٖ

 .)447دس ایٗ ژظٞٚؾ ،فّٕىشد تغزیٝای ثب تٛخر ٝثرٝ

ٔیا٘دبٔذ  ٚدس ژی آٖ اٞذاف خٕقی تحمرك ٔرییبثرذ

ٔیررضاٖ ٔلررشف ٔررٛاد ٔغررزی چررٔ ٖٛلررشف ٔرربٞی،

(وّٕٗ .)467 :1377،ا ٚػشٔبی ٝاختٕبفی سا ثرٝفٙرٛاٖ

ٔبیقبتٔ ،ی ،ٜٛػجضیٌٛ ،ؿتٔ ،رشك ،ؿریش  ٚخرٛسدٖ

داسایی فشد دس ٘ؾش ٔیٌیرشد ،أرب آٖ سا حبكرُ ٔٙربثـ

كجحب٘ ٝفّٕیبتی  ٚؿبخقػبصی ؿرذ ٜاػرت .یقٙری

ػبختبسی اختٕبفی ٔریدا٘رذ (تربخجخؾ.)45 :1384،

ٔلشف ٔبٞیٌٛ ،ؿتٔ ،شك (دس ٔبٔ ٚ )ٜلشف ٔیر،ٜٛ

ػشٔبی ٝاختٕبفی ثشای وّٕٗ ٚػریّٝای خٟرت تجیریٗ

ػجضی  ٚؿیش (دس ٞفتٔ ٚ )ٝلشف ٔبیقبت  ٚخرٛسدٖ

٘حٕٞ ٜٛىبسی افشاد ثب ٓٞدیٍش اػت.

كررجحب٘( ٝسٚصا٘رر .)ٝفّٕىررشد تغزیررٝای ٚسصؿررىبساٖ
1

ث ٝعٛس وّی ،ػشٔبی ٝاختٕبفی ثش اػبع ٔغبِقربت

ٔغبثك ثب ثش٘بٔ ٝغزایی اػتب٘ذاسد ٔٛسد ػرٙدؾ لرشاس

تدشثی خبسخی  ٚداخّی ٙٔ ٚبثـ ٔٛخٛد (ثشای ٔثربَ،

ٌشفت ٘ ٚتبیح آٖ دس ػ ٝػغح ژبییٗٔ ،تٛػظ  ٚصیربد

اػت2001،ٖٛ؛ ٌشٚتشد ٕٞ ٚىربساٖ2004،؛ سٚػرتٚ ٖٛ

دػتٝثٙذی ؿذ .ػغح صیبد ،ثیبٍ٘ش ٔغبثمرت حرذاوثشی

اورریٗ سٚدٚیررب2002،؛ اسؿرربدی1388 ،؛ حؼرریٗژررٛس،

فّٕىشد تغزیٝای (ٔلشف ٔٛاد غرزایی) ٚسصؿرىبساٖ

 )1388ثرر ٝكررٛست سٚاثررظ اختٕرربفیٔ ،ـرربسوت

ثب ثش٘بٔٞٝبی غزایی اػتب٘ذاسد اػت  ٚػغح ٔتٛػظ ٚ

اختٕرربفی  ٚتجرربدَ٘ؾررش ؿرربخقػرربصی  ٚفّٕیرربتی

ژبییٗ ایٗ ٔتغیش ،ث ٝتشتیت ،ثیبٍ٘ش ٔغبثمرت ٔتٛػرظ ٚ

ؿذٜاػت.

ضقی

ب) سبک سودگیِ سالمتمحًر

غزایی اػتب٘ذاسد اػت.

ػجه ص٘ذٌیٔ ،دٕٛفٝای ٘ؼجتبً ٕٞب ًٙٞاص ٕٞرٝ
سفتبسٞب  ٚفقبِیتٞبی یره فرشد دس ص٘رذٌی سٚصٔرشٜ

فّٕىشد تغزیٝای ٚسصؿىبساٖ ثرب ثش٘بٔرٞٝربی

یافتٍَای تحقیق

اػت ؤ ٝؼتّضْ ٔدٕٛفٝای اص فبدات ،خٟتٌیشیٞب

یافتٍَای تًصیفی

ٛ٘ ٚفی ا٘ؼدبْ ٔیثبؿذ (ٌیذ٘ض .)121 :1382،ثب تٛخٝ

الف) سیمای ومًوٍ آماری

ثرر ٝایررٗ تقشیرر  ،ػررجه ص٘ررذٌی ػرر ٔتٔحررٛس

٘ترربیح ژررظٞٚؾ دس ساثغرر ٝثررب تٛكرری

فجبستاػت اص سفتبسٞب  ٚفقبِیتٞربی سٚصٔرشٜای ورٝ

التلبدی -اختٕبفیِ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی ث ٝؿشح ریُ اػت:

ٔتغیشٞرربی

ٔٛخجبت ػ ٔتی ٚسصؿىبساٖ سا فشأ ٓٞیآٚسد .یىری

 .1اص ٘ؾش تٛصیـ ػٙی خٕقیت ،دأ ٝٙػٙی ثیٗ 18

اص ؿرربخقٞرربی ػررجه ص٘ررذٌی ػرر ٔتٔحررٛس

تب  43ػبَ لشاس داسد  ٚثیـتشیٗ افشاد دس ٌش ٜٚػٙی

ٚسصؿىبساٖ ،سفتربس یرب فّٕىرشد تغزیرٝای اػرت ورٝ
فجبستاػت اص ٔلشف ٔٛاد ٔغزی عجرك یره ثش٘بٔرٝ

 .1ثبتٛخ ٝث ٝوتبةٞبی ٔقتجش  ٚػبیتٞبی ٚسصؿی ژبػخ كحیح
ٔـخق ؿذ.
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 23ػبَ لشاس داس٘ذٔ .یبٍ٘یٗ ػٙی ٘یض  23/8ػبَ اػت.
 .2اص ٘ؾش تٛصیـ خٕقیت ثش اػبع لذ ،دأٙر ٝلرذ
ثیٗ  155تب  203ػب٘تیٔتش لشاس داسد  ٚثیـتشیٗ افرشاد
داسای لذ  180/32ػب٘تیٔتش ٔریثبؿرٙذٔ .یربٍ٘یِٗ لرذ
ٚسصؿىبساٖ ٘یض  180/36ػب٘تیٔتش اػت.
 .3اص ٘ؾش تٛصیـ خٕقیت ثرش اػربع ٚصٖ ،دأٙرٝ
ٚص٘ی ثیٗ  55تب  120ویّرٌٛشْ لرشاس داسد ٔ ٚیربٍ٘یِٗ
ٚصِٖ ٚسصؿىبساٖ  74/6ویٌّٛشْ اػت.
 .4اص ٘ؾش تٛصیـ خٕقیت ثش اػربع تأٞرُ88/8 ،
دسكرررذ سا ٚسصؿرررىبساِٖ ٔدرررشد  11/2 ٚدسكرررذ سا
ٚسصؿىبساِٖ ٔتأ ُٞتـىیُ دادٜا٘ذ.
 .5اص ٘ؾش تٛصیـ خٕقیت ثرش اػربع تحلری ت،
 10/5دسكررذ سا دا٘ـرردٛیبٖ ٔمغررـ ورربسدا٘ی62/7 ،
دسكذ سا دا٘ـدٛیبٖ ٔمغـ وبسؿٙبػری 23/2 ،دسكرذ
سا دا٘ـدٛیبٖ ٔمغـ وبسؿٙبػی اسؿذ  3/5 ٚدسكذ سا
دا٘ـدٛیبٖ ٔمغـ دوتشی تـىیُ دادٜا٘ذ.
 .6اص ٘ؾش تٛصیـ خٕقیت ثش اػبع سؿتٚ ٝسصؿی،

 .7اص ٘ؾش تٛصیـ خٕقیت ثش اػبع دا٘ـٍبٔ ٜحرُ
تحلرریُ ثبیررذ ٌفررت وررٚ ٝسصؿررىبساٖ صیرربدی اص
دا٘ـٍبٜٞبی ٔتقذدی دس ایٗ ٔؼبثمبت ؿرشوت ورشدٜ
ثٛد٘ذ و ٝاص ٔیبٖ آ٘بٖ ثیـتشیٗ تقذاد ؿشوتوٙٙذ( ٜثرب
 23/7دسكذ) ثر ٝدا٘ـرٍب ٜؿرٟیذ ثٟـرتی  ٚوٕترشیٗ
تقذاد ث ٝدا٘ـٍب ٜؿٟشوُشدٌّ ،ؼتبٖ ،ص٘دبٖ ،ژیبْ ٘ٛس ٚ
فّٕی -وبسثشدی (ٞش وذاْ ثب  0/3دسكذ) اختلربف
داسد.
ب) تًسیع سبک سودگی سالمتمحًر
تٛصیـ فشاٚا٘ی ژبػخٌٛیبٖ ثرش حؼرت ػرجه ص٘رذٌی
ػ ٔتٔحٛس (ثب تأویذ ثش فّٕىشد تغزیٝای) ثیبٍ٘ش آٖ
اػت و ٝػجه ص٘ذٌی ػ ٔتٔحٛس دس  34/4دسكرذ
اص ٚسصؿىبساٖ ٔٛسد ثشسػی دس ػغح ژربییٗ ،دس 59/9
دسكررذ دس ػررغح ٔتٛػررظ  ٚدس حررذٚد  6دسكررذ دس
ػغح ثبالیی اػت (خذ.)2 َٚ
ج) تًسیع سزمایٍ اجتماعی

