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  چکیذُ

ٚش . زض ایٗ ٔغبِقٝ وٝ ثٝ ض ایٗ تحمیك ثب ٞسف ثطضسی فٛأُ اختٕبفی ٚ فطٍٞٙی ٔطتجظ ثب  زیٗ زاضی ا٘دبْ ضسٜ است

افتجبض پطسص  ٘فط اظ  سبوٙبٖ ضٟط ضیطاظ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفتٙس. 384 است غٛضت ٌطفتٝٚ ثب استفبزٜ اظ پطسطٙبٔٝ پیٕبیص 

٘تبیح تحمیك ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ ٘بٔٝ یه افتجبض غٛضی است ٚ ضٚش آِفبی وطٚ٘جبخ پبیبیی سٛاالت پطسص ٘بٔٝ ضا تبییس ٔی وٙس. 

یطی ثبٚضزاضت ٞب ٚ ضفتبضٞبی زیٙی ٔطزْ زاضتٝ است .ٟٕٔتطیٗ ٔتغیطٞبیی وٝ زض فٛأُ ٔصوٛض ٘مص ٟٕٔی زض ضىُ ٌ

خٙسیت ٚٚضقیت اضتغبَ ثٛزٜ  وٝ ثط پسیسٜ زیٙساضی  ، ، ضسب٘ٝ ٞبی سٙتی، سطٔبیٝ اختٕبفی ٚضقیت زیٙی ٔطزْ تأثیط زاضتٝ ا٘س

ٝ فطٍٞٙی ٚ ٚضقیت تبُٞ ثب پسیسٜ زیٗ زاضی اضتجبط تبثیط زاضتٝ ا٘س.أب سبیط ٔتغیطٞب ٕٞچٖٛ پبیٍبٜ اختٕبفی ،ثقس ذب٘ٛاض،سطٔبی

 ٔقٙب زاضی ٘ساضتٝ ا٘س.
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 هقذهِ

آزاة زیٙی ٞطخبٔقٝ  افتمبزات ٕٚٞٛاضٜ  زیٗ زض ازٚاض ٔرتّف تبضید ٕٞٛاضٜ یىی اظ ِٔٛفٝ ٞبی ٟٔٓ زض خٛأـ ا٘سب٘ی ثٛزٜ است.

تفىط ٞط لْٛ  ٔٙبسه تب حسٚزی ذٛز ثیبٍ٘ط عطظ ظ٘سٌی ٚ ای ثرطی اظاٍِٛی ظ٘سٌی افطاز ثٛزٜ ٚٔطبٞسٜ ٚزضن ایٗ افتمبزات ٚ

ٞط چٙس ٕٔىٗ است ٔیعاٖ ٚ٘حٜٛ ی اخطای ٔٙبسه زض ثقضی خٛأـ ضبٞس تغیطاتی ثٛزٜ است ِٚی زیٗ ٘ٝ  ٚ ّٔتی ثٛزٜ است.

ثّىٝ ٕٞچٙبٖ یىی اظ اضوبٖ ٟٔٓ ظ٘سٌی ثططی ثبلی ٔب٘سٜ است. ٚخٛز ضٚیىطز ٞبی  ، سٌی ا٘سبٖ أطٚظی وٙبض ٘طفتٝتٟٙب اظ ظ٘

ٞٙطی ٚ فّسفی زض وٙبض ٞٓ ٚ تجبزَ زیسٌبٜ ٞب ٔی تٛا٘س افطازضا زض زاضتٗ ضٙبذت ثٟتطاظ یه پسیسٜ یبضی  فّٕی، ٔرتّف زیٙی،

ٞبی ثیطٚ٘ی ٚ استفبزٜ اظ اثعاضٞبی تدطثی ٚ ازضاوی ٔی تٛا٘س  ثیطتط ثط ٚالقیت ٕٞبٖ عٛض وٝ یه ضٚیىطز فّٕی ثب تىیٝ ٕ٘بیس،

ثیبٖ وٙٙسٜ ٌٛضٝ ٞبیی اظحمبیك ٔٛخٛزثبضس یه ضٚیىطز ٞٙطی ٘یع ثب تىیٝ ثط ٚالقیت ٞبی زضٚ٘ی ٚ استفبزٜ اظ اثعاضٞبی ضٟٛزی 

ٚحسی  ثیٙی زیٙی وٝ ٘ٝ ثطضسی ضٟٛزی ٚخٛز خٟبٖ زض وٙبض آٟ٘ب ٔی تٛا٘س تىٕیُ وٙٙسٜ ضٙبذت ا٘سبٖ ثبضس ٚ ٚ حسی

سبظٔبٖ زازٖ ثٝ اٍ٘یعٜ ٞب ٚوطص ٞب ٚ  "ٔحض  است ٚ ٘ٝ ثطضسی ازضاوی ٚالقیت،ثّىٝ ثطعجك تقطیف ظیُٕ فجبضت است اظ:

وٙس ٘یع ٔی تٛا٘س ضٚضٗ وٙٙسٜ خٙجٝ ٞبیی ثبضس وٝ ٕٔىٗ است اظ زیسٌبٜ  اضظش ٞبی فطزی وٝ ثٝ آٖ ٞب ٔقٙبی غطیح فغب ٔی

 (71:1392 1)ظیُٕ" فّٕی ٔرفی ٔب٘سٜ ثبضس. ٞٙطی یب

 

 ٍضرٍرت اًجام تحقیق لِأهس بیاى

فٛأُ اختٕبفی ٚ فطٍٞٙی ٔٛثط ثط ثبٚضٞب ٚفّٕىطزٞبی زیٙی افطاز ٔی ثطضسی ٔسبِٝ ای وٝ زض ایٗ خب ثٝ آٖ پطزاذتٝ ٔی ضٛز،

فطٍٞٙی ثٛزٜ است ٚ ٞط وساْ اظ ایٗ -ٕبفیثبضس.ثبٚضٞب ٚ فّٕىطزٞبی زیٙی افطاز ٕٞٛاضٜ ٔتبثط اظ فٛأُ ٔرتّف فطزی ٚ اخت

زض ایٗ تحمیك ضٕٗ پصیطش ٚخٛز  .فٛأُ ٌبٜ ثب ضٚیىطزٞبی تمّیُ ٌطایب٘ٝ ٔٛضز ثطضسی ٌستطزٜ زض ٕٞبٖ فبُٔ لطاضٌطفتٝ ا٘س

أُ زاضی افطاز، سقی زض وٙىبضی زض تبثیط فٛ تبثیطات سبیط فٛأُ ضٚا٘طٙبذتی، التػبزی ٚ سیبسی ٚ...ثط پسیسٜ زیٗ ٚ زیٗ

. اظ عطفی زض خبٔقٝ خٛاٖ ایطاٖ ثب تٛخٝ ثٝ تغیط زیسٌبٜ ٞبٚ ٔیعاٖ زستطسی ثٝ اعالفبت ٘سجت ثٝ فطٍٞٙی ٚاختٕبفی ٔٛثط زاضیٓ

٘سُ ٞبی ٌصضتٝ ثرػٛظ ٘سُ خٛاٖ ا٘مالة وٝ زض  ضزٜ ٞبی سٙی ایٗ تحمیك ٕ٘ی ٌٙدٙس ٘یبظ ثٝ تٛخٝ زٚثبضٜ ٚ زضن ٔقٙبی 

 ضی  ٔحسٛة ٔی ضٛز.زیٗ اظ زیسٌبٜ ایٗ ٘سُ أطی ضطٚ

ثطضسی ٍ٘طش ٞب ٚ ٌطایص ٞبی افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞبی اختٕبفی زاضای إٞیت ثسیبض ظیبزی است ،چطا وٝ ٍ٘طش ٞبی افطاز اظ خٟتی 

ثب ضٙبذتٟب ٚآٌبٞی ٞب ٚ اظ خٟت زیٍط ثب ضفتبض ٞب ٚ اٍِٛٞبی ضفتبضی آٟ٘ب زض اضتجبط است . ٍ٘طش فطز ثٝ ٔفیس ثٛزٖ یب ٔضط 

ضفتبضٞبی زیٙی زاضای ثبظتبة ٞبیی زض اختٕبؿ ذٛاٞس ثٛز اظ عطف زیٍط ضطایظ ذبظ خبٔقٝ ضٟطی ضیطاظ وٝ زض ثٛزٖ ثبٚضٞب ٚ 

حبَ ٌصاض اظ یه ضٟط ٘طیٙی سٙتی ٚتجسیُ ضسٖ ثٝ یه اثطضٟط ٔی ثبضس  ٔی تٛا٘س تبثیط  تغیطات اختٕبفی ٚ فطٍٞٙی ضا ثط 

تٛا٘س ضبُٔ فٛأّی ٕٞچٖٛ ٔیعاٖ استفبزٜ ٚ زستطسی ثٝ ضسب٘ٝ ،وٓ  زیٗ زاضی ضا ثٝ غٛضت ثبضظتطی ٘طبٖ زٞس.ایٗ تغیطات ٔی

 ضسٖ ضٚاثظ زضٖٚ ذب٘ٛازٜ ،تقبٔالت اختٕبفی ٔستمیٓ ٚ ٔدبظی ثیطتط ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ سطٔبیٝ اختٕبفی ٚ فطٍٞٙی ثبضس.

ت ایٗ فٙبغطزض تمٛی زاضی وٕىی ثٝ خبٔقٝ زض خٟت تٛا٘سضٕٗ وطف فٙبغط ٟٔٓ تبثیطٌصاضی زض زیٗ ثطضسی فّٕی زیٗ ٔی

فبوتٛضٞبی ٔرطة زض زیٗ زاضی ضا ضٙبسبیی وٙس وٝ  تٛا٘س اظ عطفی ٌستطش ضٙبذت ٔی.غٛضت تٕبیُ ثٝ ٌستطش آٖ ثبضس 

ٚثب سیبست  ضیبوبضی ٌطز٘س تٛا٘ٙس فبُٔ وبٞص ٔیعاٖ آٖ یب ضىُ ٌیطی اضىبَ افطاعی یب حتی ثطٚظ ا٘حطافبت زیٙی اظ لجیُ ٔی

 . ُ الساْ ٕ٘بیسٌصاضی زض خٟت اغالح ایٗ فٛأ

ٔسبِٝ ٟٔٓ زیٍط ایٗ وٝ  أطٚظٜ ٔب زض فػط اضتجبعبت ظ٘سٌی ٔی وٙیٓ زیٍط فٛاغُ ظٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی ثٝ ٞٓ ٘عزیه ضسٜ ا٘س 

،ضسب٘ٝ ٞب إٞیتی فعایٙسٜ یبفتٝ ا٘س ٚ ٘ٛفی أپطیبِیسٓ فطٍٞٙی ضىُ ٌطفتٝ است ٚ افطاز زض وطٛضٞبی ٔرتّف خٟبٖ ثب استفبزٜ 

ٚ فطٍٞٙی ضٚظ ثٝ ضٚظ اظ فطًٞٙ ٞب ٚ ثبٚضٞبی لجّتط ذٛز فبغّٝ ٔی ٌیط٘س. أطٚظٜ ٔی تٛاٖ ایٗ ؽبٞط تحَٛ  اظ أٛاج ضسب٘ٝ ای

