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تبسیخ ّفْل39/70/21 :
تبسیخ پزیشػ39/71/17 :
چکیذٍ
ایي پژُّؼ ثب ُذف فشاتضلیل هغبلؼبت عجک
صًذگی دس ایشاى ثب تأکیذ ثش صًبى ّ رْاًبى اًزبم
ؽذٍ اعت .ثب تْرَ ثَ ًمؼ هِن صًبى ّ رْاًبى ثَ
ػٌْاى دّ ًیشّی تضْلخْاٍ ّ احشگزاس دس ربهؼَ
ایشاى تضلیل ربهؼَؽٌبعبًَ گشایؼ آىُب ًغجت ثَ عجک
صًذگی هذسى یکی اص هِنتشیي کلیذُبی فِن ّالؼیتُبی
ربهؼَی ایشاًی اعت .ایي همبلَ کْؽیذٍ اعت تب اص
ّسای پژُّؼُبی فْست گشفتَ دس خقْؿ عجک صًذگی صًبى
ّ رْاًبى دس ایشاى  ،ثَ دعتَثٌذی ّ تضلیل
هؤلفَُبیی تجییي کٌٌذٍ ّ احشگزاس ثش عجک صًذگی
صًبى ّ رْاًبى ایشاًی ثپشداصد.
دسگغتشٍی
صًذگی
عجک
عبصًذٍی
هؤلفَُبی
هیذاىُبی هتؼذد ّ هتٌْػی پشاکٌذٍاعت .اهب ثَ ًظش
هیسعذ پژُّؾگش ایشاًی ثَ ًیت یبفتي آىچَ کَ دس
هتي ّالؼیتُبی ربهؼَی ایشاًی ّ صًذگی سّصهشٍ
اًغبى ایشاًی(صًبى ّ رْاًبى) ّرْد داسد ،ثَ
چْى(اّلبت
تملیلگشایبًَای
هؤلفَُبی
هذیشیت
ّ
خشیذ
هقشف،الگُْبی
فشاغتٌُ،زبسُبی
ثذى(اغلت ًْع پْؽؼ) پشداختَ اعت .ایي دس صبلی اعت
کَ ضؼف دس اًزبم پژُّؼُبی اًگؾت ؽوبس کیفی ّ
تشکیجی ًغجت ثَ پژُّؼُبی کوی ،تأکیذ ثش اثؼبد
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خبفی اص صًذگی رْاًبى ّ صًبى ،خأل کبس ربهؼَ
ؽٌبعبًَ دس صْصٍ عجک صًذگی هشداى ثَ عْس خبؿ اص
هْاسد ثشرغتَ دس پژُّؼُبی هْسد هغبلؼَ اعت .تجییي
کٌٌذگی ثبالی هتغیش عشهبیَ فشٌُگی ًغجت ثَ عبیش
هتغیشُبی احش گزاس ثش عجک صًذگی اص هْاسد هؾتشک
دس اغلت پژُّؼُبیی اعت کَ ثَ هغبلؼَی عجک صًذگی
صًبى ّ رْاًبى ایشاًی پشداختَاًذ.
َاژگان کلیذی :عجك صًذگی ،عشهبیَ فشٌُگی،
صًبى ،رْاًبى ،فشاتضلیل
همذهَ ّ ثیبى هغألَ

هفِْم پشداصی عجک صًذگی ثَ ػٌْاى هغألَای
پژُّؾی ثَ دّساى کالعیک ایي سؽتَ دس لشى  23هیالدی
ثبصهیگشدد .دس ایي صهبى توشکض افلی پیؾگبهبى
ربهؼَ ؽٌبعی دس کٌبس تْضیش تفبّتُبی ربهؼَ ّ
ارتوبع ثشسعی اؽکبل ّ الگُْبی عجک صًذگی اًغبىُب
دس ربهؼَ رذیذ ثْد(فوین.)2939،
«اهشّصٍ هفِْم عجک دس صثبى اًگلیغی دس هؼبًی
هختلفی هبًٌذ ًْع ،سّػ ،عجک احبحیَ ،ؽکل دادى یب
عشاصی چیضی ،کیفیت ثشتش دس ظبُش ،عشاصی یب سفتبس،
تغبثك ثب هؼیبس ؽٌبختَ ؽذٍ ،ؽیٍْای کَ ثشاصًذٍ ّ
ً دس سفتبس ارتوبػی،
هٌبعت پٌذاؽتَ هیؽْد ،خقْفب
یب
ؽیٍْ
عِْلت،
یب
ظشافت
صیجبیی،
ً دس
تکٌیک(ّثغتشً ،)895 :1779،ضٍْی ػشضَ ،خقْفب
هْعیمی یب یکی اص ٌُشُبی صیجب ،تشکیت عشسُبی هؾخـ
ادثی یب فشضیَُبی ٌُشی (ّثغتش ،)35 :2331،ؽیٍْای
کَ دس آى چیضی گفتَ یب اًزبم هیؽْد هخل عجک
عخٌشاًی یب ًْؽتي(آهشیکي ُشیتیذّ )119 :1777،
عشیمَی ًْؽتبس ّ یب گفتبس کَ دس همبثل هضتْا لشاس
داسد ،عشیمَی اًزبم چیضی ثَ خقْؿ صهبًی کَ ّیژگی
یک ٌُشهٌذ یب دّسٍی ٌُشی ثبؽذ(آکغفْسد)198 :2350،
ثَ کبس هیسّد .ػالٍّ ثش آى ،ؽیٍْ ّ سّػ اًزبم چیضی
ً ؽیٍْای کَ ثشای فشد یب گشُّی اص هشدم،
خقْفب
خبفی
عغش
یب
گشٍّ
یب
فشد
دٌُذٍ
توبیض
عشص ًگشػ خبؿ فشدی ّ
ثبؽذ(ّثغتش.)981 :2331،
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علیمَ کَ ثیبًگش ّ هویض ساٍ صًذگی اعت(
ً ساُی
ّثغتش ّ )129 :1779،ؽیٍْی اًزبم چیضی ،خقْفب
کَ ًؾبى دٌُذٍ تأکیذ ثش ًگشػ خبؿ یب هؾخقَی دّسٍی
هؼیٌی ثبؽذ(ام .اط .اى .اًکبستب )191 :1779،تضت
ػٌْاى عجک صًذگی ثیبى هیؽْد»(ًیبصی.)2937،
دس دَُُبی اخیش ،کبسثشد هفِْم عجک صًذگی
هغبثك ثب تضْالت فشٌُگی ّ ارتوبػی تغییش کشدٍ اعت،
تب پیؼ اص رٌگ رِبًی دّم هفِْم عجک صًذگی چٌذاى
اُویتی ًذاؽت ّ افْالً ثب ایي ًبم اص آى یبد ًویؽذ.
پظ اص رٌگ رِبًی دّم ثب گغتشػ پبیَُبی ارتوبػی
دّلت سفبٍ ّ ثَ ّرْد آهذى اهکبى ػولی تْلیذ ّ
هقشف اًجٍْ کبالُب ،ثَ ّیژٍ کبالُبی فشٌُگی عجت
گشدیذ کَ ؽیٍُْبی صًذگی تٌْع ثغیبس ثبالیی ثیبثٌذ.
ُنچٌیي سؽذ التقبدی ،هبؽیٌی ؽذى کبس ،افضایؼ
دعتوضدُب ّ گغتشػ ّعبیل تفشیش ّ فشاغت ،ربهؼَای
سا پذیذ آّسد کَ توبیضات عٌتی دس آى تب اًذاصٍای
هضْ ؽذًذ .ثذیي هؼٌب کَ ُش فشد ّ گشٍّ ارتوبػی
تٌِب هیتْاًغت اص عشیك تٌْػی کَ دس اًتخبة ؽغل،
هضل صًذگی ،آسایؼ ّ پْؽبک خْد ،علیمَُبی ٌُشی ّ
صیجبؽٌبختی ،اًتخبة عشگشهیُب ّ ًضٍْی گزساى اّلبت
فشاغتؼ ّ صتی ؽیٍُْبی ػولی ّ اخاللی ّ دیٌی خْیؼ
دس ربهؼَ پیؼ هیگشفت ،خْد سا اص دیگشاى هتوبیض
کٌذ(فبضلی .)11 :2951،ثٌبثشایي ًیبص ثَ هفبُیوی
رذیذ ثشای تضلیل ربهؼَ کَ ثتْاًٌذ تضْل پذیذ آهذٍ
سا دس خْد ثشّص دادٍ ثبؽٌذّ ثشًبهَی پژُّؾی رذیذی
سا ًیض پیؼ سّی ػلْم ارتوبػی لشاس دٌُذ ثَ ّرْد
آهذ .دس ایي استجبط هفِْم عجک صًذگی ثَ کبس ثشدٍ
ؽذ(اصکیب ّ صغیٌی .)12 :2950،عجک صًذگی اص
هفبُیوی اعت کَ ثب ّرْد ایي کَ ثَ عْس ضوٌی دس
اًذیؾَ ّ آسای هبکظّثش ّ تْسعتي ّثلي ّرْد داسد،
ّلی صیبت آى هتؼلك ثَ دّ دَُ اخیش هتأحش اص
کبسُبی پیش ثْسدیْ ّ تضْل دس ًظبم عجمبتی ّ
ؽکلگیشی صًذگی ؽِشی ثب رْاًبى ّ ًغل رذیذ
هفِْهی
صًذگی
.)12عجک
اسهکی:2951،
اعت(آصاد
هتفبّت اص سّػ صًذگی اعت .اگش فشد دس همبم ساّی
ًگشیغتَ ؽْد ،آىگبٍ سّایت ّی تب صذ صیبدی ثَ خْد
ّی ثَ هخبثَ ػبهل ثغتگی خْاُذ داؽت ّ اص ُویي
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ربعت کَ هفِْم ؽیٍْی صًذگی اص هفِْم سّػ صًذگی
هتوبیض هیؽْد؛ صیشا سّػ صًذگی ثیبًگش ؽیٍُْبی
سفتبسی ّ الگُْبی ًگشؽی ّ کٌؾی سایذ دس یک خشدٍ
فشٌُگ یب لْم اعت .صبل آىکَ هفِْم ؽیٍْی صًذگی
تأکیذ ثیؾتشی ثش خاللیت ّ آصادی کٌؾگش دس عبختي
ُْیت خْد اص عشیك اًتخبةُبی هقشفی داسد(آصاداسهکی
ّ چبّؽیبى.)2952،
ثشسعی پیؾیٌَُبی تزشثی دس صهیٌَ عجک صًذگی
دس ایشاى ًؾبى هیدُذ کَ عبثمَ پژُّؼ دس ایي صهیٌَ
ثَ کوتش اص  17عبل هیسعذ .الجتَ هغبلؼبتی کَ ثَ
عْل یک دَُی
ایي هِن دس ایشاى پشداختَاًذ دس
اخیش سؽذ چؾوگیشی داؽتَاًذ.اص پژُّؼُبیی کَ ثَ
ثشسعی اثؼبد ًظشی ربهؼَؽٌبعبًَی ایي هفِْم
هِذّی
چبّؽیبى(،)2952
ّ
پشداختَاًذ(اثبرسی
کٌی( ))2951تب پژُّؼُبیی کَ ثشسعی هؤلفَُبی
هیبى
دس
صًذگی
عجکُبی
ؽٌبعی
عٌخ
هتفبّت
هشدم،رْاًبى ّ صًبى پشداختَاًذ ،تب پژُّؼُبیی کَ
ثَ ثشسعی ساثغَی عجک صًذگی ثب ُْیت هلیُْ ،یت
ارتوبػی ،هذیشیت ثذىًْ ،ع پْؽؼ ّ دیٌذاسی ّ ...
پشداختَاًذ ،گغتشٍی ثلٌذ هغبلؼبتی ایي هفِْم سا
دس ایشاى تؾکیل هیدٌُذ.
فشاتضلیل دس پبعخ ثَ یک ثضشاى سّػؽٌبختی کَ
دس دَُی  57هیالدی ثَ اّد خْد سعیذٍ ثْد ثَ ّرْد
آهذ ّ تْعؼَ یبفت ،دس ػیي صبل ثغتش الصم ثشای
ارشای آى ًیض ّرْد داؽت ،ایي ثغتش چیضی ًجْد رض
اًجبؽت پژُّؼُب ثب ًتبیذ هتٌبلض(هِشی .)2937،ایي
سّػ دس صهشٍی هِنتشیي ّ سّصآهذتشیي سّیکشدُب ّ
سّػُبی ػلوی اعت کَ ثَ ؽکل هتوبیضی اص سّػُبی
عٌتی اهکبى تلخیـ،ادغبم،تشکیت(عٌتض) ّ تفغیش
دادٍُب ،ؽْاُذ ّ ًتبیذ پژُّؼُبی کوی ّ کیفی ّ صتی
ثغظ ّ گغتشػ ًظشیَُب ّ هذلُبی هفِْهی سا دس
ثغیبسی اص صْصٍ ُبی هغبلؼبتی اص رولَ ػلْم ارتوبػی
ّ سفتبسی فشاُن هیکٌذ.
اص ثیي  87همبلَی یبفت ؽذٍ کَ ثَ هغبلؼَی
عجک صًذگی پشداختَاًذ21 ،همبلَ کَ ثَ ثشسعی عجک
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صًذگی صًبى ّ رْاًبى ایشاًی پشداختَاًذ ثَ ؽکل
ػویك هغبلؼَ ّ هشّس ؽذٍ اعت .صًبى ّ رْاًبى دس
دًیبی اهشّص ثَ ػٌْاى ًیشُّبی تغییش ّ احشگزاس دس
ربهؼَ ؽٌبختَ هیؽًْذ .ثب تْرَ ثَ اُویت ُشچَ
ثیؾتش ًمؼ ارتوبػی ،عیبعی ،فشٌُگی ّ ...صًبى ّ
رْاًبى دس عبختي ّ ثبصآفشیٌی الگُْب ّ سفتبسُبی
هقشفی(عجک صًذگی) ،تأکیذ هب دس ایي همبلَ هؼغْف
ثَ صًبى ّ رْاًبى اعت .ایي همبلَ هیکْؽذ ضوي
هشّسی ًظشی ثش هفِْم عجک صًذگی ،ثَ هغبلؼَای
فشاتش اص آىچَ تب ثَ صبل دس ایي صْصٍ اًزبم ؽذٍ
اعت ثپشداصدُ .ذف اعبعی ایي همبلَ ثشسعی ایي ًکتَ
اعت کَ کذام یک اص هؤلفَُبی عجک صًذگی کَ ثَ
هغبلؼَی صًبى ّ رْاًبى دس ایشاى پشداختَاًذ ثشای
پژُّؾگش ایشاًی اص اُویت ثیؾتشی ثشخْسداس ثْدٍ
اعت .ثَ ُویي هٌظْس اص سّػ فشاتضلیل ثشای دعتیبثی
ثَ ایي ًکتَ اعبعی اعتفبدٍ ؽذٍ اعت.
ادثیبت ًظشی