 20/8دسكررذ سا ٚسصؿررىبساٖ سؿررت ٝفٛتجرربَ12/5 ،

تٛصیـ فشاٚا٘ی ژبػخٍٛیبٖ ثش حؼت ػشٔبی ٝاختٕبفی

دسكذ سا ٚسصؿىبساٖ سؿت ٝثؼىتجبَ 14/7 ،دسكذ سا

ثیبٍ٘ش آٖ اػت و ٝدس  3/2دسكذ اص ٚسصؿىبساِٖ ٔٛسد

ٚسصؿرررىبساٖ سؿرررت ٝدٔ ٚیرررذا٘ی 18/2 ،دسكرررذ سا

ثشسػی ،ػرشٔبی ٝاختٕربفی دسػرغح ژربییٗ ،دس 67/8

ٚسصؿىبساٖ سؿت ٝوـتی 6/7 ،دسكرذ سا ٚسصؿرىبساٖ

دسكرررذ دس ػرررغح ٔتٛػرررظ  ٚدس  29دسكرررذ اص

سؿت ٝژیٙرًژٙرً 5/8 ،دسكرذ سا ٚسصؿرىبساٖ سؿرتٝ

ٚسصؿىبساٖ ػشٔبی ٝاختٕبفی دس ػرغح ثربالیی اػرت

ثذٔیٙت 6/7 ،ٖٛدسكذ سا سصؿىبساٖ سؿت ٝؿٙب 14/7 ٚ

(خذ.)2 َٚ

سا دسكذ ٚسصؿىبساٖ سؿتٚ ٝاِیجبَ تـىیُ دادٜا٘ذ.
جديل  .2تٛصیـ فشاٚا٘ی ژبػخٍٛیبٖ ثش حؼت ػجه ص٘ذٌی ػ ٔتٔحٛس  ٚػشٔبی ٝاختٕبفی
ٔتغیش
ػجه ص٘ذٌی
ػ ٔتٔحٛس
ػشٔبی ٝاختٕبفی

ػغٛح
ژبییٗ
ٔتٛػظ

فشاٚا٘ی
108
188

دسكذ
34/4
59/9

صیبد
ژبییٗ
ٔتٛػظ
صیبد

18
10
213
91

5/7
3/2
67/8
29
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یافتٍَای تبییىی

 - 0/088اػت .اص آ٘درب ور ٝػرغح ٔقٙری داسی ایرٗ

دس ایٗ ثخؾ ساثغٔ ٝتغیشٞربی ٔؼرتمُ ٚ ٚاثؼرت ،ٝثرش

آصٔ ٖٛثیـتش اص ٔمذاس ثحشا٘ی  0/05اػت ،ایٗ فشضریٝ

اػبع آصٖٔٞٛبی آٔبسی ٔتٙبػتٛٔ ،سد ثشسػری لرشاس

سد ٔیؿٛد.

ٌشفت٘ .تبیح ایٗ ثشسػی ث ٝؿشح ریُ اػت:

سه ي سبک سودگیِ سالمتمحًر

الف) رابطٍ متغیز يابستٍ با متغیزَای سمیىٍای

ٔمذاس ضشیت ٕٞجؼتٍی ژیشػر ٖٛثریٗ ػرٗ  ٚػرجه

يضعیت تأَل ي سبک سودگیِ سالمتمحًر

ص٘ذٌی ٚسصؿىبساٖ ثشاثش ثب  -0/079اػت .ثب فٙبیرت

ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس ٚسصؿرىبساٖ

ث ٝایٙى ٝػغح ٔقٙی داسی ایٗ آصٔ ٖٛثیـرتش اص ٔمرذاس

ٔدررشد ثشاثررش ثررب ٔ ٚ 155/98یرربٍ٘یٗ ػررجه ص٘ررذٌیِ

ثحشا٘ی  0/05اػت ،ایٗ فشضی ٝسد ٔیؿٛد.

ػ ٔتٔحرٛس ٚسصؿرىبساٖ ٔتأٞرُ ثشاثرش ثرب 160/63

رضتٍ يرسضی ي سبک سودگیِ سالمتمحًر

اػت .ایٗ ٘تید ٝحبوی اص آٖ اػت و ٝدس ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی

