پیاهذّای جاهؼِ ضٌاختی صلضلِ بن
فطیسٚ ٖٚحیسا
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تبضید پصیطـ1391/11/28:
چکیده

پی آهذ ابتذایی صلضلِی هْیب پٌجن دی هاُ یک ّضاس سیصذ ّطتاد دٍ ضْش بن ،کطتِ ضذى بیص اص سی ّضاس ًفش ٍ بی
خاًواى ضذى صذّا ّضاس ًفش اص قشباًیاى ایي حادثِ بَد .اگش چِ صلضلِ دس حیطِی هباحث جاهؼِ ضٌاسی قرشاس ًرذاسد؛
ٍلی بؼذ اص ٍقَع ،بِ سبب آثاس اجتواػی گًَاگَى اص جولِ اص ّن گسیختگی ساصهاى ٍ سٍابط اجتواػی ٍ اخرتل دس
ًظن اجتواػی بِ هَضَػی جاهؼِ ضٌاختی بذ هیضَد .هتأسفاًِ با ٍجرَد آسریبّرای اجتوراػی صلضلرِ ،بیطرتش برِ
خساسات هالی ٍ جسواًی آى پشداختِ ضذُ ٍ پیاهذّای اجتواػی آى کوتش هَسد تَجِ بَدُ است .بذیي هٌظرَس هقالرِ
حاضش بش آى ضذ کِ پیاهذّای جاهؼِ ضٌاختی صلضلِ دس ضْش بن سا دس دٍ بخص ٍاکٌصّای جوؼری ٍ دگشگرًَیّرای
اجتواػی هَسد بشسسی قشاس دّذ .ایي ًَضتاس ،هقَلِ ّای هشبَط بِ ٍاکٌصّای جوؼی سا دس هیاى  222آصهَدًی دخترش
ٍ پسش هقطغ هتَسطِ ضْش بن با سٍش ًوًَِ گیشی تصادفی سادُ ٍ ابضاس پشسطٌاهِ بِ هحک آصهَى ًْادُ است .سٌجص
هؼشفّای دگشگًَیّای اجتواػی ًیض با ابضاس هطاّذُ ٍ هصاحبِ هَسد ًظش است .یافتِّا حکایت اص آى داسد کرِ بؼرذ
اص صلضلِ سٍحیِ تقذیش گشاییّ ،وبستگی اجتواػی ٍ هطاسکت اجتواػی دس بیي حادثِ دیذگاى افضایص یافترِّ .وچٌریي
صلضلِ ،دگشگًَیّا ٍ تغیشاتی اص جولِ فشٍپاضی تقسین کاس اجتواػی ،تخشیرب ضربکِ ّرای هشدهری ،آسریب پرزیشی
خاًَادُ ٍ ػذم ساصش ساختّا سا بِ ّوشاُ داضتِ است.
واژگان کلیدی :بن ،صلضلِ ،فاجؼِ ،آسیب پزیشی ،دگشگًَیّای اجتواػیٍ ،اکٌصّای جوؼی
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مقدمه

ظ٘سٌی ثكط ٕٛٞاض ٜثب زٔ ٌٝ٘ٛ ٚؿأِ ٝی ٖبْ پیفثیٙی پصیط َجیٗی  ٚا٘ؿب٘ی ٔٛارر ٝاؾرت زض پیرسایف
ثالیبی َجیٗی ثطذالف ٔؿبیُ ا٘ؿب٘ی ،زؾت ثكط چٙساٖ زض وبض ٘یؿت  ٚایٗ حٛازث ٞط اظ ٌربٞی ضخ
ٔیزٙٞس  ٚفبرٗٞٝبی زَذطاقی ٔیآفطیٙس اظ ٘ٓط غبفُ ٌیطی ٖ ٚسْ پیف ثیٙی پصیطی ،ظِعِر ٝربیٍربٜ
٘رؿت ضا زض ٔیبٖ تٕبٔی ثالیبی َجیٗی ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت وكٛض ایطاٖ ث ٝزِیُ لرطاض ٌرطفتٗ
ضٚی وٕطثٙس ظِعِ ٝیىی اظ ظِعِٝذیعتطیٗ ٔٙبَك ز٘یب اؾت  ٚثَٛ ٝض ٔیبٍ٘یٗ ٞفتٝای یره ثربض ظِعِرٝای
ثبالی ؾ ٝضیكتط ضا تزطثٔ ٝیوٙس ٍ٘بٞی ث ٝآٔبض ظِعِ ٝزض ایطاٖ ٘كبٖ ٔیزٞرس ور ٝزض نرس ؾربَ اذیرط
حسٚز  41ظِعِ ،ٝثَٛ ٝض ٔتٛؾٍ ٞط  2/5ؾبَ یه ظٔیٗ ِرطظ ،ٜثر ٝثعضٌری  6/5ضیكرتط ضخ زاز ٜاؾرت
ٔٙبَمی چ ٖٛتطثت حیسضی ،ٝقیطٚاٖ ،الضیزبٖ ،ضٚزثبض ٌیالَٖ ،جؽ ،ؾیطس وطٔبٖ  ٚثٓ ٟٔٓتطیٗ آٖٞرب
ثٛز٘س و ٝزض ایٗ ٚلبیٕ ثیف اظ ٞ 171عاض ٘فط اظ ایطا٘یبٖ رربٖ ذرٛز ضا اظ زؾرت زاز٘رس (گزسرش مؤسسهز م

شئوفیسیک .)3831545،اٌط چ ٝثالیبی َجیٗی زض اثتسا ٔٛي ٔٛوٙىبـ ٔجبحج ربٔٗ ٝقرٙبذتی ٘یؿرت؛ أرب
ث ٝؾجت ٚل ٔٛاتفبلبت پؽ اظ آٖ ،ایٗ ّٖٓ ٔیتٛا٘س ث ٝایٗ ٔٛيٚ ٔٛضٚز پیسا وٙس پیبٔرسٞبی ارتٕربٖی
حٛازث ٖٓیٕی چ ٖٛظِعِ ،ٝثط ؾبذت ٝقسٖ «آ٘ٔٛی٘« ،»3بثؿبٔب٘ی» ٖ« ٚسْ تٗبزَ ارتٕبٖی» اؾت چرطا
و ٝث ٓٞ ٝذٛضزٖ اٍِٞٛربی ٔطؾرٔ ٚ ْٛتٗربضف ظ٘رسٌی ارتٕربٖی  ٚفطٚپبقری ٘ٓرٓ ٔٛررٛز ،ترأذیط
ؾبذتبضٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ارتٕبٖی زض ٖسْ تُبثك ثب قطایٍ  ٚپبؾد ث ٝا٘تٓبضات ٘ ٚیبظٞبی ثٚ ٝرٛز آٔس ٜضا
زض پی ذٛاٞس زاقت چٙیٗ قطایٍ  ٚآحبض ارتٕبٖی اؾت و ٝثٚ ٝضٚز ّٖرٓ ربٔٗر ٝقٙبؾری ٔكرطٖٚیت
ٔیثركس ثط ایٗ اؾبؼ ظِعِ ٝ٘ ٝتٟٙب ضٚیسازی ظٔیٗقٙبؾی اؾرت ،ثّىرٔ ٝؿرأِ ٝای ثر ٝغبیرت ربٔٗرٝ
قٙبذتی ٘یع ٞؿت ثب ایٗ ٚرٛزٔ ،تأؾفب٘ ٝؾیبؾت ٌصاضیٞبی والٖ زِٚتی  ٚثیٗإِّّی زض ثطذرٛضز ثرب
ظِعِ ٝثیكتط ُٔٗٛف ث ٝپیبٔسٞبی رؿٕب٘ی ٔ ٚبِی ایٗ ٚالٗ ٝاؾت ٖٛ ٚاضو ارتٕبٖی آٖ وٕترط ٔرٛضز
تٛر ٝثٛز ٜاؾت ٌٛا ٜایٗ ٔسٖب ،تٗطیفی اؾت و ٝزفتط ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس اظ فبرٗ ٝاضائ ٝوطز ٜاؾت زض
ایٗ تٗطیف ،وكت ٝقسٖ ز٘ ٜفط ثب ذؿبضات ٔبِی ثبِغ ثرط یره ٔیّیر ٖٛزالض ،یىری اظ ٔٗیبضٞربی فبرٗرٝ
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لّٕساز ٌطزیس ٚ ٜحتی اقبض ٜای ثٖٛ ٝاضو ارتٕبٖی  ٚضفتبضی لطثب٘یبٖ ٘كس ٜاؾت زض حربِی ور ٝایرٗ
حٛازث ،زض َ َٛتبضید ٖٛاضو قسیس  ٚزیطپبیی ضا اظ ذٛز ثط ربی ٌصاضزٜا٘س (پیررن1541،م.)123

زض ایٗ ضاؾتبَ ،طح  ٚثطضؾی پیبٔسٞبی ظِعِ ٝاظ چكٓ ا٘ساظ ربٔٗ ٝقٙبؾیٔ ،یتٛا٘رس ثیربٍ٘ط پبؾرد ثرٝ
ٔسیطیتٞبی رسیسی ثبقس و ٝزض رٟت ٘یُ ث ٝیه ا٘تٓبْ ؾبِٓ ٖ ٚربضی اظ تٗبضيربت ثالیربیی چرٖٛ
ظِعٌِ ٝبْ ثط ٔیزاض٘س ایٗ پیبٔسٞب اظ رٟبت ٔرتّف لبثرُ ثطضؾری اؾرت؛ أرب ٞرسف ٘ٛقرتبض ٔرصوٛض،
قٙبذت آٖٞب زض ز ٚثرف اٍِٞٛبی ضفتربضی  ٚزٌطٌر٘ٛیٞربی ارتٕربٖی  ٚاضائرٝی ضاٞىبضٞرب  ٚذرٍ
ٔكیٞبی ّٖٕی اؾت تب ٔسیطاٖ  ٚتهٕیٓ ٌیطاٖ ثب تىی ٝثط ٘تبیذ ث ٝزؾت آٔس ٜزض یبثٙس ور ٝثرٓٙٔ ٝرٛض
تحمك قطایٍ ُّٔٛة پؽ اظ حبزح ،ٝچ ٔٛ٘ ٝاٞطْٞربیی ثبیؿرتی ٔرٛضز اؾرتفبز ٜلرطاض ٌیرطز  ٚاظ ورساْ
قیٜٞٛب ٔیثبیؿت پطٞیع قٛز
مبانی نظری

