عًامل اجتماعی مؤثز بز ؽکافبیهوغلی
(مطالعٍ مًردی يالدیه ي جًاوان َجدٌ تا بیغت ي چُار(  88تا  )42عالٍ ؽُز دسفًل )
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تبضید پصیطـ94/10/03 :
چکیدٌ

پػٞٚف حبضط ثب ٞسف ثطضؾی عٛأُ اختٕبعی ٔؤثط ثط قىبفثیٗ٘ؿّی خٛا٘بٖ  18تب  24ؾبَ ٚ
ٚاِسیٗقبٖ زض قٟط زظف َٛا٘دبْ قس ٜاؾت.زض ایٗ پػٞٚف ،آٖچٛٔ ٝضز تٛخ ٝاؾت ،ضطٚضت إٞیت
زازٖ ث ٝپسیس ٜقىبف ٘ؿّی ٔیبٖ خٛا٘بٖ ٚ ٚاِسیٗ آ٘بٖ اؾت .چبضچٛة ٘ظطی ثب اؾتفبز ٜاظ ٘ظطیٞٝبی
٘ظطی ٝپطزاظا٘ی  ٓٞچٔ ٖٛبٟ٘بیٓ ،زٚضویٓ ،ایٍّٟٙبضتٔ ،بضٌبضت ٔیس ،خب٘ؿٌ، ٖٛیس٘عٔ ،ه ِٞٛبٖ،
خبوٛثؿٗ ٚ ٚاِؿ ٖٛا ضای ٝقس .ایٗ پػٞٚف ث ٝضٚـ پیٕبیكی ا٘دبْ قس ٜاؾت ٌ ٚطزآٚضی اعالعبت اظ
عطیك تىٙیه پطؾكٙبٔ ٝنٛضت ٌطفت ٝاؾت .خبٔع ٝآٔبضی پػٞٚف قبُٔ ٘ 5941فط اظ خٛا٘بٖ  18تب 24
ؾبِ ٝقٟط زظف َٛثٕٞ ٝطاٚ ٜاِسیٗقبٖ اؾت و ٝاظ ثیٗ آٖٞب ثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ،تعساز ٘ 360فط
ث ٝضٚـ ذٛقٝای چٙس ٔطحّٝای ث ٝعٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة قس٘س .یبفتٞٝبی پػٞٚف ٘كبٍ٘ط ایٗ اؾت وٝ
قىبفثیٗ ٘ؿّی (ٔتغیط ٚاثؿت )ٝثب ٔتغیطٞبی ٔسض٘یعاؾی ،ٖٛافعایف فطزٌطاییٌ ،ؿتطـ ٚؾبیُ
اضتجبطخٕعیٚ ،ضعیت قغّی ٔبزض ٔ ٚیعاٖ زضآٔس ٔبٞیب٘ ٝذب٘ٛاز ،ٜزاضای ضاثغٔ ٝعٙیزا ضی اؾت.
ياصگان کلیدی  :قىبف٘ؿّیٔ ،سض٘یعاؾی ،ٖٛپبیٍب ٜاختٕبعی-التهبزی ،ضؾب٘ٞٝبیخٕعی.

 .1اؾتبزیبض ٌط ٜٚاضتجبعبت اختٕبعی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احستٟطاٖ ٔطوعی

am-amirmazaheri@yahoo.com

 . 2زا٘ف آٔٛحت ٝوبض قٙبؾیاضقس خبٔعٝقٙبؾی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس تٟطاٖ ٔطوعی zeinab.monjezi@gmail.com
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مقدمٍ ي بیان مغألٍ

زٌٝٞصقت ٝتغییطات التهبزی ،فٗآٚضی  ٚاختٕبعی– ؾیبؾی ،فط ًٙٞخٛأع پیكطفت ٝنٙعتی ضا اظ
خٙجٞٝبی ثؿیبض ٔ ،ٟٓزٌطٌ ٖٛؾبذتٝاؾت.اعتمبزاتٔصٞجیٍ٘ ،طـ ٔطزْ پیطأ ٖٛعالق ،اظزٚاج ،ؾمظ-
خٙیٗ  ٚإٞیتی و ٝث ٝتكىیُ ذب٘ٛازٔ ٜیزٙٞس ٕٝٞ ،زٌطٌ ٖٛقس ٚ ٜث ٝعٛض وّی ،ذٛاؾت ٔطزْ اظ
ظ٘سٌی تغییط وطز ٜاؾت .تغییط  ٚتحٛالت قٟط٘كیٙی ،نٙعتیقسٖ  ، ... ٚث ٝعٛض وّی ٔٙدط ث ٝپیسایف
تغییط ثیٗ٘ؿّی قسٜاؾت.
قىبفثیٗ٘ؿّی اظ تٕبیعٞبی لغجی  ٚقسیس ثیٗ٘ؿّی حىبیت زاضز و ٝنٛضت ثیط٘ٚی آٖ ٔیتٛا٘س
قىُ تعبضو  ٚوكٕىف٘ؿّی پیسا وٙس ،ثركی اظ ایٗ تٕبیعٞب  ٚاذتالف٘ظطٞب ث ٝتٛلعبت ز ٚعطف ثبظ
ٔیٌطزز.
ثب ٚضٚز ٚؾبیُ  ٚتىِٛٛٙغیٞبی خسیس ث ٝعطن ٝخبٔع ،ٝقبٞس ایٗ ٞؿتیٓ وٚ ٝاِسیٗ  ٚفطظ٘ساٖ
ؾبعتٞبی ٔتٕبزی زض وٙبض یهزیٍط ٔی٘كیٙٙس ،ثس ٖٚآٖ و ٝحطفی ثطای ٌفتٗ زاقت ٝثبقٙس .زض قطایظ
فعّی ضٚاثظ ٔٛخٛز ٔیبٖ ٚاِسیٗ  ٚفطظ٘ساٖ ث ٝؾطزی ٌطائیس ٚ ٜز٘ ٚؿُ ث ٝزِیُ زاقتٗ تفبٚتٞبی
اختٕبعی  ٚتدطثٞٝبی ظیؿتٔ ٝرتّف ،ظ٘سٌی ضا اظ زیسٌب ٜذٛز ٍ٘طیؿتٔ ٚ ٝغبثك ثب ثیٙف ذٛز آٖ ضا
تفؿیط ٔیوٙٙس٘ .ؿُ زیطٚظ (ٚاِسیٗ) احؿبؼ زا٘بیی  ٚثب تدطثٍی ٔیوٙس ٘ ٚؿُ أطٚظ (فطظ٘ساٖ) وٝ
ذٛاٞبٖ تغبثك ثب پیكطفتٞبی ضٚظ اؾت ،زض ثطاثط آٖ ٞب ٚاوٙف ٘كبٖ ٔیزٞس  ٚچ ٖٛاظ پؽ ٔٙغك ٚ
٘هیحتٞبی ضیكٝزاض  ٚؾطقبض اظ تدطث ٝآٖٞب ثط ٕ٘یآیس ثِ ٝدجبظی ضٚی ٔیآٚضز (زا٘بیی.)8 :1384،
زض چٙیٗ قطایغی اؾت و ٝثحطاٖ ٛٞیت یب ثیٛٞیتی زض خبٔع ٝثطای خٛا٘بٖ ثٚ ٝخٛز ٔیآیس و ٝذٛز
ٔیتٛا٘س ظٔی ٝٙآقفتٍی اختٕبعی  ٚزض نٛضت حبز آٖ ،ظٔی ٝٙثحطاٖ اختٕبعی ضا زض خبٔع ٝفطا ٓٞوٙس
(ٔٛؾٛی چّه.)98 :1388 ،
اظ ؾٛی زیٍط ثطای قٙبذت  ٚزضن نحیح خبٔع ٝایطاٖ ثبیس تغییط  ٚتح َٛذب٘ٛازٜٞبی ایطا٘ی ضا
ٔغبِعٕٛ٘ ٝز  ٚثطای ف ٚ ٟٓتحّیُ زضؾت آؾیتٞبی ٔٛخٛز زض خبٔع ٝایطاٖ٘ ،یبظٔٙس ثطضؾی ٔؿأِٝ
قىبف ٘ؿّی ثیٗ ٚاِسیٗ ث ٝعٛٙاٖ ٘ؿُ زیطٚظ  ٚفطظ٘ساٖ ث ٝعٛٙاٖ ٘ؿُ أطٚظ ث ٝعٛٙاٖ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ
ٔؿبیُ زض حٛظ ٜآؾیتقٙبؾی ذب٘ٛازٞ ٜؿتیٓ (ظٔب٘یبٖ.)10 :1387،
زض خبٔع ٝزیطٚظ قٟط زظف َٛو ٝخبٔعٝای ؾٙتی ثٛز ،فطظ٘س تبثع وبُٔ ٚاِسیٙف ثٛز  ٚزؾتٛضٞبی آٖٞاب
ضا ثیچٖٚٛچطا اعبعت ٔیوطز  ٚحك اعتطاو ٘ساقت .أب أطٚظٞ ٜطچ ٝظٔبٖ پیف ٔیضٚز فطظ٘ساٖ ٘ؿجت
ث٘ ٝظطات  ٚعمبیس  ٚافىبض ٚاِسیٗقبٖ ثیاعتٙبتط قس ٚ ٜآ٘بٖ ضا وٓاعاال ٌ ٚاب ٜثایاعاال اظ زا٘اف ضٚظ
ٔیپٙساضز  ٚاظ آٖخب و ٝچٙیٗ ضفتبضی ثطای ٚاِسیٗ لبثُ لج٘ َٛیؿت ،زض ثطاثط آٖ ٚاوٙف ٘كبٖ ٔیزٙٞس ٚ
ٕٞیٗ عُٕ ثبعث ٔی قٛز اضتجبعبت عبعفی  ٚنٕیٕب٘ٔ ٝیبٖ ز٘ ٚؿُ اظ ثیٗ ثطٚز .اظ ؾٛی زیٍاط خٛا٘ابٖ
ٔطٚظ قٟط زظف َٛث ٝزِیُ اختٕبعیقسٖ ٔتفبٚت  ٚزٌطٌ٘ٛی خبٔع ،ٝذٛاٞبٖ آٖ ا٘س و ٝثا ٝؾاجه أاطٚظ
ظ٘سٌی وٙٙس  ٚاظ ایٗ وٚ ٝاِسیٗ آزاةٚضؾ ٚ ْٛاضظـٞبی ذبل ذٛز ضا زض ذب٘ ٝاعٕبَ ٔیوٙٙاس ،احؿابؼ
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عواهل اجتواعی هؤثر بر شکافبیيًسلی
(هطالعه هوردی والدیي و جواًاى هجده تا بیست و چهار(  91تا  )42ساله شهر دزفول )