                                                           
1 G.Simmel 
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یبفتٝ ضا زض ٔیبٖ الطبض ٔرتّف اختٕبؿ زیس ِٚی ایٗ وٝ آیب ایٗ ٔسبِٝ تٛا٘ستٝ است زض ثبعٗ افطاز ٞٓ ضسٛخ وٙس ٚ آیب ضٚاثظ آٟ٘ب 

 یٗ پژٚٞص ثٝ ضٚضٗ ضسٖ آٖ وٕه ٔی وٙس .ضا ثب زیٗ تغیط زازٜ است ؛ثحثی است وٝ ا

 

 هباًی ًظری ٍ پیشیٌِ تحقیق

 قیقات داخلی تح

ثطضسی خبٔقٝ ضٙبسی تبثیط پبیٍبٜ اختٕبفی التػبزی ٚ "(زض پبیبٖ ٘بٔٝ وبضضٙبسی اضضس ذٛز ثبفٙٛاٖ 1383سیبٚش أیطی )

ظٔیٙٝ ضسیسٜ است . تحمیك وٝ ثط اسبس   ثٝ ٘تبیح ٘سجتب ٔطبثٟی ثب سبیط تحمیمبت زضایٗ "خٙسیت زض زیٗ زاضی خٛا٘بٖ

ٔغبِقٝ ٔٛضزی زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍبٜ ضیطاظ ا٘دبْ ٌطفتٝ است ٘طبٖ زٞٙسٜ ٚخٛز یه ضاثغٝ ٔٙفی  ٔیبٖ پبیٍبٜ اختٕبفی التػبزی 

٘ىتٝ لبثُ تٛخٝ زض ایٗ تحمیك ایٗ است وٝ پژٚٞص ٘طبٖ ٔیسٞس وٝ خٛا٘بٖ یه ضٚیىطز ضرػی تطی .ٚ زیٗ زاضی ٔی ثبضس

ت ثٝ زیٗ زاض٘س . ٕٞچٙیٗ زض اثقبز افتمبزی ،تدطثی ٚ پیبٔسی ٘یع ثیٗ ٔتغیط سٗ ٚ زیٙساضی ضاثغٝ ٚخٛز زاضز أب زض ثقس ٘سج

 (.144:1383ٔٙبسىی ثب ثبالتط ضفتٗ سٗ اثقبز ٔٙبسىی زیٗ زاضی ثیطتط ٔی ضٛز.)أیطی 

ثٝ ثطضسی تبثیط تفبٚت ٘سّٟب "ضٔیبٖ ٘سّٟبٚضقیت زیٗ زاضی ٚ ٍ٘طش ثٝ آیٙسٜ زیٗ ز"(زضتحمیمی تحت فٙٛا1388ٖاحٕسی )

ثط ثبٚضٞبی زیٙی زض ضٟطستبٖ سٙٙسج پطزاذتٝ است ،ٔغبثك ا٘تؾبض ثب تٛخٝ ثٝ ضٚحیٝ ٔحبفؾٝ وبض تط ثٛزٖ زض سٙیٗ ثبالتط ثٝ 

پیبٔسی ٚ  ِحبػ زیٗ زاضی ضتجٝ ٘سُ ثعضٌسبَ ثبالتط اظ ٘سُ خٛاٖ لطاض زاضز .ٕٞچٙیٗ تفبٚت ٔقٙب زاضی ٔیبٖ زٚ ٘سُ زض اثقبز

 ٔٙبسىی ٍ٘طش ثٝ آیٙسٜ ٚخٛز زاضز.

ثط ضٚی  زا٘ص آٔٛظاٖ ٔمغـ  پیص  "ثطضسی فٛأُ ٔٛثطثط پبیجٙسی زیٙی خٛا٘بٖ "( ٘یعتحمیمی تحت فٙٛا1390ٖفبثسیٙی )

زا٘طٍبٞی ٌطٔسبضا٘دبْ زازٜ است وٝ ٘تبیح آٖ ٘طبٖ ٔی زٞس ثیٗ ٔٛلقیت اختٕبفی افطاز ثب ضبذع ٞبیی چٖٛ ضغُ پسض، 

یالت پسض ٚ ٔیعاٖ زض آٔس ذب٘ٛازٜ ثب ٔیعاٖ زیٗ زاضی زا٘ص آٔٛظاٖ تفبٚت ٔقٙب زاضی ٚخٛز زاضز،.ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ثبالتط تحػ

 ثٛزٖ زض آٔس ٘یع ثب ٔطتجٝ زیٙساضی زاضی ضاثغٝ ٔٙفی ٔی ثبضس .أب ٕٞیٗ تحمیك ٘ٛؿ ضغُ پسض ضا فبّٔی ثی تبثیط ٘طبٖ ٔی زٞس.

 تحمیمبت ذبضخی

ثٝ ز٘جبَ ٔطرع وطزٖ ضاثغٝ زیٗ زاضی ٚ  (زض ٔغبِقٝ ای وٝ زض وطٛض استطاِیب ا٘دبْ زازٜ ا٘س 1376)2ا٘سٚ زی ٚ 1ٔه آِیستط

ٔی ثبضٙس زاضتٝ ا٘س..یبفتٝ ٞبی آ٘بٖ ٘طبٖ زاز اٌط  خٙسیت ثٛزٜ ا٘س ٚ سقی زض فٟٕیسٖ ایٙىٝ چطا ظ٘بٖ ثیطتط اظ ٔطزاٖ زیٗ زاض

ثیٗ زیٗ زاض ثٛزٖ ظٖ ٚ ٔطز ضاثغٝ ای ٚخٛز ٘ساضز أب ٕٞیٗ وٝ ایٗ ، ٘طٛززض اضتجبط ثب ضطوت زض ٘یطٚی وبض زض ٘ؾط ٌطفتٝ 

 (398:1376.)زٚاس،ٔتغیط ٚاضز ٔقبّٔٝ ٔی ضٛز ایٗ ٘سجت ثٝ سٛز ظ٘بٖ است  ٚ ظ٘بٖ ضا ٔصٞجی تط اظ ٔطزاٖ ٘طبٖ ٔی زٞس 

ثٝ ثطضسی فُّ ٔصٞجی تط ثٛزٖ  ٘یع"ٔصٞجی ثٛزٖ ظ٘بٖ زضغطة "تحت فٙٛاٖ  زض ثطیتب٘یب  زض تحمیمی (1998)4ٚ زاٚی3ٚاِتط

٘ٛیسٙسٜ اؽٟبض ٔی وٙس وٝ ٞٓ ظ٘بٖ زضٕٞٝ ی ضبذع ٞب زاضای ٕ٘طات ثبالتطی ثٛزٜ ا٘س  ایطبٖ .عجك تحمیك ا٘سظ٘بٖ پطزاذتٝ 

آسیت پصیطی فیعیىی ٚ ٞٓ اختٕبفی تحت ضطایظ تدسز تغیط ٔی وٙس ٚ ایٗ ثبفث ٔی ضٛز وٝ ز٘یب ٌطایی زض ٔطزاٖ ثیص اظ 

 (.650:1998ٚاِتط ٚ زاٚی،)ظ٘بٖ ثبضس 

 

 ًظری تحقیق  هباًی

ثطای اضائٝ ٘ؾطیبت ثطذی اظ ٟٕٔتطیٗ خبٔقٝ ضٙبسبٖ والسیه ٚ ٔقبغط،ضبیس ثٟتطیٗ زستٝ ثٙسی،زستٝ ثٙسی ضٚش ضٙبذتی 

٘ؾطیبت خبٔقٝ ضٙبسی ثبضس.یقٙی اَٚ ضٞیبفت سبذتی وبضوطزی وٝ ثط پبیٝ پٛظیتیٛیسٓ ثٙب ضسٜ است،زْٚ ضٞیبفت تفسیطی ٚ 

سْٛ ضٞیبفت ا٘تمبزی، زض ایٗ تحمیك سقی ضسٜ است خبٔقٝ ضٙبسبٖ والسیه ضا زض ٔمِٛٝ ای لطاض زٞیٓ وٝ ثیطتطیٗ سٙریت 

                                                           
1 -MC.Allister 

2 -De vaus 

3 -Walter 

4 -Davie 
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٘ؾطیٝ  ٔطٚضی ثط ازأٝزض  .ضا ثب آٖ زاضتٝ ثبضس.اثتسا ثٝ ثطضسی آضا ٚ ٘ؾطات  ٔتفىطا٘ی اظ زیسٌبٜ ٞبی شوط ضسٜ ذٛاٞیٓ پطزاذت 

.زض پبیبٖ ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ٔٛضٛؿ سطٔبیٝ اختٕبفی ٚ فطٍٞٙی زض ایٗ تحمیك ثٝ ثطضسی  زیٗ ثٝ فٙٛاٖ خجطاٖ ذٛاٞیٓ زاضت

 ٘ؾطیبت ثٛضزیٛ ثٝ عٛض ٔدعا ذٛاٞیٓ پطزاذت .

 

 کارکردگرایی

زیسٌبٜ زٚضویٓ زیٗ چیعی خع ٘یطٚی خٕقی خبٔقٝ ثط افطاز ٘یست.ایٗ خبٔقٝ است وٝ سطچطٕٝ زیٗ است ٚ ایٗ خبٔقٝ  اظ

 ضا ٔمسس ٚ ثقضی ٞب ضا غیط ٔمسس ٔی ضٙبسس.  است وٝ ثقضی چیعٞب

٘ٛؿ تمسیٓ وبضفبّٔی اسبسی است وٝ اظ زیسٌبٜ زٚضویٓ زض ضىُ ٌیطی ا٘ٛاؿ خٛأـ ٚ افىبضٚ افتمبزات ٔٛخٛز زض آٟ٘ب ٔٛثط 

یط٘س ٚتحت است. زض خٛأـ اثتسایی ضطایظ ظ٘سٌی ثطای افطاز یىسبٖ ثٛز ٚ افطاز اظ ایٗ ضطایظ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای یىسبٖ تبثیط ٔی پص

زٚضویٓ ٔقتمس است زض خٛأقی وٝ "ایٗ ضطایظ ثبٚضٞبی زیٙی ضىُ ٌطفتٝ ٘مطی اسبسی زض ا٘سدبْ خبٔقٝ زاضتٝ ا٘س.