٘تبیح حبكُ اص آصٔ٘ ٖٛبژبسأتشیه وشٚػىبَٚ -اِیغ

ٔیبٍ٘یٗ ایٗ دٌ ٚش ٜٚثب ٕٞذیٍش ٔتفبٚت اػت .ػغح

ث ٝتفىیه سؿتٞٝبی ٚسصؿی حربوی اص آٖ اػرت ورٝ

ٔقٙبداسی آصٔ٘ ٖٛبژبسأتشیه یٚ ٗٔٛیتٙی ٘یض ثشاثرش ثرب

تفرربٚت ٔقٙرربداسی ثرریٗ ٔیرربٍ٘یٗ ػررجه ص٘ررذٌیِ

 0/769اػت و ٝثیـتش اص  0/05ثٛد٘ ٚ ٜـبٖ ٔریدٞرذ

ػ ٔتٔحٛس ٚسصؿىبساٖ ثش حؼرت سؿرتٚ ٝسصؿری

و٘ ٝتید ٝثٝدػت آٔذٔ ٜقٙبداس  ٚلبثُ تقٕیٓ ث ٝخبٔقٝ

ٚخٛد ٘ذاسد ( .)Sig. ;0/16دس ٘تید ٝایٗ فشضیٛٔ ٝسد

آٔبسی ٘یؼت.

تأییذ لشاس ٕ٘یٌیشد.

داوطگاٌ محل تحصیل ي سبک سودگیِ سالمتمحًر
٘تبیح حبكُ اص آصٔ٘ ٖٛبژبسأتشیه وشٚػىبَٚ -اِریغ (ثرب

ب) آسمًن فزضیٍ اصلی

آٔررربس ٜوشٚػرررىبَ ٚاِررریغ ; )Sig. ;0/176 ٚ 37/028

خذ ،3 َٚضرشیت ٕٞجؼرتٍی  ٚسٌشػری٘ٛی ػرشٔبیٝ

حبوی اص آٖ اػت ورٔ ٝیربٍ٘یٗ ٕ٘رش ٜػرجه ص٘رذٌیِ

اختٕبفی  ٚػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس (ثرب تأویرذ ثرش

ػ ٔتٔحٛس ٚسصؿىبساٖ دس دا٘ـرٍبٜٞربی ٔختّر ،

فّٕىشد تغزیٝای) سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ضشیت ٕٞجؼتٍی

یىؼبٖ ثٛد ٚ ٜتفبٚت ٔقٙربداسی ثریٗ ٔیربٍ٘یٗ ػرجه

ثیٗ ایٗ دٔ ٚتغیش  ٚ 0/345داسای ػغح ٔقٙبداسی ثربال

ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحرٛس ٚسصؿرىبساٖ دس دا٘ـرٍبٜٞربی

اػت ( .) p;0/000ایٗ ٘تید ٝثیبٍ٘ش ٚخٛد ٕٞجؼرتٍی

ٚخرٛد ٘رذاسد .دس ٘تیدر ٝایرٗ فشضری ٝتأییرذ

ٔثجت ٔ ٚؼتمیٓ ثیٗ ایٗ دٔ ٚتغیش اػت .ثٝعٛسی و ٝثب

ٔختّ

ٕ٘یؿٛد.

افضایؾ ٔیضاٖ ػرشٔبی ٝاختٕربفی ٚسصؿرىبساٖ ،ػرجه

مقطع تحصیلی ي سبک سودگیِ سالمتمحًر

ص٘ذٌی آٟ٘ب ٘یض استمب ٔییبثذ .ثٙبثشایٗ ،ایٗ فشضی ٝتأییذ

ٔمذاس ضشیت ٕٞجؼتٍی اػدیشٔٗ ثیٗ ٔمغـ تحلریّی

ٔیؿٛد.

 ٚػجه ص٘ذٌیِ ػر ٔتٔحرٛس ٚسصؿرىبساٖ ثشاثرش ثرب
جديل ٘ .3تبیح آصٕٔٞ ٖٛجؼتٍی ػشٔبی ٝاختٕبفی  ٚػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس
ٔتغیش ٔؼتمُ
ػشٔبی ٝاختٕبفی

ٔتغیش ٚاثؼتٝ
ػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس

ٕٞجؼتٍی ژیشػٖٛ
ٔمذاس

ػغح ٔقٙبداسی

0/345

0/000

ضشیت تقییٗ ()R2
اػتب٘ذاسد
0/116
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آسمًن فزضیٍَای جشئی

خبٔقٚ ٝسصؿی وـٛس ثٕٞ ٝشا ٜداؿرتٝاػرت .تشدیرذی

٘تبیح آصٕٔٞ ٖٛجؼتٍی ژیشػ ٖٛثیٗ دٔ ٚتغیرش سٚاثرظ

٘یؼت و ٝثب ثٟجٛد فّٕىشد تغزیٝای  ٚاستمربی ػرجه

اختٕبفی  ٚػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس ٘ـبٖ ٔیدٞرذ

ص٘ذٌی ٔیترٛاٖ دس تٛػرقٚ ٝسصؽِ خبٔقرٌ ٝربْٞربی

اػت ؤ ٝیضاٖ ٕٞجؼتٍی ثیٗ ایٗ دٔ ٚتغیرش ثشاثرش ثرب

ٔؤثشی ثشداؿت.