ربٔٗ ٝقٙبؾی فبرٗ ٝضٞیبفتیٔ ،جتٙی ثط ٘ٓطی ٚ ٝزیسٌبٜٞبی ربٔٗٝقرٙبذتی اؾرت ور ٝاثٗربز ارتٕربٖی
ضفتبض ا٘ؿبٖٞب ضا ثَٛ ٝض ؾیؿتٕبتیه زض ٘ٓط ٔیٌیطز ایٗ ضٞیبفت ث ٝآؾریتپرصیطیٚ ،اورٙف رٛأرٕ،
زٌطٌ٘ٛیٞبی ارتٕبٖی  ٚتأحیطات آؾیت ثط ضفتبض افطاز زض اثٗبز ارتٕبٖی ٔیپطزاظز ثَ ٝرٛض وّری ایرٗ
قبذ ٝاظ ربٔٗ ٝقٙبؾی ،ث ٝز٘جبَ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ایٗ ٔؿأِ ٝاؾت و ٝزض قطایٍ فبرٗ ٝچرٔ ٝتییطٞربیی
ثط ؾبذتبض یه ٘ٓبْ ارتٕبٖی  ٚضٚاثرٍ زض ٖٚآٖ ترأحیط ٔریٌرصاضز ٕٞ ٚنٙریٗ ثرب فرطو ٖرسْ أىربٖ
رٌّٛیطی اظ ثطٚظ یه ٚالٗ ٝفیعیىی ٔب٘ٙس ظِعِ ،ٝچ ٝالسأبتی ثبیس ا٘زبْ زاز و ٝاظ تجسیُ قسٖ حبزح ٝثٝ
فبرٕٗٔ ٝب٘ٗت قٛز اظ ٖٕسٜتطیٗ ٔكىالت زض ٔٛار ٟٝثب ٔهبئت رٕٗی ٖسْ تٛر ٝث ٝقطایٍ فبرٗرٝ
اظ زیسٌب ٜربٔٗٝقٙبؾب٘ ٝاؾت چطا ؤُ ٝبِٗبت ٔطث ٌٛث ٝایٗ حٛظ ٜیىی اظ قبذٞٝبی ٘بقٙبذت ٝربٔٗٝ
قٙبؾی اؾت ربِت تٛر ٝآٖ و ٝزض اوخط ِیت٘بٔٞٝب  ٚفطًٞٙٞبی ربٔٗ ٝقٙبؾی اقربضٜای ٘یرع ثر ٝآٖ
ٍ٘طزیسّٖ ٜت انّی ٖسْ ٖالل ٝربٔٗٝقٙبؾبٖ ث ٝفبرٗٙٔ ،ٝجٗج اظ ثطزاقتٞبی ٘بزضؾت زض ثبة ّٖرٓ
قٙبذت ربٔٗ ٝیب ربٔٗ ٝقٙبؾی اؾت تٗسازی اظ ربٔٗٝقٙبؾبٖ ثط ایٗ ثربٚض ثٛز٘رس ور ٝایرٗ قربذ ٝاظ
زا٘ف ثكطی ،ث ٝثطضؾی اٍِٞ ٛبی تىطاض ق٘ٛس ٜفٗبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی ٔیپطزاظز  ٚفبرٗ ٝثب پبیساضی ٘بقری
اظ اٍِٞٛبی تىطاض ق٘ٛس ،ٜزض تٙبلى اؾت؛ ِصا اظ زیس آ٘بٖ ،فبرٗ ٝثب رطیبٖ ٖبزی ظ٘سٌی ارتٕربٖی زض

191

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال نهن ،شواره سی و پنجن ،زهستاى 9319

تًبز اؾت  ٚپؽ اظ ٚل ،ٔٛظ٘سٌی ضا زچبض ٚلفٔ ٝیوٙسٞ ،طد ٔ ٚطد ٔیآفطیٙس ،ؾبذت ارتٕبٖی ضا اظ
ٔ ٓٞیپبقس  ٚثی ٕ٘ٓی ضا ث ٝربی ٘ٓٓ ارتٕبٖی ٔی٘كب٘س(پیررن .)1545،ثط اؾبؼ چٙیٗ ثبٚضی ،قبذٝای
ث٘ ٝبْ ربٔٗ ٝقٙبؾی فبرٗ ،ٝتب زٚ 1921 ٝٞرٛز ذبضری ٘ساقت؛ ترب ایٙىر ٝثرطای اِٚریٗ ثربض زض ؾربَ
 1921یه زا٘كزٛی زوتطی ث٘ ٝبْ «اؼ اس پطیٙؽ »4زض ثٙسض ٞبی فربوؽ وب٘ربزا ،تحمیمری زض ٔرٛضز
تأحیط ا٘فزبض وكتی ٕٟٔبت ثط ایزبز تیییطات ارتٕبٖی ُٔٙم ٝا٘زبْ زاز ٚی تالـ ٕ٘ٛز حبالت ضفتربضی
ٔطزْ ُٔٙم ٝضا ثب ضٚیىطز ضٚاٖ قٙبذتی  ٚربٔٗ ٝقٙبذتی ٔٛضز ٔسالر ٝلرطاض زٞرس پرؽ اظ آٖ زض ؾربَ
« 1935پطاؾبز »5زض پػٞٚكی زض ثبة قبیٗ ٝثٍٙٞ ٝبْ ظِعِرٙٞ 1934 ٝرس ،ثرٛٔ ٝير ٔٛزضأربتیع ٜورطزٖ
فبرٗ ٝپطزاذت ُٔبِٗ« ٝوٛتبن» زض ؾبَ  1937زضثبض ٜآحبض ارتٕربٖی ؾریُ ،تحمیرك «ٔیرطا »6زض ظٔیٙرٝ
پیبٔسٞبی ضٚا٘ی ثٕجبضاٖ ٔٙبَك ٔؿى٘ٛی زض رطیبٖ ر ًٙزاذّی اؾپب٘یب اظ رّٕ ٝتحمیمبت ا٘زربْ قرسٜ
زض ظٔی ٝٙربٔٗ ٝقٙبؾی فبرٗ ٝثٛز٘س و ٝث ٝضٚـ قٙبؾی پػٞٚف زض حٛازث َجیٗی ٘ ٚمف رٙرً ثرط
ٕٞجؿتٍی ارتٕبٖی پطزاذت ٝا٘س اِٚیٗ ٌبْ زض ظٔیٓ٘ ٝٙطیر ٝؾربظی زض ربٔٗر ٝقٙبؾری فبرٗر ،ٝتٛؾرٍ
«پیتطیٓ ؾٛضویٗ »7ثب ا٘تكبض وتبة «ا٘ؿبٖ  ٚربٔٗ ٝزض ٔهیجت »8ثطزاقت ٝقس ٚی ٔٗتمس ثٛز ،فبرٗر ٝثرٝ
فطآیٙسٞبی ضٚا٘ی  ٚشٙٞی ؾبظٔبٖٞبی ارتٕبٖی  ٚفطٍٙٞی رٕٗیت زض ٔٗطو حبزح ،ٝاحطی پبیساض زاضز
ث ٝاٖتمبز ؾٛضٚویٗ ثٗس اظ ظِعِ ،ٝآؾیتزیسٌبٖ ٔطحّٝی رسیسی اظ ظ٘سٌی ذٛز ضا ثط اؾبؼ اٖتمبزات،
اضظـٞب ٖٛ ٚاَف ؾط ٚؾبٔبٖ ٔیزٙٞس  ٚضٚحی ٝتمسیطٌطایی اظ رّٕ ٝایٗ احؿبؾبت ٖٛ ٚاَف اؾت
ضؾٕیت یبفتٗ ٟ٘ ٚبزی ٝٙقس ربٔٗ ٝقٙبؾی فبرٖٗ ،ٝال ٜٚثط وٛقفٞبی یبز قسٔ ،ٜسی ٖٛا٘سیكرٕٙسا٘ی
ٔب٘ٙس «وٛاضاٖ تّی« ،»9فطزضیه ثتؽ« ٚ »11فطیٙرع» ٘یرع ٞؿرت فطیٙرع ثرٕٞ ٝرطا ٜورٛاضاٖ تّری ،پرطٚغٜ
تحمیمبتی فبرٗ ٝضا ثطای «ٔطوع ّٔی پرػٞٚف زض ٖمبیرس» ٚاثؿرت ٝثر ٝزا٘كرٍب ٜقریىبٌ ٛؾربظٔبٖ زٞری
وطزٜا٘س ٕٞنٙیٗ فطیعض فبرٗ ٝضا یه فكبضظای ضٚا٘ی  ٚارتٕبٖی ٔیزا٘س و ٝپی آٔس آٖ ٖسْ تٗبزَ ثیٗ
٘یبظٞبی ٔحیٍ  ٚپبؾد زٞی ث ٝاضٌب٘یؿٓ اؾت فطیتع ٟٔٓتطیٗ آؾیت فبرٗر ٝضا فطٚپبقری تمؿریٓ وربض
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ارتٕبٖی  ٚیب ثط ٓٞذٛضزٖ تٗبزَ ٕٞ ٚبٍٙٞی ارتٕبٔ ٔیزا٘س و ٝایٗ فطٚپبقی ٖ ٚسْ تٗربزَ ثرٔ ٝخبثرٝ
ٖبُٔ تٟسیسوٙٙس ٜارتٕبٔ ث ٝقٕبض ٔیضٚز ٕٞنٙیٗ ظِعِ ،ٝاتفبق غیطلبثُ وٙتطِری اؾرت ور ٝزض ظٔربٖ ٚ
ٔىبٖ ذبنی ضٚی ٔیزٞس  ٚذُط یب تٟسیس ضا زض ربٔٗ ٝیب ثرفٞربی ٘ؿرجتبو ٚؾریٗی اظ آٖ ثرٚ ٝررٛز
ٔیآٚضز؛ ٔربَطات قسیس ثط ارتٕبٔ تحٕیُ ٔیوٙس  ٚاظ تٕبْ یب حرسالُ ثركری اظ ورٙفٞربی ربٔٗرٝ
رٌّٛیطی ٕٔ ٚب٘ٗت ثٔ ُٕٖ ٝیآٚضز(نجاشیزانم،م573م3م.)51مثب تٛر ٝثٛ٘ ٝپب ثرٛزٖ ربٔٗر ٝقٙبؾری فبرٗر،ٝ
پطزاذتٗ ثسیٗ حٛظُٔ ٜبِٗبتی حبِتی زٌٚب٘ ٝزض ٔحمك  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ٔربَرت ٖ ٚاللٕٙرساٖ ّٖٕری آٖ
ایزبز ٔیوٙس یه َطف ،تحّیُ قطایٍ ثحطا٘ی اظ ٔٓٙط ربٔٗ ٝقٙبؾی اؾت و ٝحبِتی ثؿریبض ٔزرطز ٚ
ا٘تعاٖی زاضز  ٚؾٛی زیٍطُٛٗٔ ،ف ثٓ٘ ٝطیٞ ٝبی ثؿیبض ٔحسٚز ربٔٗ ٝقٙبؾی فبرٗ ٝاؾت ور ٝوربض ضا
ثؿیبض ٔكىُ ٔیوٙس ثب ایٗ ٚرٛز ٚاوبٚی پیبٔسٞبی ربٔٗ ٝقرٙبذتی ظِعِر ٝزض زیرسٌبٞ ٜربی ؾربذتی،
وبضوطزٌطایی  ٚوٙف ٔتمبثُ ٕ٘بزیٗ زٚض اظ زؾتطؼ ٘یؿت
ربٔٗ ٝقٙبؾی ٘ٓٓ ،ربٔٗ ٝضا ٕٞن ٖٛیه وُ ٔتكىُ اظ ٖٙبنط ٟ٘ ٚبزٞبی ثؿیبضی اظ رّٕ ٝذب٘ٛاز،ٜ
زِٚتٕی زا٘س وٞ ٝط وساْ اظ ایٗ ٖٙبنط وبضوطزی ثطای وُ زاض٘س وبضوطزٌطایبٖ ؾبذتبضی ثط ایٗ ثبٚض٘س
ٚرٛز ٘ٓٓ زض ربٔٗٔ ٝؿتّعْ ُٖٕ ثْٚ ٝبیف تٛؾٍ ارعا ٘ٓبْ ارتٕبٖی اؾت ثط اؾبؼ زیسٌبٜ
«ٞطثطت اؾپٙؿط»ٓ٘ ،بْ ارتٕبٖی ٔب٘ٙس اضٌب٘یؿٓ ٔٛرٛز ظ٘س ٜاؾت و ٝتییط زضیه رعء ،زٌطٌ٘ٛی زض
ؾبیط ارعاء ضا زض پی زاضز زض ٍٙٞبْ ٚل ٔٛظِعِ ٝ٘ ٝتٟٙب ارعا ،وبضوطز ذٛز ضا اظ زؾت ٔیزٙٞس  ٚتییط
ٔیوٙٙس؛ ثّى ٝوُ ٘ٓبْ ارتٕبٖی زچبض تییط  ٚزٌطٌ٘ٛی ٔیقٛز  ٚزض ا٘زبْ وبضوطزٞب ذٛز ثب ٔكىُ
ٔٛارٔ ٝیقٛز ٕٞنٙیٗ وبضوطزٌطایبٖ ثط ٘مف ٙٞزبضٞب زض ربٔٗ ٝتأویس ٔیوٙٙس؛ چ ٝو ٝتٓٙیٓ ضٚاثٍ
ارتٕبٖی  ٚایزبز ٘ٓٓ اظ ٟٔٓتطیٗ وبضوطزٞبی ٙٞزبض اؾت ث ٝاٖتمبز «أیُ زٚضویٓ» ،پیبٔس اظ ٓٞ
ٌؿیرتٍی ٙٞزبضٞب ٘ ٚیطٞٚبی ٘ٓبضت ٌط ارتٕبٖی ٚل ٔٛقطایٍ ثی ٙٞزبضی زض ربٔٗ ٝاؾت اِجت ٝاظ
٘ٓط تزطثی ،ثی ٙٞزبضی یب ثیيبثٍُی وبُٔ أىبٖ پصیط ٘یؿت ،أب رٛإٔ ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ٔیتٛاٖ ثط
حؿت ثیكی یب وٕی زضربت تٓٙیٓٞبی ٙٞزبض ثرف اظ یىسیٍط ٔتٕبیع ٕ٘ٛز ٚاٍٟ٘ی ،زض چبضچٛة
ٞط ربٔٗ ٝذبلٌ ،طٜٞٚبیی ثب زضربت ٔتفبٚت ثی ٙٞزبضی ٔیتٛا٘ٙس ٚرٛز زاقت ٝثبقٙس زٌطٌ٘ٛی
ارتٕبٖی ٔیتٛا٘س زض وُ ربٔٗ ٝیب ثرفٞبیی اظ آٖ ،ثی ٙٞزبضی ایزبز وٙس ٞطٌ ٝ٘ٛتحطن  ٚتییط
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ؾطیٕ زض ؾبذتبضٞبی ارتٕبٖی و ٝث ٝاظ  ٓٞپبقیسٌی قجىٞٝب ثیب٘زبٔس ،احتٕبَ ٚل ٔٛثی ٙٞزبضی ضا
لٛت ٔیثركس(کوزش .)13131575،ثی ٙٞزبضی ضأی تٛاٖ ٚيٗیتی زا٘ؿت وٙٞ ٝزبضٞبی ٔٗیٙی رٟت
پیطٚی افطاز اظ آٖٞب ٚرٛز ٘ساضز یىی اظ ٖٛأُ ثط ؾبذتٕٛ٘ ٝزٖ ثی ٙٞزبضی ،ثحطاٖ اؾت زٚضویٓ
٘یع چٙیٗ ٔٛيٖٛی ضا ثب تحّیُ تأحیط ثحطاٖٞبی التهبزی ثط ثی ٙٞزبضی ربٔٗٛٔ ٝضز ٔسال ٝلطاض زازٜ
اؾت زضحبِیو ٝظِعِ ،ٝثحطا٘ی ثٔ ٝطاتت ٔرطةتط  ٚقسیستط اظ ثحطاٖ التهبزی اؾت زض قطایٍ
ظِعِ ،ٝربٔٗ ٝ٘ ٝتٟٙب اظ ٙٞزبضٞبی ٔتٗبضف ذٛز پیطٚی ٕ٘یوٙس؛ ثّىٖٛ٘ ٝی تییط زض ٘ٓبْ اضظقی ٚ
ؾبذتی ربٕٔٗٞ ٝطا ٜثب زٌطٌ٘ٛیٞبی ٔٗٙبزاض ثٚ ٝرٛز ٔیآیس
ثب ضٚیىطز ٌیس٘عی ،تكریم ایٗ زٌطٌ٘ٛی ٔٗٙبزاض آٖ اؾت و٘ ٝكبٖ زٞیٓ چ ٝا٘ساظ ٜزض ؾبذتبض
ظیطثٙبیی یه قی یب ٔٛلٗیت ذبل ارتٕبٖی ،تیییط ثٚ ٝرٛز آٔسٜ؟  ٚتأحیطات ایٗ زٌطٌ٘ٛی ثط ؾبذت
وّی ٘ٓبْ ،ث ٝچ ٝتطتیت ذٛاٞس ثٛز؟ ث ٝاٖتمبز ٌیس٘ع ،زض ٔٛضز رٛإٔ ا٘ؿب٘ی ثطای تٗییٗ ایٗ و ٝیه
٘ٓبْ تب چ ٝا٘ساظ ٚ ٜث ٝچ ٝقیٜٞٛبیی تیییط ٔیوٙس ،ثبیس ٘كبٖ زٞیٓ ،تب چ ٝا٘ساظ ٜتیییط زض ٟ٘بزٞبی
اؾبؾیَ ،ی یه زٚضٗٔ ٜیٗ ثب یه فطایٙس َجیٗی غیطلبثُ پیفثیٙی ،ثٚ ٝرٛز آٔس ٜاؾت(گیدنس ،م31545م

