
 

 

 

 

 

 

 

 

89 

 

ISSN: 6742-7744 

www.irijournals.com 

تشثیتی ػّْٛ ٚ سٚا٘ـٙبػی ٔغبِؼبت  

1395 تبثؼتبٖ، 2/2، ؿٕبسٜ 2دٚسٜ   

102 -89كفحبت   

 

تبثیزرسبنه هبی جمعی )رادیو، تلویشیون و مبهواره( بزالگوپذیزی رفتبرهبی اخالقی و 

 اجتمبعی دانص آموسان پسز دبیزستبن هبی بهطهز

 

2پبضب رضب، 1آقبیی رضب
 4عالء سینب ،3کیبقبدی محتزم ، 

 ٔبص٘ذساٖ دا٘ـٍبٜ آٔٛصؿی تىِٙٛٛطی اسؿذ وبسؿٙبػی  1

 آُٔ اِٟذی ثیت پشدیغ فشٍٞٙیبٖ دا٘ـٍبٜ 2

 ػبسی آصاد دا٘ـٍبٜ آٔٛصؿی آٔٛصؿی تىِٙٛٛطی اسؿذ وبسؿٙبػی3

 ػبسی آصاد دا٘ـٍبٜ آٔٛصؿی آٔٛصؿی سیضی ثش٘بٔٝ اسؿذ وبسؿٙبػی 4

 چکیده

 ٞبی دثیشػتبٖ پؼش آٔٛصاٖ دا٘ؾ اخاللی ٚ ارتٕبػی سفتبسٞبی پزیشی ثشاٍِٛ رٕؼی ٞبی تبحیشسػب٘ٝ» پظٚٞؾ ایٗ ٞذف

 پیٕبیـی -تٛكیفی اعالػبت ٌشدآٚسی ٘حٜٛ ِحبػ ٚاص وبسثشدی ٞذف ٘ٛع اصِحبػ پظٚٞؾ ٗای. ثبؿذ ٔی «ثٟـٟش ؿٟشػتبٖ

 تؼذاد ثٝ 1394-1393 تحلیّی ثٟـٟشدسػبَ ٞبی دثیشػتبٖ پؼش آٔٛصاٖ دا٘ؾ وّیٝ سا حبضش پظٚٞؾ آٔبسی ربٔؼٝ. اػت

 تؼییٗ ٘فش 346 ٔٛسٌبٖ رذَٚ ػبعثشا ٚ آٔبسی ربٔؼٝ رٕؼیت ثٝ تٛرٝ ثب الصْ ٕ٘ٛ٘ٝ تؼذاد وٝ دٞٙذ ٔی تـىیُ ٘فش 3210

 وتبثخب٘ٝ ٔـغبِؼٝ سٚؽ اص ػّٕیبتی ٚتؼبسیف تحمیك ادثـیبت ٚتذٚیٗ ٘ـظشی ٔجب٘ی ٞبی دسصٔیٙٝ اعالػبت آٚسی ٌشد ثشای. ؿذ

 ٚ ٔیذا٘ی اصسٚؽ پظٚٞؾ ػٛاالت ثٝ پبػخ ثـشای اعالػبت آٚسی رٕغ خلٛف دس ٚ...  ٚ ٞب ٘ـشیٝ ٞب، ٔمبِٝ ٞب، وتبة ؿبُٔ ای

 ضٕٗ رٕؼی ٞبی سػب٘ٝ. ٌشدیذ اػتفبدٜ SPSS افـضاس ٘ـشْ اص اعالػبت تحّیُ ٔٙظٛستزضیٝ ثٝ. ؿذ اػتفبدٜ ٘بٔٝ پشػؾ ساثضا

 ٚآٌبٞی ػشٌشٔی ٟٔبست، وؼت یبثی، ػبصٔبٖ اِمبءػمیذٜ، ػّٕی، تفشیحی، ٞٙشی، آٔٛصؿی، فشاٚاٖ ٚٔضایبی ٔحبػٗ داؿتٗ

 ثٝ تِٛیذوٙٙذٜ ػٛأُ اصػٛی ٞٓ آٖ عشفٝ یه استجبعی ٚػبیُ رضٚ ٚثبؿذ ٘یضٔی ارتٕبػی ٚ اخاللی ٞبی ثذآٔٛصی داسای

 عشفٝ یه ٌفتٍٛی «ِٔٙٛٛي» حبِت یه( دٚعشفٝ ٌفتٍٛی) «دیبِٛي» ربی ثٝ رٕؼی دساستجبعبت. ثبؿٙذ ٔی وٙٙذٜ ٔلشف

 ثٝ ٔتفبٚتی ٞبی ٘مؾ رٕؼی استجبط ٞبی ٚرٙجٝ اؿىبَ ػٙٛاٖ ٞب٘یضثٝ سػب٘ٝ اػت، ثـشٌٛ٘بٌٖٛ ٘یبصٞبی اصآ٘زبوٝ. داسد ٚرٛد

 ثشٔی ربٔؼٝ اصثغٗ رذیذؿٛ٘ذصیشا سؿذفشًٞٙ تٛا٘ٙذثبػج داسدٚٔی تبحیشصیبدی ربٔؼٝ ػبصی ٞبدسفشًٞٙ سػب٘ٝ. ٌیشد خٛدٔی

 تحت ٚ وـٛسٞؼتٙذ یه ٚتٕذٖ ٞبٕ٘بدفشًٞٙ دٞٙذٚ٘یضسػب٘ٝ ٔی تشٚیذ سا ثشربٔؼٝ حبوٓ ٞبی خیض٘ذٚثبٚسٞبٚاسصؽ

 اص ٘بپزیش رذایی ثخؾ ٞب سػب٘ٝ وٙٛ٘ی، دٚساٖ دس. وٙٙذ ٔی پیبدٜ ربٔؼٝ دس سا ثذ ٚ ةخٛ ٞبلشاسداس٘ذٚٞٙزبسٞبی تبحیشحىٛٔت

. وٙٙذ ٔی اػتفبدٜ ٞب سػب٘ٝ ػشٌشٔی ٚ آٔٛصؿی التلبدی، ػیبػی، ارتٕبػی، ٔحتٛاٞبی اص ٔشدْ ثغٛسیىٝ ا٘ذ ؿذٜ ٔشدْ ص٘ذٌی
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 ثٝ وبال یه ثلٛست وٝ ٞؼتٙذ داسی ػشٔبیٝ فتٝپیـش تِٛیذ ػبصٔبٖ ٔحلَٛ خٛد عشف یه اص: داس٘ذ دٌٚب٘ٝ خلّتی ٞب سػب٘ٝ

 تٕبیالت ٚ ٞب ٍ٘شؽ ٞٙزبسٞب، ٞب، اسصؽ افىبس،( فشٚؽ یب) اسائٝ ثٝ لبدس خٛد وبال یه ثؼٙٛاٖ دیٍش عشف اص ٚ ؿٛ٘ذ ٔی اسائٝ ثبصاس

 ٘ؼُ صیشا اػت، تشثیتی ٚ آٔٛصؿی ؿشایظ ٚ ٚػبیُ ٚ اثضاس اص ثیـتش خیّی رٕؼی استجبط ٚػبیُ دٞی پٛؿؾ ٚ ٌؼتشٜ. ٞؼتٙذ

 ؿیٜٛ تغییش ػجت ٚ ؿذ خٛاٞذ آیٙذٜ ٚ حبَ ٌزؿتٝ، ٘ؼُ ٔیبٖ فبكّٝ ثبػج ٚ دٞٙذ ٔی لشاس ػمٛط ػشاؿیجی دس سا ٘ٛػبختٝ

 .ؿذ خٛاٞذ ص٘ذٌی

 .ٚسفتبسارتٕبػی سفتبساخاللی اٍِٛپزیشی، رٕؼی، ی سػب٘ٝهبی کلیدی:  واصه
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 مقدمه -1

ـً ٞبی ٔختّف ٔحّی ٚ رٟب٘ی اصعشیك سػب٘ٝ ٞبٚثٛیظٜ اعالع اصرذیذتشیٗ ثٝ فشٞٙ ثشاحشفشأّی ؿذٖ سػب٘ٝ ٞب ٚدػتشػی

