ثزرسي عًامل اجتمبعي ي رياوطىبذتي مؤثز ثز وگزش وسجت ثٍ عمل َبی جزاحي سيجبيي
اکجز عطبزذت
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کس مقبلٍ90080103:

چکیده
ٔٛاز  ٚضٚـ ٞب :جبمعٍ آمبری ايه تحقيق را زاوطجًيبن زذتز زاوطگبٌَبی علًم پشضكي اصفُبن ي زاوطگبٌ اصفُبن تطكيل مي زازوس کٍ اس ايه ميبن
تعساز  250وفز ثب ريش ومًوٍ گيزی تصبزفي سبزٌ ثٍ عىًان ومًوٍ اوتربة ضسوس ي ثٍ پزسطىبمٍ َبی پژيَص پبسد زازوس .زر ايه پژيَص اس زي ثعس
پزسطىبمٍ ضرصيتي وئً يعىي ريان روجًرذًيي ي ثزين گزايي جُت سىجص ييژگي َبی ضرصيتي آسمًزوي َب استفبزٌ ضسٌ است .عًامل اجتمبعي
کٍ زر ايه پژيَص ثٍ عىًان متغيز مستقل مًرز ثزرسي قزار گزفتٍاوس عجبرت است اس :مسيزيت ثسن ،زيىساری ،پبيگبٌ اقتصبزی -اجتمبعي ي مصزف
رسبوٍ.
يبفتٍ َب :يبفتٍَبی پژيَص حبکي اس ايه ثًز کٍ راثطٍ ی متغيز َبی مسيزيت ثسن ،زيه زاری ي تصًر اس ثسن ثب وگزش وسجت ثٍ جزاحي سيجبيي
معىبزار استَ .مچىيه وتبيج حبصل اس تحليل رگزسيًن وطبن زاز کٍ متغيزَبی پيص ثيه  % 15اس ياريبوس وگزش وسجت ثٍ جزاحي سيجبيي را تجييه
مي کىىس ي متغيز مسيزيت ثسن ثُتزيه پيص ثيه ايه وگزش َب ثًز.
وتيجٍ گيزی :ثب ضىبذت متغيزَبی پيص ثيه وگزش مثجت وسجت ثٍ عمل َبی جزاحي سيجبيي مي تًان راٌ کبرَبيي را زر جُت کبَص گزايص ثٍ سمت
عمل َبی جزاحي سيجبيي پيطىُبز ومًز.

واژه های کلیدی :جزاحي سيجبيي ،ييژگيَبی ضرصيتي ،مسيزيت ثسن ،تصًر اس ثسن
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مقدمه

ٞط يه اظ ٔب ث ٝػٛٙاٖ افطاز جبٔؼٕٞ ،ٝـٛاض ٜتٛؾظ زيـٍط اػضـبي جبٔؼ ٝاضظيبثي ٔيقٛيٓ ٕٛٞ ٚاض ٜثركي اظ ايٗ لضبٚتٞب ،وٝ
اؾبؼ قىٌُيطي ٔٛلؼيت ٞبي اجـتٕبػي ٞؿتٙسٔ ،جتٙي ثط ليبف ٚ ٝظبٞط افطاز اؾت .ث ٝػجبضت زيـٍط ظيجبيي  ٚثٟطٜٙٔسي اظ آٖ اظ
ذهبيم ثبضظي اؾت وٕٛٞ ٝاض ٜزاض٘سٌبٖ ايٗ ذهيه ٝضا زض اضظيبثيٞبي اجتٕبػي ٘ؿجت ث ٝافطاز ٔؼِٕٛي  ٚوٕتط ثٟطٜٙٔس اظ
ظيجبيي زض ٔٛلؼيت ثٟتطي لطاض زاز ٜاؾت .جبي تطيس ٘يؿت و ٝزض اوثط جٛأغ  ٚزض اوثط زٚضٞ ٜبي تبضيري ظ٘بٖ زض ٔمبيؿ ٝثب
ٔطزاٖ ٘ؿجت ث ٝظيجبيي  ٚظبٞط ذٛز ثيكتط تٛج ٝزاقتٝا٘س ٕٞٚيٗ حؿبؾيت ظيبز ظ٘بٖ  ٚزذتطاٖ ث ٝظيجبيي ٚ ٚيػٌيٞبي ا٘ساْ ٚ
چٟط ٜظٔي ٝٙي ٌؿتطـ ا٘ٛاع جطاحي پالؾتيه  ٚظيجبيي ثٛز ٜاؾت ،زض ٔٛضز ثيٙي  ٚا٘ساْ ٞبي زيٍط ػّي ضغٓ ٍ٘طا٘يٞب ٔ ٚربعطٜ
ٞبي ثٟساقتي ايٗ ٌ ٝ٘ٛاػٕبَ جطاحي ثب اؾتمجبَ ظيبزي اظ ؾٛي ظ٘بٖ ٔٛاج ٝقس ٜا٘س .ثٞ ٝط حبَ جطاحي ظيجبيي2يىي اظ آذطيٗ
زؾتبٚضزٞبي ا٘ؿب٘ي ثطاي ذّك ظيجبيي اؾت ،أطٚظ ٜجطاحي ٞبي ظيجبيي يىي اظ قبيغ تطيٗ اػٕبَ جطاحي زض ؾغح جٟبٖ ٞؿتٙس ٚ
ٔيعاٖ ٔتمبضيبٖ آٖ ضٚث ٝفع٘ٚي اؾت ،ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ثط اؾبؼ ٌعاضـ ا٘جٕٗ جطاحي پالؾتيه  ٚظيجبيي آٔطيىب 3جطاحيٞبي
ظيجبيي اظ ؾبَ 1997ثب  119زضنس افعايف ث ٝثيف اظٔ 6/4يّي ٖٛجطاحي زض ؾبَ  1999ضؾيس ٜاؾت(وؿتُ ٞ ٚب٘يٍٕب:2002 ،4
ٕٞ .)604-601چٙيٗ ثط اؾبؼ ٌعاضـ زيٍطي زض ايٗ ثبض ٜزض ؾبَ  2000زض آٔطيىب تؼساز افطازي و ٝتحت ػُٕ جطاحي ظيجبيي
لطاض ٌطفتٙس حسٚز ٔ 3/1يّي٘ ٖٛفط ثٛز ٜاؾت و ٝزض ٔمبيؿ ٝثب ؾبَ  1992حسٚز 198زضنس افعايف ٘كبٖ ٔيزٞس(چيٚ ًٙ
ٕٞىبضاٖ .)2003 ،5زضوكٛض ٔب ٘يعتٕبيُ ث ٝا٘جبْ ايٌٗ ٝ٘ٛجطاحيٞب زض ؾبَٞبي اذيط ضٚظافع ٖٚثٛز ٜاؾت .اٌطچ ٝاظ قطٚع اػٕبَ
جطاحي پالؾتيه زض ايطاٖ ثيف اظ  5زٕ٘ ٝٞي ٌصضزِ ،يىٗ تحٛالت ؾطيغ ٚ ٚؾيؼي و ٝزض پيىط ٜػّٕي  ٚؾبذتبضي آٖ ثٚ ٝجٛز
آٔس ٜاؾت ،ايٗ ضقت ٝضا يىي اظ قبذٞ ٝبي فٛق ترههي ٔغطح ػّٓ پعقىي  ٚجطاحي وكٛض ؾبذت ٝاؾت .ايطاٖ يىي اظ
وكٛضٞبي ثب ضتج ٝثبال زض ا٘جبْ اػٕبَ جطاحي ظيجبيي اؾت  ٚاظآ٘جبيي و ٝلؿٕت لبثُ تٛجٟي اظ ثيٕبضاٖ زض ٔغت ٞب  ٚزضٔبٍ٘بٞ ٜب
تحت ػُٕ جطاحي لطاض ٔي ٌيط٘س آٔبض زليمي اظ ايٗ ػُٕ ٞب زض زؾت ٘يؿت ِيىٗ عجك ٌعاضـ ٞب ،ايطاٖ اظ ٘ظط ٘ؿجت اػٕبَ
ظيجبيي ا٘جبْ قس ٜث ٝوُ جٕؼيت زض ضتجٞ ٝبي ا َٚجٟبٖ لطاض زاضز (ٔٛؾٛي ظاز ٚ ٜزيٍطاٖ.)323 - 318 :1388،