 .)171ثط اؾبؼ ایٗ ٌفت ،ٝرٟت ؾٙزف ٔیعاٖ تییطات ثٚ ٝرٛز آٔس ٜثط احط ظِعِٔ ٝیتٛاٖ تیییطات ٚ
زٌطٌ٘ٛیٞبی ایزبز قس ٜزض ذب٘ٛازٜ؛ اظرّٕ ٝتییط زض ؾبذتبض ذب٘ٛاز ٜثب ٔطي یىی اظ ٚاِسیٗ  ٚتجسیُ
قسٖ ذب٘ٛازٌ ٜؿتطز ٜثٞ ٝؿت ٝای ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاضزاز ٕٞنٙیٗ ربٔٗٝقٙبؾبٖ ٘ٓٓ إٞیت ظیبزی ثٝ
تمؿیٓ وبض زض ربٔٗ ٝلبئُ ٞؿتٙس زٚضویٓ زض وتبة تمؿیٓ وبض ارتٕبٖی ذٛز ،تٕبیع پصیطی ٔكبغُ
ٔتٗسز  ٚفٗبِیتٞبی نٗٙتی ضا ٟٔٓطی اظ تٕبیع پصیطی ارتٕبٖی ٔیزا٘س و ٝثب تییط  ٚتحٛالت ربٔٗ،ٝ
آٖ ٘یع تییط  ٚتحٔ َٛییبثس(شیمونمآشون1541،م.)1543م

ثط ایٗ اؾبؼ ،ظِعِ ٝضا ٔیتٛاٖ یىی اظ ٖٛأُ تیییط  ٚتح٘ َٛبٔیس و ٝؾجت ٔیقٛز تمؿیٓ وبض
ارتٕبٖی ،زؾتذٛـ زٌطٌ٘ٛی اؾبؾی قٛز اٌط چ ٝظِعِ ٝیه پسیسَ ٜجیٗی اؾت؛ أب ثٗس اظ ٚل،ٔٛ
ث ٝزِیُ آحبض ارتٕبٖی ٔتٗسزی و ٝزاضز ثسَ ث ٝیه پسیس ٜارتٕبٖی ٔیٌطزز ٛٔ ٚرت ث ٓٞ ٝضیرتٍی
وبضوطز  ٚؾبذتبضٞبی ٘ٓبْ ارتٕبٖی ٟ٘ ٚبزٞبی زض٘ٚی آٖ ٔیقٛز ثط ایٗ ٔجٙب ،ثب ٖبضیٌ ٝطفتٗ آضاء
٘ٓطیٝپطزاظاٖ ربٔٗ ٝقٙبؾی ٘ٓٓ  ٚوبضوطزٌطایی ؾبذتبضی ،تحّیُ تییط  ٚتحٛالت نٛضت ٌطفت ٝزض
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وبضوطز  ٚؾبذتبض ٟ٘بزٞبٓ٘ ،بْ اضظقی  ٚتمؿیٓ وبض رٛإٔ ٘بقی اظ ظِعِ ٝزٚض اظ ش٘ ٗٞرٛاٞس ثٛز
ٕٞنٙیٗ تٛر ٝث ٝزیسٌب ٜوٙف ٔتمبثُ ٕ٘بزیٗ زض تحّیُ وٙفٞب ٚ ٚاوٙفٞبی آؾیت زیسٌبٖ ،پؽ اظ
ظِعِ ٝثٛٓٙٔ ٝض قىُ زٞی ٔزسز ثٓ٘ ٝبْ اضظقی  ٚؾبذتٞبی ارتٕبٖی ٔٛضز ٘ٓط اؾت
فرضیه های تحقیق

زض ایٗ تحمیك ز ٚؾلاَ ٔٛضز ثطضؾی اؾت و ٝؾلاَ ا َٚقبُٔ چٙس فطيی٘ ٝیع ٔیثبقس
 -1ظِعِ ٝچ ٝتأحیطاتی ثط ٚاوٙفٞبی رٕٗی افطاز حبزح ٝزیسٌ ٜصاقت ٝاؾت؟
فطيی ٝا :َٚثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ثٗس اظ ٚل ٔٛظِعِٕٞ ،ٝجؿتٍی افطاز فبرٗ ٝزیس ٜثیكتط ٔیقٛز
فطيی ٝز :ْٚثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ثٗس اظ ٚل ٔٛظِعِٔ ،ٝكبضوت ارتٕبٖی افطاز ظِعِ ٝزیس ٜثیكتط ٔیقٛز
فطيی ٝؾ :ْٛثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ثٗس اظ ظِعِ ،ٝضٚحی ٝتمسیط ٌطایی زض ٔیبٖ افطاز حبزح ٝزیس ٜافعایف ٔییبثس.
 -2ظِعِ ٝچ ٝتیییطات  ٚزٌطٌ٘ٛیٞبی ارتٕبٖی ایزبز وطز ٜاؾت؟
روش تحقیق