اٍِٛٞبٚؿیٜٛ ٞبی سفتبسی ٚارتٕبػی ٚتشٚیذ ٌؼتشدٜ ٕ٘بدٞبی فشٍٞٙی ثیٍب٘ٝ، )ثٛیظٜ فشًٞٙ غشثی( فشًٞٙ ٚاسصؽ ٞبی ػٙتی 

ٚاثؼتٝ  بٞذٜ اػت. سػب٘ٝ ٞب ثبرٛأؼی ٔب٘ٙذ ایشاٖ دچبس دٌشٌٛ٘ی فشاٚا٘ی ؿذٜ اػت وٝ ٕ٘ٛدآٖ دسربٔؼٝ ٚخب٘ٛادٜ لبثُ ٔـ

وشدٖ ٘ؼُ رذیذاص٘ظشاعالػبت ٚدا٘ؾ ٚػـشٌشٔی، ػؼی دسدیىتٝ وشدٖ اسصؽ ٞب ٚ ٞٙزبسٞبی ٔتضبدٚٔغبیشثبفشًٞٙ غبِت 

داس٘ذ؛ ثٝ عٛسی وٝ ثٝ رشات ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ٘ؼُ فؼّی ثشداؿت ٞبی فىشی ٚظبٞشی خٛد سااصسػب٘ٝ ٞب ٔی ٌیشد. اِجتٝ ٘جبیذ 

ٔٙفی ٍ٘بٜ وشدٚ٘جبیذوبسوشدٞبی ٔخجت آٟ٘بسادسػشكٝ آٔٛصؽ ٚاعالع سػب٘ی ٚتشٚیذ دا٘ؾ ٞبی ٘ٛیٗ ٚ٘مؾ آٖ ثٝ سػب٘ٝ ثبدیذ

سادستٛػؼٝ رٛأغ ٘بدیذٜ ٌشفت. ثبیذثبؿٙبخت ربیٍبٜ سػب٘ٝ ٞب دسربٔؼٝ پزیشی ٚاسائٝ ٚا٘تمبَ ٔحتٛاٞبی فشٍٞٙی ثٝ ربٔؼٝ، ثٝ 

ٟ٘بپشداخت ٚدسرٟت تمٛیت فشًٞٙ ٚپبالیؾ ػٙبكشفشٍٞٙی ثشای تذٚیٗ ٚػیبػت ٌزاسی ٔٙبػت رٟت اػتفبدٜ ٔٙبػت اصآ

وٝ حبكُ ٔتغیشٞبی ثؼیبسی اصرّٕٝ  -استمبی فشٍٞٙی ربٔؼٝ ٚا٘تمبَ ٔیشاث فشٍٞٙی ثٝ ٘ؼُ آیٙذٜ وٛؿؾ وشدتبؿىبف ٘ؼّی

بحیشسػب٘ٝ ٞبی وبٞؾ پیذاوٙذ یباكال ثٝ ٚرٛد ٘یبیذ. ٔحمك للذداسد ثبٞذف ثشسػی ت-٘فٛرٚسخٙٝ سػب٘ٝ دسفشًٞٙ ٚربٔؼٝ اػت

رٕؼی )سادیٛ، تّٛصیٖٛ ٚٔبٞٛاسٜ( ثشاٍِٛ پزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی ٚاخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دٚسٜ ٔتٛػغٝ دْٚ ثبؿٙبػبیی احشات 

 آٖ ٚاسائٝ ساٞىبسٞبیی ػٟٕی ا٘ذن دسایٗ ساٜ پشفشاصٚ ٘ـیت ثشداسد.

 

 بیبن مسئله -2

ا٘ذ. ٘ؼُ وٙٛ٘ی ربٔؼٝ اصاثتذای حیبتؾ ثبسػب٘ٝ ٞب ثضسي ٔی  سػب٘ٝ دسدٚساٖ وٙٛ٘ی ثخؾ رذایی ٘بپزیشاصص٘ذٌی ٔشدْ ؿذٜ

ؿٛد ٚدسد٘یبی اعالػبتی ٚاستجبعی أشٚص، ایٗ ٘ؼُ، ثخؾ ػظیٓ فشًٞٙ، اسصؽ ٞبٚٞٙزبسٞبی ربٔؼٝ خٛدٚدیٍشرٛأغ سا 

ٔی وٙٙذ ٚاٌش  اصسػب٘ٝ ٞب دسیبفت ٔی وٙذ ٚثٝ اػتمبدثشخی ٘ظشیٝ پشداصاٖ: سػب٘ٝ ٞب اِٚٛیت رٞٙی ٚحتی سفتبسی ٔبساتؼییٗ

 (.6، ف 1384سا ثٝ ٔبٔی آٔٛص٘ذ )دادٌشاٖ،  چٍٛ٘ٝ فىشوشدٖ سا ثٝ ٔب یبد ٘ذٞٙذ، ایٙىٝ ثٝ چٝ چیضی فىشوٙیٓ

ثؼیبسی اصدا٘ؾ پظٚٞبٖ، ٔتفىشاٖ ٚٔلّحبٖ ارتٕبػی ػلشحبضشساثب٘بْ ٔتفبٚتی چٖٛ ػلشتىٙیه، ػلش استجبعبت، دٞىذٜ 

اصساٜ دٚس ثٝ ٚػیّٝ سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی دسٔٛسد ا٘ؼبٖ ٘یضٌٛیبی ایٗ ٔغّت اػت وٝ تب رٟب٘ی ٚسٞجشی اصساٜ دٚس٘بٔیذٜ ا٘ذ. ٞذایت 

لشٖ ثیؼتٓ، سٞجشی ٚاسؿبد ٔشدْ سٚدس سٚكٛست ٔی ٌیشدثغٛسی وٝ ثیٗ ٌٛیٙذٜ ٚؿٙٛ٘ذٜ فبكّٝ صیبدی ٚرٛد داسد. 

 (.203، ف 1373)ػتٛدٜ،

د ٘ؼُ رٛاٖ ؿذٚ دِجؼتٍی آ٘بٖ ثٝ سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی تمشیجب دساوخشوـٛسٞب ثخلٛف وـٛسٞبی دسحبَ سؿذ، )ٔخُ ایشاٖ( تؼذا

(. أشٚصٜ ثشسػی احشات ایٗ ٚػبیُ اصپیچیذٜ تشیٗ ٔجبحج ا٘حشافیبت ارتٕبػی 344، ف 1373افضایؾ یبفتٝ اػت )ؿیخبٚ٘ذی،

ستجبط اػت ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ربٔؼٝ ؿٙبػبٖ دسكحت ٘تبیذ ٚپظٚٞؾ ٞبیی اصایٗ لجیُ تشدیذ٘ـبٖ ٔی دٞٙذ. افضایؾ سػب٘ٝ ٞبی ا

. ْ دسآٔشیىبی ؿٕبِی، ٕٞب٘ٙذدیٍشلبسٜ ٞب٘جٛدٜ اػت، ثغٛسی وٝ 1950رٕؼی ثٝ ؿىُ ٌؼتشدٜ ٘مؾ ا٘فزبسی تّٛیضیٖٛ دسدٞٝ 

 (.206، ف 1373( ثٝ ٔیضاٖ یه ٔیّیٖٛ دػتٍبٜ سػیذ. )ػتٛدٜ،1945-1950ػبَ ) 5ظشف ٔذت 

دلت تٟیٝ ؿذٜ ٚ وٛدوبٖ، ٘ٛرٛا٘بٖ ٚرٛا٘بٖ رزة تّٛیضیٖٛ، سادیٛٚٔبٞٛاسٜ سػب٘ٝ ای ٕٞٝ ربحبضشاػت وٝ ٔحتٛای آٖ ثٝ 

اػتٙجبط ٔفٟٛٔی اصٔحتٛای ثش٘بٔٝ ٞبٔی ؿٛ٘ذ ٚ٘ٝ دسثبسٜ ص٘ذٌی ٚالؼی دسرٟب٘ی وٝ ایٗ سػب٘ٝ ٞب فؼبِیت ٔی وٙٙذ. تحمیمبت 

