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چکیذٌ

قٙبذت ؾّیمٞٝب  ٚتطخیحبت افطاز خبٔٗ ٝزض ٔهطف وبالٞبی فطٍٙٞی اظخّٕٛٔ ٝؾیمی ٔیتٛا٘س
ٔكرموٙٙس ٚ ٔٛ٘ ٜؾبذتبض ضٚاثٍ اختٕبٖی ٔ ٚیعاٖ تٗبُٔ افطاز زض لكطٞبی ٔرتّف اختٕبٖی ثبقس.
ٔهطف ٞط ٔٛؾیمی ٔٗب٘ی زاضز ؤ ٝیتٛا٘س ا٘ٗىبؼ ٚيٗیت ظ٘سٌی یه خبٔٗ ٝیب ٌط ٜٚثبقس .پػٞٚف
حبيط ثب ٞسف ثطضؾی خبٔٗٝقٙبذتی ٔهطف ٔٛؾیمی زض ثیٗ خٛا٘بٖ ؾجعٚاض ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحمیك
پیٕبیكی  ٚتىٙیه پطؾكٙبٔ ٝثط ضٚی ٘ 400فط اظ خٛا٘بٖ نٛضت ٌطفت ٝاؾت .ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطیَ ،جمٝای ٚ
ؾپؽ ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای ا٘تربة ٌطزیس٘ .تبیح ٘كبٖ زاز ؤ ٝهطف ٔٛؾیمی ثٝنٛضت ٔٗىٛؾی ثب
زیٗزاضی ضاثُٙٗٔ ٝیزاض زاضز .ث ٝایٗ ٔٗٙب و ٝثب افعایف زیٗزاضی قرم اظ ٔیعاٖ ٔهطف ٔٛؾیمیٔ ،یعاٖ
ٖالل ٝثٛٔ ٝؾیمی ذبضخی ،فٗبِیت ٔٛؾیمیبیی ٔ ٚیعاٖ ٖالل ٝث ٝذٛا٘ٙسٜٞبی ظٖ وبؾت ٚ ٝثط ٔیعاٖ ٖاللٝ
ث ٝذٛا٘ٙسٌبٖ ٔطز افعٚزٔ ٜیٌطزز .ثیٗ ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب
اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز .ثب افعایف ؾطٔبی ٝفطٍٙٞیٔ ،هطف ٔٛؾیمی قرم زض تٕبٔی اثٗبز آٖ افعایف
ٔی یبثس .پبیٍب ٜاختٕبٖی ٚاِسیٗ؛ ٔیعاٖ ٔهطفٖ ،الل ،ٝفٗبِیت ،قٙبذت  ٚوبضثطی ٔٛؾیمیبیی ضا تٛيیح
ٔیزٞس ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی ذبضخی ٖ ٚالل ٝث ٝذٛا٘ٙسٜٞبی ظٖ ٕ٘بیبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝقرم اظ ٚيٗیت
٘بثؿبٔب٘ی ثطذٛضزاض اؾت.
واژگان کلیدیٛٔ :ؾیمی ،خبٔٗٝقٙبذتی ،زیٗزاضی ،ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ،خٛا٘بٖ ،ؾجعٚاض.

-1

ایٗ ٔمبِٔ ٝؿترطج اظ َطح تحمیمی ثب ٖٛٙاٖ "تحّیُ خبٔٗٝقٙبذتی ٔهطف ٔٛؾیمی زض ثیٗ خٛا٘بٖ ؾجعٚاض" اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ

اٖتجبضات  ٚحٕبیت ٔبِی زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛض ا٘دبْ قس ٜاؾت.