دس صْصٍ ػلْم ارتوبػی ،ثشخی هفبُین ّ
افغالصبت ّرْد داسد کَ ثشسعی ادثیبت ًظشی هشتجظ ثب
آىُب کبس دؽْاسی ًیغت ّ هضمك هیتْاًذ ًظشیَُبی
هشتجظ سا ثَ ساصتی دعتَثٌذی ّ تؾشیش ًوبیذ .اهب
هفِْم عجک صًذگی ایي خقْفیت سا ًذاسد ّ تٌْع ّ
فشاّاًی آسای ّ اًذیؾَُب دس آى ثَ صذی گغتشدٍ اعت
کَ هضمك دچبس دلضدگی ّ عشدسگوی هیؽْدً .خغتیي ثبس
لیضس دس عبل  2319عجک صًذگی سا ثش اعبط الگُْبی
خشیذ کبال تؼشیف کشد(فبضلی .)2951،دس ثذًَ داًؼ ّ
پیؾیٌَی ربهؼَ ؽٌبعی ،اص همْلَی عجک صًذگی دّ ًْع
هفِْم پشداصی هتفبّت ثَ ػول آهذٍ اعت .دس هفِْم
پشداصی ًخغت کَ عبثمَ آى ثَ دَُ  2317ثبصهیگشدد،
عجک صًذگی هؼشف حشّت ّ هْلؼیت ارتوبػی افشاد ّ
ً ؽبخقی ثشای تؼییي عجمَ ارتوبػی اعت؛ اهب دس
غبلجب
فشهْل ثٌذی دّم عجک صًذگی ًَ ،ساُی ثشای ؽٌبعبیی
عجمَ ارتوبػی ،ثلکَ فْست ثٌذی ارتوبػی ًْیی
داًغتَ هیؽْد کَ فمظ دس هتي تغییشات فشٌُگی
هؼٌب
هقشفگشایی
فشٌُگ
سؽذ
ّ
هذسًیتَ
هییبثذ(اثبرسی ّ چبّؽیبى .)11 :2952،اص ًظش ؽوبسی
اص هضممبى دیگش ایي افغالس سا هیتْاى ریل دّ تؼشیف
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کلی دعتَثٌذی کشد :دعتَی اّل ،هزوْػَ تؼبسیفی اعت
کَ عجک صًذگی سا اص رٌظ سفتبس هیداًٌذ ّ اسصػُب،
ًگشػُب ّ رِتگیشیُبی رٌُی افشاد سا اص دایشٍ ایي
هفِْم ثیشّى هیگزاسًذ .رِتگیشی دّم ،اسصػُب ّ
صًذگی
عجک
اص
ثخؾی
ًیض
سا
ًگشػُب
دیذگبٍُبی
ریل
دس
.)10
هیداًذ(فبضلی:2951،
ربهؼَؽٌبعبًی کَ ثَ ایي صْصٍ پشداختَاًذ هشّس
گشدیذٍ اعت.
صیول عجک صًذگی سا هزوْػَای اص ّاکٌؼُبی
ػیٌی اًغبى هذسى ثَ تضشیکبت ػقجی ًِفتَای هیداًذ
کَ دس رات تضْالت ّ تغییشات عشیغ ّ ثذّى ّلفَی
هضشکُبی ثیشًّی ّ دسًّی ربهؼَ رذیذ ّرْد داسد.ثَ
اػتمبد اّ عجک صًذگی ،تزغن تالػ اًغبى ثشای یبفتي
اسصػُبی ثٌیبدیي یب ثَ تؼجیشی فشدیت ثشتش خْد دس
فشٌُگ ػیٌیاػ ّ ؽٌبعبًذى آى ثَ دیگشاى اعت .ثَ
ػجبست دیگش اًغبى ثشای هؼٌبی هْسد ًظش خْد (فشدیت
ثشتش) ،ؽکل(فْست)ُبی سفتبسیای سا ثشهیگضیٌذ .صیول
تْاى چٌیي گضیٌؾی سا «علیمَ» ّ ایي اؽکبل ثَ ُن
هشتجظ سا «عجک صًذگی» هیًبهذ( صیول929 :2375،؛ثَ
ًمل اص هِذّی کٌی) .اّ ُنچٌیي عجک صًذگی سا،
ػیٌیت ثخؾی ثَ رٌُیبت دس لبلت اؽکبل ؽٌبختَ ؽذٍی
ارتوبػی تؼشیف هیکٌذًْ ،ػی ثیبى فشدیت ثشتش ّ
یکتبیی دس لبلجی اعت کَ دیگشی(یب دیگشاى) ایي
یکتبیی سا دسک کٌٌذ(صیول .)919 :2337،اگش ثخْاُین
ثب ثشداؽت اص ػجبستُبی هتؼذد صیول ،تؼشیفی سا
پیؾٌِبد کٌین ایي تؼشیف ػجبست اعت اص« :عجک
صًذگی ،کل ثَ ُن پیْعتَی فْستُبیی اعت کَ افشاد
یک ربهؼَ ،هغبثك اًگیضٍُبی دسًّی ّ عالیك خْدؽبى ّ
ثَ ّاعغَ تالؽی کَ ثشای ایزبد تْاصًی هیبى ؽخقیت
رٌُی ّ صیغت هضیظ ػیٌی ّ اًغبًیؽبى ثَ اًزبم
هیسعبًٌذ ،ثشای صًذگی خْد ثشهیگضیٌٌذ»(هِذّی
تغزیَ،
ؽیٍْ
دیگش
ػجبست
ثَ
کٌی.)2951،
ًْع
هذ)،
اص
پیشّی
ّ
پْؽبک
خْدآسایی(ًْع
هغکي(هؼوبسی ّ احبحیَ) ،ؽیٍُْبی گزساى اّلبت