ظٔب٘ی و ٝتحمیمبت ربٔٗٝقٙبؾی آغبظ ٌطزیس ،ضٚـٞبی تحمیك زض ربٔٗٝقٙبؾی ،تأویس ثؿیبض ظیبز ثط
ا٘ساظٌٜیطی ٞط چ ٝزلیكتط ٔتییطٞب زاقت ،ایٗ تأویس ٔٛرت اثسأ ٔمیبؼٞبی ٔتفبٚت ا٘ساظٌٜیطی،
وبضثطز تىٙیهٞبی ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی  ٚتٗییٗ ضٚـٞبی اؾتب٘ساضز ثطای رٕٕآٚضی اَالٖبت ٌطزیس وبضثطز
ایٗ تىٙیهٞب ٕٛٞاض ٜاظ ٘ٓط ّٖٕی ٔٛضز احتطاْ ثٛزٞ ٚ ٜؿت ِٚی ٚالٗیت  ٚتزطثیبت ث ٝزؾت آٔسٜ
تأییس ٔیٕ٘بیس و ٝزض ُٔبِٗبت ٔطث ٌٛفبرٗ ،ٝلبثّیت اؾتب٘ساضز وطزٖ ،تٕٗیٓ زازٖ ،اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی
تحمیكٌٕٝ٘ٛ٘ ،یطی  ٚوبضثطز ضٚـٞبی رٕٕآٚضی اَالٖبت ٘ٓیط پطؾكٙبٔ ٝ٘ ٝتٟٙب أىبٖ پصیط ٘یؿت
ثّىٔ ٝیتٛا٘س ٌٕطا ٜوٙٙس ٜثبقس اظ ایٗ ض ٚثٟتطیٗ ضٚـ رٕٕآٚضی اَالٖبت زض فبرٗ ،ٝتطویجی اظ
ضٚـٞبی ظیط ٔیثبقس:
 ٔكبٞس ٜآ٘ن ٝاتفبق ٔیافتس؛ قبُٔ فٗبِیتٞبی أسازی ،آحبض فبرٗ ٝثط فٗبِیتٞبی التهبزیٌ ،طٜٞٚبیارتٕبٖی ٟ٘ ٚبزٞب
ٔ -هبحج ٝغضف ثب آؾیتزیسٌبٖ  ٚثب وؿب٘ی و ٝزض فٗبِیتٞبی أساز ٔؿتمیٕبو ٔكبضوت زاقتٝا٘س
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 رٕٕآٚضی اَالٖبت لبثُ زؾتطؼ اظ ذؿبضتٞب  ٚتأحیطات ارتٕبٖی فبرٗٝثب ایٗ ٚرٛز ،اظ ضٚـٞبی ٔتٖٛٙی ؤ ٝىُٕ یىسیٍط٘س اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜایٓ زض ثرف ٔطث ٌٛثٝ
ٚاوٙفٞبی رٕٗی اظ پطؾكٙبٔٔ ٚ ٝكبٞسٔ ٜكبضوتی اؾتفبز ٜقس ٚ ٜزض ثرف ٔطث ٌٛث ٝزٌطٌ٘ٛیٞبی
 ٚتیییطات ارتٕبٖی اظ ٔهبحجُٔ ٝبِٗ ٝاؾٙبزی ٔ ٚكبٞسٔ ٜكبضوتی ؾٛز رؿتٝایٓ
ربٔٗٛٔ ٝضز ُٔبِٗ ٝایٗ ثطضؾی ،زا٘فآٔٛظاٖ ٔتٛؾُٕٖٔٛ ٝی زِٚتی قٟط ثٓ ٔیثبقس و ٝتٗساز آٖٞب زض
ؾبَ تحهیّی

٘ 2164فط اؾت رٕٕآٚضی زازٜٞب ثب ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٚ ٜتٗییٗ

حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب فطٔ َٛوٛوطاٖ ٔٛضز ٘ٓط ثٛز ٔساضؼ ٔٙترت ٘یع ٔساضؾی ثٛز٘س و ٝزض ٔطوع ظِعِ ٝلطاض
زاقتٙس
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ٔمبزیط  q ٚ pپطاوٙسٌی نفبت آٔبضی ضا ٘كبٖ ٔیزٙٞس ،ثٙب ثط ٘ٓط زٚاؼ ا٘تربة ٔتییط آٖ اظ ٔؿتمُ
ٚ ٚاثؿت ٝزض تٗییٗ ٔمبزیط  q ٚ pاِٛٚیتی ثط ٘ ٓٞساض٘س ٔ ٚیتٛاٖ زض تٗییٗ ٔمبزیط  q ٚ pیىی اظ
ٔتییطٞبی ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت ٝضا ا٘تربة ٕ٘ٛز زض ایٗ تحمیك ٔتییط ٔؿتمُ ظِعِٔ ٚ ٝیعاٖ آؾیتپصیطی اظ
ظِعِٔ ٝیثبقس ثب تٛر ٝثُٔ ٝبِٗبت پیكیٗ ،و ٝث ٝوٕه  31پطؾكٙبٔ ٝا٘زبْ ٌطفت ،ثیف اظ  81زضنس
افطاز ٔس ٘ٓط آؾیتزیس ٜثٛز٘س ،پؽ  pاحتٕبَ ٚرٛز نفت آٔبضی ثطاثط ٔ q ٚ 1/8جٙی ثط ٖسْ ٚرٛز
نفت آٔبضی ثطاثط ثب ٌ 1/2طفت ٝقس ٜاؾت ثٙبثطایٗ حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثطاثط ٘ 221فط ٔیثبقس و ٝثیبٍ٘ط تٗساز
وؿب٘ی اؾت و ٝزض ایٗ تحمیك ثطای تىٕیُ وطزٖ پطؾكٙبٔٞٝب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س
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ضٚـ ٞبی تزعی ٚ ٝتحّیُ اَالٖبت زض ایٗ پػٞٚف زض ز ٚؾُح آٔبض تٛنیفی  ٚآٔبض اؾتٙجبَی اؾرت
زض ؾُح تٛنیفی ثب اؾتفبز ٜاظ ٔكرهٞٝبی آٔبضی ٘ٓیط فطاٚا٘ی ،زضنس فطاٚا٘یٔ ،یبٍ٘یٗ ،ثر ٝتٛنریف
ٚیػٌی ٞبی ربٔٗٛٔ ٝضز ُٔبِٗ ٝپطزاذت ٝقس ٚ ٜزض ؾُح آٔربض اؾرتٙجبَیٔ ،تٙبؾرت ثرب ؾرُح ؾرٙزف
زازٜٞب ٔ ٚفطٚيبت آٔبضی اظ آظٔ T-Test ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت زض ایٗ تحمیك ثطای تٗییٗ اٖتجربض اثرعاض
تحمیك (پطؾكٙبٔ ٝاظ ضٚـ اٖتجبض نٛضی وٖٛ٘ ٝی اٖتجبض ٔحتٛایی اؾت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ٔٓٙرٛض اظ
اٖتجرربض نررٛضی ٔیررعاٖ تٛافررك ٔترههرربٖ یرره أررط زض ضاثُرر ٝثررب یرره قرربذم یررب ٔٗیرربض اؾررت
(سزاشواان م .)14731542،ثسیٗ ٔٛٓٙض اظ ٘ٓطیبت ٔترههبٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ربٔٗ ٝقٙبؾی زض ظٔیٙرُٙٔ ٝجرك
ثٛزٖ ٔحتٛای ؾلاَٞب ثب ٚیػٌیٞبی ٔٛضز ٘ٓط اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ٕٞنٙیٗ زض ایٗ تحمیك ثرطای تٗیریٗ
ضٚایی ٔٗطفٞبیٕٞ ،جؿتٍی ارتٕبٖی ،ضٚحی ٝتمسیط ٌطایی ٔ ٚكبضوت ارتٕبٖی ،پریف آظٔر٘ٛی اظ آٖ
ثطای ٘ 31فط اظ حبزح ٝزیسٌبٖ قٟط ثٓ و ًٖٛ ٝربٔٗ ٝآٔربضی ثٛز٘رس ثرَ ٝرٛض تهربزفی اررطا قرسٚ ٜ
پبؾدٞبی پطؾكٙبٔ ٝپیف آظٔ ٖٛثٚ ٝؾیّ٘ ٝطْ افعاض اؼ پی اؼ اؼ پرطزاظـ ٌطزیرس ور٘ ٝتیزر ٝایرٗ
پطزاظـ  ٚضٚاییٞبی ث ٝزؾت آٔس ٜزض رس َٚظیط ثبظ ٌ ٛقس ٜاؾت
جذٍ ضواسُ ً -0تایج تحلیل سٍایی هتغیش ّای تحقیق
هتغیز

تؼذاد گَیِ ّب

ضزیت رٍایی

ّوجستگی اجتوبػی

5

./.72

هطبرکت اجتوبػی

6

./.71

رٍحیِ تقذیزگزایی

6

./.74

متغیرهای پژوهش

هتغیش هستقل
ٔتییط ٔؿتمُ زض ایٗ تحمیك ظِعِ ،ٝیىی اظ ٚیطاٖوٙٙسٜتطیٗ  ٚتطؾٙبنتطیٗ پسیسٜٞبی َجیٗی اؾرت ورٝ
ثط ٘ٛاحی ٔ ٚحُ اؾىبٖ آزٔی تأحیط ثؿیبض قسیسی زاضز  ٚتٕبٔی ذسٔبت ارتٕبٖی  ٚذرسٔبت رٛأرٕ
ظِعِ ٝظز ٜضا ثٔ ٓٞ ٝیضیعز أٛاد ظِعِ ٚ ٝظٔریٗ ِطظٞرب ثرب حطوربتی ٕٞنرٖ ٖٛمرت  ٚرّر ٛضفرتٗ ٚ
وكیسٌی  ٚضٞب قسٖ ث ٝرّ ٛحطوت ٔیوٙٙس ثٖ ٝال ٜٚأٛاد قرىٙٙس٘ ٚ ٜبٌٟرب٘ی ٞرٓ ضٚی ٔریزٙٞرس
ظِعِ ٝزاضای ؾٔ ٔٛ٘ ٝبیُٕٖٛ ،زی ،افمی اؾت ؤ ٝیعاٖ ذطاثی ٖٕٛزی ثیكتط اظ زیٍط ٘ٞٔٛب اؾرت زض
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ایٗ ُٔبِٗٔ ،ٝیعاٖ آؾیت پصیطی ظِعِ ٝثٚ ٝؾیّٗٔ ٝطفٞبی چ ٖٛتٗساز اًٖب ٚ ٚاِرسیٗ فرٛت قرس ٜزض
ظِعِٛٔ ٝضز ثطضؾی  ٚؾٙزف لطاض ٌطفت ٝاؾت
هتغیشّای ٍابستِ
ٔتییط ٞبی ٚاثؿت ٝایٗ ثطضؾی زٌطٌر٘ٛیٞربی ارتٕربٖی ٕٞ ٚنٙریٗ ٚاورٙفٞربی رٕٗری ٔریثبقرٙس
ٚاوٙف ٞبی رٕٗی ،ذٛز زضثطزاض٘سٗٔ ٜطفٞبی ٕٞجؿتٍی ارتٕبٖی ،ضٚحی ٝتمسیط ٌطایری ٔ ٚكربضوت
ارتٕبٖی اؾت
دگشگًَی اجتواػی
زٌطٌ٘ٛی ارتٕبٖی ،ثٙٗٔ ٝبی ُٖٕ ٌصقتٗ اظ حبِتی ث ٝحبِت زیٍط اؾت ٕٞنٙیٗ تجرسیُٞربی پسیرس
آٔس ٜزض آ٘ن ٝزٌطٌٔ ٖٛیقٛز ،ثب ایٗ ٚاغ ٜث ٝشٔ ٗٞیآیس (بیرو،م31573م.)581