-2اؾتبزیبض ٌط ّْٖٛ ٜٚاختٕبٖی ،زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛض ،ایطاٖabrahimsalehabadi@yahoo.com
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ٔٛؾیمی ٔحهٙٞ َٛط خصاثی اؾت و ٝتٛؾٍ الكبض ٌ٘ٛبٌٛٔ ٖٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز ٔٛؾیمی
ثطذالف آ٘چٕٛٗٔ ٝالً تهٛض ٔیقٛز اثعاضی ثطای قبزی  ٚؾطٌطٔی ٘یؿت؛ ثّىٛٔ ٝؾیمی ٔٗب٘ی زاضز وٝ
ٔیتٛا٘س ا٘ٗىبؼ ٚيٗیت ظ٘سٌی زضیه خبٔٗ ٝیب ٌط ٜٚثبقس  ٚزض ؾُح وٙفٞبی چٔ ٖٛجبضظَ ٜجمب٘ی ٚ
أثبَ آٖٞب ٔٗٙىؽ ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ ثبیس ٌفتٛٔ ،ؾیمی و ٝاًٖبی َجم ٝفطازؾت ٌٛـ ٔیزٙٞس ،یب
ٔٛؾیمی وَ ٝجمبت فطٚزؾت ثیكتط ٔهطف ٔیوٙٙس ٘ ٚیع ٔٗب٘ی نطیح  ٚيٕٙی ٔٛؾیمیٞب ٔ ٚهطف
آٖٞب ،زض خسایی َجمبت ،تٕبیع آٖٞبٔ ،جبضظَ ٜجمبتی یب ضٚاثٍ آٖٞب ٔؤثط اؾتٔ .حهٛالت ٔٛؾیمی زض ثؿتط
خبٔٗ ٝتٛؾٍ اًٖبی خبٔٗ ٚ ٝتٛؾٍ اًٖبی خبٔٗ ٝتِٛیس ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ ٔرتهبت ٞط خبٔٗٝای زض ایٗ
ٔحهٛالت ٔٗٙىؽ ٔیقٛز .اظآ٘دبوٛٔ ٝؾیمی ثَٛٝضوّی ٙٞط ثطلطاضی اضتجبٌ ٔیبٖ ا٘ؿبٖٞبؾت ،ثٝ
ضؾب٘ٝای ثطای ثطلطاضی اضتجبٌ  ٚا٘تمبَ تجسیُ ٔیقٛز ثٚٝیػ ٜزضخبیی و ٝظثبٖ لبزض ث ٝثیبٖ ٖمبیس ٚ
احؿبؾبت ٘ ٚیبظٞب  ٚاضظـٞب ٖٛ ٚاَف ٘...جبقس ٔٛؾیمی ٔیتٛا٘س ثٖٛٙٝاٖ اثعاض وبضآٔس ایفبی ٘مف وٙس
(ٞبقٕی ٕٞ ٚىبض.)124 :1391،
إٞیت ٔٛؾیمی ضا زض پسیسٜٞبی اختٕبٖی ٔرتّف ٔیتٛاٖ ٔكبٞس ٜوطز؛ وٕتط ٔطاؾٓ ٙٔ ٚبؾه
اختٕبٖی یب ٔصٞجی اؾت وٛٔ ٝؾیمی خعئی اظ آٖ ٘جبقسٌ .طزٕٞبیی ؾیبؾی ثب ٔٛؾیمی  ٚؾطٚز ٕٞطاٜ