ضضبیت ٕ٘ی وٙٙس .چٙیٗ اؾت وٞ ٝطوؽ عجك ٍ٘طـ  ٚزیسٌب ٜذٛز عُٕ وطز ٚ ٜز٘ ٚؿُ ضا ثب ٔكىالت
ٔتعسزی زض ثطذٛضز ثب یهزیٍط ٔٛاخٔ ٝیوٙس.
ٔؿأِ ٝقىبف٘ؿّی ٔٛضز تٛخ ٝثؿیبضی اظ ٔحممبٖ ثٛز ٚ ٜپػٞٚفٞبیی ٘یع زض زاذُ  ٚذبضج اظ وكاٛض
زض ایٗ حٛظ ٜا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت .زض ظیط ث ٝتعسازی اظ ایٗ پػٞٚفٞب اقبضٔ ٜیقٛز:
ٞبضٚی  ٚفطیٔبٖ ( )2007پػٞٚكی ثب عٛٙاٖ « قىبف٘ؿّیٍ٘ ،طـٞبی زا٘فآٔٛظاٖ ٚ ٚاِسیٗقابٖ»
زض آٔطیىب ا٘دبْ زازٜا٘س و ٝزض آٖ ٘ 200فط اظ زا٘فآٔٛظاٖ ٚ ٚاِسیٗقابٖ ضا زض ظٔیٙاٞٝابی آقاٛةٔ ،اٛاز
ٔرسض ،اظزٚاج ،وبض  ٚضفتبض خٙؿی ٔمبیؿ ٝوطزٜا٘س ٔ ٚحممبٖ ،زض ٟ٘بیات ثا ٝایاٗ ٘تیدا ٝضؾایسٜا٘اس واٝ
قىبف٘ؿّی زض ایٗ ظٔیٞٝٙب ثیٗ ٚاِسیٗ  ٚفطظ٘ساٖقبٖ ٚخٛز زاضز.
ثطٚزی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1994تحّیّی عِٛی اظ زازٜٞبی پیٕبیف ّٔی وٛزوبٖ زض آٔطیىب ٔطثٛط ثٔ ٝمبعع
ظٔب٘ی  1987 ٚ 1981ا٘دبْ زازٜا٘س ٕٝ٘ٛ٘ .آٖٞب قبُٔ  592ذب٘ٛاز ٜو ٝزض ٞط ز ٚپیٕبیف قطوت زاقت-ٝ
ا٘س  ،ثٛز ٜاؾت٘ .تبیح تحّیُٞب ٘كبٖ زازٛ٘ ،خٛا٘ب٘ی و ٝث ٝنٛضت فعابَ زض تهإیٌٓیاطیٞابی ذاب٘ٛازٜ
قطوت زاز ٜقسٜا٘س  ٚضٚاثظ آٖٞب ثب پسضاٖقبٖ نٕیٕیتط ثاٛز ٜاؾات (ثاط اؾابؼ زازٞ ٜابی  ،)1981زض
پیٕبیف قف ؾبَ ثعسٍ٘ ،طـٞبی آٖٞب ثب پسضاٖقبٖ ،قجبٞت ثیكتطی زاقت.
آزاْٚیّیبْ قبیپط )1998( ٚتحمیمی زض زا٘كٍب ٜفّٛضیسای قٕبِی زض ٔٛضز ضٚاثظ ٚاِسیٗ  ٚفطظ٘ساٖ ا٘دابْ
زاز .ث٘ ٝظط ا ٚتعسازی اظ ٔساضن  ٚقٛاٞس ٚخٛز زاضز ٔجٙی ثاط ایاٗ واٚ ٝاِاسیٗ  ٚفطظ٘اساٖ ثا ٝقایٜٛای
ٔتفبٚت ،ضٚاثظقبٖ ضا ثب یهزیٍط ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیزٙٞس.
ایٗ تحمیك تحت عٛٙاٖ پیٕبیف ّٔی ذب٘ٛازٜٞب زض ثیٗ ٘ 2950فط اخطا ٌطزیس.
اَداف عمدٌ تحقیق