اثتذا ایٗ ٘تیزٝ ٔتؼذدی وٝ دسآٔشیىب ٚاٍّ٘ؼتبٖ دسٔٛسدتبحیشتّٛصیٖٛ، سادیٛٚٔبٞٛاسٜ سٚی ثچٝ ٞب ٚ٘ٛرٛاٖ ثؼُٕ آٔذٜ ٔی تٛاٖ 

ساٌشفت وٝ تّٛیضیٖٛ ٔخُ ػبیشٚػبیُ، چٖٛ ثچٝ ٞبسا ثب ٔؼبئُ ٚاسصؽ ٞبی افشادثبِغ دستٕبع لشاسٔی دٞذ، اضغشاة ٞبی آ٘بٖ 

سادسٔٛسدآیٙذٜ ٘ـبٖ ٚثٝ عٛسوُ احؼبع ػذْ أٙیت سا افضایؾ ٔی دٞذ ٚخیّی صٚدپیچیذٌی، ؿشایظ خب٘ٛادٌی ٚارتٕبػی 

 1(17، ف 1997بصد. )ؿشاْ،ٚا٘ؼب٘ی ساثشآٟ٘بآؿىبسٔی ػ

                                                           
1
 - Sheram.Vilber 
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ِزاثبتٛرٝ ثٝ ٔٛاسدفٛق ٔؼئّٝ اكّی پظٚٞؾ آٖ اػت وٝ تبحیشات سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی )سادیٛ، تّٛصیٖٛ ٚٔبٞٛاسٜ( ثشاٍِٛپزیشی 

 سفتبسٞبی اخاللی ٚارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش دثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟشچٝ ٔیضاٖ اػت؟

 

 اهمیت و ضزورت تحقیق -3

شٚص، سػب٘ٝ ٞبی رٕـؼی افشاد سا ثٝ كٛست ا٘ـفشادی ثٝ خٛد ٔـغَٛ وشدٜ آٟ٘بسا اصتؼبُٔ ثبدیٍشاٖ دس د٘یبی پشؿتبة فٙبٚسی أ

ثبصٔی داس٘ذ. ٘ٛع ثٟشٜ ثشداسی اصآٟ٘بثٝ كٛست فشٍٞٙی ٘یؼت ثّىٝ ػٕذتبًدسرٟت تمٛیت خشدٌشایی اػت. اٌشرشیبٖ فشٍٞٙی 

 ذٚوبسوشداكّی خٛدساپیذا ٔی وٙذ.ؿذٖ اثضاسٞبی سػب٘ٝ ای تحمك یبثذ، ٔضشات آٟ٘بثـذت وبٞؾ ٔی یبث

یه ٘ظشیٝ داَ ثشایٗ اػت وٝ رات اثضاسٞبی اِىتشٚ٘یىی ثذِیُ اػتفبدٜ اصػٙلشتغییشٕ٘ی تٛا٘ذٔٛرت آسأؾ ثبؿذ ثّىٝ ٔخُ آٖ 

 (.1380ٔـی ثبؿذ. )فشلب٘ی،

د تغییشات پیٛػتٝ، وبسوـشدٞبی سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی ثٛیظٜ سػب٘ٝ ٞبی ؿٙیذاسی ٚغیشٔتؼبُٔ ثذِیُ وبسوشد ٔتٙٛع خٛدٚایزب

ثتذسیذ ربی استجبط ثیٗ فشدی اص٘ٛع چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ساٌشفتٝ ٚٔٛرت ؿذٜ ا٘ذفضبی ا٘فشادی، ثزبی فضبی رٕؼی ٚػبعفی 

دسخب٘ٛادٜ ٞبحبوٓ ؿٛد، تبربیی وٝ ٞشػضٛفیضیىی خب٘ٛادٜ دسیه فضبی فیضیىی ٔـتشن ص٘ذٌی وشدٜ، أبٞیچ تؼبّٔی ثبٞٓ 

 (2،1380٘خٛاٞذداؿت. )ٚس٘ش

ٗ ٔؼیشتؼبُٔ ٚالؼی فشدثزبی آ٘ىٝ ثبافشاددیٍشدسٔحیظ ا٘ؼب٘ی ػبٔبٖ ثیبثذثبسػب٘ٝ ٞبی اِىتشٚ٘یىی ؿىُ ٔی ٌیشد ٚثٝ دسای

دِیُ ثشتشی تىِٙٛٛطی ٚتزٟیضات خیشٜ وٙٙذٜ سػب٘ٝ ای ٘ٛػی سػت فشٍٞٙی ٚا٘فؼبَ ؿخلی دسفشدایزبدٔی ؿٛد؛ ٘تیزٝ ایٗ 

ىذیٍشثب اثضاسٞبی اِىتشٚ٘یىی استجبط ثشلشاس ٔی وٙٙذ؛ استجبعی وٝ فبلذ ٔی ؿٛدوٝ افشادخب٘ٛادٜ ثزبی ٌفتٍٛی كٕیٕی ثـبی

ثـبسػبعفی، احؼبػی ٚٞیزب٘ی اػت. إٞیت ایٗ وبساصآٖ رٟت اػت وٝ سػب٘ٝ ٞبی ٌشٚٞی ثبوبسوشدخٛدٚثباػتفبدٜ 

ٜ ٚثٝ وٙؾ ٞبٚسفتبسٞبی اصدٚػٙلشاعالػبت ٚپیبْ، ثلٛست أٛاد كٛتی ٚتلٛیشی ٚثبػجٛساصٔشصٞبثشافىبسٚارٞبٖ ا٘ؼبٖ ٞباحشٟ٘بد

فشدی ٚارتٕبػی آٟ٘برٟت ٔی دٞٙذ. ٔٛضٛع ٔٛسد٘ظش، خٛدربی ٔغبِؼٝ ٚ ثشسػی ٞبی رذی داسدٚثی تٛرٟی ثٝ آٖ 

اصٔٙظشآػیت ؿٙبػی خغشات رذی ثشای آیٙذٜ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذداؿت. ثٙبثشایٗ ٞذف آ٘ی ایٗ پظٚٞؾ ٔی تٛا٘ذ 

ؿٙبػبیی ٔیضاٖ اٍِٛپزیشی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿبٖ اصایٗ سػب٘ٝ ٞبی لذستٕٙذثبؿذتبثبثشؿٕشدٖ ساٍٞـبی اِٚیبء ٔذاسع ٚخب٘ٛادٜ دس

ٔضایبٚٔؼبیت آٖ ٔب٘غ اص٘فٛرفشًٞٙ ٞبی ضذدیٙی ٚاخاللی ؿٛ٘ذ. ٞذف آ٘ی آٖ ٘یضٔی تٛا٘ذ ثشای ػیبػت ٌزاساٖ ٚتلٕیٓ 

وبساٖ رٟت ٞضیٙٝ ثشای ػبخت ٌیش٘ذٌبٖ ثخؾ سػب٘ٝ ای وـٛس خلٛكبًكذاٚػیٕب ٚؿجىٝ ٞبی اػتب٘ی ٚػبیشدػت ا٘ذس

 ٔزٕٛػٝ ٞبی آٔٛص٘ذٜ ٔتٙبػت ثب فشًٞٙ ثٛٔی ّٚٔی ؿٛد.

 

 اهداف تحقیق -4

 ٞذف وّی

تؼییٗ تبحیشسػب٘ٝ ٞبی رٕؼی )سادیٛ، تّٛیضیٖٛ ٚٔبٞٛاسٜ( ثشاٍِٛ پزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی ٚاخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ 

 ٞبی ثٟـٟش.