انُالح وّی زٌطٌ٘ٛی ضا ٔی تٛاٖ زض ٔٗٙبی تیییط ٔحسٚز ارتٕبٖی ثر ٝوربض ثرطز ثرٓٙٔ ٝرٛض ؾرٙزف
تیییطات  ٚزٌطٌ٘ٛیٞبی ارتٕبٖی ثٗس اظ ظِعِ ٝاظ ٔٗطفٞبیی اظ رّٕ ٝفطٚپبقی تمؿیٓ وربض ارتٕربٖی،
تیییط زض ٙٞزبضٞبی حبوٓ ،ترطیت قجىٞ ٝبی ٔطزٔی  ٚذب٘ٛازٌی  ٚتًٗیف ٔٛلٗیت ظ٘بٖ زض ٔمبیؿرٝ
ثب ٔطزاٖ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت
ٍاکٌصّای جوؼی
ا٘ٗىبؼ قطایٍ غیط ٖبزی (ثحطاٖ زض ظ٘سٌی رٕٗی افطاز ضا ٚاوٙفٞبی رٕٗی ٔیٌٛیٙرس ور ٝقربُٔ
ٔٗطفٞبی شیُ ٔیثبقس:
ٔ 1كبضوت ارتٕبٖی
ٔكبضوت ثٙٗٔ ٝبی ؾٕٟی زض چیعی یبفتٗ  ٚاظ آٖ ؾٛز ثطزٖ  ٚیرب زض ٌطٞٚری قرطوت رؿرتٗ اؾرت
(بیرو .)13731572،ثٖ ٝجبضتی «ٔكبضوت ثٔ ٝف ْٟٛفٗبِیت اضازی اًٖبی یه ربٔٗ ٝزض أٛض ٔحّ ،ٝقرٟط ٚ
ضٚؾتبی ذٛز ،چ ٝث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ  ٚچ ٝث ٝنٛضت غیط ٔؿتمیٓ اؾت و ٝرٟت قىُ زازٖ ث ٝحیبت
ارتٕبٖی  ٚؾیبؾی نٛضت ٔیٌیطز (پنزاي م1541،مّٖٛ .)183ی تجبض ٘یرع ثرب ثیربٖ ایرٗ ور ٝررٞٛط ٜانرّی
ٔكبضوت ،یبزٌیطی ،فٗبِیت  ٚتأحیطپصیطی اؾتٔ ،كبضوت ضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتٗطیرف ٔریٕ٘بیرس  » :زضٌیرطی
شٙٞی ٖ ٚبَفی اقربل زض ٔٛلٗیتٞبی ٌطٞٚی اؾت و ٝآ٘بٖ ضا ثطٔریاٍ٘یرعز ترب ثرطای زؾرتیبثی ثرٝ
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ٞسف ٞبی ٌطٞٚی ،یىسیٍط ضا یبضی زٙٞرس  ٚزض ٔؿرلِٚیت وربض قرطیه قر٘ٛس (علزو مبازاشم1573،م3م.)3

ٔكبضوت ،قطوت  ٕٝٞافطاز شیٙفٕ زض  ٕٝٞاثٗبز ثط٘بٔ ٝضیعی ،تهٕیٓ ٌیطیٔ ،سیطیت ،اررطا ،اضظیربثی ٚ
وٙتطَ ،تمؿیٓ ٔٙبفٕ  ٚؾٛز ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝسف ٔیثبقس (سیاؤکمزندمشضو 31545،م.)3

زض ایٗ تحمیك ثطای ؾٙزف ٔفٔ ْٟٛكبضوت ارتٕبٖی  ٚتأحیط ظِعِ ٝثط آٖ زیسٌبٞ ٜبی ٘ٛرٛا٘بٖ زضثربضٜ
ایٗ ؾلاَٞب پطؾیس ٜقس ٜاؾت:
 ٔؿئِٛیت پبویع ٍٝ٘ ٜزاقتٗ قٟط تٟٙب ثط ٖٟسٜی ٔأٔٛضاٖ قٟطزاضی اؾت زض احط ٔكبضوت رٕٗی ،وبضٞب ث ٝؾطٖت پیف ٔیضٚز رٟت ٘ٓٓ زٞی ث ٝأٛض٘ ،یبظ ث ٝیه قٛضای ٔحّی اؾت 2ضٚحی ٝتمسیط ٌطایی
ٖمیس ٜای اؾت و ٝتٕبْ ضٚیسازٞب  ٚاتفبقٞب ضا غیط لبثُ ثطٌكت  ٚتٗییٗ قرس ٜاظ لجرُ ٔریزا٘رس  ٚثرٝ
ٚؾیّ ٝیه ٘یطٚی ٚاحس  ٚفطا َجیٗی ،ا٘زبْ ٔیٌیطز زض ایٗ پػٞٚف ثٛٓٙٔ ٝض ؾرٙزف ضٚحیر ٝتمرسیط
ٌطایی آؾیت زیسٌبٖ اظ ٌٛیٞ ٝبی شیُ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت:
-

ظِعِ ٝیه ٖ٘ ٔٛصاة اِٟی اؾت  ٚث ٝذبَط اٖٕبَ ا٘ؿبٖٞب ضخ ٔیزٞس

-

زض ٚل ٔٛظِعِ ٝاٌط ارُ ا٘ؿبٖ فطا ثطؾس ٔیٔیطز

-

ؾبذتٗ ذب٘ٞٝبی يس ظِعِ ٓٞ ٝاحطی ٘ساضز

-

ظِعِ ٝقٟط ثٓ ٖصاثی ثٛز اظ َطف ذسا٘ٚس

ٕٞ 3جؿتٍی ارتٕبٖی
ٚاغٕٞ ٜجؿتٍی اظ ّٖٓ فیعیه التجبؼ قس ٜاؾت  ٚثٔ ٝف٘ ْٟٛیطٚی ٍ٘ب ٜزاض٘سٔ ٜزِٕٛٔ ٖٝٛىرَٞٛربی
یه رؿٓ اؾت ٕٞجؿتٍی ضاثُ ٝیب ٘یطٚی پی٘ٛس زٙٞس ٜافرطاز زاذرُ یره ٌرطٕٞ ٚ ٜٚجؿرتٍی قرجىٝ
٘یطٞٚبیی اؾت وٞ ٝسف آٖ حفّ ضٚاثٍ اًٖبی ٌرط ،ٜٚزض رٟرت ٔمبثّر ٝثرب ٘یطٞٚربی تزعیر ٝوٙٙرسٜ
اؾت(ؤحهن ،م1511م3م .)111زض ایٗ ُٔبِٗ ٝثٛٓٙٔ ٝض تأحیط ظِعِ ٝثط ٕٞجؿتٍی ارتٕبٖی افطاز حبزح ٝزیس ٜاظ
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قبذم ٞبیی اظ رّٕ« ٝاحؿبؼ ٘عزیىی ث ٝذبَط یىؿبٖ ثٛزٖ افطاز ثٗس اظ ظِعِ« ،»ٝاحؿبؼ ٕٞجؿتٍی
ث ٝذبَط اظ ثیٗ ضفتٗ ٘بثطاثطیٞبی التهبزی – ارتٕبٖی» « ٚاحؿبؼ ٕٞجؿتٍی ث ٝذبَط ؾُح ضٚحری
یىؿبٖ ثٗس اظ ظِعِ »ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت
جذٍ ضواسُ  -2هقیاسّای سٌجص هتغیشّای تحقیق
هتغیز

هفَْم

هتغیز هستقل سلشلِ

سلشلِ ٍ هیشاى آسیت پذیزی
ّوجستگی اجتوبػی

ضبخع
 :1تؼذاد اػضبی فَت ضذُ در سلشلِ ٍ:2الذیي فَت ضذُ در سلشلِ
.1ثزاثزی اس ثسیبری جْبت ثبػج احسبس ًشدیکی ثِ یکذیگز هیضَد.
.2اس ثیي رفتي ًبثزاثزیّبی اقتػبدی اجتوبػی ،ثؼذ اس سلشلِ
ثبػج ّوجستگی هیضَد
.3سطح رٍحی یکسبى ثبػج احسبس ّوجستگی هیضَد.

ٍاکٌصّبی

هطبرکت اجتوبػی

:1هسئَلیت پبکیشُ ًگِ داضتي ضْز تٌْب ثز ػْذُی هأهَراى
ضْزداری است.

جوؼی

:2در احز هطبرکت جوؼی ،کبرّب ثِ سزػت پیص هیرٍد.

هتغیزّبی ٍاثستِ

:3جْت ًظن دّی ثِ اهَر ًیبس ثِ یک ضَرای هحلی است.
رٍحیِ تقذیز گزایی

.1در ٍقَع سلشلِ اگز اجل اًسبى فزا ثزسذ هیهیزد ،سبختي خبًِّبی
ضذ سلشلِ ّیچ اتزی ًذارد
.2سلشلِ ضْز ثن ػذاثی ثَد اس طزیق خذاًٍذ
.3سلشلِ یک ًَع ػذاة الْی است ٍ ثِ خبطز اػوبل اًسبىّب رخ هیدّذ.

تغیزات ٍ

.1فزٍپبضی تقسین کبر اجتوبػی

دگزگًَیّبی

.2تغییز در ٌّجبرّبی حبکن

اجتوبػی

.3تخزیت ضجکِ ّبی هزدهی
.4تضؼیف هَقؼیت سًبى در هقبیسِ ثب هزداى
.5اس هیبى رفتي کبرکزد کل ثزای اجشا
.6تخزیت ًْبد خبًَادُ ٍ تغییز در سبختبر آى
 .7ػذم سبسش هتقبثل هیبى سبختّب

یافته های تحقیق

یبفتٞ ٝبی ایٗ تحمیك قبُٔ ز ٚثرف اؾت؛ ثرف ا َٚثٚ ٝاوٙفٞبی رٕٗی ثٗس اظ ظِعِٔ ٝطث ٌٛاؾت
و ٝثب اؾتفبز ٜاظ َیف ِیىطت ث ٝوٕه پطؾكٙبٔ ٝاؾتٙتبد قس٘ ٚ ٜتبیذ پبیب٘ی آٖ ث ٝنٛضت ٔٛافك ،ثی
٘ٓط ٔ ٚربِف اضایٔ ٝیقٛز  ٚثرف زٔ ،ْٚطث ٌٛث ٝزٌطٌ٘ٛیٞب  ٚتیییطات ارتٕبٖی ایزبز قس ٜتٛؾٍ
ظِعِ ٝاؾت
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یافتِ ّای هشبَط بِ ٍاکٌصّای جوؼی
جذٍ ضواسُ  -3تَصیغ فشاٍاًی پاسخ گَیاى بش حسب سٌجص ّوبستگی اجتواػی بؼذ اص صلضلِ
فزاٍاًی