اؾت .زض ٔؿبثمبت ٚضظقی ٔٛؾیمی حًٛض آقىبض زاضز .ؾطٚز ّٔی ثٖٛٙٝاٖ یه اثط ٔٛؾیمبیی ٚ ،ثب ٞسف
پی٘ٛس زازٖ ٗٔ ٚطفی وطزٖ ٛٞیت یه ّٔت ثٓ٘ٝبْ خٟب٘ی ُٔطح اؾت .زض ٔطاؾٓ ٔرتّف ٔصٞجیٞ ،طودب
ا٘ؿبٖٞب ٔیذٛاٙٞس قبزی ذٛز ضا آقىبض وٙٙس  ٚیب ثبغٓ  ٚا٘سٛٔ ٜٚاخٝا٘سٛٔ ،ؾیمی اغّت ثٖٛٙٝاٖ اثعاضی
ثطای تمٛیت احؿبؾبت خٕٕ حًٛض زاضز .ثٍٙٞ ٝبْ خ ًٙثٖٛٙٝاٖ پسیسٞبی اختٕبٖیٛٔ ،ؾیمی زض تٟییح
خٍٙدٛیبٖ  ٚؾطثبظاٖ ٘مف اؾبؾی زاضز .زض ا٘مالةٞبی ؾیبؾی ،آٍٙٞؿبظاٖ ٔیتٛا٘ٙس ثٖٛٙٝاٖ ٖبُٔ
ٕٟٔی زض ایدبز ٕٞجؿتٍی  ٚثطازضی ثیٗ ا٘مالثی٘ ٖٛمف ٕٟٔی زاقت ٝثبقس ٚ .اظ ؾٛیی زیٍط ،حًٛض ٘ٓبْ
 ٚیب قطایٍ اختٕبٖی ثط ٔحتٛایی ٔٛؾیمی حبوٓ ثط ٘ٓبْ فطٍٙٞی یه زٚض ٜتبضیری ذبل ،پطضً٘ آقىبض
اؾت (لبؾٕی.)195 :1382 ،
أطٚظ ٜزؾتطؾی ثٔ ٝحهٛالت فطٍٙٞی  ٚثٚ ٝیػٛٔ ٜؾیمی ثؿیبض آؾبٖ تط  ٚزض ٘تید ٝفطاٌیطتط اظ
ٌصقت ٝقس ٜاؾت .زؾتطؾی ث ٝا٘ٛأ ٔٛؾیمی ثطای  ٕٝٞافطاز اظ َجمبت اختٕبٖی ٔرتّف ،أىبٖ پصیط قسٜ
اؾت  ٚایٗ ٚيٗیت ثب تٛخ ٝث ٝفمساٖ ٔطظٞبی َجمبتی تهطیح قس ٜزض ایطاٖ ،تكسیس ٔی قٛز ٕٞ ٚچٙیٗ
تحمیمبت ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ،ٝخبٔٗ ٝایطاٖ زض حبَ خب ث ٝخبیی ؾطیٕ اًٖبی َجمبت اختٕبٖی اؾت ٚ
تحطن اختٕبٖی ؾطیٕٔ ،طظٞبی تثجیت قس ٜای ثطای َجمبت ثبلی ٍ٘صاقت ٝاؾت(فبيّی :1384 ،ل.)50
ضقس ضٚظافعٌ ٖٚطٜٞٚبی ظیطظٔیٙی ٔٛؾیمی ضان  ٚضح حبوی اظ تٛخ ٝخسی خٛا٘بٖ ث ٝایٗ ٔٛؾیمی
ثٙٔٝعِ ٝظثب٘ی ا٘تمبزی  ٚاٖتطايی ٘ؿجت ثٚ ٝيٕ ٔٛخٛز اؾتٔ .ؿبئُ ٔجتالث ٝخٛا٘بٖ (ثیىبضی ،وٙىٛض
 ٚزا٘كٍب ،ٜاظزٚاج ،ذب٘ٛازٛٞ ،ٜیت) اظخّٕٛٔ ٝيٖٛبتی اؾت و ٝپیٛؾت ٝزض ایٗ اقٗبض تىطاض قس ٜاؾت.