 اٞذاف فشػی

 ٛثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟش.تؼییٗ تـبحیشسادی -1

 تؼییٗ تبحیشتّٛصیـٖٛ ثـشاٍِٛپزیـشی سفتـبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟش. -2

 تؼییٗ تبحیشٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟش. -3

 شسادیٛثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟش.تـؼییٗ تـبحی -4

 تؼییٗ تبحیشتّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛ پزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟش.-5

                                                           
2
- Vehrner 
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 تؼییٗ تبحیشٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٟ٘بی ثٟـٟش. -6

 ٔتغیشٞبی پظٚٞؾ

 : ٚػبیُ استجبط رٕؼی )سادیٛ، تّٛیضیٖٛ ٚٔبٞٛاسٜ(3غیشٔؼتمُٔت

 : اٍِٛپزیشی )سفتبسٞبی اخاللی ٚارتٕبػی(4ٔتغیشٚاثؼتٝ

 

 چٟبسچٛة ٘ظشی پظٚٞؾ -1-6 

 ٔذَ تحّیّی

 
 سواالت تحقیق -5

 ػٛاَ اكّی

دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ( آیبسػب٘ٝ ٞبی رٕؼی )سادیٛ، تّٛصیٖٛ ٚٔبٞٛاسٜ( ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی ٚارتٕبػی 1

 ثٟـٟشتبحیشداسد؟

 ػٛاالت فشػی

 ( آیب سادیٛثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟشتبحیشداسد؟1

 ( آیبتّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛ پزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟشتبحیش داسد؟2

 ی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟش تبحیشداسد؟( آیبٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛ پزیش3

 ( آیبسادیٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟشتبحیشداسد؟4

 

 

 تؼبسیف ٔتغیشٞبٚاكغالحبت رٕؼی

 تعبریف نظزی -6 

 :5سػب٘ٝ رٕؼی

اػت وٝ رٕغ « Medium»جبط رٕؼی اكغالح فبسػی ؿذٜ ٚاطٜ التیٗ سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی یب ػٕٛٔی یب ثٝ تؼجیشدیٍشٚػبیُ است

ٔی ثبؿذٚٔٙظٛس اص آٖ دػتٝ ای اصٚػبیُ ٞؼتٙذ وٝ ٔٛسد تٛرٝ تؼذاد وخیشی ٔی ثبؿذ ٚاص تٕذٖ ٞبی رذیذ « Media»آٖ 

                                                           
3 - Independent variable 

4 - Dependent variable 

5 - Mass Media 
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ٗ تؼشیف اػت ثٛرٛدآٔذٜ ا٘ذ. ٞش ٚػیّٝ ایؼت وٝ ا٘تمبَ دٞٙذٜ فشًٞٙ ٞب ٚ افىبسػذٜ ای ٔی ثبؿذٚاوٖٙٛ آ٘چٝ ٔلذاق ای

 (3ف  ،1388ٞب، ٚیذئٛٔی ثبؿذ. )ػبسٚخب٘ی، CDٚػبیّی ٕٞب٘ٙذ سٚص٘بٔٝ ٞب، ٔزالت، سادیٛ، تّٛیضیٖٛ، ٔبٞٛاسٜ، ایٙتش٘ت،

، ف 1381: سضبیت فشدثٝ ا٘غجبق سفتبسؽ ثباٍِٛٞبی ٚػیؼی دسرٟت ٕٞبٍٞٙی ٚا٘ؼزبْ سفتبسی ثبآٟ٘ب )ػجبع ٔمذْ،6اٍِٛپزیشی

43) 

ٔزٕٛػٝ ای اصكفبت سٚحی ٚثبعٙی ا٘ؼبٖ تؼشیف وشدٜ ا٘ذوٝ ثلٛست اػٕبَ ٚسفتبسی وٝ اصخّمیبت دسٚ٘ی سفتبس اخاللی: اخالق سا

 (32ٚف  1381ا٘ؼبٖ ٘بؿی ٔی ؿٛد ثشٚص ٔی وٙذ ٚٔی تٛاٖ ٌفت وٝ اخالق سااص ساٜ احبسؽ ٔی تٛاٖ تؼشیف وشد. )لشأّىی 

اٖ ٘یض اٟ٘ب سا آٔٛختٝ ٚ دسن ٔی وٙٙذ )آرسثبیزب٘ی ٕٚٞىبساٖ سفتبسارتٕبػی: سفتبس ارتٕبػی ؿبُٔ تٕبْ اػٕبَ فشد اػت وٝ دیٍش

 (12ف  1382

 تعبریف عملیبتی -7

سػب٘ٝ رٕؼی: ٔیضاٖ اػتفبدٜ اصسادیٛتّٛیضیٖٛ ٚٔبٞٛاسٜ تٛػظ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔی ثبؿذوٝ ثش اػبع اػتفبدٜ دا٘ؾ آٔٛصاٖ اصٞشیه 

 اصآٟ٘ب، ثشاػبع ٔؼیبسٔیضاٖ ػبػت دس سٚصػٙزیذٜ ٔی ؿٛد.

زیشی: ٔیضاٖ تبحیشسادیٛٚتّٛیضیٖٛ ٚٔبٞٛاسٜ ثشسفتبسٞبی اخاللی ٚارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش وٝ ثشاػبع اػتفبدٜ اٍِٛپ

 ٚوبسثشدآٟ٘بدس ص٘ذٌی ٔذ٘ظشٔی ثبؿذ.

سفتبساخاللی: دسایٗ پظٚٞؾ ٔٙظٛساصسفتبساخاللی ٕ٘شٜ ایؼت وٝ آصٔٛد٘ی اص پبػخ ثٝ ػٛاَ ٞبیی وٝ ٔشثٛط ثٝ سفتبسٞبی اخاللی 

 آٔذٜ اػت(. 3-3پشػـٙبٔٝ اػت، وؼت ٔی ٕ٘بیذ )ػٛاالت پشػـٙبٔٝ ثٝ تفىیه سفتبسٞبی اخاللی ٚ ارتٕبػی دسرذَٚ دسایٗ 

سفتبسارتٕبػی: دسایٗ پظٚٞؾ ٔٙظٛساصسفتبسارتٕبػی ٕ٘شٜ ایؼت وٝ آصٔٛد٘ی اصپبػخ ثٝ ػٛاَ ٞبیی وٝ ٔشثٛط ثٝ سفتبسٞبی  

 3-3ت پشػـٙبٔٝ ثٝ تفىیه سفتبسٞبی اخاللی ٚ ارتٕبػی دسرذَٚ ارتٕبػی دسایٗ پشػـٙبٔٝ اػت، وؼت ٔی ٕ٘بیذ )ػٛاال

 آٔذٜ اػت(.

 

 روش تحقیق -8

سٚؽ ٔٛسداػتفبدٜ دسایٗ پظٚٞؾ تٛكیفی اص٘ٛع پیٕبیـی اػت وٝ تبحیشسػب٘ٝ رٕؼی )سادیٛ، تّٛیضیٖٛ ٚٔبٞٛاسٜ( ساثشاٍِٛپزیشی 

ٔٛسد ثشسػی لشاسٔی دٞذ. ایٗ تحمیك اصآٖ رٟت تٛكیفی سفتبسٞبی اخاللی ٚارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش دثیشػتبٟ٘بی ثٟـٟش، 

ساثذٖٚ ٞیچ « ٚضیؼت ٔٛرٛد»یب « آ٘چٝ ٞؼت»اػت وٝ ٔحمك دسٔٛسدػّت ٚرٛدی پذیذٜ ٞب ثحج ٕ٘ی وٙذ ٚػؼی ٔی وٙذ 

وٝ ٌٛ٘ٝ دخبِت یباػتٙتبد رٞٙی ٌضاسؽ دٞذٚ٘تبیذ رٞٙی سا اصٔٛلؼیت ثٍیشد. تحمیك صٔیٙٝ یبثی ؿىّی اصتحمیك تٛكیفی اػت 

، ف 1389ػجبست اػت اصٔـبٞذٜ پذیذٜ ٞب ثٝ ٔٙظٛسٔؼٙب دادٖ ثٝ رٙجٝ ٞبی ٔختّف اعالػبت رٕغ آٚسی ؿذٜ. )حؼٗ صادٜ،

142.) 

 جبمعه و نمونه آمبری -9

٘فشٔی  3210ثٝ تؼذاد  93-94ربٔؼٝ آٔبسی دسایٗ پظٚٞؾ وّیٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٟ٘بی ؿٟش ثٟـٟشدسػبَ تحلیّی 

 ثبؿذ.