درغذ

هَافق

147

66.8

ّوجستگی اجتوبػی

ثی ًظز

50

22.7

هخبلف

23

10.5
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/100

جوغ
959Confidence Interval of the Difference
Upper

Lower

تفبٍت هیبًگیي ّب

سطح هؼٌی داری

درجِ آسادی

هقذار T

2.1323

1.3950

1.7636

.000

219

9.429

٘تبیذ رس َٚقٕبض٘ 3 ٜكبٖ ٔیزٞس و 66/8 ٝزضنس پبؾرٍٛیبٖ ثب ٕٞجؿتٍی ارتٕبٖی ایزبز قس ٜثٗس
اظ ظِعِٛٔ ٝافك  22/7زضنس ثی ٘ٓط  11/5 ٚزضنس ٔربِف ثٛزٜا٘س ٕٞنٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝآظٔ ٖٛفٛق ٚ
ؾُح ٔٗٙب زاضی  1/111چ ٖٛایٗ ٔمساض اظ  1/5وٕتط اؾت؛ ٔیتٛاٖ ثیبٖ وطز ثٗس اظ ظِعِٕٞ ،ٝجؿتٍی
ارتٕبٖی زض ثیٗ افطاز فبرٗ ٝزیس ٜافعایف یبفت ٝاؾت زض ٚالٕ پؽ اظ ٚل ٔٛظِعِٞ ،ٝطچٙس ثطای ظٔب٘ی
وٛتبٙٞ ٜزبضٞب  ٚاضظـٞبی ِٕٔٗٛی ظ٘سٌی اظ  ٓٞپبقیس ،ٜافطاز ٔٙعٚی ٘ ٚبأیس ٔیق٘ٛس  ٕٝٞ ٚچیع ضا
اظ زؾت ضفتٔ ٝیزا٘ٙس  ٚث ٝظ٘سٌی آیٙس ٜفىط ٕ٘یوٙٙس؛ أب اظ ؾٛی زیٍط ،حبزحٝی ٔكتطن ضا ٔیتٛاٖ
ٖبّٔی ثطای ایزبز ٕٞجؿتٍی زض ثیٗ ٔطزْ زا٘ؿت ظِعِ٘ ،ٝبثطاثطیٞبی التهبزی َ ٚجمبتی ضا ثطای ٔستی
وٕطً٘ ٔیوٙس  ٚافطاز حبزح ٝزیس ٜچ ٖٛاظ ثؿیبضی رٟبت ذٛز ضا ثطاثط ٔیزا٘ٙس ،احؿبؼ ٘عزیىی
ٔیوٙٙس
جذٍ ضواسُ  -4تَصیغ فشاٍاًی پاسخ گَیاى بش حسب سٌجص هطاسکت اجتواػی بؼذ اص صلضلِ
فزاٍاًی

درغذ

هَافق

130

59.1

هطبرکت اجتوبػی

ثی ًظز

48

21.7

هخبلف

42

19.1

220

/100

جوغ
959Confidence Interval of the Difference
Upper

Lower

تفبٍت هیبًگیي ّب

سطح هؼٌی داری

درجِ آسادی

هقذار T

2.0918

1.3991

1.7455

.000

219

9.933
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٘تبیذ رس َٚقٕبض 4 ٜثیبٖ ٌط آٖ اؾت و 59/1 ٝزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ثب ٔٗطفٞبی ؾٙزف ٔیعاٖ
ٔكبضوت ارتٕبٖی ثٗس اظ ظِعِٛٔ ٝافك  21زضنس ثی ٘ٓط  19/2 ٚزضنس ٔربِف ثٛزٜا٘س ٕٞنٙیٗ ثب
تٛر ٝث ٝآظٔ ٖٛفٛقٔ ،مساض  sigثطاثط ثب  1/111اؾت  ٚچ ٖٛایٗ ٔمساض اظ  1/5وٕتط ٔیثبقس؛ ِصا
ٔیتٛاٖ ثیبٖ وطز ٔیعاٖ ٔكبضوت ثٗس اظ ظِعِ ٝزض ثیٗ افطاز حبزح ٝزیس ٜثیكتط ٔیقٛز پؽ اظ ٚضٚز ٞط
آؾیت ث ٝیه ٘ٓبْ ارتٕبٖی ٞط چٙس آٖ ٘ٓبْ تب تطٔیٓ وبُٔ ٔستی زچبض آ٘ٔٛی ٔیقٛز  ٚزض ثطذی اظ
آؾیت زیسٌبٖ ثطای ٔستی ٘كب٘ٞٝبی اظ ٘بضاحتیٞبی ضٚا٘ی ٕ٘بیبٖ ٔیقٛز؛ أب ٖبُٔ ٕٟٔی و ٝزض
ٔكبضوت افطاز حبزح ٝزیسٜی قٟط ثٓ تأحیط زاقت ثبظؾبظی قٟط ثٛز ثب تٛر ٝث ٝایٙى 81 ٝزضنس
ؾبذتٕبٖٞبی قٟط ثٓ زض ظِعِ ٝترطیت قس ٜثٛز ،ثطای احیبی ٔزسز قٟط ثٔ ٝكبضوت افطاز ٘یبظ ثٛز
ٕٞیٗ ٖبُٔ ثبٖج ٌطزیس ٜضٚحیٔ ٝكبضوت زض ثیٗ افطاز فبرٗ ٝزیس ٜثیكتط قٛز
جذٍ ضواسُ -5:تَصیغ فشاٍاًی پاسخ گَیاى بش حسب سٌجص سٍحیِ تقذیشگشایی بؼذ اص صلضلِ
فزاٍاًی

درغذ

سیبد

125

56.8

رٍحیِ تقذیز گزایی

هتَسط

35

15.9

کن

60

27.3

جوغ

220

/100

959Confidence Interval of the Difference
Upper
.6509

Lower
0218

تفبٍت هیبًگیي ّب

سطح هؼٌی داری

درجِ آسادی

هقذار T

3364.

036

219

2.108

٘تبیذ رس َٚقٕبض٘ 5 ٜكبٖ ٔیزٞس و 56/8 ٝزضنس پبؾرٍٛیبٖ زاضای ضٚحی ٝتمسیط ٌطایی ثٗس اظ
ظِعِ ٝثبال 15/9 ،زضنس ٔتٛؾٍ  27/3 ٚزضنس پبییٗ ثٛزٜا٘س ٕٞنٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ،ٝمساض sig
ثطاثط ثب ٔ 1/136یثبقس  ٚچ ٖٛایٗ ٔمساض اظ  1/5وٕتط ٔیثبقس ِصا ٔیتٛاٖ ثیبٖ وطز ثٗس اظ ظِعِ ٝضٚحیٝ
تمسیط ٌطایی ثیٗ حبزح ٝزیسٌبٖ افعایف ٔییبثس ظیطا ربٔٗ ٝزچبض ٖ٘ٛی آ٘ٔٛی  ٚؾطزضٌٕی ؾبذتبضی
اؾت ،ؾبذتبضٞبی لجّی ربٔٗ ٝتیییط وطز ٚ ٜافطاز ٔطحّ ٝرسیسی اظ ظ٘سٌی ذٛز ضا ثط اؾبؼ ٔالنٞب،
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اضظـٞب ٙٞ ٚزبضٞب ٔخُ اٖتمبز ث ٝرجطی ثٛزٖ لًب  ٚلسض اِٟی  ٚایٙى ،ٝظِعِ ٝیه ٖ٘ ٔٛصاة اِٟی
اؾت ؾط  ٚؾبٔبٖ ٔیزٙٞس
یبفتٞ ٝبی ٔطث ٌٛث ٝتییطات  ٚزٌطٌ٘ٛیٞبی ارتٕبٖی
1