646

فشاتضلیلی ثش هغبلؼبت عجک صًذگی دس ایشاى ثب تأکیذ ثش
هغبلؼَ صًبى ّ رْاًبى

صًذگی

فشاغت ّ تفشیش ،فضبی هفِْهی عجک
دیذگبٍ صیول ؽکل هیثخؾذ.
ّثلي دس کتبة ًظشیَ عجمَ تي آعب ،عجمَای سا
تشعین هیکٌذ کَ دس آى افشاد تيآعبیی ّ سفبٍ خْد
سا ًوبیؼ هیدٌُذ ّ هقشف سا ًَ ثشای سفغ ًیبص،
ثلکَ ثشای کغت اػتجبس ارتوبػی ّ رلت تْرَ اًزبم
هی دٌُذ .اّ حشّت سا ػبهل اعبعی توبیض ثیي افشاد ّ
سعیذى ثَ ربیگبٍُبی ثشتش ارتوبػی هیداًذ کَ ثبیذ
ًوْد ثیشًّی داؽتَ ثبؽذ .ثَ ثیبًی دیگش هبلکیت
ثغیبس
غیشًمذی
ارتوبػی
پْل
هیتْاًذ
حشّت
اسصؽوٌذتشی ًغجت ثَ دالسُبی ًمذی ثَ هب اػغبء
کٌذ(کبسیگيّ.)12 :1779،ثلي عجک صًذگی سا الگْی
سفتبسُبی روؼی اص رٌظ سعْم ّ ػبدات ارتوبػی ّ
سّػُبی فکشی هیداًذ  .دس ربی دیگش عجک صًذگی فشد
سا تزلی سفتبسی هکبًیغن سّصی،ػبدات فکشی ّ هؼشفت
للوذاد هیکٌذ(ّثلي .)278 :2318،ثش ایي اعبط ّثلي
اص هقشف هتظبُشاًَ ّ ًوبیؾی عجمَ تي آعب ثضج
هیکٌذ کَ افشاد آى عؼی داسًذ ثب هقشف اهْسی
هتفبّت ،خْیؼ ّ عجمَؽبى سا اص دیگشاى هتوبیض
عبصًذ .عجك ًظشیَ ّثلي هیتْاى گفت کَ عجک صًذگی
کشداسُب(فؼبلیتُبی
ّ
اػوبل
خالل
اص
افشاد
فشاغتی)،خْدآسایی(ًْع پْؽؼ ّ پیشّی اص هذ)،
ؽیٍُْبی تغزیَ ّ  ...لبثل دسک ّ ؽٌبعبیی اعت.
ّثش هفِْم عجک صًذگی سا ثشای تجییي ّ تؾشیش
لؾشثٌذی ّ ًبثشاثشی ارتوبػی ثَ کبسهیگیشد .اّ دس
هغبلؼبت گغتشدٍ تبسیخی خْد سّؽي عبخت کَ ًویتْاى
ً ثب اتکبء ثَ هفبُین
کٌؼُبی ارتوبػی سا فشفب
التقبدی دسک کشد ،چشا کَ صتی دس اسصیبثی هٌبفغ
التقبدی ًیض اًذیؾَُبی ًبؽی اص خشدٍ فشٌُگُب ّ
عجکُبی صًذگی هْحشًذ(ثٌذیکظ .)35 :2951،اّ ثیآىکَ
ثخْاُذ اُویت ؽشایظ التقبدی سا اًکبس کٌذ ،تضلیل
پیچیذٍتشی اص ربهؼَ ّ لؾشثٌذیُب ّ ؽکبفُبی آى
ػشضَ هیکٌذ.ثَ اػتمبد اّ تؼبسیف التقبدی ًویتْاًذ
ثَ تٌِبیی ؽشایظ ؽکلگیشی گشٍُّبی ارتوبػی سا
تْضیش دُذ .اص ُویي سّ رِت تْضیش چگًْگی تأحیش
ًفْر ایذٍُب ثش ؽکلگیشی گشٍُّب هفِْم «هْلؼیت
هٌضلتی» سا هغشس هیعبصد« .هْلؼیت هٌضلتی» ثَ ُش
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رض اص عشًْؽت اًغبىُب کَ اص عشیك اسصیبثی هخجت یب
هٌفی اص صیخیت ارتوبػی تؼییي هیؽْد اؽبسٍ
داسد(ّثش .)129 :2951،دًیظ ساًگ 2دس همبلَای دس
هْسد اًذیؾَُبی ّثش هیگْیذ«:هٌظْس ّثش اص «عجک
صًذگی» اسصػُب ّ سعنُبی هؾتشکی اعت کَ ثَ گشٍّ
اصغبط ُْیت روؼی هیثخؾذ ّ ًَ آىعْس کَ دس صبل
صبضش ،هؼوْالً ایي افغالس ثَ کبس هیسّد .یؼٌی ثَ
هٌضلَ سّػ یب ساٍ صًذگی کَ ثَ عجت عبصگبسیاػ ثب
اًتخبة
آصاداًَ
افشاد،
سّاىؽٌبختی
ًیبصُبی
هیؽْد»(تْعلی .)21 :2909،هککی دس هْسد دیذگبٍ ّثش
هیگْیذ« :آىچَ ّثش عجک صًذگی هیًبهذ ثَ سّػُبیی
ثبصهیگشدد کَ عجمبت ّ گشٍُّبی ُنستجَ اص ًْػی
صًذگی پذیذ هیآّسًذ ،ثَ ػجبستی الگْی فشٌُگی
سفتبس ّ هزوْػَای اص ثبّسُبُ .ش یک اص عجمبت
ارتوبػی ،عجک صًذگی خْد سا پشّسػ هیدٌُذ ّ
«رِبىثیٌی» هتوبیضی سا ثَ ًوبیؼ هیگزاسًذ .سّؽی
اص ًگبٍ ثَ صًذگی کَ تزشثیبت ارتوبػی ّیژٍ خْد ّ
ثیبى
ارتوبػی
گشٍُّبی
دیگش
ثب
سا
سّاثغؼ
هیکٌذ(».هککی .)108 :2331،ثٌبثشایي ّثش عجک صًذگی
سا هؼبدل لؾش ثٌذی ًویداًذ ثلکَ هؼشف آى هیؽٌبعذ.
ثَ ثیبى دیگش آى سا چیضی هؼشفی هیکٌذ کَ هشصُبی
تؼییي
سا
ارتوبػی
لؾش
ّ
هْلؼیت
ًبهؾخـ
هیکٌذ(یْثّ .)8 :2337،ثش عجک صًذگی سا اص رٌظ
سفتبس هیداًذ کَ توبیالت ،آى سا ُذایت هیکٌذ ّ
فشفتُبی صًذگی ثغتش ثشّص آى سا فشاُن هیكٌذ(
ٌُذسی ّ دیگشاى .)191 ّ 192 :2952،هؤلفَُبی عجک
صًذگی هْسد ًظش ّثش ،ؽیٍُْبی کشداس ّ ػول ،عشص
لجبط پْؽیذى ّ عخي گفتي ،دس کل اًذیؾَُب ّ
سفتبسُبی ًؾبىدٌُذٍ گشٍّ هٌضلتی هتوبیض ُغتٌذ.
«توبیض» هِنتشیي احش ثْسدیْ دس صهیٌَ عجک
صًذگی اعت کَ دس ثشداسًذٍی پیوبیؼ ارتوبػی دس ایي
صْصٍ اعت .اص ًظش اّ آؽٌبیی ثب هفِْم عجک صًذگی
اص عشیك ثشسعی هفِْم عجمَ ارتوبػی ثَ دعت هیآیذ.
اص ًظش اّ عجمبت اص یک هٌظش ػیٌی ،گشٍّثٌذیُبیی
اص افشاد ُغتٌذ کَ اص عشیك اّلْیت ثٌذی ،ؽجیَ ّ
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یب ًضدیک ثَ ُن ُغتٌذ ّ ربیگبٍُبیی سا اؽغبل
هیکٌٌذ .اهب رذا اص اؽغبل ربیگبٍُبی هؾتشک کَ ثَ
ًضْ ػیٌی دس ًظش گشفتَ هیؽْد ،افشاد ثبیذ ثَ یک
عجک ؽٌبخت روؼی اص ُْیت خْد ثَ ػٌْاى ػبهل توبیض
اص عبیش گشٍُّب ّ عجمبت ًیض دعت یبثٌذ تب ثتْاًٌذ
ثَ ػٌْاى عجمَ ارتوبػی ؽٌبختَ ّ پزیشفتَ ؽًْذ ّ
ثشخْسداس
هؾتشک
هٌؼ
یک
اص
ُنچٌیي
ثبؽٌذ(رٌکیٌض .)55:2331،خالفَ دیذگبٍ ثْسدیْ ایي
اعت کَ افشاد ّ گشٍُّب دس یک ربهؼَ داسای
هْلؼیتُبی هتفبّت ّ هتوبیضی ُغتٌذ .فشد یب گشٍّ
ثب دسًّی کشدى ایي ّضؼیت ّ ًوبدُبی آى یک ًظبم
عجمَثٌذی ارتوبػی سا دس رُي خْد پذیذ هیآّسًذ ایي
ًظبم هزوْػَای اص تشریضبت ّ اًتخبةُب(علیمَ) سا
کَ
هیکٌذ
تْلیذ
افشاد
یب
فشد
رُي
دس
هؼٌب(اسصػ)ُبیؾبى اص خالل سّاثظ ّ تضبدُب دسک
هیؽْد .ثَ ػجبست دیگش هؼٌبیؾبى راتی ًیغت ثلکَ
ساثغَای اعت .ایي تشریضبت ّ اًتخبةُب ّلتی دس
هضذّدٍ تْاًبییُبی(عشهبیَُبی) التقبدی ّ ًوبدیي
دس لبلت کٌؼُب ّ داسایی ثشّص هییبثذ ،عجکُبی
صًذگی هتوبیضی پذیذ هیآّسد ّ ثَ ثیبى دیگش ًظبم
ارتوبػی ثبصتْلیذ هیؽْد .ثْسدیْ ایي تفبّتُب ّ
توبیضُب سا دس لبلت ًظبم عجمبتی ّ ًضاع ثش عش
فشٌُگ هؾشّع لبثل فِن هیداًذ .ثَ ایي تشتیت عجک
صًذگی اّالً فشفتی اعت ثشای تزشثَ یب احجبت هْلؼیت
فشد دس فضبی ارتوبػی کَ هؼوْالً دس لبلت فبفلَُبیی
کَ دس هْسد فشد ّ ؽئّْى اّ هضفْػ داؽتَ اعت یب
ستجَ اّ کَ تأییذ هیؽْد خْد سا ًؾبى هیدُذ ّ
ً عجک صًذگی صبفل ًظبم عجمَثٌذی ارتوبػی اعت.
حبًیب
ًظبهی کَ ثَ عْس هغتوش ضشّستُب سا ثَ ساُجشدُب
تغییش ؽکل هیدُذ ّ آىُب سا ثَ تشریضبتی ثذل هیکٌذ
ثَ
کَ فشد ثذّى آى کَ تضویلی صظ کٌذ آىُب سا
هیکٌذ.
تلمی
خْد
پیؼسّی
گضیٌَُبیی
ػٌْاى
ُغتٌذ(
صًذگی
عجکُبی
ُوبى
ایيگضیٌَُب
ًْاثخؼ.)2939،
ثَ ثبّس گیذًض عجکُبی صًذگی اهکبًبت هختلفی
ُغتٌذ کَ افشاد ثشای تْلیذ ّ ثبصتْلیذ ُْیت خْد
اص آى اعتفبدٍ هیکٌٌذ.اًغبىُب ثَ هخبثَ ػبهالًی
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ارتوبػی لذست ثبصاًذیؾی داسًذ .ثبصاًذیؾی یؼٌی
ایيکَ افشاد یبفتَُبی صبفل اص ًظبمُبی اًتضاػی سا
ً دس عبصهبًذُی هزذد خْیؼ ثَ کبس هیگیشًذ ّ
هشتجب
خقلتؾبى سا دگشگْى هیعبصًذ .یکی اص پیبهذُبی ایي
ثبصاًذیؾی دس دًیبی هذسى ،پیذایؼ عجکُبی صًذگی
اعت«.ثَ ػلت ثبصثْدى صًذگی ارتوبػی اهشّص،کخشت
یبفتي صهیٌَُبی کٌؼ ّ تؼذاد هشارغ همتذس ،اًتخبة
عجک صًذگی ثشای عبختي ُْیت ؽخقی ّ دس پیؼ گشفتي
فؼبلیتُبی سّصاًَ ،ثَ عْس فضایٌذٍای اُویت
هییبثذ»(گیذًض .)0 :2955،عجک صًذگی هزوْػَای کن ّ
ثیؼ ربهغ اص ػولکشدُبعت کَ فشد آىُب سا ثَ کبس
هیگیشد ،صیشا ًَ فمظ ًیبصُبی ربسی ّ سّصهشٍ اّ سا
ثشآّسدٍ هیعبصد ،ثلکَ سّایت خبفی سا ُن کَ ّی
ثشای ُْیت خْد ثشگضیذٍ اعت ،دس ثشاثش دیگشاى هزغن
هیعبصد .دس دّسٍ هذسى ثَ دلیل تٌْع اًتخبة ّ
عجکُبی گًْبگْى صًذگی ،افشاد ثَ ًبچبس عجکی سا
اتخبر هیکٌٌذ تب اص هؼضل تقوینگیشی دس ُش هْلؼیت
خبفی سُبیی یبثٌذ .اهب ایي کبس ثش تغییش ُْیت ؽخـ
ّ ثبصتؼشیف آى تأحیش ثغضایی هیگزاسد(ُوبى.)223 :
ػبدات لجبط پْؽیذى ،خْسدى ،هضیظُبی هْسد پغٌذ
ثشای تؼبهل ثب دیگشاى ،کبس ّ صشفَ افشاد ،سژین
غزایی ّ ،...اص رولَ هؤلفَُبی عجک صًذگی هْسد ًظش
گیذًض ُغتٌذ.
چبًی عجک صًذگی سا ؽکل ارتوبػی رذیذی
هیداًذ کَ ًؾبًگش اّلیَ ُْیت ُش فشد اعت .اّ ثش
ایي ثبّس اعت کَ عجکُبی صًذگی صغبعیتُبیی ُغتٌذ
کَ دس اُویتُبی اخاللی ،هؼٌْی ّ یب صیجبیی ؽٌبختی
ًفْر هیکٌٌذ .اص ًگبٍ اّ هشدم عجکُبی صًذگی سا دس
صًذگی سّصهشٍ ثشای هؾخـ کشدى ّ تجییي پیچیذگیُبی
ّعیغتش ُْیت ّ پیْعتگی ثَ کبس هیثشًذ(چبًی:2331،
 .)21ّ22عجک صًذگی صثبى ُْیت ارتوبػی دس فشٌُگ
فشد اعت ،سّؽی ًوبیؾی کَ فمظ خْدػ سا هؾخـ
هیکٌذ(چبًی .)232 :2339،اص دیذ اّ ،عجکُبی صًذگی
رض الیٌفک صًذگی ارتوبػی سّصهشٍ دس رِبى هذسى
ُغتٌذ ّ ًمؾی اعبعی دس تؼبهالت ثیي افشاد داسًذ.
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ثَ ُویي دلیل ،عجکُبی صًذگی سا ثبیذ دس ثبفت
هضغْط صًذگی سّصهشٍ افشاد ؽٌبعبیی کشد .علیمَُب ّ
لشیضَُب ّ رایمَُب ،کَ دس پیًْذی تٌگبتٌگ ثب عجک
صًذگی ؽکل هیگیشًذ ّ ًمؾی اعبعی دس ًضٍْی هقشف
ُْیتُب
ثشعبختي
دس
ّ
فشٌُگی
کبالُبی
داسًذ،دسّاصٍُبیی ثشای ّسّد ثَ هتي صًذگی سّصهشٍ
افشاد دس ربهؼَ هذسى اص ًگبٍ اّ ُغتٌذ.
آعب ثشگش دس تؼشیف عجک صًذگی ثیؾتش ثَ هْضْع
هذ تْرَ کشدٍ ّ هیگْیذ« :عجک صًذگی فشاگشدی اعت
کَ اص علیمَ فشد دس صهیٌَ آسایؼ هْ ّ لجبط تب
عشگشهی ّ تفشیش ّ ادثیبت هْضْػبت هشثْط دیگش سا
ؽبهل هیؽْد .کلوَ عجک ،هذ سا تذاػی هیکٌذ .پظ عجک
صًذگی دس ّالغ هذ یب صبلت صًذگی یک فشد اعت .عجک
صًذگی هؼوْالً ثب عجمَ التقبدی – ارتوبػی پیًْذ
داسد ّ دس تقْیشی کَ اص فشد عبختَ هیؽْد ،ثبصتبة
هییبثذ(آعبثشگش.)292 :2903،
اص ًگبٍ عْثل عجک صًذگی پذیذٍای هلوْط ،لبثل
هؾبُذٍ ّ یب لبثل اعتٌتبد اص هؾبُذٍ اعت .پذیذٍای
کَ ثَ ثبسصتشیي ّرَ دس الگُْبی هقشف خْد سا ًؾبى
هیدُذ( عْثل.)15 :2352،
هخل«کغت
هفبُیوی
دسیچَی
اص
ؽیض
هیچلي
پشعتیژ»«،عبصّکبسُبی تبییذ» ّ «لذست فشٌُگی»،
پذیذٍ عجک صًذگی سا ثشسعی کشدٍ اعت .دس سّیکشد اّ
عجک صًذگی هزوْػَای اص ًوبدُبعت کَ ًمؼ فؼبلی دس
فشایٌذ کغت پشعتیض ایفب هیکٌذ(ؽیلض.)189 :2350،
پیؾیٌَ پژُّؼ

