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چکیذُ

آًچِ زض پی هی آیس ،پػٍّكی ػلوی ثِ هٌظَض قٌبذت ػَاهل خبهؼِ قٌبذتی هؤثّط ثط گطایف ثِ
ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ثِ ٍیػُ وطان ،قیكِ ٍ اوؿتبظی زض ثیي زاًكدَیبى پؿط زاًكىسُ ػلَم
اًؿبًی زاًكگبُ آظاز اؾالهی وطهبى ثب ّسف وٌتطل ٍ پیكگیطی اظ ایي هؼضل اختوبػی ثب اؾتفبزُ اظ
چبضچَة ًظطی هؿترطج اظ ًظطیِ ّبی "ثَضزیَ"ّ"،یطقی"" ،هطتَى" ٍ "ؾبتطلٌس" اؾت .ضٍـ تحمیك
ایي هغبلؼِ"پیوبیف" ٍ اثعاض اًساظُ گیطی اعالػبت اظ عطیك "پطؾكٌبهِ" هی ثبقس وِ زض ثیي ً 368فط
زاًكدَ ثِ ػٌَاى ًوًَِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی هغجك تَظیغ ٍ تىویل قسُ ٍ زازُ ّب زض خساٍل ٍ
ًوَزاضّب هسٍى ٍ ثِ ٍؾیلِ ضطیت ّوجؿتگی "اؾپیطهي" ضاثغِ ثیي هتغیطّب ؾٌدیسُ ٍ فطضیِ ّب ًیع ثب
ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ گبم ثِ گبم پطزاظـ ٍ آظهَى قسُ اؾت .یبفتِ ّبی تحمیك ًكبًگط آى اؾت وِ ثیي
گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ثِ ػٌَاى هتغیط ٍاثؿتِ ٍ اذتالف ذبًَازگی ،ثبٍضّب ٍ اػتمبزات
زیٌی ،اضتجبعبت ٍ هؼبقطت ،ؾیبؾت ّب ٍ ثطًبهِ ّبی والى ٍ ًبوبهی ثِ ػٌَاى هتغیط ّبی هؿتمل ضاثغِ
هؼٌب زاضی ٍخَز زاضز.
واژگان کلیدی :هَاز هرسض نٌؼتی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی وطهبى ،ؾطهبیِ اختوبػی ٍ فطٌّگی ،تضبز
ذبًَازگی ،اػتمبزات زیٌی

1ـ اؾتبزیبض خبهؼِ قٌبؾی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ثطزؾیطjavanmardkamal@yahoo.com
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هقذهِ ٍ بیاى هسألِ

گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ،یىی اظ زغسغِ ّب ٍ آؾیت ّبی خبهؼِ هؼبنط اؾت ،ثِ عَضی
وِ ثِ اؾتٌبز آهبضّب ٍ گعاضـّبی ؾبظهبى ثْساقت خْبًی ،الگَی ههطف هَاز هرسض زض هیبى خَاًبى اظ
ؾٌتی ثِ نٌؼتی زض حبل تغییط اؾت .گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض ٍ اػتیبز ثِ آى ضوي ایدبز هؼضالت
فطزی ،اختوبػی ٍ فطٌّگی ،آًچٌبى گؿتطزُ ٍ هربعطُ آهیع قسُ وِ آى ضا هی تَاى اظ هْوتطیي هؿبئل
اختوبػی اوٌَى وكَض للوساز ًوَز .اػتیبز ثِ هَاز هرسض ،ثالیی اؾت وِ هَخت تحلیل لَای فىطی ٍ
خؿوی ٍ ػبهل ثؿیبضی اظ خطاین ٍثعّىبضی ّبی اختوبػی گطزیسُ اؾت .ایطاى ًیع ثِ ػلت ٍیػگی ّبی
ّبی ذبل اًؿبًی ٍ خغطافیبیی زض گطزاة اػتیبز ثِ هَاز هرسض ثِ ٍیػُ هَاز هرسض نٌؼتی گطفتبض قسُ
اؾت .اگطچِ زض هَضز تؼساز هؼتبزاى وكَض اهبض زلیمی زض زؾت ًوی ثبقس اهب ثِ نَضت غیط ضؾوی ،تؼساز
هؼتبزاى ضا ثیف اظ زٍ هیلیَى ًفط اػالم وطزُ اًس.
زض ایي هیبى ،اػتیبز ثطای ّط خبهؼِ ی اًؿبًی تَأم ثب ذؿبضاتی اؾت وِ خٌجِ ّبی التهبزی،
اختوبػی ،فطٌّگی ،ؾیبؾی ٍ اًؿبى ضا زض ثط هی گیطز .زض ثؿیبضی اظ وكَضّب ؾي آؾیت پصیطی ثطای
قطٍع اػتیبز ثیي  20الی  35ؾبل ثیبى گطزیسُ اؾت ثِ عَضی وِ ّط وكَضی ثغَض خسی زض ثرف
ثْساقت ٍ ؾالهت خَاًبى تأویس زاضز .ایطاى ًیع ثِ زلیل خَاى ثَزى خوؼیت ،هكىالت ػوسُ ای زض ظهیٌِ
اػتیبز ثِ ٍیػُ زض ثیي خَاًبى زاضز .الجتِ گؿتطـ ههطف هَاز هرسض زض ثیي زاًكدَیبى ًیبظ ثِ هغبلؼِ
ثیكتطی زاضز ،اهب ثطضؾی ّب ،آهبض ٍ گعاضـ ّبی ًگطاى وٌٌسُ ای ضا ثطای گؿتطـ گطایف ثِ ههطف
هَا ز هرسض نٌؼتی زض ثیي زاًكدَیبى وكَض ثیبى وطزُ وِ هتؼبلت آى ػَاضو ًبهغلَة اختوبػی،
هكىالت ضفتبضی ٍ ضٍاًپعقىی ،ذغط ثیوبضی ّبی خؿوبًی هبًٌس ایسظّ ،پبتیت زض اثط ؾَء ههطف ایي
هَاز افعایف یبفتِ اؾت.زض ّطحبل ،اظ آًدبیی وِ ػَاهل ایدبز وٌٌسُ اػتیبز هتؼسز هی ثبقس قٌبؾبیی
وبهل ایي ػَاهل زض ّط هٌغمِ ثِ هؤثًط ثَزى فؼبلیت ّبی پیكگیطی ووه ذَاّس وطز .اظ عطفی قٌبؾبیی
ثِ هَلغ خوؼیت ّبی زض هؼطو ذغط ٍ ؾَء ههطف وٌٌسگبى هَاز ثِ هٌظَض تسٍیي ثطًبهِ ّبی
پیكگیطی ٍ زضهبى اّویت ثؿعایی زاضز وِ ثطای قٌبذت ایي پسیسُ چٌس ثؼسی ٍ پیچیسُ ،قٌبؾبیی
خٌجِ ّبی هرتلف آى ضطٍضتی اختٌبة ًبپصیط اؾت ٍ ثطای ایي اهط اضظیبثی ٍالغ گطایبًِ اظ گؿتطزگی،
هیعاى ٍ ٍیػگی ّبی اختوبػی هؼتبزاى تٌَع هحلی ٍ هٌغمِ ای ههطف هَاز هرسض ،الگَّبی ههطف ٍ
قٌبذت ػَاهل ٍ ظهیٌِّبی اختوبػی ،التهبزی ،ؾیبؾی  ،فطٌّگی ٍ ضٍاًی افعایف تمبضب ثطای ههطف
خْت عطاحی ٍ اخطای ثطًبهِّبی پیكگیطی ٍ وٌتطل آى ضطٍضی اؾت .ثط ایي اؾبؼ وبًَى تَخِ ایي
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پػٍّف ،قٌبؾبیی هْوتطیي ػَاهل هؤثّط ثط گطایف زاًكدَیبى زاًكگبُ آظاز اؾالهی وطهبى ثِ
هَازهرسض نٌؼتی هی ثبقس.
یىی اظ هْنتطیي زغسغِّبیی وِ خبهؼِ هؼبنط ٍ ّوچٌیي اًسیكِ نبحت ًظطاى ٍ حتی افىبض
ػوَهی ضا ثِ ذَز هكغَل ًوَزُ ،هؿألِ ی اػتیبز ثِ هَاز هرسض ثِ ٍیػُ ًَع نٌؼتی آى هیثبقس .ایي
پسیسُ زض وكَض ایطاى ثِ ٍیػُ زض وطهبى ثِ قىل یه هَضَع اختوبػی هكىالت ظیبزی ضا ثطای خبهؼِ ثِ
ٍیػُ زاًكدَیبى ٍ لكط تحهیل وطزُ ثِ ٍخَز آٍضزُ ،ثِ عَضی وِ زض حبل حبضط قوبض ههطف وٌٌسگبى
هَاز هرسض ٍ هؼتبزاى ًگطاى وٌٌسُ اؾت .ایي پسیسُ ٍ آؾیت اختوبػی آًچٌبى گؿتطزُ قسُ وِ آى ضا زض
ظهطُ هْنتطیي هؿبئل اختوبػی اوٌَى وكَض للوساز هیوٌٌس ٍ ػلت انلی ثؿیبضی اظ ًب هالیوبت ٍ خطاین
ضا ًیع ثِ ایي پسی سُ هطتجظ هی زاًٌس .اهطٍظُ ههطف هَاز هرسض اثؼبز خسیسی پیسا وطزُ ثِ عَضی وِ
گطایف ثِ ههطف ایي هَاز هرسض نٌؼتی یه هَضَع هْن ولیسی قسُ اؾت ٍ اػتیبز هرهَل یه
عجمِ یب گطٍُ ذبنی ًیؿت ،زض هیبى عجمِ هطفِ ٍ غیط هطفِ ،ثیي افطاز ثب ؾَاز ٍ ثی ؾَاز ،ثیي هدطزیي ٍ
هتأّلیي ٍ زض هیبى زاًكدَیبى ٍخَز زاضز .
ثطای قٌبذت ایي پسیسُ چٌس ثؼسی ،قٌبذت خٌجِّبی هرتلف آى ضطٍضتی اختٌبة ًبپصیط اؾت ٍ
ثطای ایي اهط اضظیبثی ٍالغ گطایبًِ اظ ٍیػگی ّبی اختوبػی هؼتبزاى ،تٌَع هحلی ٍ هٌغمِ ای ههطف هَاز
هرسض ،الگَّبی ههطف ٍ قٌبذت ػَاهل ٍ ظهیٌِّبی هرتلف خْت عطاحی ٍ اخطای ثطًبهِّبی هْبض ٍ
وبؾتي اظ زاهٌِ ذغط آفطیي آى ضطٍضی اؾت .ثِ ًظط نبحت ًظطاى "زض ضاُ ضیكِ وي وطزى اؾتؼوبل
هَاز هرسض  ،وِ زض اػوبق خبهؼِ ضیكِ زٍاًسُ تب ٍلتی وِ ثِ ضیكِّب ٍ ػلل انلی آى هبًٌس تٌْبیی،
ثیىبضی ٍ ؾبیط هؿبئل ػبعفی ٍ التهبزی پطزاذتِ ًكَز ،حبنلی ثِ ثبض ًرَاّس آٍضز "(ثَضزیَ؛ 1376
)36:
ثٌبثطایي ،یىی اظ هْن تطیي هؼضالت اختوبػی خبهؼِ اهطٍظی ،هؿألِ اػتیبز ثِ هَاز هرسض نٌؼتی ٍ
ًفَش ضٍظافعٍى آى زض هیبى ًؿل خَاى ثِ ٍیػُ زاًكدَیبى هی ثبقس .ثِ ظػن ػسُ ای اظ انحبة ػلَم
اختوبػی ههطف هَا ز هرسض نٌؼتی زض خبهؼِ ضٍ ثِ پیكطفت اؾت ثِ عَضی وِ ثطاؾبؼ آهبضّب ٍ
گعاضـّبی ًْبزّب ٍ ؾبظهبىّبی خْبًی ّوچَى ؾبظهبى ثْساقت خْبًی ٍ ایٌتطپل ،ثِ هَاظات پیكطفت
خَاهغً ،یبظّب ،گطایف ّب ٍ الگَّبی ضفتبضی خَاًبى ًیع زچبض تغییط ٍ زگطگًَی قسُ ٍ الگَی ههطف هَاز
هرسض زض هیبى خَاًبى زض ّوِ خْبى اظ خولِ وكَض ایطاى ثِ ؾطػت اظ ؾٌتی ثِ نٌؼتی زض حبل تغییط
اؾت ثِ گًَِ ای وِ ًوبیٌسُ زفتط همبثلِ ثب هَاز هرسض ٍ خطم ؾبظهبى هلل هتحس زض ایطاى ًیع زضثبضُ
گؿتطـ هَاز هرسض نٌؼتی زض ایطاى ّكساض زازُ اؾت(آلب ثركی ٍ ّوىبضاى.)73:1388 ،
ثط ایي اؾبؼ خوؼیت ایطاى یه خوؼیت خَاى ثب ؾبذتبض ؾٌی خَاى ثَزُ اؾت وِ ایي پسیسُ ػالٍُ
ثطایٌىِ یه فطنت تلمی هیقَز ،هیتَاًس تْسیس ًیع ثِ قوبض هیآیس .ظیطا ثب افعایف خوؼیت خَاى هیعاى
آؾیت پصیطی وكَض ثِ لحبػ ؾَء ههطف هَازهرسضنٌؼتی هضبػف هیقَز ،ثِ عَضی وِ ثط اؾبؼ
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گعاضـ ّبی هَخَز ،زض حبل حبضط وطان وِ یه هبزُ هرسض نٌؼتی اؾت زض هیبى هؼتبزاى ایطاًی ثؿیبض
قبیغ قسُ اؾت ٍ ثِ ؾَهیي هبزُ ههطفی پؽ اظ حكیف ٍ تطیبن تجسیل گطزیسُ ٍ ثیف اظ  90زضنس
ههطف وٌٌسگبى آى خَاًبى ظیط  30ؾبل ّؿتٌسّ .وچٌیي حؿیي زغاوبم هؿئٍَل هطوع زضهبى اػتیبز
وٌگطُ  ،60قوبض ظیبزی اظ هطاخؼبى ثِ ایيهطوع ضا خَاًبى هؼتبز ثِ قیكِ ٍ اوؿتبؾیزاًؿتِ اؾت(ّوبى
هٌجغ .) 4 :زض ّط حبل پػٍّف هعثَض ثِ زًجبل ثطضؾی ػلل هؤثط ثط گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض
نٌؼتی(اوؿتبؾی ،قیكِ ،وطان )زض ثیي زاًكدَیبى پؿط همبعغ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس زاًكىسُ
ػلَم اًؿبًی زاًكگبُ آظاز اؾالهی وطهبى ثَزُ اؾت ٍ زض پی وكف ضاثغِ هؼٌبزاضی ثیي گطایف ثِ
ههطف هَاز هرسض ٍ ؾبیط پسیسُّبی اختوبػی ،التهبزی ،فطٌّگی ٍ ضٍاًی ٍ اضائِ ضاّىبض خْت وٌتطل ٍ
پیكگیطی اظ ایي پسیسُ هیثبقس.

