ثشسػی ٔیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی دس ثیٗ دا٘ـجٛیبٖ
 ٚػٛأُ اجتٕبػی ٔؤثش ثش آٖ
( ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ٔغبِؼ :ٝدا٘ـجٛیبٖ دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی جٟشْ)

1

ٔجیذ سضب وشیٕی

2

جّیُ ػضیضی

3

وذ ٔمبِ90011702:ٝ
چکیده

تؼلق خبعس ثِ فسٌّگ ٍ ػٌبصس دزًٍی آى دز ثسیبزی اش جَاهغ اش جولِ اقالم هْن َّیت

ثشتص هتی

ثبضٌد .ایي ػبهل ثِ خصَظ دز ػصس اهسٍشی کِ اًَاع ّجوِ ّتبی فسٌّیتیف فسٌّتگ ثتَهی ٍ هلتی
ػودُ جَاهغ زا تْید هی کٌد هی تَاًد ثسیبز هْن ٍ هؤثس ثبضد .اهسٍشُ کِ تکٌَلَضی ّب ٍ دستیبُ ّتبی
ازتجبعی هبًٌد هبَّازُ ٍ ایٌتسً

تَاًستِ اًدف جبهؼِ ی جْبًی زا ثِ صَزت دّکد ی جْبًی دز آٍزدًدف

ضبّد ّجَم اًَاع ػٌبصس هتضبد ٍ هتؼبزض فسٌّیی ثِ سَی جبهؼِ ایساًی -اسالهی هبى هی ثبضین کتِ
دز ٍّلِ اٍل هی تَاًد خغس ثبلقَُ خغسًبکی ثسای جَاًبى هب هحسَة ضَد .ایي هقبلتِ کتِ ًتیجتِ یت
پطٍّص تجسثی دز ایي شهیٌِ هی ثبضدف ثِ دًجبل پبسشیَیی ثِ سؤاالت شیس اس  .آیب جَاًتبى داًطتجَ
دز َّی

فسٌّیی ضبى ٍ تؼلق خبعس ثِ آى دچبز هطکل یب ثحساى هی ثبضٌد یب خیس؟ چِ ػَاهلی ثب ایي

فسایٌد هستجظ اًد؟ ٍ هیصاى اثس گرازی ّس ی

اش ػَاهل ثس ایي تؼلق خبعس چِ هقداز هی ثبضتد؟ ثتدیي

هٌظَز ً 053فس اش داًطجَیبى دختس ٍ پسس داًطیبُ آشاد اسالهی جْسم دز سبل تحصیلی  (8099-98دز
زضتِ ّب ٍ سبلْبی هشتلف تحصیلی) ثس اسبظ ًوًَِ گیسی ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهتبزی اًتشتبة گسدیتدُ ٍ
هَزد ثسزسی قساز گسفتٌد .زٍش جوغ آٍزی اعالػبتف زٍش هیداًی ٍ تکٌیت

هتَزد استتفبدُ تکٌیت

پیوبیص ثب استفبدُ اش اثصاز هصبحجِ ٍ پسسطٌبهِ هی ثبضد .دادُ ّبی جوغ آٍزی ضدُ دز دٍ ستغ آهتبز
تَصیفی ٍ آهبز استٌجبعی ثب استفبدُ اش ثسًبهِ ًسم افصازی  SPSSهَزد تجصیِ ٍ تحلیل قساز گسفتٌد.
واژه های کلیدیَّ :ی ف َّی

فسٌّییف زسبًِ ّبی جوؼیف هطبزک

 -8ایي هقبلِ ثسگسفت ِ ضدُ اش عسحی پطٍّطی ثب ّویي ػٌَاى هی ثبضد کِ ثب حوبی

اجتوبػی

هبلی داًطیبُ آشاد اسالهی ٍاحد جْسم اًجبم پریسف .

 - 2داًطیبُ آشاد اسالهی – ٍاحد جْسم – گسٍُ ػلَم اجتوبػی -جْسم -ایساى(آدزظ:استبى فبزظ -ضْسستبى جْسم-داًطیبُ آشاد اسالهی-
تلفي38811857153:
 - 0داًطتتیبُ آشاد استتالهی – ٍاحتتد جْتتسم – گتتسٍُ ػلتتَم اجتوتتبػی -جْتتسم -ایساى(آدزظ:استتتبى فتتبزظ -ضْسستتتبى جْتتسم-داًطتتیبُ آشاد استتالهی-

تلفي09173922750:

Azizi_research@yahoo.com
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مقدمه

َّی

فسٌّیی ثب تَجِ ثِ هبّی

َّیتی اس

ٍ هحتَایصف اش جولِ هْوتسیي اثصاز زفتبزی ٍ اش اثؼتبد هْتن

کِ هی تَاًد تب حد شیبدی پبیجٌدی ثِ دیدگبُ ّب ف ازشش ّبف ٍ ثبٍزّبی هطتسک زا

دز تؼبهل اجتوبػی ٍ دز تَالی ًسل ّب ثِ ػْدُ ثییسد .ایي ثؼد اش َّی
اش ػٌبصس اصلی ٍ ثٌیبدیي َّی

ف ػالٍُ ثس ایٌکِ ختَد

اس ف اش عسیق ػٌبصس ذاتی ٍ دزًٍی قبثل فْن ثسای دییتساى

ًیص ثِ هثبثِ ظسف ٍ سبشٍ کبز اًتقبل سبیس ػٌبصس َّیتی ایفبی ًقص هی کٌدف چٌبًکتِ اش عسیتق
َّی

فسٌّیی اس

کِ هب اش ػٌبصس تطکیل دٌّدُ َّی

هلی ٍ هیٌْتی ٍ ستبیس ازشش ّتبف ٍ

آداة فسٌّیی ٍ اجتوبػی کِ ثِ هب زسیدُ اس ف آگبُ هی ضَین .ثب ػٌبی
کِ دز ثسیبزی اش جَاهغف اش ی

عسفف َّی

ثِ چٌیي ًقطی است

فسٌّیتی هحتَز اصتلی ٍ اسبستی َّیت

هلتی

هحستتَة هتتی ضتتَدف ٍ اش عتتسف دییتتس هحتتَز ثستتیبزی اش پتتطٍّص ّتتبی جبهؼتتِ ضٌبستتی ٍ
زٍاًطٌبسی اجتوبػی هی ثبضد.
بیان مسأله

دز ػصس حبضسف زًٍد تغییسات ٍ تحَالت اجتوبػی چٌبى سسػ
ػسصِ حیبت ثطسیف تح

ٍ ػوق یبفتِ کِ اصتیل تتسیي

ػٌَاى فسٌّگ زا ًیص دزًَزدیدُ ٍ اًستبى ّتب زا دز یت

دگسگتًَی

جدی فسٌّیی قتساز دادُ است ف ثتِ گًَتِ ای کتِ آهَختتِ ّتبی پیطتیي ثتِ اضتوحالل هتی
زٍد(کبشًَف .)811 :8013هی تَاى گف ف ایي تغییسات ضدیدف ثِ ّوساُ دگسگتًَی ّتبی ػلوتیف
تکٌَلَضی ف اجتوبػیف اقتصبدیف سیبسی ٍ فسٌّییف تکَیي َّی

اًسبًی زا ثب چتبلص هَاجتِ

کسدُ اس .اش سَی دییسف افصایص ازتجبعبت جْبًی ٍ پدیدُ جْبًی ضدىف ثبػث ایجبد تغییتسات
فسٌّیی ثسیبزی دز جَاهغ هشتلف ضدُ است  .زٍا ازشش ّتبی گًَتبگَىف قتساز گتسفتي دز
هؼسض اًدیطِ ّب ٍ گسایص ّبی هشتلفف اًسبى اهسٍشی زا چٌبى دچبز اشخَدثییبًیی کسدُ کِ
خَد زا ثِ فساهَضی سپسدُ اس (گل هحودیف .)87-23 :8093
دز حبل حبضس ًیص هسألِ ی جْبًی سبشی ٍ احتوبل تْدید َّی
ف جَاهغ زا ًسج

ثِ حفظ َّی

ّبی هلی ثس اثس گستتسش آى

هلی ٍ فسٌّیی خَیص ثیص اش پیص حسبظ تس ًوَدُ اس

ّس قدز هلتی اش گرضتِ ٍ فسٌّگ خَیص آگبّی ثیطتس ٍ ػویق تسی داضتِ ثبضد ثدٍى ضت
قبعؼی

ٍ ایوبى ثیطتسی ثسای هَجَدیت

.
ثتب

ٍ اػتجتبز ختَد ٍ هغتسد ثتَدًص دز ستغ جْتبًی

خَاّد کَضید  .اهسٍشُ ٍجَد ثحساى ّبی سیبسی ف ًظبهی ٍ اقتصبدی ف کِ دز ثشتص ػوتدُ اش
جْبى تَجِ هل

ّب زا ثِ خَد جلت کسدُ هَجت ضدُ اس

ثیطتس اًدیطتوٌداى تَجْطتبى ثتِ
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پدیدُ فسٌّگ هؼغَف گسدد شیسا ثِ اػتجبزی ّوِ زٍیدادّبی اجتوبع زا ثداى ٍاثستِ هی داًٌتد.
ّن اکٌَى حتی کطَزّبی هقتدزی ّوچَى فساًسِ ٍ زٍسیِ ًیص ًیساًٌد کِ اگس ًتَاًٌتد َّیت
فسٌّیی خَد زا دز ثساثس اهَا ػظین اًیلَسبکسَى ثِ ٍیطُ آهسیکب حفظ کٌٌد دز آیٌدُ ًصدیت
ثب ثحساى اجتوبػی هَاجِ خَاٌّد گط »(.فشسائی ف . )8015
اش عسفی پیطسف

ٍ گستسش زٍشافصٍى زسبًِ ّبی ازتجبعی ٍ فتي آٍزی اعالػتبت دز گستتسُ

ػلن ٍ فسٌّگ ف ّسچٌد هَججبت پیطسف
کطَزّب فساّن ًوَدُ اس

ػلن ٍ ایجبد فسص

اهب تأثیسات آى ثس َّی

جَاى جبهؼِ قبثل تأهل اس

ّبی تجتبدل اعالػتبت زا ثتسای

فسٌّیی ٍ هلی هلت

ّتب ثشصتَظ ًستل

 .ثِ دلیل ایجبد ٍ گستسش ثیطتس ضجکِ ّبی اعالع زستبًی تَستظ

جْبى غسة ف تجبدل اعالػبتی ثیطتس جٌجِ ی

عسفِ داضتِ ٍ اش جْبى غتسة دز دستتسظ ستبیس

کطَزّب ثِ ٍیطُ کطَزّبی جْبى سَم ٍ کوتس تَسؼِ یبفتِ قساز هی گیسد ٍ ّوساُ ایي اعالػبت
ف فسٌّگ ٍ ػٌبصس فسٌّیی آى ّب ًیص اضبػِ هی یبثد ف ًَجَاًبى ًیص دز آستبًِ َّی
تح

یبثی ثیطتس

تأثیس ایي ػٌبصس ًظیس ً :وبدّتب ف شثتبى ف اصتغالحبت ٍ ستبیس جٌجتِ ّتبی آى کتِ ثتسای