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ایٗ اٖتطاو زض ٔٛؾیمی ضح ثب نطاحت ثیكتطی ث ٝچكٓ ٔیذٛضز؛ نطاحتی وٌ ٝب ٜاظ ٔؿیط ذٛز
ذبضجقس ٚ ٜث ٝفحبقی ٘ ٚبؾعاٌٛیی وكب٘س ٜقس ٜاؾت .اظ یه ؾ ،ٛاظ٘ٓط ؾجىی ٛٔ ٚؾیمبیی ٘یع ایٗ
ٔٛؾیمی اٖتطايی ّٖیٚ ٝخ٘ ٝؿجتبً ضاوس ٔٛؾیمی زض ایطاٖ اؾت .اٖتطايی ؤ ٝتأؾفب٘ ٝاظ خب٘ت
زؾتٍبٜٞبی فطٍٙٞی  ٚاٞبِی ٔٛؾیمی ٔٛضزتٛخ ٝلطاض ٍ٘طفت ٝاؾت .ثبایٗحبَ ،ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس و ٝایٗ
اٖتطاو ٔیتٛا٘س حسالُ ٞكساضی ثطای ثبظٍ٘طی زض ٚيٗیت ٔٛؾیمی ایطاٖ ثبقس .ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس وٝ
ٌطٜٞٚبی ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙی ،ثٚٝیػٌ ٜطٜٞٚبی ضان ،ثط ؾط زٚضاٞی ظیطظٔیٙی ٔب٘سٖ یب ضٚظٔیٙی قسٖ
لطاضٌطفتٝا٘س .ؾیبؾتٌصاضی فطٍٙٞی ٔٙبؾت ٔیتٛا٘س ٌصض اظ ظیطظٔیٗ ث ٝضٚظٔیٗ ضا حسالُ ثطای ثؿیبضی
اظ ایٗ ٌطٜٞٚب ضلٓ ثع٘س (وٛثطی.)156 :1388 ،
زض ایٙدب ثطضؾی ذٛز ضا ثب ایٗ ؾؤاَ اؾبؾی آغبظٔی وٙیٓ ؤ ٝهطف ٔٛؾیمی اظ چٖ ٝبُٔٞبیی تأثیط ٔی-
پصیطز؟  ٚاثٗبز ٌ٘ٛبٌ ٖٛحیبت التهبزی ،اختٕبٖی ،فطٍٙٞی اًٖبی خبٔٗ ٝثب ٔهطف ٔٛؾیمی چ ٝضاثُٝای
زاضز؟ زض ایٗ تحمیك تالـ ٔیٌطزز تب ٖٛأُ ٔؤثط ثط ٔهطف ٔٛؾیمی زض قٟط ؾجعٚاض ٔٛضز قٙبؾبیی
قٛز.
ساتقٍ تحقیق

ثط اؾبؼ ؾبثم ٝتحمیك ٖٛأُ ظیط ثط ٔهطف ٔٛؾیمی ٔؤثط ٞؿتٙس:
ٔ-1تغیطٞبی التهبزیٔ :یعاٖ زضآٔس ذب٘ٛازٔ ٚ ٜیعاٖ ٌطایف ثٛٔ ٝؾیمی ضاثُٚ ٝخٛز ٘ساضز (قبٜخٟب٘ی،
ٚ .) 1390يٗیت اقتغبَ ٔ ٚیعاٖ ٌطایف ثٛٔ ٝؾیمی تفبٚت ٔٗٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز (ٕٞبٖ) .ثیٗ ؾطٔبیٝ
التهبزی ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی غطثی ضاثُٔ ٝؿتمیٓ ٙٗٔ ٚبزاضی ٚخٛز ٘ساضز (ذیطآثبزی.)1393 ،
ٔ-2تغیطٞبی زیٙی :ثیٗ ٔیعاٖ زیٗزاضی ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی ضاثُٗٔ ٝىٛؼ ٙٗٔ ٚبزاضی ٚخٛز زاضز
(قبٜخٟب٘ی1390 ،؛ ذیطآثبزی ٚ 1393 ،ثیٗ زیٗزاضی ٌ ٚطایف ثٛٔ ٝؾیمی پبح ضاثُٚ ٝخٛز ٘ساضز
(ٚزازٞیط ٕٞ ٚىبضاٖ.)1390 ،
ٔ-3تغیط ؾجه ظ٘سٌی :ثیٗ ؾجه ظ٘سٌی ٛٔ ٔٛ٘ ٚؾیمیٞبی ضاثُٔ ٝؿتمیٓ ٙٗٔ ٚبزاضی ٚخٛز زاضز (فبيّی،