اّذاف تحقیق

ّسف ولی ایي تحمیك ،قٌبذت ٍ تجییي خبهؼِ قٌبذتی ػلل هؤثط ثط گطایف زاًكدَیبى همبعغ
وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس زاًكىسُ ػلَم اًؿبًی زاًكگبُ آظاز اؾالهی وطهبى ثِ ههطف هَاز هرسض
نٌؼتی ثِ ٍیػُ وطان ،قیكِ ٍ اوؿتبظی زضًیوؿبل اٍل ؾبل  ٍ 94اضائِ ضاّىبض ّب خْت وٌتطل ٍ
پیكگیطی اظ ایي هؿألِ ٍ آؾیت اختوبػی اؾت ٍ اّساف ٍیػُ آى ًیع ػجبضت اًس اظ:
 ثطضؾی ضاثغِ ثیي اذتالفبت ٍ وكوىف ٍالسیي ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زض ثیيزاًكدَیبى.
 ثطضؾی ضاثغِ ثیي زاقتي زٍؾتبى ًبثبة ٍ هؼتبز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زض ثیيزاًكدَیبى.
 ثطضؾی ضاثغِ ثیي زض زؾتطؼ ثَزى هَاز هرسض ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زض ثیيزاًكدَیبى.
 ثطضؾی ضاثغِ ثیي اػتمبزات ٍ ثبٍضّبی هصّجی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زض ثیيزاًكدَیبى.
 -ثطضؾی ضاثغِ ثیي ًبوبهی ٍ گطایف ثِ هَاز هرسض نٌؼتی زض ثیي زاًكدَیبى.
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چارچَب ًظزی تحقیق