ٕٞجستٍی ٔىب٘یىی ضایح است،افتمبزات خٕقی زض زیٗ ٔتٕطوع ٔی ضٛز. زض خٛأـ اثتسایی حمٛق خٙبیی،حمٛق زیٙی ٞستٙس 

تٛضات زیٙی ضا ٘مض ٔی سطیٗ تضٕیٗ ٞب ضا زاض٘س ،آٟ٘بیی ٞستٙس وٝ زٚ ضٙیـ تطیٗ خطْ ٞب یقٙی آٟ٘بیی وٝ ضسیس ت

(. أب تمسیٓ وبض زض خٛأـ ٘ٛیٗ ٘مطی ضا وٝ زیٗ زض ا٘سدبْ خبٔقٝ ثطفٟسٜ زاضز وٕطً٘ تط وطزٜ است ٚ 22:1379)ٌیس٘ع"وٙٙس

زٌطٌٖٛ ٔی ضٛز  ٚثط پبیٝ  ثسیٗ تطتیت ثب تمسیٓ وبض، ذسا اظ خٟبٖ ٚ ظ٘سٌی خٕقی خسا ٚ ٔتٕبیع ٔی ضٛز ٚ ٚخساٖ خٕقی

ٔفبٞیٓ ا٘تعافی ضىُ ٔی ٌیطز. ٕٞچٙیٗ زٚضویٓ فّٓ ضا ثٝ فٙٛاٖ ضلیجی ثطای زیٗ ٔقطفی ٔی وٙس.اٚ ٔقتمس است وٝ ثب افعایص 

فّٓ ٚ ضىُ ٌیطی ضٚحیٝ ا٘تمبزی ٚ ثطذٛضز فمال٘ی ثب خٟبٖ زیٗ سّغٝ ذٛز ضا اظ زست زازٜ است.ایٗ ضٚ٘س ثب ضضس ٚلسضت 

 خٟبٖ ثٝ تضقیف ثیطتط زیٗ ذٛاٞس ا٘دبٔیس. ٌطفتٗ فّٓ زض

ٚی یه ضٚیىطز وبضوطزٌطایب٘ٝ ضا ثب فٙبغط ضٚاٖ ضٙبذتی تطویت وطزٜ است ییٍٙط است. 70یىی  اظ ٘ؾطیٝ پطزاظا٘ی وٝ زض زٞٝ 

ضا فبّٔی - ثب تبویس ثط ٔسبِٝ ذب٘ٛازٜ-تبویس ٕٞعٔبٖ ثط ضٚی فٛأُ اختٕبفی ٚ ضٚاٖ ضٙبذتی تٛخٝ ثٝ فٛأُ ضٚا٘طٙبذتی  ضٕٗ 

اٚ افتمبز زاضز  .ٟٔٓ زض ثطضسی زیٗ زاضی ٔی زا٘س وٝ غفّت اظ آ٘طا ثبفث یه ضٚیىطز یىسٛیٝ ٚ ٔٙفقُ زض ثطضسی زیٗ ٔی زا٘س

وٝ ٚخٛز اضظش ٞبی فطاٌیط ثطای ظ٘سٌی وطزٖ ضطٚضی است ،ظیطا ا٘سبٖ ثبیس ثطای ٔسبئّی ٔب٘ٙس ٔسبِٝ ٔطي پبسد ٞبی لب٘ـ 

ٕچٙیٗ ثبیس ثتٛا٘س ٚخٛز ٔسبِٝ ضط زض ز٘یبی ا٘سب٘ی ضا تٛخیٝ ٚ ٔقٙب زاض وٙس ٚ ضاٜ حُ ٞبیی ضا ثطای وٙٙسٜ ای زاضتٝ ثبضس ٚ ٞ

ٔسبِٝ ضستٍبضی ثیب٘سیطس.ثٝ ایٗ تطتیت زیٗ ثطای ییٍٙط ٘ؾبٔی اظ ثبٚضزاضت ٞب است وٝ وبضوطز آٖ ثطای خبٔقٝ ایٗ است وٝ ثٝ 

زاٍ٘ی ٚ ضط یبضی ٔی ضسب٘س ٚ٘یبظ ٞبی ضٚا٘طٙبذتی افطاز ٕٞچٖٛ غّجٝ ٔطزْ زض ثطذٛضز ثب ٔسبئُ اغّی ظ٘سٌی ٔب٘ٙس ٔطي،خبٚ

 سثط ٞطاس، اضغطاة ٚ ٘بوبٔی ٚ ثی پٙبٞی ٔحطوٟبی ایدبز وٙٙسٜ زیٗ ٔقطفی ٔی ضٛ٘

 

 یذگاُ تفسیری ٍهعٌا گرایاًِد

طزٜ ا٘س.ٚثط ٞٓ ٔجب٘ی زیٗ زض ا٘سیطٝ ٚثط یه فبوتٛض اسبسی ثطای تجییٗ ٔسبئُ است.ٔسبِٝ ای وٝ زیٍطاٖ وٓ ثٝ آٖ تٛخٝ و"

ٝ افتمبز ٚی الطبض ٔرتّف خبٔقٝ ٞطوساْ ٕٔىٗ .ثفمّی ٚ ٞٓ ٔجب٘ی فبعفی زیٗ ضا زض اضتجبط ثب فٛأُ اختٕبفی لطاض ٔی زٞس.

است تفسیطٞبی ٔتفبٚتی اظ زیٗ زاضتٝ ثبضٙس. اظ زیسٌبٜ ٚثط سبذت زِٚت،اٚضبؿ التػبزی،سبظٔبٖ ازاضی،ٚضقیت 

ٞبی ٔبِی ٚ ثبظضٌب٘ی،ٟ٘بزٞبی حمٛلی،اٚضبؿ خغطافیبیی،ٚضقیت ٞٙط ٚ ازة ٚ ذالغٝ تطىیالت ضٟط٘طیٙی،تبسیسبت ٚ ثٍٙبٜ 

ٌٛ٘بٌٖٛ اختٕبفی ثب زیٗ اضتجبط زاض٘س ٚثط آٖ تبثیط ٔی ٌصاض٘س. ٚثط زض ٘تیدٝ اظ ٞطٌٛ٘ٝ اؽٟبض ٘ؾط تمّیُ ٌطایب٘ٝ زض خٟت پیٛ٘س 

 طضسی ٔیعاٖ تبثیطٔتمبثُ ٞط یه اظ ایٗ فٛأُ ٔرتّف ثب زیٗ زاضز.زازٖ زیٗ ثب فٛأُ اختٕبفی پطٞیع ٔی وٙس ٚ تٟٙب سقی زض ث

اظ زیٍط فٛأّی وٝ ٚثط ثط ثبٚضٞبی زیٙی ٔٛثط ٔی زیس ٔیعاٖ ضٞیبفت فمال٘ی خبٔقٝ است. ثٝ افتمبز ٚثط غطة زض ضٞیبفت ذٛز ثٝ 

ی حصف خٙجٝ ٞبی خبزٚیی ٚ ضفـ ٕٞٝ ی لّٕطٚٞبی وبض ٚ ظ٘سٌی فمُ ٌطاتط ثٛزٜ است ٚایٗ فمال٘یت زض لّٕطٚ زیٗ ثٝ ٔقٙب

(. ثٝ ثیبٖ زیٍط ٔیعاٖ ٚخٛز فمال٘یت زض خبٔقٝ فبّٔی ٔٛثط زض ثسیبضی 244:1392تٙبلض ٞب ٚ اثٟبٔبت زیٙی زاضز)ٕٞیّتٖٛ،

 افتمبزات ٚ ثبٚضٞبی زیٙی افطاز است. 
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 رٍیکرد اًتقادی 

ٔال اختٕبفی ٔی زا٘س وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ؾبْ عجمبتی وبضَ ٔبضوس ثب ثیبٖ زیسٌبٜ التػبزی ذٛز ثٝ ٘ٛفی زیٗ ضا یه فطاٚضزٜ وب

خبٔقٝ ضىُ ٔی ٌیطز .ثٝ افتمبز ٔبضوس ،تمسیٓ خٟبٖ ثٝ عجمبت ٌٛ٘بٌٖٛ التػبزی،خٟبٖ ثیٙی ٞبی 

سیبسی،اذاللی،فّسفی،ٔصٞجی ٌٛ٘بٌٖٛ ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز.زض ایٗ زیسٌبٜ فبُٔ التػبزی زض ٟ٘بیت ثٝ ٘ٛفی ٔٛثطتطیٗ ٚ وّیسی 

ضىُ ٌیطی ثبٚضٞبی زیٙی است. عجك ٘ؾط ٔبضوس خٙجٝ ٞبی التػبزی ٕٞچٖٛ اثعاض ٚ ٘یطٚٞبی تِٛیسی ظیطثٙبی تطیٗ فبُٔ زض 

خبٔقٝ ضا تطىیُ ٔی زٞٙس .اٚ زیٗ ضا ثٝ ٔثبثٝ یه پسیسٜ فطٍٞٙی زض ضٚثٙبی اختٕبفی لطاض ٔی زٞس وٝ زض یه ضاثغٝ یه سٛیٝ 

سبذتٝ ٔی ضٛز. ٞط ٘ٛؿ ٘ؾبْ التػبزی سبظٔبٖ ٔصٞجی ذبظ ذٛز ضا  تٛسظ ظیط ثٙب)ٔٙبسجبت ٚ ٘ؾبْ تِٛیسی (ضىُ ٔی ٌیطز ٚ

 (. 17:1393زاضز ٚ ٞطٌٛ٘ٝ تغیط زض ظیطثٙبی التػبزی خبٔقٝ سجت تغیط زض ضٚثٙبی ٔصٞجی ٔی ٌطزز)ٔطازی

 

 دیي بِ عٌَاى جبراى

ٛی است وٝ ثٝ آسب٘ی ٕ٘ی تٛاٖ آٖ ضٚیىطز زیٗ ثٝ فٙٛاٖ خجطاٖ وٝ ثٝ ٘ٛفی سقی زض اضائٝ ٘ؾطیٝ ای فبْ زضثبضٜ زیٗ زاضز ثٝ ٘ح

ضا زض ظٔطٜ ٘ؾطیٝ ٞبی وبضوطز ٌطایی ،تفسیطی ٚ ا٘تمبزی لطاض زاز،أب ٔب٘ٙس زیٍط ٘ؾطیبت ٔٛخٛز  ثب ٕٞٝ ی آٖ ٞب ثقضی ٚیژٌی 

ٗ ٞبی ٔطتطن زاضز. پبیٝ ٞبی ایٗ ضٚیىطز ثط اسبس ٘ؾطیٝ ٔجبزِٝ ٚ لٛا٘یٗ ٔطثٛط ثٝ ایٗ ٘ؾطیٝ است وٝ آٖ ٞٓ ٔجتٙی ثط ای

ٚثیٗ  1اغُ ٔی ثبضس وٝ ٕٞٝ یب تمطیجب ٕٞٝ ی وٙص ٞبی ٔتمبثُ ثططی ضا ٔی تٛاٖ ثٝ ٘ٛفی ٔجبزِٝ زض ٘ؾط ٌطفت .استبضن

ٔحطٚٔیت ضا تٟٙب یىی اظ فٛأّی ٔی زا٘ٙس وٝ ٘مص ٟٕٔی زض ثطاٍ٘یرتٗ ضفتبض زیٙی ثبظی ٔی وٙس ٚ زستیبثی ثٝ ٔقٙب ٚ  2ثطیح 

ع ٔی تٛا٘س ٔحطوٟبیی خٟت ضٚی آٚضزٖ ثٝ ثبٚضٞبی زیٙی ثبضس.ٔیعاٖ  پیچیسٌی ٞسف ظ٘سٌی ٚ ٔسبئُ ثٙیبزی ٚخٛزی ٘ی

خٛأـ یىی زیٍط اظ فٛأّی است وٝ ثٝ ٘ؾط استبضن ٚ ثیٗ ثطیح ضىُ ٌیطی ٘ٛؿ ثبٚضٞبی زیٙی ٔٛثط است ،آٟ٘ب اغُ ضا ثطایٗ 