بیان مسأله

تبضيرچ ٝجطاحي ظيجبيي :اِٚيٗ جطاحي ٞبي ظيجبيي ث ٝؾبَٞبي پؽ اظ ج ًٙجٟب٘ي ا َٚثط ٔيٌطزز .جطاحي ٞبي ظيجبيي ثٝ
قىُ أطٚظي زض ؾبَ ٞبي ثؼس اظ ج ًٙجٟب٘ي ا َٚو ٝؾطثبظاٖ ٔطز ٔجطٚح اظ ججٟٞٝب ثط ٔيٌكتٙس ،ظبٞط قس٘س .جطاحي
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پالؾتيه ،ثب ٞسف تطٔيٓ ثبفتٞبي ٘طْ ثسٖ ،پيكطفت ؾطيغ ذٛز ضا ٔسيٕٞ ٖٛيٗ جطاحتٞب  ٚؾٛذتٍيٞبي ثؼس اظ ج ًٙاؾت.
ثؼسٞب زٔ ٚف ْٟٛاظ ٔ ٓٞتٕبيع قس :يىي جطاحي ثبظؾبظ٘س ٚ ٜزٔٚي جطاحي ظيجبيي .اِٚي ث ٝثبظٌطزا٘سٖ ظبٞط يه ثسٖ يب ػّٕىطز
آٖ ث ٝحبِت عجيؼي ثؼس اظ جطاحت يب ٔؼِّٛيت اقبض ٜزاضز  ٚزٔٚي ث ٝتغييطات ثس٘ي اقبض ٜزاضز و ٝلجالً زاضاي پبضأتطٞبي عجيؼي
ثٛز ٜا٘س .فٕيٙيؿتٞب ٘يع ايٗ تفىيه ضا تب حسٚز ظيبزي لج َٛزاض٘س  ٚثطاي آٖ ٞب ،جطاحي ثبظؾبظ٘س ٜتب حسٚز ظيبزي لبثُ تٛجيٝ
اؾت(ج٘ٛع ٞ ٚيع .)2009 ،6أب ٘رؿتيٗ ٔٛاضز جطاحي ظيجبيي زض قىُ أطٚظي ٔطثٛط ث ٝاٚاذط لطٖ ٞفس ٚ ٓٞاٚايُ لطٖ ٞجسٓٞ
ٔيقٛز .زض ايٗ زٚض ،ٜثيٕبضي ؾيفيّيؽ قبيغ ثٛز .يىي اظ ػٛاضو ايٗ ثيٕبضي ،ظٚاَ ثيٙي ثٛز  ٚثٕٞ ٝيٗ زِيُ ث ٝايٗ ٘ٛع ثيٙيٞب ،
ثيٙي ؾيفيّيؿي ٌفتٔ ٝيقس .ايٗ لضي ٝثٌ ٝؿتطـ ضيٛٙپالؾتي (ػُٕ جطاحي ظيجبيي ثيٙي) ٔٙجط قس ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝافطاز ٔي-
تٛا٘ؿتٙس ثب ايٗ ػُٕ ث ٝجبٔؼٙٞ ٝجبضٔٙس ثبظٌطز٘س(ؾبً٘ .)2003 ،7زض تبضيد ٔسضٖ جطاحي ظيجبيي ،اِٚيٗ ٌعاضـ ٔىتٛة اظ
وكيسٖ نٛضت ث ٝؾبَ  1901ثط ٔيٌطززِ .يپٛؾبوكٗ زض ؾبَ  1974اثساع قس  ٚاظ زٝٞي  1980ػٕٔٛيت ظيبزي يبفت .حسالُ اظ
زٝٞي  ،1950ظ٘بٖ ث ٝنٛضتي ضٚظافعٔ ٖٚهطفوٙٙسٌبٖ جطاحي ظيجبيي ثٛزٜا٘س(ج٘ٛع ٞ ٚيع.)2009 ،
زض ايطاٖ ٘يع اِٚيٗ جطاحي ظيجبيي زض ؾبَ  1307زض يىي اظ ثيٕبضؾتبٖٞبي تٟطاٖ ا٘جبْ قس .ثب ايٗ حؿبة اظ ػٕط جطاحي
پالؾتيه زض ايطاٖ ثيف اظ  80ؾبَ ٔيٌصضز( .جبْ جٓ آ٘اليٗ 1388 /9/25 :ث٘ ٝمُ اظثالِي  ٚافكبض و ،1389 ،ٟٗل .)140 -99
آٔبضي ضؾٕي زض ٔٛضز جطاحي ظيجبيي زض ايطاٖ زض زؾت ٘يؿت أب ثط اؾبؼ يه آٔبض غيط ضؾٕيٞ ،ط ؾبِ ٝثيف اظ ٞ 36عاض ايطا٘ي
ظيط تيغ جطاحي ظيجبيي نٛضت ٔيض٘ٚس .اظ ٔيبٖ جطاحيٞبي ا٘جبْ قس ٜظيجبيي زض ايطاٖ ،جطاحي ظيجبيي ثيٙي زض ٔمبْ ا َٚلطاض
زاضز .ثط اؾبؼ آٔبض غيط ضؾٕي ،ايطاٖ اظ ٘ظط تؼساز جطاحي ظيجبيي ثيٙي ،زض ز٘يب ا َٚاؾت .ثؼس اظ ايطاٖ ،وكٛضٞبي أطيىب ،اٍّ٘ؿتبٖ
 ٚتب حسي فطا٘ؿ ٝزض ضزيفٞبي ثؼسي لطاض زاض٘س (ٕٞكٟطي آ٘اليٗ 1386/11/11 :ث٘ ٝمُ اظ ثالِي  ٚافكبض و ،1389،ٟٗل -99
.)140
ٔجب٘ي ٘ظطي
ٔيتٛاٖ ٌفت تٛضقتبيٗ ٚثّٗ 8،اِٚيٗ تئٛضي جبٔؼ ٝقٙبذتئ9طثٛط ث ٝظيجبيي ضا اضائ ٝوطز(ؾيٙبت .)1990 ،10ا ٚثب عطح ٔفبٞيٕي
چٔ« ٖٛهطف تظبٞطي»« ٚ 11فطاغت تظبٞطي»ٛٔ12ضٛع ظيجبيي ضا ث ٝپسيسٜي ٔهطف  ٚزض ؾغحي ثبالتط ث ٝحٛظٜي لكـطثٙسي
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پي٘ٛس ٔيظ٘س .ا ٚثط ايٗ ػميس ٜثٛز و ٝفبيسٜي اقيبء ثب تٛج ٝث ٝظيجبييقبٖ اضظيبثي ٔيقــٛز و ٝثٝعــٛض تٍٙبتٍٙــي ٚاثؿتــ ٝثٝ
ٌــطا٘ي آٖ اقيبء اؾت .ا ٚزض ثحث ذٛز اظ ٔؼيبضٞبي اػتجبض ،ظيجبيي ظ٘ب٘ٝي ٔغّٛة ضا ثطضؾي وطز .اظ ٘ظط ٚثّٗ ظٖ ظيجبٕ٘ ،بزي
ٔٙعِتي اؾت  ٝ٘ ٚتٟٙب وبضي ا٘جبْ ٕ٘يزٞس ثّىٕ٘ ٝيتٛا٘س وبضي  ٓٞا٘جبْ زٞسٞٛٔ .بي ثّٙس ،پبقٞٝٙبي ثّٙسِ ،جبؼٞبي ثّٙس ٚ
ٔتؼبلبت ايٗ چٙيٙي ثٙٔ ٝظٛض ٘كبٖ زازٖ ايٗ ٘ىت ٝاؾت و ٝأ ٚتؼّك ث ٝپبيٍب ٜاجتٕبػي ثباليي اؾت(ٚثّٗ.)1953 ،
آ٘ت٘ٛي ٌيس٘ع٘ 13ظطي ٝپطزاظ ٔؼبنط ٔؼتمس اؾت ثسٖ جعئي اظ يه ٘ظبْ وٙكي اؾت ٘ ٝنطفبً يه قيء ٔٙفؼُ٘ :ظبضت ثط
جؿٕب٘ي جعء شاتي ٘ٛػي تٛج ٝثبظتبثي ٔسا ْٚاؾت و ٝفبػُ ثبيس ٘ؿجت ث ٝضفتبض ذٛيف ٘كبٖ زٞس .آٌبٞي ث ٝچٙسٚچ ٖٛثسٖ ثطاي
يبفتٗ تٕبْ ػيبض ٞط ِحظ ٝاظ ظ٘سٌي ،إٞيت اؾبؾي زاضز  ٚزض حميمت ز٘جبِٙٔ ٝغمي ٘ظبضت ثط ٚضٚزيٞبي حؿي اظ ٔحيظ
پيطأ٘ٛي ٓٞ ٚچٙيٗ ٘ظبضت ثط ٚضغ  ٚحبَ ا٘ساْٞبي انّي  ٚذٛز ثسٖ ث ٝػٛٙاٖ ٘ٛػي وُ يىپبضچ ٝاؾتٌ( .يس٘ع)87-86 :1382،
ثسٖ اظ ٘ظط ٌيس٘ع تٟٙب يه ٔٛجٛزيت ٘يؿت ،ثسٖ ث ٝػٛٙاٖ ٚؾيّٝاي ػّٕي ثطاي وٙبض آٔسٖ ثب اٚضبع  ٚاحٛاَ  ٚضٚيسازٞبي ثيط٘ٚي
اؾت .حبالت چٟط ٚ ٜزيٍط حطوبت ثسٖ فطا ٓٞآٚضز٘سٔ ٜحتٛاي اؾبؾي ٕٞبٖ ٘كب٘ٞٝبيي اؾت و ٝاضتجبعبت ضٚظٔطٔ ٜب ٔكطٚط ثٝ
آٖ ٞب اؾت .ثطاي آٖ و ٝثتٛا٘يٓ ث ٝعٛض ٔؿبٚي ثب زيٍطاٖ زض تِٛيس ضٚاثظ اجتٕبػي قطيه قٛيٓ ،ثبيس لبزض ثبقيٓ ٘ظبضتي ٔساٚ ْٚ
ٔٛفميت آٔيع ثط چٟط ٚ ٜثسٖ ذٛيف اػٕبَ وٙيٓ .زض ٟ٘بيت أ ٚيٌٛيس وٙتطَ ٔٙظٓ ثسٖ يىي اظ اثعاضٞبي اؾبؾي اؾت و ٝقرم
ثٚ ٝؾيّ ٝي آٖ ضٚايت ٔؼيٙي اظ ٛٞيت قرهي ضا ٔحفٛػ ٔيزاضز  ٚزض ػيٗ حبَ «ذٛز» ٘يع ث ٝعطظي وٓ  ٚثيف ثبثت اظ ٚضاي
ٕٞيٗ ضٚايت زض ٔؼطو تٕبقبي زيٍطاٖ لطاض ٔيٌيطز .زض ٘تيج ٝثطاي آٖ و ٝثتٛا٘يٓ ث ٝعٛض ٔؿبٚي ثب زيٍطاٖ زض تِٛيس  ٚثبظ تِٛيس
ضٚاثظ اجتٕبػي قطيه قٛيٓ ثبيس لبزض ثبقيٓ ٘ظبضتي ٔساٛٔ ٚ ْٚفميت آٔيع ثط چٟط ٚ ٜثسٖ ذٛز اػُٕ وٙيٓ(ٌيس٘ع-86 : 1382،
.)87
فٕيٙيؿٓ  ٚجطاحي ظيجبيي :فٕيٙيؿتٞب ػٕٔٛبً ٔربِف جطاحي ظيجبييا٘س .ثطذي اظ آٖ ٞب ثٚ ٝيػ ٜاظ فطٍٙٞي ا٘تمبز ٔيوٙٙس و ٝاثطات
آٖ ظ٘بٖ ضا تكٛيك ٔيوٙس تب ذٛز ضا ث٘ ٝبْ ظيجبيي زض ٔؼطو جطاحي لطاض زٙٞس  ٚجطاحي ظيجبيي ضا ثطاي ظ٘بٖ ثؿيبض آؾيتپصيط
ٔيثيٙٙس .اظ زيسٌب ٜآٖ ٞب إٞيت جطاحي ظيجبيي ظٔب٘ي ٕ٘بيبٖ ٔيقٛز و ٝظ٘بٖ زض تهٕيٌٓيطي ثطاي ػُٕ ظيجبيي ثب فكبضٞبي
فطٍٙٞي  ٚاجتٕبػي ٔٛاجٔ ٝيق٘ٛس(التبْ .)2008 ،14زض ذهٛل ا٘جبْ جطاحي ظيجبيي ث ٝقىُ وّي ٔيتٛاٖ اظ ز ٚزؾت٘ ٝظطيٝ
فٕٙيؿتي ٔتفبٚت ٘بْ ثطز .ثط اؾبؼ ٘ظط ٌط ٜٚا َٚو ٝتٛج ٝث ٝظبٞط  ٚثسٖ  ٚافعايف ايٗ زَ ٔكغِٛي ٞب اظ ظٔبٖ ٌؿتطـ جٙجف
آغبظ قس ٜتٛؾظ ٔطزاٖ  ٚؾيبؾت  ٚتسثيط آٖ ٞب ثطاي تؿّظ يبفتٗ ثط ظ٘بٖ  ٚؾطوٛة آٖ ٞب اؾت (شوبيي  ٚفطظا٘،1387،ٝل.)43
آ٘بٖ ثط ٔبٞيت پسضؾبالضا٘ٝي پعقىي ،پعقىي قسٖ تهٕيٓ زض ٔٛضز ؾالٔتي ،لسضت وّيٙيهٞب  ٚحٕبيت لب٘٘ٛي اظ ايٗ پعقىبٖ