ثسقسازی ازتجبط ضسٍزی ّستٌد قساز هی گیسًد  .آًبى ّبیی کِ ًسج
ثیطتس تح

تأثیس قساز گسفتِ ٍ حتی هوکي اس

ثِ فسٌّگ خَد ًبآضٌبتسًد

احسبظ حقبزت ًوَدُ ٍ ًیبش ثِ ّوشَاًی ثتب

ػٌبصس فسٌّیی ٍازداتی زا دز خَد احسبظ کٌٌتد ٍ شهتبًی کتِ شیسثٌتبی ضشصتی
جبهؼِ ای آسیت دیدُ ٍ سس

فسٌّیتی

ٍ ًبتَاى گسدید ف آى گبُ آهبدگی ثسای پریسش فسٌّگ ٍازداتتی

زٍش ثِ زٍش افصایص هی یبثد  .ثٌبثسایي ضتسٍزی است

کتِ ًْبدّتبی فسٌّیتی ٍ ثتِ خصتَظ

آهَشش ٍ پسٍزش دز توبهی دٍزُ ّب ثِ ایي هَضَع اّوی

ثدّد ٍ ثب ظساف

هفتبّین فسٌّتگ

هلی زا فساخَز سي ٍ ضسایظ ا فساد ثِ آى ّب اًتقبل دّد .
ثب ایي حبلف هی تَاى هدػی ضدف هسئلِ َّی

فسٌّییف اهسٍشُ یکتی اش اسبستی تتسیي هستبیل

پیص زٍی جَاًبى ثِ ضوبز هی زٍد .هقبلِ حبضس ثِ دًجبل پبسشیَیی ثِ ایتي پسستص هحتَزی
اس

کِف هیصاى تؼلق خبعس جَاًبى داًطجَیبى جَاى داًطیبُ

آشاد اسالهی جْسمف ثِ َّی

فسٌّیی چقدز اس ؟ ٍ چتِ ػَاهتل اجتوتبػی ثتس آى تتأثیس هتی

گرازد؟
اهداف پژوهص

ٕٟٔتشیٗ اٞذافی و ٝایٗ پظٞٚؾ ث ٝد٘جبَ دػت یبثی ث ٝآٖ ثٛد ٚ ٜدس ایٗ ٔمبِ٘ ٝیزض ثز ٝآٖ
پشداخت ٝؿذ ٜاػت ،ػجبست اػت اص:
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 تؼییٗ ٔیضاٖ پبیجٙذی ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی دس ثیٗ دا٘ـجٛیبٖ دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی جٟشْ. پیثشدٖ ثٚ ٝجٛد یب ٚجٛد ٘ذاؿتٗ ثحشاٖ ٛٞیت فشٍٙٞی دس ٔیبٖ دا٘ـزجٛیبٖ دا٘ـزٍبٜآصاد اػالٔی جٟشْ.
 ثشسػی ػٛأُ ٔؤثش ثش ٛٞیت فشٍٙٞی دس ثیٗ دا٘ـجٛیبٖ دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی جٟشْ.ثش ایٗ اػبع ٔی تٛاٖ ٌفتٞ ،ذف اػبػی ایٗ تحمیك تؼییٗ ٔیضاٖ تؼّك ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی
 ٚپیثشدٖ ثٚ ٝجٛد یب ٚجٛد ٘ذاؿتٗ ثحشاٖ ٛٞیت فشٍٙٞی دس ٔیزبٖ دا٘ـزجٛیبٖ دا٘ـزٍبٜ
آصاد اػالٔی جٟشْ ٔیثبؿذ.
چارچوب نظری

پیؾ اص ٚسٚد ثٔ ٝجبحث ٘ظشی ٛٞیت ،پشداختٗ ث ٝچیؼتی ٛٞیت ٔ ٚفٛٞ ْٟٛیت فشٍٙٞزی
ضشٚسی ث٘ ٝظش ٔی سػذٛٞ .یت دس ٍ٘بٔ ٜتفىشاٖ ٔختّز
جبٔؼ ٝؿٙبػی ،تؼبسی

دس حزٛصٞ ٜزبی سٚا٘ـٙبػزی ٚ

ٔتفبٚتی داسد  ٚا٘ذیـٕٙذاٖ ثب سٚیىشدٞبی ٔختّ

ث ٝایزٗ ٔفٟزْٛ

پشداخت ٝا٘ذ .ایٗ أش ثبػث ٌشدیذ ٜاػت و ٝاسائ ٝتؼشیفی جبٔغ ٔ ٚب٘غ اص ٛٞیت سا دؿزٛاس
ػبصد.
ٛٞیت ،وّٕٝای ػشثی اػت و ٝدس صثبٖ فبسػی ث ٝجبی ٚاط ٜاٍّ٘یؼزی( )Identityثز ٝوزبس
ٔی سٚدٔ.ؼیٗ ،دس فش ًٙٞفبسػی تحت ػجبست "ٛٞیزت"ٔؼزب٘یای اص لجیزُ "رات ثزبسی
تؼبِی" (ٞؼتی ٚ ٚجٛد)  ٚآٖ چٛٔ ٝجت ؿٙبػبیی ٔـخق ٔیؿٛد سا ٔیآٚسدِٚ .زی دس
وُ ٛٞیتٔ ،فٟٔٛی اػت و ٝدس ػّٔ ْٛختّ

داسای فضبی ٔفٟٔٛی 4خبكی اػزت(ٔؼیٗ،

.)3743 :1371
ث٘ ٝظش ثشٌشٔ،شدٔی و ٝثشای اِٚیٗ ثبس ثب یىذیٍش آؿٙب ٔیؿ٘ٛذٔ ،یوٛؿٙذ تب ٘مغٔ ٝـتشوی
سا پیذا وٙٙذ وٚ ٝج ٝتٕبیض آٟ٘ب اص دیٍشاٖ اػت .ایٗ وبس ثبػث ٔیؿٛد تب ٞشیزه اص افزشاد
٘مؾٞبی جذاٌب٘ ٝای داؿت ٝثبؿٙذ .دس یه ػغح ثبالتش ٚلتی ٔشدْ ٛٞیت ٔـتشن سا وـز
ٔیوٙٙذٔ ،یتٛا٘ٙذ اص ایٗ عشیزك ثز٘ ٝزٛػی ا٘ؼزجبْ

ثشػزٙذ"(.)Heise, 8991: 108-101

ٔی تٛاٖٛٞ ،یتٞب ،سا ثٔ ٝثبث ٝؿبِٛدٜٞب  ٚػزبصٜٞزبی اجتٕزبػی دا٘ؼزت ،وز ٝدس فشآیٙزذ

2-Conceptual Space
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ؿبِٛدٜسیضی یب ػبصٌٜشایی اجتٕبػی 5ثٚ ٝجٛد ٔیآیٙذ  ٚثب تىیز ٝثزش حبفظز ٝی جٕؼزی ٚ
تٕبٔی ٔٙبثغ ٔؼشفتی ،ثب دس٘ظشٌشفتٗ ػبختبس ػیٙی اجتٕبػی دس ع َٛصٔبٖ ث ٝعٛس ٔجذد ثبص
تؼشی

 ٚثبص تفؼیش ٔیؿ٘ٛذ .اص ایٗ س ٚدس فشآیٙذ ؿىٌُیشی ٛٞیتٞب پذیذٜٞبی ٔؼشفتزی،

ػبختبس ػیٙی ٔ ٚبدی جبٔؼ ،ٝتبسیخ ،جغشافیب ،ػبختبس ػیبػی  ٚالتلبد  ٚفزٗآٚسی٘ ،مزؾ
ث ٝػضایی داس٘ذٙٔ( .تظشاِمبئٓ .)259 :1377
اػتٛاست ٞبَ ،6اػتمبدداسد وٛٞ ٝیت ٞب ،پیٛػت ٞبی ٔٛلتی ٌ ٚزسای ػٛثظٞ ٜؼزتٙذ وزٝ
وززٙؾ ٞززبی پشاوٙززذ ٜای سا ثززشای ٔززب ثزز ٝاسٔغززبٖ ٔززی آٚس٘ززذ( كززٛفی:1385 ،
>ٚ .)<http://www.goftman.comی ثٛٞ ٝیت دس یه ثؼتش دیبِىتیىی ٍ٘زبٔ ٜزی وٙزذ ٚ
ٛٞیت سا دس ثٛدٖ ٞب ٘ ٚجٛدٖ ٞبی ٔب تؼشی

ٔی وٙذ( ػبّٔی.)43 :1384،

جٙىیٙضٔ ،ؼتمذ اػتٛٞ ،یت ث ٝؿیٞ ٜٛبی و ٝثٚ ٝاػغ ٝی آٖ ٞزب افزشاد  ٚجٕبػزتٞزب دس
سٚاثظ اجتٕبػی خٛد اص افشاد  ٚجٕبػتٞبی دیٍش ٔتٕبیض ٔی ؿ٘ٛذ اؿبس ٜداسد  ٚثشلشاسی ٚ
ٔتٕبیضػبختٗ ٘ظبْٔٙذ ٘ؼجت ٞبی ؿجبٞت  ٚتفبٚت ٔیبٖ افشادٔ ،یبٖ جٕبػتٞبٔ ٚ ،یبٖ افشاد
 ٚجٕبػت ٞب اػت .ؿجبٞت  ٚتفبٚت ثب  ٝ٘ ٚ ٓٞجض ایٗ اك َٛپبیز ٝی ٛٞیزت  ٚپبیز ٝی
ص٘ذٌی اجتٕبػیا٘ذ" .إٞ ٚچٙیٗ ٔیافضایذ وٛٞ" ٝیت اجتٕبػی ،دسن ٔب اص ایزٗ ٔغّزت
اػت و ٝچ ٝوؼی ٞؼتیٓ  ٚدیٍشاٖ ویؼتٙذ  ٚاص عشف دیٍش دسن دیٍزشاٖ اص خٛدؿزبٖ ٚ
افشاد دیٍش اص جّٕ ٝخٛدٔبٖ چیؼت .یىی اص ٘خؼتیٗ وبسٞزبیی وز ٝدس ٔـزبٞذ ٜی یزه
غشیج ٝا٘جزبْ ٔزیدٞزیٓ ایزٗ اػزت وز ٝا ٚسا دس ٘مغزٝای اص ٘مـز ٝؿزٙبختیٔزبٖ لزشاس
دٞیٓ"(جٙىیٙض.)8 - 7 : 1381،
اص ػٛی دیٍشٔ ،ب٘ٛئُ وبػتّضٛٞ ،یت سا فشایٙذ ٔؼٙبػبصی ثش اػبع یه ٚیظٌی فشٍٙٞی یزب
ٔجٕٛػ ٝث ٓٞ ٝپیٛػت ٝای اص ٚیظٌی ٞبی فشٍٙٞی ٔی دا٘ذ وز ٝثزش ٔجٙزبی ٔؼٙزبیی دیٍزش
اِٛٚیت دادٔ ٜی ؿٛد .ثش ٔجٙبی ایٗ تؼشیز ٛٞ ،یزت ٞزب ٕٞیـز ٝتِٛیزذ  ٚثبصتِٛیزذ ٔزی
ؿ٘ٛذ( وبػتّض.)22 :1380،
اسیه فش ، )1947( ْٚجبٔؼ ٝؿٙبع  ٚسٚا٘ىب ٚإِٓب٘ی ٘یبصٞبی اختلبكی ا٘ؼبٖ سا اص ٔٙظش
سٚا٘ـٙبختی ٔ ،ـتُٕ ثش ٘یبص ث ٝتؼبِی ٘ ،یبص ثٚ ٝاثؼتٍی٘ ،یبص ثٛٞ ٝیت ٘ ،یبص سجٛع ث ٝاكُ
3- Social constructivism
4-Stuart Hall
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٘ ٚیبص ثٔ ٝجٙبی جٟت ٌیشی ٔی دا٘ذ ٚ .ی دس تٛضیح ٘یبص ثٛٞ ٝیت ٔؼتمذ اػزت ٞزش فزشد
آدٔی ٔبیُ اػت ث ٝایٙىٛٞ ٝیت خبكی داؿت ٝثبؿذ اص ایٗ سٚی ٔ ،ی وٛؿذ و ٝخٛیـزتٗ
سا دسیبثذ  ٚثـٙبػذ  ،دس ػیٗ حبَ ٔی خٛاٞذ فشدی ٕٔتبص ثبؿذ  ٚ ،ثشای سػزیذٖ ثز ٝایزٗ
ٔشحّ ، ٝثؼضبً خٛد سا ث ٝؿخق یب ٌشٞٚی اص اؿخبف ٘ؼجتبً ٔجشص ٕٔ ٚتبص ٔ ،شتجظ ٔی وٙذ
 ،یب ث ٝاكغالح  ،خٛیـتٗ سا ثب آٖ ٞب ٕٞب٘ٙذ ٔی ػبصد تب ثٚ ٝاػغ ٝی أتیزبص  ٚتـخلزی
و ٝآٖ ٌشٞ ٜٚب داس٘ذ تب حذی كبحت تـخیق  ٚأتیبص ٌزشدد (٘زٛسدثی ٞ ٚزبَ : 1380 ،
. )147
دس ٔجٕٛع ٔی تٛاٖ ٌفت ٛٞیت داسای ػز ٝػٙلزش اػزتٛٞ :یزت ؿخلزی ،فشٍٙٞزی ٚ
اجتٕبػی وٞ ٝش یه دس تىٛیٗ ٛٞیت فشد ٘ ،مؾ ٕٟٔی ایفب ٔی وٙٙذ .دس ٔمبیؼ ٝایزٗ ػزٝ
ٛٞیتٛٞ ،یت ؿخلی ٚیظٌی ثی ٕٞتبی فشد سا تـىیُ ٔی دٞذٛٞ ،یزت اجتٕزبػی ٘مزؾ
ٞبی اجتٕبػی دس٘ٚی ؿذٔ ٚ ٜتٛٙعٛٞ ٚ ،یت فشٍٙٞی دسن  ٚوبسثشد ٕ٘بدٞبی فشٍٙٞزی دس
لشاس ٔی ٌیش٘ذ( ثٛسثٛس.)88 :1383 ،