زض هغبلؼبتی وِ اهطٍظُ ثط ضٍی ػلل ثعّىبضی خَاًبى پطزاذتِ قسُ ،ػَاهل خبهؼِ قٌبذتی خبیگبُ
ٍیػُ ای زاقتِ ،ثِ عَض هثبل ًظطیِ فكبض اختوبػی هؼتمس اؾت خَاًبى ثِ ٌّگبهی وِ ًتَاًٌس اظ هدبضی
هكطٍع آًچِ ضا وِ هیذَاٌّس ثِ زؾت آٍضًس ،ثِ ثعّىبضی ضٍی هیآٍضًس .آىّب احؿبؼ ًبوبهی وطزُ ٍ
ًؿجت ثِ وؿبًی وِ زض اعطافكبى ّؿتٌس ؛ذكًَت ذَاٌّس زاقت(هحؿٌی .)114:1386 ،ػوسُتطیي تجییي
ثط پبیِ ًظطیِ فكبض زض هَضز ثعّىبضی ایي اؾت وِ اگط خَاًبى لبزض ًجبقٌس وِ ًیبظّبی ذَز ضا اظ عطیك
وبًبلّبی ثِ لحبػ اختوبػی پصیطفتِ قسُ ضفغ وٌٌس ،هوىي اؾت وِ ثطای اضضبی آى اظ عطیك هدبضی
ثعّىبضی ػول ًوبیس(ّوبى هٌجغ) .اظ ؾَی زیگط ،خبهؼِ قٌبؾبى ثط ایي ثبٍضًس وِ تأثیطات فكبضّبی
اختوبػی ٍ فمساى وٌتطل اختوبػی ثط ثعّىبضی خَاًبى هیتَاًس اظ عطیك هكبضوت زض اًَاع فؼبلیتّبی
فطاغتی ٍ ؾطگطهی هتؼبضف نَضت گیطز .زضگیط قسى زض فؼبلیتّبی فطاغتی ؾبظهبى یبفتِ ،پیًَس ثب
اضظـّب ٍ ٌّدبضّبی هتؼبضفی وِ ثطای وبّف تأثیطات هٌفی فكبضّبی اختوبػی ثِ وبض هیضًٍس ضا
تؿْیل هیوٌس ٍ وٌتطل اختوبػی هثجت ضا اضتمبء هیثركس .ثطػىؽ ظهبى ظیبزی وِ زض فؼبلیتّبی
ؾبظهبى ًبیبفتِ ٍ ثسٍى ًظبضتی نطف هیقَز ،ثِ آقٌب قسى ثب فطنتّبیی هیاًدبهس وِ زض آىّب
ًَخَاًبى ثب اضظـّب ٍ ٌّدبضّبی ضس اختوبػی پیًَس هیذَضًس ،ایي اهط هیتَاًس هتؼبلجبً ثِ ثعّىبضی
ثیٌدبهس (لیتطی .) 119:1393،الجتِ ػسُ زیگطی اظ انحبة ػلَم اختوبػی هثل زٍضوین ٍهطتَى ثحث
احؿبؼ ثی ٌّدبضی ٍ آًَهی ضا هغطح هی وٌٌس.
ثِ اػتمبز آًْب ایي احؿبؼ وِ ٌّدبضّبی هَخَز زض خبهؼِ اظ العام آٍضی وبفی ثطذَضزاض ًیؿتٌس ٍ
ًظن ٌّدبضی هؼتجطی زض خبهؼِ ٍخَز ًساضز ،احتوبل اضتىبة ودطٍی ضا افعایف هی زّس.ثِ اػتمبز ایكبى
احتوبل ودطٍی زض ثیي وؿبًی وِ اهیسٍاض ثِ زؾتطؾی ثِ اّساف هكطٍع فطٌّگی خبهؼِ ّؿتٌس ،ووتط
اؾت(تَؾلی .)74:1385 ،اظ ؾَی زیگط" ،ؾبتطلٌس" زض ًظطیِ پیًَس افتطالی هؼتمس اؾت ،وؿبًی وِ زض
هحیظ پیطاهَى ثب ضفتبضّب ی ودطٍاًِ ثیكتطی ؾطٍ وبض زاضًس ٍ پیًَس آًبى ثب افطاز ودطٍ ثیكتط اؾت،
احتوبل ودطٍی ثیكتطی زاضًس .ثِ اػتمبز ٍی زاقتي اضتجبط اختوبػی ثیكتط ثب فطٌّگ ػبزی ٍ غیطودطٍ
ٍ ّویي عَض پیًَسّبی اختوبػی هحىن تط ثب افطاز ػبزی ثبػث وبّف ودطٍی زض افطاز هی قَز،
ّوچٌیي پبیجٌسی ثیكتط ثِ اّساف فطٌّگی ٍ ٍؾبیل ًْبزی قسُ ضؾیسى ثِ آى ّب ػسم تؼبزل ثیي
اّساف ٍ ٍؾبیل ضا وبّف هی زّس ٍ ایي ّب ثبػث وبّف احتوبل ودطٍی هی قَز(هوتبظ.)79:1391،
الجتِ زیٌساضی اظ خولِ ػَاهلی اؾت وِ وبضوطزّبی هصوَض ضا زاضز.
زض ّط حبل هكىالت التهبزی ،ػسم اعویٌبى ثِ آیٌسُ ،ثیىبضی ً،بثطاثطی التهبزی ٍ قىبف ػویك
ثیي ثطٍت عجمِّب ٍالكبض هرتلف زض خبهؼِ ٍ ّوچٌیي زض همبثل فمط ٍ هحطٍهیت  ،هٌعلت ثطٍت ٍ اضائِ
تهَیط آضظٍّب اظ یه ؾَ هی تَاًس ػبهلی ثطای وؿت ثطٍت اظ ضاّْبی غیط هدبظ ٍغیط هكطٍع هبًٌس
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تدبضت ٍلبچبق هَاز هرسض هیقَز ٍاظ ؾَی زیگط وؿبًی وِ ًتَاًؿتِاًس اظ ضاُّبی هكطٍع ٍغیط هكطٍع
وؿت ثطٍت ٍ هٌعلت وٌٌس ،اوثطاً ثِ یبؼ ٍؾطذَضزگی زچبض قسُ ٍپتبًؿیل ظیبزی ثطای گطایف ثِ
ههطف هَاز هرسض پیسا هیوٌٌسً(.بظن ظازُ) 3:1383،
ثطذی زیگط هؼتمسًس ،اضتجبط ٍ زٍؾتی ثب ّوؿبالى هجتال ثِ ؾَء ههطف هَاز ػبهل هَثطی ثطای
اثتالی ًَخَاًبى ثِ اػتیبز اؾت  .گطٍُ "ّوؿبالى "ثِ ذهَل زض قطٍع ههطف ؾیگبض ٍحكیف ثؿیبض
هؤثط ّؿتٌس ًَ .خَاًبى ثِ تؼلك ثِ یه گطٍُ ًیبظهٌسًس ٍاغلت پیَؾتي ثِ گطٍُّبیی وِ هَاز ههطف
هیوٌٌس ثؿیبض آؾبى اؾت(آلبثركیّ .)124:1388،طچٌس وِ ثِ اػتمبز نبحت ًظطاى ،خبهؼِ پصیطی ٍ
ًمف خبهؼِ  ،ؾبذتبضّب ًْ،بزّب ،اضظـّب ٍ ٌّدبضّبی اختوبػی زض گطایف افطاز ثِ اػتیبز ثبیس هَضز تَخِ
لطاض گیطز .اظ خولِ هیتَاى ثِ هؿئلِ "اذتالل ٌّدبضی "پطزاذت وِ ثِ ػلت ایي وِ ثؼس ٌّدبضی
ؾبذتبضاختوبػی زض خبهؼِ ثؿیبض ثب اّویت اؾت ایدبز ایي اذتالل هیتَاًس حؽ ّوجؿتگی زض خبهؼِ ضا
هرتل وطزُ ٍ فطز ضا زچبض آًَهی ٍاًحطافبتی ًوبیس .ثِ اػتمبز "زٍضوین" آًَهی یه ًَع ًبثٌْدبضی
اختوبػی اؾت وِ ّوجؿتگی هؼٌبزاضی هیبى ضفتبض اًحطافی ٍ ػَاهلی چَى ؾي ،خٌؽ ،تطاون خوؼیت
ٍهصّت زاضز(ضیتعضّ .)211:1392،طچٌس وِ اظ ًظط "ثَضزیَ" زض ًظطیِ ؾجه ظًسگی ،ػَاهل زیگطی چَى
ؾطهبیِ اختوبػی ،فطٌّگی ٍ ،التهبزی اظ زالیل اًحطاف ٍ ثعّىبضی ّن هی ثبقس.
درآمذ

عًامل اقتصادی

محزيمیت ي فقز

واتزاتزی اقتصادی

الگَی ًظزی تحقیق
کشمکش ي اختالف
خاوًادگی

گزایش ته مصزف

سزمایه اجتماعی،

مًاد مخذر صىعتی

فزهىگی ي اقتصادی

فزاياوی مًاد مخذر
عًامل اجتماعی
ارتثاط تا ديستان واتاب
ي معتاد

عذم تزوامه ریشی ي اجزای
صحیح سیاست ها

عًامل فزهىگی

هىجارها

قاوًن يمقزرات

تايرها ي اعتقادات مذهثی
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سؤال ّای تحقیق

 -1آیب ثیي تضبز ٍ وكوىف ٍالسیي ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زض ثیي زاًكدَیبى ضاثغِ
ٍخَز زاضز؟
 -2آیب ثیي زاقتي زٍؾتبى ًبثبة ٍ هؼتبز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز؟
 -3آیب ثیي فطاٍاًی ٍ زض زؾتطؼ ثَزى هَاز هرسض ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ
ٍخَز زاضز؟
 -4آیب ثیي اػتمبزات هصّجی افطاز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز؟
 -5آیب ثیي ػسم ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای نحیح ؾیبؾتّب ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی
ضاثغِ ٍخَز زاضز؟
-6آیب ثیي ًبوبهی افطاز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز؟
فزضیِ ّای تحقیق
الف)فزضیِ ّای کالى:

 .1ثِ ًظط هی ضؾس ثیي ػَاهل التهبزی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز.
.2ثِ ًظط هی ضؾس ثیي ػَاهل اختوبػی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز
 .3ثِ ًظط هی ضؾس ثیي ػَاهل فطٌّگی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز
ب) فزضیِ ّای خزد

 -1ثِ ًظط هیضؾس ثیي اذتالفبت ٍ وكوىف ثیي ٍالسیي ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زض
ثیي زاًكدَیبى ضاثغِ ٍخَز زاضز.
 -2ثِ ًظط هیضؾس ثیي زاقتي زٍؾتبى ًبثبة ٍ هؼتبز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زض ثیي
زاًكدَیبى ضاثغِ ٍخَز زاضز.
 -3ثِ ًظط هیضؾس ثیي فطاٍاًی ٍ زض زؾتطؼ ثَزى هَاز هرسض ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض
نٌؼتی زض ثیي زاًكدَیبى ضاثغِ ٍخَز زاضز.
 -4ثِ ًظط هیضؾس ثیي ثبٍضّب ٍ اػتمبزات هصّجی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زض ثیي
زاًكدَیبى ضاثغِ ٍخَز زاضز.
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 -5ثِ ًظط هیضؾس ثیي ًبوبهی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زض ثیي زاًكدَیبى ضاثغِ
ٍخَز زاضز.
 -6ثِ ًظط هیضؾس ثیي ػسم اعویٌبى ثِ آیٌسُ ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زضثیي
زاًكدَیبى ضاثغِ ٍخَز زاضز.
 -7ثِ ًظط هیضؾس ثیي ثیىبضی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زضثیي زاًكدَیبى ضاثغِ
ٍخَز زازضز.
-8ثِ ًظط هیضؾس ثیي ًبثطاثطی التهبزی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زضثیي زاًكدَیبى
ضاثغِ ٍخَز زاضز .
 -9ثِ ًظط هیضؾس ثیي فمط ٍ هحطٍهیت ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زضثیي زاًكدَیبى
ضاثغِ ٍخَز زاضز.
 -10ثِ ًظط هیضؾس ثیي عجمِ اختوبػی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زضثیي زاًكدَیبى
ضاثغِ ٍخَز زاضز .
هتغیزّای تحقیق

هتغیز ٍابستِ :گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی
هتغیزّای هستقل :اذتالفبت ٍ تضبز ٍ وكوىف ثیي ٍالسیي ،زاقتي زٍؾتبى ًبثبة ٍ هؼتبز ،فطاٍاًی ٍ
زض زؾتطؼ ثَزى هَاز هرسض ،اػتمبزات ٍ ثبٍضّبی هصّجی ،ػسم ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای نحیح
ؾیبؾتّبی اختوبػی ٍ التهبزیً ،بوبهی ،زضآهس ٍ ػسم اعویٌبى ثِ آیٌسُ اؾت .ضوٌب هٌظَض اظ هَاز
هرسض نٌؼتی زض ایي تحمیك آى زؾتِ اظ زاًكدَیبًی اؾت وِ اظ لطلّبی اوؿتبؾی ،قیكِ ٍ وطان
اؾتفبزُ هیوٌٌس.
طزح تحلیلی رٍش تحقیق

عطح تحمیك زض ایي پػٍّف اظ ًَع اػتجبضی هیثبقس ٍ ؾغح عطح تحمیك اظ ًَع غضفبًگط ٍ ؾَگیطی
تحمیك ًیع اظ ًَع تَنیف ثِ تجییي هیثبقس.ضٍـ انلی زض ایي ثطضؾی پیوبیكیَ ضٍـ تىویلی ّن
تبضیری اؾت حدن عطح تحمیك ًیع اظ ًَع هغبلؼِ هَضزی اؾت.
ثب تَخِ ثِ هیعاى غضفبیی تحمیك اظ ًَع هغبلؼبت غضفبًگط هیثبقس وِ زض آى ثِ ثطضؾی ػوك پسیسُ
پطزاذتِ ٍ زض آى اظ ػلل ٍ ػَاهل ؾري گفتِ هیقَز ٍ ثِ خٌجِ ّبی ویفی ٍ اضظقی ٍ شٌّی پسیسُّب هی
پطزاظز(.ؾبضٍذبًی.)70 :1385،
ایي ًَع تحمیك اظ ًَع وبضثطزی هیثبقس .تحمیك وبضثطزی ثب ّسف پبؾرگَیی ثِ ًیبظّبی هغطح قسُ
زض خبهؼِ زض قٌبؾبیی ٍ تَنیف پسیسُّب ثِ هٌظَض حل هكىالت ػیٌی ٍ فَضی نَضت هیگیطز(عبلت،
.)11 :1380
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ضٍـ انلی ایي تحمیك هجتٌی ثط پیوبیف اؾت ،ظیطا تحمیك پیوبیكی ضٍقی اؾت هجتٌی ثط عطح
فطضیبت ٍ فطآیٌس تجسیل هفبّین فطضیِّب اظ عطیك تؼطیف ػولیبتی آىّب ٍ تجسیل آىّب ثِ نَضت
پطؾفّبی ػیٌی ٍ هكَْز ٍ ؾپؽ گطزآٍضی ٍ پطزاظـ اعالػبت هیثبقس(ثیىط .)196:1377،الجتِ
انحبة ػلَم اختوبػی هؼتمسًس زض ضاؾتبی تىویل ضٍـ انلی ثبیس اظ ضٍـ تىویلی وِ زض ایي پػٍّف
ضٍـ تبضیری هی ثبقس ،ثْطُ گطفت .ضٍـ تبضیری زض ثرف هطثَط ثِ هجبًی ًظطی ٍ چْبضچَة تئَضیه
ثِ هٌظَض تجییي ثْتط هَضَع ٍ پطزاظـ آى خْت آهبزُ ؾبذتي یه عطح ظهیٌِ ای هٌبؾت ثطای ضٍـ
انلی پیوبیف هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾتً( .بزضی ٍ ؾیفًطالی.)60 :1385 ،
طزح تحلیلی تکٌیک تحقیق

پطؾكٌبهِ ثِ ػٌَاى یىی اظ تىٌیهّبی پیوبیكی اثعاض گطز اٍضی اعالػبت زض ایي هغبلؼِ هیثبقس.
الجتِ خْت تىویل اثعاض پطؾكٌبهِ اظ تىٌیه وتبثربًِ ای ًیع زض ثرف هطثَط ثِ هجبًی ًظطی ٍ
چْبضچَة تئَضیه ثِ هٌظَض تجییي ثْتط هَضَع ٍ پطزاظـ آى خْت آهبزُ ؾبذتي یه عطح ظهیٌِ ای
هٌبؾت ثطای ضٍـ انلی پیوبیف هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت .زض ّط حبل ،ثطای تؼییي پبیبیی
پطؾكٌبهِ اظ آلفبی وطًٍجبخ ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت .هٌظَض اظ پبیبیی یب لبثلیت اػتوبز ایي اؾت وِ آیب اثعاض
ؾٌدف زاضای ٍیػگیّبی تىطاض پصیطی اؾت ؟ یؼٌی زض نَضت تىطاض ػولیبت تحمیك هیتَاى ثِ ًتبیح
هكبثْی ضؾیس.

جذيل -1-3میشان ضزیة آلفای متغیزَای پژيَش
ضزیة آلفا

متغیزها
کل پزسشىامه

0/76

اختالف ي تضاد تیه يالذیه

0/74

ديستان واتاب

0/81

دستزس تًدن مًاد مخذر

0/79

اعتقادات مذهثی

0/76

عذم تزوامه ریشی ي اجزای صحیح سیاستهای

0/80

اجتماعی ياقتصادی
0/78

واکامی

پزداسش اطالعات
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خْت تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ٍ پطزاظـ اعالػبت اظ آهبض تَنیفی ٍ اؾتٌجبعی اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض
ثرف آهبض تَنیفی ،خساٍل یه ثؼسیً ،وَزاضّب ،قبذمّبی گطایف ثِ هطوع(هس ،هیبًِ ٍ هیبًگیي) ٍ
قبذمّبی گطایف ثِ پطاوٌسگی(زاهٌِ تغییطاتٍ ،اضیبًؽ ،اًحطاف اؾتبًساضز ًٍ)....وبیف زازّكسُ ٍ زض
ثرف آهبض اؾتٌجبعی هكرم هیوٌس وِ آیب الگَّب ٍ فطآیٌسّبی وكف قسُ زض ًوًَِ  ،زض خبهؼِ آهبضی
ّن وبضثطز زاضز یب ذیط(زٍاؼ.)137-138 :1376،ثٌبثطایي ،آهبض اؾتٌجبعی ضاخغ ثِ ٍیػگیّب ٍ پبضاهتطّبی
هطثَط ثِ خبهؼِ آهبضی تحمیك ٍ ویفیت اضتجبط ثیي هفبّین ٍ هتغیطّب هیثبقس .وِ زض ایي هغبلؼِ اظ
ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ٍ تحلیل ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ ثِ ضٍـ گبم ثِ گبم اؾتفبزُ قسُ اؾت.
قلوزٍ تحقیق