13 -Anthony Gidden
14 - Latham
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تأويس ٔيوٙٙس .ثطذي ٔٙتمسيٗ فٕيٙيؿت ثط اثطات فكبضٞبي فطٍٙٞي ٘ظبٔساض ثط ظ٘بٖ ثطاي تغبثك ثب آضٔبٖٞبي جٙؿيتي وّيكٝاي اظ
ظيجبيي تأويس ٔيوٙٙس .آٖ ٞب اظ فط ًٙٞغبِجي و ٝحبٚي فكبض پسضؾبالضي  ٚپعقىي قس ٜاؾت  ٚثبػث ايجبز ٔحسٚزيت زض تٛا٘بيي
وٙتطَ ظ٘بٖ ثط ثسٖٞبيكبٖ ٔي قٛز ا٘تمبز وطز ٚ ٜزض ٘تيج ٝثب جطاحي ظيجبيي ٔربِف ٞؿتٙس(التبْ .)2008 ،ظ٘بٖ اظ عطيك ضؾب٘ٞٝب ٚ
زيٍط ٟ٘بزٞبي اجتٕبػي عٛضي جبٔؼٝپصيط ٔيق٘ٛس و ٝث« ٝقىّي ذبل ثطؾٙس» (ؾبً٘.)2003 ،
ثب ايٗ حبَ زض عطف ٔمبثُ ،ثطذي زيٍط اظ فٕيٙيؿت ٞب ٔؼتمس٘س و ٝايٗ اؾتطاتػي ظ٘بٖ زض ٘ظبْ ٔطزؾبالض ثطاي زؾتيبثي ث ٝوٙتطَ ٚ
٘ظبضت اؾت .ث ٝػجبضتي ،ثسٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔحّٕي زض جبٔؼٔ ٝطزؾبالض زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝي قٛز و٘ ٝظبضت  ٚوٙتطَ آٖ ثط ػٟس ٜفطز اؾت
 ٚاٚؾت و ٝثطاي ضضبيت ذٛز ،تهٕيٓ ث ٝا٘جبْ جطاحي ظيجبيي ٔي ٌيطز .اظ ايٗ ض ٚآٟ٘ب ػبّٔيت ثيٕبضاٖ جطاحي ظيجبيي ضا ثطجؿتٝ
ٔيوٙٙس .زض ٚالغ آٟ٘ب ػبّٔيت افطازي و ٝث ٝجطاحي ظيجبيي ضٚي ٔيآٚض٘س ضا ٘كب٘ٝاي اظ وٙتطَ ثط ذٛز  ،اؾتمالَ  ٚا٘تربة فطزي
ٔيزا٘ٙس(التبْ.)2008 ،
ؾٛظاٖ ثٛضز 15ٚاظ ٕٟٔتطيٗ عطفساضاٖ ايٗ زيس ٌب ٜاؾت .اظ ٘ظط ا ٚظ٘بٖ ٕٔىٗ اؾت ثٚ ٝضظـ  ٚضغيٓ غصايي ثطاي ٔسيطيت ثسٖ-
ٞبي ذٛز ضٚي ثيبٚض٘س  ٚاظ ايٗ ض ٚثٕٛ٘ ٝزٞبيي فطٍٙٞي اظ قىُ ظ٘ب٘ٔ ٝغّٛة ثطؾٙس .ثٛضز ٚاؾتسالَ ٔيوٙس و ٝچٙيٗ اػٕبِي ضا
ٔيتٛاٖ ضٚي عيفي زيس و ٝزض آٖ فكبضٞبي فطٍٙٞي ثِ ٝحبػ تبضيري ثبػث آؾيت ضٚحي  ٚجؿٕي ظ٘بٖ قس ٜاؾت .ثب ثؿظ ايٗ
لضئ ٝيتٛاٖ ث ٝايٗ ٘ىت ٝضؾيس و ٝجطاحي ظيجبيي ٕٔىٗ اؾت قىُ زيٍطي اظ ٔىب٘يؿٓ فطٍٙٞي ثطاي ايجبز ٕ٘ٛزٞبيي اظ قىُ
ظ٘ب٘ ٝتٛؾظ ظ٘بٖ ثبقس و ٝث ٝآٖ ٞب ث ٝػٛٙاٖ اثعاضي ثطاي ضؾيسٖ ث ٝتهٛيطي ؤ ٝؼطف قىُ ظ٘ب٘٘ ٝطٔبَ اؾت فطٚذتٔ ٝيقٛز.
ثٛضزٔ ٚؼتمس اؾت و ٝظ٘بٖ ذغط  ٚزضز ضا تحُٕ ٔيوٙٙس تب ث ٝلسضتي ثطؾٙس و ٝآٖ ٞب ضا زض ٞط جبي زيٍطي ٔهٔ ٖٛيوٙس.
ا٘تربة ٘حٜٛي تغييط قىُ ثسٖ ث ٝآٖ ٞب حسالُ ٔيعاٖ ٔتٛؾغي اظ ذٛزتؼييٗوٙٙسٌي ٔيزٞس .چٙيٗ ظ٘ي احؿبؼ ٔيوٙس و ٝذٛز،
ٛٞيت ذٛز ضا ا٘تربة وطز ٜاؾت (ثالِي  ٚافكبض و.)140 -99 :1389،ٟٗ
وتي زيٛيؽ16جطاحي ظيجبيي ضا ٘ ٝتٟٙب ثطاي ؾالٔتي ظ٘بٖ ذغط٘بن ٔيزا٘س ثّى ٝآٖ ضا اثعاضي ثـطاي تـٛاٖظزايـي  ٚتحميـط زض ٘ظـط
ٔيٌيطز .أ ٚؼتمس اؾت و ٝاظ يه ؾ ٛػُٕ جطاحي ظيجبيي ٘ ٝتٟٙب ثطاي ظ٘بٖ ذغطاتي ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز ثّى ٝوبضوطز تٛاٖ ظزايي
 ٚتحميط ضا ٘يع زاضز أب اظ ؾٛي زيٍط اٌطچ ٝظ٘بٖ ثسٖٞبي ذٛز ضا ثب اٍِٞٛبي فط ًٙٞغطثي ٕٛٙٞا ٔـيوٙٙـس أـب زض ايـٗ ٔيـبٖ
ثسٖٞبي ذٛز ضا ٘يع ػيٙيت ٔيثركٙس .زض چٙيٗ قطايغي اؾت ؤ ٝي تٛاٖ زضن وطز چطا ظ٘بٖ ايٗ اجبظ ٜضا ٔيزٙٞـس وـ ٝثـسٖ-