پی٘ٛذ ثب ٌشٞ ٜٚب  ٚاجتٕبػبت ٔختّ
أب ٛٞیت فشٍٙٞی ،ؿبیذ ثتٛاٖ ٔیزشا

فشٍٙٞزی ٔـزتشنٌ ،ؼزتشد ٚ ٜفشاٌیزش سا دس ثزیٗ

ؿٟش٘ٚذاٖ یه وـٛس اص ٕٟٔتشیٗ اجضای ٛٞیت ّٔی دا٘ؼزت وز ٝػزجت تٛافزك فشٍٙٞزی
ٔی ؿٛد .دس تؼشیفی ٌؼتشدٔ ،ٜیشا

فشٍٙٞی ،وّی ٝاثؼزبد فشٍٙٞزی ٞزش ٘ظزبْ اجتٕزبػی سا

دسثشٔیٌیشد .و ٝث٘ ٝحٛی خٛدآٌب ٜیب ٘بخٛدآٌزبٔ ،ٜزب سا تحزت تزأثیش لزشاس ٔزیدٞزذٚ .
٘ـب٘ٞ ٝبی تبسیخ یه فش ٚ ًٙٞیه ّٔت ث ٝؿٕبس ٔیسٚد .دس ایٗ ٔفٔ ،ْٟٛیزشا
یه ّٔت ،وّیت ص٘ذ ٚ ٜپٛیبی خاللیت ا٘ؼب٘ی اػت .ایٗ تؼشی
ثؼیبس ػبْ  ٚغیشتحّیّی ث٘ ٝظش ٔی سػذ ،ثبیذ ٌفت ٔیشا

فشٍٙٞزی

اص حیث ٘ظشی دسػت أب

فشٍٙٞی ٞش ّٔت وز ٝدس ٛٞیزت

ّٔی آٖ ٔؤثش اػتٔ ،ـتُٕ ثش ٔجٕٛػٙٔ ٝبػه ػبْ ،ؿیٜٞٛبی ٔؼٕبسی ،ػزٙت ٞزب ،اػیزبد،
اػغٛسٜٞب ،ػشف ٞب  ٚفِٛىّٛس ٔیثبؿذ .اٖ ط٘ت ،فِٛىّٛس سا چٙیٗ تؼشی

وشد ٜاػت:

"اػٕبَ  ٚسفتبسی وّی ٌ ٚشٞٚی و ٝدس ثیٗ ٔشدْ سایج ٔ ٚتذا َٚثبؿذ ،ثٙزب ثزٔ ٝمتضزیبت
تىشاسی اػت ،دس تٕبْ فؼبِیت ٞبی ص٘ذٌی ٘مؾ داسد ،فشد ٔـخلی آٟ٘ب سا اثزذاع ٘ىزشدٜ
اػت  ٚدس ٔحبفُ سػٕی جبی ٘ذاسد".
ػی.اع.ثشعٛٔ ،ضٛػبت فِٛىّٛس سا دس ػٔ ٝمٔ ِٝٛـخق ٔحذٚد ٔی وٙذ و ٝػجبستٙذ اص:
ثبٚسٞب ،ػشف  ٚػبدات ٔشثٛط ث ٝصٔیٗ  ٚآػٕبٖ  ٚد٘یبی جب٘ذاساٖ ،آداة  ٚسػٔ ْٛشثزٛط

بررسي هیزاى تعلق خاطر بِ َّیت فرٌّگي در بیي داًشجَیاى..........
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ثٟ٘ ٝبدٞبی التلبدی اجتٕبػی  ٚػیبػی ٔب٘ٙذ اٚلبت فشاغتٔ ،ـبغُ ،ثبصیٟب ،داػزتبٖ ٞزب،
تشا٘ٞٝب  ٚضشةإِثُ ٞبی ٞش ّٔتٞ .ش لذس ایٗ ٔٙبػه فشاٌیشتش  ٚؿبیغتش ثزٛد ٚ ٜحزبٚی
وبسوشدٞبی ٍٕٞشایب٘ ٝدس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثبؿذٕٞ ،جؼتٍی فشٍٙٞی ثیـزتش تمٛیزت خٛاٞزذ
ؿذ .ث ٝایٗ تشتیت ،آٖ دػت ٝاص اثؼبد ٔیشا

فشٍٙٞی و ٝخبػتٍبٔ ٚ ٜبٞیت ٔززٞجی ٘ذاؿزتٝ

ثبؿٙذ ،اِجتٔ ٝ٘ ٝغبیش ثب ٔزٞت ،دس وـٛس ٔب ث ٝیىی اص پشسً٘تشیٗ  ٚثشجؼتٝتشیٗ خغزٛط
تٕبیض ثیٗ فش ًٙٞایشا٘ی ثب فشًٞٙٞبی غیشایشا٘ی تجذیُ ؿذٜا٘ذ(حبجیب٘ی.)205 : 1379 ،
تؼّك خبعش  ٚػاللٙٔٝذی ؿٟش٘ٚذاٖ ثٔ ٝیشا

فشٍٙٞی دس لٛاْ  ٚتمٛیت ٛٞیت ّٔی ثؼزیبس

ٔؤ ثش ثٛد ٚ ٜدس حمیمت ٌشایؾ ٔثجت ث ٝفش ًٙٞدیشیٗ ،پی٘ٛذ ٔیبٖ فشد  ٚػٙت ٞزبی ّٔزی
ٚی سا تمٛیت ٔیوٙذ(حبجیب٘ی.)220 : 1379 ،
ٛٞیت فشٍٙٞی ٔجٕٛػ ٝاسصؽ ٞب ،ثبٚسٞب ،ػٕجُٞب  .…ٚاػت و ٝػزجت ؿزٙبختٝؿزذٖ ٚ
ٔتٕبیض وشدٖ فشد  ٚجبٔؼ ٝاص دیٍش افشاد  ٚجٛأغ ٔیؿٛد .اص ایٗ سٛٞ ٚیت فشٍٙٞی ثش ػزٝ
ٔذاس پیٛػت ٝثب یىذیٍش و ٝح َٛیه ٔحٛس ٔیچشخٙزذ -1 :فزشد دسٌ ٖٚزش ٚ ٜٚجٕبػزت
ٚاحذ ،ؤ ٝی تٛا٘ذ دس لجیّ ،ٝعبیف ٚ ٝیب ٌش ٜٚاجتٕزبػی هٟزٛس ٔزیوٙزذ  -2جٕبػزت ٚ
ٌشٜٞٚبی ٔذسِٖ ّٔتٞب وٛٞ ٝیت فشٍٙٞی ٔـتشوـبٖ ثٔ ٝثبث ٝی ٚج ٝتٕبیض آ٘بٖ ثزٝؿزٕبس
ٔیسٚد  ٚ -3ػشا٘جبْ ّٔتٞبی ٚاحذ  ٚیىپبسچ ٝدس ٔمبیؼ ٝثب دیٍش ُّٔ .ثٙبثشایٗ ػٛ٘ ٝع
ٛٞیت فشدیٌ ،شٞٚی ّٔ ٚی لبثُ تٕزبیض اص یىذیٍش٘زذ .ساثغزٔ ٝیزبٖ ایزٗ ػز ،ٝثبثزت ٚ
یىٛٙاخت ٘یؼت .ثّى ٝدس آٖ جزس ٔ ٚذٞبی دایٕی ٚجٛد داسد  ٚدس ثیٗ آٖ ٞزب تغییشاتزی
ثشحؼت ٔٛلؼیت ٞبی ٔختّ

پیؾ ٔی آیذ .تغییشاتی و ٝثشآٔذ ٜاص ثشخٛسدٞبٕٞ ،ىبسیٞب ٚ

ػذْ ٚجٛد آٖ ٞبػزت وز ٝثشاػزبع ٔٙزبفغ ٔ ٚلزبِح فزشدی ،جٕؼزی ّٔ ٚزی حبكزُ
ٔیؿٛد(سٞجشی .)57 : 1380
ثٛ٘ ٝػی ٔی تٛاٖ ٌفتٛٞ ،یت فشٍٙٞی حبوی اص تذا ْٚثیٗ ٌزؿت ٚ ٝحبَ اػزت ٘ ٚفزغ
ایٗ تذا ،ْٚخٛد ثش ؿٙبخت ٌزؿت ٝدالِت ٔیوٙذٛٙٞ( .ی .)474 - 472 : 1373
ؿبیذ ثتٛاٖ ٔیشا

فشٍٙٞی ٔـتشنٌ ،ؼتشد ٚ ٜفشاٌیش سا دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ یزه وـزٛس اص