1384؛ ذیطآثبزی.)1393 ،
ٔ-4تغیطٞبی فطٍٙٞیٔ :یبٖ ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝفطٍٙٞی  ٚقبذم ٌطایف ثٛٔ ٝؾیمی پبح ضاثُٔ ٝؿتمیٓ ٚ
ٔٗٙیزاضی ٚخٛز زاضز (ٔٛؾٛی1387 ،؛ قبٜخٟب٘ی1390 ،؛ ٚزازٞیط ٕٞ ٚىبضاٖ1390 ،؛ ذیطآثبزی.)1393 ،
ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ضاثُٗٔ ٝىٛؼ ٙٗٔ ٚبزاضی ثب ٔهطف ٔٛؾیمی ؾٙتی زاضز (ٕٞبٖ)ٔ .یعاٖ يٗف ا٘تمبَ
ٙٞدبضٞبی فطٍٙٞی تٛؾٍ ذب٘ٛازٌ ٚ ٜطایف خٛا٘بٖ ثٌ ٝطٜٞٚبی ٘بثٟٙدبض ٔٛؾیمی ضاثُٔ ٝؿتمیٓ ٚ
ٔٗٙیزاض زاضز (ٟٔط ّٖیٔ .)1376 ،یعاٖ اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٔ ٚ ٝیعاٖ ٌطایف ثٛٔ ٝؾیمی ضاثُٔ ٝثجت ٚ
ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز (قبٜخٟب٘ی.)1390 ،
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ٔ-5تغیطٞبی ظٔیٝٙای :خٙؽ ٔ ٚیعاٖ ٌطایف ثٛٔ ٝؾیمی تفبٚت ٔٗٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز (قبٜخٟب٘ی1390 ،؛
ٚزازٞیط ٕٞ ٚىبضاٖ)1390 ،؛ ضاثُٚ ٝخٛز زاضز (قىٛضی ٕٞ ٚىبضٌ ٚ )138 ،طایف ثٛٔ ٝؾیمی ضح ضاثُٝ
ٚخٛز زاضز  ٚپؿطٞب ثیف اظ زذتطٞب ثٛٔ ٝؾیمی ضح تٛخ ٝزاض٘س (قفیٗی42 :1386 ،؛ حیسضآثبزی ٕٞ ٚىبضاٖ،
 ٚ )1390زذتطٞب ثیف اظ پؿطٞب ثٛٔ ٝؾیمی ضح تٛخ ٝزاض٘س (ٔٛؾٛیٚ .)1387 ،يٗیت تأٔ ٚ ُٞیعاٖ
ٌطایف ثٛٔ ٝؾیمی تفبٚت ٔٗٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز (قبٜخٟب٘ی .)1390 ،ؾٗ ٔ ٚیعاٖ ٌطایف ثٛٔ ٝؾیمی ضاثُٝ
ٔثجت ٙٗٔ ٚبزاضی ٚخٛز زاضز (ٕٞبٖ؛ ٘ٔ ٔٛهطف ٔٛؾیمی ضاثُٔ ٝؿتمیٓ ٙٗٔ ٚبزاضی ٚخٛز زاضز (لبؾٕی،
)1381؛ ٔهطف ٔٛؾیمی پبح ضاثُٗٔ ٝىٛؼ ٙٗٔ ٚبزاضی ٚخٛز زاضز (حیسضآثبزی ٕٞ ٚىبضاٖ1390 ،؛
لٙجطی)1383،؛ ٔهطف ٔٛؾیمی ؾٙتی ضاثُٔ ٝؿتمیٓ ٙٗٔ ٚبزاضی ٚخٛز زاضز (ٕٞبٖ) .ضقت ٝتحهیّی ٚ
ٔیعاٖ ٌطایف ثٛٔ ٝؾیمی ضاثُٔ ٝثجت ٙٗٔ ٚبزاضی ٚخٛز زاضز (قىٛضی ٕٞ ٚىبض1389 ،؛ قبٜخٟب٘ی،
ٔ .) 1390یعاٖ تحهیالت ٔ ٚیعاٖ ٌطایف ثٛٔ ٝؾیمی ضاثُٚ ٝخٛز ٘ساضز (قبٜخٟب٘یٛٔ .)1390 ،ؾیمی
ِؽآ٘دّؿی ثیكتطیٗ َطفساض ضا زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ ٔمُٕ وبضقٙبؾی ٛٔ ٚؾیمی ؾٙتی ٘یع ثیكتطیٗ