سبظ٘س ٘یع ٌستطزٜ تط ٔی ضٛز .ایٗ ٔی ٌیط٘س وٝ ٞطچٝ خبٔقٝ پیچیسٜ تط ضٛز پٟٙٝ ٘مص ٞبیی وٝ فطًٞٙ آٖ خبٔقٝ ضا ٔی 

لضیٝ زض ٔٛضز تجییٗ ٞبی زیٙی خبٔقٝ ٘یع ٔػساق ٔی یبثس ٚ اظ آٖ چٙیٗ ثط ٔی آیس وٝ ثب پییچیسٜ ضسٖ فطًٞٙ خبٔقٝ 

ذسایبٖ ثط پٟٙٝ ظ٘سٌی ٘فٛش ثیطتطی پیسا ٔی وٙٙس ٚثط خٙجٝ ٞبی ٔرتّف ظ٘سٌی ثیص اظ پیص تسّظ ٔی یبثٙس 

غبظ ٔفبٞیٓ زیٙی ٔفْٟٛ ذسایبٖ ضىُ ٔی ٌیطز ،وٝ ا٘سبٖ ٞب زض خستدٛی ثطذی پبزاش ٞب ٞستی (.زض آ316:1392)ٕٞیّتٖٛ،

ٞبیی ٕٞچٖٛ ذسایبٖ ضا تػٛض ٔی وٙٙس وٝ لبزض٘س پبزاش ٞبیی ضا ثٝ آٟ٘ب ثجرطٙس. ثب ضضس پیچیسٌی خبٔقٝ ذجطٌبٖ زیٙی پیسا 

ٚ ا٘سبٖ ٞب اظ عطیك آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس زستطسی سبزٜ تطی ثٝ  ٔی ضٛ٘س وٝ ثٝ ٘ٛفی ازفب ٔی وٙٙس ٔیب٘دی ذسایبٖ ٚ ا٘سبٟ٘ب ٞستٙس

زض ازأٝ ٌستطش ضٚ٘س پیچیسٌی خٛأـ ،ضٚ٘س وبٞص ذسایبٖ ٘یع ازأٝ پیسا ٔی وٙس تب خبیی وٝ ثٝ .ثٝ پبزاش ٞب زاضتٝ ثبضٙس 

ضتٝ ثبضس ٚ ٘تٛا٘س یه ذسا ذتٓ ٔی ضٛز .آٖ ٞٓ ذسایی وٝ ثٝ تٟٙبیی ٕٞٝ ی پٟٙٝ ی ٘بٔحسٚز حیبت ضا تحت وٙتطَ ذٛز زا

خجطاٖ وٙٙسٜ ٞبیی اضضب وٙٙسٜ ثطای زیٗ زاضاٖ اضائٝ زٞس .آٍ٘بٜ زیٍط لبزض ٘رٛاٞس ثٛز ضضبیت اوثطیت ٔطزْ ضا فطاٞٓ وٙس 

،چٙیٗ زیٙی اظ ٔػیجت ،تمسس ظزایی ٔی وٙس ٚ ٕ٘ی تٛا٘س آٖ ضا ثطای ا٘سبٖ ٔقٙب زاض وٙس ٚ زض ایٗ غٛضت ثبیس ضبٞس وبٞص 

 (.100:1393ضس)ٔطازیاستمجبَ اظ آٖ ثب

 

 بَردیَ

ثٛضزیٛ سٝ ضىُ ٔتفبٚت اظ سطٔبیٝ ضا ضٙبسبیی وطزٜ است وٝ فجبضتٙس اظضىُ التػبزی،فطٍٞٙی ٚ اختٕبفی؛ضىُ التػبزی 

سطٔبیٝ ثالفبغّٝ لبثُ تجسیُ ثٝ پَٛ است ٔب٘ٙس زاضایی ٞبی ٔٙمَٛ ٚ ثبثت یه سبظٔبٖ،سطٔبیٝ فطٍٞٙی ٘ٛؿ زیٍط سطٔبیٝ است 

ٔبٖ ٚخٛز زاضز ٔب٘ٙس تحػیالت فبِیٝ افضبی سبظٔبٖ وٝ ایٗ سطٔبیٝ ٘یع زض ثطذی ٔٛاضز لبثُ تجسیُ ثٝ سطٔبیٝ وٝ زض یه سبظ

التػبزی است ٚ سطا٘دبْ ضىُ زیٍط سطٔبیٝ وٝ ثٝ اضتجبط ٚ ٔطبضوت افضبی یه سبظٔبٖ تٛخٝ زاضز ٚ ٔی تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ 

                                                           
1 -Stark 

2 -Bainbridge 
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(.سطٔبیٝ فطٍٞٙی زض زیسٌبٜ ثٛضزیٛ زض سٝ ضىُ 5:1380ٛیاثعاضی ثطای ضسیسٖ ثٝ سطٔبیٝ التػبزی ثبضس)اِٛا٘ی،تم

وبالٞب،ٔػٙٛفبت ٚ فطاٚضزٜ ٞبی فطٍٞٙی ،ثٝ ضسٕیت ضٙبذتٝ ضسٖ ٚ شذیطٜ زا٘ص ٟٚٔبضت ٚ تدبضة افطاز آ٘چٙبٖ وٝ ٔثال زض 

ٞبی افطاز وٝ آٖ ٔساضج ٚ ٌٛاٞیٙبٔٝ ٞبی آٔٛظضی ٚ فّٕی ٚ حطفٝ ای ٔی تٛاٖ زض ٘ؾط ٌطفت ٚ سطا٘دبْ تٕبیالت ٚ فبزت ٚاضٜ 

(.ثٙبثطایٗ زض زیسٌبٜ ثٛضزیٛ 1386ٞب ضا زض پیططفت ٚ ا٘سٚذتٗ ٟٔبضت ٚ ترػع ثیطتط یبضی ٔی ضسب٘س،تدّی ٔی یبثس)ثٛضزیٛ

سطٔبیٝ فطٍٞٙی ظٔیٙٝ سبظ تٕبیالت فالیك ٚ سّیمٝ ٞبی ٔرتّف افطاز است ٚ اظ ایٗ ٘ؾط ٔجٙبی سجه ظ٘سٌی آٟ٘ب ٔی تٛا٘س لطاض 

 ٌیطز.

طٔبیٝ فطٍٞٙی وٝ زایطٜ فُٕ آٖ ثیطتط زض سغح فطزی است ،ٔحیظ ٟ٘بزی ٚ ویفیت ضٚاثظ فطزی ٚ اختٕبفی زض یه فالٜٚ ثط س

اختٕبؿ ٘یع ثط ا٘تربة ضفتبض ٚ ٘حٜٛ ی تفىط تبثیط ٌصاض است .سطٔبیٝ اختٕبفی ثٝ ظفٓ ثٛضزیٛ ٚ ثسیبضی زیٍط اظ ا٘سیطٕٙساٖ ثٝ 

فٙٛاٖ ٔٙجـ ثب اضظش اضبضٜ زاضز وٝ اظ عطیك ذّك ٞٙدبضٞب ٚ افتٕبز ٔتمبثُ  پیٛ٘س ٞب ٚ اضتجبعبت ٔیبٖ افضبی یه ضجىٝ ثٝ

(.اظ زیسٌبٜ ثٛضزیٛ سطٔبیٝ اختٕبفی ٔدٕٛفٝ ای اظ تٕبس ٞب،ض اثغٝ 1:1380ٔٛخت تحمك اٞساف افضب ٔی ٌطزز)اِٛا٘ی ٚتمٛی،

ٗ،لسضت وٙص وٓ یب ثیص ظیبز ٚ ٞب ٚآضٙبیی ٞب ٚ زٚستی ٞب ٚ زیٗ ٞب ٞستٙس وٝ ثٝ فبُٔ اختٕبفی ٚظٖ وٓ یبثیص سٍٙی

پیٛ٘س ٞبیی وٝ ٚی ضا ثٝ افطاز زیٍط ٚغُ ٔی وٙس ٔی ثرطس ٚ ٕٞیٗ افتٕبز،ٚظٖ اختٕبفی ٚ لسضت وٙص ٚ ٚاوٙص ٚ پیٛ٘س ٞب 

 ٔی تٛا٘س فبُٔ تقییٗ وٙٙسٜ زض ٘حٜٛ تفىط ٚ ضفتبض فطز زض یه ضجىٝ اختٕبفی ثبضس.

 

 چارچَب ًظری تحقیق

ضٕٗ تٛخٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ  ٚ ثطضسی تبثیط فٛأُ اختٕبفی ٚ فطٍٞٙی ٔٛثط ثط ثبٚض ٞبی زیٙی ٔی پطزاظزایٗ تحمیك ثٝ  اظ ا٘دب وٝ

ثب ٞٓ فطق زاضزسقی ضسٜ است اظ ٘ؾطیبتی استفبزٜ ضٛز وٝ ثیطتطیٗ ٔرتّف  ٚالقیت ٞبی اختٕبفی ٚ فطٍٞٙی خٛأـ  ٘یع وٝ

ٔسَ ٔطوجی استفبزٜ ٔی وٙس وٝ تطویجی اظ ٘ؾطیبت ٞٓ پٛضی ضا ثب ٔسبِٝ ٔب زاضتٝ ثبضسچبضچٛة ٘ؾطی ایٗ تحمیك اظ 

است .زض ایٗ ٘ؾطیبت ثط ٔٛاضز ظیط یقٙی ٔیعاٖ تٛخٝ فطز ثٝ اضظش ثٛضزیٛ  ٔجبحث سطٔبیٝ ییٍٙطٚٔسَ اضظضی ٚثط ٚ ٕٞچٙیٗ 

ٍبٜ ٞبی ٔبزی)ٔبزیٍطایی(، خبٔقٝ پصیطی ٔصٞجی ٚ ٘ٛؿ ٍ٘طش ٞبی ٔصٞجی ،ٔیعاٖ زستطسی افطاز ثٝ ٚسبیُ اضتجبعی ،پبی

اختٕبفی وٝ فطز زض آٖ لطاض زاضز تبویس ٔی ضٛز. زض ایٗ تحمیك ٔیعاٖ زیٗ زاضی اظ عطیك ٔسَ ٌالن ٚ استبضن -التػبزی

 ا٘ساظٜ ٌیطی ذٛاٞس ضس.