ٕٟٔتشیٗ اجضای ٛٞیت ّٔی دا٘ؼت و ٝػجت تٛافك فشٍٙٞی ٔیؿٛد .دس تؼشیفزی ٌؼزتشد،ٜ
ٔیشا

فشٍٙٞی ،وّی ٝی اثؼبد فشٍٙٞی ٞش ٘ظبْ اجتٕبػی سا دسثشٔی ٌیزشد .وز ٝثز٘ ٝحزٛی

خٛدآٌب ٜیب ٘بخٛدآٌبٔ ،ٜب سا تحت تأثیش لشاس ٔیدٞذ٘ ٚ .ـب٘ٞٝبی تبسیخ یه فش ٚ ًٙٞیه
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ّٔت ث ٝؿٕبس ٔی سٚد .ثبیذ ٌفت ٔیشا

فشٍٙٞی ٞش ّٔت و ٝدس ٛٞیت ّٔی آٖ ٔؤثش اػت،

ٔـتُٕ ثش ٔجٕٛػٙٔ ٝبػه ػبْ ،ؿیٜٞٛبی ٔؼٕبسی ،ػٙت ٞب ،اػیبد ،اػغٛسٜٞب ،ػشف ٞب ٚ
فِٛىّٛس ٔیثبؿذ .ثٙبثشایٗ تؼّك خبعش  ٚػاللٙٔٝذی ؿٟش٘ٚذاٖ ثٔ ٝیشا

فشٍٙٞی دس لٛاْ ٚ

تمٛیت ٛٞیت ّٔی ثؼیبس ٔٛثش ثٛد ٚ ٜدس حمیمت ٌشایؾ ٔثجت ث ٝفش ًٙٞدیشیٗ ،پی٘ٛذ ٔیبٖ
فشد  ٚػٙت ٞبی ّٔی ٚی سا تمٛیت ٔیوٙذ(حبجیب٘ی.)220 : 1379 ،
تبسیخ ٘ـبٖ داد ٜاػت و ٝفشٞ ًٙٞش ّٔتی ث ٝؿشط آٖ و ٝپی٘ٛذؽ سا ثب ٔشدْ لغغ ٘ىٙذ دس
ثیـتش ٔٛاسد اص ایٗ ٚیظٌی ثشخٛسداس اػت و ٝدس ٔؼیش عجیؼی خٛیؾ دٌشٌ٘ٛی ٞبی ٚػیغ
 ٚدس ثشخی ٔٛاسد ثٙیبدی سا دس حیبت جبٔؼ ٝثٚ ٝجٛد آٚسد (ٚسجب٘ٚزذ  .)1368 ،اػزٕیت
(٘ ،)1999یض ٔی ٘ٛیؼذ  :دػت یبثی ثٛٞ ٝیت ّٔی  ٚفشٍٙٞی ایٗ اػت و ٝپبػخٍٛی ٘یزبص
ث ٝوٕبَ فشٍٙٞی  ،سیـ ٝیبثی  ،أٙیت  ٚصایٙذٌی اػت  ،ثب ایٗ تؼجیش دػت یبثی ثز ٝآٖ ٘زٝ
تٟٙب ضشٚسی ثّىٛٞ ٝیت ّٔی ثب ّٔیتٌ -شایی وبٔالً ٔتفبٚت اػت . )Barh& al,1999(.
حبَ ث ٝتئٛسی ٞب ٘ ٚظشیٞ ٝبی ٔشثٛط ثٛٞ ٝیت ٔی پشداصیٓ.
اػتشایىشٍ٘ ،شؿٟبیی سا و ٝدس ٔٛسد ٛٞیت دس حیغ ٝسٚا٘ـٙبػی اجتٕبػی  ٚجبٔؼٝؿٙبػزی
ٔغشح ؿذ ٜاػت دس ػٌ ٝش ٜٚتمؼیٓ

ٔیوٙذ(.)Strikers & Burke 2000 : 284-97

ثشخی اص دیذٌبٞ ٜب یه ٍ٘شؽ فشٍٙٞی  ٚجٕؼی اص ٛٞیت داس٘ذ و ٝایذٜٞب ،ثبٚسٞب  ٚػُٕ
ٞبی یه ٌش ٜٚیب جٕغ سا ٕ٘بیؾ ٔیدٙٞذ .ایٗ ٍ٘شؽ اص ٛٞیت اغّت دس وبسٞبیی و ٝسٚی
ٛٞیت لٔٛی ا٘جبْ ٌشفت ٝاػت دیذٔ ٜیؿٛد .دس ایٗ دیذٌبٛٞ ٜیت ثٝكزٛست ٔـزخق ٚ
ؿفبف تؼشی

٘ـذ ٜاػت ثٕٞ ٝیٗ جٟت وبسٞبیی سا و ٝاص ایٗ ٔف ْٟٛاػزتفبد ٜوزشدٜا٘زذ،

ٔج ٟٓوشد ٜاػت .ایٗ دیذٌب ٜاص تـشیح تغییشپزیشی افشاد دس سفتبس  ٚاٍ٘یضؽ  ٚوٙؾ ٔتمبثُ
٘بتٛاٖ اػت.
دیذٌب ٜد ْٚدس ٔٛسد ٛٞیت ،ریُ ػٙت وٙؾ ٔتمبثٌُشایی ٔ ٚخلٛكب" ٍ٘ب ٜػبختبسی آٖ
سؿذ ٔی وٙذ .ایٗ دیذٌب ٜثیـتش ث ٝثشسػی استجبعبت ٘مؾ افشاد  ٚتغییشپززیشی ،اٍ٘یزضؽ ٚ
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تفبٚت ٞب ثب ٛٞیت ٔی پشداصد .ایٗ دیذٌب ٜث٘ ٝظشیٛٞ ٝیت ٔؼشٚف ثٛد ٚ ٜدا٘ـٕٙذا٘ی چٖٛ
ثٛسن،7اػتشیىشٔ،8ه وبَ ٚ9ػیٕ٘ٛض … ٚ10سٚی ایٗ دیذٌب ٜاص ٛٞیت وبس ٔیوٙٙذ.
دس ٘ظشیٛٞ ٝیتٞ ،ؼت ٝی ٛٞیتٔ ،مِٝٛثٙذی خٛد ث ٝػٛٙاٖ یه اجشاوٙٙذ٘ ٜمؾ  ٚتشویزت
ٔؼب٘ی  ٚا٘تظبسات تذاػی ؿذ ٜثب ٘مؾ دس دس ٖٚخٛد  ٚاجشای آٖ ٞب

ٔیثبؿذ( & Strikers

.)Burk 2000 : 224
ایٗ دیذٌب ٜثیـتش ثٛٞ ٝیت ٘مـی تأویذ ٔیوٙذ .صٔب٘ی و ٝیه فشد ٘مؾ خبكی سا ثشػٟزذٜ
ٔی ٌیشدٕٞ ،شا٘ ٜمؾ ٘ٛػی ٛٞیت ٘یض وؼت ٔیوٙزذ  ٚایزٗ ٛٞیزت اص ٚهزبی

٘مـزی ٚ

ا٘تظبسات دیٍشاٖ اص آٖ ٘مؾ ٘بؿی ٔزیؿزٛد ….ایزٗ دیزذٌب ٜچزٛٞ ٖٛیزت سا ٘بؿزی اص
٘مؾپزیشی افشاد دس دسٌ ٖٚشٞ ٜٚب ٔیدا٘ذ ثیـتش ث ٝسٚاثظ دسٌ ٖٚش ٜٚثب ٘مؾ ٞبی اػضبی
ٔیپشداصد.
ػٔٛیٗ دیذٌب ٜدس ٔٛسد ٛٞیت ،دس وبسٞبی تبجفُ ٚ 11افشادی چ ٖٛجبٖ تش٘شٛٞ ، 12ي، 13
اٚوبع ،سیچش 14تحت ػٛٙاٖ ٘ظشیٛٞ ٝیت اجتٕبػی سؿذ ٔیوٙذ .ایٗ دیذٌبٛٞ ٜیت سا ثزٝ
ػٛٙاٖ چیضی و ٝدس دس ٖٚیه ٌشٔ ٚ ٜٚم ِٝٛجبػبصی ؿذ ٜاػزت ٔزیثیٙزذ .ایزٗ دیزذٌبٜ
تفبٚت ٌشٔ ٚ ٜٚم ِٝٛسا ٘بدیذٔ ٜیٌیزشد ٕٞ ٚچٙزیٗ إٞیزت سفتزبس دسٌ ٖٚزشٔ 15 ٜٚثزُ
استجبعبت ثیٗ اػضبی ٌش ٜٚسا سٞب ٔیوٙزذ(٘ .)Strikers & Burk 2000 : 6ظشیزٛٞ ٝیزت ٚ
٘ظشیٛٞ ٝیت اجتٕبػی ،اص ثؼیبسی جٟبت ثب ٕٞذیٍش ؿزجبٞت ٞ ٚزٓپٛؿزب٘ی داس٘زذ .ایزٗ
تـبثٟبت چٙیٗا٘ذ :اٚال" ٞش د٘ ٚظشی ٝث ٝصٔیٞٝٙبی ٔتفبٚت ٛٞیت اػتمبد داس٘ذ (ٌشٜٞٚزب ٚ
ٔمِٞٝٛب ثشای ٘ظشیٛٞ ٝیت اجتٕبػی ٘ ٚمؾ ٞب ثشای ٘ظشیٛٞ ٝیزت) د ْٚایزٗ وزٞ ٝزش دٚ
٘ظشی ٝث ٝػُٕ ٛٞیت ٞب  ٚثشجؼتٍی آٖ ٞب اؿبسٔ ٜیوٙٙذ .لّٕش ٚػٔ ْٛـبثٟت ثزٞ ٝؼزتٝ
5- Burke
1- Strikers
1- M.Call
1-Simons
1-Tajfel
41-Turner
44-Hogg
41-Richer
33-within group behavior
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فشآیٙذٞبیی و ٝؿزخق اص یزه ٛٞیزت تزأثیش ٔزی پززیشد ،اختلزبف داسد(فشآیٙزذٞبی
ؿخلیتصدایی 16دس ٘ظشیٛٞ ٝیت اجتٕبػی  ٚتأییذ خٛد  ٚاػتٕبد ث٘ ٝفغ دس ٘ظشیٛٞ ٝیت)
(. (Strikers & Burke 2000: 224

دس ایٗ جب الصْ اػت ث ٝتؼذادی اص تئٛسی ٞبی ٔشثٛط ثٛٞ ٝیت اؿبس ٜای وٛتزبٌ ٚ ٜززسا
خٛاٞیٓ ا٘ذاخت.
 -تئٛسی ٘ظبْ وٙتشَ فشآیٙذ ٛٞیت