دس هیبى ُوَی همبالت ػلوی-پژُّؾی کَ توشکضؽبى
ثش سّی هغبلؼَ عجک صًذگی ثْدٍ اعت هغبلؼَی ربهؼَ
ؽٌبختی تؼذاد اًذکی سا ثَ خْد اختقبؿ دادٍ
اعت(فوین .)2939،اگش ثَ لضبػ آهبسی ثَ همبیغَ
تؼذاد همبالت چبپ ؽذٍ دس صهیٌَی پضؽکی ّ سّاىؽٌبعی
ثب ربهؼَ ؽٌبعی ثپشداصین ،ثب ایي کَ ثَ ًظش هیسعذ
عجک صًذگی ثیؼ اص ُش چیض هغألَای ربهؼَ ؽٌبختی
ثبؽذ ،تؼذاد همبالتی کَ دس آىُب ثَ هغبلؼَی پضؽکی
عجک صًذگی پشداختَ ؽذٍ ثغیبس ثیؾتش اص همبالتی اعت
کَ ثَ اًؼکبط یبفتَُبی ربهؼَ ؽٌبختی دس ایي صْصٍ
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پشداختَاًذ .دس ایشاى پژُّؾگشاى صیبدی ثب تْرَ ثَ
ًظشیَ ثْسدیْ ّ تضمیك تزشثی ّی ثب هضذّد عبختي
کبًْى تْرَ خْد ثَ ثؼضی اص اثؼبد عجک صًذگی ثَ
ّ
لِی
پشداختَاًذ(کشهی
پژُّؼ
ّ
تضمیك
صادعش .)2931،اص هیبى پژُّؼُبی فبسعی کَ ثَ ایي
هفِْم پشداختَاًذ هی تْاى ثَ آحبس صیش اؽبسٍ کشد:
پبیبىًبهَ چبّّؽیبى تجشیضی( )2952ثب ػٌْاى
«عجک صًذگی ّ ُْیت ارتوبػی :هقشف ّ اًتخبةُبی
رّلی ثَ ػٌْاى ؽبلْدٍ توبیض ّ تؾبثَ ارتوبػی دس
دّسٍ اخیش هذسًیتَ» ثَ ثشآهذى عجکُبی صًذگی دس
ساعتبی تضؼیف ثٌیبىُبی هذسًیتَ ّ تبس ّ هجِن کشدى
هشص هیبى صْصٍ خقْفی ّ ػوْهی پشداختَ اعت.
عبصگبسا( )2951دس ثشسعی عجک صًذگی لؾش داًؾگبُی ّ
ثبصایبى عٌتی ،عجک هٌبعکگشایبًَ ثبصاسیبى سا دس
همبثل هقشف ًْآّساًَ فشٌُگی لؾش داًؾگبُی هْسد
ؽٌبعبیی لشاس دادٍ اعت .خبًی( )2951ثب ثشسعی
تأحیش پبیگبٍ ارتوبػی -التقبدی ّ هیضاى دیٌذاسی
ثش عجک صًذگی داًؾزْیبى داًؾگبٍ تشثیت هؼلن ،ثَ
صًذگی
عجک
ثب
دیٌذاسی
هتغیش
ثیؾتش
ساثغَ
داًؾزْیبى دس همبیغَ ثب پبیگبٍ ارتوبػی -التقبدی
آًبى اؽبسٍ کشدٍ اعت .سضْیصادٍ( )2959دس ثشسعی
تبحیش استجبعبت دس توبیل ثَ تغییش عجک صًذگی
سّعتبیی ،ثَ گغتشػ اعتفبدٍ اص تلْیضیْى ّ ّیذیْ ّ
تأحیش آى دس تغییش ًگشػ سّعتبییبى ثَ صًذگی ؽِشی،
توبیل ثَ هِبرشت ّ تغییش عجک صًذگی پشداختَ اعت.
ُنچٌیي سضْیصادٍ( )2959دس عجک صًذگی ّ ُْیت
ارتوبػی رْاًبى ،ثَ هغبلؼَ رْاًبى  28تب  18عبلَ
پشداختَ اعت.
عجمَ هتْعظ ؽِشی دس ؽِشُبی ثضسگ
ًتبیذ ًؾبىدٌُذٍ هیضاى ثبالی هقشف فشٌُگی اعت.
آًبى ثَربی دًجبلَسّی فشف اص عجکُبی صًذگی اص پیؼ
تؼییي ؽذٍ ،تب صذّدی خْد دعت ثَ تؼییي اًتخبةُب ّ
هْلؼیتُب هیصًٌذُ .نچٌیي هیتْاى اص فقلًبهَ
تضمیمبت فشٌُگی ،ؽوبسٍ یک ،ثِبس ّ ،2950یژٍ عجک
صًذگی ًبم ثشد کَ ؽبهل همبالتی ثب ػٌْاى خبًَ ،عجک
صًذگی سّعتبیی ّ تضْالت اهشّصیي(فبضلی-19 :2950،
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 ،)18عجک صًذگی رْاًبى کبفیؽبپ(ؽبلچی-221 :2950،
تٌبعت
فشٌُگ
ّ
ثذى
رْاًبى،
،)39
فشٌُگُبی
خشدٍ
،)220
اًذام(رکبیی-291:2950،
اللیتی ّ عجک صًذگی ،سًّذُب ّ چؾناًذاصُب دس
ایشاى(فکُْی ،)209 -299 :2950،تقْیشی اص عجک
صًذگی فشٌُگی ربهؼَ داًؾزْیی(فبضلی-235 :2950،
 ،)208هفِْم عجک صًذگی ّ گغتشٍ آى دس ػلْم
ارتوبػی (هِذّی کٌی ّ )233 -197 :2950،پیبهذُبی
عیبعی هقشفگشایی(ػلیخْاٍ )192-2950:181،هیثبؽذ.
ثب تْرَ ثَ هجبصج فْق دس ایي همبلَ ثب هغبلؼَ
دّاصدٍ پژُّؼ پیشاهْى عجک صًذگی صًبى ّ رْاًبى
ایشاًی ،هتغیشُبی هختلف ّ هؤّ
حش ثش عجک صًذگی دس
پژُّؼُبی ایشاًی کَ ثَ هغبلؼَ عجک صًذگی صًبى ّ
رْاًبى پشداختَاًذ هْسد ثشسعی لشاس گشفتَ اعت.
سّػ تضمیك