 

 هبی پضوهص ابشار -11

اثضاسٌشدآٚسی اعالػبت دسایٗ پظٚٞؾ، ٔحمك ػبختٝ ٔی ثبؿذ. دسایٗ پظٚٞؾ یه ٕ٘ٛ٘ٝ پشػؾ ٘بٔٝ دسپیٛػت ؿٕبسٜ یه 

آٚسدٜ ؿذٜ اػت. ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِؼبت ٘ظشی، وتبثخب٘ٝ ای ٚ ٔغبِؼٝ پبیبٖ ٘بٔٝ ٞبی ٔختّف دسصٔیٙٝ ثىبسٌیشی فٙبٚسی اعالػبت، 

ٔی ثبؿذٚٔمیبع  5ذ. ایٗ پشػـٙبٔٝ داسای ٔمیبع وبٔالًٔٛافمٓ داسای ثبالتشیٗ ٕ٘شٜ یؼٙی پشػؾ ٘بٔٝ ٔحمك ػبختٝ تذٚیٗ ؿ

                                                           
6 - Template Flexibility 



تشثیتی ػّْٛ ٚ سٚا٘ـٙبػی ٔغبِؼبت  

102 -89، كفحبت 1395 تبٖتبثؼ، 2/2، ؿٕبسٜ 2دٚسٜ   

95 

 

ٔی ثبؿذ. پشػـٙبٔٝ ٔٛسداػتفبدٜ دسایٗ پظٚٞؾ اص دٚثخؾ ػٛاالت ػٕٛٔی ٚػٛاالت  1وبٔالًٔخبِفٓ داسای ٕ٘شٜ حذپبییٗ یؼٙی 

 تحمیمی تـىیُ ؿذٜ اػت.

دسٔٛسدٔـخلبت ػٕٛٔی پبػخ دٞٙذٌبٖ اص لجیُ ٘ٛع دثیشػتبٖ ٚتحلیالت ػٛاالت ػٕٛٔی: ایٗ ثخؾ ؿبُٔ ػٛاِٟبیی  -اِف

 ٔی ثبؿذ.

ػٛاَ ٔی ثبؿذ وٝ ثشای ا٘ذاصٜ ٌیشی ٞشیه اص ٔتغیشٞبی تحمیك ػٛاِٟبی عشاحی  43ػٛاالت تخللی: ایٗ ثخؾ ؿبُٔ  -ة

 تٙبظش ٔتغیشٞبی پظٚٞؾ سا ثبٌٛیٝ ٞبی پشػـٙبٔٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ: 1ؿذ. رذَٚ ؿٕبسٜ 

 : تنبظزمتغیزهبی پضوهص ببگویه هبی پزسطنبمه1ره جدول ضمب

 ؿٕبسٜ ٌٛیٝ ٞب تؼذاد ٌٛیٝ ٔتغیشٞب سدیف

 7-12 6 تبحیش سادیٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی 1

 13-19 7 تبحیش سادیٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی 2

 20-25 6 تبحیش تّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی 3

 26-32 7 ٖ ثش اٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػیتبحیش تّٛیضیٛ 4

 33-38 6 تبحیش ٔبٞٛاسٜ ثش اٍِٛ پزیشی سفتبسٞبی اخاللی 5

 39-45 7 تبحیشٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی 6

 

 روایی و پبیبیی ابشار جمع آوری اطالعبت -11

ثتٛا٘ذ ٚیظٌی ٚپبسأتش ٔٛسد٘ظشسا ثذٖٚ وٓ ٚ صیبد ا٘ذاصٜ  اِف( سٚایی: ثٝ عٛسوّی ٔٙظٛس اصپبیبیی آٖ اػت وٝ ٚػیّٝ ا٘ذاصٜ ٌیشی

ثٍیشد. دس ایٗ پظٚٞؾ ثشای اعٕیٙبٖ اص سٚایی اثضاسٔٛسد اػتفبدٜ )پشػـٙبٔٝ(، پشػـٙبٔٝ ٔذ ٘ظش رٟت احشاص سٚایی ثٝ سٚیت 

ٔحتٛای آٖ ٔٛسدتأییذ اػتبداٖ كبحت ٘ظشٕٚٞچٙیٗ اػبتیذ سإٞٙب ٚٔـبٚس سػیذٜ اػت وٝ پغ اصحزف ٚاضبفٝ ٞبی الصْ سٚایی 

 ٟ٘بیی لشاسٌشفت.

ة( پبیبیی: ٔملٛد اصپبیبیی )اػتجبس( یه اثضاسػٙزؾ ایٗ اػت وٝ اٌشٚیظٌی یب پبسأتشٔٛسد٘ظش سا ثب ٕٞبٖ ٚػیّٝ )یبٚػیّٝ ٔـبثٝ 

ٚلبثُ اػتٕبد ٚلبثُ ٔمبیؼٝ دیٍش( تحت ؿشایظ وبٔالً یىؼبٖ ٔزذداًا٘ذاصٜ ثٍیشیٓ، ٘تبیذ حبكُ اصآٟ٘ب تب چٝ حذ ٔـبثٝ، دلیك 

اػت. ثٝ ػجبست دیٍشیه ٚػیّٝ ٔؼتجشٚپبیب آٖ اػت وٝ داسای ٚیظٌی تىشاسپزیشی ٚثبصپذیذآٚسی ثبؿذٚثتٛاٖ آٖ سا دسٔٛاسد 

٘فشاصپبػخٍٛیبٖ،  20ٔتؼذدثىبسثشدٚدسٕٞٝ ٔٛاسد٘تبیذ یىؼبٖ تِٛیذ وٙذ. دسایٗ پظٚٞؾ پغ اصارشای ٔمذٔبتی عشح ثشسٚی 

٘ـبٖ دٞٙذٜ ضشیت پبیبیی ٔٙبػجی  85/0پشداصؽ ؿذ وٝ ضشیت پبیبیی وُ پشػـٙبٔٝ  SPSSٞب ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس  دادٜ

 ثشای ارشای پشػـٙبٔٝ ٔی ثبؿذ.

 

 روش تجشیه و تحلیل داده هب -12

ثشای تٛكیف ٚضیؼت ( آٔبستٛكیفی: دسایٗ پظٚٞؾ، ثشای تحّیُ دادٜ ٞبی حبكُ اصپشػـٙبٔٝ ٚٔتٙبػت ثبػٛاالت تحمیك، 

ٔٛرٛد ٚدػتٝ ثٙذی ٌشٚٞبی آصٔٛد٘ی اص٘ظشكفبت ٔختّف، ٚ تٛكیف فشاٚا٘ی، دسكذفشاٚا٘ی، ٕ٘ٛداسػتٛ٘ی، ٔیبٍ٘یٗ ٚا٘حشاف 

 ٔؼیبساػتفبدٜ خٛاٞذ ؿذ.

زیشی اٍِٛپ ( آٔبساػتٙجبعی: دسایٗ پظٚٞؾ؛ دسسٚؽ آٔبساػتٙجبعی رٟت تبحیشسػب٘ٝ ٞبی رٕؼی )سادیٛ، تّٛیضیٖٛ ٚٔبٞٛاسٜ( ثش2

 ته ٕ٘ٛ٘ٝ ای اػتفبدٜ خٛاٞذ ؿذ. Tسفتبسٞبی اخاللی ٚارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش اص آصٖٔٛ 

( آٔبستٛكیفی: دسایٗ پظٚٞؾ، ثشای تحّیُ دادٜ ٞبی حبكُ اصپشػـٙبٔٝ ٚٔتٙبػت ثبػٛاالت تحمیك، ثشای تٛكیف ٚضیؼت 

دسكذفشاٚا٘ی، ٕ٘ٛداسػتٛ٘ی، ٔیبٍ٘یٗ ٚا٘حشاف  ٔٛرٛد ٚدػتٝ ثٙذی ٌشٚٞبی آصٔٛد٘ی اص٘ظشكفبت ٔختّف، ٚ تٛكیف فشاٚا٘ی،

 ٔؼیبساػتفبدٜ خٛاٞذ ؿذ.
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اٍِٛپزیشی  ( آٔبساػتٙجبعی: دسایٗ پظٚٞؾ؛ دسسٚؽ آٔبساػتٙجبعی رٟت تبحیشسػب٘ٝ ٞبی رٕؼی )سادیٛ، تّٛیضیٖٛ ٚٔبٞٛاسٜ( ثش2