17

ٞذف ایٗ تئٛسی ٘ـبٖ دادٖ ٔذِی اص سٚاثظ ثیٗ فـبس ٛٞ ٚیزت اػزت وز ٝدس ٘تیجز ٝآٖ
ٛٞیت جذیذی ؿىُ ٔیٌیشد .ایٗ تئٛسی ٘ـبٖ ٔیدٞزذ فـزبسٞبی اجتٕزبػی(ٔ ٚحیغزی)
ٔٙجش ث ٝؿىؼتٗ حّمٞٝبی ثبصٌـتی ٔیؿ٘ٛذ و ٝفشآیٙذ ٛٞیت سا حفظ ٔیوٙٙذ.
ا٘مغبع فشآیٙذ ٛٞیت اص ػّٕىشد دٔ ٚىب٘یضْ حبكُ ٔیؿٛد .1 :حّمٞٝبی ؿىؼتٝؿزذ.2 ،ٜ
ػیؼتٓ ٞبی ٛٞیتی ثیؾ اص حذ وٙتشَ ؿذٞ .ٜشوذاْ اص ایٗ ٔىب٘یضْ ٞزب ،ؿزشایغی سا ثزشای
ایجبد فـبسٞبیی فشأ ٓٞی وٙٙذ و٘ ٝتیج ٝآٖ ا٘مغبع فشآیٙذ ٛٞیت سا دسثشداؿزت٘ ٚ ٝتیجزٝی
ایٗ ا٘مغبع  ٓٞثشای خٛد احؼبع ثی ٛٞیتی  ٚوؼت ٛٞیتی تبص ٜسا دسثشداسد .دس ٞش حزبَ
ایٗ تئٛسی ٘ـبٖ خٛاٞذ داد و ٝچٍ ٝ٘ٛاسصیبثی یه ؿخق ٘ؼجت ث ٝخٛدؽ اص جبٔؼز– ٝ
احؼبع ٛٞیت اجتٕبػی – ث ٝفـبسٞبی اجتٕبػی استجبط پیذا وشد ٚ ٜچٍ ٝ٘ٛاسصیبثی یزه
ؿخق ٘ؼجت ث ٝخٛدؽ اص جبٔؼ – ٝاحؼبع ٛٞیت اجتٕبػی – ثز ٝفـزبسٞبی اجتٕزبػی
استجبط پیذا وشد ٚ ٜچٍ ٝ٘ٛایٗ فـبسٞب ،فشآیٙذ ٛٞیت فشد سا ٔٙمغغ ٔیوٙٙذ  ٚفشد احؼبع
ثیٛٞیتی وشدٛٞ ٚ ٜیت جذیذی سا جبیٍضیٗ

ٔیوٙذ(.)Burk 1991: 36

 تئٛسی وٙؾ ٔتمبثُ ٕ٘بدیسفتبس ا٘ؼبٖ سا ٔیتٛاٖ ث ٝعٛس ٔؼتمیٓ ثشاػبع ػٛأّی چٛٞ ٖٛیت ،ؿخلیت ،طٖ ،تشثیت،
٘مؾٔ ،م ِٝٛاجتٕبػی یب اجضای تـىیُ دٙٞذ ٚ ٜحتی خٛد ؿشایظ تٛضیح داد .اِٚیٗ ٔمِٛزٝ
تؼییٗ وٙٙذٜءوٙؾ ا٘ؼبٖ ٞب تفؼیشٞب  ٚتؼشی

ا ٚاص یه ؿشایظ خبف اػزت .افزشاد ثزشای

ثمبی ٘یبص ثٕٞ ٝبًٙٞؿذٖ ٔ ٚغبثمت ثب ؿشایظ ص٘ذٌی  ٚجٟبٖ داس٘ذ .أب جٟبٖ ث ٝعٛس دایٓ

34-Depersonalization
15- The control-system of identity process theory
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دس حبَ تغییش اػت افشاد ٕ٘یتٛا٘ٙذ تٕبْ ایٗ تغییشات سا ث ٝعٛس ٔؼتمیٓ دسن وٙٙذ .ثزشای
ص٘ذٌی ثب دیٍشاٖ ؿبیذ حتی ٔ٘ ٟٓجبؿذ و ٝافشاد ث ٝیه دسن "دسػت" ثشػٙذ ثّىز ٝثٟتزش
اػت ث ٝیه دسن ٔـتشن ثشػٙذ.
اص عشیك تؼبُٔ ثب دیٍشاٖ ٔب دسن جذیذی اص پذیذٜٞب پیذا ٔیوٙیٓ  ٚدس سفتبس خزٛد تغییزش
ایجبد ٔی وٙیٓ تب ثٟتشیٗ ؿشایظ دػت یبثیٓ .ثشاػبع ٔىب٘یؼٓ ٞبیی و ٝدس سٞیبفزت وزٙؾ
ٔتمبثُ ٔغشح ٔیؿٛد ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝتؼبُٔ تٟٙب دس ٔیبٖ افشاد كٛست ٕ٘یٌیشد ثّىز ٝدس
دس ٖٚافشاد ٘یض ٚالغ ٔیؿٛد.
ٔب وٙـٍشا٘ی ٞؼتیٓ و ٝث ٝعٛس دایٓ دس حبَ ٌفتٍز ٛثزب "خزٛد" ٞؼزتیٓ .ایزٗ "خزٛد"
آٔیخت ٝای اػت اص تٕبْ افشادی وٛٔ ٝسد تٛجٔ ٝب ثٛد ٜا٘زذ  ٚتٕزبْ ٘مزؾ ٞزبیی وز ٝایفزب
وشدٜایٓ .ایٗ "خٛد"ٔ ،ب سا اص دیٍش حیٛا٘بت ٛٔ ٚجٛدات ٔتٕبیض ٔیػبصد .ثّزٔٛشٔ ،ؼتمزذ
اػت و ٝاص عشیك ٔىب٘یؼٓ تؼبُٔ ثب خٛد ،ا٘ؼبٖ ث ٝاسٌب٘یؼٕی ٔجذَ ٔیؿٛد وز ٝسفتزبس اٚ
ٔحل َٛثبصی دس ،ٖٚثیشٞ ٚ ٖٚش د ٚآٖ ٞب ثب ا ٚاػت .وٙؾ ا ٚدس جٟبٖ ٘تیج ٝتفؼیش ا ٚاص
ٔمٛالتی اػت و ٝثب اٛٔ ٚاجٔ ٝیؿ٘ٛذ  ٚا ٚوٙؾ خٛد سا ثشاػزبع تفؼزیش آٖ ٞزب ؿزىُ
ٔیدٞذ(تش٘ش 1371 ،وٛصس 1368 ،تٟٙبیی.)1374 ،
دس دیذٌب ٜوٙؾ ٔتمبثُ ٕ٘بدی "ٛٞیت " ،اص"خٛد" ٔتفزبٚت اػزتٛٞ .یزت آٖ "٘زبْ"
اػت و ٝفشد ث ٝخٛد اعالق ٔی وٙذ یب تلٛیشی و ٝاسائٔ ٝی دٞذٕٟٔ.تشیٗ وبس ا٘جبْ ؿذٜ
دس ایٗ حٛص ٜث ٝاسٚیٌ ًٙبفٕٗٔ ،شثٛط ٔی ؿٛد و ٝػٔ ٝم ِٝٛخٛد آٌبٞی ٘ ،یٕ ٝآٌبٞی ٚ
٘بآٌبٞی سا ٔغشح ٔی وٙذ .ا ٚثب "ٔ ٚ "personageبػه ص٘ذٌی سا ث ٝكح ٝٙتئزبتش ٔغزشح
ٔی وٙذ .أب سٞیبفت وٙؾ ٔتمبثُ ٕ٘بدی ثشخالف تض اسیىؼ ،ٖٛدسثبس ٜا٘ؼجبْ "خٛد" ایٗ
اكُ سا ٔغشح ٔی وٙذ وٞ ٝیچ ٞؼت ٝای ثشای "خٛد" ٚجٛد ٘ذاسد ،ثّى ٝسفتبس "ٚخزٛد"
ثش اػبع  ٚثب تٛج ٝثٚ ٝضؼیت  ٚؿشایظ تؼشی
 -تئٛسی جذاافتبدٌی اجتٕبػی

ٔی ؿ٘ٛذ.

18

یىی دیٍش اص تئٛسی ٞبی ٔغشح دس صٔیٛٞ ٝٙیت اجتٕبػی ،تئٛسی جذا افتزبدٌی اجتٕزبػی
اػت و ٝثش تؼییٗ ٛٞیت ٌشٞٚی ث ٝػٛٙاٖ جبیٍضیٗ ٛٞیت اجتٕبػی ٘ٛجٛا٘زبٖ دس ؿزشایظ
خبكی تأویذ داسد.
41- Social Lone lines Theory
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ایٗ تئٛسی تلشیح ٔیوٙذ "جذا افتبدٌی" یزب "تٟٙزبیی اجتٕزبػی" وز ٝدس اثزش فمزذاٖ
ٔغشح ؿذٖ ،فمذاٖ احؼبع تؼّك ث ٝجبٔؼ ٚ ٝلشاسٌشفتٗ فشد دس حبؿزیٝی جبٔؼز ٝحبكزُ
ؿذ ٜاػتٙٔ ،جش ث ٝاحؼبع ثی ٛٞیتی اجتٕبػی ٘ٛجٛا٘بٖ ؿذ ٚ ٜث ٝعٛس ٚیظٜای ثشای آ٘بٖ
ٔـىُ ػبص ٔی ؿٛد .دس ایٗ كٛست ٘ٛجٛا٘بٖ ثزشای وؼزت ٛٞیزت خٛدؿزبٖ ،ثزٌ ٝزشٜٚ
ٕٞؼبالٖ سجٛع وشد ٚ ٜثب ػضٛیت ٌشٞٚی خٛد دس ٌشٕٞ ٜٚؼبالٖٛٔ ،لؼیزت جذیزذی سا
دس جبٔؼ ٝثشای تؼشی

اص خٛدؿبٖ پیذا ٔیوٙٙذ .یىی اص ایٗ ٘ٛع ٌشٜٞٚبی ٕٞؼزبالٖ وزٝ

٘ٛجٛا٘بٖ ثب پیٛػتٗ ث ٝآٖ ٞبٛٞ ،یت اجتٕبػی خٛدؿبٖ سا وؼت ٔیوٙٙذ اص ٘ظش اكغالحی
"٘ "Crowd Typesبٔیذ ٜؿذ ٜاػت .افشاد ایٗ ٌشٜٞٚب ث ٝعٛس ٔـبث ،ٝتٕبیضات خٛدؿبٖ سا
دس تظبٞش ثِ ٝجبع پٛؿیذٖ ،ػجه ٔٛی ػشٛ٘ ،ع ػخٗ ٌفتٗ  ٚسفتبس خبف ثشای ثیبٖ وشدٖ
ٛٞیت ٌشٞٚیـبٖ ثٝوبس ٔیثش٘ذ .د٘ٞ ،ّٟٓفت ٘ٛع اص ایٗ ٌشٜٞٚب  ٚتٕزبیالت ٔختّفـزبٖ سا
ثشسػی وشد ٜو ٝثشخی اص آٟ٘ب دس صٔش ٜعشفذاساٖ ٔٛصیه ٞبی سح ٛٞ ٚیٔتبَ ٞؼتٙذ.
 تئٛسی ٔمِٝٛثٙذی٘ظشی ٝخٛد ٔم ِٝٛثٙذی ثش ٌش ٜٚسٚا٘ـٙبختی  ٚفشآیٙذٞبی ٔشتجظ ثزب پیٛػزتٍی  ٚتؼزبٚ ٖٚ
تأثیشپزیشی اجتٕبػی ثٙیبد ٌشفتٝ

اػت(.)Turner & Haslam, 2001: 20

فشضی ٝاكّی تئٛسی ٔمِٝٛثٙذی ایٗ اػت وٛٞ ٝیت اجتٕبػی دس ثؼیبسی ٔٛاسد لبدس اػزت
ٔب٘غ جٟتٌیشی خٛد ث ٝعشف ٛٞیت ؿخلی ؿٛد .تش٘ش ،ثب ٔتٕبیضوشدٖ ٛٞیزت اجتٕزبػی
(تؼشی

خٛد اص عشیك ػضٛیت دس ٔم ِٝٛاجتٕبػی) ٛٞ ٚیت ؿخلزی (تـزشیح خزٛد اص

عشیك عشص تّمی ٞب  ٚایذٞ ٜبی ؿخلی) یه ٘ظشیٛٞ ٝیت اجتٕبػی سفتبس ٌشٞٚی سا ٔغشح
وٙذٔ .شدْ خٛدؿبٖ سا ث ٝػضٛیت دس ٔم ِٝٛاجتٕبػی ٔـتشن تؼشی