َطفساض ضا زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ ٔمُٕ وبضقٙبؾی اضقس ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت (ٔٛؾٛی.)1387 ،
ُٔٙمٔ ٝحُ ؾى٘ٛت ٔ ٔٛ٘ ٚهطف ٔٛؾیمی ضاثُٚ ٝخٛز زاضز (قىٛضی ٕٞ ٚىبض .)1389 ،ثیٗ لٔٛیت ٔٛ٘ ٚ
ٔهطف ضاثُٚ ٝخٛز ٘ساضز (قىٛضی ٕٞ ٚىبض.)1389 ،
ٔ-6تغیطٞبی اختٕبٖی :ثیٗ ًٖٛیت زض ٌطٕٞ ٜٚؿبالٖ ٌ ٚطایف خٛا٘بٖ ثٌ ٝطٜٞٚبی ٘بثٟٙدبض ٔٛؾیمی
ضاثُٔ ٝؿتمیٓ ٙٗٔ ٚیزاضی ٚخٛز زاضز (ٟٔط ّٖی .)1376 ،ثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی ضاثُٝ
ٔٗٙیزاض ٘یؿت (ذیطآثبزی.)1393 ،
ٔ-7تغیطٞبی اختٕبٖی – التهبزی :ثیٗ پبیٍب ٜاختٕبٖی التهبزی ٌ ٚطایف ثٛٔ ٝؾیمی پبح ضاثُٝ
ٔؿتمیٓ ٙٗٔ ٚیزاضی ٚخٛز زاضز (قىٛضی ٕٞ ٚىبض1389 ،؛ ٚزازٞیط ٕٞ ٚىبضاٖ1390 ،؛ آلب احٕسی ٚ
ٕٞىبضاٖ .)1392 ،ثیٗ پبیٍبٙٔ( ٜعِت) ٔ ٔٛ٘ ٚهطف ٔٛؾیمی ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ٚخٛز زاضز (آلباحٕسی ٚ
ٕٞىبضاَٖ .)1392 ،جم ٚ ٝپبیٍب ٜاختٕبٖی التهبزی ثب ٔیعاٖ ٔهطف ٔٛؾیمیبیی ضاثُٙٗٔ ٝیزاضی ٚخٛز
زاضز (نٕیٓ1386،؛ نٕیٓ  ٚلبؾٕی.)1387 ،
ٔ-8تغیطٞبی ضٚا٘یٔ :هطف ٔٛؾیمی ٔطزْپؿٙس ٔ ٚیعاٖ پطذبقٍطی ضاثُٔ ٝؿتمیٓ ٙٗٔ ٚبزاضی ٚخٛز
زاضز (نٕیٓ  ٚلبؾٕی.)1388 ،
ٔ-9تغیطٞبی ؾیبؾی :ثیٗ لسضت ٔ ٔٛ٘ ٚهطف ٔٛؾیمی ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ٚخٛز زاضز (آلباحٕسی ٚ
ٕٞىبضاٖ.)1392 ،
-10ؾبیط ٔتغیطٞب٘ :یبظٞب  ٚاضظـٞب ثط ضٚی ٔیعاٖ ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف ٔؤثط٘س ِٚی زض ٘ٛٔ ٔٛؾیمی
ٔٛضز ٔهطف تٟٙب ایٗ ٘یبظٞب ٞؿتٙس و ٝتأثیطٌصاض٘س (غالْظازُٙ٘ ٜعی .)1387 ،
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مثاوی وظزی تحقیق

زض ثطضؾی ٔجب٘ی اختٕبٖی ٔهطف ٔٛؾیمی ث ٝنٛضت ذالنٓ٘ ٝطیٞٝبی ُٔطحقس ٜزض ایٗ ظٔی ٝٙضا
ثبظذٛا٘ی ٔیٕ٘بییٓٔ .ب ٘ٓطیٞٝبی ٔٛخٛز ضا زض ؾ ٝثرف ٘ٓطی ٝوالؾیهٞب زضثبضٛٔ ٜؾیمیٓ٘ ،طیٝ
ٔبضوؿیؿتی  ٚا٘تمبزی ٔٛؾیمی ٓ٘ ٚطیٗٔ ٝبنط زضثبضٛٔ ٜؾیمی تمؿیٓ ٕ٘ٛزٜایٓ و ٝثب ٖٙبیت ث ٝإٞیت ٚ
فًبی ٔمبِ ٝثٓ٘ ٝطیٞٝبی ٔٗبنط ٔیپطزاظیٓ.