ایي پژُّؼ ثب سّػ فشاتضلیل اًزبم ؽذٍ اعت.
دس فشاتضلیل هْسد هغبلؼَ ،پژُّؼ ّ یب هغبلؼَی
اًزبم ؽذٍی لجلی اعت .فشاتضلیل همیذ ثَ سّیکشد،
سّػ ،هغیش ّ یب في آهبسی ّ تشکیجی خبفی ًیغت .اص
سّیکشد پشاگوبتیغتی یب ػولگشایبًَ ثغیبس اًؼغبف
پزیش اعتفبدٍ کشدٍ ّ ُویؾَ دس پی اًزبم تشکیتُب،
تفبعیش ّ لضبّتُبی ػیٌی ّ کبسآهذ دس ػول اعت(لبضی
عجبعجبیی ّ ّدادُیش .)93 :2953،فشاتضلیل ثَ
پژُّؼگشاى ایي اهکبى سا هیدُذ کَ دس همبیغَ ثب یک
هغبلؼَ ّ یب هذاخلَی ّاصذ یب هٌفشد ثَ ؽٌبختی
ثیؾتش اص پذیذٍُبی هْسد ًظش ثشعٌذ .هؼیبس اعبعی
ثشای اًتخبة همبالت ایي پژُّؼ ثشگضیذى همبالتی اعت
کَ ثَ عجک صًذگی صًبى ّ رْاًبى دس ایشاى
پشداختَاًذ .اص آى رب کَ اص ثیي همبالت ثشگضیذٍ
ؽذٍ تؼذادی ثَ سّػ کیفی ّ تْفیفی ّ تؼذادی ثَ سّػ
کوی اًزبم ؽذٍاًذ؛ دس ایي پژُّؼ اص ُش دّ سّػ کوی
ّ کیفی ثشای فشاتضلیل همبالت ثشگضیذٍ اعتفبدٍ ؽذٍ
اعت.اص دّاصدٍ همبلَی ثشسعی ؽذٍ اص ثیي  5همبلَای
کَ ثَ سّػ کوی اًزبم ؽذٍ ثْد .تٌِب دس  0همبلَ
(کَ ضشیت ُوجغتگی دس آىُب گضاسػ ؽذٍ ثْد ّ یب
اهکبى هضبعجَ آى ثشای هب ّرْد داؽت) اهکبى
فشاتضلیل ثَ سّػ کوی ّ اًذاصٍ گیشی اًذاصٍی احش
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هتغیشُبی هؤحش ثش عجک صًذگی ثشای ًْیغٌذگبى پژُّؼ
اهکبى پزیش ثْد .هؾخقبت هشثْط ثَ ُش کذام دس رذّل
یک گضاسػ ؽذٍ اعت.

رذّل ؽوبسٍ ی  : 2هؾخقبت ّ هتغیشُبی هْسد ثشسعی دس همبالت هشّس ؽذٍ
کذ
مقال
ي

ػىُان مقالً

وُیغىذي

عال
اوتؾا
س

متغیشٌای مشتثظ

وُع پژٌَؼ

6

صوان َ تاصتؼشیف
ٌُیت اجتماػی

عاسَخاوی
َ سفؼتجاي

13

2

دَجٍان ایشاوی،
مغجذ َ کافی ؽاپ

آصاد
اسمکی َ
ؽالچی

14

3

تصُیشی اص عثک
صوذگی فشٌىگی جامؼً
داوؾجُیی
عثک صوذگی َ پُؽؼ
صوان دس تٍشان

فاضلی

16

ٌُیت اجتماػی ،عثک صوذگی(اَقات فشاغت،مؾاسکت
مشدان دس کاسٌای خاوگی ،ؽیُيی خشیذ َ
مصشف)،مُقؼیت عاختاسی
عشمایً اقتصادی،عشمایً فشٌىگی،گشایؼ دیىی َ
عیاعی ،اػتقاد تً وگشػ
پذسعاالساوً،صمیىًای(تاٌل ،تحصیالت،
تؼذخاوُاس)،عثک صوذگی(اَقات فشاغتٌ،ىجاسٌای
مصشف ،مذیشیت تذن)
مصشف فشٌىگی(صمان فشاغت،فؼالیتٌای فشاغت)

کمی(پیمایؾی
)

حمیذی َ
فشجی

16

وُع پُؽؼ دس چٍاس فضای اجتماػی(خاوً،فضای
سعمی،فضای غیشسعمی،مجالظ َ میٍماویٌا)

5

تشسعی تاثیش عثک
صوذگی تش ٌُیت
اجتماػی(مغالؼً
مُسدی جُاوان ؽٍش
تاتل)

کفاؽی َ
ٌمکاسان

11

عثک صوذگی(مصشف فشٌىگی ،فؼالیت فشاغت،
مذیشیت تذن ،الگُی تغزیً ،الگُی خشیذ)ٌُ ،یت
اجتماػی ،صمیىًای(عه ،جىغیت،تحصیالت)

6

عثک صوذگی
جُاوان(تشسعی جامؼً
ؽىاختی عثک صوذگی َ
مُلفًٌای آن دس تیه
دختشان َ پغشان ؽٍش
تاتلغش)
ؽثکً ٌای اجتماػی
ایىتشوتی َ عثک
صوذگی جُاوان
تشسعی عثک صوذگی
جُاوان دس ؽٍش
تٍشان َ ػُامل مُثش

اتشاٌیمی
َ تٍىُئی

11

عثکصوذگی(مصشففشٌىگی،فؼالیتٌایفشاغت ،مذیشیت
تذن،الگُیخشیذ) ،عشمایً فشٌىگی،
صمیىًای(جىظ ،عه،صتان،پایگاي اقتصادی-
اجتماػی)

کمی(پیمایؼ)

تؾیش َ
افشاعیاتی

16

عثک صوذگی(وُع پُؽؼ ،ؽیُيی محاَسي،استثاط تا
جىظ مخالف) ،صمیىًای(عه ،تحصیالت،جىظ)

صاسع َ
فالح

16

عشمایً اقتصادی ،عشمایً اجتماػی،عشمایً
فشٌىگی ،عثک صوذگی(مصشف فشٌىگی ،مصشف مادی،
فؼالیتٌای فشاغت) ،صمیىًای(جىظ،عه،تحصیالت

اعىادی َ
کمی(پیمایؼ
ایىتشوتی)
کمی(پیمایؼ)

4

1

1
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کمی(پیمایؼ)
َ
کیفی(مؾاٌذي
مؾاسکتی)
تحلیل
ثاوُیً
کیفی(مصاحثً
ؽثً عاختاس
یافتً)
کمی(پیمایؼ)
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1

61

66

62

تش آن
مىاعثات تیه عشمایً
فشٌىگی َ عثک صوذگی

تشسعی ساتغً عثک
صوذگی َ دیه
داسی(مغالؼً مُسدی
صوان تیغت عالً َ
تیؾتش ؽٍش تٍشان)
مغالؼً کیفی عىخ
ؽىاعی عثکٌای
صوذگی:مغالؼً
جُاوانؽٍش مٍاتاد
تثییه جامؼً ؽىاختی
گشایؼ جُاوان تً
عثک صوذگی مذسن دس
ؽٍش ؽیشاص

محمذی َ
ٌمکاسان

16

کشمی قٍی
َ صادعش

12

،تاٌل ،پایگاي اقتصادی -اجتماػی)
عشمایً فشٌىگی ،عثک صوذگی(الگٌُای سَاتظ
اجتماػی ،فؼالیت فشاغت،الگُی خشیذ،مصشف
فشٌىگی ،مذیشیت تذن ،مذ َ علیقً) ،متغیشٌای
صمیىًای(عه ،جىغیت ،تحصیالت)
عثک صوذگی(مذیشیت تذن ،سَاتظ تیه
ؽخصیٌ،ىجاسٌای
مصشف)،اوُاعدیهداسی،صمیىًای(عهَ،ضؼیتتاٌل،پا
یگاي اقتصادی -اجتماػی)

کمی(پیمایؼ)

کمی(پیمایؼ)

قادسصادي
َ
ایشاوذَعت

13

عثک صوذگی(مصشف فشٌىگی ،فؼالیتٌای فشاغتی،
ٌىجاسٌای مصشف،ؽاخصٌای اػتقادی َ دیىی)

کیفی(مصاحثً
ػمیق)

ایمان َ
مشحمتی

13

عشمایًفشٌىگی،عثکصوذگی(فؼالیتٌایفشاغتی،
مذیشیت تذن،تشجیحات
غزایی،تشجیحاتمُعیقیایی،الگُی اوتخاب
لثاط)،صمیىًای(عه،جىظ،تاٌلَ،ضؼیتاؽتغال فشد
َ َالذیىؼٌُ ،یتعثقاتی،گشایؼدیىی)

کمی(پیمایؼ)

یبفتَُبی تضمیك

دس ایي ثخؼ اثتذا ثَ تْفیف همبالت هْسد ثشسعی
پشداختَ ّ پظ اص آى هتغیشُبی تضمیك هْسد تضلیل
لشاس گشفتَ اعت.
الف) یبفتَُبی تْفیفی

دس ایي لغوت یبفتَُبی تْفیفی تضمیك اسائَ
هیؽْد .اثتذا دعتَثٌذی پژُّؼُبی هْسد ثشسعی عجك
هالکُبی هختلف اص رولَ سّػ هْسد هغبلؼَ ،رٌظ،
هیذاى اًزبم تضمیك ،تکٌیک تزضیَ ّ تضلیل ّ
روغآّسی اعالػبت ،ؽیٍْ ًوًَْگیشی ّ صزن ًوًَْ
پژُّؼُب ّ ضشایت ُوجغتگی هتغیشُبی هختلف هْحش ثش
عجک صًذگی اسائَ هیگشدد.
 -2تْفیف تضمیمبت ثش صغت سّػ هغبلؼَ

اص هیبى  21همبلَی هغبلؼَ ؽذٍ دس ایي
پژُّؼً ،ضدیک ثَ  07دسفذ پژُّؼُب ثب سّػ کوی ّ ثب
اثضاس پشعؾٌبهَ اًزبم ؽذٍاًذ .ایي دس صبلی اعت کَ
عِن پژُّؼُبی تشکیجی ّ کیفی دس هیبى پژُّؼُبی
اًزبم ؽذٍ دس ایي صْصٍ ثغیبس اًذک اعت.گغتشدگی
اثؼبد ّ هؤلفَُبی عجک صًذگی ثبػج ؽذٍ اعت کَ
پژُّؾگش ایشاًی ًبگضیش ثَ اعتفبدٍ اص ؽیٍُْبی کوی
ؽْد .ثب ایي ّرْد ًجبیذ اص ًظش دّس داؽت کَ ثشسعی
ػویك ّ دلیك هؤلفَُبی عجک صًذگی دس ثیي پبعخگْیبى
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هغبلؼبت ػلْم ارتوبػی ایشاى ،عبل دّاصدُن ،ؽوبسٍ
چِل ُّفتن،صهغتبى 2939