ٔزیوٙٙزذ .دس ایٙجزب

یه تأویذ ادساوی ث ٝؿجبٞت ٞبی دسٌ ٖٚشٞٚی  ٚتفبٚت ٞبی ثیزشٌ ٖٚشٞٚزی ،دس اثؼزبد
ٔختّ

ٚجٛد داسدٔ .شدْ خٛدؿبٖ  ٚدیٍشاٖ سا ٔم ِٝٛثٙذی اجتٕزبػی ثشجؼزت ٝوّیـزٝای

ٔی وٙٙذ ،و ٝایٗ وبس ثٛٞ ٝیت ادساوی افضٚد ،ٜثیٗ خٛد  ٚاػضبی دسٌ ٖٚش ٚ ٜٚیه تٕبیض
ادساوی افضٚد ٜثیٗ اػضبی دٚسٖ ٌش ٚ ٜٚثیشٌ ٖٚشٙٔ ٜٚجش
.)2001 : 32

ٔیؿزٛد( Turner & Haslam,
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صٔب٘ی وٛٞ ٝیت اجتٕبػی ٘ؼجت ثٛٞ ٝیت ؿخلی ثشجؼتٔ ٝزیؿزٛدٔ ،زشدْ خٛدؿزبٖ سا
وٕتش اص عشیك تفبٚت ٞبی فشدی  ٚثیـتش اص عشیك ٔـبثٟت ٞبی دسٌ ٖٚشٞٚی ٔیثیٙٙزذٚ ،
ایٗ ٕٞبٖ ٘یض ؿخلیػبصی خٛد 19اػت.
تبجفُ  ٚدیٍشاٖ ،اػتٙجبط ٔیوٙٙذ ؤ ٝمِٝٛثٙذی ث ٝتٟٙبیی ث ٝتحمك ٔٛلؼیت ٞزبی ٔؼیٙزی
ثشای اػتٙجبط ثزب ػزٌٛیشی ثزیٗ ٌشٞٚزی وزبفی

اػزت(.)Turner & Haslam, 1008;21

ٔمِٝٛثٙذی اجتٕبػی ٔی تٛا٘ذ ث ٝعشفذاسی ٌشٞٚی ثیب٘جبٔذ ٔ ٚتغیشٞزبیی وزٔ ٝمِٛزٝثٙزذی
اجتٕززبػی سا ثشجؼززتٔ ٝززیوٙٙززذ،دس تؼیززیٗ ػززٌٛیشی اص إٞیززت خبكززی ثشخٛسداس٘ززذ
( .)Turner & Haslam, 2001;27ایٗ ث ٝایٗ ٔف ْٟٛاػت وٚ ٝلتی فشد ثٛ٘ ٝػی ٔمِٝٛثٙزذی
دػت پیذا وشد ٚ ٜپیؾ خٛد دسٌ ٖٚش ٜٚسا اص ثیشٌ ٖٚش ٜٚتـخیق داد .اسصیبثی ٔثجتزی اص
دسٌ ٖٚش ٜٚخٛاٞذ داؿت  ٚیه ٘ٛع ػٌٛیشی ث ٝعٛس ٔثبَ دس تمؼیٓ ٔٙبثغ ٘ؼجت ثٌ ٝزشٜٚ
خٛد خٛاٞذ داؿت.
ایٗ ٘ظشی ٝثش ایٗ ٚالؼیت تبویذ ٔیوٙذ ؤ":ٝم ِٝٛثٙذی یه فشآیٙذ پٛیب ٚ ٚاثؼت ٝثٔ ٝزتٗ

20

اػت و ٝثٛػیّ ٝسٚاثظ ٔمبیؼٝای یه ٔتٗ ٔؼیٗ تؼییٗ ٔیؿٛد… دس ٔمِٛزٝثٙزذی ٕٞیـزٝ
تفبٚت ثیٗ ٌشٞٚی ثیـتش اص تفبٚت دسٌ ٖٚشٞٚی

اػت(.)Tuner & Haslam, 2001: 34

 تئٛسی تشثیتدس ایٗ ٘ظشی ٝو ٝدس ٘یٓ لشٖ ٌزؿتٛٔ ٝسد تٛج ٝكبحت ٘ظشاٖ ثٛد ٜاػت ،افزشاد دس صٔزبٖ
تِٛذٕٞ ،ب٘ٙذ یه ِٛح ػپیذ تّمی ٔی ؿ٘ٛذ  ٚاص عشیك آٔٛصؽ  ٚتجبسثـبٖ اػزت وز ٝثزٝ
تذسیج اؿىبَ  ٚكٛس ٔختّ

ث ٝخٛد ٔی ٌیش٘ذ .ثز ٝصػزٓ سٚا٘ـٙبػزبٖ سفتزبسی ٕٞچزٖٛ

ٚاتؼ ٚ ٖٛاػىیٙشٚ ،اوٙؾ ٞبی دسد ِ ٚزت دس افشاد ث ٝعٛس راتی ٚجٛد داسد  ٚافشاد سا دس
جبٔؼ ٚ ٝدس ؿشایظ ٔختّ

ؿشعی ٔیػبصد .ایٗ جّٕٚ ٝاتؼ ٖٛو " ٝؿٕب یه فشد  7ػزبِٝ

ث ٗٔ ٝتحٛیُ دٞیذ ٗٔ ،ث ٝؿٕب یه ٔشد تحٛیزُ خزٛا ٓٞداد" ٕٞزبٖ ٔغّجزی اػزت وزٝ
دٚسویٓ ،ث ٝثیبٖ دیٍشی ث ٝآٖ اؿبس ٜوشد ٜاػت:
دٚسویٓ٘ ،یض ٔؼتمذ اػت و ٝا٘ؼبٖ ٔحل َٛجبٔؼ ٝاػتٚ .لبیغ اجتٕبػی چیضٞزبیی ٞؼزتٙذ
و ٝثش افشاد اججبس ٚاسد ٔیوٙٙذ(دٚسویٓ.)1373 ٚ 1369 ،
41-Self-depersonalization
41-context dependent
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مدل علی تحقیق

ثب اػتفبد ٜاص ٔجبحث تئٛسیىی  ٚپیـی ٝٙادثیبتی تحمیك ،و ٝدس لؼٕت لجُ فـزشد ٜای اص آٖ
آٚسد ٜؿذٔ ،ذَ ػّی  ٚتئٛسیىی تحمیك تٙظیٓ ٌشدیذ .ثش اػبع ٔذَ ػّی اسائ ٝؿذ ،ٜػالٜٚ
ثش تٛك ی

ٔتغیشٞب ،ث ٝاستجبعبت ٔٛجٛد ثیٗ ٔتغیشٞب ٘یض پشداختٔ ٝی ؿٛد ،الصْ ثز ٝاؿزبسٜ

ٔی ثبؿذ و ٝو ٝاستجبط ثیٗ ٔتغیشٞب ث ٝد ٚكٛست ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ ٔٛسد ثشسػی لزشاس
ٔی ٌیشد.
ٔذَ ؿٕبسٔ :1 ٜذَ ػّی تحمیك
ضرکت در برًاهِ ّای فهَ
برًاهِ داًطگاُ

هطارکت

عضَیت در هقَالت

احساض تعلق بهِ

اجتواعی

اجتواعی

جاهعِ

ٛٞیت فشٍٙٞی

استفادُ از رساًِ ّای
گرٍّی

هتغیرّای زهیٌِ ای
( جٌسیت -سي -هحل زًذگی )

ٔٙجغ ٘ظشی ٔتغیشٞبی ٔذَ ػّیٔ :ـبسوت اجتٕبػی(ٞبثشٔبع) ،ؿشوت دس ثش٘بٔٞ ٝبی فٛق
ثش٘بٔ(ٝجٛا٘ب ٚایٗ  ٚساة ،)1997ػضٛیت دس ٔمٞ ِٝٛبی اجتٕبػی( تبجفُ ،تش٘زش -تئزٛسی
ٔم ِٝٛثٙذی) ،احؼبع تؼّك ث ٝجبٔؼ(ٝدٚسوبیٓ -تئٛسی جذا افتبدٌی اجتٕبػی) ،اػتفبد ٜاص
سػب٘ٞ ٝبی ٌشٞٚی(ٔٙتظش لبئٓ).
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روش ضناسی

جبٔؼ ٝآٔبسی ٞش تحمیمی ٔجٕٛػٝای اص افشاد یب ٚاحذٞبیی اػت وز ٝداسای حزذالُ یزه
كفت ٔـتشن ثبؿٙذ (ػشٔذ  ٚدیٍزشاٖ .)77 :1380 ،جبٔؼز ٝآٔزبسی دس تحمیزك حبضزش،
دا٘ـجٛیبٖ دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی جٟشْ ٔی ثبؿذ.حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛدس تحمیك حبضش ،ثزش اػزبع
فشٔ َٛوٛوشاٖ ٘ 350فش دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػتٚ .احذ تحّیُ دس تحمیزك حبضزش فزشد ٚ
ػغح تحّیُ ٘یض خشد ٔیثبؿذ .سٚؽ ث ٝوبس سفتٔ ٝیذا٘ی ،ثب اػتفبد ٜاص تىٙیزه پیٕزبیؾٚ ،
اثضاس تحمیك ٘یض پشػـٙبٕٔٞ ٝشا ٜثب ٔلبحجٔ ٝیثبؿذ .ثشای ػٙجؾ اػتجبس ٌٛیٞ ٝب ،اص اػتجبس
كٛسی  ٚثشای ا٘ذاصٌ ٜیشی پبیبیی آٖ ٞب ،اص آِفزبی وش٘ٚجزب ثٟزشٌ ٜشفتز ٝؿزذ ٜاػزت.
ٌٛیٞٝبیی وٛٔ ٝجت وبٞؾ ضشیت آِفبی ٔمیبع ٔی ؿذ٘ذ اص ٔمیبع حزف ٌشدیذ٘ذ.
یافته های پژوهص

دس ایٗ ثخؾ پغ اص اسائ ٝثشخی اص یبفتٞ ٝبی ٔشثٛط ثٔ ٝتغیشٞبی صٔی ٝٙای ،ساثغٔ ٝتغیشٞزب
ث ٝكٛست د ٚث ٝدٛٔ ٚسد ثشسػی لشاس ٔیٌیشد .ثذیٗ ٔٙظٛس اص ضشایت ٕٞجؼتٍی  ،آصٔزٖٛ
 Tثب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔؼتمُ  ٚآصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیب٘غ اػتفبدٔ ٜیؿٛد تب ٔتغیشٞبی ٔٛسد ٘ظزش ثزب
یىذیٍش دس استجبط ٌزاؿت ٝؿذ ٚ ٜؿذت  ٚجٟزت سٚاثزظ ٕٞ ٚچٙزیٗ ٔؼٙزبداسی تفزبٚت
ٔٛجٛد ثیٗ آٖ ٞب ثشسػی ٌشدد.
ٔتغیشٞبی صٔی ٝٙای
اص تؼذاد ٘ 350فش دا٘ـجٛی ٔٛسد ثشسػی٘ 212 ،فش ٔؼبدَ  %55/5دا٘ـجٛیبٖ دختزش 138 ٚ
٘فش ٔؼبدَ  %44/5دا٘ـجٛیبٖ پؼزش ٔزی ثبؿٙذ.دا٘ـزجٛیبٖ دس  8سؿزت ٝتحلزیّی ،ؿزبُٔ
ٔیىشٚثیِٛٛطیٌ ،یب ٜپضؿىی ،صیؼت ؿٙبػی ،پشػتبسی ،ثشق ،وبٔپیٛتش ،تشثیت ثذ٘ی  ٚػّْٛ
اجتٕبػی ٔـغ َٛث ٝتحلیُ ٔی ثبؿٙذ.