-Suzan Bordo
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ٞبيكبٖ تحت ػُٕ جطاحي ظيجبيي لطاض ٌيطز .اؾتفبزٜي ظ٘بٖ اظ جطاحي ظيجبيي ٘كبٍ٘ط فؼّيت ثركي آ٘بٖ ث ٝثسٖٞـبي ذـٛز ٚ
تٙبظع آٟ٘ب ثطاي ٚضٚز ٘ ٚيع وٙتطَ ثس٘كبٖ اؾت( .التبْ.)2008 ،
ضٚيىطز ضٚا٘كٙبؾب٘ ٝث ٝثسٖ -تحّيُ ٞبي ضٚا٘كٙبذتي ثسٖ اظ تٛنيف ٚيػٌيٞبي فيعيِٛٛغيه آٖ فطاتط ٔيضٚز  ٚ ٚػال ٜٚثط
ذهٛنيبت فيعيىي ٕٞچٚ ٖٛظٖ ثسٖ ثٔ ٝؼيبضٞبي غيط ػّٙي ٕٞچٌ ٖٛطايفٞب  ٚضفتبضٞب ٘يع تٛج ٝزاض٘س ٔ ٚثال" إٞيت ٚؾٛاؼ
قسيس ٘ؿجت ث ٝظبٞط ضا ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٔيزٙٞس .ثسيٗ تطتيت ،ضٚيىطز تجطثٌ ٝطايي پعقىي أتساز ذٛز ضا ث ٝاثؼبز قٙبذتي ٚ
ػبعفي ٘يع وكب٘س ٜاؾت( .شوبئي .)43 :1387،زض ٍ٘ب ٜضٚاٖ وبٚا٘ٔ 1ٝف ْٟٛؾبظي اظ ٚيػٌي ٞبي ٔطزا٘ ٝجعئي اظ تالـ ظ٘بٖ ثطاي
تىبُٔ ثٔ ٝثبث ٝيه ٛٞيت جسيس اجتٕبػي اؾت و ٝزذتطاٖ جٛاٖ ثطاي زؾت يبثي ث ٝآٖ ٔيثبيؿت ٚاجس ذهٛنيبتي ٌطز٘س وٝ
فط ًٙٞجبٔؼٔ ٝستٞبي عٛال٘ي آٖ ٞب ضا ٘ؿجت ث ٝآٖ ٔٙغ وطز ٚ ٜآٖ ضا ٔٙحهطاً زض اذتيبض ٔطزاٖ ٌصاقت ٝاؾت(ٕٞبٖ.)72 :1387،

ادبیات تحقیق

شوبيي  ٚفطظا٘ ،)1387( ٝثٔ ٝغبِؼ ٝظٔيٞ ٝٙبي ا٘تربة جطاحي ظيجبيي زض ظ٘بٖ تٟطا٘ي پطزاذت ٝا٘س٘ .تبيج ث ٝزؾت آٔس ٜاظ تجطثٝ
ٞبي جطاحي ظيجبيي ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝا٘تربة جطاحي نطفبً وٛقكي ثٛز تب ث ٝضضبيت فطزي زؾت يبثٙس .آٖ ٞب ث ٝذٛز تٛجٝ
زاقت ٚ ٝث ٝز٘جبَ تحمك آضظٞٚب  ٚذٛاؾتٞ -ٝبي ذٛز ثٛز٘س  ٚپؽ اظ ػُٕ احؿبؼ ضاحتي  ٚقؼف ٔي وطز٘س ،چطا و ٝايٗ ػُٕ ٞب
ٔٛجت ثٟجٛز ضٚحي ٚ ٝافعايف اػتٕبز ث٘ ٝفؿكبٖ قس ٜثٛز .ثؿيبضي اظ آٖ ٞب ثب ٞسف ظيجبيي  ٚثٙٔ ٝظٛض ضفغ ايطاز ،اظ ثيٗ ثطزٖ
ػالئٓ ؾٙي ٘ ٚيع تٙبؾت اػضبي نٛضت  ٚثسٖ ثب يىسيٍطٔ ،جبزضت ث ٝا٘جبْ جطاحي ظيجبيي ٕ٘ٛز ٜا٘س.
ويٛاٖ آضا ٕٞ ٚىبضاٖ( ،)98-73 :1389زض ٔغبِؼ ٝذٛز ث ٝثطضؾي ضاثغ ٝلكط ثٙسي اجتٕبػي  ٚجطاحي ظيجبيي زض ثيٗ ٘ 140فط اظ
افطازي و ٝالساْ ث ٝػُٕ جطاحي ظيجبيي وطزٜا٘س پطزاذتٙس .يبفتٞٝبي ايٗ ٔغبِؼ٘ ٝكبٖ ٔي زٞس و ٝحسٚز ٔ %82تمبضيبٖ ضا ظ٘بٖ
ٔجطز تكىيُ ٔيزٙٞسٕٞ ،چٙيٗ يبفتٞ ٝب ٘كبٖ زاز و ٝثيكتطيٗ ٔيعاٖ جطاحي زض عجمبت پبييٗ ٔ ٚتٛؾظ جبٔؼٔ ٝيثبقس و ٝثيبٍ٘ط
إٞيت اجتٕبػي ظيجبيي  ٚتٕبيُ افطاز جٟت وؿت ٔٙعِت ثبالتط  ٚزؾت يبثي ث ٝاحتطاْ ثيكتط اؾتٛ٘ .يؿٙسٌبٖ ٘تيجٔ ٝي ٌيط٘س
و ٝضفتبض ٞبي ٔؼغٛف ث ٝظيجبيي ٔيتٛا٘س ٕ٘بزي اظ تؼّك عجمبتي  ٚپبيٍبٞي ثبقس.
ٔؿؼٛز ظاز ٚ ٜزيٍطاٖ( ، )1388ث ٝثطضؾي اٍِٞٛبي قرهيتي  ٚؾالٔت ػٕٔٛي  50فطز ٔتمبضي جطاحي ظيجبيي ثيٙي زض ؾبضي ٚ
ٔمبيؿ ٝآٖ ثب ٘ 50فط اظ الٛاْ ٔتمبضيبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٌط ٜٚوٙتطَ پطزاذتٙس .يبفتٞ ٝب ٘كبٖ زاز و ٝيىي اظ زاليُ ػُٕ جطاحي ظيجبيي
٘بٔتؼبزَ ثٛزٖ نفبت قرهيتي ٘ ٚساقتٗ ؾالٔت ػٕٔٛي اؾت ٚ ٚؾٛاؼ  ٚاػتٕبزث٘ ٝفؽ پبييٗ زض ٔتمبضيبٖ جطاحي ظيجبيي
٘ؿجت ثٌ ٝط ٜٚوٙتطَ ثيكتط اؾت.
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ٔٛؾٛي ظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ(،)323 -318 :1388زض ٔغبِؼ ٝاي تحت ػٛٙاٖ اضظيبثي ٌطايف  ٚاٍ٘يعٞ ٜبي ثيٕبضاٖ ظٖ زض جطاحي
ظيجبيئ 75 ،تمبضي جطاحي ظيجبيي ضا ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض زاز٘س .عجك ٘تبيج حبنُ اظ ايٗ پػٞٚف انّي تطيٗ ٔٙجغ ايجبز اٍ٘يعٜ
زٚؾتبٖ ،ذٛيكب٘ٚساٖ ٕٞ ٚىالؾي ٞب ثٛز٘س  ٚوٓ إٞيت تطيٗ ٔٙجغٔ ،جالت  ٚغٚض٘بَ ٞب ثٛز٘س 10/7 .زضنس اظ ثيٕبضاٖ ػضٛ
ٞسف ذٛز ضا ثسٔ ٖٚكىُ ٔيزا٘ؿتٙس ،أب ٞسف آٖ ٞب اظ جطاحي ثٟتط قسٖ ظبٞط يب ػّٕىطز آٖ ثٛزٕٞ .چٙيٗ ثيٗ قغُ ثيٕبضاٖ،
ٚضؼيت تأ٘ ٚ ُٞظط ثيٕبض زض ٔٛضز ػضٞ ٛسف ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ٚجٛز زاقت.
ػّٕساض ؾبضٚي( ،)17-11 :2004يىهس ثيٕبض ٔتمبضي جطاحي ظيجبيي ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز ،ايٗ ٔغبِؼ ٝثب فطْ ذالنٝ