اِٚی عجبضت اؾت اظ  :ثطضؾی ٓٞثؿتٍی ثیٗ٘ؿّی ثیٗ ٚاِسیٗ  ٚفطظ٘ساٖ .
زٔٚی عجبضتاؾت اظ  :ثطضؾی اٍِٞٛبی ؾبذتبضاختٕبعی تعییٗ عُّ  ٚعٛأُ ٔطتجظ ثب ایٗ ٓٞثؿتٍی.
یبفتٞٝبی تحمیك٘ ،كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیعاٖ ظیبزی اظ تٛافك ٘ساقتٗ  ٚاذتالف ٔیبٖ ٚاِسیٗ  ٚفطظ٘اساٖ
ٚخٛز زاضز .لٛیتطیٗ  ٚپبیساضتطیٗ ٔتغیطٞبی تأثیطٌصاض ثط ایٗ ٔؿأِ ٝعجبضتاؾت اظ ؾٗ ،خٙؿیتٚ ،ضعیت
تآٔ ٚ ُٞدبٚضت ٔؿى٘ٛی.
وٕٞ ٚ ٗٞٛىبضاٖ ( )1986زض تحمیمی ثیٗفطٍٙٞی ث ٝثطضؾای تاأثیط لكاطثٙاسی اختٕابعی ثاط ا٘تمابَ
ثیٗ٘ؿّی اضظـٞب پطزاذتٝا٘س .آٖٞب ث ٝعٛض ذبل ث ٝثطضؾی تأثیط ٔٛلعیت ذب٘ٛاز ٜزض لكطثٙسی اختٕابعی
 ٛ٘ ٚقغُ ٚاِسیٗ ثط ٔیعاٖ إٞیت ذٛزخٟتزٞی (ثا ٝعٙاٛاٖ یاه اضظـ) اظ ٘ظاط ٚاِاسیٗ  ٚفطظ٘اساٖ
ثٛزٜا٘س .ایٗ ثطضؾی ث ٝنٛضت ثیٗفطٍٙٞی  ٚزض آٔطیىب ّٙٞ ٚس ث ٝعٛض ٓٞظٔبٖ اخطا قس .خبٔع ٝآٔبضی ایٗ
تحمیك ٚاحسٞبی ٘ؿّی (پسض-فطظ٘ساٖ) ثٛز ٜاؾت٘ .تبیح تحمیك ٘كبٖ زاز و ٝپبیٍب ٜالتهبزی –اختٕابعی
 ٚثٝعٛض ذبل ٘ ٛقغُ ٚاِسیٗ (ثط اؾبؼ ٔیعاٖ فطنت اؾتفبز ٜاظ ذاللیت  ٚذٛزخٟاتزٞای زض ا٘دابْ
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وبضٞب) اضتجبط ٔٙفی لٛی ثب ٔیعاٖ إٞیت ذٛزخٟت زٞی اظ ٘ظط ٚاِسیٗ زاضز  ٚثاٝعاٛض ییاطٔؿاتمیٓ  ٚاظ
عطیك ٚاِسیٗ ثبعث ٓٞذٛا٘ی  ٚا٘تمبَ اضظـ ذٛزخٟتزٞی ث ٝفطظ٘ساٖ (٘ٛخٛا٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ) ٔیقٛز.
عّی احٕس اِفتی ( )1384-5پػٞٚكی تحت عٛٙاٖ «ثطضؾی خبٔعٝقٙبذتی تفابٚت ٍ٘اطـٞاب  ٚاضظـ-
ٞبی اختٕبعی (اظزٚاج ) ثیٗ ز٘ ٚؿُ خٛا٘بٖ ٚ ٚاِسیٗ قٟط ٌیالٖیطة» ضا ا٘دبْ زاز ٜاؾات .ثإٞ ٝایٗ
ٔٙظٛض ٔحمك اظ ثیٗ خٛا٘بٖ ؾٙیٗ  20-25ؾبَ ٚ ٚاِسیٗ ؾٙیٗ 40-60ؾبَ ٌیالٖیطة ٘ 240فاط ضا ثاٝ
ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ا٘تربة وطز.
ضٚـ پػٞٚف ،ضٚـ پیٕبیكی اظ ٘ ٛتٛنیفی-تجییٙی اؾت .ثٙٔ ٝظاٛض ٌاطزآٚضی اعالعابت ٘یاع اظ
پطؾف٘بٔ ٝاؾتفبز ٜقس ٘ .تبیح ایٗ تحمیك ٘كبٖ زاز ثیٗ ٍ٘طـ زض ٔاٛضز ؾاٗ اظزٚاج پؿاطاٖ زض ثایٗ زٚ
٘ؿُ تفبٚتٔعٙی ٚخٛز زاضز.
ٔعس٘ی پٛض ( )1384زض پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾیاضقس ذٛز ثب عٛٙاٖ« پٙسپصیطی خٛا٘ابٖ اظ ٚاِاسیٗ ثاب تاأثیط
ذب٘ٛاز ،ٜزٚؾتبٖ  ٚضؾب٘ٞٝبی اضتجبطخٕعی ثب ٞسف تعییٗ ٘مف ذب٘ٛاز ،ٜزٚؾتبٖ ٚ ٚؾبیُ اضتجبطخٕعی ثاط
پصیطـ پٙسٞبی ٚاِسیٗ» ثٔ ٝؿئّ ٝقىبف٘ؿّی پطزاذت ٝاؾت.
ایٗ پبیبٖ ٘بٔ ،ٝتأویس ذبنی ثط ٘مف ذب٘ٛاز ٜث ٝعٛٙاٖ عبُٔ ٔ ٟٓا٘ؿدبْ ثیٗ٘ؿّی لبیُ اؾت  ٚثاٝ
ثطضؾی ٔٛا٘ع ٔ ٚكىالتی و ٝثط ؾط ضا ٜخبٔعٝپصیطی ذب٘ٛاز ٜاؾتٔ ،یپطزاظزٓٞ .چٙیٗ ٔحماك ،هٟاٛض ٚ
ثطٚظ عٙبٖ ٌؿیرت ٝفٗ آٚضی اعالعبت ضا ٔب٘ع خسی زض ا٘دبْ ٚهیفٚ ٝاِسیٗ زض تعبُٔ ثب فطظ٘ساٖ ث ٝقإبض
ٔیآٚضز .خبٔع ٝآٔبضی ایٗ تحمیك ،زا٘فآٔٛظاٖ زثیطؾتب٘ی  ٚزا٘كدٛیبٖ قٟط تٟطاٖ ضا قبُٔ ٔیقٛز.
ٔٙهٛض حمیمتیبٖ  ٚعجبؼ یفبضی ( )1389زض پػٞٚكی تحت عٛٙاٖ« ثطضؾی عُّ قاىبف٘ؿاّی ثایٗ
زا٘فآٔٛظاٖ ٔتٛؾغ ٝقٟط الٔطز اؾتبٖ فبضؼ ٚ ٚاِسیٗقابٖ » ثاٛٔ ٝضا ٛقاىبف٘ؿاّی پطزاذتاٝا٘اس.
خبٔعٝآٔبضی تحمیك وّی٘ 1603 ٝفط اظ زا٘فآٔٛظاٖ ٔتٛؾغ ٝقٟط الٔطز ثٛز و ٝاظ ثیٗ آٖٞب ثب اؾاتفبز ٜاظ
فطٔ َٛوٛوطاٖ تعساز ٘ 270فط ث ٝضٚـ ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای ث ٝعٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة  ٚاعالعابت ٔاٛضز
٘یبظ اظ آٖٞب ثٚ ٝؾیّ ٝپطؾكٙبٔ ٝخٕعآٚضی ٌطزیس٘ .تبیح تحمیاك حابوی اظ آٖ ثاٛز وأ ٝتغیطٞابی زضن
٘ىطزٖ ٔتمبثُ ٚاِسیٗ  ٚفطظ٘ساٖ٘ ،ظبضت اضظقی ٚاِسیٗ ثط فطظ٘سأٖ ،یعاٖ زؾتطؾی فطظ٘اساٖ ثاٚ ٝؾابیُ
اضتجبطخٕعی ،قطایظ ذبل خبٔعٌٛ٘ ،ٝطایی فطظ٘ساٖ ،خٟب٘یقسٖ ٔ ٚسض٘یت ،ٝؾٙتقىٙی  ٚافعایف ؾاغح
تحهیالت فطظ٘ساٖ اضتجبط ٔعٙبزاضی ثب ٔیعاٖ قىبف٘ؿّی ثایٗ خٛا٘ابٖ ٚ ٚاِاسیٗ آٖٞاب زاضز .ثاِ ٝحابػ
إٞیت  ٚضتجٝثٙسی ،اضظـٞبیی ٚخٛز زاضز .ضتجٞٝبی ثعسی ثطای پسضاٖ عجبضت ثٛز اظ ؾیبؾای ،اختٕابعی،
التهبزی  ٚفطٍٙٞی ِٚی ثطای ٔبزضاٖ ایٗ ضتجٞٝب عجبضتٙس اظ :اختٕبعی ،ؾیبؾی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی.
ٓٞچٙیٗ٘ ،تبیح حبنُ اظ ضٌطؾای ٖٛچٙاسٔتغیاط٘ ٜكابٖ زاز ٔتغیطٞابی ٔؿاتمُ ٚاضز قاس ٜزض ٔعبزِاٝ
ضٌطؾی ٖٛخٕعبً  55/8زضنس اظ تغییطات ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا تجییٗ ٔیوٙٙس.
ثطای چبضچٛة٘ظطی زض ایاٗ پاػٞٚف اظ ٘ظطیا٘ ٝظطیاٝپطزاظا٘ای ٞآچا ٖٛزٚضوایٓ ،ظیٕاٌُ ،یاس٘ع،
ٔبضٌبضتٔیس ،ایٍّٟٙبضت ،خب٘ؿٔ ٚ ٖٛهِٞٛبٖ اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
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زٚضویٓ ضٕٗ اقبض ٜث ٝا٘تمبَ ا٘ؿدبْ اظ ٔىب٘یىی ث ٝاضٌب٘یىی ،آثبض آٖ ضا ث ٝنٛضت ثطٚظ ثایٙٞدابضی،
اذتالَ ٘ ٚبثؿبٔب٘ی زض ضٚاثظ ،لٛاعس  ٚاضظـٞبی اختٕبعی ثطضؾی ٔیوٙسٚ .ی ثب ٍ٘بٞی ٌاصضا ثا ٝتابضید
٘كبٖ زاز و ٝچٍ ٝ٘ٛثب ٌصاض ث ٝخبٔع ٝاضٌب٘یىی أىب٘بت تبظٜای ثطای آظازی پسیس ٔایآیاسٚ ،خاساٖخٕعای
ضعیف ٔیقٛز ،فطزیت افطاز ضقس ٔییبثس  ٚاذتالَ ٘ ٚبثؿابٔب٘ی زض لٛاعاس  ٚاضظـٞاب قابیع ٔایٌاطزز.
ٞطچٙس و ٝزٚضویٓ ٔؿتمیٕبً ثٔ ٝؿأِ٘ ٝؿُ  ٚقىبف٘ؿُٞب اقبض٘ ٜىاطز ،ٜأاب آٖ ضا زض لبِات تمؿایٓوابض
اختٕبعی  ٚآثبضی و ٝایٗ پسیس ٜثط ضٚی خبٔع ٚ ٝضٚاثظ ا٘ؿب٘ی ٌصاقت ٝثا ٝناٛضت ییاطٔؿاتمیٓ ثطضؾای
ٔیوٙس(ضیتعض.)129-130 :1393 ،