دأ ٝٙی ػٙی پبػخٍٛیبٖ ثیٗ 19تب  25ػبَ ٔی ثبؿذ ،و ٝدس ایٗ ٔیبٖ  21ػبِٞ ٝب ثبالتشیٗ
ٔیضاٖ فشاٚا٘ی سا ثب تؼذاد ٘ 87فشٔ ،ؼبدَ  %24/86ث ٝخٛد اختلبف داد ٜا٘ذ 19 .ػزبِٞ ٝزب
٘ 46فش ٔؼبدَ  20 ، %13/14ػبِٞ ٝب ٘ 60فش ٔؼبدَ  22 ، %17/14ػبِٞ ٝزب ٘ 75فزش ٔؼزبدَ
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 23 ، %21/43ػبِٞ ٝب ٘ 32فش ٔؼبدَ  24 ، %9/14ػزبِٞ ٝزب ٘ 37فزش ٔؼزبدَ 25 ٚ %10/57
ػبِٞ ٝب ٘ 13فش ٔؼبدَ  %3/72ثمی ٝػٙیٗ سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜا٘ذ.
متغیر وابسته

ٔیضاٖ تؼّك یٛٞ ٝیت فشٍٙٞی ،ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیش ٚاثؼت ٝثب ٌٛ 12ی ٝخٛد ػبختٛٔ ٝسد ػٙجؾ
لشاس ٌشفت و ٝدس ٟ٘بیت اص تشویت آٖ ٌٛیٞ ٝبٔ ،تغیش ٚاثؼزتٔ ٝزٛسد ا٘زذاصٌ ٜیزشی لزشاس
ٌشفت .جذ َٚؿٕبس٘ 1 ٜتبیج ٟ٘بیی تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

جذ َٚؿٕبس : 1 ٜتٛصیغ فشاٚا٘ی پبػخٍٛیبٖ ثش حؼت ٔیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی
هیساى رضایت

فراٍاًی

درصذ

درصذ تراکوی

خیلی کن

15

4/ 3

4/ 3

کن

45

12/9

17/1

هتَسظ

80

22/9

40

زیاد

120

34/3

74/3

خیلی زیاد

90

25/7

100

جوع کل

350

100

-----

ٕٞبٖ عٛس و ٝدس جذٔ َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد ،تٟٙب  %4/3اص پبػخٍٛیبٖ ثٔ ٝیزضاٖ خیّزی وزٓ
تؼّك خبط ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی ٔی وٙٙذ % 12/9 ٚ ،اص پبػزخٍٛیبٖ ٘یزض ثزٔ ٝیزضاٖ وزٓ .ثزٝ
ػجبستی ٔی تٛاٖ ٌفت %17/1 ،اص پبػخٍٛیبٖ ثٔ ٝیضاٖ وٓ  ٚخیّزی وزٓ تؼّزك خزبعش ثزٝ
ٛٞیت فشٍٙٞی داس٘ذ ٔ ٚبثمی ،یؼٙی  % 82/9اص پبػخٍٛیبٖ ثٔ ٝیضاٖ ٔتٛػظ ،صیبد  ٚخیّزی
صیبد ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی جبٔؼ ٝتؼّك خبعش داس٘ذ.ثب ٍ٘بٞی ثٙٔ ٝحٙی ؿٕبس ٜیه ،ؤ ٝشثزٛط
ث ٝایٗ ٔتغیش ٔی ثبؿذٔ ،یبٍ٘یٗ ث ٝدػت آٔذ ٜدس یه ٔمیبع یه تب پٙج ٕ٘ش ٜای ،ػزذد 3/6
ٔی ثبؿذ و ٝیه ٔیبٍ٘یٗ ٘ؼجتب لٛی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذٙٔ .حٙی تٛصیغ ٘شٔبَ ایٗ ٔتغیزش ٘یزض،
چٍِٛی ٔثجت سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ  ،ثذیٗ ٔؼٙب وٕ٘ ٝش ٜوؼت ؿذ ٜدس ایزٗ ٔمیزبع ،ثزیؾ اص
ٕ٘شٔ ٜیبٍ٘یٗ ٔی ثبؿذ.

بررسي هیزاى تعلق خاطر بِ َّیت فرٌّگي در بیي داًشجَیاى..........

411

ٔٙحٙی ؿٕبسٔ :1 ٜیضاٖ تؼّك خبعش دا٘ـجٛیبٖ ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی

سٚاثظ ٕٞجؼتٍی ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٔ ٚتغیشٚاثؼتٝ
ثٙٔ ٝظٛس ثشسػی ساثغ ٝی ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٔ ٚتغیش ٚاثؼت ،ٝایٗ ٔتغیشٞب ثب یىزذیٍش دس
استجبط ٌزاؿت ٝؿذ٘ذ تب ؿذت  ٚجٟت سٚاثظ ؿزبٖ ٔزٛسد ثشسػزی لزشاس ٌیزشد .ضزشایت
ٕٞجؼتٍی د ٚث ٝدٚی ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٚ ٚاثؼتٔ ٝحبػجٌ ٝشدیذ ٚ ٜثش اػبع ٘تبیج ث ٝدػت
آٔززذ ،ٜػززٔ ٝتغیززش ٔؼززتمُ احؼززبع تؼّززك ثزز ٝجبٔؼززٔ ، )0/406***(ٝـززبسوت
اجتٕبػی(*** ٚ )0/261ػضٛیت دس ٔمٛالت اجتٕزبػی(*** )0/231داسای ساثغزٔ ٝؼٙزبداس
ٔؼتمیٓ ثٛد ٜا٘ذ .ثذیٗ ٔؼٙب و ٝثب افضایؾ ػغح ایٗ ٔتغیشٞب دس ثیٗ پبػخٍٛیبٖٔ ،یضاٖ تؼّك
خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی ٘یض دس آ٘بٖ ثیـتش ٔی ؿٛد .ثش خالف ا٘تظبس دس ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ثشسػی
ساثغٔ ٝؼٙبداسی ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ػٗ پبػخٍٛیبٖ( ٚ )0/083ؿشوت دس ثش٘بٔزٞ ٝزبی
فٛق ثش٘بٔ ٝدا٘ـٍب ) 0/048(ٜثب ٔتغیش ٚاثؼتٔ ٝیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی ٔ ،ـبٞذٜ
ٍ٘شدیذٔ .تغیش اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی ٌشٞٚی ٘یض ساثغٙٔ ٝفزی غیزش ٔؼٙزبداسی( ) -0/062اص
خٛد ٘ـبٖ داد ٜاػت.
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ثب اػتفبد ٜاص آصٔ t ٖٛثب ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔؼتمُٔ ،ؼٙبداسی تفبٚت ٔٛجٛد ثیٗ ٔتغیش ٞبی ٔؼزتمُ
و ٝداسای ػغح ػٙجؾ اػٕی ثٛد٘ذ ٔ ٚتغیش ٚاثؼت (ٝتؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی) ٔزٛسد
ثشسػی لشاس ٌشفت .دٔ ٚتغیش ٔؼتمُ جٙؼیت( صٖٔ /شد) ٔ ٚحُ ص٘ذٌی( ؿٟش /سٚػزتب) ثزب
ایٗ آصٔ ٖٛث ٝؿشح صیشٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت.
یبفتٞ ٝب ی آصٔ t ٖٛساثغ ٝثیٗ ٔتغیش جٙؼیت ٔ ٚتغیش ٚاثؼت ٝسا ٔٛسد تأییذ لشاس ٔی دٞذ .ثٝ
ثیبٖ دیٍش ٔمذاس  ٚ tػغح ٔؼٙی داسی )٘ (sig = 0/000ـبٖ دٙٞذ ٜی آٖ اػت و ٝساثغ ٝثزیٗ
آٖ ٞب دس ػغح ثیؾ اص  99دسكذ اعٕیٙبٖ ٔؼٙی داس ٔی ثبؿذ .ثش اػبع ٔمبیؼٔ ٝیبٍ٘یٗ ٞب
ٔتٛجٔ ٝی ؿٛیٓ ؤ ٝیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی دس ثیٗ ص٘بٖ ثیـتش ٔی ثبؿزذٕ٘.شٜ
ٔیبٍ٘یٗ ث ٝدػت آٔذ ٜثشای ص٘بٖ  47/3264اػت و٘ ٝؼجت ثٕ٘ ٝشٔ ٜشداٖ (  ) 43/5813ثزٝ
ٔیضاٖ ٕ٘ 3/7451ش ٜثیـتش ٔی ثبؿذ.
٘تبیج آصٔٔ ٖٛمبیؼٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی ثش حؼزت ٔحزُ ص٘زذٌی
پبػخٍٛیبٖ حبوی اص ػذْ ٚجٛد ساثغٔ ٝؼٙبداس ثیٗ ایٗ دٔ ٚتغیش ٔی ثبؿزذ .ثز ٝایزٗ ٔؼٙزب
اػت وٞ ٝیچ ساثغٔ ٝؼٙبداسی ثیٗ ٔحُ ص٘ذٌی ٔ ٚیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیزت فشٍٙٞزی دس
ثیٗ افشاد ٔٛسد ثشسػی ٔـبٞذ٘ ٜـذ.
تحلیل رگرسیون چند متغیری

ٔـبسوت ٘ؼجی ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ دس ٔیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی
ضشایت اػتب٘ذاسد سٌشػیٔ ٖٛیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی ثش اػبع ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ
تحمیك دس ٔیبٖ پبػخٍٛیبٖ ٔحبػجٌ ٝشدیذ .یبفتٞٝبی ث ٝدػت آٔذ ٜحبوی اص آٖ ثٛد وز7 ٝ
ٔتغیش ٔؼتمُ دس تحمیك دس ٔجٕٛع تٛا٘ؼتٝا٘ذ حذٚد  41دسكذ اص ٚاسیب٘غ تؼّك خبعش ثزٝ
ٛٞیت فشٍٙٞی سا تجییٗ وٙٙذ (ِٚ .) R2 ; 0/412ی ایٗ ٔیضاٖ دس  Rتؼذیُ ؿذ ٜث ٝحذٚد 38
دسكذ سػیذ ٜاػت ( )R Adjusted ; 0/376و٘ ٝؼجت ث R2 ٝحمیمیتش اػت چشا و٘ ٝؼزجت
ث ٝافضایؾ ٔتغیشٞب ،حؼبػیت وٕتشی اص خٛد ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
الصْ ث ٝاؿبس ٜاػت ؤ ٝتغیشٞبی احؼبع تؼّك ث ٝجبٔؼٔ ،ٝـبسوت اجتٕزبػی  ٚجٙؼزیت
داسای ساثغٔ ٝثجت ٔؼٙبداسی ثب ٔیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی ٔی ثبؿٙذ ،ثذیٗ ٔؼٙب وٝ
ثب افضایؾ یه ٚاحزذ ثزٔ ٝتغیشٞزبی احؼزبع تؼّزك ثز ٝجبٔؼزٔ ،ٝـزبسوت اجتٕزبػی ٚ
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جٙؼیت( ث٘ ٝفغ جٙؼیت صٖ)  ،ث ٝتشتیت ثٔ ٝیضاٖ  0/134 ٚ 0/212 ، 0/38ثٔ ٝیزضاٖ تؼّزك
خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی افضٚدٔ ٜیؿٛد.
ٔتغیش اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی ٌشٞٚی ساثغٙٔ ٝفی ٔؼٙبداسی ثب ٔتغیش ٚاثؼت ٝسا ٘ـبٖ ٔی دٞزذ،
ثذیٗ ٔؼٙب و ٝثب یه ٚاحذ افضایؾ دس ٔتغیش ٘بٔجشد ٜؿذ ٜدس ثیٗ ٕ٘٘ٛزٔ ٝزٛسد ثشسػزی ،ثزٝ
تشتیت ثٔ ٝیضاٖ  0/157اص تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی آ٘بٖ وبػتٔ ٝی ٌشدد.
ثشای دسن ثٟتش تأثیش ٔتغیشٞبیی و ٝث ٝعٛس ٔؼٙبداس ثب ٔیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیزت فشٍٙٞزی
ساثغ ٝداؿتٝا٘ذٔ ،ذَ صیش ٕٞشا ٜثب ٔؼبدِ ٝسٌشػی٘ٛی آٖ ٞب اسائٔ ٝیٌشدد.
ٔذَ تحّیّی ؿٕبسٔ:1 ٜیضاٖ تأثیشات ٕٞضٔبٖ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ثش ٔیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی
احساض تعلق بِ جاهعِ