17

٘ MMPI-PDكبٖ زاز و ٝحسٚز  35زضنس افطاز فبلس اذتالالت قرهيتي ٔيثبقٙس  ٚزض ثمي ٝافطاز ٘يع ذٛز قيفتٍي  ٚقرهيت
ٕ٘بيكي ٔكبٞس ٜقس.
ٌبثٛضي  ٚز ،)90-80 :2003( 18ٖٚٚزض ٔغبِؼ ٝي ذٛضز ثط ضٚي اػٕبَ جطاحي ظيجبيي ثب آظٔ 133 ،MMPI ٖٛثيٕبض ضا ٔٛضز
ثطضؾي لطاض زاز٘س ،ثط اؾبؼ ٘تبيج حبنُ اظ ايٗ پػٞٚف  %29اظ افطاز فبلس اذتالالت قرهيتي ثٛز٘س ٚ ،زض ثمي٘ ٕٝ٘ٛ٘ ٝيع %25
ذٛزقيفت%12 ،ٝقرهيت ٚاثؿت٘ 10 ،ٝيع زاضاي قرهيت ٕ٘بيكي ثٛز٘س.
ٌيّٕيٗ،)2006( 19زض پػٞٚكي تحت ػٛٙاٖ پطٚغ ٜثسٖ غبيت 20ثب ثيؿت ٘فط اظ وؿب٘ي و ٝػُٕ جطاحي ظيجبيي ا٘جبْ زاز ٜثٛز٘س
ٔهبحج ٝوطز .ايٗ افطاز اظٟبض زاقتٙس و ٝزض ٘تيجٛ٘ ٝع ٍ٘بٞ ٜبي نٛضت ٌطفت ٚ ٝلضبٚت ٞبي اػٕبَ قس٘ ٜؿجت ث ٝآٖ ٞب اظ ثسٖ
ذٛز احؿبؼ ٘بضحتي ٘ ٚبضضبيتي ٕ٘ٛز ٜا٘س .پػٞٚكٍطاٖ زض ٟ٘بيت ثيبٖ ٔي وٙٙس ،ثس٘ي و ٝزاضاي ظبٞطي ٘بٔٙبؾت اؾت ثٝ
نٛضت زيٍطي تجطثٔ ٝي قٛز ٞ ٚط تالقي زض ضاؾتبي اظ ثيٗ ثطزٖ ٘بؾبظٌبضي زض ليبف ٝضا ٔي تٛاٖ زض ضاؾتبي اتحبز«ثسٖ» ٚ
«ذٛز»21تفؿيط ٕ٘ٛز.

روش ضناسي پژوهص

ضٚـ پػٞٚف :ضٚـ پػٞٚف ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ پػٞٚف پيٕبيكي ،22اظ ٘ظط ٘ٛع ٞسف وبضثطزي ،اظ ٘ظط ٚؾؼت پٟٙب ٍ٘ط  ٚثٝ
ِحبػ ظٔب٘ي ٔمغؼي ٔي ثبقس.

- Psychoanalysis
- Gabouri , Devon
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Gimlin
Absent Body Project
21
Self
22
Survey
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اثعاض ٌطزآٚضي زازٞ ٜب :اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ پػٞٚف پطؾكٙبٔٔ ٝي ثبقس ،ايٗ پطؾكٙبٔ ٝثط اؾبؼ ٔغبِؼبت ٘ظطي زض ٘ظطيٞ ٝب
ٔ ٚتٔ ٖٛطثٛط ثٔ ٝسيطيت ثسٖ ٕٞٚچٙيٗ ثط اؾبؼ پػٞٚف ٞبي لجّي تٙظيٓ قس ٜاؾت.
جبٔؼ ٝآٔبضي ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ،ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيطي :جبٔؼ ٝآٔبضي ايٗ پػٞٚف  ٕٝٞزا٘كجٛيبٖ زذتط زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىي انفٟبٖ ٚ
زا٘كٍب ٜانفٟبٖ زض ٘يٕؿبَ ز ْٚؾبَ تحهيّي ٔ 90-1389يثبقس .اظ جبٔؼٛٔ ٝضز ٘ظط ث ٝضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيطي تهبزفي ؾبز ٜتؼساز
٘ 250فط ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة قس٘س و ٝاظ ايٗ ٔيعاٖ  218پطؾكٙبٔ ٝتىٕيُ قس ٚ ٜلبثُ اؾتفبز ٜثسؾت آٔس.
اػتجبض پطؾكٙبٔ :ٝضٚـ ا٘تربة قس ٜثطاي ثطضؾي اػتجبض پطؾكٙبٔ ،ٝيىي اظ ضٚـٞبي ظيط ٔجٕٛػٝي اػتجبض ٔحتٛا 23يؼٙي اػتجبض
نٛضي 24اؾت .ثط ايٗ اؾبؼ ثب ثٟطٌٜيطي اظ ٘ظطات افطاز ٔترهم (جبٔؼ ٝقٙبؾبٖ ،جطاحبٖ پالؾتيه) اػتجبض ٌٛيٞٝب ث ٝزؾت
آٔس ٜاؾت.

پبيبيي پطؾكٙبٔ :ٝجٟت ؾٙجف پبيبيي پطؾكٙبٔ ٝاظ ضطيت آِفبي وط٘ٚجبخٞ25طٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت .پبيبيي ٔميبؼٞبي ثىبضضفت ٝزض
پػٞٚف زض جس َٚظيط ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
جسيل  :1ضزيت پبيبيي مقيبس َب
مقيبس

آلفبی کزيوجبخ

وگزش وسجت ثٍ
جزاحي
0/86

ريان روجًری

ثزيوگزايي

مسيزيت ثسن

تصًراس ثسن

مصزف رسبوٍ

0/80

0/76

0/87

0/62

0/49

پبيگبٌ اجتمبعي
اقتصبزی
0/76

وگزش َبی مذَجي

0/85

تعبريف متغيز َبی تحقيق
تهٛض اظ ثسٖ :تهٛض اظ ثسٖ ،يؼٙي ايٗ و ٝثسٖ ذٛز ضا چٍ ٝ٘ٛزضن ٔيوٙيٓ ؤٕ ٝىٗ اؾت ثط تٛا٘بيي ٔب زض ضاثغ ٝثب ثط لطاض وطزٖ
ثب زيٍطاٖ  ٚثط پبؾدٞبيي و ٝزيٍطاٖ ثٔ ٝب ٔيزٙٞس ،تأثيط ٌصاض ثبقس .تهٛض ثس٘ي ٘ ٝتٟٙب ث٘ ٝبضضبيتي ثس٘ي ٔطثٛط اؾت ،ثّى ٝثٝ
ؾطٔبيٌ ٝصاضي افطاعي ضفتبضي  ٚقٙبذتي فطز ثط ظبٞط فيعيىي ٘ ٚيع زض تؼييٗ احؿبؼ فطز اظ ذٛز ٔطتجظ ٔيقٛز .تهٛيط شٙٞي
ٔٙفي اظ ذٛزٔ ،يتٛا٘س ٔٙجط ث٘ ٝبضضبيتي اظ ثسٖ  ٚاحؿبؼ جصاة ٘جٛزٖ  ٚزض ٟ٘بيت ٔكغِٛيت فىطي ٘ؿجت لؿٕتي اظ ثسٖ زض