خبهؼِ آهبضی ٍ للوطٍ هىبًی زض ایي تحمیك زاًكدَیبى پؿط زاًكىسُ ػلَم اًؿبًی زاًكگبُ آظاز
اؾالهی ٍاحس وطهبى زض همبعغ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس ثِ تؼسازً8233فط زاًكدَ هیثبقس ٍ ًظط ثِ
ایٌىِ تؼساز خوؼیت خبهؼِ آهبضی وِ ول زاًكدَیبى پؿط همبعغ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس زاًكىسُ
ػلَم اًؿبًی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس وطهبى  8233هیثبقس ثط اؾبؼ خسٍل هَضگبى ً 368فط ثِ ػٌَاى
حدن ًوًَِ تؼییي هی گطزز .الجتِ ضٍـ ًوًَِ گیطی هغجك ثِ ػٌَاى ضٍـ هٌبؾت خْت ًوًَِ گیطی زض
ایي پػٍّف اًتربة قسُ اؾت.
یافتِ ّای تحقیق

هؿألِ ی اػتیبز ٍ هَازهرسض یه هؼضل خْبًی اؾت وِ ّوة وكَضّب ثِ ًَػی زضگیط ثب آى
ّؿتٌس .وكَض ایطاى ثِ زلیل لطاض گطفتي زض هثلث عالئی لبچبق هَاز هرسض اظ ظهبى ّبی زٍض ّعیٌِ
ّبی ثؿیبض ؾٌگیٌی ثطای هَاخِْ ثب ایي هؼضل پطزاذتِ اؾت  .اهب آًچِ اهطٍظُ تبهل ثیكتطی ضا هی
علجس  ،تغییط گطایف اظ هَاز هرسض ؾٌتی ثِ نٌؼتی ثِ ذهَل زض هیبى خَاًبى اؾت .ثط ایي اؾبؼ
ّسف انلی ایي پػٍّف ،قٌبؾبیی هْوتطیي ػَاهل هَثط ثط گطایف زاًكدَیبى زاًكگبُ آظاز اؾالهی
وطهبى ثِ هَازهرسض نٌؼتی اؾت
ایي پػٍّف  ،ثط اؾبؼ ًظطیِ ّبی خبهؼِ قٌبؾی اظ خولِ ،اًحطافبت اختوبػی آًَهی زٍضوین ٍ
هطتَىً ،ظطیِ پیًَس افتطالی ؾبتطلٌس ٍ ًظطیِ وٌتطل اختوبػی ّیطقی ٍ ّوچٌیي ،ؾجه ظًسگی ثَضزیَ
ضاثغِ هتغیطّبی فطاٍاًی ٍ زض زؾتطؼ ثَزى هَاز،زاقتي زٍؾتبى ًبثبة ،اذتالف ثیي ٍالسیي ،اػتمبزات
هصّجیً ،بوبهی،ػسم ثطًبهِ ضیعی ٍاخطای نحیح ؾیبؾت ّبی اختوبػی ٍ التهبزی ثط هتغیط گطایف ثِ
ههطف هَاز هرسض نٌؼتی زض ثیي ًوًَِ ای اظ زاًكدَیبى پؿط همبعغ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس
زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس وطهبى ثطضؾی قس.
یبفتِ ّبی تَنیفی حبوی اظ آى اؾت وِ زض ثیي زاًكدَ یبى گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض ٍ لطل
ّبی ضٍاى گطزاى قبیغ ثَزُ اؾت .زض ثطضؾی ضاثغِ هتغیطّبی هؿتمل ثب هتغیطّبی ٍاثؿتِ ،هكرم قس
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وِ ّوِ هتغیطّبی هؿتمل ثِ عَض خساگبًِ ثب ّط زٍ هتغیط ٍاثؿتِ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی
اضتجبط هؼٌی زاض ٍ لبثل تَخِ ی زاضًس .ثِ ایي تطتیتّ ،وِ فطضیِ ّبی هغطح قسُ وِ اظ ًظط یِ ّب ی
اًحطافبت اختوبػی اؾتٌتبج قسُ ثَزًس ،تبییس قسًس .ثب ٍخَز ایي ،زض ثطض ؾی همب یؿِ ای ضاثغِ
هتغیطّبی هؿتمل ثب زٍ هتغیط ٍاثؿتِ ًىبت لبثل تبهل ٍ قبیؿتِ تحلیلی هالحظِ قس.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ زؾت آهسُ هالحظِ هی قَز وِ هتغیط ّبی ًظط یِ آًَهی (ػسم ثطًبهِ ضیعی
ٍاخطای نحیح ؾیبؾت ّبی اختوبػی ٍ التهبزی) وِ ّوِ ًظطیِ ّبی هغطح قسُ زاللت ثط تأثیط آى
زاضًس ثطای تجییي گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض زض ثیي زاًكدَیبى لسضت تجییي وٌٌسگی ثیكتطی
ًؿجت ثِ هتغیطّبی زیگط زاقتِ اًس.
* فزضیِ اٍل :ثٌظط هی ضؾس ثیي تضبز ٍ وكوىف ٍالسیي ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی
ضاثغِ ٍخَز زاضز.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هتغیطّبی ایي فطضیِ (اذتالف ٍ تضبز ٍالسیي ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض) ثِ
تطتیت زض ؾغح فبنلِای ٍ تطتیجی اًساظُگیطی قسُاًس اظ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي 1ثطای ثطضؾی ایي
فطضیِ اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ذطٍخی آى زض خسٍل ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت:

جذيل شمارٌ1خزيجي ضزیة َمثستگي اسپیزمه تزای آسمًن راتطٍ اختالفات ي تضاد ي کشمکش تیه يالذیه ي گزایش تٍ مصزف
مًاد مخذر صىعتي
گزایش ته مصزف مًاد مخذر مخذر

اختالف تیه يالذیه
صىعتی
اختالف تیه يالذیه

مصزف
صىعتی

مًاد

مخذر

ضزیة اسپیزمه

1

0/237

سطح معىیداری

0

0/000

تعذاد

368

368

ضزیة اسپیزمه

0/237

1

سطح معىیداری

0/000

0

تعذاد

368

368

ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل فَق هالحظِ هیقَز ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ثطاثط  ٍ 0/237ؾغح
هؼٌیزاضی ثطاثط  0/000قسُ اؾت یؼٌی ایي ضاثغِ هؼٌیزاض هی ثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ اٍل هجٌی ثط:
ثٌظط هی ضؾس ثیي اذتالفبت ٍ تضبز ٍ وكوىف ثیي ٍالسیي ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی
ضاثغِ ٍخَز زاضز ،.تأییس هیقَز.
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* فزضیِ دٍم :ثٌظط هی ضؾس ثیي زاقتي زٍؾتبى ًبثبة ٍ هؼتبز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض
نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هتغیطّبی ایي فطضیِ (زاقتي زٍؾتبى ًبثبة ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض) ثِ
تطتیت زض ؾغح فبنلِای ٍ تطتیجی اًساظُگیطی قسُاًس اظ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي 1ثطای ثطضؾی ایي
فطضیِ اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ذطٍخی آى زض خسٍل ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت:

جذيل شمارٌ 2خزيجي ضزیة َمثستگي اسپیزمه تزای آسمًن راتطٍ داشته ديستان واتاب ي گزایش تٍ مصزف مًاد مخذر صىعتي
داشته

ديستان

گزایش ته مصزف مًاد مخذر صىعتی

واتاب
داشته ديستان واتاب

مصزف

مًاد

مخذر

صىعتی

ضزیة اسپیزمه

1

0/347

سطح معىیداری

0

0/000

تعذاد

368

368

ضزیة اسپیزمه

0/347

1

سطح معىیداری

0/000

0

تعذاد

368

368

ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل فَق هالحظِ هیقَز ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ثطاثط  ٍ 0/347ؾغح
هؼٌیزاضی ثطاثط  0/000قسُ اؾت یؼٌی ایي ضاثغِ هؼٌیزاض هی ثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ زٍم هجٌی ثط:
ث ٌظط هی ضؾس ثیي زاقتي زٍؾتبى ًبثبة ٍ هؼتبز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز،.
تأییس هیقَز.
* فزضیِ سَم :ثِ ًظط هی ضؾس ثیي فطاٍاًی ٍ زض زؾتطؼ ثَزى هَاز هرسض ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز
هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هتغیطّبی ایي فطضیِ (فطاٍاًی ٍ زض زؾتطؼ ثَزى هَاز هرسض ٍ گطایف ثِ ههطف
هَاز هرسض) ثِ تطتیت زض ؾغح فبنلِای ٍ تطتیجی اًساظُگیطی قسُاًس اظ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي
ثطای ثطضؾی ایي فطضیِ اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ذطٍخی آى زض خسٍل ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت:
جذيل شمارٌ 3خزيجي ضزیة َمثستگي اسپ یزمه تزای آسمًن راتطٍ فزاياوي ي در دستزس تًدن مًاد ي گزایش تٍ مصزف مًاد
مخذر صىعتي
گزایش ته مصزف مًاد مخذر مخذر