٘ٓطیٗٔ ٝبنط ،ثیكتط ثٓ٘ ٝطیٞٝبیی اذتهبل زاضز و ٝوبٔالً خبافتبزٜا٘س  ٚأطٚظ٘ ٜیع ٕٞچٙبٖ ُٔطح
ٔیثبقٙس .ثبوبن زض وتبة ٔهطف ثط ایٗ ٘ٓطاؾت زض ذالَ ز ،80 ٝٞزض خبٔٗٝقٙبؾی  ٚثیكتط اظ آٖ زض
٘ٓطی ٝاختٕبٖی ٔهطف یه ٔف ٟٓٔ ْٟٛقس (ثبوبن .)4 :1381،اظ ؾٛیی  ٓٞثب تٛخٔ ٝدسز ،قبٞس تغییط
اؾبؾی زض پطزاذتٗ ث ٝایٗ أط ٞؿتیٓ .زیٍط ٔهطف فمٍ یهض٘ٚس اختٕبٖی فطٍٙٞی ٘یؿت ،ثّى ٝثب آٖ
ٔیتٛاٖ زٚض ٜخسیسی ضا زض خٛإٔ ثٖٛٙٝاٖ پؿبٔسض٘یؿٓ پی ثطزٔ .هطف ث ٝفطآیٙسی تجسیُقس ٜاؾت وٝ
ؾطٔبیٝزاضی ٔتأذط  ٚیب پؿبٔسضٖ ضا ٔتٕبیع ٔیوٙس (ٕٞبٖ.)163 :
زض ایٗ زٚضٔ ٜهطف ثیحسٔٚطظ اؾت و ٝثب ٘یبظٞبی ضٚظٔط ٚ ٜذٛاؾتٞبی ثٙیبزیٗ افطاز ثیاضتجبٌ
ثٛز ٚ ٜزضٚالٕ ثبظٌٛی تٕبٔی آٔبَ  ٚآضظٞٚبی ؾطوٛفت ٝثكط اؾتٔ .هطف زض قىُٞبی غطثی پبیبٖ
ؾس ٜثیؿتٓ ضا ٔیتٛاٖ ثٖٛٙٝاٖ یهض٘ٚس اختٕبٖی  ٚفطٍٙٞی زیس و ٝقبُٔ ٘كب٘ٞٝب ٕ٘ ٚبزٞبی
فطٍٙٞی اؾت ٝ٘ ،نطفبً  ٓٞچ ٖٛیهض٘ٚس التهبزی ٔٙفٗتٌطایب٘ .ٝزض ایٙدب خٙجٞٝبی اختٕبٖی ٚ
فطٍٙٞی ض٘ٚس ٔهطف اؾت و ٝثبیس ٔٛضزتٛخ ٝانّی لطاض ٌیطز (ثبوبن .)3 :1381،ث ٝتٗجیط زیٍط زض
ایٙدب ٔهطف ثٖٛٙٝاٖ أطی ٍ٘بٔ ٜیقٛز و ٝثیفتط ٔجتٙی ثط ذٛاؾت اؾت  ٝ٘ ٚنطفبً ٔجتٙی ثط
٘یبظ.