23

Content Validity
Face Validity
25
- Cronbach Coefficient's Alpha
24
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حس اذتالَ ػّٕىطز قٛز .و ٝايٗ ٞب  ٕٝٞثبػث ٔكىُ جؿٕي  ٚضٚحي ثطاي فطز ٔيقٛز و ٝثبيس آٖ ٞب ثٚ ٝضؼيت ظبٞطي ضا
ثطعطف وٙس .ثٙبثطايٗ ،فطز زؾت ث ٝتغييطات ثس٘ي ٔيظ٘س .تهٛيط شٙٞي اي وٞ ٝط فطز ٘ؿجت ث ٝثسٖ ذٛز زاضز ،تحت تأثيط ػٛأُ
فطٍٙٞي ،اجتٕبػي  ٚضٚا٘ي فطز قىُ ٔيٌيطز  ٚفطز ثطاؾبؼ آٖ احؿبؼ ضضبيت  ٚيب ٘بضضبيتي ٔي وٙس .احؿبؼ ضضبيت ٚ
ذطؾٙسي ،ػٕستبً زض پي ٘عزيه قسٖ ثٔ ٝؼيبضٞبي تٙبؾت  ٚظيجبيي ٘ ٚبضضبيتي  ٚقىبيت ،زض ٘تيج ٝزٚضي اظ ايٗ اؾتب٘ساضزٞب
اؾت(شوبيي  ٚفطظا٘. )55: 1387،ٝ
ٔهطف ضؾب٘ٙٔ :ٝظٛض اظ ٔهطف ضؾب٘ ٝائ ،يعاٖ اؾتفبز ٜاظ ٚؾبيُ اضتجبط جٕؼي اؾت .زضٔٛضز تأثيط پصيطي ثسٖ اظ ضؾب٘ٞٝب،
نبحت ٘ظطاٖ ٔؼتمس ٞؿتٙس و ٝظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ٕٛٞاض ٜزض تالـ ٞؿتٙس تب ثتٛا٘ٙس ثب ثبال ثطزٖ ويفيت ٔتظبٞط (ٕ٘بيف) ثس٘ي ،ذٛز ضا
ثب ا٘تظبضات اجتٕبػي  ٚفطٍٙٞي جبٔؼ ٝو ٝاظ ؾٛي ضؾب٘ٞٝب تطٚيج ٔيقٛزٕٞ ،ب ًٙٞؾبظ٘س(تيؿب٘بوبؼٓٞ .)2005 ،26چٙيٗ،
ٔجالت ٔ ٚبٛٞاضٜٞب ؾطقبض اظ ٚيػٌيٞبيي ٞؿتٙس و ٝچٍٍ٘ٛي تهٛض ثسٖ ،جطاحي ظيجبيي ٘ ٚيع جصاة ؾبظي ٕ٘ ٚبيف جٙؿي
ثٛزٖ ثسٖ ضا تطٚيج ٔي زٙٞس(قيّي.)1993 ،27ًٙ
پبيٍب ٜالتهبزي -اجتٕبػي :پبيٍب ٜالتهبزي -اجتٕبػي ػجبضت اؾت اظ جبيٍب ٜؾّؿّٔ ٝطاتجي و ٝافطاز ثب تٛج ٝث ٝز ٚػبُٔ لسضت
التهبزي ٙٔ ٚعِت اجتٕبػي زض جبٔؼ ٝاقغبَ ٔي وٙٙس .ايٗ ٔتغيط ث ٝػٛٙاٖ يه ٔتغيط ٔؿتمُ زض پػٞٚف حبضط ثطحؿت ز ٚثؼس
انّي التهبزي  ٚاجتٕبػي ػّٕيبتي قس ٜاؾت .ايٗ ٔتغيطزض ثؼس اجتٕبػي ثطاي افطاز ٔجطز ثط اؾبؼ ٔٙعِت قغّي پسض ٔ ٚبزض،
تحهيالت پسض ٔ ٚبزض  ٚتحهيالت پبؾرٍ ٛػّٕيبتي قس ٜاؾت .ثطاي افطاز ٔتأ ُٞثط اؾبؼ ٔٙعِت قغّي  ٚتحهيالت ٕٞؿط زض
ثؼس اجتٕبػي ٚزض ثؼس التهبزي ٘يع ثط اؾبؼ زض آٔس ٔبٞيب٘ٛ٘ ،ٝع  ٚليٕت ٔؿىٗ  ٚاضظـ اتٔٛجيُ ثطاي افطاز ٔتأٔ ٚ ُٞجطز
ػّٕيبتي قس ٜاؾت.
ٔسيطيت ثسٖٔ :سيطيت ثسٖ زض ايٗ پػٞٚف ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ٕٟٔتطيٗ ٔتغيط ٞبي ٔؿتمُ  ٚتأثيط ٌصاض ثط ٍ٘طـ ث ٝجطاحي ظيجبيي
زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾتٔ .سيطيت ثسٖ زض ايٗ پػٞٚف زض ؾ ٝثؼس اؾتفبز ٜاظ ِجبؼ ٞبي ا٘سأي  ٚوٛتب ،ٜآضايف نٛضت  ٚاؾتفبزٜ
اظ ضٚيٞٝبي الغطي ػّٕيبتي قس ٜاؾت.
ٚيػٌي ٞبي قرهيتي :يىي اظ تؼبضيف جبٔغ اظ قرهيت تٛؾظ آِپٛضت اضائ ٝقس ٜاؾت ،ا ٚقرهيت ضا ث ٝايٗ نٛضت تؼطيف
ٔيوٙس :قرهيت ؾبظٔبٖ پٛيبيي اظ ٘ظبْٞبي جؿٕب٘ي  ٚضٚا٘ي زض زضٞ ٖٚط فطز اؾت و ٝضفتبض  ٚافىبض ٚيػٜي ا ٚضا تؼيٗ ٔي-
وٙس(قِٛتع .)1388،زض ايٗ پػٞٚف اظ ز ٚثؼس پطؾكٙبٔ ٝقرهيتي ٘ئ ٛيؼٙي ضٚاٖ ض٘جٛضذٛيي  ٚثطٌ ٖٚطايي جٟت ؾٙجف ٚيػٌي

-Tslanakas
- shilling
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ٞبي قرهيتي آظٔٛز٘ي ٞب اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ذهٛنيت ػٕسٜي ضٚاٖ ض٘جٛض ذٛيي ،اضغطاة اؾت و ٝث ٝعٛضٔؿتميٓ اثطاظ يب
تجطثٔ ٝي قٛز (قبٙٞس )1387 ، ٜتٕبيُ ػٕٔٛي ث ٝتجطثٝي ػٛاعف ٔٙفي ٔب٘ٙس تطؼ ،غٓ  ،زؾتيبچٍي ،ػهجب٘يت  ،احؿبؼ ٌٙبٚ ٜ
٘فطت ٔجٕٛػٝي حيغٝي ضٚاٖ ٘ػ٘سٌطايي ضا تكىيُ ٔي زٙٞس(ٌطٚؾي فطقي .)1380 ،جبٔؼٌ ٝطا ثٛزٖ  ،زٚؾت زاقتٗ ٔطزْ،
تطجيح ٌطٜٞٚبي ثعضي ٌ ٚطزٕٞ ٜبييٞب ثب جطات ثٛزٖ ،فؼبَ  ٚپطحطف ثٛزٖ ،تٕبيُ ث ٝثطاٍ٘يرتٍي جٙؿي  ٚتحطيه ،ثب ا٘طغي ٚ
ذٛـ ثيٗ ثٛزٖ اظ نفبت ثطٌ ٖٚطاٞب اؾت (قبٙٞس.)1387 ، ٜ
زيٗ زاضي :زيٗ زاضي زض ايٗ پػٞٚف زض چٟبض ثؼس ٔٙبؾىي ،اػتمبزي ،ػبعفي  ٚپيبٔسي زض عيف ِيىطت ٔٛضز ؾٙجف لطاض ٌطفتٝ
اؾت.
ٍ٘طـ ٘ؿجت ث ٝجطاحي ظيجبييٍ٘ :طـ ٘ؿجت ث ٝجطاحي ظيجبيي ٔتغيط ٚاثؿت ٝايٗ پػٞٚف ٔي ثبقس و ٝؾؼي زض ؾٙجف ٘مف
تؼسازي اظٔتغيط ٞبي ضٚا٘ي  ٚاجتٕبػي ضا ثط ضٚي آٖ زاضيٓ.