ّ ًْع ّ ؽذت استجبط آىُب ثب هتغیشُبی دیگش صهبًی
لبثل اػتٌبتش اعت کَ اعتفبدٍ اص سّیکشدُبی کیفی ّ
تشکیجی دس ایي صْصٍ ثب الجبل ثیؾتشی اص عْی
پژُّؾگشاى سّثَسّ ؽْد.
رذّل ؽوبسٍ ی  : 1تْصیغ تضمیمبت ثش صغت سّػ هغبلؼَ
سدیف

وُع سَػ

فشاَاوی

دسصذ

6

کمی -پشعؾىامً

1

66.66

2

کیفی -مصاحثً

2

66.66

3

تشکیثی

2

66.66

4

جمغ

65

611

 -1تْفیف تضمیمبت ثش صغت رٌظ

ثش هغبلؼَ عجک
تأکیذ پژُّؼُبی هغبلؼَ ؽذٍ
صًذگی صًبى یب رْاًبىً ،ؾبى هیدُذ کَ ربی هغبلؼَ
عجک صًذگی هشداى ثَ عْس خبؿ دس پژُّؼُبی هشثْط ثَ
ایي صیغَ خبلی اعت .ثیؼ اص  37دسفذ پژُّؼُب ثَ
هغبلؼَی عجک صًذگی ُش دّ رٌظ صى ّ هشد ّ یب صًبى
ثَ عْس خبؿ پشداختَاًذ.دس صبلی کَ عِن پژُّؼُبی
اختقبؿ یبفتَ ثَ هغبلؼَ هشداى دس هغبلؼبت هْسد
ثشسعی تٌِب یک هْسد(کنتش اص  3دسفذ) ثْدٍ اعت.اص
ثیي  87چکیذٍی هشّس ؽذٍ ًیض تٌِب ُویي یک هْسد ثَ
ثشسعی عجک صًذگی هشداى تْرَ کشدٍ اعت .دس فْستی
کَ تْرَ ثَ ثشسعی عجک صًذگی صًبى ثَ عْس خبؿ
ثغیبس ثیؾتش اعت.
رذّل ؽوبسٍ

ی  : 9تْصیغ تضمیمبت ثش صغت رٌظ

سدیف

جىظ

فشاَاوی

دسصذ

6

فقظ صوان

3

25

2

فقظ مشدان

6

1.33

3

ٌش دَ

1

66.66

4

جمغ

65

611

-9تْفیف تضمیمبت ثش صغت ؽِش هْسد هغبلؼَ

تِشاى ثَ دلیل روؼیت صیبد ،هِبرشیي فشاّاى،
ّ تٌْع ؽیٍُْبی صیغتی کَ دس آى ّرْ داسد ُوْاسٍ
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فشاتضلیلی ثش هغبلؼبت عجک صًذگی دس ایشاى ثب تأکیذ ثش
هغبلؼَ صًبى ّ رْاًبى

ثشای پژُّؾگش ایشاًی رزاة ثْدٍ اعت .اص ثیي
پژُّؼُبی هشّس ؽذٍ ثیؾتشیي تؼذاد هغبلؼبت اًزبم
ؽذٍ دس صْصٍ عجک صًذگی اختقبؿ ثَ ؽِش تِشاى داسد.
ثَ ؽکلی کَ ربهؼَ آهبسی ًضدیک ثَ ًیوی اص پژُّؼُب
ؽِشًّذاى تِشاًی ثْدٍاًذ.
رذّل ؽوبسٍ ی  : 9تْصیغ تضمیمبت ثش صغت ؽِش هْسد هغبلؼَ
سدیف

میذان تحقیق

فشاَاوی

دسصذ

6

تٍشان

5

46.66

2

ؽیشاص

6

1.33

3

عىىذج

6

1.33

4

تاتلغش

6

1.33

5

تاتل

6

1.33

6

مٍاتاد

6

1.33

1

عایش

2

66.66

1

جمغ

62

61

 -9تْفیف تضمیمبت ثش صغت تکٌیک روغآّسی ّ تضلیل اعالػبت

دس رذّل صیش همبالت هْسد ثشسعی ثش صغت تکٌیک تزضیَ
اعالػبت ّؽیٍْ ًوًَْ گیشی ّ صزن
ّ تضلیل ّ روغآّسی
ّ
ًوًَْ اسائَ ؽذٍ اعت.

رذّل ؽوبسٍ ی  : 8تْصیغ هتْى تضمیمبتی هْسد ثشسعی ثش صغت تکٌیک تزضیَ تضلیل ّ
روغآّسی اعالػبت ّ ؽیٍْ ًوًَْگیشی ّ صزن ًوًَْ
کذ
مقال
ي

تکىیک تجضیً َ تحلیل

تکىیک جمغآَسی اعالػات

ؽیُي ومُوًگیشی

حجم ومُوً

6

تُصیفی،تحلیل ػاملی،سگشعیُن،تحلیل
مغیش

پشعؾىامً

چىذمشحلًای
تصادفی

314

2

تُصیفی

پشعؾىامً ،مؾاٌذي
مؾاسکتی

خُؽًای

تؼذاد دقیق
رکشوؾذي

3

تُصیفی

تحلیل ثاوُیً

رکش وؾذي

312

4

تحلیل کیفی

مصاحثً ؽثً عاختاسیافتً

گلُلً تشفی

41

5

سگشعیُن،تحلیل مغیش

پشعؾىامً

خُؽًای

251

6

تُصیفی،آصمُن،tتحلیل
َاسیاوظٌ،مثغتگی پیشعُن

پشعؾىامً

تصادفی عادي

616

1

تُصیفی

پشعؾىامً

غیشاحتمالی ساحت

221

1

تُصیفیٌ،مثغتگی پیشعُن،تحلیل
َاسیاوظ،تحلیل سگشعیُن

پشعؾىامً

خُؽًای

311
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1

تُصیفی،آصمُن ٌ ،tمثغتگی

پشعؾىامً

خُؽًای

321

61

تُصیفیٌ،مثغتگی  dعامشص ،تحلیل
سگشعیُن
تحلیل کیفی

پشعؾىامً

خُؽًای

366

مصاحثً ػمیق

ومُوًگیشی وظشی

25

62

تُصیفی،ضشیة ٌمثغتگی پیشعُن ،کای
اعکُئش

پشعؾىامً

چىذمشحلًای
تصادفی

456

66

 -8اًذاصٍ احش ُوجغتگی هتغیشُبی هغتمل
عجک صًذگی

تأییذ ؽذٍ دس همبالت ثب

رذّل صیش ضشیت ُوجغتگی هتغیشُبی هغتمل هختلف
سا ثب عجک صًذگی کَ اص ًظش ًْیغٌذگبى همبالت ثشسعی
ؽذٍ هؼٌبداس ثْدٍاًذ ًؾبى هیدُذ.هتغیش عشهبیَ
فشٌُگی ثب  9ثبس تکشاس ثیؾتشیي هیضاى تکشاس سا دس
پژُّؼُبی هغبلؼَ ؽذٍ داساعت.هتغیشُبی صهیٌَای(
عي ،تضقیالت ،رٌغیت ،پبیگبٍ التقبدی -ارتوبػی)،
ُْیت ارتوبػی ّ هیضاى دیٌذاسی ثب همذاس تکشاس
کوتش پظ اص آى لشاس داسًذ.

رذّل ؽوبسٍ ی ُ : 1وجغتگی هتغیشُبی هختلف ثب عجک صًذگی
سدیف

کذمقالً

متغیش

ضشیة ٌمثغتگی

6

1

عشمایً فشٌىگی

1.611

2

62

عشمایً فشٌىگی

1.311

3

6

عشمایً فشٌىگی

1.411

4

1

عشمایً فشٌىگی

1.316

5

62

عه

-1.653

6

61

عه

1.631

1

1

عه

-1.265

1

1

تحصیالت

1.366

1

62

تحصیالت

1.621
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هغبلؼَ صًبى ّ رْاًبى

61

6

ٌُیتاجتماػی

1.661

66

5

ٌُیت اجتماػی

1.215

آوتی
تادی
63

6

پایگاي اقتصادی -اجتماػی

-1.113

1

پایگاي اقتصادی -اجتماػی

1.662

64

61

دیىذاسی

-1.662

65

62

دیىذاسی

-1.236

66

6

جىغیت

1.626

61

1

جىغیت

1.121

61

6

صتان مادسی

1.231

61

1

عشمایً اجتماػی

1.662

21

1

عشمایً اقتصادی

1.366

26

1

تأٌل

1.111

ة) فشاتضلیل ّ تلفیك اًذاصٍ احش ػْاهل هْحش ثش عجک صًذگی

دس ایي ثخؼ همبالت هشثْط ثَ عجک صًذگی صًبى ّ
رْاًبى کَ ثب سّػ کوی اًزبم ؽذٍ اعت تضلیل گشدیذٍ
اعت .دس ایي استجبط ُوجغتگی ثیي هتغیشُبی عشهبیَ
فشٌُگی،عشهبیَ ارتوبػیُْ ،یت ارتوبػی ،پبیگبٍ
هتغیشُبی
ّ
دیٌذاسی
ارتوبػی،هیضاى
التقبدی-
صهیٌَای ثب عجک صًذگی صًبى ّ رْاًبى دس همبالت
هْسد ثشسعی اسائَ گشدیذٍ اعت .یکی اص سّػُبی
ثغیبس عبدٍ تشکیت اًذاصٍ احش هتغیشُب هضبعجَ
هیبًگیي آًِبعت کَ تٌِب دس فْستیکَ تْصیغ ًوًَُْب
ًشهبل ثبؽٌذ کبسثشد داسد .ثٌبثشایي هیثبیغت ثشای
تشکیت اًذاصٍ احش هتغیشُب اثتذا ثب اعتفبدٍ اص
فشهْل فیؾش (
zاعتبًذاسد تجذیل

) ،اًذاصٍ احش سا ثَ اًذاصٍ
ًوْدٍ ّ عپظ ثب اعتفبدٍ اص

احشُبی
اًذاصٍ
هیتْاى
)
فشهْل(
اعتبًذاسد ؽذٍ سا تلفیك ًوْد(اًتظبسی ّ هِشی،
 .)88-81 :2932توبهی هشاصل فْق ثَ کوک ًشم افضاس
 cmaاًزبم ؽذٍ ّ ًتبیذ ریل ثَ دعت آهذًذ.اًذاصٍ
ؽکل ؽوبسٍ یک گضاسػ ؽذٍ
احش کلیَ هتغیشُب دس
اعت.
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دس رذّل ؽوبسًٍ 0تبیذ هشثْط ثَ آصهْى هؼٌی داسی
تشکیت اًذاصٍ احش ُوجغتگی هیبى عشهبیَ فشٌُگی ّ
عجک صًذگی ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت .اص آًزبیی کَ
اػذاد
هیبى
دس
آهذٍ
دعت
ثَ
احش
اًذاصٍ
7.959ّ7.155لشاس گشفتَ اعت ّ ایي فبفلَ ؽبهل ففش
ًوی گشدد؛ ثٌبثشایي استجبط هیبى ایي دّ هتغیش دس
عغش هؼٌی داسی  7.33تأییذ هی گشدد.
رذّل ؽوبسٍ ی ُ : 0وجغتگی هیبى عشهبیَ فشٌُگی ّ عجک صًذگی
سدیف