 ؿذ. ته ٕ٘ٛ٘ٝ ای اػتفبدٜ خٛاٞذ Tسفتبسٞبی اخاللی ٚارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش اص آصٖٔٛ 

 تحّیُ تٛكیفی دادٜ ٞب

ٞبی رٕؼیت ٘فشاصدا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟشثٛدٜ اػت وٝ ٚیظٌی 200تؼذاد آصٔٛد٘ی دس ایٗ تحمیك ؿبُٔ 

 ؿٙبختی آٟ٘ب ثٝ كٛست صیشٔی ثبؿذ:

 ػبَ تحلیّی

 : توسیع فزاوانی نمونه مورد مطبلعه بز حسب سبل تحصیلی2جدول 

 ٚا٘یدسكذ فشا فشاٚا٘ی ػبَ تحلیّی

 20 69 اَٚ دثیشػتبٖ

 5.21 74 دْٚ دثیشػتبٖ

 29 100 ػْٛ دثیشػتبٖ

 5.29 103 پیؾ دا٘ـٍبٞی

 100 346 رٕغ
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 : نمودار ستونی توسیع درصد فزاوانی بز حسب سبل تحصیلی1نمودار 

 5/21دسكذػبَ اَٚ، 20آٔٛصاٖ دثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟش،٘فشاصدا٘ؾ  346اصٔزٕٛع  ٌشددوٝٔغبثك رذَٚ ٕٚ٘ٛداسفٛق ٔالحظٝ ٔی

 دسكذ دس پیؾ دا٘ـٍبٞی ٔـغَٛ ثٝ تحلیُ ا٘ذ. 5/29دسكذػبَ ػْٛ ٚ  29دسكذػبَ دْٚ،

 

 ٔیضاٖ اػتفبدٜ اصٚػبیُ استجبعی رٕؼی دسعَٛ سٚص

 آموسان : توسیع درصد فزاوانی بزحسب میشان استفبده اسوسبیل ارتببطی جمعی دانص3جدول 

 دسكذ فشاٚا٘ی فشاٚا٘ی فبدٜ اص ٚػبیُ استجبعی رٕؼیٔیضاٖ اػت

 55 190 صیبد

 27 93 ٔتٛػظ

 18 63 وٓ

 100 346 رٕغ
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 آموسان فزاوانی بزحسب میشان استفبده اس وسبیل ارتببطی جمعی دانص : نمودارستونی توسیع درصد2نمودار 

 

٘فش اصدا٘ؾ آٔٛصاٖ دثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟش، ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص  346یبفتٝ ٞبی رذَٚ ٕٚ٘ٛداسفٛق ٘ـبٖ ٔی دٞذوٝ اصٔزٕٛع 

 دسكذوٓ ٔی ثبؿذ. 18دسكذ ٔتٛػظ ٚ  27دسكذ دسحذصیبد، 55ٚػبیُ استجبعی رٕؼی دسعَٛ سٚص دس 

 

 ثیـتشیٗ ػٟٓ ٚػبیُ استجبط رٕؼی دس پشوشدٖ اٚلبت فشاغت دا٘ؾ آٔٛصاٖ 

 بت فزاغت دانص آموسان اس وسبیل ارتببط جمعی: توسیع درصدفزاوانی بزحسب میشان پزکزدن اوق4جدول 

 دسكذ فشاٚا٘ی فشاٚا٘ی ٚػبیُ استجبط رٕؼی

 10 35 سادیٛ

 55 190 تّٛیضیٖٛ

 25 86 ٔبٞٛاسٜ

 10 35 ػبیش

 100 346 رٕغ

 

 
 : نمودارستونی توسیع درصدفزاوانی بزحسب میشان پزکزدن اوقبت فزاغت3نمودار 
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٘فشاصدا٘ؾ آٔٛصاٖ دثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟش، ثیـتشیٗ ػٟٓ ٚػبیُ  346ٔی دٞذوٝ اصٔزٕٛع  یبفتٝ ٞبی رذَٚ ٕٚ٘ٛداسفٛق ٘ـبٖ

 10دسكذٔبٞٛاسٜ ٚ  25دسكذ تّٛیضیٖٛ، 55دسكذسادیٛ، 10استجبط رٕؼی دسپشوشدٖ اٚلبت فشاغت دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس 

 دسكذػبیشٚػبیُ استجبط رٕؼی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد.

 تحلیل استنببطی داده هب -13 

 ػٛاَ اكّی:

ٞبی رٕؼی )تّٛیضیٖٛ، ٔبٞٛاسٜ ٚسادیٛ( ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی ٚاخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش دثیشػتبٖ ٞبی  آیبسػب٘ٝ

 ثٟـٟشتبحیشداسد؟

 تک متغیزه مزبوط به سوال اصلی تحقیق t( نتبیج حبصل اسآسمون 5جدول )

 ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد ؿبخق
ا٘حشاف 

 ٔؼیبس

ٔیبٍ٘یٗ 

 ٘ظشی
 ْt 

دسرٝ 

 آصادی
sig 

ٔیضاٖ 

خغب 

(α) 

 05/0 000/0 199 14.401 3 .86 3.87 346 سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی

ٔی ثبؿذ ثٙبثشایٗ ٘تیزٝ  05/0( وٛچىتشاص sig;000/0دػت آٔذٜ ) ( ٚػغح ٔؼٙبداسی ث401/14ٝثبتٛرٝ ثٝ ٔمذاسآصٖٔٛ )

سٞبی ارتٕبػی ٚاخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿٛد ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ تبحیشسػب٘ٝ ٞبی رٕؼی )تّٛیضیٖٛ، ٔبٞٛاسٜ ٚسادیٛ( ثش اٍِٛپزیشی سفتب ٔی

پؼشٚٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد. اصآ٘زبیی وٝ ٔمذاسٔیبٍ٘یٗ تبحیشسػب٘ٝ ٞبی رٕؼی )تّٛیضیٖٛ، ٔبٞٛاسٜ ٚسادیٛ( 

اٖ تٛ ( ثیـتشاػت ثٙبثشایٗ ٔی3( اصٔمذاسٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی )87/3ثش اٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی ٚاخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش )

٘تیزٝ ٌشفت سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی )تّٛیضیٖٛ، ٔبٞٛاسٜ ٚسادیٛ( ثش اٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی ٚاخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ 

 پؼشتبحیشداسد.

 

 ػٛاَ اَٚ:

 آیبتّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟشتبحیشداسد؟

 

 مزبوط به سوال اول تحقیق تک متغیزه t( نتبیج حبصل اسآسمون 6جدول )

 ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد ؿبخق
ا٘حشاف 

 ٔؼیبس

ٔیبٍ٘یٗ 

 ٘ظشی
 ْt 

دسرٝ 

 آصادی
sig 

ٔیضاٖ 

 (αخغب )

تبحیش تّٛیضیٖٛ ثش اٍِٛپزیشی سفتبسٞبی 

 ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ
346 3.99 88. 3 15.875 199 000/0 05/0 

 

ٔی ثبؿذ ثٙبثشایٗ ٘تیزٝ  05/0( وٛچىتشاص sig;000/0)دػت آٔذٜ  ( ٚػغح ٔؼٙبداسی ث875/15ٝثبتٛرٝ ثٝ ٔمذاسآصٖٔٛ )

ؿٛد ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ تبحیشتّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش ٚٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد  ٔی

( اصٔمذاسٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی 99/3داسد. اصآ٘زبیی وٝ ٔمذاسٔیبٍ٘یٗ تبحیشتّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش )

تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت تّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی  ( ثیـتشاػت ثٙبثشایٗ ٔی3)

 ثٟـٟشتبحیشداسد.