ث ٝعمیس ٜظیُٕ ،ظٔب٘ی و ٝعضٛیت زض یه یب چٙس حّمٝاختٕبعی خبی ذٛز ضا ث ٝیه خبیٍابٜاختٕابعی
زض قجىٝای اظ حّمٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاختٕبعی زٞس ،قرهیت فطز زٌطٌٔ ٖٛیقٛز .زض ایٗ حبِت قرهیت
فطز اظ عطیك اقتطان زض حّمٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛث ٝقست ا٘كعبة پیسا ٔیوٙس ( .وٛظض٘ .)265 :1387 ،ظطیبت
ظیُٕ ضا ٔیتٛاٖ تجییٗ وٙٙس ٜضقس فطزٌطایی زض ز٘یبی خسیس زا٘ؿت .فطزٌطایی ض ٚث ٝتعایس زض ٘ؿُ خسیاس،
ؾجت ثٚٝخٛز آٔسٖ اذاللیبت  ٚاضظـٞبیی ٔیقٛز و ٝتٕبْ عطناٞٝابی ظ٘اسٌی ،اظ خّٕأ ٝاالنٞاب ٚ
ٔعیبضٞبی ا٘تربة ضا ثطای ٘ؿُ خٛاٖ ٔتٕبیع اظ ٘ؿُ ٌصقتٔ ٝیٕ٘بیس .تحت تاأثیط ایاٗ فطزٌطایای ٌاطٜٚ
ٔطخع زض ٘ؿُ خٛاٖ ٘یع زاضای تفبٚتٞبیی ثب ٘ؿُٞبی لجُ ٔیقٛز.
ایٍّٟٙبضت  ٚآثطاٞبٔؿ ٖٛزض ٘ظطی ٝتغییط اظضـ ثیٗ٘ؿُٞب ث ٝافعایف ؾغح تحهیالت و ٝذٛز یىی اظ
ٔؤِفٞٝبی ٔسض٘یعاؾی ٖٛاؾت ،تأویس ٔیوٙٙسٓٞ .چٙیٗ ایٍّٟٙبضت یىای اظ عٛأاُ تأثیطٌاصاض ثاط قاىبف
اضظـٞبی ٘ؿُٞب ضا خٟب٘یقسٖ اضتجبعبت ٔیزا٘سٚ .ی ٔیٌٛیس ٔیثیٙیٓ وا ٝخٛا٘ابٖ زض ؾطاؾاط خٟابٖ
ِجبؼٞبی خیٗ ٔیپٛقٙس  ٚثٛٔ ٝؾیمی پبح ٌٛـ ٔیزٙٞس ،أب وٕتط تفابٚتٞابی اضظقای آقاىبض اؾات
(ذبِمیفط.)114 :1381 ،
ٔبضٌبضتٔیس ،ایدبز فبنّ٘ٝؿّی ضا ٘تید ٝایدبز تغییطات اختٕبعی ٚؾیع  ٚعٕیمی ٔیزا٘اس وا ٝزض ز٘یاب
اتفبق افتبز ٜاؾت  ٚز٘یب ضا ٚاضز یه ٔطحّ ٝخسیسی اظ ضقس  ٚتحٕٛ٘ َٛز ٜاؾت .ثطاؾابؼ ایاٗ ٔغبِعابت،
ٞطٌب ٜزض خبٔع ٝزٌطٌ٘ٛیٞبی ؾطیع ٚ ٚؾیع اتفبق ٔیافتس ،ؾاجت ٔایقاٛز وا ٝقاطایظ ضقاس  ٚتطثیات
فطظ٘ساٖ ثؿیبض ٔتفبٚت اظ قطایظ لجّی یعٙی ٚاِسیٗ آٖٞب قٛز  ٚزض ٘تید ٝیه فبنّ٘ٝؿّی ثٚ ٝخٛز آیس.
ثطاؾبؼ ٘ظطی ٝخب٘ؿٔ ٖٛتغیط ٞبیی ٔب٘ٙس تٕبؼٞابی فطٍٙٞایٚ ،ؾابیُ اضتجابطخٕعای  ٚاؾاتفبز ٜاظ
آٖٞبٔ ،ؿبفطت  ٚتحهیُ افطاز (زض ٞطوساْ اظ ٘ؿُٞب) ٔیتٛا٘س ٔٙدط ث ٝتغییط اضظـٞب  ٚزض ٟ٘بیت ٔٙداط
ث ٝقىبف اضظقی ثب افطازی اظ ٘ؿُ زیٍط (ث ٝذهٛل ثعضيؾبالٖ) ؤٕ ٝىٗ اؾات زض چٙایٗ ٔاٛلعیتی
لطاض ٘ساقت ٝثبقٙس ،ق٘ٛس  ٚزض ٟ٘بیت ٔٙدط ث ٝقىبف٘ؿّی ٌطزز.
ٌیس٘ع  ،تعطیف ذبنی اظ ٘ؿُ اضای ٝزاز ٜاؾتٚ .ی ٘ؿُ ضا ٓٞچٓٞ ٖٛزٚضٜایٞابی اختٕابعی وا ٝزض
ع َٛظٔبٖ تطؾیٓ قسٜا٘س ،زض ٘ظط ٔیٌیطز (آظازاضٔىی٘ .)30 :1383 ،ظطیٌ ٝیس٘ع زضثبض٘ ٜؿُ حبوی اظ آٖ
اؾت وٚ ٝی قىبف  ٚتعبضو ثیٗ٘ؿّی ضا وبٔالً ضز ٔیوٙس  ٚثیفتط تٛخ ٝذٛز ضا ث ٝتفبٚت ثیٗ٘ؿاُٞاب
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ٔعغٛف ٔیوٙسٚ .ی ثب ٚخٛز تٛخ ٝثٔ ٝف٘ ْٟٛؿُ ،زیسٌب٘ ٜؿّی ٘ساقت ٚ ٝث ٝتفبٚت ثیٗ٘ؿُٞاب ثا ٝزیاس
ٔثجت ٔیٍ٘طز .ایٗ ثساٖ ٔعٙبؾت وٚ ٝی تفبٚت ٔیبٖ ٘ؿُٞب ضا یه أط عجیعی ٔایزا٘اس وا ٝثا ٝز٘جابَ
تغییطات  ٚزٌطٌ٘ٛی ٞبی ؾبذتبضی ثٚ ٝخٛز آٔس ٜزض خبٔعٕٛ٘ ٝز پیسا ٔیوٙسٚ .ی حتی اظ ایٗ ٘یع پب فطاتاط
ٌصاقت ٚ ٝزٌطٌ٘ٛیٞبی ثٚٝخٛز آٔس ٜزض ٙٞدبضٞب ٍ٘ ٚطـٞبی ٘ؿُٞبی خسیس ضا ٘كب٘ ٝتح ٚ َٛاعاتالی
فطٍٙٞی خبٔعٔ ٝیزا٘س.
خبوٛثؿ ٚ ٖٛثطیٚاِؿ ٖٛزض یبفتٞٝبی تحمیمی ذٛز اضتجبعی ٔیبٖ فبنّ ٝپبیٍب ٜاختٕبعی-التهبزی ثاب
تٛافك ٘ساقتٗ ٚاِسیٗ  -فطظ٘ساٖ یبفت ٝا٘س .ایٗ زٔ ٚسعی قسٜا٘س و ٝقىبف٘ؿّی ٔٛخٛز زض ذاب٘ٛازٜٞابی
ثب ذبؾتٍب ٜعجم ٝوبضٌط  ٚعجم ٝپبییٗ ثیفتط اؾتٚ .اِاسیٗ عجما ٝپابییٗ وا ٝفطظ٘اساٖقابٖ تحهایالت
ثبالتطی ٘ؿجت ث ٝفطظ٘ساٖ ثب تحهیالت پبییٗ ٓٞعجمٝقبٖ زاض٘س ،قىبف٘ؿّی ثیكتطی تدطثٔ ٝیوٙٙاس.
اظ ؾٛی زیٍط ٚاِسیٗ ثب ؾغح التهبزی ثبال و٘ ٝؿجت ث ٝزیٍط پسضاٖ ٓٞؾغح ذٛز ؾاٛاز پابییٙی زاض٘اس،
فبنّ٘ٝؿّی ثیكتطی ثب فطظ٘ساٖقبٖ زاض٘س(٘یبظی  ٚزیٍطی.)218 :1386 ،
ٔهِٞٛبٖ زض ٔغبِعبت عٛال٘ی و ٝضٚی تح َٛتبضیری اضتجبعبت ا٘دبْ زاز ٜثٛز ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس وٝ
ضؾب٘ٞٝب زض زٚضٜٞبی ٔرتّف تبضیری ،تأثیط لبععی زض تحٛالت تبضیری ثكط زاقتٝا٘سٚ .ی ٔسعی اؾت وٝ
تأثیط تّٛیعی ٚ ٖٛتىِٛٛٙغی وبٔپیٛتط ،ظزٚزٖ تفبٚتٞبی ظٔب٘ی ا ٔىب٘ی  ٚاعالْ عهط تابظٜای اؾات واٝ
ثبیس آٖ ضا «عهط خبٔع ٝخٟب٘ی» ٘بٔیس .ث ٝعمیسٔ ٜهِٞٛبٖ ٞط فاٗآٚضی ،ثكاط ضا ثا ٝتاسضیح زض فضابی
تبظٜای لطاض ٔیزٞس ٞ ٚط فضبی تبظ ،ٜعبّٔی تعییٗوٙٙس ٜزض ؾط٘ٛقات  ٚظ٘اسٌی ثكاط ثا ٝقإبض ٔایضٚز
(عبِی٘ .)212 :1388 ،ظطیٔ ٝهِٞٛبٖ ٘كبٖ ٔایزٞاس واٚ ٝی تاأثیط ضؾاب٘ٞ ٝاب ضا زض تغییاط  ٚتحاٛالت
ثٚٝخٛزآٔس ٜزض اضظـٞبٍ٘ ،طـ ٞب  ٚث ٝعٛض وّای ٙٞدبضٞابی ٘ؿاُ خسیاس ثؿایبض ٔاؤثط ٔایزا٘اس ایاٗ
٘ظطی ٝپطزاظ عّت انّی تغییطات ثٚ ٝخٛز آٔس ٜزض اضظـٞب ضا تٟٙب ث ٝضؾب٘ٞٝب تمّیُ زاز ٚ ٜعٛأُ زیٍاط ضا
زض ثٚ ٝخٛز آٔسٖ ایٗ پسیس ٜچٙسثعسی ٘بزیسٌ ٜطفت ٝاؾت .ؾؤاَ انّی و ٝزض ایٗ پػٞٚف ٔغاط ٔای-
قٛز ،ایٗ اؾت و ٝچ ٝعٛأّی ثبعث ثطٚظ قىبف ثیٗ ز٘ ٚؿُ ٚاِسیٗ  ٚفطظ٘ساٖ ٔیقٛز ؟ آیب ضاٜوبضٞبیی
ثطای ٔمبثّ ٝثب آٖ ٚخٛز زاضز ؟ ٚثب ٞسف وّی «ثطضؾی عٛأُ اختٕبعی ٔاؤثط ثاط قاىبف٘ؿاّی ٚاِاسیٗ ٚ
فطظ٘ساٖ  18تب  24ؾبَ زض  » 1393ا٘دبْ قس ٜاؾت  ٚاٞساف اذتهبنی ایٗ تحمیك ث ٝقط ظیط ٞؿتٙس :
ثطضؾی تأثیط ٚؾبیُ اضتجبطخٕعی زض ثطٚظ قىبف٘ؿّی
ثطضؾی تأثیط ٔسض٘یعاؾی ٖٛزض ثطٚظ قىبف٘ؿّی
ثطضؾی تأثیط فطزٌطایی خٛا٘بٖ أطٚظ زض ثطٚظ قىبف٘ؿّی
ثطضؾی تأثیط پبیٍب ٜالتهبزی-اختٕبعی ذب٘ٛاز ٜزض ثطٚظ قىبف٘ؿّی.
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بزاعاط مدل تحلیل کٍ در پاییه آمدٌ اعت ،تحلیل فزضیٍَای پضيَؼ بٍ ؽزح سیز اعت :