فزاياوی ي در دستزس تًدن مًاد
صىعتی
فزاياوی ي در
دستزس تًدن مًاد
مصزف

مًاد

ضزیة اسپیزمه

1

0/358

سطح معىیداری

0

0/000

تعذاد

368

368

ضزیة اسپیزمه

0/347

1
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مخذر صىعتی

سطح معىیداری

0/000

0

تعذاد

368

368

ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل فَق هالحظِ هیقَز ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ثطاثط  ٍ 0/358ؾغح
هؼٌیزاضی ثطاثط  0/000قسُ اؾت یؼٌی ایي ضاثغِ هؼٌیزاض هی ثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ ؾَم هجٌی
ثط :ثٌظط هی ضؾس ثیي فطاٍاًی ٍ زض زؾتطؼ ثَزى هَاز هرسض ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی
ضاثغِ ٍخَز زاضز ،.تأییس هیقَز.
* فزضیِ چْارم :ثِ ًظط هی ضؾس ثیي ؾغح اػتمبزات هصّجی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی
ضاثغِ ٍخَز زاضز.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ّط زٍ هتغیطایي فطضیِ (اػتمبزات هصّجی ٍ زض زؾتطؼ ثَزى هَاز هرسض ٍ گطایف
1
ثِ اؾتؼوبل هَاز هرسض) زض ؾغح فبنلِای ٍ تطتیجی اًساظُگیطی قسُاًس اظ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي
ثطای ثطضؾی ایي فطضیِ اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ذطٍخی آى زض خسٍل ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت:
جذيل شمارٌ4خزيجي ضزیة َمثستگي پیزسًن تزای آسمًن راتطٍ اعتقادات مذَثي ي در دستزس تًدن مًاد ي گزایش تٍ
استعمال مًاد مخذر صىعتي

اعتقادات مذهثی

مصزف
مخذر صىعتی

مًاد

اعتقادات مذهثی

گزایش ته مصزف مًاد مخذر صىعتی

ضزیة پیزسًن

1

0/358

سطح معىیداری

0

0/000

تعذاد

368

368

ضزیة پیزسًن

0/358

1

سطح معىیداری

0/000

0

تعذاد

368

368

ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل فَق هالحظِ هیقَز ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ثطاثط  ٍ 0/358ؾغح
هؼٌیزاضی ثطاثط  0/000قسُ اؾت یؼٌی ایي ضاثغِ هؼٌیزاض هی ثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ چْبضم هجٌی
ثط :ثٌظط هی ضؾس ثیي ؾغح اػتمبزات هصّجی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز.
* فزضیِ پٌجن :ثِ ًظط هی ضؾس ثیي ػسم ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای نحیح ؾیبؾت ّبی اختوبػی ٍ
التهبزی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هتغیطّبی ایي فطضیِ (ػسم ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای نحیح ؾیبؾت ّبی اختوبػی ٍ
التهبزی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض) ثِ تطتیت زض ؾغح فبنلِای ٍ تطتیجی اًساظُگیطی قسُاًس اظ
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ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ثطای ثطضؾی ایي فطضیِ اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ذطٍخی آى زض خسٍل ظیط
ًكبى زازُ قسُ اؾت:
جذيل شمارٌ 5خزيجي ضزیة َمثستگي اسپیزمه تزای آسمًن راتطٍ عذم تزوامٍ ریشی ي اجزای صحیح سیاست َای اجتماعي ي
اقتصادی ي گزایش تٍ مصزف مًاد مخذر صىعتي
گزایش ته مصزف مًاد مخذر

عذم تزوامه ریشی ي اجزای صحیح سیاست
های اجتماعی ي اقتصادی
عذم تزوامه ریشی ي
اجزای صحیح سیاست های
اجتماعی ي اقتصادی
مصزف مًاد مخذر
صىعتی

صىعتی

ضزیة اسپیزمه

1

0/377

سطح معىیداری

0

0/000

تعذاد

368

368

ضزیة اسپیزمه

0/377

1

سطح معىیداری

0/000

0

تعذاد

368

368

ّوبى گًَِ وِ زض خسٍل فَق هالحظِ هیقَز ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ثطاثط  ٍ 0/377ؾغح
هؼٌیزاضی ثطاثط  0/000قسُ اؾت یؼٌی ایي ضاثغِ هؼٌیزاض هی ثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ ؾَم هجٌی
ثط :ثٌظط هی ضؾس ثیي ػسم ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای نحیح ؾیبؾت ّبی اختوبػی ٍ التهبزی ٍ گطایف ثِ
ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز ،.تأییس هیقَز.
* فزضیِ ضطن :ثیي ًبوبهی افطاز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هتغیطّبی ایي فطضیِ (ًبوبهی افطاز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض) ثِ تطتیت زض
ؾغح فبنلِای ٍ تطتیجی اًساظُگیطی قسُاًس اظ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ثطای ثطضؾی ایي فطضیِ
اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ذطٍخی آى زض خسٍل ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت:
جذيل شمارٌ6خزيجي ضزیة َمثستگي اسپیزمه تزای آسمًن راتطٍ واکامي افزاد ي گزایش تٍ مصزف مًاد مخذر صىعتي

واکامی

مصزف
صىعتی

مًاد

مخذر

واکامی

گزایش ته مصزف مًاد مخذر صىعتی

ضزیة اسپیزمه

1

0/300

سطح معىیداری

0

0/000

تعذاد

368

368

ضزیة اسپیزمه

0/300

1

سطح معىیداری

0/000

0

تعذاد

368

368
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ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل فَق هالحظِ هیقَز ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ثطاثط  ٍ 0/300ؾغح
هؼٌیزاضی ثطاثط  0/000قسُ اؾت یؼٌی ایي ضاثغِ هؼٌیزاض هی ثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ قكن هجٌی
ثط :ثیي ًبوبهی افطاز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز ،.تأییس هیقَز.
تحلیل رگزسیَى چٌذ گاًِ

ثِ هٌظَض تحلیل ًمف هتغیطّبی هؿتمل تحمیك وِ ثط هتغیط ٍاثؿتِ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض
نٌؼتی زض ثیي زاًكدَیبى ًمف هؼٌی زاضی زاقتٌس اظ ضٍـ ضگطؾیَى چٌسگبًِ ثِ ضٍـ گبم ثِ گبم
اؾتفبزُ قس .
ّوچٌیي ًتبیح ًكبى زاز وِ هتغیط هؿتمل وِ ثط هتغیط ٍاثؿتِ تحمیك ًمف هؼٌبزاضی زاقتِ اًس ،
هتغیط ػسم ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای نحیح ؾیبؾت ّبی اختوبػی ٍ التهبزی هْن تطیي هتغیط ّبی
هؿتمل هَثط ثط هتغیط ٍاثؿتِ تحمیك ثَزُ ٍ.%22تغییطات هتغیط ٍاثؿتِ ضا تجییي هی وٌٌس .خْت همبیؿِ
اثطات هتغیط هؿتمل هَخَز زض ضگطؾیَى ثط ضٍی هتغیط ٍاثؿتِ اظ ضطایت اؾتبًساضز قسُ ( ) Betaاؾتفبزُ
قس وِ ًكبى زاز هتغیط هؿتمل ػسم ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای نحیح ؾیبؾت ّبی اختوبػی ٍ التهبزی
زاضای ثیكتطیي ًمف هی ثبقسً .تبیح تحلیل ضگطؾیَى زض خسٍل ظیطاضایِ قسُ اؾت.