 

 چارچَب رٍش تحقیق

یىی اظ ضٚش ٞبی تحمیك وٝ أطٚظٜ ثیطتط زض پژٚٞص ٞبی خبٔقٝ ضٙبذتی ثٝ وبض ٔی ضٚز پیٕبیص است .زٚاس زض ظٔیٙٝ 

میك پیٕبیطی ثیبٖ ٔی وٙس وٝ پیٕبیص ضٚضی زض تحمیك اختٕبفی است وٝ ٔب٘ٙس ٞط ضٚش زیٍطی ٔسافقبٖ ٚ ٔربِفب٘ی زاضز تح

زض ایٗ تحمیك ثطای خٕـ آٚضی اعالفبت اظ پطسص ٘بٔٝ استفبزٜ .ٚ زلیمب ثٝ ٔقٙبی تىٙیه ذبغی زض ٌطز آٚضی اعالفبت ٘یست 

َ ثٛزٜ وٝ زیٗ زاضی ضا ثٝ فٙٛاٖ ٔتغیط ٚاثستٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔتغیط ٞبی سبذتبض سٛا98ضسٜ است. پطسص ٘بٔٝ ایٗ تحمیك ضبُٔ  

ذب٘ٛازٜ،ٔیعاٖ استفبزٜ اظ ضسب٘ٝ ،پبیٍبٜ اختٕبفی ٚ التػبزی ٚسطٔبیٝ اختٕبفی ٚ فطٍٞٙی ضا ثٝ فٙٛاٖ ٔتغیط ٞبی ٔستمُ 

-15یٗآٔبضی ایٗ تحمیك سبوٙ ثستٝ ٔغطح ضسٜ ا٘س..خبٔقٝ ٞٓ ثػٛضتثٝ غٛضت ثبظ ٚٞٓ یٗ پطسص ٞب چٙسٙدیسٜ است .ٕٞ

٘فط ٔی 1029119تقساز  1392سبَ ضٟط ضیطاظ ٔی ثبضس وٝ ثط اسبس آٔبض اضائٝ ضسٜ زض سبِٙبٔٝ ٞبی آٔبضی سبَ 55

تطاوٓ خٕقیت زض ٔٙبعك  ٝ ٘سجتثٝ ضیٜٛ سٟٕیٝ ای ا٘دبْ ضسٜ است . ثٝ ایٗ غٛضت وٝ ث٘یع س.ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ایٗ پژٚٞص ٙثبض

حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ٚ تقیٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ استفبزٜ  تطریعٝ ٌیطی ا٘دبْ ضسٜ است .ثطای زٜ ٌب٘ٝ ضٟط ضیطاظ ٕ٘ٛ٘

.زض ایٗ تحمیك ثطای ٘فط ا٘تربة ضس 384ضسٜ است ثط ایٗ اسبس حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ایٗ تحمیك ثط اسبس فطَٔٛ وٛوطاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔب 

ثب یه ٔمیبس ثیست سٛاِی وٝ ایٗ ٔمیبس ضبُٔ سٙدص زیٗ زاضی اظ ٔمیبس زیٗ زاضی زوتط ٔٛحس استفبزٜ ضسٜ است وٝ 

پٙح ٌعیٙٝ وٝ زأٙٝ ی آٖ اظ وبٔالً ٔٛافك تب وبٔالً ٔربِف ٌستطزٜ است ٚ ثطای سٙدص سطٔبیٝ اختٕبفی ٚ سطٔبیٝ فطٍٞٙی 
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ٙس ، سٛاَ ٔی ثبض 21ٚ   48ٔمیبس ٞبی سطٔبیٝ اختٕبفی زوتط ٔقسٚی ٚ سطٔبیٝ فطٍٞٙی ثٛضزیٛ وٝ ٞط وساْ ثٝ تطتیت زاضای 

 استفبزٜ ضسٜ است .   

ثطای تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞب زض زٚ لسٕت آٔبض تٛغیفی ٚ آٔبض استٙجبعی اظ خساَٚ تٛغیفی ٚ آظٖٔٛ ٞبی آٔبضی استفبزٜ  ضس. 

استفبزٜ ضسٜ ٚ اظ عطیك ایٗ ٘طْ افعاض ٚ ضٚش Spssثٝ فّت استفبزٜ اظ پطسطٙبٔٝ ثطای تدعیٝ ٚ تحّیُ اظ ٘طْ افعاض ضایب٘ٝ ای 

 ،ض تٛغیفی اظ عطیك تٛظیـ  فطاٚا٘یی پیططفتٝ آٔبضی ٔثُ ضٌطسیٖٛ ٚ تحّیُ ٚاضیب٘س استفبزٜ ضسٜ است ٚ زض لسٕت آٔبٞب

یه افتجبض غٛضی است ٚ ضٚش آِفبی وطٚ٘جبخ حبضط  .افتجبض پطسص ٘بٔٝ ضس.   زضغس ٚ ٔیبٍ٘یٗ ،ثٝ تٛغیف زازٜ ٞب پطزاذتٝ

 پبیبیی سٛاالت پطسص ٘بٔٝ ضا تبییس ٔی وٙس.

 

 یافتِ ّای تحقیق:

 62.8زضغس ٔطز ٚ   37.2زٞسوٝ  تٛظیـ فطاٚا٘ی ٚ زضغس افطاز پبسرٍٛ ثط حست ٚضقیت خٙس فطز ٘طبٖ ٔی آٔبض تٛغیفی:

تٛظیـ فطاٚا٘ی ٚ زضغس پبسرٍٛیبٖ ثط حست یىی اظ ضبذع ٞبی خٕقتی ٔٛضز ٔغبِقٝ سٗ افطاز ٔی ثبضسزضغس ظٖ ٞستٙس.

ثیطتطیٗ فطاٚا٘ی ٌطٜٚ تمسیٓ ضسٜ است. 6سبَ ٔی ثبضس.ایٗ زأٙٝ سٙی ث55ٝٚ حساوثط آٖ 15حسالُ سٗ  ٌطٜٚ ٞبی سٙی وٝ 

ثبضس. ٕٞچٙیٗ وٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛط ثٝ ٌطٜٚ زضغس اظ الطاز ٔی 33.3سبَ تقّك زاضز وٝ ایٗ تقساز  29-25ثٝ ٌطٜٚ سٙی 

ٔحبسجٝ ٌطزیسٜ است.تٛظیـ فطاٚا٘ی ٚ زضغس افطاز 29.19ع ثبضسٚٔیبٍ٘یٗ سٙی افطاز ٘یزضغس( ٔی 7.6سبَ ) 19-15سٙی ثب 

زضغس ٔتأُٞ ٔی ثبضٙس. تٛظیـ فطاٚا٘ی ٚ زضغس  42.2زضغس ٔدطز ٚ  57.8زٞس. پبسرٍٛ ضا ثط حست ٚضقیت تبُٞ ٘طبٖ ٔی

ٙٝ ٔتٛسظ تقّك فطاٚا٘ی ثٝ ٌعی  وُ ثیطتطیٗ     پبسرٍٛیبٖ ثط حست ٔیعاٖ زیٙساضی ٚ اثقبز آٖ ثٝ تفىیه ٘طبٖ ٔیسٞس وٝ زض 

ثبضس. زضغس( ٔی 10.2) ثب   پبییٗ ثٝ ٌعیٙٝ   ثبضس. ٕٞچٙیٗ وٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛطزضغس اظ افطاز ٔی 46.9زاضز وٝ ایٗ تقساز 

 ٘یع ٔیعاٖ زیٙساضی ثبالیی زاضتٝ ا٘س. تحمیك زضغس اظ پبسرٍٛیب9/42ٖ

اثقبز آٖ ثٝ تفىیه ثٝ ٕ٘بیص ٌصاضتٝ ضسٜ است. تٛظیـ فطاٚا٘ی ٚ زضغس پبسرٍٛیبٖ ثط حست ٔیعاٖ سطٔبیٝ اختٕبفی ٚ 

ضٛز، ثٝ غٛضت وّی زض اضتجبط ثب سطٔبیٝ اختٕبفی، ثیطتطیٗ فطاٚا٘ی ثٝ ٌعیٙٝ ٔتٛسظ تقّك زاضز وٝ ٕٞب٘غٛض وٝ ٔطبٞسٜ ٔی

ٛظیـ ت یٕٗٞچٙ ثبضس.زضغس( ٔی 9.4ثبضس. ٕٞچٙیٗ وٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛط ثٝ ٌعیٙٝ ثبال  )ٔیافطاز زضغس  68.2ایٗ تقساز 

ثٝ عٛض وّی زض سطٔبیٝ اختٕبفی  ٖ ٘یع ٘طبٖ ٔی زٞسفطاٚا٘ی ٚ زضغس پبسرٍٛیبٖ ثط حست ٔیعاٖ سطٔبیٝ فطٍٞٙی ٚ اثقبز آ

ثبضس. ٕٞچٙیٗ وٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛط ثٝ ٔیاظ افطاز زضغس  64.3ثیطتطیٗ فطاٚا٘ی ثٝ ٌعیٙٝ ٔتٛسظ تقّك زاضز وٝ ایٗ تقساز 

 ثبضس. زضغس( ٔی 14.6ٌعیٙٝ ثبال )

 آهار استٌباطی:

ٞب حبوی است وٝ ٔیعاٖ ٔیبٍ٘یٗثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ثیٗ خٙس پبسرٍٛیبٖ ثب ٔیعاٖ زیٗ زاضی افطاز ضاثغٝ ٚخٛز زاضز. -1فرضیِ

أب  ثطای ا٘س.زاضتٝ ٘سجت ثٝ ٔطزاٖ  ثبضس. زض ٘تیدٝ ظ٘بٖ افتمبزات زیٙی ثبالتطیٔیبٍ٘یٗ اثقبز زیٙساضی، زض ثیٗ ظ٘بٖ ثیطتط ٔی

ٚ ِصا حضٛض ثیطتط ظ٘بٖ زض ٔطاسٓ ٚ خٙجٝ ٞبی  ثب ثقس پیبٔسی ٚ ٔٙبسىی تبییس ٕ٘ی ضٛز پبسرٍٛیبٖ  بط ثیٗ خٙساضتج

 ٚ ٕٞچٙیٗ تبثیط پیبٔسی زیٗ زاضی ثط ظ٘سٌی آ٘بٖ زض ٔمبیسٝ ثب ٔطزاٖ تبییس ٕ٘ی ٌطزز.ٔٙبسىی 

ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ثطضسی از ضاثغٝ ٚخٛز زاضز.ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ثیٗ  ٚضقیت تبُٞ پبسرٍٛیبٖ ثب ٔیعاٖ زیٗ زاضی افط-2فرضیِ

ٔیبٍ٘یٗ زیٗ زاضی افطاز ٔدطز زض ایٗ ثرص ثطاثط  ضا تبییس ٕ٘ی ٕ٘بیس.تفبٚت اثقبز زیٙساضی ثط حست ٚضقیت تبُٞ پبسرٍٛیبٖ  

فطاز ٔتبُٞ ٚ ٞب حبوی است وٝ اثقبز زیٙساضی، زض ثیٗ أیعاٖ ٔیبٍ٘یٗ ٔی ثبضس. 70.6ٚ ٔیبٍ٘یٗ زیٗ زاضی افطاز ٔتبُٞ 69.2ثب 

 ٔدطز تفبٚت چٙسا٘ی ٘ساضز. 

ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ثیٗ ٚضقیت اضتغبَ پبسرٍٛیبٖ ثب ٔیعاٖ زیٗ زاضی افطاز ضاثغٝ ٚخٛز زاضز.فطضیٝ اذیط ٘یعثب تٛخٝ ثٝ -3فرضیِ

ٚ ٔیبٍ٘یٗ 67.6٘تبیح ثسست آٔسٜ تبییس ضسٜ است . یبفتٝ ٞب ٘طبٖ ٔی زٞس ٔیبٍ٘یٗ زیٗ زاضی افطاز ضبغُ زض ایٗ ثرص ثطاثطثب 

ٚ ثٝ ثبضس. ٞب حبوی است وٝ اثقبز زیٙساضی، زض ثیٗ افطاز غیط ضبغُ ثیطتط ٔیٔیبٍ٘یٗ ٔی ثبضس . 74.9زیٗ زاضی غیط ضبغّیٗ 

 فجبضتی زض تٕبْ خٙجٝ ٞبی افتمبزی، ٔٙبسىی،پیبٔسی ٚ احسبسی افطاز ضبغُ ٔیعاٖ زیٙساضی وٕتطی زاض٘س.
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سغح ٔقٙبزاضی ثٝ زست ٘تبیح زض  ثب ٔیعاٖ زیٗ زاضی افطاز ضاثغٝ ٚخٛز زاضز. ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ثیٗ سٗ پبسرٍٛیبٖ-4فرضیِ

ٞب ثیبٍ٘ط آٔسٜ ٘طبٖ ٔی زٞس تٟٙب ثیٗ سٗ ٚ ثقس ٔٙبسىی ضاثغٝ ٔقٙبزاض ٚ ٔٙفی ٚخٛز زاضز. فالٔت ٔٙفی ضطیت ٕٞجستٍی

س ٚ زض سبیط اثقبز ٕٞجستٍی یبثبٞص ٔیثبضس، یقٙی ثب افعایص سٗ، ثقس ٔٙبسىی زیٙساضی ٘یع وضاثغٝ ٔقىٛس ثیٗ زٚ ٔتغیط ٔی

 ٔقٙب زاضی ٚخٛز ٘ساضز.

 داری دیي هیساى رب پاسخگَیاى سيتاثیر  .1جذٍل شوارُ 

 دیٌذاری اعتقادی  هٌاسکی بعذ پیاهذی احساسی ٍابستِ               هستقل

 -0.073 -0.120* 0.016 -0.096 -0.069 سي

سغح ٔقٙبزاضی ثٝ زست  بسرٍٛیبٖ ثب ٔیعاٖ زیٗ زاضی افطاز ضاثغٝ ٚخٛز زاضز. زض ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ثیٗ  ثقس ذب٘ٛازٜ پ-5فرضیِ

،ثٝ فجبضت زیٍط ضٕبض  زاضی ٚ تٕبٔی اثقبز آٖ ضاثغٝ ٔقٙبزاضی  ٚخٛز ٘ساضز ذب٘ٛازٜ ٚ زیٗ ثقسزٞس ثیٗ ٘طبٖ ٔی٘تبیح آٔسٜ 

ِصا فطضیٝ ٞبی فٛق ط ٔیعاٖ زیٗ زاضی فطز ٘ساضز ٚافطاز یه ذب٘ٛازٜ  وٝ زض یه  ٚاحس ٔسىٛ٘ی ثب ٞٓ ظ٘سٌی ٔی وٙٙس تبثیطی ث

 تبییس ٕ٘ی ضٛ٘س.  

 داری دیي برخاًَادُ  بعذ .2جذٍل شوارُ 

 دیٌذاری اعتقادی هٌاسکی پیاهذی احساسی هستقل      ٍابستِ

 0.004 0.007 0.013 0.025 -0.063 خاًَادُ بعذ

 عاٖ زیٗ زاضی افطاز ضاثغٝ ٚخٛز زاضز.ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ثیٗ پبیٍبٜ اختٕبفی پبسرٍٛیبٖ ثب ٔی-6فرضیِ

سغح ٔقٙبزاضی ثٝ زست آٔسٜ ٘طبٖ ٔی زٞس تٟٙب ثیٗ ، ثطضسی ضاثغٝ ثیٗ پبیٍبٜ اختٕبفی ٚ زضآٔس ذب٘ٛازٜ ثب زیٙساضی  زض 

ی ٕٞچٙیٗ  سبیط ضبذػٟب ٚ زض ٟ٘بیت پبیٍبٜ اختٕبفزیٙساضی ضاثغٝ ٔقٙبزاض ٚ ٔٙفی ٚخٛز زاضز.افتمبزی تحػیالت ٔبزض ٚ ثقس 

 افطاز تبثیطی ثط ٔیعاٖ زیٗ زاضی آٟ٘ب ٘ساضز،ثقجبضت زیٍط زیٗ زاضی افطاز وٕتط اظ پبیٍبٜ ٞبی اختٕبفی آٟ٘ب تبثیط ٔی پصیطز.

 دیٌذاری رپایگاُ اجتواعی ٍ درآهذ خاًَادُ ب .3جذٍل شوارُ 

 دیٌذاری اعتقادی هٌاسکی پیاهذی احساسی ٍابستِ                هستقل

 -0.006 -0.027 0.064 -0.098 -0.047 تحصیالت

 -0.036 -0.048 0.015 0.023 -0.035 تحصیالت پذر

 -0.027 -0.106* 0.047 -0.010 -0.080 تحصیالت هادر

 0.054 0.003 0.077 0.022 0.078 درآهذ خاًَادُ

 0.034 0.074 0.033 0.045 0.057 احساس طبقاتی

 0.026 -0.029 0.061 0.043 0.004 پایگاُ اجتواعی 
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٘طبٖ ٔی  تبیحثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ثیٗ ٔیعاٖ استفبزٜ اظ ضسب٘ٝ پبسرٍٛیبٖ ثب ٔیعاٖ زیٗ زاضی افطاز ضاثغٝ ٚخٛز زاضز.٘-7فرضیِ

زاضی ٚ اثقبز آٖ ٚخٛز زاضز. ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ثٝ زست  اثغٝ ٔقٙبزاض ٚ ٔثجتی ثیٗ استفبزٜ اظ ضسب٘ٝ ٞبی سٙتی ثب زیٗزٞس وٝ ض

 زاضی ضاثغٝ ٔٙفی ٔقٙبزاضی ٚخٛز زاضز.  تفبزٜ اظ ضسب٘ٝ ٞبی ٔسضٖ ثب ثقس پیبٔسی زیٗآٔسٜ ٘طبٖ ٔی زٞس تٟٙب ثیٗ اس

 بیي هیساى استفادُ از رساًِ پاسخگَیاى با هیساى دیي داری .4جذٍل شوارُ 

 ٍابستِ

 هستقل

بعذ 

 احساسی
 بعذ پیاهذی

بعذ 

 هٌاسکی
 دیٌذاری بعذ اعتقادی

 0.227** 0.126* 0.276** 0.144** 0.198** رساًِ ّای سٌتی

 -0.050 -0.063 0.014 -0.156** 0.011 رساًِ ّای هذرى

 

طضسی ضاثغٝ ثیٗ ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ثیٗ سطٔبیٝ اختٕبفی پبسرٍٛیبٖ ثب ٔیعاٖ زیٗ زاضی افطاز ضاثغٝ ٚخٛز زاضز.ث-8فرضیِ

زاضی ٚ ٞط چٟبض ثقس آٖ  یٕٗٞجستٍی ضقیفی ثیٗ افتٕبز فٕٛٔی ثب ز٘طبٖ ٔی زٞس  زاضی ٚ اثقبز آٖ  سطٔبیٝ اختٕبفی ٚ زیٗ

ٚخٛز زاضز. سغح ٔقٙبزاضی ثٝ زست آٔسٜ ٘طبٖ ٔی زٞس ثیٗ افتٕبز فٕٛٔی ثب ثقس پیبٔسی، ٔٙبسىی ٚ زیٙساضی ضاثغٝ 

أب ٕٞجستٍی ٔقٙب زاضی  ثیٗ افتٕبز فٕٛٔی ثب ثقس احسبسی ٚ افتمبزی ٚخٛز ٘ساضز ٚ زض وُ ٘تبیح ٘طبٖ  ٔقٙبزاضی ٚخٛز زاضز

سطٔبیٝ اختٕبفی افطاز ثب زیٗ زاضی زض تٕبْ اثقبز آٖ ضاثغٝ ٔقٙب زاضی ٚخٛز زاضز ٚ افعایص سطٔبیٝ اختٕبفی ثب ٔی زٞس وٝ ٔیبٖ 

 افعایص اثقبز ٔرتّف زیٗ زاضی ٕٞطاٜ است.

 هیساى دیي داری سرهایِ اجتواعی پاسخگَیاى بر .5جذٍل شوارُ 

 دیٌذاری اعتقادی هٌاسکی بعذ پیاهذی احساسی ٍابستِ             هستقل

 0.126* 0.057 0.154** 0.168** 0.040 اعتواد عوَهی

 0.219** 0.149** 0.290** 0.193** 0.082 هشارکت رسوی

 0.115* 0.068 0.161** 0.088 0.055 هشارکت غیر رسوی

 0.338** 0.208** 0.350** 0.368** 0.210**  اعتواد ًْادی

 0.343** 0.211** 0.380** 0.362** 0.192** سرهایِ اجتواعی

 

 ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ثیٗ سطٔبیٝ فطٍٞٙی پبسرٍٛیبٖ ثب ٔیعاٖ زیٗ زاضی افطاز ضاثغٝ ٚخٛز زاضز.زض اضتجبط ثب ضاثغٝ -9فرضیِ

، تٟٙب ٕٞجستٍی ضقیف ٚ ٔقٙبزاضی ثیٗ اعالفبت ٚ سغح ٔقٙب زاضی  سطٔبیٝ فطٍٞٙی ٚ اثقبز آٖ ثب زیٙساضی ٘تبیح ثٝ زست آٔسٜ
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تبییس ٔی ضٛز ٔیعاٖ تٕبیالت ٚ فقبِیت ی ٚ افتمبزی ٚ ٕٞچٙیٗ ثیٗ سطٔبیٝ فطٍٞٙی ثب ثقس احسبسی فطٍٞٙی ثب ثقس احسبس

ٞبی فطٍٞٙی افطاز تبثیطی ثط ٞیچ یه اظ اثقبز زیٗ زاضی افطاز ٘ساضز ٚ تٟٙب افعایص اعالفبت فطٍٞٙی است وٝ آٖ ٞٓ تٟٙب ثب 

ی افعایص سطٔبیٝ فطٍٞٙی تٟٙب ثب افعایص خٙجٝ احسبسی زیٗ افعایص ثقس احسبسی ٚ افتمبزی فطز ٕٞطاٜ است ٚ ثٝ عٛض وّ

 زاضی ضاثغٝ ٔقٙب زاض ٚ ٔثجتی زاضز.