هطارکت اجتواعی

استفادُ از رساًِ ّای گرٍّی

تعلق خاعر بِ َّیت فرٌّگی

جٌسیت

ٔیضاٖ تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت
فشٍٙٞی ;

( 0/382احؼبع تؼّك ث ٝجبٔؼٔ( 0/212+ )ٝـبسوت اجتٕبػی) ( 0/157-اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی ٌشٞٚی) ( 0 /134 +جٙؼیت)

نتیجه گیری

٘تبیج ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝدا٘ـجٛیبٖ ٔٛسد ثشسػی داسای ٛٞیت فشٍٙٞی دسػغح ٔتٛػظ سٚ
ث ٝثبال ٔی ثبؿٙذ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات ث ٝدػت آٔذ ٜدس یه ٔمیبع  1تب  ،5ػذد ٔ 3/6ی ثبؿذ
ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٔغّٛثی اػت .اٌش ٔمیبع سا ث 0 ٝتب  100تغییش دٞیٓٔ ،یبٍ٘یٗ ث ٝدػت آٔذ72 ٜ
ٔی ثبؿذ 17/2 .دسكذ اص ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ثشسػی داسای تؼّك خبعش ضؼی

٘ؼجت ثٛٞ ٝیت

فشٍٙٞی ٔی ثبؿٙذٛٞ .یت فشٍٙٞی دس ثشٌیش٘ذ ٜوّی ٝاثؼبد ٔشتجظ ثب فش ًٙٞیه جبٔؼٝ
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ؿبُٔ ٔجٕٛػٙٔ ٝبػه ػبْ  ،ؿیٞ ٜٛبی ٔؼٕبسی ،ػٙت ٞب ،اػیبد ،اػغٛسٞ ٜب ،ػشف ٞب ،
فِٛىّٛس .... ٚ ،اػت .فش ًٙٞیه جبٔؼ ٝو ٝحبكُ ا٘جبؿت تجشثیبت یه ّٔت اػت دسٖٚ
ٔبی ٝتٕذ٘ی یه ّٔت ٘ ٚـبٖ دٙٞذٔ ٜشاحُ تبسیخی  ٚفشاص٘ٚـیت ٞبی آٖ ٔی ثبؿذ.
فشٞ ًٙٞش وـٛس ثؼتشی اػت و ٝوّی ٝی لٛاػذ ٙٞ ٚجبسٞبی اجتٕبػی ٚسفتبسی دس آٖ ثٝ
ؿىُ خبف ٔشتجظ ثب داس٘ذٌبٖ آٖ فش ًٙٞاػٕبَ ٔی ؿٛد دس حمیمت آٖ چیضی وٝ
اجتٕبػبت ٔختّ

سا اص یىذیٍش ٔتٕبیض ٔی وٙذ ػٙبكش فشٍٙٞی دس ٖٚآٖ ٞبػت  ٚآٍ٘بٜ

و ٝكحجت اص جٟب٘ی ؿذٖ یب جٟب٘ی ػبصی اػت  ٚدٞىذ ٜجٟب٘ی ٔه ِٞٛبٖ ،دس وبٖ٘ٛ
تٛج ٝاػت  ،یىپبسچٍی فشٍٙٞی ٘تیجٟ٘ ٝبیی آٖ ٔی ثبؿذ .ثٙبثشایٗ ؿٙبختٗ ّٔت خٛد ثب
خلبیق ٚ ٚیظٌی ٞبی ٔختق ث ٝخٛد  ،ثبػث ایجبد حغ تٕبیض ثب ػبیش ُّٔ  ٚدس ٘تیجٝ
پی ثشدٖ ث ٝیه ٔٛجٛدیت ٚاحذ دس وُ ٘ظبْ جٟب٘ی اػت.ایٗ احؼبع تؼّك ٔ ٚثجت
دا٘ؼتٗ ایٗ ٚیظٌی ٞب ثبػث افضایؾ ػالل ٝػبعفی ث ٝاجتٕبع جبٔؼ ٝای  ٚدس ٘تیج ٝتمٛیت
ا٘ؼجبْ وّی آٖ ٔی ؿٛد.
أب ػؤاَ اػبػی دیٍشی و ٝدس ٔٛضٛع ٔٛسد ثشسػی ٔغشح ٔی ٌشددٚ ،جٛد یبػذْ ٚجٛد
ثحشاٖ دس تؼّك خبعش ثٛٞ ٝیت فشٍٙٞی دس ٔیبٖ دا٘ـجٛیبٖ ٔٛسد ثشسػی اػت .ثشای پبػخ
ث ٝایٗ ػؤ اَ اثتذا ثبیذ تؼشیفی ػّٕیبتی اص ثحشاٖ اسائٌ ٝشدد تب ثشٔجٙبی آٖ ث ٝثشسػی ٚجٛد
یب ػذْ ٚجٛد ثحشاٖ پشداخت ٝؿٛد.اٌش ٔب ایٗ تؼشی

٘ظشی ػبد ٜاص ثحشاٖ ٛٞیت سا

ثپزیشیٓ و ٝثحشاٖ ٛٞیت ػذْ ٔٛفمیت دا٘ـجٛیبٖ دس وؼت ،تىٛیٗ  ٚتثجیت ٔؤِفٞ ٝبی
ٔشتجظ ثب ٛٞیت فشٍ٘ی خٛدی اػت .آٍ٘ب ٜثٙٔ ٝظٛس ثشسػی ٚجٛد داؿتٗ یب ٘ذاؿتٗ ثحشاٖ
ٛٞیت اص یه تؼشی

صیؼت ؿٙبػی ٔی تٛاٖ اػتفبد ٜوشد .دس صیؼت ؿٙبػی ثحشاٖ

ٍٙٞبٔی ثٚ ٝلٛع ٔی پی٘ٛذد ،و ٝتؼبدَ صیؼتی اسٌب٘یؼٓ دساثش یه ػبُٔ خبسجی یب ٘ملبٖ
ػّٕىشدی اجضای دس٘ٚیٔ ،ختُ ؿٛد .دسٔٛسد ٛٞیت ٘یض اٌش فشد ٘تٛا٘ؼت ٝثبؿذ ٛٞیت
الصْ ٔغبثك ثب ٔیبٍ٘یٗ جبٔؼ ٝسا وؼت وٙذ دس آٖ كٛست فشد دچبس ثحشاٖ ٛٞیت ّٔی ؿذٜ
اػت.
ثش ایٗ اػبع ٔی تٛاٖ ٘تیجٌ ٝشفت و ٝدا٘ـجٛیب٘ی و ٝداسای ٛٞیت فشٍٙٞی ضؼی

ٔی

ثبؿٙذ ٘تٛا٘ؼت ٝا٘ذ ٛٞیت فشٍٙٞی الصْ سا وؼت ٕ٘بیٙذ  ٚدس ثحشاٖ ٛٞیت فشٍٙٞی ثؼش ٔی
ثش٘ذ.
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پیطنهادها

ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج تحمیك ،پیـٟٙبدٞبی ریُ اسائٔ ٝی ٌشدد.
-1افضایؾ ؿجى ٝسٚاثظ اجتٕبػی دا٘ـجٛیبٖ اص عشیك ٌؼتشؽ ٔـبسوت آٖ ٞب دس أٛس
اجتٕبػی  ٚفشٍٙٞی
 -2افضایؾ ؿشوت دا٘ـجٛیبٖ دسثش٘بٔٞ ٝبی فٛق ثش٘بٔ ٝدا٘ـٍب ٜو ٝداسای ٔحتٛای ّٔی –
دیٙی ثٛدٔ ٜب٘ٙذ ثبصدیذ اص آثبس ثبػتب٘ی ،ثشٌضاسی جـٗ ٞبی ّٔی ٔ ٚزٞجی ث ٌٝ٘ٛ ٝجزاة
ثشای جٛا٘بٖ  ،افضایؾ ٔؼبثمبت ٔغبِؼٚ ٝتحمیك دسثبس ٜایشاٖ ٌ ٚزؿت ٝآٖ ...ٚ
 -3وبٞؾ سٚحی ٝفشد ٌشایی دا٘ـجٛیبٖ اصعشیك تـٛیك آٟ٘ب ث ٝوبسٞب  ٚفؼبِیت ٞبی
ٌشٞٚی  ٚیبدٌیشی تجبدَ ٘ظش  ٚجٕغ ثٙذی ثشاػبع ٘ظشیبت جٕغ
 -4افضایؾ ػضٛیت دا٘ـجٛیبٖ دسٔمٞ ِٝٛبی اجتٕبػی ٔب٘ٙذ ا٘جٕٗ ٞبٌ ،شٞ ٜٚب ،وتبثخب٘ٝ
... ،
-5افضایؾ تٛج ٝدا٘ـجٛیبٖ ث ٝفشٚ ًٙٞتٕذٖ ایشا٘ی  ٚروش ثشتشی ٞبی ٚالغ ثیٙب٘ ٝی آٖ
٘ؼجت ث ٝدیٍش تٕذٖ ٞب  ٚفشٞ ًٙٞب.
 -6روش ٚالؼیبت تٕذٖ غشثی اص عشیك ثیبٖ ٘ىبت ٔثجت ٙٔ ٚفی آٖ  ٚاسائ٘ ٝىبت ٔثجت ٚ
ٔٙفی فشٚ ًٙٞتٕذٖ ایشا٘ی دسٔمبیؼ ٝثب غشة .
 -7افضایؾ ٔحتٛای ٔشتجظ ثب ٛٞیت فشٍٙٞی دس دسٚع دا٘ـٍبٞ ٜب
 -8افضایؾ أیذ ث ٝآیٙذ ٜدس جٛا٘بٖ ثب اسائ ٝی تلٛیشی سٚؿٗ اص تٛػؼٚ ٝپیـشفت جبٔؼ. ٝ
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