اظ ٔیبٖ ضفتٗ وبضوطز وُ ثطای ارعا

ثطای تجییٗ یه ٚالٗیت ارتٕبٖی ٘كبٖ زازٖ ّٖتٞبی آٖ وبفی ٘یؿت؛ ثّى ٝثبیس زض ثؿیبضی ٔٛاضز
ّٖٕىطز آٖ ضا زض قجى ٓٓ٘ ٝارتٕبٖی آقىبض ؾبظیٓ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ پیبٔسٞبی ظِعِ ٝثٓ ،اظ ٔیبٖ ضفتٗ
وّی ثٛز و ٝارعاء ربٔٗ ٝضا ث ٓٞ ٝپی٘ٛس زاز ٜثٛز زضؾت اؾت و ٝربٔٗ ،ٝاظ ٔزٕٖٝٛی افطاز تكىیُ
قسٜ؛ أب فطز ثس ٖٚزض ٘ٓط زاقتٗ ٘مف ،پبیٍبٛٔ ٚ ٜلٗیت زض یه وُ ؾبذتٕٙسٔ ،فٟٔٛی ٘رٛاٞس
زاقت آٖ ٌب ٜو ٝته ته افطاز زض قجىٝای اظ ضٚاثٍ٘ ،مفٞب ضا ٔیپصیط٘س ،ؾبذتٕٙسی ٟ٘بزٞب ٘یع ثٝ
ایٗ ٔزٕٔ ٖٝٛیپی٘ٛسز  ٚوّی ث٘ ٝبْ ربٔٗ ٝقىُ ٔیٌیطز أب ثب ٚل ٔٛظِعِ ٝثٓ ،ربٔٗ ٝوبضوطزٞب ٚ
ٚیػٌیٞبی ضا و ٝلجالو ٚارس آٖ ثٛز ٜضا اظ زؾت ٔیزٞس
ٖ 2سْ ؾبظـ ٔتمبثُ ٔیبٖ ؾبذتٞب
ؾبذتٌطایبٖ ثط ٘مف ؾبذتبض زض وٙفٞبی ارتٕبٖی تأویس فطاٚاٖ زاض٘س حبَ ثب فطٚپبقی فیعیىی
رٛإٔ ،ؾبذت لجّی آٖ ربٔٗ ٝاظ ثیٗ ٔیضٚز ،ظیطا ربٔٗٝای و ٝتب زیطٚظ ثٚ ٝاؾُ ٝاضتجبٌ ٟ٘بزٞب ثب
یىسیٍط اظ ؾبذتی لبثُ تجییٗ ثطذٛضزاض ثٛز ،ٜأطٚظ ثب ثطٚظ ظِعِ ٝاظ یه َطف تٕبْ ٚیػٌیٞبی لجّی
ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜاظ َطف زیٍط افطاز تالـ ٔیوٙٙس ،وٙفٞبی ذٛز ضا زض ضاثُ ٝثب ؾبذت رسیس
تٓٙیٓ ٕ٘بیٙس  ٚزض ایٗ قطایٍ افطاز زچبض ؾطٌطزا٘ی  ٚؾطزضٌٕی ٔیق٘ٛس ٌ ٚب ٜضفتبضی اظ آ٘بٖ ؾط
ٔیظ٘س و ٝلبثُ پیف ثیٙی  ٚا٘تٓبض ٘یؿت ایٗ ثٟتظزٌی  ٚؾطٌطزا٘ی ثیكتط ث ٝزِیُ ٖسْ قٙبذت
٘ؿجت ث ٝؾبذت رسیس ایزبز ٔیقٛز
 3فطٚپبقی تمؿیٓ وبض ارتٕبٖی
تمؿیٓ وبض ارتٕبٖی ثط احط تٕبیعٔ ،یبٖ ترهمٞبی افطاز قىُ ٔیٌیطز ثب ٌؿتطـ ثؿتطٞبی ارتٕبٖی،
ربٔٗ ٝث ٝافطاز ثب ترهمٞبی ٔرتّف ٘یبظ پیسا ٔیوٙس ٞ ٚطوساْ اظ افطاز ٘یع ثط اؾبؼ ٘ ٔٛترهم ذٛز،
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ٔؿئِٛیتی ضا پصیطا ٔیق٘ٛس ظِعِ ٝثٓ ثبٖج قس تمؿیٓ وبض ارتٕبٖی زؾتذٛـ زٌطٌ٘ٛی اؾبؾی ٌطزز
 ٚافطاز ث ٝنٛضت ٔٛلتی ٘مفٞبی ٔح َٛذٛز ضا اظ زؾت ثسٙٞس ثطای ٔخبَ زض ایٗ قٟط ،فطٚقٙسٜ
وبضٌط ،زا٘فآٔٛظ ٚ ّٓٗٔ ،غیط ٜزیٍط ٘تٛا٘ؿتٙس زض یه ؾیؿتٓ تمؿیٓ وبض ارتٕبٖی و ٝثط اؾبؼ
ترهمٞب ؾبظٔب٘سٞی قس ٜثٛز ث ٝفٗبِیت لجّی ذٛز ازأ ٝزٙٞس ٕٞنٙیٗ تٕبٔی ٟ٘بزٞب  ٚاضٌبٖٞب
ٕٞعٔبٖ ثب  ،ٓٞیب وبض لجّی ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٜثٛز٘س یب ربیٍبٞكبٖ زض ؾبذت رسیس ٛٙٞظ تٗطیف
٘كس ٜثٛز
 4ترطیت قجىٞٝبی ٔطزٔی
قٟط ثٓ لجُ اظ ظِعِ ٝاظ ِحبِ ؾبذت قٟطی ث ٝز ٚلؿٕت ٘ٛؾبظ  ٚلسیٕی تمؿیٓ ٔیقس لؿٕت
لسیٕی قٟط ٔحّٞٝبی ٔزبٚض اضي ثٓ ثٛز و ٝذب٘ٞٝب زض وٛچٞٝبیی لطاض زاقتٙس و ٝث ٝاضي ذتٓ
ٔیقس٘س زض ظِعِ ٝقٟط ثٓ ٔحّٞٝبی ٘عزیه اضي وبٔالو ترطیت قس  ٚتٗساز ظیبز وكتٞٝب ٘یع ٔطث ٌٛثٝ
ایٗ ٔحّٞٝب ثٛز٘س زض ایٗ ُٔٙمٔ ٝطزْ زض ٞط ٔىب٘ی  ٚثط ؾط ٔٛيٖٛبت ٔرتّفی ٔب٘ٙس ،قیُٔ ،یعاٖ
ٔبِىیت آة  ٚظٔیٗ ٔ ٚحُ ؾى٘ٛت ،ث ٝنٛضت ٘بٔطئی ٌطٜٚثٙسیٞبیی زاقتٙس ایٗ ٔٛيٖٛبت
ٔكتطنَٛ ،ضی ُٖٕ ٔیٕ٘ٛز و ٝضٚاثٍ ،ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ حبِت ٖبَفی یبفت ٚ ٝافطاز ث ٝیىسیٍط ٚاثؿتٚ ٝ
٘عزیه قس ٜثٛز٘س  ٚثیكتط ٔطاٚزات فطز ،زض زاذُ ٕٞیٗ ٌطٜٞٚب نٛضت ٔیٌطفت ثب ثطٚظ ظِعِٚ ٝ
ترطیت ٔىبٖٞبی ظ٘سٌی ،افطاز ث ٝؾرتی ٔیتٛا٘ؿتٙس ٌطٞ ٜٚبی ٘بٔطیی ذٛز ضا زض ثبفت رسیس قٟط
پیسا وٙٙس
 5ترطیت ٟ٘بز ذب٘ٛاز ٚ ٜتییط زض ؾبذتبض آٖ
زض ظِعِ ٝقٟط ثٓ 2851 ،ظٖ ثیؾطپطؾت قس٘س ،ثیف اظ  1811وٛزن ٚاِسیٙكربٖ ضا اظ زؾرت زاز٘رس ٚ
حسٚز  5111وٛزن حسالُ یىی اظ ٚاِسیٙكبٖ وكت ٝقس٘س ایٗ ٌ ٝ٘ٛآؾیتٞب ؾرجت ثرٚ ٝررٛز آٔرسٖ
تییطاتی اظ رّٕ ٝتیییط قىُ ذب٘ٛازٜٞب  ٚایزبز ثطذی اظ ٔكىالت ضٚحی  ٚضٚا٘ی ٘بقی اظ ایٗ ٖٛأرُ
قس ٜاؾت ثٚ ٝالٕ ثب ٔطي ٚاِسیٗ اظ یه َطف ،ازاض ٜأٛض ذب٘ٛاز ٜث ٝفطظ٘س ثعضي ٚاٌصاض قس ٜو ٝایٗ
ٚاٌصاضی ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ٔكىالت ظیبزی ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝاؾت  ٚاظ َطف زیٍط ذب٘ٛازٜٞبی آؾریت زیرسٜ
و ٝیىی اظ ظٚریٗ وكت ٝقس ٜثٛز٘س ٞط چٙس ثب ٔىب٘یؿٓٞربیی ٔب٘ٙرس اظزٚاد ٔزرسز  ٚظ٘رسٌی زض وٙربض

214

پیاهدهای جاهعه شناختی زلسله بن

فطظ٘ساٖ ثب حٕبیت ٔبِی زِٚت (وٕیت ٝأساز  ٚثٟعیؿتی اظ ٘ٓط قىُ ذب٘ٛاز ٜوبُٔ ٔیقس٘س ،أرب ٚضٚز
ٕٞؿط تبظٚ ٜاضز ،تجٗبتی ضا ثطای ذب٘ٛاز ٜثٕٞ ٝطا ٜآٚضز ٜاؾت زض ذب٘ٛازٜٞبی ثیؾطپطؾتی و ٝفطظ٘ساٖ
آٖٞب زض زٚضٛ٘ ٜرٛا٘ی  ٚرٛا٘ی ٞؿتٙس ،ثب ٚضٚز ًٖ ٛتبظٚ ٜاضز٘ ،بؾبظٌبضی ظیبزی ثیٗ آٖٞرب ًٖ ٚرٛ
تبظٚ ٜاضز ٔكبٞسٔ ٜیقٛز چٙبٖ چ ٝزض ٔهبحجٞٝب ٔ ٚكبٞساتی و ٝتٛؾٍ ٔحمك ا٘زبْ ٌطفت ،فطظ٘ساٖ
ثیؾطپطؾتٔ ،رهٛنبو آٖٞبیی ؤ ٝبزضقبٖ ضا اظ زؾت زاز ٜثٛز٘س  ٚپسض ٕٞؿط زیٍرطی اذتیربض ورطزٜ
ثٛزٖٛٙ ،اٖ ٔیزاقتٙس ٚ« :لتی آزْ اظ ٔبزض یتیٓ قٛز اظ پسض  ٓٞیتیٓ ٔیقرٛز» ایرٗ ٔٛير٘ ٔٛكربٖ ٌرط
٘بضيبیتی اظ ر ٛذب٘ٛاز ٜرسیس  ٚآؾیتٞبی ضٚحی ٘بقی اظ آٖ اؾت زض ایٗ ٌ٘ٛرٔ ٝرٛاضز ثؿریبضی اظ
افطاز ث ٝذب٘ٛاز ٜثٖٛٙ ٝاٖ ٔأٔٗ  ٚپكتیجبٖ ضٚا٘ی  ٚارتٕبٖی ٍ٘بٕ٘ ٜیوٙٙس؛ ثّى ٝثیكتط ثٖٙ ٝرٛاٖ ٔحّری
ثطای ذٛضزٖ  ٚذٛاثیسٖ ٔیٍ٘ط٘س
 6آؾیت پصیطی ظ٘بٖ ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ
رٙؿیت تأحیط ثؿعایی زض ٔیعاٖ آؾیتپصیطی اظ ظِعِ ٝزاضز چٙبٖ چ ٝزض قٟط ثٓ ٔكبٞسٔ ٜیقس؛
ظٖٞبیی و ٝزض احط ظِعِ ،ٝقٞٛط ذٛز ضا اظ زؾت زازٜا٘س اظ ٘ٓط ضٚحیٔ ،بِی  ٚارتٕبٖی ثؿیبض افت
وطز ٚ ٜاوخطاو تحت پٛقف وٕیت ٝأساز لطاض ٌطفتٝا٘س ثؿیبضی اظ ظٖٞب ،ث ٝزِیُ ٖسْ ٚرٛز وبض ٔٙبؾت
ثطای آٖٞب زض قٟط ٕٞ ٚنٙیٗ پبییٗ آٔسٖ قب٘ؽ اظزٚاد ٔزسز ،ذٛز ضا ؾیب ٜثرت ٔیزا٘ؿتٙس ثٗس اظ
ظِعِ ٝربیٍب ٜظ٘بٖ ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ تٙعَ پیسا وطز ٜثٛز چطا ؤ ٝطزا٘ی و ٝظ٘بٖ ذٛز ضا اظ زؾت ثٛز٘س
زؾت ث ٝثبظؾبظی رسیس  ٚالساْ ث ٝاظزٚاد ٕ٘ٛز٘س ِٚی قب٘ؽ ظ٘بٖ ثطای اظزٚاد ٔزسز ثٗس اظ ظِعِ ٝزض
قٟط ثٓ ثؿیبض پبییٗ آٔس ٜاؾت ٕٞنٙیٗ ثٗس اظ ظِعِ ،ٝزذتطاٖ ثیؾطپطؾت زض ٔمبیؿ ٝثب پؿطاٖ
ثیؾطپطؾت اظ ٘ٓط ضٚحی زچبض چبِفٞبی قسیسی قسٜا٘س ،اوخط زذتطاٖ ثٗس اظ ظِعِ ٝاظ ٘ٓط ارتٕبٖی
زچبض افت قس ٚ ٜحتی فطنت اظزٚاد آٖٞب ٘یع ث ٝزِیُ اظ  ٓٞپبقیسٌی ذب٘ٛاز ٜپبییٗ آٔس ٜاؾت ٚ
تٗسازی اظ آٖٞب ث ٝاظزٚادٞبی ارجبضی تٗ ٔیزٙٞس  ٚتٗساز زیٍط ٘یع ثّٖ ٝت فكبضٞبی ٖهجی،
ذب٘ٛازٌی ث ٝفىط فطاض اظ ذب٘ٔ ٝیافتٙس ظ٘بٖ ثٗس اظ ظِعِٔ ٝؿئِٛیت ٔطالجت ٍٟ٘ ٚساضی اظ زیٍطاٖ ،ثٝ
ٚیػ ٜوٛزوبٖ ،ضا ٘یع ثط ٖٟس ٜزاض٘س  ٚث٘ ٝیبظٞبی زیٍطاٖ لجُ اظ ٘یبظٞبی ذٛز ٔیپطزاظ٘س ٕٞیٗ ٔؿأِٝ
ٔٛرت افت ؾالٔتی ٚ ٚيٗیت ٖبَفی ضٚا٘ی آ٘بٖ ٔیقٛز
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نتیجه گیری