کذ مقالً

اوذاصي
اثش

اوذاصي اثش
اعتاوذاسد

حجم ومُوً

حذ پاییه

حذ تاال

احتمال خغا

6

1

1.611

1.612

311

1.113

1.264

1.116

2

آوتی
تادی
6

1.311

1.462

456

1.311

1.466

1.111

1.411

1.561

616

1.356

1.514

1.111

1

1.316

1.311

321

1.212

1.462

1.111

1.211

1.313

1.111

3
4

1.336

تشکیة

دس رذّل ؽوبسٍ ً 5تبیذ هشثْط ثَ آصهْى هؼٌی داسی
تشکیت اًذاصٍ احش ُوجغتگی هیبًغي ّ عجک صًذگی
ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت .اص آًزبیی کَ اًذاصٍ احش ثَ
دعت آهذٍ دس هیبى اػذاد -7.798 ّ-7.282لشاس گشفتَ
اعت ّ ایي فبفلَ ؽبهل ففش ًوی گشدد؛ ثٌبثشایي
استجبط هیبى ایي دّ هتغیش دس عغش هؼٌی داسی 7.33
تأییذ هی گشدد.
رذّل ؽوبسٍ ی ُ : 5وجغتگی هیبى عي ّ عجک صًذگی
سدیف

کذ مقالً

اوذاصي
اثش

اوذاصي اثش
اعتاوذاسد

حجم ومُوً

حذ پاییه

حذ تاال

احتمال خغا

2

21

-7.289

-7.289

982

-7.191

-7.711

7.772

1

27

-7.293

7.297

912

7.791

7.193

7.775

9

3

-7.118

-7.102

917

-7.919

-7.217

7.777

-7.282

-7.798

7.771

تشکیت

-7.739

دس رذّل ؽوبسًٍ3تبیذ هشثْط ثَ آصهْى هؼٌی داسی
تشکیت اًذاصٍ احش ُوجغتگی هیبى تضقیالت ّ عجک
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فشاتضلیلی ثش هغبلؼبت عجک صًذگی دس ایشاى ثب تأکیذ ثش
هغبلؼَ صًبى ّ رْاًبى

صًذگی ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت .اص آًزبیی کَ اًذاصٍ
احش ثَ دعت آهذٍ دس هیبى اػذاد 7.101 ّ7.291لشاس
گشفتَ اعت ّ ایي فبفلَ ؽبهل ففش ًوی گشدد؛
ثٌبثشایي استجبط هیبى ایي دّ هتغیش دس عغش هؼٌی
داسی  7.33تأییذ هی گشدد.
رذّل ؽوبسٍ یُ : 3وجغتگی هیبى تضقیالت ّ عجک صًذگی
سدیف

کذ
مقالً

6

1

1.366

2

62

1.621

تشکیة

اوذاصي
اثش

اوذاصي اثش
اعتاوذاسد

حجم ومُوً

حذ پاییه

حذ تاال

احتمال خغا

1.322

321

1.211

1.411

1.111

1.621

456

1.135

1.261

1.111

1.636

1.212

1.111

1.215

دس رذّل ؽوبسًٍ27تبیذ هشثْط ثَ آصهْى هؼٌی داسی
تشکیت اًذاصٍ احش ُوجغتگی هیبى ُْیت ارتوبػی ّ
عجک صًذگی ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت .اص آًزبیی کَ
اًذاصٍ احش ثَ دعت آهذٍ دس هیبى اػذاد ّ7.279
7.188لشاس گشفتَ اعت ّ ایي فبفلَ ؽبهل ففش ًوی
گشدد؛ ثٌبثشایي استجبط هیبى ایي دّ هتغیش دس عغش
هؼٌی داسی  7.33تأییذ هی گشدد.
رذّل ؽوبسٍ ی ُ : 27وجغتگی هیبى ُْیت ارتوبػی ّ عجک صًذگی
سدیف

کذ مقالً

اوذاصي
اثش

اوذاصي اثش
اعتاوذاسد

حجم ومُوً

حذ پاییه

حذ تاال

احتمال خغا

6

6

1.661

1.661

314

1.161

1.211

1.136

5

1.215

1.213

251

1.661

1.315

1.111

1.614

1.255

1.111

2

1.611

تشکیة

دس رذّل ؽوبسٍ ً 22تبیذ هشثْط ثَ آصهْى هؼٌی داسی
تشکیت اًذاصٍ احش ُوجغتگی هیبى پبیگبٍ التقبدی-
ارتوبػی ّ عجک صًذگی ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت .اص
آًزبیی کَ اًذاصٍ احش ثَ دعت آهذٍ دس هیبى اػذاد
 7.253 ّ7.713لشاس گشفتَ اعت ّ ایي فبفلَ ؽبهل
ففش ًوی گشدد؛ ثٌبثشایي استجبط هیبى ایي دّ هتغیش
دس عغش هؼٌی داسی  7.33تأییذ هی گشدد.
رذّل ؽوبسٍ

یُ : 22وجغتگی هیبى پبیگبٍ التقبدی -ارتوبػیْ عجک صًذگی

کذ
مقالً

احتمال
خغا

سدیف

اوذاصي
اثش

اوذاصي اثش
اعتاوذاسد
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حجم ومُوً

حذ
پاییه

حذ تاال
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6

6

-1.113

1.322

616

-1.645

1.631

1.111

2

1

1.663

1.621

311

1.165

1.256

1.116

1.121

1.611

1.111

1.611

تشکیة

دس رذّل ؽوبسًٍ21تبیذ هشثْط ثَ آصهْى هؼٌی داسی
تشکیت اًذاصٍ احش ُوجغتگی هیبى عشهبیَ ارتوبػی ّ
عجک صًذگی ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت .اص آًزبیی کَ
اًذاصٍ احش ثَ دعت آهذٍ دس هیبى اػذاد ّ7.718
7.181لشاس گشفتَ اعت ّ ایي فبفلَ ؽبهل ففش ًوی
گشدد؛ ثٌبثشایي استجبط هیبى ایي دّ هتغیش دس عغش
هؼٌی داسی  7.33تأییذ هی گشدد.
رذّل ؽوبسٍ
سدیف

یُ : 21وجغتگی هیبى عشهبیَ ارتوبػی ّ عجک صًذگی

کذ مقالً

اوذاصي
اثش

اوذاصي اثش
اعتاوذاسد

حجم ومُوً

حذ پاییه

حذ تاال

احتمال
خغا

1

1.662

1.663

311

1.165

1.256

1.116

1.165

1.256

1.116

6

1.662

تشکیة

دس رذّل ؽوبسًٍ 29تبیذ هشثْط ثَ آصهْى هؼٌی داسی
تشکیت اًذاصٍ احش ُوجغتگی هیبى دیي داسی ّ عجک
صًذگی ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت .اص آًزبیی کَ اًذاصٍ
احش ثَ دعت آهذٍ دس هیبى اػذاد -7.299 ّ -7.111
لشاس گشفتَ اعت ّ ایي فبفلَ ؽبهل ففش ًوی گشدد؛
ثٌبثشایي استجبط هیبى ایي دّ هتغیش دس عغش هؼٌی
داسی  7.33تأییذ هی گشدد.
رذّل ؽوبسٍ ی ُ : 29وجغتگی هیبى دیٌذاسی ّ عجک صًذگی
سدیف

کذ
مقالً

اوذاصي
اثش

اوذاصي اثش
اعتاوذاسد

حجم ومُوً

حذ
پاییه

حذ تاال

احتمال
خغا

6

61

-1.662

-1.663

366

-1.266

-1.161

1.112

62

-1.236

-1.235

456

-1.361

-1.642

1.111

-1.266

-1.634

1.111

2
تشکیة

-1.216
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ؽکل ؽوبسٍ ی  : 2اًذاصٍ احش هتغیشُبی هختلف ثش عجک صًذگی