فطضی ٝا : َٚث٘ ٝظط ٔیضؾس ثیٗ ٔسض٘یعاؾی ٚ ٖٛقىبف٘ؿّی ضاثغٔ ٝعٙیزاضی ٚخٛز زاضز.
فطض ٝز : ْٚث٘ ٝظطٔیضؾس ثیٗ پبیٍب ٜاختٕبعی  ٚالتهبزی ٚاِاسیٗ  ٚقاىبف٘ؿاّی ضاثغأ ٝعٙایزاضی
ٚخٛز زاضز.
فطضی ٝؾ : ْٛث٘ ٝظط ٔیضؾس ثیٗ افعایف فطزٌطایی خٛا٘بٖ  ٚقىبف٘ؿّی ضاثغٔ ٝعٙیزاضی ٚخٛز زاضز.
فطضی ٝچٟبضْ  :ث٘ ٝظط ٔیضؾس ثیٗ ٌؿتطـ ٚؾبیُ اضتجبطخٕعی  ٚقىبف٘ؿّی ضاثغٔ ٝعٙیزاضی ٚخاٛز
زاضز.
مدل تحلیلی تحقیق

پدر

فرزود

مادر

پایگاٌ اجتماعی -اقتصادی

درآمد

اشتغال

تحصیالت

شکاف تیه وسلی

فردگرایی

مدرویساسیًن

رساوٍ َای جمعی

استقالل رأی
اعتماد تٍ وفس

تکىًلًشی

تغییر

مدرن

گريٌ
مرجع

تلًیسیًن

ماًَارٌ

کتاب
ريزوامٍ
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ابشار ي ريػ

پػٞٚف حبضط اظ ٘ ٛپیٕبیكی ا٘دبْ قسٜاؾت .خبٔعٝآٔبضی پػٞٚف حبضط ،وّی ٝخٛا٘بٖ  18تب 24
ؾبَ قٟط زظف َٛاؾت و٘ 5941 ٝفط ٌعاضـ قسٜاؾت .ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض ایٗ پػٞٚفٌٕٝ٘ٛ٘ ،یطی
ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای اؾت .ثطای ا٘دبْ ایٗ تحمیك  ٚخٕعآٚضی اعالعبت ث ٝعٛض ٔتٛؾظ ٘ 360فط ثٝ
عٛٙاٖ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتعییٗ ٌطزیس .اثعاضی و ٝزض ایٗ پػٞٚف ثطای ٌطزآٚضی اعالعبت ا٘تربة قس ٜاؾت،
پطؾف٘بٔ ٝحضٛضی اؾت .خٟت قٙبؾبیی اعتجبض قبذمٞبی پطؾف٘بٔ ٝاظ اعتجبض نٛضی اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت  ٚپطؾف٘بٔ ٝتٟی ٝقس ٜث ٝتعسازی افطاز ٔترهم زاز ٜقس ٔ ٚیعاٖ تٛافك آٖٞب ضا ث ٝعٛٙاٖ اعتجبض
پطؾف٘بٔ ٝزض ٘ظط ٌطفتٝقس .ثطای آظٔ ٖٛپبیبیی ؾؤاَ ٞب ،اظ آِفبی وط٘ٚجبخ ثٟط ٜثطزیٓ .پطؾف ٞب زاضای
پبیبیی الظْ ثٛز٘س .آِفبیوط٘ٚجبخ پطؾف٘بٔ 91 ٝزضنس ثٝزؾت آٔس .ثٙبثطایٌٗٛ ،یٞٝبی عطاحی قسٜ
قىبف٘ؿّی زاضای اعتٕبز (پبیبیی) الظْ اؾت.
یافتٍَا

یىی اظ ٔتغیطٞبی انّی زض ایٗ پػٞٚف ٔ ،یعاٖ قىبف٘ؿّی اؾت و ٝخس ،)1( َٚپبؾدزٙٞسٌبٖ ضا اظ
٘ظط ٚضعیت قىبف٘ؿّی تٛنیف ٔیوٙس.
جديل ؽمارٌ (  :)8فزاياوی تًصیف پاعخ دَىدگان اس وظز يضعیت ؽکاف وغلی (متغیز يابغتٍ)
يضعیتشکافوسلی

فراياوی

درصد فراياوی

خیلی زیاد

49

زیاد

228

%13/6

متًسط

49

%12/8

%63/3

کم

خیلی کم

مجمًع

36

1

360

%10/0

%./3

100/0

ٕٞبٖعٛض و ٝخس٘ )1( َٚكبٖ ٔیزٞس ،حسٚز 13/6زضنس (٘ 49فط) اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ زاضای قىبف٘ؿّی
ذیّیظیبز  63/3 ٚزضنس (٘ 228فط) اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ زاضای قىبف٘ؿّی ظیبز 12/8 ٚزضنس (٘ 46فط) زاضای
قىبف٘ؿّی زض حس ٔتٛؾظ  10 ٚزضنس (٘ 36فط ) اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ زاضای قىبف٘ؿّی وٓ  ٚفمظ حسٚز
 0/3زضنس (٘ 1فط) اظ پبؾد زٙٞسٌبٖ زاضای قىبف٘ؿّی ذیّیوٓ ٞؿتٙس.
یىی زیٍط اظ ٔتغیطٞبی انّی زض ایٗ پػٞٚفٔ ،یعاٖ فطزٌطایی اؾت.خس )2( َٚپبؾدزٙٞسٌبٖ ضا اظ
٘ظط ٚضعیت فطزٌطایی تٛنیف ٔیوٙس.
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جديل ؽمارٌ ( :)4فزاياوی تًصیف پاعخگًیان اس وظز يضعیت فزدگزایی (متغیز مغتقل)

يضعیتفردگرایی

فراياوی

خیلی زیاد

65

زیاد

69

210

درصد فراياوی

متًسط

کم

16

خیلی کم

0

%58/3

%18/1

مجمًع

360

%19/2

% 4/ 4

100/0

%0

ٕٞبٖعٛض و ٝخس٘ ) 2 ( َٚكبٖ ٔیزٞس ،حسٚز  18/1زضنس(٘ 65فط) اظ پبؾدزٙٞسٌبٌٖ ،اطایف آٖٞاب
ث ٝفطزٌطایی ذیّیظیبز  58/13 ٚزضنس (٘ 210فط) اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ زاضای ٌطایف ظیبزی ث ٝفطزٌطایای ٚ
 19/2زضنااس(٘69فااط) اظ پبؾاادزٙٞااسٌبٖ ٌااطایف ٔتٛؾااغی ثاا ٝفطزٌطایاای  4/4ٚزضنااس (٘ 16فااط) اظ
پبؾدزٙٞسٌبٖ زاضای ٌطایف وٓ ث ٝفطزٌطایی ٞ ٚیچ پبؾدزٙٞسٜای ٚخٛز ٘ساقت وٌ ٝطایف ث ٝفطزٌطایی
٘ساقتٝثبقس.
یىایزیٍاط اظ ٔتغیاط ٞابی اناّی زض ایااٗ پاػٞٚفٚ ،ضاعیت ٔسض٘یعاؾای ٖٛاؾات وا ٝخاس، )3 ( َٚ
پبؾدزٙٞسٌبٖ ضا اظ ٘ظط ٚضعیت ٔسض٘یعاؾی ٖٛتٛنیف ٔیوٙس.
جديل ؽمارٌ ( :)3فزاياوی تًصیف پاعخدَىدگان اس وظز مدرویشاعیًن (متغیز مغتقل)
يضعیت مدرویساسیًن
فراياوی
درصد فراياوی

خیلی زیاد
5

86

زیاد
241

% 1/ 4

متًسط
28

0
%23/9

کم

خیلی کم

مجمًع

360
%66/9

% 7/ 8

%0

100/0

ٕٞبٖعٛض و ٝخس٘ )3( َٚكبٖ ٔیزٞس ،حسٚز 1/4زضنس (٘ 5فط) اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ ٌطایف ذیّیظیبزی
ثٔ ٝسض٘یعاؾی 23/9 ٚ ٖٛزضنس (٘ 86فط) اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ ٌطایف ظیبزی ثٔ ٝسض٘یعاؾی 66/9 ٚ ٖٛزضنس
(٘ 241فط) اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ ٌطایف زض حس ٔتٛؾظ ثٔ ٝسض٘یعاؾی 7/8ٚ ٖٛزضنس (٘ 28فط) ٌطایف وٓ ثٝ
ٔسض٘یعاؾیٞ ٚ ٖٛیچ یه اظ پبؾدزٙٞسٌبٖ زاضای ٌطایف ذیّیوٓ ثٔ ٝس٘یعاؾی٘ ٖٛجٛز٘س.
زض ایٗ تحمیك ،ثطای تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب اظ ضطیتٕٞجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛتحّیُٚاضیب٘ؽ یهعطف،ٝ
تحّیُضٌطؾی ٚ ٖٛتحّیُٔؿیط اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ثٙب ث ٝفطضی ٝا ،َٚثیٗ ٔسض٘یعاؾی ٚ ٖٛقىبف٘ؿّی ،ضاثغٔ ٝعٙیزاضی ٚخٛز زاضز.
أطٚظ ٜؾطعت تحٛالت  ٚثؿظ اضتجبعبت ثب خٟبٖ تٛؾعٝیبفت ،ٝتٛخ ٝثایفتاط خٛا٘ابٖ ثا ٝثط٘بٔاٞٝابی
خٟب٘یقسٖ فط ،ًٙٞضؾب٘ٞٝبٌ ،ؿتطـ ضٚظافع ٖٚا٘دٕٗٞب  ٚوبٖ٘ٞٛبیی ییط اظ واب٘ ٖٛذاب٘ٛاز ٜافاعایف
9
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یبفتٝاؾت .ثٙبثطایٗ؛ اظ آٖخبیی وا ٝضفتابض ،تابثعی اظ ٍ٘اطـ  ٚاضظـٌاصاضیٞابی ٔثجات ٙٔ ٚفای تّمای
ٔیقٛزٍ٘ ،طـٞبی افطاز خبٔع ٝتحت تأثیط ٘ٛؾبظی تغییط پیسا وطز ٜاؾتٕٞ ٚ .یٗ أط ثبعث قس٘ ،ٜؿاُ
خسیس ٘ؿجت ث٘ ٝؿُ پیكیٗ زض ٔعطو تحٛالت تبظٜای لطاض ثٍیط٘س ٙٔ ٚدط ث ٝقىبف٘ؿّی قس ٜاؾت.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝزؾت آٔس ٜاظ خس ،)4( َٚؾغح ٔعٙیزاضی ث ٝزؾت آٔس ٜثطای ٔتغیط ٔسض٘یعاؾای،ٖٛ
ثطاثط نفط ( ٚ )./000ذیّیوٓتط اظ آِفبی  ./05اؾت .ثٙابثطایٗٔ ،ایتاٛاٖ ٌفات وا ٝثایٗ ٔتغیاط ٔؿاتمُ
(ٔسض٘یعاؾیٔ ٚ )ٖٛتغیط ٚاثؿات( ٝقاىبف٘ؿاّی) اضتجابط ٔعٙایزاضی ٚخاٛز زاضز  ٚاظ آٖخاب وا ٝضاطیت
ٕٞجؿتٍی ثٝزؾت آٔسٔ )0/345( ٜثجت اؾت ،ایٗ ثسأٖعٙبؾت و ٝاضتجبط ٔؿتمیٓ ثایٗ زٔ ٚتغیاط ٚخاٛز
زاضز؛ یعٙی ثب احتٕبَ  95زضنسٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝثب افعایف ٔسض٘یعاؾی ،ٖٛقىبف٘ؿّی زض ذب٘ٛازٜٞاب ٘یاع
افعایف ٔییبثس.
جديل ؽمارٌ ( :)2آسمًن َمبغتگی پیزعًن بیه متغیز مدرویشاعیًن (متغیز مغتقل) ي ؽکافوغلی (متغیز يابغتٍ)
ضریةَمثستگی پیرسًن