 0/255اػت .ایٗ ٘تید ٝثیبٍ٘ش ٚخٛد ٕٞجؼتٍی ٔثجت

٘تبیح ژظٞٚؾ و٘ٛٙی ثیبٍ٘ش آٖ اػت ور ٝفّٕىرشد

ٔ ٚؼررتمیٓ ثرریٗ سٚاثررظ اختٕرربفی  ٚػررجه ص٘ررذٌیِ

تغزیٝای ٚسصؿىبساٖ چٙذاٖ ٔثجت ٙٔ ٚبػرت ٘یؼرت؛

ػ ٔتٔحٛس ٚسصؿىبساٖ اػت .ػغح ٔقٙربداسی ایرٗ

یقٙی ٚسصؿىبساٖ ٔب ث ٝػجه ص٘رذٌیِ ػر ٔتٔحرٛس

آصٔ ٖٛثیبٍ٘ش ٔقٙبداس ثرٛدٖ ایرٗ ٘تیدر ٝاػرت٘ .تربیح

خٛد ،ثٚٝیرظ ،ٜفّٕىرشد تغزیرٝای آٖچٙربٖ ور ٝثبیرذ،

آصٕٔٞ ٖٛجؼتٍی ژیشػ ٖٛثریٗ ٔـربسوت اختٕربفی ٚ

إٞیت ٕ٘یدٙٞذ .دس كٛستی و ٝثٟجٛد ػجه ص٘رذٌی

ػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس ٘یض ٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝیضاٖ

ٚسصؿىبساٖ ثش سؿذ خؼٕی ٛٔ ٚفمیت ٚسصؿری آٟ٘رب

ٕٞجؼتٍی ثیٗ ایٗ دٔ ٚتغیش ثشاثش ثب  0/129اػت .ایرٗ

تأثیش ثؼضایی داسد .چٙیٗ ٘تیدٝای دس حرٛصٚ ٜسصؽ اص

٘تید ٝثیبٍ٘ش ٚخٛد ٕٞجؼتٍی ٔثجت ٔ ٚؼتمیٓ ثیٗ ایٗ

إٞیت ؿبیب٘ی ثشخٛسداس اػت ،صیشا ثر ٝثش٘بٔرٝسیرضاٖ

دٔ ٚتغیش اػت .ػغح ٔقٙبداسی ایٗ آصٔ٘ ٖٛیرض ثیربٍ٘ش

ٚسصؿی وٕه ٔیوٙذ تب ثش٘بٔٞٝبیی دس ساػتبی ثٟجرٛد

ٔقٙبداس ثٛدٖ آٖ اػت٘ .تبیح آصٕٔٞ ٖٛجؼتٍی ژیشػٖٛ

ػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس ٚسصؿىبساٖ تذٚیٗ وٙٙرذ.

ثیٗ ٔیضاٖ تجبدَ٘ؾش  ٚػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس ٘یرض

ٕٞچٙیٗ ،ایٗ ٘تید ٝثیبٍ٘ش آٖ اػت و ٝػجه ٘بٔٙبػت

٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝیضاٖ ٕٞجؼتٍی ثریٗ ایرٗ دٔ ٚتغیرش

ص٘ذٌیِ یىی اص فٛأُ ثبصداس٘ذ ٜدس ٔٛفمیرت ٚسصؿری

ثشاثررش ثررب  0/235اػررت .ایررٗ ٘تیدرر ٝثیرربٍ٘ش ٚخررٛد

ٚسصؿىبساٖ ایشا٘ی اػت؛ اٌشچٟٔ ٝبست ٚسصؿی آٟ٘رب

ٕٞجؼتٍی ٔثجت ٔ ٚؼرتمیٓ ثریٗ ٔیرضاٖ تجربدَ٘ؾرش ٚ

دس ػغح ثبالیی ثبؿذ.

ػجه ص٘ذٌیِ ػ ٔتٔحٛس ٚسصؿىبساٖ اػرت .ػرغح

یىی دیٍرش اص ٘تربیحِ ٟٔرِٓ ژرظٞٚؾ آٖ اػرت ورٝ

ٔقٙبداسی ایٗ آصٔ٘ ٖٛیض ثیبٍ٘ش ٔقٙبداس ثٛدٖ آٖ اػت.

ػشٔبی ٝاختٕبفی ٚسصؿىبساٖ ثب ػجه ص٘ذٌی ساثغٝای
ٔؼتمیٓ داسد .ث ٝعٛسی و ٝافضایؾ ػرشٔبی ٝاختٕربفی

بحث ي وتیجٍگیزی

ٚسصؿىبساٖ ػجت ثٟجٛد ػجه ص٘ذٌیِ آٟ٘رب ٔریؿرٛد.