 ػٛاَ دْٚ:

 آیب ٔبٞٛاسٜ ثش اٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش دثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟش تبحیش داسد؟
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 تک متغیزه مزبوط به سوال دوم تحقیق tیج حبصل اس آسمون ( نتب7جدول )

 ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد ؿبخق
ا٘حشاف 

 ٔؼیبس

ٔیبٍ٘یٗ 

 ٘ظشی
 ْt 

دسرٝ 

 آصادی
Sig 

ٔیضاٖ 

خغب 

(α) 

 تبحیشٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛپزیشی

 سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ
346 3.87 95. 3 13.45 199 000/0 05/0 

 

ٔی ثبؿذ ثٙبثشایٗ ٘تیزٝ  05/0( وٛچىتشاص sig;000/0دػت آٔذٜ ) غح ٔؼٙبداسی ثٝ( ٚػ045/13ثبتٛرٝ ثٝ ٔمذاسآصٖٔٛ )

ؿٛدثیٗ ٔیبٍ٘یٗ تبحیشٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش ٚٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد  ٔی

( اصٔمذاسٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی 87/3دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش )داسد. اصآ٘زبیی وٝ ٔمذاسٔیبٍ٘یٗ تبحیشٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی 

تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت ٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی  ( ثیـتشاػت ثٙبثشایٗ ٔی3)

 ثٟـٟشتبحیشداسد.

 ػٛاَ ػْٛ:

 ؟آیب سادیٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـٟشتبحیشداسد

 تک متغیزه مزبوط به سوال سوم تحقیق t( نتبیج حبصل اسآسمون 8جدول )

 ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد ؿبخق
ا٘حشاف 

 ٔؼیبس

ٔیبٍ٘یٗ 

 ٘ظشی
 ْt 

دسرٝ 

 آصادی
sig 

ٔیضاٖ خغب 

(α) 

 تبحیش سادیٛ ثش اٍِٛپزیشی

سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ 

 آٔٛصاٖ

346 3.73 91. 3 15.149 199 000/0 05/0 

 

ٔی ثبؿذثٙبثشایٗ ٘تیزٝ  05/0( وٛچىتشاص sig;000/0دػت آٔذٜ ) ( ٚػغح ٔؼٙبداسی ث149/15ٖٝٛ )ثبتٛرٝ ثٝ ٔمذاسآصٔ

ؿٛدثیٗ ٔیبٍ٘یٗ تبحیشسادیٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشٚٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد.  ٔی

( 3( اصٔمذاسٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی )73/3ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش )اصآ٘زبیی وٝ ٔمذاسٔیبٍ٘یٗ تبحیشسادیٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی 

تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت سادیٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش دثیشػتبٖ ٞبی  ثیـتش اػت ثٙبثشایٗ ٔی

 ثٟـٟشتبحیشداسد.

 ػٛاَ چٟبسْ:

 ٟشتبحیشداسد؟آیبتّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی ثٟـ

 تک متغیزه مزبوط به سوال چهبرم تحقیق t: نتبیج حبصل اسآسمون 9جدول 

 ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد ؿبخق
ا٘حشاف 

 ٔؼیبس

ٔیبٍ٘یٗ 

 ٘ظشی
 ْt 

دسرٝ 

 آصادی
sig 

ٔیضاٖ خغب 

(α) 

تبحیش تّٛیضیٖٛ ثش اٍِٛپزیشی 

سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ 

 آٔٛصاٖ

346 3.80 1.02 3 11.019 199 000/0 05/0 
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ثبؿذ ثٙبثشایٗ ٘تیزٝ  ٔی 05/0( وٛچىتشاص sig;000/0دػت آٔذٜ ) ( ٚػغح ٔؼٙبداسی ث019/11ٝرٝ ثٝ ٔمذاسآصٖٔٛ )ثبتٛ

ؿٛدثیٗ ٔیبٍ٘یٗ تبحیشتّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش ٚٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد  ٔی

( اصٔمذاسٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی 80/3ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش ) داسد. اصآ٘زبیی وٝ ٔمذاسٔیبٍ٘یٗ تبحیش تّٛیضیٖٛ

تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت تّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼشدثیشػتبٖ ٞبی  ( ثیـتشاػت ثٙبثشایٗ ٔی3)

 ثٟـٟشتبحیشداسد.

 

 گیزی بحث و نتیجه -14

دسكذدسٔذاسع  79٘فشاصدا٘ؾ آٔٛصاٖ ا٘تخبة ؿذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ربٔؼٝ آٔبسی  346 ٘تبیذ حبكُ اصتحمیك ٘ـبٖ داد وٝ اص ٔزٕٛػٝ

دسكذػبَ  29دسكذػبَ دْٚ، 5/21دسكذ ػبَ اَٚ، 20دسكذ دسٔذاسع غیشا٘تفبػی ٔـغَٛ ثٝ تحلیُ ٞؼتٙذوٝ  21دِٚتی ٚ 

 دسكذدس پیؾ دا٘ـٍبٞی ٔـغَٛ ثٝ تحلیُ ا٘ذ. 5/29ػْٛ ٚ 

دسكذوٓ  18دسكذ ٔتٛػظ ٚ  27بدٜ اص ٚػبیُ استجبعی رٕؼی دسعَٛ سٚص سا دس حذصیبد، دسكذ اص افشاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٔیضاٖ اػتف 55-

دسكذاص  10ػٙٛاٖ ٕ٘ٛد٘ذ. ٕٞچٙیٗ دسٔٛسدثیـتشیٗ ػٟٓ ٚػبیُ استجبط رٕؼی دس پشوشدٖ اٚلبت فشاغت دا٘ؾ آٔٛصاٖ،

 ٖ ٕ٘ٛد٘ذ.دسكذػبیشٚػبیُ استجبط رٕؼی ساػٙٛا 10دسكذٔبٞٛاسٜ ٚ  25دسكذتّٛیضیٖٛ، 55افشادسادیٛ،

 13دسكذ ثٝ ٔبٞٛاسٜ ٚ  22دسكذ ثٝ تّٛیضیٖٛ، 5/35دسكذاص افشادٔیضاٖ ثشآٚسدٖ ٘یبصٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ربٔؼٝ سا ثٝ سادیٛ، 5/11 -

 دسكذثٝ ػبیشٚػبیُ استجبط رٕؼی اختلبف دادٜ ا٘ذ.

بط رٕؼی ثیـتشاصحذٔتٛػظ )ػٝ( ثشای ٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی پبػخ ٞب، ٔیبٍ٘یٗ تبحیشسػب٘ٝ ٞبی استج3ثبتٛرٝ ثٝ دس٘ظشٌشفتٗ ػذد  -

( داسای وٕتشیٗ تبحیش ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی 73/3( داسای ثیـتشیٗ تبحیشٚسادیٛ ثبػذد )99/3ثٛدٜ وٝ دسایٗ ثیٗ تّٛیضیٖٛ ثبػذد )

 ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٛدٜ اػت.

استجبط رٕؼی ثیـتشاصحذٔتٛػظ  )ػٝ( ثشای ٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی پبػخ ٞب، ٔیبٍ٘یٗ تبحیشسػب٘ٝ ٞبی3ثب تٛرٝ ثٝ دس٘ظشٌشفتٗ ػذد  -

( داسای وٕتشیٗ تبحیشثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی 61/3( داسای ثیـتشیٗ تبحیش ٚ سادیٛ ثب ػذد )99/3ثٛدٜ وٝ دسایٗ ثیٗ ٔبٞٛاسٜ ثبػذد )

 اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٛدٜ اػت.

ثشایٗ تٕبٔی ٔتغیشٞبی تحمیك ( ثٙبSig>0.05ٔی ثبؿذ ) 05/0دٞذوٝ چٖٛ ػغح ٔؼٙبداسی ثضسٌتشاص  ٘تبیذ آصٖٔٛ ٘ـبٖ ٔی

ته ٔتغیشٜ ثشای ثشسػی ػٛاالت تحمیك اػتفبدٜ  tٞبی پبسأتشیه ٘ظیشآصٖٔٛ  تٛاٖ اصآصٖٔٛ اصتٛصیغ ٘شٔبَ ثشخٛسداساػت ٚٔی

 ثشد.