زض ثطآیٙس زازٞ ٜبی تزطثی رٕٕ آٚضی قس ،ٜثبیس اقبض ٜزاقت و ٝاِٚیٗ احط ظِعِ ٝزض قٟط ثٓ ایزبز
زٌطٌ٘ٛی زض ٔحیٍ ظ٘سٌی ؾبوٙیٗ ایٗ قٟط اؾت ایٗ زٌطٌ٘ٛیٞب ٔٙكأ تیییط زض ضفتبض  ٚفطٚپبقی
تمؿیٓ وبض ارتٕبٖی ،اف َٛوبضوطزٞبی ٟ٘بزٞبی آٔٛظقی  ٚالتهبزی ٖ ٚسْ ایفبی ٘مفٞبی ٔح٘ َٛیع
ٔیثبقس پی آٔسی وٙٔ ٝزط ثٖ ٝسْ پیطٚی وٙف ٌطاٖ ارتٕبٖی اظ ٙٞزبضٞبی ٔتٗبضف  ٚزض ٘تیز ٝثی
ٕ٘ٓی ربٔٗ ٝاؾت
یبفتٞ ٝبی ثطآٔس ٜاظ تحمیك ثب اؾتٙبز ث ٝپیف فطوٞبی ٔٛرٛز ٘ ٚتبیذ حبنُ اظ آظٔ ٚ ٖٛؾٙزف
ٔٗطفٞبی ٚاوٙفٞبی رٕٗی ث ٌٝ٘ٛ ٝای ضلٓ ذٛضز ٜو ٝثطذالف تهٛض ،ثٗس اظ ظِعِ ٝ٘ ٝتٟٙب
ٕٞجؿتٍی ٔ ٚكبضوت ارتٕبٖی وبٞف ٕ٘ییبثس؛ ثّى ٝث ٝزِیُ ثبظؾبظی قٟط ،چٙیٗ ٔتییطی ؾیط
نٗٛزی زاضز زض ازأ ٝفطایٙس تح َٛپؽ اظ ظِعِ٘ ،ٝتبیذ ثطضؾی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝآؾیتزیسٌبٖ ٔطحّة
رسیسی اظ ظ٘سٌی ذٛز ضا ثط اؾبؼ اٖتمبزات  ٚاضظـٞبی رسیس ؾط  ٚؾبٔبٖ زازٜا٘س؛ افعایف ضٚحیٝ
تمسیطٌطایی ٔبثیٗ آٖٞب تب آٖ رب افعایف یبفت ٝو ،ٝظِعِ ٝضا یه ٖ٘ ٔٛصاة اِٟی اظ َطف ذسا٘ٚس
ٔیزا٘ٙس  ٚثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝاٌط ارُ فطا ضؾس ،ا٘ؿبٖ ٔیطا اؾت  ٚؾبذتٗ ذب٘ٞ ٝبی ٔحىٓ ٔ ٚمبْٚ
وبضی ٖجج  ٚثیٟٛز ٜذٛاٞس ثٛز ٕٞنٙیٗ یبفتٞٝب ثیبٖ ٌط آٖ اؾت و ٝرٙؿیت ٘مف ٕٟٔی زض آؾیت
پصیطی پؽ اظ ظِعِ ٝزاضز  ٚظ٘بٖ ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ زض ایٗ قطایٍ آؾیت پصیط تط٘س
ٞسف اظ ایٗ ٌفتٞٝب ،زؾتیبثی ث ٝایٗ ٘ىت ٝاؾت و ٝظِعِ ٝنطفبو یه حبزحَ ٝجیٗی ٘یؿت؛ ثّى ٝث ٝؾرجت
آحبض ارتٕبٖی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثطربی ٌصاضز ،ٜپسیس ٜای ارتٕبٖی اؾت فبرٗ ٝثٓ اٚد تٛؾٗ٘ٝیبفتٍی وكٛض ضا
ثطٔال ؾبذت؛ ٔست وٛتبٞی لجُ اظ ظِعِ ٝثٓ ظِعِٝای ثب قرست ٔكربث ٝزض ایبِرت وبِیفط٘یربیی آٔطیىرب ٚ
ٔست ظٔب٘ی پؽ اظ ثٓ چٙیٗ ضٚیسازی زض وكٛض ا٘س٘ٚعی ضٚی زاز زض ظِعِر ٝوبِیفط٘یرب تٟٙرب ؾربذتٕبٖ
لسیٕی یه تئبتط ترطیت  ٚز٘ ٚفط وكت ٝقس٘س  ٚزض ا٘س٘ٚعی تٗساز وكتٞٝب ٘ 69فط ٌعاضـ قرس حربَ
آٖ و ٝزض ثٓ ثط اؾبؼ ٌعاضـ نّیت ؾطخ اظ ٞ 121عاض ٘فط رٕٗیت ؾبوٗ قٟط ثٓ  ٚثطٚات  ٚاَطاف
آٖ حسٚز ٘ 31/111فط وكت٘ 65/111 ٚ ٝفط رطاحت ثطزاقتٙس  85 ٚزضنس ؾبذتٕبٖٞربی قرٟط ٚیرطاٖ
ٌطزیس تأؾفثبضتط آٖ و ٝثیٕبضؾتبٖ ٕٖ ٚس ٜؾبذتٕبٖٞبی زِٚتی ٘یع زض ظٔط ٜایٗ ٚیطا٘یٞب ثٛز٘رس أرب

216

پیاهدهای جاهعه شناختی زلسله بن

ؾبظٜٞبیی و ٝؾبزٜتطیٗ انٟٙٔ َٛسؾی ضا ثب تٛر ٝث ٝظِعِ ٝضٖبیت وطز ٜثٛز٘س ،فط٘ ٚطیرتٙس ثطضؾیٞرب
٘كبٖ ٔیزٞسٛٙٞ ،ظ ؾبَٞب پؽ اظ ظِعِ ٝحبزح ٝزیسٌبٖ ؾُح ثبالیی اظ فكبض ضٚا٘ی ضا تحٕرُ ٔریوٙٙرس؛
ظیطا ظِعِ ٝزض زضاظٔست پیبٔسٞبی ٘ٓیط افت تحهیّی ،تطن تحهیُ ،ذٛزوكیٔ ،هطف ٘بٙٞزربض ٔرٛاز
ٔرسض ،ضفتبضٞبی ثعٞىبضا٘ ،ٝا٘عٚای ارتٕبٖی ثٕٞ ٝطا ٜزاقتٕٔ ٝب٘ٗت اظ ایٗ پیبٔسٞب ،حًرٛض ٞرط چرٝ
ثیكتط ٔطاوع ٔكبٚضٜای  ٚزضٔب٘ی  ٚحٕبیتٞربی حًرٛضی ٕٞ ٚطاٞری افرطاز ذربلٔ ،ب٘ٙرس ٔؿرئِٛیٗ
زِٚتی ،ضٚاٖ پعقىبٖ ،ضٚاٖقٙبؾبٖ ٔ ٚسزوبضاٖ ارتٕبٖی ضا يطٚضی رّٔ ٜٛیزٞس ذرب٘ٛاز ٜثرٖٙ ٝرٛاٖ
اِٚیٗ ٟ٘بزی و ٝفطز ضا ثب رطیبٖ ارتٕبٖی قسٖ آقٙب ٔیوٙس ،زض رطیبٖ ظِعِ ٝزض ظٔرط ٜاِٚریٗ ٟ٘بزٞربیی
اؾت و ٝثب آؾیتٞبی رسی ٔٛارٔ ٝیقٛز ثطای وبٞف ایٗ ٌ ٝ٘ٛآؾیتٞب ،پیكٟٙبز ٔیقٛز و ٝاظ یه
ؾ ٛفط ًٙٞاظزٚاد ٔزسز ثطای ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ٕٞؿط اظ زؾت زاز ،ٜث ٝذهٛل ثطای ظ٘بٖ و ٝثرّٖ ٝرت
فط٘ ًٙٞبٔٙبؾت قٟط فطنت وٓتطی ثطای اظزٚاد ٔزسز زاض٘س ،ترطٚیذ ٌرطزز  ٚثر ٝز٘جربَ آٖ تٛریرٝ
فطٍٙٞی فطظ٘سا٘ی و ٝاِٚیبء آٖٞب اظزٚاد ٔزسز وطزٜا٘س رٟرت پرصیطـ ًٖر ٛرسیرس ضاٍٞكرب اؾرت
ٕٞنٙیٗ تكٛیك  ٚآٔٛظـ ٔطزْ زض ضاؾتبی حصف اضظـٞب ٙٞ ٚزبضٞبی غیط وبضوطزی یب وػ وربضوطزی
اظ فطٕٖٔٛ ًٙٞی ٔب٘ٙس اٖتمبز ث ٝرجطی ثٛزٖ ؾط٘ٛقت ا٘ؿبٖ ،اٖتمبز ثُّٔ ٝك ثٛزٖ لًب  ٚلسض اِٟی ٚ
ٖسْ تأحیط ا٘ؿبٖ زض تیییط ؾط٘ٛقت ذٛیف ثبیس ثَٛ ٝض ٚیػ ٜزض زؾتٛض وبض لطاض ٌیطز
زض پبیبٖ ،ثب ٖٙبیت ث ٝایٗ و ٝوكٛض ایطاٖ ضٚی وٕطثٙس ظِعِ ٝلرطاض ٌطفتر ٚ ٝضاٞری رٟرت فرطاض اظ ایرٗ
ٔٛيٚ ٔٛرٛز ٘ساضز؛ ٔسیطیت ثحطاٖ زض ضاؾتبی وربٞف پیبٔرسٞب  ٚآؾریتٞربی ثٗرس اظ ٚلر ٔٛظِعِرٝ
ٔیتٛا٘س ٔكتُٕ ثط ٔٛاضز فٛق ثبقس:
 1ثٔٛی قسٖ ٔسیطیت أساز ٘ ٚزبت؛ یٗٙی آٔٛظـ أساز ٘ ٚزبت ثر٘ ٝیطٞٚربی ثرٔٛی ور ٝزض ُٔٙمرٝ
ٔؿتمط٘س
 2آٌب ٜؾبذتٗ ٔطزْ اظ ذُطات ظِعِ ٚ ٝتكٛیك زض رٟت تیییط ٔحُ ظ٘رسٌی زض ٔٙربَمی ور ٝثرط ضٚی
ٌؿُ لطاض زاض٘س
ٓ٘ 3بضت نحیح زِٚت ثط ؾبذت  ٚؾبظ ٚ ٚيٕ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات رٌّٛیطی اظ ؾبظٞ ٜربی ايربفی ٚ
غیط اؾتب٘ساضز

217

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال نهن ،شواره سی و پنجن ،زهستاى 9319

 4ا٘زبْ وبضٞبی فطٍٙٞی رٟت ٟ٘بزی ٝٙقسٖ فط ًٙٞایٕٙی زض فطٕٖٔٛ ًٙٞی ٔطزٔی
 5اؾتفبز ٜاظ ٘یطٞٚبی ثٔٛی زض ؾبذت  ٚؾبظٞبی پؽ اظ ظِعِ ٝرٟت اقتیبَ ظایی آؾیتزیسٌبٖ
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