اٌشچ ٝدػتیبثی ثٛٔ ٝفمیرت دس فشكرٞٝربی ٚسصؿری

ایٗ ثرذاٖ ٔقٙبػرت ور ٝثرشای ثٟجرٛد ػرجه ص٘رذٌیِ

ٔؼتّضْ فقبِیت  ٚتٕشیٙبت ٔؼتٕش اػت ،أب ا٘دبْ ایٗ

ػ ٔتٔحٛس  ٚفّٕىشد تغزیٝای ٚسصؿىبساٖ ٘یربصی ثرٝ

تٕشیٙبت حتی دس ثٟتشیٗ حبِت آٖ ث ٝتٟٙبیی ٕ٘ریتٛا٘رذ

تخلیق ثٛدخٞٝبی و ٖ ٘یؼت ،ثّى ٝثب ػشٔبیٌٝزاسی

صٔیٙررٛٔ ٝفمیررت ٚسصؿررىبساٖ سا فررشا ٓٞآٚسد ،صیررشا

ا٘ررذن  ٚثش٘بٔررٝسیررضی ٔٙبػررت دس ساػررتبی اف رضایؾ

تحمكِ ایٗ أش ٘یبصٔٙذ ٚخٛد فٛأُ ٕٟٔی چ ٖٛتٛخٝ

ػشٔبی ٝاختٕبفی ٚسصؿىبساٖ ٔیترٛاٖ ػرجه ص٘رذٌی

ث ٝػ ٔتی  ٚفّٕىشد تغزیرٝای ٔٙبػرت ٚسصؿرىبساٖ

آٟ٘ب سا ثٟجٛد ثخـیذ  ٚدس فشكٚ ٝسصؿی ثٛٔ ٝفمیرتٞربی

اػتٔ .تأػفب٘ ٝیىی اص ٟٔٓتشیٗ ٔقض تی و ٝأرشٚصٜ

چـٍٕیشی دػت یبفت٘ .تیدر ٝایرٗ ژرظٞٚؾ ،ثرذاٖ

دس خبٔقٔ ٝرب دس صٔیٙرٚ ٝسصؽ ٚخرٛد داسد ،فّٕىرشد

ػجت داسای إٞیت اػت ور ٝدس خبٔقر ٝأرشٚصی ٔرب

تغزیٝای ٘بٔٙبػت ٚسصؿىبساٖ اػرت .فرذ ٜوثیرشی اص

تقذاد ٚسصؿىبساٖ دس فشكٞٝبی ٔختّ

افضایؾ یبفتٝ

ٚسصؿىبساٖ دس ٔقشم ٔـى ت ٘بؿی اص تغزی ٝلرشاس

اػت ٔ ٚشثیبٖ ٚسصؿی دس ساػتبی دػتیبثی ثٛٔ ٝفمیت

داس٘ذ  ٚایٗ ٔؼرئّ ٝتجقربت خجرشاٖ٘بژرزیشی سا ثرشای

ٚسصؿی ایٗ ٚسصؿىبساٖ ػشٔبیٌٝزاسیٞربی ٍٙٞفتری
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ا٘دبْ ٔیدٙٞذِٚ ،ی غبِت اٚلربت ثر ٝدِیرُ فّٕىرشد

دثیررشاٖ صٖ دثیشػررتبٖٞرربی ؿجؼررتش» .ژبیرربٖ ٘بٔررٝ

تغزیٝای ٘بٔٙبػت ،تر ؽ  ٚوٛؿرؾ ٚسصؿرىبساٖ ثرب

وبسؿٙبػرری اسؿررذ ،دا٘ـررىذ ٜفّرر ْٛاختٕرربفی

ؿىؼرت ٔٛاخرٔ ٝرریؿرٛد .ثررب تٛخر ٝثرر٘ ٝتربیح ایررٗ

دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.

ژظٞٚؾٔ ،شثیبٖ ٚسصؿی ٔیتٛا٘ٙذ ثب افرضایؾ ػرشٔبیٝ

ایٕبٖٔ ،حٕذتمی  ٚثٙیفبعٕ ،ٝصٞشاِؼربدات (.)1393

اختٕبفی ٚسصؿىبساٖ ،فّٕىشد تغزیٝای آٟ٘رب سا استمرب

«ثشسػی ساثغ ٝػشٔبی ٝاختٕربفی ثرب٘ٛاٖ خرٛاٖ ٚ

ثخـٙذ  ٚصٔیٞٝٙبی ٔٛفمیت ٚسصؿری آٟ٘رب سا ٔؼربفذ

ٔـبسوت آ٘بٖ دس فقبِیتٞربی ٚسصؿری دس ؿرٟش

ٕ٘بیٙذ.