سطح معىاداری

./345

مجمًع
360

./000

فطضی ٝز :ْٚث٘ ٝظط ٔیضؾس ثیٗ پبیٍب ٜالتهبزی-اختٕبعی  ٚقىبف٘ؿّی ،اضتجبط ٔعٙیزاضی ٚخٛز زاضز.
ایٗ فطضی ٝزض ضاؾتبی ٘ظطیٞٝبی نبحت٘ظطا٘ی ٔب٘ٙس :خبوٛةؾٗ  ٚثطیٚاِؿٗ اضایٌ ٝطزیس .آٖٞب
ٔعتمس ثٛز٘س و ٝزض ثیٗ ذب٘ٛازٜٞبی ثب پبیٍب ٜالتهبزی-اختٕبعی پبییٗتط ،قىبف٘ؿّی ثیفتط اؾت.
خسَٞٚبی (٘ )6ٚ 5كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ٔمیبؼ ٚضعیتقغّی ٔبزض ٓٞ ٚچٙیٗٔ ،یعاٖ زضآٔس ذب٘ٛاز، ٜ
ؾغح ٔعٙیزاضی وٓتط اظ  ./05اؾت ،و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝثب احتٕبَ  95زضنسٔ ،یعاٖ قىبف-
٘ؿّی زض ذب٘ٛازٜٞبی ثب ٔبزضاٖ قبیُ  ٚزضآٔس ٔتفبٚت ،اضتجبط ٔعٙبزاضی ٚخٛز زاضز .زض نٛضتی و ٝثطای
ؾبیط ٔمیبؼٞبی التهبزی–اختٕبعی(تحهیالت پسض ٔ ٚبزض  ٚیب قغُ پسض) ثب قىبف٘ؿّی تفبٚت ٔعٙی-
زاضی ٚخٛز ٘ساضز؛ ایٗ فطضی ٝث ٝعٛض وبُٔ ٔٛضز تأییس لطاض ٍ٘طفت.
جديل ؽمارٌ ( :)5تحلیل ياریاوظ یکطزفٍ بزای مقایغٍ ؽکافوغلی (متغیز يابغتٍ) در مقیاط يضعیتؽغلی مادر
مجمًع مرتعات
يضعیتشغلی
مادر

درين گريَی
تیه گريَی

درجٍ آزادی
3/749
209/061

F

میاوگیه مرتعات
3/749

1
329

./635
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./016
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جديل ؽمارٌ ( :)6تحلیل ياریاوظ یکطزفٍ بزای مقایغٍ ؽکافوغلی (متغیز يابغتٍ) در مقیاط میشان درآمد خاوًادٌ
مجمًع مرتعات
میسان درآمد

درين گريَی

خاوًادٌ

تیه گريَی

11/697
219/072

درجٍ آزادی

F

میاوگیه مرتعات
2/924

4
355

سطح معىاداری
4/739

./001

./617

فطضی ٝؾٔ ،ْٛتغیط فطزٌطایی ضا ٔس٘ظط زاقت ،ث ٝایٗ نٛضت و ٝثیٗ افعایف فطزٌطایی خٛا٘بٖ ٚ
قىبف٘ؿّی ضاثغٔ ٝعٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ایٗ فطضی ،ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝظطیٞٝبی ا٘سیكٕٙسا٘ی ٔب٘ٙس زٚضویٓ  ٚظیُٕ ٔغط قس ٜاؾت .آٖٞب ٔعتمسا٘س
و ٝزض خطیبٖ تىبُٔ خبٔع ،ٝاظ حبِت ؾٙتی ثٔ ٝسضٖ (ثب انغالحبت ذبل ٞط یه اظ ایٗ ا٘سیكٕٙساٖ)،
فطزٌطایی ،ضقس ٔیوٙس .ث٘ ٝظط زٚضویٓ ،ایٗ أط ٘بقی اظ تضعیف ٚخساٖخٕعی زض خبٔعٔ ٝسضٖ  ٚث٘ ٝظط
ظیُٕ ٘بقی اظ ٚاثؿتٍی فطز ث ٝحّمٞٝبی ٔتعسز ،تغییط اضظـٞب  ٚتغییط ٌطٔ ٜٚطخع ثٛز ٜو ٝظٔی ٝٙضا ثطای
ضقس احؿبؼ تعّك ٘ساقتٗ ث ٝذب٘ٛاز ٜآٔبز ٜذٛاٞس وطز ،ؤ ٝیتٛا٘س ٔٙدط ث ٝقىبف٘ؿّی قٛز .پػٞٚف
حبضط ٘یع ،ایٗ أط ضا ٔٛضز تأییس لطاض ٔیزٞس.
خس٘ )7( َٚكبٖ ٔیزٞس ؤ ٝمساض آِفبی ثٝزؾتآٔس ٜثطای ٔتغیط فطزٌطایی نفط ( ٚ )./000وٛچهتط اظ
آِفبی  ./05اؾت؛ ثٙبثطایٗ ،فطضیٔ ٝغط قس ٜتأییس ٔیقٛز ٔ ٚیتٛاٖ ٌفت و ٝثیٗ زٔ ٚتغیط ٔیعاٖ
فطزٌطایی  ٚقىبف٘ؿّی اضتجبط ٔعٙیزاضی ٚخٛز زاضز  ٚچ ٖٛزض آظٔ ٖٛپیطؾ ،ٖٛضطیتٕٞجؿتٍی (ثطاثط ثب
 )./746اؾت  ٚعالٔت آٖ ٘یع ٔثجت اؾت ،ثساٖ ٔعٙبؾت و ٝثیٗ زٔ ٚتغیط اضتجبط ٔؿتمیٓ  ٚثؿیبض لٛی
ٚخٛز زاضز؛ یعٙی ثب افعایف ٔیعاٖ فطزٌطایی زض فطز ،قىبف٘ؿّی افعایف ٔییبثس.

جديل ؽمارٌ ( : )7آسمًن َمبغتگی پیزعًن بیه متغیز فزدگزایی جًاوان (متغیز مغتقل) ي ؽکافوغلی (متغیز يابغتٍ)
ضریة َمثستگی پیرسًن
./747

مجمًع

سطح معىاداری

360

./000

فطضی ٝچٟبضْ ،ثیٗ افعایف اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ اضتجبطخٕعی  ٚقىبف٘ؿّی ضاثغٔ ٝعٙیزاضی ٚخٛز زاضز.
ایٗ فطضی ،ٝزض ضاؾتبی ٘ظطیٞٝبی ایٍّٟٙبضت  ٚث ٝذهٛل ،خب٘ؿٔ ٖٛغط قس ٜاؾت؛ وٝ
ثٝعٛضوّیٔ ،یتٛاٖ اظ ایٗ ٘ظطیٞٝب ،ایٌٗ ٝ٘ٛاؾتٙجبط وطز وٞ ٝطچٔ ٝیعاٖ اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝب تٛؾظ
خٛا٘بٖ (ثٝذهٛل ضؾب٘ٞٝبی ذبضخی) ثیفتط ثبقس ،قىبف٘ؿّی ثیٗ آٖٞب ٚ ٚاِسیٗ ثیفتط ٔیقٛز.
پػٞٚف حبضط ٘یع ،ایٗ أط ضا ٔٛضز تأییس لطاض ٔیزٞس.
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خس٘ )8( َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝؾغح ٔعٙیزاضی ٔتغیط ٚؾبیُ اضتجبطخٕعی ،ثطاثط ثب نفط( ٚ )./000ذیّی
وٓتط اظ ٔمساض آِفبی  ./05اؾت ،ثٙبثطایٗٔ ،یتٛاٖ ثیبٖ زاقت و ٝثیٗ ٔتغیط ٔؿتمُ (اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝب) ٚ
ٔتغیط ٚاثؿت( ٝقىبف٘ؿّی) اضتجبط ٔعٙیزاضی ٚخٛز زاضز .ثٙبثطایٗ ،چ ٖٛضطیتٕٞجؿتٍی ثیٗ زٔ ٚتغیط
(ثطاثط ثب ٔ ٚ )./615ثجت اؾت ،ایٗ ثساٖ ٔعٙبؾت و ٝاضتجبط ٔؿتمیٓ ثیٗ زٔ ٚتغیط ٚخٛز زاضز .یعٙی ثب
احتٕبَ  95زضنسٔ ،یتٛاٖ ٌفت ،ثب افعایف اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ اضتجبطخٕعی ،قىبف٘ؿّی زض ذب٘ٛازٜٞب ٘یع،
افعایف یبفت ٝاؾت.
جديل ؽمارٌ( :)8آسمًن َمبغتگی پیزعًن بیه متغیز يعایل ارتباطجمعی (متغیز مغتقل) ي ؽکافوغلی (متغیز يابغتٍ)
ضریةَمثستگی پیرسًن
./615