 بیي سرهایِ فرٌّگی پاسخگَیاى با هیساى دیي داری .6جذٍل شوارُ 

 دیٌذاری اعتقادی هٌاسکی بعذ پیاهذی احساسی ٍابستِ                هستقل

 -0.036 -0.046 0.063 -0.085 -0.084 توایالت فرٌّگی

 -0.084 -0.126* 0.070 -0.074 -0.190* اطالعات فرٌّگی

 -0.020 -0.087 0.026 0.069 -0.077 فعالیتْای فرٌّگی

 -0.049 -0.093 0.062 -0.036 -0.125* سرهایِ فرٌّگی

 

 ٍ پیشٌْادات: ًتایج تحقیق

ثیطتط ظ٘بٖ ثب ثسیبضی اظ تحمیمبت زاذّی  ٚذبضخی یبفتٝ ٞبی ثٝ زست آٔسٜ اظ زازٜ ٞبی پژٚٞص زض اضتجبط ثب زیٗ زاض ثٛزٖ 

تئٛضی آسیت پصیطی  ٘رست لجّی ٕٞرٛاٖ ٔی ثبضس. اظ زیسٌبٜ ٘ؾطی چٙسیٗ ضٚیىطز غبِت زض تجییٗ ایٗ ٔسبِٝ ٚخٛز زاضز وٝ 

یط زست ظ٘بٖ وٝ ثط پبیٝ ٘ؾطیبت ٔبضوس لطاض زاضز ٚ زیٗ ضا فبُٔ خجطاٖ وٙٙسٜ ای ثطای ٔحطٚٔیت ٞبی اختٕبفی ٚ عجمٝ ظ

زض ایٗ تئٛضی ظ٘بٖ ثیطتط ثٝ وّیسب ضٚی ٔی آٚض٘س تب اظ ،تئٛضی زْٚ ٔحطٚٔیت ٞبی ٔبزی ٚ اختٕبفی ظ٘بٖ است ٔی زا٘س.ثٛزٖ 

زض ٔدٕٛؿ  تجیٗ ایٗ ٔسبِٝ وٝ چطا زض خبٔقٝ ای وٝ زٚ خٙس زض ضطایظ تمطیجب ٔسبٚی زض . سرتی ظ٘سٌی ٚالقی فطاض وٙٙس ٚ

لطاض ٔی ٌیط٘س، ظ٘بٖ زیٗ زاض تط اظ ٔطزاٖ ٘طبٖ ٔی زٞٙس .ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ٔسبِٝ ای است  ٔحیظ ٞبی ضسٕی ٚ غیط ضسٕی ضبٖ

وٝ ثبیس آٖ ضا ثب تٛخٝ ثٝ سبذتبضٞبی التػبزی ، اختٕبفی ٚ ٚالقیت ٞبی اختٕبفی خبٔقٝ ٚ ٕٞچٙیٗ خبیٍبٞی وٝ ٞط یه اظ زٚ 

ٞب ثب افعایص زیٗ زاضی ثٝ ٕٞیٗ غٛضت تجییٗ ٔی ٌطزز خٙس زض زضٖٚ ایٗ سبذتبضٞب زاض٘س تجییٗ وطز . اضتجبط ایٗ ٔحطٚٔیت 

وٝ ظ٘بٖ ثب تٛسُ ثٝ زیٗ زاضی ٔحسٚزیت ٞب ٚ ٔحطٚٔیت ٞبیطبٖ ضا ا٘سوی تسىیٗ ٔی زٞٙس ٚ اظ عطف زیٍط خبٔقٝ ٔب ثب ظٔیٙٝ 

اض ٔی ٌیط٘س ،ثٝ ایٗ فطٍٞٙی وٝ زض آٖ زیسٌبٜ ثٟتطی ٘سجت ثٝ ظ٘بٖ زیٗ زاض ٚخٛز زاضز ٚ اظ ٘ؾط اختٕبفی ثیطتط ٔٛضز تبییس لط

ٚسیّٝ ایٗ ٘یبظ آٟ٘ب ضا پبسد ٔی زٞس.أب ٘ىتٝ ای وٝ زض اضتجبط ثب زیٗ زاض ثٛزٖ ثیطتط ظ٘بٖ ٘سجت ثٝ ٔطزاٖ حبئع إٞیت است 

ایٗ است وٝ تفبٚت ٔیعاٖ زیٗ زاضی ثیطتط زض اثقبز افتمبزی ٚ احسبسی ثٛزٜ ٚ ثط ذالف تحمیمبت لجّی تفبٚت چٙسا٘ی زض زٚ 

ی ٚ ٔٙبسىی  ثیٗ زٚ خٙس ٚخٛز ٘ساضتٝ است ثطضسی ٚ وٙىبش زض ٔسبِٝ فٛق ٔی تٛا٘س ثیبٍ٘ط ایٗ حمیمت ثبضس وٝ ثقس پیبٔس

 ٍ٘طش ٞبی فطزی ٚ ضرػی ثٝ زیٗ زض ظ٘بٖ ٘یع افعایص یبفتٝ است.

ٔٛضز تبییس ٔی ٘تبیح تحمیك حبضط ٕٞچٙیٗ فطضیٝ ٔطثٛط ثٝ اضتجبط زاضتٗ سٗ افطاز  ٚ ٔیعاٖ زیٗ زاضی آٟ٘ب ضا تٟٙب زض یه 

وٙس. ثٝ ایٗ تطتیت وٝ  ثبالضفتٗ سٗ افطاز تٟٙب تبثیط ٔقىٛس ثط خٙجٝ ٞبی افتمبزی زیٗ زاضی زاضز.  ثط ذالف تقسازی تحمیمبت 

ا٘دبْ ٌطفتٝ لجّی،یبفتٝ ٞبی تحمیك حبضط حبوی اظ آٖ است وٝ افعایص سٗ ثط خٙجٝ ٞبی افتمبزی زیٗ زاضی تبثیط ٔقىٛس 

ٔب ایٗ است وٝ فٛأّی ٕٞچٖٛ ٚالـ ٌطاتط ضسٖ ٚ فسْ ضسیسٖ ثٝ ثسیبضی اظ چطٕساضت ٞب ٚ ا٘تؾبضات  زاضتٝ است. استسالَ 

ضىُ ٌطفتٝ ی اٚایُ ا٘مالة وٝ ثب ثبٚضٞبی زیٙی ٕٞسٛ ٚ ٍٕٞبْ  پٙساضتٝ ٔی ضسٜ ا٘س،ٔی تٛا٘س فبوتٛضٞبی ٔٛثطی زض وٓ ضسٖ 

ط ضسب٘ٝ ٞبی غیط سٙتی ٕٞچٖٛ ٔبٞٛاضٜ ضا ثط ٘سُ ٞبی لجُ تط ضا  افتمبز ٘سُ ٞبی لجُ تط ثبضس . ٕٞچٙیٗ ٘جبیس زستطسی ٚتبثی

٘بزیسٜ ٌطفت.زض ٔدٕٛؿ ٔی تٛاٖ ٌفت أىبٖ ٞب ٚ ظٔیٙٝ ٞبی ٞٛضٕٙسی ٚ پرتٍی ثبفث تقسیُ زیسٌبٜ ٞبی سٙتی ٚ ٔحبفؾٝ 

 وبض ضسٜ است.
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ییٗ تط ثبضس ایٗ ٔسأِٝ است وٝ یىی اظ فٛأُ زیٍطی وٝ ٔی تٛا٘س ٔٛثط ثط افتمبزات ٔصٞجی خٛا٘بٖ ثرػٛظ زض سٙیٗ پب

خٛا٘بٖ  زض سٙیٙی وٝ ٞٙٛظ ثٝ عٛض وبُٔ ٞٛیت ٞبی اختٕبفی ٔستمُ آٟ٘ب ضىُ ٍ٘طفتٝ ثب تىیٝ ثط ثبٚضٞبی ٔصٞجی ثٝ ٘ٛفی ثٝ 

احسبس تأییس ضسٖ تٛسظ خبٔقٝ ٔی ضسٙس .فٛأُ ضسب٘ٝ ای سٙتی ثرػٛظ تّٛیعیٖٛ ثغٛض زائٓ ایٗ ثبٚض ضا زض شٞٗ ٔی 

افطاز اسبسبًً ٔصٞجی افطازی لبثُ افتٕبزتط ٚ ضبیستٝ تطی ٞستٙس ٚ ایٗ وست ٔغّٛثیت ٔی تٛا٘س ثػٛضت یه ٔطٛق پطٚضا٘ٙس وٝ 

ٚ اٍ٘یعٜ ای ثطای ٞٛیت زیٙی خٛا٘تطٞب فُٕ وطزٜ وٝ آٖ ٘یع ثب افعایص سٗ ٚ ثطذٛضز ثب سبیط ٚالقیتٟب ٚ وست ٞٛیتٟبی ضغّی ٚ 

 اختٕبفی وٕطٍ٘تط ٔی ضٛز.

زض ایٗ ٔٛضز اضتجبط ذػٛغیبت فطزی ٕٞچٖٛ ٚضقیت تبُٞ ،ٚضقیت اضتغبَ ،سٗ ٚ تحػیالت  ثب اضظش ٘تبیح تحمیك حبضط

ٞبی زیٙی ٘طبٖ زٞٙسٜ ثی تبثیط ثٛزٖ ثقس ذب٘ٛاض ٚ ٚضقیت تأُٞ زض ٔیعاٖ زیٙساضی ثٛزٜ است .أب ٚضقیت اضتغبَ ٚ ثٝ فجبضتی 

ىتٝ ای وٝ زض اضتجبط ثب ٚضقیت اضتغبَ ٔی تٛاٖ ثیبٖ زاضت ایٗ غیط ضبغُ ثٛزٖ  افطاز فبّٔی ٔٛثط زض افعایص زیٙساضی است. ٘

است وٝ زیٙساضی ٔی تٛا٘س یه فبُٔ ٔؤثط ٚ تبة آٚض أب ضىٙٙسٜ زض عٛال٘ی ٔست تّمی ٌطزز. ثسیٗ ٔقٙب وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ضطایظ  

زاض٘س زیٗ زاضی ٔی تٛا٘س  ذبظ اختٕبفی  وٝ زض آٖ خٛا٘بٖ حتی زض سٗ ثبال ٕٞچٙبٖ احتیبج ثٝ حٕبیتٟبی التػبزی ٚ ضغّی

ثٝ فٙٛاٖ یه فبُٔ تسىیٗ زٞٙسٜ ٚ حٕبیت وٙٙسٜ ثطای خجطاٖ ایٗ ضطایظ ٘بٔٙبست ثبضس . زض ٔٛضز ٚضقیت تأُٞ  ثی تأثیط 

ثٛزٖ ایٗ فبُٔ  زض ٔیعاٖ زیٙساضی ٚ تفبٚت ٘تیدٝ تحمیك حبضط ثب تحمیمبت پیطیٗ ٔی تٛا٘س ثب تٛخٝ ثٝ ضطایظ ضٚظ اختٕبفی 

 اثط ضسٖ  فبُٔ اظزٚاج  زض ضىُ ٌیطی ثبٚضٞبی فطزی زض ٔمبیسٝ ثب فٛأّی ٕٞچٖٛ اضتغبَ ٚ ضسب٘ٝ ٞب ثبضس.  ٘بضی اظ وٓ 

٘تبیح تحمیك ٕٞچٙیٗ زض اضتجبط ثب تأثیط ضسب٘ٝ ٞب حبوی اظ تأثیط ظیبز ضسب٘ٝ ٞبی سٙتی ثط اثقبز ٔرتّف زیٙساضی ٚ ٕٞچٙیٗ 

ثب ٔیعاٖ استفبزٜ اظ ضسب٘ٝ ٞبی ٔسضٖ ٔی ثبضس. ضسب٘ٝ ٞبی سٙتی ٚ ثغٛض ٚخٛز اضتجبط ٔٙفی ٔیبٖ خٙجٝ ی پیبٔسی زیٙساضی 

ٚیژٜ ضازیٛ ٚتّٛیعیٖٛ زض وطٛض ٔب ثب اضائٝ سطیبِٟب ٚ سبیط  ثط٘بٔٝ ٞبی زیٙی ٘مص اسبسی زض ٞٛیت زیٙی افطاز ایفب ٔیىٙس، ثب تٛخٝ 

ب٘ٙس اوثط خٛأـ ثیطتطیٗ اثط پصیطی ثط ثبٚضٞب ضا ٔی ثٝ ٔتٛسظ استفبزٜ ٞط ایطا٘ی اظ ضسب٘ٝ ٞب ثرػٛظ تّٛیعیٖٛ خبٔقٝ ٔب ٘یع ٔ

تٛا٘س اظ ضسب٘ٝ ٞب زاضتٝ ثبضس. اظ عطف زیٍط ثبیس زض ٘ؾط زاضت خطیبٖ غبِت زض ضسب٘ٝ ٞبی ٘ٛیٗ ثرػٛظ ٔبٞٛاضٜ ٚ ایٙتط٘ت ثٝ 

ت ٚ ٔبٞٛاضٜ ثٝ فٙٛاٖ ضىّی است وٝ ثیطتط ثٝ ز٘جبَ ثٝ حبضیٝ ثطزٖ زیٗ ٚ خسا وطزٖ آٖ اظ فطغٝ ٞبی اختٕبفی است . ایٙتط٘

ضلجبیی ثطای ضسب٘ٝ ٞبی سٙتی ٞط چٙس وٝ استفبزٜ اظ آٟ٘ب تٟٙب زض سبِٟبی اذیط فٕٛٔیت ثیطتطی پیسا وطزٜ ا٘س أب تٛا٘ستٝ ا٘س 

 تأثیطات لبثُ تأّٔی زاضتٝ ثبضٙس.