یضد» .فلّٙبٔ ٝتخللی فّ ْٛاختٕربفی دا٘ـرٍبٜ

٘تبیح ایٗ ژظٞٚؾ ،ثِ ٝحبػ ٘ؾرشیٔ ،ؤیرذ ٘ؾشیرٝ
خیٕض وّٕٗ اػت و ٝػشٔبی ٝاختٕبفی سا ثب وبسوشدؽ

آصاد اػ ٔی ٚاحذ ؿٛؿتش .ػربَ ٞـرتٓ .ؿرٕبسٜ
د .ْٚتبثؼتبٖ .كق .25 -50

ٔیوٙذ .اص ٘ؾرش ا ،ٚػرشٔبی ٝاختٕبفی ٔب٘ٙذ

ژبتٙبْ ،ساثشت ( .)1379دٔٛوشاػی ٚػٙتٞبی ٔرذ٘ی.

اؿىبَ دیٍش ػشٔبیِّٛٔ ،ٝذ ثٛد ٚ ٜدػرتیبثی ث ٝاٞرذاف

تشخٕرر ٝتمرری دِفررشٚص .تٟررشاٖ :دفتشٔغبِقرربت ٚ

تقرررشی

ٔقیٙی سا أىبٖژزیش ٔیػبصدٚ .ی ٔقتمررذ اػررت وررٝ
ػشٔبی ٝاختٕبفی ٕٛٞاس ٜدس ؿجى ٝسٚاثغری ورٔ ٝیربٖ
وٙـٍشاٖ ثشلشاس ٔیؿٛد ،فشكتٞبی ٚیظٜای سا ثرشای
وٙـٍشاٖ حبضش  ٚفقبَ دس آٖ ؿرجى ٝژذیرذ ٔریآٚسد.

تحمیمبت ػیبػی ٚصاست وـٛس.
ژبسػرربٟٔشٟٔ ،شثرربٖ  ٚتشورربٖ ،سحٕررتاهلل (.)1391
«ثشسػی ساثغ ٝثیٗ ػشٔبی ٝاختٕربفی ٔ ٚـربسوت
دس فقبِیتٞبی ٚسصؿی» .ژظٞٚؾ ژشػتبسی .دٚسٜ
 .7ؿٕبس .26 ٜكق .69 -79

ایٗ وٙـٍشاٖ ٔیتٛا٘ٙذ ثب ثٟشٌ ٜشفتٗ اص ایٗ فشكتٞب

تبخجخؾ ،ویربٖ ( .)1384ػرشٔبی ٝاختٕربفی افتٕربد،

٘ ٚیض ث ٝژـتٛإ٘ٞ ٝبٖ سٚاثظ ،اٞذاف ؿخلی خٛد سا

دٔٛوشاػری  ٚتٛػررق .ٝتشخٕرر ٝافـرریٗ خبوجرربص ٚ

دس ؿجى ٝسٚاثظ  ٚدس خٕـ د٘جبَ وٙٙذ .ایٗ فشكتٞرب

حؼٗ ژٛیبٖ .تٟشاٖ٘ :ـشؿیشاص.ٜ

لبثّیتٞب  ٚتٛإ٘ٙرذیٞربی فرشدی آ٘ربٖ سا دس تحمرك

تٛػررّی ،غ ٔقجرربع ٛٔ ٚػررٛیٔ ،شضرری.)1384( ٝ

اٞذافؿبٖ استمب ٔیثخـذ  ٚاحتٕبَ ٔٛفمیت آ٘بٖ سا

«ٔف ْٟٛػشٔبی ٝاختٕبفی دس ٘ؾشیربت و ػریه ٚ

افضایؾ ٔیدٞذ.

خذیذ ثب تأویذ ثش ٘ؾشیٞٝبی ػرشٔبی ٝاختٕربفی»٘ .بٔرٝ
فّ ْٛاختٕبفی .ؿٕبس .26 ٜكق .1 -32
حؼیٗژٛس٘ ،ؼشیٗ (« .)1388ثشسػری ساثغر ٝػرشٔبیٝ

مىابع

اختٕبفی  ٚسفرب ٜرٙٞری دس ثریٗ وبسوٙربٖ ٚصاست

اثٛاِمبػٕی ،فجبعٔ ،شادی ػشٚؽٔ ،حٕرذ٘ ،شیٕرب٘ی،

سفب ٚ ٜترأٔیٗ اختٕربفی» .ژبیربٖ٘بٔر ٝوبسؿٙبػری

ٔحٕررذ  ٚصاٞررذ ،فرربدَ (« .)1390ساثغرر ٝاثتىرربس

اسؿذ .دا٘ـىذ ٜفّ ْٛاختٕبفی دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.