ثضج ّ ًتیزَگیشی

افشاد ُش ربهؼَ ،داسای ًْع خبفی اص سفتبس ّ
کٌؼ ّ عشص فکش ّ اػتمبد ُغتٌذ کَ عجک صًذگی ّ
ؽیٍْی صیغت آًبى سا تؾکیل هیدُذُ .ش فشد هوکي اعت
دس ثشَُُبی صهبًی هختلف داسای عجکُبی صیغت هختلفی
ثبؽذ ،اهب چیضی کَ هؾخـ اعت آى اعت کَ هیتْاى ایي
عجکُبی صًذگی سا ثَ ّعیلَی هؼیبسُب ّ هؤلفَُبیی
ؽبخقَثٌذی کشد ّ افشاد سا ثَ ّعیلَی آىُب
گشٍّثٌذی ًوْد .ثَ ثیبًی دیگش ػلیسغن ایيکَ افشاد
هوکي اعت داسای اًْاع هختلفی اص عجک صًذگی ثبؽٌذ،
هیتْاى آىُب سا ثش اعبط یک عشی الگُْبی هؾخـ
تضلیل هغبلؼبت
دعتَثٌذی کشد.پژُّؼ صبضش ثب ُذف
هجتٌی ثشعجک صًذگی دس ایشاى اًزبم ؽذٍ اعت.اص ثیي
 87همبلَی رغتزْ ؽذٍ دس تبسًوبُبی فبسعی ًوبیَ
کٌٌذٍ همبالت ػلوی -پژُّؾی  21همبلَ ثَ ؽکل ػویك
هشّس ّ هغبلؼَ ؽذٍ اعت .هؼیبس اًتخبة همبالت توشکض
آى ُب ثش سّی عجک صًذگی صًبى ّ رْاًبى ثْدٍ اعت.
ُوچٌیي تالػ ؽذٍ اعت همبالتی ثشگضیذٍ ؽْد کَ عجک
صًذگی دس آىُب ثَ ػٌْاى هتغیش ّاثغتَ هغبلؼَ ؽذٍ
ً ًْ ّ رْاى دس
ثبؽذ.عجک صًذگی اص هفبُین ًغجتب
پژُّؼُبی ربهؼَ ؽٌبعبًَ ایشاًی اعت .هؤیذ ایي
هغلت تؼذاد اًذک پژُّؼُبی فْست گشفتَ دس ایي صْصٍ
ًغجت ثَ عبیش صْصٍ ُبیی اعت کَ ربهؼَؽٌبعی دس
ایشاى ثَ آى پشداختَ اعتً .تبیذ ایي پژُّؼ ثیبىگش
آى اعت کَ دس اغلت پژُّؼ ُب عجک صًذگی ثَ ػٌْاى
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یکی اص هتغیشُبی هغتمل عٌزیذٍ ؽذٍ اعت .کوتش
پژُّؾی اعت کَ هضمك دس آى عجک صًذگی سا ثَ ػٌْاى
هتغیش ّاثغتَ ثشسعی کشدٍ ثبؽذ ّ تأحیش عبیش
هتغیشُبی هختلف ثش آى ساعٌزیذٍ ثبؽذ .پژُّؼُبیی
کَ ثَ هغبلؼَ اثؼبد ّ هؤلفَُبی عجک صًذگی صًبى ّ
رْاًبى ایشاًی پشداختَاًذ اغلت اثؼبد خبفی اص عجک
صًذگی آًبى سا هْسد هغبلؼَ لشاس دادٍاًذ.ػوذٍی
ًْیغٌذگبى همبالت ّ پژُّؼگشاى اص عَ هؤلفَی اّلبت
فشاغت ،هقشف ّ هذیشیت ثذى ثشای تْضیش ّ تْفیف عجک
صًذگی ربهؼَی آهبسی خْد اعتفبدٍ کشدٍاًذ .ایي دس
هٌتمذاى
اص
یکی
لْل
ثَ
کَ
اعت
صبلی
ثْسدیْ(رٌکیٌض)2958،کشدّکبسُبی عبصًذٍی عجک صًذگی
دسگغتشٍی هیذاىُبی هتؼذد ّ هتٌْػی پشاکٌذٍاًذ .دس
ًتیزَ پیْعتگی ّ اًغزبم آىُب ّ «ّالؼیت»ّرْد
داؽتي آىُب ،هغتْس ّ پٌِبى اعت(رٌکیٌض2958،
.)119:
فمذاى یک هغبلؼَ ُوَربًجَ ّ ػویك ثبػج ؽذٍ اعت تب
ًتبیذ هغبلؼبت فْست گشفتَ
تفبّت اًذکی دس ثیي
هؾبُذٍ ؽْد .ؽبیذ یکی اص دالیل ثشّص ایي اهش توشکض
تضمیمبت فْست گشفتَ ثش سّی ؽِشًّذاى تِشاًی ثْدٍ
ثبؽذ .یبفتَُبی پژُّؼ ًؾبى هیدُذ کَ ًضدیک ثَ
ًیوی اص پژُّؼُبی فْست گشفتَ ثش سّی ؽِشًّذاى
تِشاًی ثْدٍ اعت .الجتَ رزاثیت فضبی ارتوبػی
تِشاى سا ثشای پژُّؾگشاى ایشاًی ًجبیذ ًبدیذٍ
گشفت.کوتش پژُّؾی عجک صًذگی هشداى ثَ عْس خبؿ سا
عْژٍی هغبلؼَی تضمیك خْد لشاس دادٍ اعت .اص ثیي
هتغیشُبی ثشسعی ؽذٍ هتغیش عشهبیَ فشٌُگی ثب  9ثبس
تکشاس ّ اًذاصٍ احش  7.99ثیؾتشیي تبحیش سا ثش عجک
صًذگی صًبى ّ رْاًبى ایشاًی داؽتَ اعت.هغبلؼَ
تضمیمبت کیفی هشّس ؽذٍ دس ایي صْصٍ ًیض اص تججیي
کٌٌذگی ثبالی هتغیش عشهبیَ فشٌُگی ،ثَ ػٌْاى یکی
اص هتغیشُبی احشگزاس ثش عجک صًذگی صًبى ّ رْاًبى
ایشاًی صکبیت هیکٌذُ .وَی پژُّؼُبی کوی ّ کیفی
هشّس ؽذٍ کَ ثَ ثشسعی هیضاى احشگزاسی تضقیالت ثش
عجک صًذگی صًبى ّ رْاًبى ایشاًی پشداختَاًذ،
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تأحیش هخجت تضقیالت دس گشایؼ صًبى ّ رْاًبى ثَ عجک
صًذگی هذسى سا گضاسػ هیکٌٌذ .اًذاصٍی احش گضاسػ
هؤیذ ُویي
ؽذٍ  7.1دس فشاتضلیل ثشای ایي هتغیش
اهش اعت .هتغیش دیيداسی ّ عي دس پژُّؼُبی هشّس
ؽذٍ کَ ثَ ثشسعی هیضاى ُوجغتگی ایي دّ هتغیش ثب
عجک صًذگی پشداختَاًذ ًؾبى هیدُذ کَ ایي دّ هتغیش
ساثغَ ضؼیف ّ هٌفی ثب گشایؼ صًبى ّ رْاًبى ثَ عجک
صًذگی هذسى داسًذ .ثَ ػجبستی ثب افضایؼ عي هیضاى
گشایؼ افشاد ثَ عجک صًذگی هذسى کوتش هیؽْد.
ُوچٌیي افشادی کَ اص ًظش اًذاصٍگیشی ؽبخـُبی
دیٌذاسی ًوشٍی ثبالتشی دس پژُّؼُب کغت کشدٍاًذ
گشایؼ کوتشی ثَ عجک صًذگی هذسى داسًذ .اًذاصٍاحش
گضاسػ ؽذٍ دس فشاتضلیل ثشای ایي دّ هتغیش ایي
هْضْع سا تأییذ هیکٌذ .ثیؾتش پژُّؼُب ثَ غیش اص
پژُّؼ(صاسع ّ فالس )2932،کَ تأحیشگزاسی ثبالی هتغیش
پبیگبٍ التقبدی -ارتوبػی ّ عشهبیَ التقبدی ًغجت
ثَ عبیش هتغیشُبی تجییي کٌٌذٍ عجک صًذگی صًبى ّ
رْاًبى سا گضاسػ هیدُذ ،عبیش پژُّؼُبی کوی ّ کیفی
هغبلؼَ ؽذٍ هیضاى ُنثغتگی پبییي ایي دّ هتغیش سا
دس تجییي عجک صًذگی ایي دّ لؾش ایشاًی گضاسػ
هیدٌُذ .ثَ ػجبستی هیتْاى ًتیزَ گشفت عجک صًذگی
ثشای صًبى ّ رْاًبى ایشاًی یک اهش ّاثغتَ ثَ
التقبد ّ عجمَ ًیغت.
یبفتَُبی ایي پژُّؼ ثب هجبصج ًظشی فبصت ًظشاى ّ
ًتبیذ هغبلؼبت فْست گشفتَ تْعظ پژُّؾگشاى ایشاًی
لشاثت ّ ُوخْاًی داسدً .تبیذ پژُّؼ آصاد ّ
ؽبلچی()2959؛فبضلی()2951؛ ایوبى ّ هشصوتی()2939
ًیض ثیبىگش ایي اعت کَ ثب افضایؼ عشهبیَ فشٌُگی
اصتوبل گضیٌؼ عجک صًذگی هذسى افضایؼ هییبثذ.
ًیض
ثٌِْئی()2953
ّ
اثشاُیوی
تضمیك
ًتبیذ
یبفتَُبی ایي پژُّؼ کَ هتغیش پبیگبٍ التقبدی-
ارتوبػی ّ عشهبیَ ارتوبػی ًیغت کَ عجت ایزبد
هٌؼُبی خبؿ ثشای عْق دادى رْاًبى ثَ عجک صًذگی
خبؿ هیؽْد؛ ثلکَ عشهبیَ فشٌُگی رْاًبى اعت کَ ثیؼ
اص ُش چیض تؼییي کٌٌذٍ عجک صًذگی آًبى خْاُذ ثْد
تأییذ هیکٌذ.
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پذیذٍُب ّ ُغتبسُبی ارتوبػی ،سفتبسی ّ فشٌُگی ثَ
خْدی خْد پیچیذٍتش ّ ثغشًذتش اص آى ُغتٌذ کَ ثب
ارشای یک یب چٌذ هغبلؼَ تشکیجی ،ثبصًگشی ّ
فشاتضلیل تشدیذُب ،عؤال ُب ،چبلؼُب ّ یب ثضشاىُبی
پبسادایوی ،خألُب ّ صفشٍُبی ؽٌبختی ّ هؾکالت سّػ
ؽٌبختی آى صدّدٍ ؽًْذ .ثٌبثشایي اًزبم یک
فشاتضلیل پبیبى ساٍ ًیغت ّ دس ثغیبسی اص ؽشایظ
عشاًزبم یک هغبلؼَی تشکیجی یب فشاتضلیل خْد
عشاًزبم یک ساٍ یب هغیش رذیذ اعت.
دس هزوْع هیتْاى گفت دس ثیي پژُؼُبی اًزبم ؽذٍ دس
صْصٍی عجک صًذگی اغلت عجک صًذگی ثَ ػٌْاى یکی اص
هتغیشُبی هغتمل دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت ّ هیضاى
ُوجغتگی هؤلفَُبی هختلف آى ثب هتغیش ّاثغتَ دیگش
عٌزیذٍ ؽذٍ اعتُ .ویي هغألَ دعتشعی ثَ هغبلؼبتی
ساکَ دس آى عجک صًذگی ثَ ػٌْاى هتغیش ّاثغتَ دس
ًظش گشفتَ ؽذٍ ثبؽذ ثشای هب هؾکل کشدٍ اعت .عجک
صًذگی یک هفِْم گغتشدٍ ّ پیچیذٍ اعت .پژُّؼُبی
ثشسعی ؽذٍ ُش کذام ثَ هغبلؼَ اثؼبد خبفی اص ایي
هفِْم پشداختَاًذ .لزا ثب لغؼیت ًویتْاى گفت کَ
ٌ ُوبى
هخالً عجک صًذگی هذسى دس هغبلؼَ «الف» دلیمب
عجک صًذگی هذسى گضاسػ ؽذٍ دس هغبلؼَ «ة» اعتُ.ن
چٌیٌي هیتْاى تٌِب ثَ دلیل تؼذاد گضاسػ ثیؾتش،
عشهبیَ فشٌُگی یب عبیش هتغیشُبی اعتخشاد ؽذٍ
هبًٌذ عي ّ تضقیالت سا ثب لغؼیت صیبد دس اّلْیت
ػْاهل هؤّ
حش ثش عجک صًذگی لشاس داد چشاکَ هوکي اعت
اّلْیت تٌِب ثَ ایي دلیل ثبؽذ کَ دیذگبٍ ُبی ًظشی
ّ یب هفبُین ػولیبتی دیگش ثَ ایي گغتشدگی هْسد
کبسثشد ّ آصهْى لشاس ًگشفتَاًذ ّ ایي ًویتْاًذ
ًؾبى دٌُذٍ لذست پبییي عبیش هتغیشُب دس تجییي عجک
صًذگی ثبؽذُ .ن چٌیي ایي پژُّؼ ثَ ًبچبس هتغیشُب
ّ ػْاهلی سا دس فشاتضلیل ّاسد کشدٍ اعت کَ ضشایت
ُوجغتگی آًِب ثب هتغیش عجک صًذگی گضاسػ ؽذٍ اعت،
چَ ثغب اگش توبهی هغبلؼبت اًزبم ؽذٍ ضشایت احش
توبهی هْاسد آصهْى خْد سا گضاسػ هیکشدًذ ًتبیذ
ایي تضمیك ثَ ؽکل دیگشی ثْد.
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آصاداسهکی ،ت ،چبّؽیبى ،س ()2952؛ ثذى ثَ
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