مجمًع

سطح معىاداری

360

./000

ثب تٛخ ٝثٔ ٝعٙبزاض ثٛزٖ ضاثغ ٝذغی ؾٛٔ ٝضز اظ ٔؤِفٞٝبی وٕی قىبف٘ؿّی (ٔسض٘یعاؾی ،ٖٛفطزٌطایی
ٌ ٚؿتطـ ٚؾبیُ اضتجبطخٕعی) ثب قىبف٘ؿّی ٓٞ ٚچٙیٗ ثب تٛخ ٝثٔ ٝمیبؼٞبی ٔرتّف التهبزی
اختٕبعی ٚاِسیٗ (تحهیالت پسض ،تحهیالت ٔبزضٚ ،ضعیت قغّی پسض ٚ ٚضعیت قغّی ٔبزض) ثٝعٛٙاٖ
ٔتغییطٞبی ٌؿؿت ٝتأثیطٌصاض ثط قىبف٘ؿّی ،ثٝز٘جبَ آٖ ثٛزیٓ و ٝیه ضاثغ ٝضٌطؾی٘ٛی قبُٔ ٔؤِفٞٝبی
شوط قس ٜثٝعٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ یب پپیفثیٙیوٙٙس ٚ ٜذٛز قىبف٘ؿّی ثٝعٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثؿت ٝثٝزؾت
آٚضیٓ .اثتسا ثطای ثٝزؾت آٚضزٖ ایٗ ٔعبزِ ٝضٌطؾی٘ٛی اظ ضٌطؾی ٖٛذغی اؾتفبزٌ ٜطزیس و٘ ٝتبیح آٖ ٘كبٖ
زاز ؤ ٝعبزِ ٝث ٝزؾتآٔس ٜزاضای ٓٞذغی اؾتٓٞ .ذغیٚ ،ضعیتی اؾت وٕٛٞ ٝاض٘ ٜكبٖ ٔیزٞس یه
ٔتغیط ٔؿتمُ تبثعذغی اظ ؾبیط ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ اؾت .اٌط ٓٞذغی زض یه ٔعبزِ ٝضٌطؾی ٖٛثبال ثبقس،
ثسیٗ ٔعٙی اؾت و ٝثیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٕٞجؿتٍی ثبالیی ٚخٛز زاضز ٕٔ ٚىٗ اؾت ثب ٚخٛز ثبال ثٛزٖ
ضطیتتعییٗ (ٔ )R Squareسَ زاضای اعتجبض ثبالیی ٘جبقس.
زض ایٌٗ ٝ٘ٛاظ ٔؿبیُ پػٞٚكی ،ثٚٝیػ ٜآٖٞبیی وٞ ٝسف پیفثیٙی زاض٘س ،تعییٗ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔتغیط
ٚاثؿت ٚ ٝتطویت ٔتغیطٞبی پیفثیٙی وٙٙس ،ٜوٞ ٝط وساْ اظ آٖٞب تب حسٚزی ثب ایٗ ٔتغیط ٕٞجؿتٍی زاض٘س،
زاضای إٞیت ظیبزی اؾت .ضٚقی و ٝاظ عطیك آٖ ٔتغیطٞبی پیفثیٙیوٙٙس ٜتطویت ٔیق٘ٛس ،ضٌطؾیٖٛ
چٙسٌب٘ ٝاؾت.
ضٌطؾی ٖٛچٙسٌب٘ ٝثطذالف ضٌطؾی ٖٛؾبز ٜو ٝتٟٙب ثب تٛخ ٝث ٝیه ٔتغیط ٔؿتمُ ،تغییطات ٔتغیط ٚاثؿتٝ
ضا پیفثیٙی ٔیوٙس ،ثب اؾتفبز ٜاظ تطویت ذغی چٙس ٔتغیط ٔؿتمُ ث ٝپیفٌٛیی ٔتغیط ٚاثؿتٔ ٝیپطزاظز.
الظْ ث ٝشوط اؾت ثطای ٚضٚز ٔمیبؼٞبی ٔرتّف التهبزی اختٕبعی ٚاِسیٗ (تحهیالت پسض ،تحهیالت
ٔبزضٚ ،ضعیت قغّی پسض ٚ ٚضعیت قغّی ٔبزض) ثٝعٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٌؿؿت ٝثبیس ٔتغیطٞبی ٔدبظی تعطیف
وطز .ثب تٛخ ٝث٘ ٝح ٜٛتعطیف ٔتغییط ٔدبظی ثطای ٔتغییط تحهیالت پسض و ٝزض قف ؾغح اؾت ،پٙح
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ٔتغییط ٔدبظی ( ، ) X5 ٚ X4 ، X3 ، X2 ، X1ثطای ٔتغییط تحهیالت ٔبزض ٘یع و ٝزض قف ؾغح اؾت،
پٙح ٔتغییط ٔدبظی ( ٚ ) X10 ٚ X9 ، X8 ، X7 ، X6ثطای ٔتغییط ٚضعیت قغّی پسض و ٝزض چٟبض ؾغح
اؾت ،ؾٔ ٝتغییط ٔدبظی ( ٚ )X13 ٚ X12 ، X11ثطای ٔتغییط ٚضعیت قغّی ٔبزض و ٝزض ز ٚؾغح لطاض
زاضز ،یه ٔتغییط ٔدبظی ( ) X14زض ٘ظط ٌطفتٝقسٓٞ .چٙیٗ ؾٔ ٝتغیط وٕی زیٍط ٘یع ثطای ٞط ؾٔ ٝتغیط
وٕی ٔؿتمُ ایٗ پػٞٚف زض ٘ظط ٌطفت ٝقسٜاؾت (ٔتغیط  X15ثٝعٛٙاٖ ٔتغیط ٔس٘یعاؾی X16 ،ٖٛثٝ
عٛٙاٖ ٔتغیط فطزٌطایی ٘ X17 ٚیع ثٝعٛٙاٖ ٚؾبیُ اضتجبطخٕعی زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیقٛز).
خس٘ )9( َٚتبیح ضٌطؾی٘ٛی ضاثغ ٝثیٗ ٔؤِفٞٝبی قىبف٘ؿّی ٔ ٚسَ ٟ٘بیی ٔٛضز پصیطـ ضا ٘كبٖ
ٔیزٞس.
جديل ؽمارٌ ( : )9وتایج رگزعیًوی رابطٍ بیه مؤلفٍَای ؽکافوغلی
ضرایة رگرسیًوی

آزمًن معىادار تًدن رگرسیًن

آزمًن معىادار تًدن ضرایة

مدل وُایی
Beta

B

T

Constant

Sig

F

- 0/824

Sig

-3/516

Rsquare

R
0/000

فردگرایی

0/584

0/661

15/173

0/000

ي.ارتثاطجمعی

0/285

0/323

7/480

0/000

X14
X11

0/119

0/290
- 0/071

مدرویساسیًن
x2

3/656
-0/217

0/089
0/072

0/000
-2/214

0/103
0/116

112/820

0/000

0/822

0/676

0/028

2/604
2/218

/010
0/027

خس٘ )9( َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝثطای ٔسَ ضاثغ ٝضٌطؾی٘ٛی ذطٚخیٔ ،مساض ؾاغح ٔعٙابزاضی ثاطای ٕٞاٝ
آٔبضٜٞبی  ،tوٓتط اظ  0/05اؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ،فطو نفطثٛزٖ ضطایتضٌطؾی ٖٛضز ٔایقاٛز .
ٓٞچٙیٗ ٔمساض ؾغح ٔعٙبزاضی ٔطثٛط ث ٝآٔبض٘ F ٜیع ثطای ٔسَ ثطاثط نفط  ٚوٓتاط اظ  0/05اؾات ،پاؽ
فطو ٔٛضز تأییس ثٛزٖ ٔعبزالت ضٌطؾی٘ٛی پصیطفتٔ ٝیقٛزٓٞ .چٙیٗ ٔغبثك ثاب خاس َٚفاٛق ،ضاطیت
ٕٞجؿتٍی ضٌطؾی٘ٛی ثیٗ ٔؤِفٞٝبی قىبف٘ؿّی  ٚقىبفثیٗ٘ؿّی ثطاثط ثب  0/822ثٛز ٜو٘ ٝكابٖزٙٞاسٜ
ٕٞجؿتٍی لٛی ثیٗ زٔ ٚتغیط اؾت .زض ثطضؾای ٔاسَ حبناُ قاس ،ٜضاطیت تعیایٗ (٘ )R Squareكابٖ
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ٔیزٞس و 67/6 ٝزضنس اظ قىبف٘ؿّی تٛؾظ قف ٔتغیط ٔٛخٛز زض ٔسَ ٟ٘بیی تجییٗ ٌطزیس ٜاؾات .ثاٝ
عجبضتزیٍط ،لطیت ث 68 ٝزضنس اظ ٚاضیب٘ؽٞبی ٔتغیط قىبف٘ؿّی ثٚٝؾیّٔ ٝتغیطٞبی زاذُ ٔاسَ تجیایٗ
ٔیقٛز.
ٕٞبٖعٛض و ٝخس٘ )10( َٚتبیح وّی فطآیٙس تحّیُٔؿیط ضا ٘كبٖ ٔیزٞسٔ ،تغیط فطزٌطایای ٌ ٚؿاتطـ
ٚؾبیُ اضتجبط خٕعی ،ثیفتطیٗ اثط ضا زض قىبف ٘ؿاّی ایدابز ٔایوٙٙاس  ٚزض ٔطتجا ٝثعاسی ٘یاع تاأثیط
ٔسض٘یعاؾیٚ ٚ ٖٛضعیت قغّی ٔبزض لطاض زاض٘س.
جديل ؽمارٌ ( : )81وتایج کلی فزآیىد تحلیل مغیز
متغیر مستقل
يضعیت شغلی مادر
مدرویساسیًن
يسایل ارتثاطجمعی
فردگرایی