ؿخلی ،خٟتٌیشی ٔزٞجی  ٚػشٔبی ٝاختٕربفی

دالٚس ،فّی ( .)1385سٚؽ تحمیك دس سٚاٖؿٙبػری ٚ

ػرربصٔب٘ی ثررب فّٕىررشد ؿررغّی وبسوٙرربٖ ٔشاوررض

تِٛیذی»ٔ .دّ ٝدا٘ؾ  ٚژظٞٚؾ دس سٚاٖؿٙبػری

فّ ْٛتشثیتی .تٟشاٖ٘ :ـش ٚیشایؾ.
سحٕررب٘ی فیشٚصخررب ،ٜفّرری ،ؿرربسؿژررٛسٔ ،حٕررٛد ٚ

وبسثشدی .ػبَ دٚاصد .ٓٞؿٕبس .1 ٜكق .86 -94

سضرربییؿررب ،ٜكررذیم« .)1390( ٝػررٙدؾ تٕرربیض

اسؿرربدی ،فبعٕرر« .)1388( ٝثشسػرری ساثغررٔ ٝیررضاٖ

ػشٔبی ٝاختٕبفی خٛا٘بٖ ثرب ٔحٛسیرت ٔـربسوت

ثشخٛسداسی اص ػشٔبی ٝاختٕبفی  ٚسضبیت ؿغّی

ٚسصؿی (ٔغبِقٛٔ ٝسدی :دا٘ـدٛیبٖ ٚسصؿرىبس ٚ
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.195 -233  كق.25 ٜ ؿٕبس.ٓ ػبَ ؿـ.اختٕبفی

ٝ ػررشٔبی،ٓ ژبیرربٖ ٘ؾرر.)1379(  فشا٘ؼرریغ،یبٔرربٛوٛف
.ػرّیٛ غ ٔقجربع تٕٝ تشخ.ٖ حفؼ آٚ اختٕبفی
.ٖ ایشاٝ خبٔق:ٖشاٟت

ٝٔبّٙ فلرر.»)ٖ ٔبص٘ررذساٜسصؿررىبس دا٘ـررٍبٚ غیررش
.2 ٜ ؿرٕبس.ْٚ ػربَ د.ٖا٘بٛبػی ٔغبِقبت خٙؿٝخبٔق
.37-62 كق
َ اختٕبفی دس حبٝ «ػشٔبی.)1379( دٕٛ ٔح،سٛؿبسؿژ

ٝ تشخٕرر. اختٕرربفیٝ ػررشٔبی.)1388( ٖ خررب،فیّررذ

 ثشسػری،ٓ ثشسػی ژبیبٖ ٘ؾٚ  ٘مذ:فشػبیؾ اػت

:ٖررشاٟ ت. حؼرریٗ سٔضررب٘یٚ غ ٔشضررب غفرربسی

ْٛ فّرٜ وتربة ٔرب.»ٖ حفرؼ آٚ  اختٕربفیٝػشٔبی

.یشٛ٘ـشو

.1 -25  كق.36 -37 ٜ ؿٕبس.اختٕبفی

.ربی اختٕربفیٞٝیربد ٘ؾشیرٙ ث.)1377(  خیٕرض،ّٕٗو
. ٘ـش٘ی:ٖشاٟ ت.سیٛش كجٟچٛٙٔ ٕٝتشخ

.)1387(  فّرری،یسادٙ حؼرریٚ دٛ ٔحٕرر،سٛؿرربسؿژرر
 ٔـرربسوتٚ  اختٕرربفیٝ ػررشٔبیٝ«ثشسػرری ساثغرر

.ٛسدیررٛیٓ وّیررذی ثٞ ٔفررب.)1389( ُ ٔبیىرر،ٌُش٘فرر

ِٝ ػرب29 -15 ٖ٘ذاٚشٟسدی ؿٛٔ ٝ ٔغبِق،سصؿیٚ

. ٘ـش افىبس:ٖشاٟ ت.ذی ِجیجیٟٔ ٔحٕذٕٝتشخ

-153  كرق.37 ٜ ؿرٕبس. حشوتّٝ ٔد.»ُش ثبثٟؿ

ٚ ٝ خبٔقر: تـرخقٚ  تدذد.)1382( .٘یٛ آ٘ت،ٌیذ٘ض
 ٘بكرشٝ تشخٕر.یت ؿخلی دس فلرش خذیرذٛٞ
. ٘ـش ٘ی:ٖشاٟ ت.ٖفمیبٛٔ

.131
.)1386( یٛػررٛٔ ،شٞ ٔیشعرربٚ  ٔحٕررذ،یِّٟفجررذا
،دٛخررٛٔ ضرقیتٚ ،ٖ اختٕربفی دس ایرشاٝ«ػرشٔبی
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