 ٕٞچٙیٗ ٘تبیذ ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ: 

 ٞبی ارتٕبػی ٚ اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ثشسػی تبحیش سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی )تّٛیضیٖٛ، ٔبٞٛاسٜ ٚ سادیٛ( ثشاٍِٛپزیشی سفتبس

ؿٛدوٝ ثیٗ ایٗ  ٔی ثبؿذ، ٘تیزٝ ٔی 05/0( وٝ وٛچىتش اص sig;000/0دػت آٔذٜ ) پؼش، ثب تٛرٝ ثٝ ػغح ٔؼٙبداسی ثٝ

پبسأتش ٚٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد. ٕٞچٙیٗ اص آ٘زبیی وٝ ٔمذاسٔیبٍ٘یٗ تبحیش سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی 

( اصٔمذاسٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی 87/3ٚسادیٛ( ثش اٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی ٚاخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش ) )تّٛیضیٖٛ، ٔبٞٛاسٜ

تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت وٝ سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی )تّٛیضیٖٛ، ٔبٞٛاسٜ ٚ سادیٛ( ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی  ( ثیـتش اػت، ٔی3)

 ٚ اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش تبحیش داسد.

 دػت آٔذٜ  ٖٛ ثش اٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش، ثب تٛرٝ ػغح ٔؼٙبداسی ثٝاص٘تبیذ تبحیش تّٛیضی

(000/0;sig وٝ وٛچىتش اص )ؿٛد ثیٗ ایٗ ٔٛسد ٚٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد.  ٔی ثبؿذ، ٘تیزٝ ٔی 05/0

( اصٔمذاسٔیبٍ٘یٗ 99/3دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش )اصآ٘زبیی وٝ ٔمذاسٔیبٍ٘یٗ تبحیشتّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی 

 تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت وٝ تّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تبحیش داسد. ( ثیـتشاػت، ٔی3٘ظشی )

 ٝدسٔٛسد تبحیش ٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی، ثبتٛرٝ ثٝ ػغح ٔؼٙبداسی ث ( ٜ000/0دػت آٔذ;sig وٝ وٛچىتش )

ؿٛد ثیٗ ایٗ ٔٛسد ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد. اصآ٘زبیی وٝ ٔمذاسٔیبٍ٘یٗ  ٔی ثبؿذ، ٘تیزٝ ٔی 05/0اص 
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( ثیـتشاػت ثٙبثشایٗ 3( اصٔمذاسٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی )87/3تبحیشٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش )

 سٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تبحیش داسد.تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت وٝ ٔبٞٛاسٜ ثش اٍِٛپزیشی سفتب ٔی

 ٝدػت آٔذٜ  ٘تبیذ حبكُ اصاحش سادیٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ، ثب تٛرٝ ثٝ ػغح ٔؼٙبداسی ث

(000/0;sig وٝ وٛچىتش اص )ؿٛد ثیٗ ایٗ ٔٛسد ٚٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد.  ٔی ثبؿذ، ٘تیزٝ ٔی 05/0

( اص ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ 73/3مذاسٔیبٍ٘یٗ تبحیش سادیٛ ثش اٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش )اصآ٘زبیی وٝ ٔ

 تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت وٝ سادیٛ ثش اٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تبحیش داسد. ( ثیـتشاػت ثٙبثشایٗ ٔی3٘ظشی )

 ا٘ؾ آٔٛصاٖ، ثب تٛرٝ ثٝ ػغح ٔؼٙبداسی ثٝ دػت آٔذٜ دس ٔٛسد تبحیش تّٛیضیٖٛ ثش اٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی د

(000/0;sig وٝ وٛچىتشاص )ؿٛد ثیٗ ایٗ ٔٛسد ٚٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد. اص  ثبؿذ، ٘تیزٝ ٔی ٔی 05/0

ٗ ٘ظشی ( اصٔمذاسٔیبٍ٘ی80/3آ٘زبیی وٝ ٔمذاسٔیبٍ٘یٗ تبحیشتّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش )

 تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت وٝ تّٛیضیٖٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تبحیشداسد. ( ثیـتشاػت، ٔی3)

 ( ٜ000/0دسٔٛسد تبحیشٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثبتٛرٝ ثٝ ػغح ٔؼٙبداسی ثٝ دػت آٔذ;sig )

ٔٛسد ٚٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد. اصآ٘زبیی وٝ  ؿٛد ثیٗ ایٗ ثبؿذ، ٘تیزٝ ٔی ٔی 05/0وٝ وٛچىتشاص 

( 3( اصٔمذاسٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی )99/3ٔمذاسٔیبٍ٘یٗ تبحیشٔبٞٛاسٜ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش )

 تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت وٝ ٔبٞٛاسٜ ثش اٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تبحیشداسد. ثیـتشاػت، ٔی

 ٛٔ دس( ٜ000/0سد تبحیش سادیٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب تٛرٝ ثٝ ػغح ٔؼٙبداسی ثٝ دػت آٔذ;sig )

ؿٛد ثیٗ ایٗ ٔٛسد ٚٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد. اصآ٘زبیی وٝ  ٔی ثبؿذ، ٘تیزٝ ٔی 05/0وٝ وٛچىتش اص 

( 3( اص ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ ٘ظشی )61/3خاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش )ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ تبحیش سادیٛ ثشاٍِٛپزیشی سفتبسٞبی ا

 تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت سادیٛثشاٍِٛ پزیشی سفتبسٞبی اخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تبحیشداسد. ثیـتشاػت، ٔی

  ٕٞچٙیٗ ٘تبیذ ایٗ ٔغبِؼٝ وٝ ٘ـبٖ داد تّٛیضیٖٛ، ٔبٞٛاسٜ ٚ سادیٛ ثش سفتبسٞبی ارتٕبػی ٚاخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تأحیشداسد

( ثبػٙٛاٖ ثشسػی اسصؿٟبی اخاللی رٛا٘بٖ ؿٟشی اكفٟبٖ ٚٔؼٙبداس ثٛدٖ ساثغٝ آٖ ثب سػب٘ٝ 1389ؿٟبثی )٘تبیذ تحمیك ثب 

( ػٙٛاٖ ثشسػی ربٔؼٝ ؿٙبختی ػٛأُ ٔٛحش ثشاٍِٛ پزیشی سفتبسارتٕبػی 1388ٞب استجبط رٕؼی، ثب ٘تبیذ تحمیك عبیفٝ )

ثب ٘ٛع فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی ٚپشٚسؿی ٔذاسع، ثب ٘تبیذ تحمیك الیی دختشاٖ ٚٔؼٙبداس ثٛدٖ ساثغٝ ٔتغیشٚاثؼتٝ تحمیك 

( ثبػٙٛاٖ ثشسػی ٘مؾ تّٛیضیٖٛ دسایزبد ٚتمٛیت ٌشایؾ دیٙی دا٘ـزٛیبٖ دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ 1388ٚثبلشی )

یشسػب٘ٝ ٞبی (، ػٙٛاٖ تبح1391خٛساػٍبٖ ٚٔؼٙبداس ثٛدٖ ایٗ ٔتغیشٞب ثب یىذیٍش، ثب ٘تبیذ ٔغبِؼٝ ػظیٕی ٕٚٞىبساٖ )

رٕؼی ثشایزبدأٙیت ٚٔؤحشثٛدٖ سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی ثٝ ػٙٛاٖ ٔىٕـُ ٚ ٟٕٔتـشیٗ ػبٔـُ تمٛیت وٙٙذٜ أٙیت ػٕٛٔی 

(، ثب ػٙٛاٖ ثشسػی ٘مؾ سػب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ثب تبویذ ثش ٔبٞٛاسٜ ٚ 1387ّٔی ٕٚٞچٙیٗ ثب ٘تبیذ تحمیك آریٗ ٚ پیشٔحٕذی )

ٚٞٓ رٟت ٔی ثبؿذ ٚ ٍٕٞی ایٗ ٔغبِؼبت ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ٔؤیذ ایٗ ٔٛضٛع ایٙتش٘ت ثش ٞٛیت فشٍٞٙی دا٘ـزٛیبٖ ٕٞؼٛ 

ٞؼتٙذوٝ سػب٘ٝ ٞبی استجبط رٕؼی )تّٛیضیٖٛ، ٔبٞٛاسٜ ٚ سادیٛ( ثش سفتبسٞبی اخاللی ٚ ارتٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚرٛا٘بٖ 

 ٔؤحشٔی ثبؿٙذ.
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