جذيل 24-4یافتٍ َای حاصل اس تحلیل رگزسیًن چىذگاوٍ تٍ شیًٌ گام تٍ گام
متغیزهای مستقل

B

SEB

Beta

t

sig

عذم تزوامه ریشی ي اجزای صحیح سیاست های

0/067

02027

02247

22506

02013

1/206

0/549

2/197

02029

اجتماعی ي اقتصادی
عزض اس مثذا
adjusted R square =02224
sigF= 0/000

R=02474
F= 8/786

R2=02222

ًتایج تحقیق:

* فزضیِ اٍل ثِ ثطضؾی ضاثغِ ثیي اذتالفبت ٍ تضبز ٍ وكوىف ثیي ٍالسیي ٍ گطایف ثِ ههطف
هَاز هرسض نٌؼتی پطزاذتِ اؾت ،ثب تَخِ ثِ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ثطاثط  ٍ 0/237ؾغح هؼٌیزاضی
ثطاثط  0/000قسُ وِ ثیبًگط ایي اؾت وِ ایي ضاثغِ هؼٌیزاض هی ثبقس .ثٌبثطایي ّطچمسض اذتالف ٍ تضبز
ثیي ٍالسیي ثیكتط ثبقس احتوبل ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ثبالتط هی ضٍز ًتبیح ایي پػٍّف ثب یبفتِ ّبی
آلب ثركی( ٍ )1388هطازی(ّ )1384وؿَ ٍ ّن خْت هی ثبقس ٍ ثب ًظطیِ وٌتطل زضًٍی لبثل تجییي هی
ثبقس.
* فزضیِ دٍم ثِ ثطضؾی ضاثغِ ثیي زاقتي زٍؾتبى ًبثبة ٍ هؼتبز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض
نٌؼتی پطزاذتِ اؾت .ثب تَخِ ثِ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي ثطاثط  ٍ 0/347ؾغح هؼٌیزاضی  0/000ایي
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ضاثغِ هؼٌیزاض هی ثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ زٍم هجٌی ثطایٌىِ ثیي زاقتي زٍؾتبى ًبثبة ٍ هؼتبز ٍ
گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز ،تأییس هیقَزً .تبیح ایي پػٍّف ثب ًتبیح پػٍّف
(آلب ثركی(،)1388هطازی( ،)1384یي ٍ ّوىبضاًف (ّ )1999وؿَ هی ثبقس .ثِ ػجبضت زیگط زاقتي
زٍؾتبى ًبثبة ٍ ضفت ٍ آهس ثب آًْب زض گطایف ثِ ؾوت ثعُ ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ
ظیبزی زاضز ٍ ّطچِ ایي زٍؾتبى ووتط ثبقٌس احتوبل ایي ودطٍی ووتط هی ثبقس ٍ ایي ثط اؾبؼ ًظطیِ
پیًَس افتطالی ؾبتطلٌس لبثل تجیي هی ثبقس.
* فزضیِ سَم ثِ ثطضؾی ضاثغِ ثیي فطاٍاًی ٍ زض زؾتطؼ ثَزى هَاز هرسض ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز
هرسض نٌؼتی هی پطزاظز  .ثب تَخِ ثِ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي  ٍ 0/358ؾغح هؼٌیزاضی 0/000
هؼٌی زاض هی ثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ ؾَم هجٌی ثطایٌىِ ثِ ًظط هی ضؾس ثیي فطاٍاًی ٍ زض زؾتطؼ
ثَزى هَاز هرسض ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز ،تأییس هیقَز .ثط اؾبؼ ًظطیِ
آًَهی هطتَى ٍ وٌتطل اختوبػی ّیطقی تجییي هی گطزز.
* فزضیِ چْارم پػٍّـف وِ ثِ ثطضؾـی ضاثغِ ثیي ؾغـح ثبٍضّب ٍ اػتمبزات هصّجـی ٍ
گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی پطزاذتِ اؾت .ثب تَخِ ثِ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي
 ٍ 0 / 358ؾغح هؼٌـی زاضی  0 / 000هؼٌی زاض هی ثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ چْبضم ثِ ًظط
هی ضؾس ثیي ؾغح ثبٍضّب ٍ اػتمبزات هصّجی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ
ٍخَز زاضزً .تبیح ایي پػٍّف ثب ًتبیح پػٍّف هطازی(  ،) 1384ؾطاج ظازُ( ّ ) 1385وؿَ هی
ثبقس .یؼٌی ّطچِ ثبٍ ضّب ٍ اػتمبزات هصّجی ثیكتط ثبقس ،ووتط احتوبل ههطف هَاز زض ثیي
افطاز هكبّسُ هی قَز .ثٌبثطایي ،زاقتي اضتجبط اختوبػی ثیكتط ثب افطاز زیٌساض ٍ پیًَسّبی
اختوبػی هحىن تط ثب افطاز هتمی ثبػث وبّف ودطٍی زض افطاز هی قَز (ًظطیِ ؾبتطلٌسّ ٍ ،یطقی)،
ّوچٌیي پبیجٌسی ثیكتط ثِ اّساف فطٌّگی ٍ ٍؾبیل ًْبزی قسُ ضؾیسى ثِ آى ّب ػسم تؼبزل ثیي
اّساف ٍ ٍؾبیل ضا وبّف هی زّس ٍ ایي ّب ثبػث وبّف احتوبل ودطٍی هی قَز (ًظطیِ آًَهی
هطتَى).
* فزضیِ پٌجن وِ ثِ ثطضؾی ضاثغِ ثیي ػسم ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای نحیح ؾیبؾت ّبی اختوبػی ٍ
التهبزی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی هی پطزاظز .ثب تَخِ ثِ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي
 ٍ 0/300ؾغح هؼٌیزاضی  0/000هؼٌیزاض هی ثبقس ًتبیح ایي پػٍّف ثب ًتبیح پػٍّف آلب ثركی تب حس
ظیبزی ّوبٌّگ ٍ ّوؿَ هی ثبقس.

16

بررسی عواهل هؤثّر بر گرایش به هصرف هواد هخذر صنعتی در بین دانشجویان پسر دانشکذه علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالهی واحذ کرهان در نین سال اول 49

* فزضیِ ضطن پػٍّف وِ ثِ ثطضؾی ضاثغِ ثیي ًبوبهی افطاز ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی
پطزاذتِ ثب تَخِ ثِ ضطیت ّوجؿتگی اؾپیطهي  ٍ 0/377ؾغح هؼٌیزاضی  0/000ضاثغِ هؼٌیزاض هی
ثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ قوبضُ قكن هجٌی ثط ایٌىِ ثِ ًظط هی ضؾس ثیي ػسم ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای نحیح
ؾیبؾت ّبی اختوبػی ٍ التهبزی ٍ گطایف ثِ ههطف هَاز هرسض نٌؼتی ضاثغِ ٍخَز زاضز ،تأییس
هیقَزً .تبیح ایي پػٍّف ثب ًتبیح پػٍّف ثَلْطی( )1382تب حسی ّوؿَ هی ثبقس .زض هسل ؾبظگبضی
ّوبى عَض وِ زض ضٍیىطز اًعٍاعلجی زیسُ هی قَز ،فطز َّیت ٍ ظًسگی هؼتبزی ضا ثب ٍخَز ضًح ٍ ثیوبضی
آى ،ثی َّیتی تطخیح هی زّس .ثِ ًظط الىؿبًسض ،قرهی وِ زض ّوبٌّگی ثب زیگطاى ٍ ؾبذتبض اختوبػی
هَفك اؾت ،زض هؼطو ذغط ٍاثؿتگی ثِ هَاز هرسض لطاض ًوی گیطز.
هحذٍدیتّای پژٍّص

پػٍّكگطاى زض تحمیمبت ػلوی ّوَاضُ ثب هحسٍزیتّبیی هَاخِ ّؿتٌس وِ اظ ػوسُ تطیي آى
ػسم زؾتطؾی ثِ آهبض ٍ اعالػبت هَثك ٍ ػسم ّوىبضی هؿئَالى هطثَعِ اؾت .زض ایي ظهیٌِ هكىالتی
ٍخَز زاضز وِ هَخت قسُ ذسهبت تحمیمبتی اظ لجیل زؾتطؾی ثِ وتت ،هدالت ،آهبض ٍ ثبًه ّبی
اعالػبتی ثِ ضاحتی هوىي ًجبقس .ثركی اظ ایي هكىل ًبقی اظ فمساى یب ووجَز ّط یه اظ ذسهبت
تحمیمبت فَق اؾت ٍ اظ ؾَی زیگط ػسم ثبٍض ثِ ًتبیح هغبلؼبت وِ زض ًتیدِ افطاز ٍ هَؾؿبت ثٌَػی اظ
اًتمبل یبفتِّبی ذَیف ثِ زیگطاى ذَززاضی هیوٌٌس .اظ ؾَی زیگط هتغییطّبی ًبذَاؾتِ وِ هوىي اؾت
حبنل عطحْب ٍ ضٍـّبی ٍیػُ ای ثبقٌس وِ زض تحمیك ثىبضگطفتِ هیقًَس ،غبلجب ثِ گًَِّبی هرتلف،
اػتجبض زضًٍی ٍ ثیطًٍی تحمیك ضا ثِ هربعطُ هیاًساظًس .ثبیس آگبُ ثَز وِ زض تحمیمبت ػلَم اختوبػی،
وٌتطل یب حصف وبهل ایي ًَع ػَاهل غیط هوىي اؾت .اهب ثِ ّط حبل ؾؼی پػٍّكگطاى ثط آى اؾت وِ
ایي ػَاهل ضا حس االهىبى پیف ثیٌی ،قٌبؾبیی ٍ ولیِ العاهبت ضا ثِ هٌظَض وبّف آًْب ثىبض گیطًس.
اظ خولِ هَاضز هحسٍز وٌٌسُ ایي پػٍّف ػجبضتٌس اظ:
ووجَز ٍ یب فمساى هٌبثغ ػلوی ٍ گعاضقبت ضؾوی هؼتجط ٍ لبثل زؾتطؾی ٍ اؾتفبزُ هٌبثغ ػلوی
هحسٍزی زض ایي ظهیٌِ وِ ثِ عَض هؿتمین ثِ هَضَع هَضز هغبلؼِ ٍ تحمیك هطثَط ثبقس.