اثرات غیرمستقیم
0/041

اثرات مستقیم
0/088

مجمًع اثرات مستقیم ي غیرمستقیم
0/129

0/17

0/098

0/268

0/266

0/294

0/56

-

0/556

0/556

بحث ي وتیجٍ گیزی

زض پبیبٖ ،ثبیؿتی ثیبٖ زاقت و٘ ،ٝتبیح ثٝزؾتآٔس ٜاظ ایٗ تحمیك ثب ٘ظطیبتی و ٝزض اٍِٛی تحّیُ
٘ظطی زض ٔٛضز تأثیط ٔتغیطٞبی ٔسض٘یعاؾی ،ٖٛفطزٌطایی ،ضؾب٘ٞٝبیخٕعیٚ ،ضعیتقغّی ٔبزض ٔ ٚیعاٖ
زضآٔس ذب٘ٛاز ٜثط ٔتغیط قىبف٘ؿّی آٔس ٜاؾت (زض قٟط زظفٛٔ ،)َٛضز تأییس لطاض ٌطفتٝا٘س.
ثٙبثطایٗ ،ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝقٟط زظف ،َٛزاضای خبٔعٝای ؾٙتی ٔ ٚصٞجی اؾت ،ایٗ ا٘تظبض ٚخٛز زاقت
ؤ ٝؿأِ ٝقىبف٘ؿّی ث ٝنٛضت ٌؿتطزٚ ٜخٛز ٘ساقتٝثبقس ،أب آٖچٙبٖ و ٝاظ تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞبی
آٔبضی تحمیك ثٝزؾت آٔس ،تأثیط ضؾب٘ٞٝبیخٕعی ،ثٝذهٛل تّٛیعی ٚ ٖٛضؾب٘ٞٝبی خسیسی ٔب٘ٙس
ٔبٛٞاض ،ٜایٙتط٘ت  ... ٚوٕٞ ٝطا ٜثب ٘ٛؾبظی خٛأع ثٞ ٝط ذب٘ٝای ضا ٜیبفتٝا٘س  ٚث ٝتجع آٖ افعایف زا٘ف
خٛا٘بٖ  ٚآٌبٞیٞبی آٖٞب ٓٞ ٚچٙیٗ تٕبیُ خٛا٘بٖ ثطای ٚضٚز ث ٝحّمٞٝبی اختٕبعی ییط اظ ذب٘ٛاز ٜوٝ
ثطٚظ پسیس ٜفطزٌطایی ضا ؾجت قس ٜاؾت ،تأثیط ایٗ ٔتغیطٞب ثط خٛا٘بٖ ث ٝا٘ساظٜای اؾت و ٝثطٚظ
قىبفثیٗ٘ؿّی ٔیبٖ آٖٞب  ٚذب٘ٛازٜٞبیقبٖ ضا وبٔالً ٔٛضز تأییس لطاض زاز.
ثٙبثطایٗ ،ثب تٛخ ٝث ٝاضتجبط قىبف٘ؿّی ٔ ٚؿبیُ آؾیتقٙبؾی ذب٘ٛاز ،ٜنبحت٘ظطاٖ ،وبضقٙبؾبٖ ٚ
ٟ٘بزٞبی ٔرتّف ضا ث ٝچبضٜا٘سیكی ثطای وبٞف ایٗ ٔؿأِٔ ٝیعّجسٞ .ط چٙس و ٝزض ٍ٘بٔ ٜحمك ،آٖچٙبٖ
و٘ ٝظطیٝپطزاظ ٔعبنط ،آ٘ت٘ٛیٌیس٘ع ثیبٖ ٔیوٙس ،قىبف٘ؿُٞب یه أط عجیعی اؾت و ٝث ٝز٘جبَ تغییطات
 ٚزٌطٌ٘ٛیٞبی ؾبذتبضی ثٚٝخٛز ٔی آیس ،و ٝزض ٚالع ٘ٛعی ث ٝحؿبة آٚضزٖ ظٔبٖ زض خبٔعٔ ٝسضٖ اؾت.
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی پػٞٚف ،پیكٟٙبزٞبیی ث ٝقط ظیط اضایٔ ٝیقٛز :
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خبٔع ٝایطاٖ ،عی زٞٝٞبی اذیط ثب تحٛالت  ٚچبِفٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔٛاخ ٝثٛزٜاؾت .ثطذی اظ ٔ-ٟٓ
تطیٗ ایٗ چبِفٞب ،عجبضتا٘س اظ؛ تحٛالت ٔطثٛط ث ٝزٚضاٖ ٌصاض اظ خبٔع ٝؾٙتی ثٔ ٝسضٖ ٔ ٚؿبیُ ٔطثٛط
ث ٝتعبضضبت ٘ ٚبؾبظٌبضیٞبی ثیٗ اضظـٞبی ؾٙتی ٔ ٚسضٖٛٔ ،اخ ٝقسٖ ثب ا٘مالة  ٚپؽ اظ آٖ ،خٍٙی
ٞكت ؾبِ ٝثب تحٛالت فطٍٙٞی  ٚتغییطات اضظقی ٘بقی اظ آٖ ٞب ... ٚ
تٕبٔی ایٗ ٔٛاضزٚ ،ل ٛقىبف٘ؿُٞب ضا ث ٝأطی ٌطیع٘بپصیط ،تجسیُ ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚآٖچ ٝایٗخب
ضطٚضی ث٘ٝظط ٔیضؾس ،قی ٜٛثطذٛضز ثب ایٗ ٔؿأِ ٚ ٝچبضٜا٘سیكی  ٚپیسا وطزٖ ضاٜحّی ثطای آٖ ،خٟت
خٌّٛیطی اظ تجسیُ قىبف٘ؿُٞب ث ٝتعبضو ثیٗ٘ؿُٞبؾت .ثٙبثطایٗ؛ ثب زضن ایٗ ٚالعیت،وِ ٝعٔٚبً تٕبٔی
اضظـٞبی ٔطثٛط ث٘ ٝؿُ ٌصقت ،ٝزضؾت ،وبضا  ٚتٕبٔی اضظـٞبی ٔطثٛط ث٘ ٝؿُ خٛاٖ٘ ،بزضؾت  ٚییط
اذاللی ٘یؿتٙس ،تٛخ ٝثٛٔ ٝاضز ظیط خٟت ثطذٛضز ثب ٔؿأِ ٝضطٚضی ث٘ ٝظط ٔی ضؾس.
ثٟتط اؾتٚ ،اِسیٗ تب خبیی ؤ ٝیتٛا٘ٙس ثب افعایف زا٘ؿتٙیٞب  ٚآٌبٞیٞبی عٕٔٛی ذٛزٚ ،اضز قسٖ
ث ٝا٘دٕٗ  ٚوبٖ٘ٞٛبیی ییط اظ ذب٘ٛاز ٜثتٛا٘ٙس ٘ٛعی زضن ٔتمبثُ اظ ٘ؿُ خسیس ثب ٓٞزِی ٌٓٞ ٚطایی پیسا
وٙٙس؛ یعٙی خٛا٘بٖ ٚ ٚاِسیٗقبٖ ،ثب ٕٞطاٞی ٌ ٚفتٌٛٚی ثیٗ٘ؿّی ٓٞ ٚچٙیٗ انال عّجی ٚاِسیٗ ،اظ
قىبف ثیٗ ٘ؿُ ٞب خٌّٛیطی وٙٙس.
اظ ؾٛی زیٍط ،ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ،ٝیىی زیٍط اظ زالیُ قىبف٘ؿّی زض پػٞٚف حبضط ،ضقس ٔیعاٖ
فطزٌطایی اؾت ،ثبیؿتی ،ؾعی قٛز ،ضٚحی ٝخٕعٌطایی ثٚ ٝؾیّٔ ٝؿؤٚالٖ فطٍٙٞی  ٚآٔٛظقی ٔ ٚسیطیتی
اظ عطیك ؾبظٚوبضٞبی ٔٙبؾت خٟت ثطلطاض وطزٖ پی٘ٛس ٘عزیهتط ٙٔ ٚبؾتتط ثیٗ فطز  ٚخبٔع ٝزض ثیٗ
خٛا٘بٖ ،تم ٛیت ٌطزز؛ چطا و ٝزض ییط ایٗ نٛضتٌ ،ؿتطـ فطزٌطایی ث ٝضقس ثیفتط قىبف ثیٗ٘ؿّی
وٕه ذٛاٞس وطز.
اظعطفی چ ٖٛیىی اظ عٛأُ ٔؤثط  ٚظیطثٙبیی ثط ایدبز ٔؿأِ ٝی قىبف٘ؿّی زض ایٗ پػٞٚفٌ،ؿتطـ
اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی اضتجبطخٕعی اؾت  ٚحتی ثط ایدبز ٛٞیت  ٚچٍٍ٘ٛی ا٘تربة اٍِٛی ٔطخع خٛا٘بٖ
تأثیط اؾبؾی زاقتٝاؾت  ٚث ٝعٛض وّی٘ ،مف اؾبؾی زض فطآیٙس خبٔعٝپصیطی ایفب ٔیوٙٙس ،تٛخ ٝثٙیبزی ثٝ
ثط٘بٔٞٝبی ضؾب٘ٞٝبی خٕعی ٔ ٚؿأِ ٝی تضبز اضظـٞب زض آٖٞب ضطٚضی ث٘ ٝظط ٔی ضؾس.
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