فرضیه های پژوهص

ثيٗ ٚيػٌي ٞبي قرهيتي ضٚاٖ ض٘جٛضي  ٚثطٌ ٖٚطايي ٍ٘ ٚطـ ث ٝجطاحي ظيجبيي ضاثغ ٝي ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز.
ثيٗ ٔسيطيت ثسٖ ٍ٘ ٚطـ ث ٝجطاحي ظيجبيي ضاثغ ٝي ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز.
ثيٗ تهٛض اظ ثسٖ ٍ٘ ٚطـ ث ٝجطاحي ظيجبيي ضاثغ ٝي ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز.
ثيٗ ٔهطف ضؾبٍ٘٘ ٚ ٝطـ ث ٝجطاحي ظيجبيي ضاثغ ٝي ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز.
ثيٗ پبيٍب ٜالتهبزي -اجتٕبػي ٍ٘ ٚطـ ث ٝجطاحي ظيجبيي ضاثغ ٝي ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز.
ثيٗ زيٗ زاضي ٍ٘ ٚطـ ث ٝجطاحي ظيجبيي ضاثغ ٝي ٔؼٙبزاض ٚجٛز زاضز.
يافته های پژوهص

فطضي ٝي يه ،ثيبٍ٘ط ٚجٛز ضاثغٔ ٝؼٙي زاض ثيٗ ٚيػٌي ٞبي قرهيتي ضٚاٖ ض٘جٛضي  ٚثطٌ ٖٚطايي ثب ٍ٘طـ ٘ؿجت ث ٝػُٕ
جطاحي ظيجبيي اؾتٕٞ.بٖ ٌ ٝ٘ٛو٘ ٝتبيج جس َٚقٕبض٘ 2 ٜكبٖ ٔي زٞس ايٗ فطضي ٝزض ٔٛضز ٞيچ وساْ اظ ايٗ زٚ ٚيػٌي قرهيتي
ٔٛضز تأييس لطاض ٕ٘ي ٌيطز.
٘تبيج جس َٚقٕبض٘ 2 ٜكبٖ ٔي زٞس و ٝضطيت ٕٞجؿتٍي پيطؾ ٖٛثيٗ ٔسيطيت ثسٖ ٍ٘ ٚطـ ٘ؿجت ث ٝجطاحي ظيجبيي 0/345
اؾت و ٝايٗ ضاثغ ٝزض ؾغح ٔ P>0/01ؼٙي زاض اؾت ،يؼٙي ٞطچ ٝتٛج ٝافطاز  ٚاؾتفبز ٜآٖ ٞب اظ ضٚيٞ ٝبي ٔسيطيت ثسٖ ثيكتط
ثبقس ثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت ٍ٘طـ ٔثجت تطي ٘ؿجت ث ٝػُٕ ٞبي جطاحي ظيجبيي ذٛاٙٞس زاقت .ثٙبثطايٗ فطضي ٝز ْٚپػٞٚف ٔٛضز تأييس
لطاض ٔي ٌيطز.
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ٕٞبٖ عٛض و ٝزض جس َٚزيسٔ ٜي قٛز ضاثغ ٝثيٗ ٍ٘طـ ٘ؿجت ث ٝػُٕ جطاحي ظيجبيي  ٚتهٛض اظ ثسٖ ثطاثط اؾت ثب  ٚ 0/193ايٗ
ضاثغ ٝزض ؾغح ٔ P>0/01ؼٙي زاض اؾت ،يؼٙي ٞطچ ٝافطاز تهٛض ثستطي اظ ثسٖ ذٛز زاقت ٝثبقٙس ثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت ٘يع ٍ٘طـ آٖ ٞب
٘ؿجت ث ٝػُٕ ٞبي جطاحي ظيجبيي افعايف ٔي يبثس .ثٙبثطايٗ فطضي ٝؾ ْٛپػٞٚف ٘يع ٔٛضز تأييس لطاض ٔي ٌيطز.
ضاثغ ٝثيٗ ٔهطف ضؾبٍ٘٘ ٚ ٝطـ ٘ؿجت ث ٝػُٕ جطاحي ظيجبيي ٔثجت اؾت أب ايٗ ضاثغ ٝثؿيبض ضؼيف ثٛز ٚ ٜاظ ِحبػ آٔبضي
ٔؼٙي زاض ٘يؿت .ثٙبثطايٗ فطضي ٝچٟبضْ پػٞٚف ٔٛضز تأييس لطاض ٕ٘ي ٌيطز.
فطضي ٝپٙجٓ پػٞٚفٔ ،طثٛط ث ٝضاثغ ٝي ثيٗ پبيٍب ٜاجتٕبػي التهبزي ٍ٘ ٚطـ ٘ؿجت ث ٝػُٕ جطاحي ظيجبيي اؾت و ٝايٗ ضاثغٝ
٘يع ثِ ٝحبػ آٔبضي ٔٛضز تأييس لطاض ٍ٘طفت ٝاؾت  ٚايٗ فطضي٘ ٝيع ٔٛضز تأييس لطاض ٕ٘ي ٌيطز.
ضطيت ٕٞجؿتٍي ثيٗ زيٙساضي ٍ٘ ٚطـ ٘ؿجت ث ٝػُٕ جطاحي ظيجبيي ثطاثط ثب  ٚ -0/176ايٗ ضاثغ ٝزض ؾغح ٔ P>0/01ؼٙي زاض
اؾت ،أب ضاثغ ٝي ثيٗ ايٗ زٍ٘ ٚطـ ٔٙفي اؾت يؼٙي ٞطچ ٝزيٗ زاضي افطاز لٛي تط ثبقس ٍ٘طـ آٖ ٞب ٘ؿجت ث ٝػُٕ جطاحي
ظيجبيي ٔٙفي تط ذٛاٞس ثٛز .ثٙبثطايٗ فطضي ٝقكٓ پػٞٚف تأييس ٔي قٛز.

جسيل  :2ميبوگيه ،اوحزاف استبوسارز ي ضزيت َمجستگي ثيه متغيزَب

ميبوگيه

وگزش وسجت ثٍ جزاحي

13/665

اوحزاف

وگزش وسجت ثٍ

استبوسارز

جزاحي

3/873

--

ريان روجًری

ثزيوگزايي

مسيزيت ثسن

تصًر اس ثسن

مصزف رسبوٍ

0/003

-0/004

**0/345

**0/193

0/091

پبيگبٌ اجتمبعي
اقتصبزی

0/091

وگزش َبی مذَجي

**-0/176
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018

ريان روجًری

ثزين گزايي

مسيزيت ثسن

تصًر اس ثسن

مصزف رسبوٍ

پبيگبٌ اجتمبعي اقتصبزی

زيه زاری

35/131

7/890

41/122

6/459

55/450

13/901

19/603

2/658

17/424

3/643

11/514

3/739

47/287

7/916

0/003

--

**0/395

0/006

0/094

-0/018

-0/131

-0/033

-0/004

**-0/395

--

0/015

-0/131

*0/146

0/083

*0/165

**0/345

0/006

0/015

--

0/103

**0/342

**0/242

**0/503

**0/193

0/094

-0/131

0/103

--

-0/033

0/116

0/035

0/091

-0/018

*0/146

**0/342

-0/033

--

*0/147

**-0/179

0/091

-0/131

0/083

**0/242

0/116

*0/147

--

*-0/160

**-0/176

-0/033

*0/165

**-0/503

0/035

**-0/179

*-0/160

--

٘تبيج جس٘ 3 َٚكبٖ ٔي زٞس وٕٞ ٝجؿتٍي چٙسٌب٘ ٝضٚاٖ ض٘جٛضي ،ثطٌ ٖٚطايئ ،هطف ضؾب٘ ،ٝپبيٍب ٜاجتٕبػي -التهبزي زيٗ
زاضي  ،تهٛض اظ ثسٖ ٔ ٚسيطيت ثسٖ ثب ٍ٘طـ ٘ؿجت ث ٝػُٕ جطاحي ظيجبيي ثطاثط ثب  0/384اؾت و ٝزض ؾغحٔ P>0/01ؼٙي زاض
اؾتٕٞ .چٙيٗ ٘تبيج جس٘ 3 َٚكبٖ

ٔي زٞس ؤ ٝتغيط ٞبي پيف ثيٗ  0/147اظ ٚاضيب٘ؽ ٍ٘طـ ٘ؿجت ث ٝػُٕ جطاحي ظيجبيي

ضا تجييٗ ٔي وٙٙسٞ β .بي ث ٝزؾت آٔس٘ ٜيع ٌٛيبي ايٗ اؾت ؤ ٝسيطيت ثسٖ ٔتغيط ٚاثؿت ٝضا ث ٝنٛضت ٔثجت پيف ثيٙي ٔي وٙٙس
 ٚايٗ ٔتغيط تٟٙب ٔتغيطي اؾت و ٝتٛاٖ پيف ثيٙي ٔتغيط ٚاثؿت ٝضا زاضز  ٚثيكتطيٗ ٘مف ضا ٘يع زض تجييٗ ٚاضيب٘ؽ ٔتغيط ٚاثؿتٝ
ثطػٟس ٜزاضز.