پیطٌْادّا ٍ راّکارّا

ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی پػٍّف ثِ ذبًَازُ ّب ٍ هرهَنب ٍالسیي پیكٌْبز هی قَز

ظهیٌِ ّبی اذتالف ٍ تضبز ثیي آى ّب وبّف یبثس ٍ ؾؼی قَز هحیظ ذبًَازُ ضا ثِ هحیغی اهي
ٍ ؾطقبض اظ آضاهف تجسیل وٌٌس.
ثب تَخِ ثِ اّویت اضتجبعبت ٍ هؼبقطت ّب ثِ ذبًَازُ ّب پیكٌْبز هی قَز تب ثط

زٍؾتبى فطظًساى ذَز وٌتطل ثیكتطی زاقتِ ثبقٌس.
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ثِ هؿئٍَلیي تبویس هی قَز تب ثب اخطای ثطًبهِ ای پیف گیطاًِ ،تالـ ًوبیٌس تب ٍضٍز

هَاز هرسض زض خبهؼِ ضا وبّف زازُ ٍ اظ ٍضٍز آى ثِ وكَض خلَگیطی خسی تطی گطزز.
ثِ ذبًَازُ ّب تَنیِ هی قَز ثط ضٍی فطظًساى ًظبضت ثیكتطی زاقتِ ٍ ثِ ٍیػُ ثط

ّعیٌِ ّب ٍ اهَض هبلی ٍ التهبزی آًْب وٌتطل زاقتِ ثبقٌس.
اظ آًدبیی وِ ػسم ثطًبهِ ضیعی نحیح زٍلت زض خبهؼِ هؿبئل ٍ هكىالت ثؿیبضی

ثِ ثبض هی آٍضز ،پیكٌْبز هی قَز زٍلت اظ هكبٍضیي ذجطُ ٍ اظ خبهؼِ قٌبؾبى ٍ اًسیكوٌساى ثطای
ضفغ ایي گًَِ هكىالت خبهؼِ ثْطُ گیطًس.
پیكٌْبز هی قَز اظ عطیك ضؾبًِ ّب ٍ ثطگعاضی ّوبیف ّب آؾیت ّب ٍ هضطات هَاز

هرسض نٌؼتی ثیكتط تجییي ٍ تكطیح گطزز .
پیكٌْبز هی قَز هطاوع هكبٍضُ گؿتطـ یبثس ٍ فطٌّگ هطاخؼِ ثِ ضٍاى قٌبؼ ٍ

هكبٍضاى اضتمبء یبثس تب خَاًبى ،حل هكىالت ذَز ضا زض ههطف ٍ گطایف ثِ اؾتؼوبل هَاز هرسض
ًجیٌٌس.
هٌابع ٍ هأخذ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

آثبزًیىی .)1384( .ُ ،هَاز هرسض ًگبّی اختوبػی ،هتطخوبى :هحوسػلی شوطیبیی ٍ
زیگطاى ،تْطاى ،اًتكبضات خبهؼِ ٍ فطٌّگ.
آلبثركی ،ح .ا .)1375( .ضٍیىطز هسزوبضی زض ظهیٌة اثطات اػتیبز ثط ًظبم ذبًَازُ .هؼبًٍت
پػٍّكی زاًكگبُ ػلَم ثْعیؿتی ٍ تَاًجركی.
آلبثركی ،ح .ا .)1388( .اػتیبز ٍ آؾیت قٌبؾی ذبًَازُ .تْطاى ،اًتكبضات زاًكگبُ ػلَم
ثْعیؿتی ٍ تَاًجركی.
ثجی ،اضل .)1387( .ضٍـّبی تحمیك زض ػلَم اختوبػی ،تطخوِ ضضب فبضل ،چبح پٌدن.
تْطاى :اًتكبضات ؾوت.
ثیىط ،تطظ ال (ً )1377حَُ اًدبم تحمیمبت اختوبػی ،تطخوِ َّقٌگ ًبیجی ،تْطاى:
اًتكبضات ضٍـ.
زٍاؼ ،زی ای ( )1376پیوبیف زض تحمیمبت اختوبػی ،تطخوِ َّقٌگ ًبیجی ،تْطاىً :كط
ًی.
ضفیغ پَض ،ف .)1384( .وٌس ٍ وبٍّب ٍ پٌساقتِ ّب .تْطاى ،اًتكبضات ویبى هْط ،چبح ؾَم.
ضیتعض،خَضج(ً،)1392ظطیِ خبهؼِ قٌبؾی زض زٍضاى هؼبنط،تطخوِ هحؿي ثالثی
تْطاى:اًتكبضات ػلوی.
ؾبضٍذبًی ،ثبلط .)1384( .ضٍـ ّبی تحمیك زض ػلَم اختوبػی ،تْط اى ،اًتكبضات هغبلؼبت
فطٌّگی ،چبح پٌدن.
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.10
.11
.12
.13

نسیك ؾطٍؾتبًی ،ض .)1383( .آؾیت قٌبؾی اختوبػی ،تْطاى ،اًتكبضات ؾوت ،چبح زٍم.
گیسًع ،آ .)1386( .خبهؼِ قٌبؾی ،تطخوِ هٌَچْط نجَضی ،تْطاىً ،كط ًی ،چبح ًَظزّن،
.1386
لیتطی ،ؼ؛ زى خی ،م (ً .)1393ظطیِ ّبی ؾَء ههطف هَاز هرسض ،هتطخن :هحوسػلی
شوطیبیی ،هحوس ضضبیی .تْطاى ،اًتكبضات خبهؼِ ٍ فطٌّگ.
هوتبظ ،فطیسُ ( )1391اًحطافبت اختوبػیً :ظطیِ ّب ٍ زیسگبُ ّب ،تْطاى :قطوت ؾْبهی
اًتكبض.

هقاالت ٍ پایاى ًاهِ ّا:

.14

.15

.16

.17
.18
.19
.20
.21

ذبلمی ،ع ،نیبزی اً ،بظطهحوس" .ثطضؾی هیعاى فطاٍاًی ههطف زاضٍّبی اػهبة ٍ ضٍاى
ٍ هَاز هرسض زض زاًكدَیبى زاًكىسُ پعقىی ضفؿٌدبى زض ؾبل  .1381ؾَهیي ّوبیف
ؾطاؾطی اػتیبز ،یعز ، 1383 ،ل .221
ؾطاج ظازُ ،ؼ ٍ فیضی ،ا (" )1386ثطضؾی ٍضؼیت ههطف هَاز هرسض ٍ هكطٍثبت
الىلی زض ثیي زاًكدَیبى :پػٍّكی پیوبیكی اظ زاًكگبُ ّبی زٍلتی تحت پَقف ٍظاضت
ػلَم زض ؾبل تحهیلی  ، "1381 -1382فهلٌبهِ ضفبُ اختوبػی ،ؾبل ّفتن ،قوبضُ .2
ؾطاج ظازُ ،ؼ (ً" )1383یوِ پٌْبى :گعاضـ زاًف آهَظاى تْطاًی اظ ودطفتبضی ّبی
اختوبػی ٍ زاللت ّبی آى ثطای هسیطیت فطٌّگی" ،پػٍّكٌبهِ ػلَم اًؿبًیٍ :یػُ ًبهِ
خبهؼِ قٌبؾی ،قوبضُ .84-53 :42 ٍ 41
وَثطی ،م .)1382( .آًتَهی اختوبػی ٍ اػتیبز ثِ هَازهرسض .فهلٌبهِ اػتیبزپػٍّی قوبضُ
.5
فطٍتٌی ،م "ثطضؾی هیعاى آگبّی اظ اػتیبز زض زاًكدَیبى قْطؾتبى الضؾتبى زض ؾبل
 .1382ؾَهیي ّوبیف ؾطاؾطی اػتیبز ،یعز ،ثْوي  ، 1383ل .218
هَؾی ًػاز ،ع .)1376( .ثطضؾی ػَاهل اختوبػی هؤثط ثط گطایف پؿطاى ًَخَاى ثِ هَاز
اػتیبزآٍض .پبیبى ًبهِ وبضقٌبؾی اضقس .زاًكگبُ انفْبى.
هَلَی ،ح .)1383( .ثطضؾی ػَاهل هؤثط زض گطایف خَاًبى ثِ ههطف هَاز هرسض،
فهلٌبهِ انَل ثْساقت ضٍاًی ،قوبضُ .21
ًبئیدی ،م .ع .)1384( .اػتیبز زاًكدَیبى ٍ ػَاهل اختوبػی هؤثط ثط آى .ضؾبلِ زوتطی
زاًكگبُ تْطاى.
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