ٝ زیٙساض ثٛزٖ ٚ پبیٍبٜ اختٕبفی اظ ٘تبیح ایٗ تحمیك وٝ ثب تحمیمبت ٌصضتٝ وٕٙتط ٕٞرٛا٘ی زاضز زض ایٗ ثرص زض اضتجبط ثب ضاثغ

ٔی ثبضس  وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٌستطش فطز ٌطایی زض خبٔقٝ ٚ ٚخٛز ٔٙبثـ اعالفبتی ٔتقسز زض اذتیبض فطز أىبٖ ا٘تربثٟبی ضرػی 

ثیطتط ٔیسط ٔی ٌطزز.٘ىتٝ زیٍطی وٝ زض اضتجبط ثب پبیٍبٜ اختٕبفی ٔطرع ضسٜ است ایٗ است وٝ تٟٙب ٔیعاٖ تحػیالت ٔبزض 

ط زض خٟت ٔقىٛس ثب ٔیعاٖ زیٙساضی زض خٙجٝ افتمبزی زاضز ،ایٗ أط ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ٘بضی اظ ایٗ ثبضس وٝ زض ٔحیظ ٞبی اضتجب

غیط ضسٕی ٔثُ ذب٘ٛازٜ وٝ تقجیط ییٍٙط ٔحیظ اختٕبفی تقییٗ وٙٙسٜ زض ایدبز اٍ٘یعٜ ٞبی فطزی است ٕٚٞچٙیٗ تٛخٝ ثٝ ایٗ 

٘ساٖ ٘یع ثٝ فٟسٜ ٔبزضاٖ ٔی ثبضس. أب ٘ىتٝ ای وٝ ثبیس زض ٘ؾط زاضت ایٗ است وٝ ٘ىتٝ وٝ ثیطتطیٗ ٘مص تطثیتی زض لجبَ فطظ

 ایٗ فبُٔ ٘یع ٔی تٛا٘س ثب افعایص سٗ تحت تأثیط فطز ٌطایی لطاض ٌیطز  .

٘تبیح ایٗ تحمیك ٕٞچٖٛ ثسیبضی اظ تحمیمبت زیٍط اضتجبط ٔیبٖ زیٙساضی ٚ سطٔبیٝ اختٕبفی ضا تأییس ٔی وٙس .تحمیمبت  

ٗ ثیطتط ثط تأثیطات زیٙساضی ثط ٔیعاٖ سطٔبیٝ اختٕبفی تأویس زاضتٙس ،أب تحمیك حبضط ثٝ ز٘جبَ اضتجبط ضبذع ٞبی پیطی

سطٔبیٝ اختٕبفی ٚ ٔیعاٖ تأثیط آٖ ثط زیٙساضی ٔی ثبضس . زض ثقس افتٕبز فٕٛٔی ٘تبیح ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ ثیٗ افتٕبز فٕٛٔی ثب 

بزاضی ٚخٛز زاضز ٚ ایٗ ثساٖ ٔقٙبست وٝ ٔطزْ ثب ٚخٛز  افعایص  تٕبیُ ثٝ زیٙساضی ثقس پیبٔسی ،ٔٙبسىی ٚزیٙساضی ضاثغٝ ٔقٙ

ثػٛضت فطزی ٕٞچٙبٖ زض خٙجٝ ٞبی ٔٙبسىی ٚ پیبٔسی یه ضجىٝ اضتجبعی  لبثُ زستطس ضا شذیطٜ وطز٘س ٚ ضفتبض زیٙی آٟ٘ب 

فیطبٖ ضا حفؼ ٔی وٙٙس ٚ ثب ٘بٕٞٙٛایی ثٝ ذغط ثط ٔجٙبی سّیمٝ وسب٘ی است وٝ ثب آٟ٘ب پیٛ٘س زاض٘س ثقجبضتی ٔطزْ سطٔبیٝ اختٕب

ٕ٘ی ا٘ساظ٘س. ٕٞچٙیٗ ٘تبیح تحمیك ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ افتٕبز ٟ٘بزی ثیطتط زض فطز ٔی تٛا٘س فالٜٚ ثط خٙجٝ ٞبی ٔٙبسىی ٚ 

عاٖ پیبٔسی ثط خٙجٝ ٞبی احسبسی ٚ افتمبزی ٘یع تأثیط ثٍصاضز . اظ حیث ٔیعاٖ ٔطبضوت ٘یع ٘تبیح تحمیك ٔؤیس تأثیط ٔی
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ٔطبضوتٟب چٝ ثػٛضت ضسٕی ٚ چٝ غیط ضسٕی ثط ٔیعاٖ زیٙساضی فطز ٔی ثبضس ٚ ایٗ ثط ذالف ایٗ ثبٚضست وٝ فعِت ٘طیٙی ٚ 

 زٚضی ٌعیسٖ اظ ٔطزْ ٚ اختٕبؿ ثبفث تٛخٝ ثیطتط ثبٚضٞبی ٔصٞجی ٔی ٌطزز.

بٖ ٔی زٞس وٝ تٟٙب ٔیعاٖ اعالفبت ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ٔطتجظ ثب ٔیعاٖ اضتجبط سطٔبیٝ فطٍٞٙی ٚ زیٙساضی زض ایٗ تحمیك ٘یع ٘ط

فطٍٞٙی ٚ ثغٛض وّی سطٔبیٝ فطٍٞٙی ثب خٙجٝ احسبسی زیٙساضی اضتجبط ٔقٙبزاضی زاض٘س ٚ ایٗ تأثیط ٌصاضی وٝ ٔٙحػط ثٝ خٙجٝ 

احسبسی است،ٔی تٛا٘س ٌٛاٞی ثط تٕبیُ ثیطتط ثٝ زیٙساضی ثػٛضت فطزی زض ٔیبٖ افطاز ثب سطٔبیٝ اختٕبفی ثیطتط ثبضس. ایٗ 

فطاز ثب تٛخٝ ثٝ وٙدىبٚی شاتی ٚ زاضتٗ اعالفبت ثیطتط ثٝ ز٘جبَ زستیبثی ثٝ خٙجٝ ٞبی تدطثی زیٙی خسا اظ ثبٚضٞبی غبِت ٔی ا

 ثبضٙس . 

یىی اظ ٔٛاضز ثسیبض ضطٚضی زض پبیبٖ ٞط تحمیك اضائٝ پیطٟٙبزاتی ثطای پژٚٞص ٞبیی است وٝ لطاض است زض آیٙسٜ ا٘دبْ ٌیطز . 

ثط ایٗ است وٝ وبضٞبی فّٕی ثبیس ٔىُٕ یىسیٍط ثبضٙس، پس ایٗ ثرص اظ پژٚٞص اظ إٞیت ثبالیی  اظ ا٘دبیی وٝ افتمبز

ثطذٛضزاض است اِٚیٗ پیطٟٙبزی وٝ ثبیس آ٘طا ٔغطح وطز ایٗ است وٝ زض ظٔیٙٝ ٍ٘طش ٞبی زیٙی ثطای اضائٝ یه وبض وبُٔ تط 

تمبزٔبٖ ثط ایٗ است وٝ ٔحمك غطفب ثب استفبزٜ اظ ضٚش ثٟتط است ٕٞعٔبٖ اظ زٚ ضٚش وٕی ٚ ویفی استفبزٜ ٕ٘ٛز چطا وٝ اف

 ٞبی وٕی ٕ٘ی تٛا٘س ثٝ فٕك ٍ٘طش ٞبی زیٙی ضسٛخ وٙس ٚ آ٘طا ٔٛضز تحّیُ لطاض زٞس.

ٔسبِٝ زیٍطی وٝ ثٝ ٔحممبٖ پیطٟٙبز ٔی ضٛز ایٗ است وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ أطٚظٜ ٔب زض ضطایغی ظ٘سٌی ٔیىٙیٓ وٝ ثب 

ٚت است ٚ ثب تٛخٝ ثٝ تبثیط فعایٙسٜ ای وٝ ضسب٘ٝ ٞب زض ز٘یبی وٙٛ٘ی زاض٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ٌستطش حضٛض ضطایظ ٌصضتٝ ثسیبض ٔتفب

زض ز٘یبی ٔدبظی  ثپصیطیٓ زیٗ زاضی افطاز ضا ٕ٘ی تٛا٘یٓ تٟٙب ثب چٙس ٔتغیط تجییٗ وٙیٓ ،پس پژٚٞطٍطاٖ ثبیس تالش وٙٙس ثب 

ؿ ٚ احٛاَ اختٕبفی ٔتغیط ٞبی تبثیط ٌصاضتط ٚ ثیطتطی ضا زض پژٚٞص ا٘دبْ ٔغبِقبت ثیطتط زض ایٗ ظٔیٙٝ ٚآٌبٞی وبُٔ اظ اٚضب

 ٞبیطبٖ ٚاضز وٙٙس وٝ ایٗ أط ثٝ پرتٍی ٞط چٝ ثیطتط تحمیك آ٘بٖ وٕه ٔی وٙس .
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Abstract 

This study aims to investigate the socio-cultural factors associated with religiosity. In this study, which has been 

conducted using the survey method and a questionnaire, 384 residents of the city of Shiraz have been studied. 

The questionnaire's validity is a face validity and Cronbach's alpha method confirms the reliability of the 

questionnaire. The results show that the socio-cultural factors play an important role in shaping people's religious 

beliefs and behaviors. The most important variables that affect the religious status of people and their religiosity 

include the traditional media, social capital, gender and employment status. However, other variables such as 

social status, the family dimension, cultural capital and marital status have not had a significant relationship with 

the phenomenon of religiosity. 
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