جسيل :3وتبيج تحليل رگزسيًن چىسگبوٍ متغيزَبی پيص ثيه ثب وگزش ثٍ عمل جزاحي سيجبيي
ٔتغيطٞب

β

t

p

ٕٞجؿتٍي چٙسٌب٘ٝ

ضطيت تؼييٗ
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001

ضٚاٖ ض٘جٛضي

-0/015

-0/200

0/841

0/010

0/001

ثطٌ ٖٚطايي

-0/007

-0/092

0/926

0/019

0/001

ٔهطف ضؾب٘ٝ

-0/017

-0/215

0/830

0/116

0/013

پبيٍب ٜاجتٕبػي-التهبزي

-0/016

-0/217

0/829

0/126

0/016

زيٗ زاضي

-0/017

-0/205

0/838

0/185

0/034

تهٛض اظ ثسٖ

-0/133

1/837

0/068

0/251

0/063

ٔسيطيت ثسٖ

0/352

4/150

0/001

0/384

0/147

F=26/89

P<0/01

بحث و نتیجهگیری

زض ايٗ پػٞٚف ث ٝثطضؾي ػٛأُ اجتٕبػي  ٚضٚا٘ي ٔؤثط ثط ٍ٘طـ ٘ؿجت ث ٝجطاحي ظيجبيي زض ثيٗ زا٘كجٛيبٖ زا٘كٍبٜٞبي ػّْٛ
پعقىي انفٟبٖ  ٚزا٘كٍب ٜانفٟبٖ پطزاذت ٝقس ٜاؾت .يبفتٞٝبي آٔبضي پػٞٚف زضثبض ٜي زٚ ٚيػٌي قرهيتي ضٚاٖ ض٘جٛضي ٚ
ثطٌ ٖٚطايي ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝضاثغ ٝي ٔؼٙبزاضي ثب ٍ٘طـ ٘ؿجت ث ٝجطاحي ظيجبيي ٘ساض٘س .زض ٚالغ ايٗ زٔ ٚتغيط زض ٍ٘طـ
زا٘كجٛيبٖ ايٗ ز ٚزا٘كٍب٘ ٜؿجت ث ٝػُٕ جطاحي ظيجبيي تأثيط ٌصاض ٘يؿتٙس ،ثٙبثطايٗ فطضئ ٝطثٛط ث ٝايٗ ٔتغيطٞب اظ ِحبػ آٔبضي
ضز ٔيقٛز .اظ ٔيبٖ ٔتغيطٞبي اجتٕبػي و ٝزض ايٗ پػٞٚف زض اضتجبط ثب ٍ٘طـ ث ٝجطاحي ظيجبيي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت ،ضاثغٝ
پبيٍب ٜالتهبزي -اجتٕبػي ٔ ٚهطف ضؾب٘ ٝثب ٍ٘طـ ٘ؿجت ث ٝجطاحي ثط اؾبؼ يبفتٞٝبي آٔبضي ٔٛضز تأييس لطاض ٍ٘طفت ٚ
ثٙبثطايٗ فطضيبت ٔطثٛط ث ٝآٖ ٞب ضز قس .أب ضاثغ ٝي ٔتغيطٞبي ٔسيطيت ثسٖ ،زيٗ زاضي  ٚتهٛض اظ ثسٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝجطاحي
ظيجبيي ثط اؾبؼ يبفتٞٝبي آٔبضي ٔؼٙبزاض اؾت .ثط اؾبؼ جسا َٚز ٚ ٚؾ ٝضطيت ٕٞجؿتٍي پيطؾ ٖٛثيٗ ٔسيطيت ثسٖ ٍ٘ ٚطـ
٘ؿجت ث ٝجطاحي ظيجبيي  ٚ0/345ضطيت ضٌطؾي ٖٛاؾتب٘ساضز 0/352ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت ،و٘ ٝكبٖ ٔيزٞس زضٔيبٖ ٔتغيطٞبي
ٔؿتمُٔ ،سيطيت ثسٖ ثيكتطيٗ تأثيط ضا ثط ٍ٘طـ ٘ؿجت ث ٝجطاحي ظيجبيي زاضزٕٞ .چٙيٗ ثط اؾبؼ يبفتٞٝبي جس َٚقٕبضٔ 2ٜيبٍ٘يٗ
ٕ٘طٔ ٜسيطيت ثسٖ زض افطازي وٌ ٝطايف ثيكتطي ث ٝجطاحي ظيجبيي زاض٘س اظ ٕ٘طٔ ٜتٛؾظ ٔميبؼ ٘ظطي ثبالتط اؾت و ٝايٗ ٘تبيج
آٔبضي حبوي اظ اٍِٙٔٛسي ضاثغ ٝثيٗ ايٗ زٔ ٚتغيط اؾت .ث ٝتؼجيط زيٍط تأييس فطضي ٝي ٔطثٛط ث ٝاضتجبط ايٗ زٔ ٚتغيط ،ثيبٍ٘ط ايٗ
ٔؿأِ ٝاؾت و ٝاوثط افطازي وٌ ٝطايف ثيكتطي ث ٝؾٕت جطاحي ظيجبيي زاض٘س ٚاجس ؾغح ثباليي اظ ٔسيطيت ثسٖ ٞؿتٙس  ٚزض ٚالغ
ايٗ افطاز زض ظ٘سٌي ضٚظٔطٔ ٜتؼٟس ث ٝا٘جبْ زازٖ ٔجٛػٝاي اظ ضفتبضٞب  ٚاػٕبَ ٞؿتٙس و ٝثب ظيجبيي  ٚانالح ثسٖ  ٚنٛضت اضتجبط
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زاضز .ضطيت ٕٞجؿتٍي ثيٗ زيٗ زاضي ٍ٘ ٚطـ ٘ؿجت ث ٝجطاحي ثط اؾبؼ ٘تبيج جس َٚقٕبض -0/176 ،2ٜاؾت و ٝيه ضاثغ ٝي
ٔؼىٛؼ ضا ٘كبٖ ٔيزٞس ،ث ٝايٗ ٔؼٙب وٞ ٝط چ ٝؾغح زيٗ زاضي افطاز ثبالتط ٔي ضٚز ٍ٘طـ آٖ ٞب ٘ؿجت ث ٝجطاحي ظيجبيي ٔٙفيتط
ٔيقٛز  ٚثبِؼىؽ .زضثبض ٜي اضتجبط ايٗ زٔ ٚتغيط ٔيتٛاٖ ثط اؾبؼ زيسٌبٌ ٜيس٘عٌ ،فت و ٝوبٞف ٚاثؿتٍي افطاز  ٚجبٔؼ ٝزض
زٚضاٖ ٔسضٖ ثٔ ٝصٞت  ٚاتىب ٚ ٚاثؿتٍي ٞطچ ٝثيكتط جبٔؼ ٝث ٝػّٓ ثبػث ضاحتتط قسٖ زؾتىبضي فيعيِٛٛغيىي ثسٖ قس ٜاؾت.
ٕٞچٙيٗ ثط اؾبؼ زيسٌبٌ ٜيس٘ع زض زٚضاٖ جسيس ثب ضؼيف قسٖ ٘مف زيٗ زض قىُ زٞي ثٛٞ ٝيت اجتٕبػي افطاز ،ثسٖ جبيٍبٜ
ٚيػٜاي زض ٛٞيت ؾبظي پيسا ٔيوٙس .ثط اؾبؼ ٘تبيج جس َٚقٕبض 2 ٜضطيت ٕٞجؿتٍي پيطؾ ٖٛثيٗ تهٛض اظ ثسٖ ٍ٘ ٚطـ ٘ؿجت
ث ٝجطاحي ظيجبيي -0/176اؾت و ٝيه ضاثغٔ ٝؼىٛؼ ضا ثيٗ زٔ ٚتغيط ٘كبٖ ٔيزٞس ث ٝايٗ ٔؼٙي وٞ ٝطچ ٝافطاز تهٛيط ٔٙفيتطي
اظ ثسٖ ذٛز زاقت ٝثبقٙس ٍ٘طـ آٖ ٞب ث ٝجطاحي ظيجبيي ٔثجت تط اؾت .زض ٚالغ تهٛيط ٔٙفي وٞ ٝط فطز اظ ثسٖ ذٛز  ٚظيجبيي آٖ
زض ش ٗٞزاضز ٔٙجط ث٘ ٝبضضبيتي  ٚاحؿبؼ جصاة ٘جٛزٖ ٔيقٛز  .ثٙبثطايٗ زض نسز ضفغ ايٗ تهٛيط ٔٙفي اظ ثسٖ ذٛز ثٚ ٝؾيّ ٝي
اػٕبِي ٔب٘ٙس جطاحي ظيجبيي  ٚزيٍط قيٜٞٛبي انالح ثسٖ ثط ٔيآيس تب ثسيٗ ٚؾيّ ٝثسٖ ذٛز ضا ث ٝاؾتب٘ساضزٞب ٔ ٚؼيبضٞبي تٙبؾت
 ٚظيجبيي ا٘ساْ حبوٓ ثط جبٔؼ٘ ٝعزيىتط وٙس.
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