زاٌالؼ  ٚایكطٚٚز ایس ٟٓٔ ٜذٛز ضا زض ضاثُ ٝثب ٔمٔ ِٝٛهطف زض وتبثی و ٝزض ؾبَ 1979
ٔٙتكط قسُٔ ،طح وطز٘س .اظ٘ٓط زاٌالؼ  ٚایكطٚٚز ٔتدّی وطزٖ  ٚثجبت ثركیسٖ ثٔ ٝمٛالت
فطٔ ًٙٞحطن ٔهطف اؾت .اظآ٘دبو ٝوبالٞب ٚخٕ٘ ٝبزیٗ زاض٘س ،لبزض٘س ثٖٛٙٝاٖ اثعاض ٔجبزِ ٚ ٝاضتجبٌ
ث ٝوبض ٌطفت ٝق٘ٛسٔ .هطف وبالٞب ثطای حفّ اضتجبٌ  ٚا٘ؿدبْ ،خصة حٕبیت زیٍطاٖ  ٚاثطاظ ٟٔطثب٘ی
وطزٖ الظْ ٞؿتٙس  ٚایٗ أط زضثبض ٜفمیط  ٚغٙی نسق ٔیوٙس .ث ٝاٖتمبز ایكبٖ ٔهطف وبالٞب٘ ،مف
ٔؿتٕط زض ازأ ٝثمب  ٚثطلطاض ؾبذتٗ ذُ ٌٛاضتجبٌ زاض٘س .زاٌالؼ  ٚایكطٚٚز ٔی٘ٛیؿٙس :فبیس ٜوبالٞب
ثطای ذٛضزٖ ،پٛقیسٖ ٔ ٚؿىٗ ضا فطأٛـ وٙیس؛ وبضثطز آٖٞب ضا فطأٛـ وطز ٚ ٜفىط وٙیس وٝ
وبالٞب ثطای آ٘ى ٝا٘سیكیس ٜق٘ٛس ٔٙبؾتا٘س .آٖٞب ضا ضؾب٘ٝای غیطوالٔی ثطای ل ٜٛذاللب٘ ٝا٘ؿبٖ
ثسا٘یس (فبيّی .)33 :1382،زاٌالؼ  ٚایكطٚٚز زض ُٔبِٗ ٝذٛز ضٚقٗ ؾبذتٝا٘س وٞ ٝط ٘ٓطی ٝاختٕبٖی
زض ایٗ حٛظ ٜثبیس وبض ذٛز ضا اظ ایٗ ایس ٜآغبظ وٙس و ٝوبالٞب ثٔٝثبثٕ٘ ٝبز زض ٔم ِٝٛفطٚ ًٙٞؾیٕتط
خبی ٔیٌیط٘سٓٞ .چٙیٗ ٔٗتمس٘س و ٕٝٞ ٝزاضاییٞبی ٔبزی حبنُ ٔٗب٘ی اختٕبٖی ٞؿتٙس؛ ثٙبثطایٗ ٔب
ثبیس ثرف ٖٕسٞبی اظ تحّیُ فطٍٙٞی ضا ٔتٛخ ٝاؾتفبز ٜاظ ایٗ وبالٞب ثٙٔٝعِ ٝضؾب٘ ٝوٙیٓٗٔ .ب٘ی
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وبالٞب ضیك ٝزض ظٔیٟ٘ ٝٙبزی زاضز و ٝظٔیٝٙای ثطای تفؿیط ٘یع ث ٝزؾت ٔیزٙٞس٘ .عز زاٌالؼ ٚ
ایكطٚٚز ،اؾتفبزٌ٘ٛ ٜبٌ ٖٛاظ وبالٞب ثیبٍ٘ط ٔٗطفت اختٕبٖی اؾت؛ ظیطا ٕٞبَٖٛض و ٝفطزیت ٔٙبثٕ
فطٍٙٞی ضا پیففطو ٔیاٍ٘بضز و ٝاظ َطیك آٖٞب ثیبٖ ٔیقٛز .ثٕٞ ٝیٗ َطیك ٔهطف قرهی
وبالٞب (ؾجه ظ٘سٌی) ثرف ٔكٟٛز فط ًٙٞاؾت .ایٗ قیٜٞٛبی ٔهطف زض تهبٚیط  ٚؾّؿّٔٝطاتت
آضایف ٔییبثٙس وَ ٝیفٞبی وبّٔی اظ تجٗیى  ٚتفبٚت تب آ٘دب و ٝش ٗٞثكطی ٔیتٛا٘س ٔیساٖ
ٔیزٞس (غیبث٘ٛس.)53: 1390،
پییز تًردیً

ثٛضزی ٛزض وتبة تٕبیع ث ٝؾبَ  1984زضنسز تحّیُ ایٗ ٔٛي ٔٛاؾت وٌ ٝطٜٞٚبی ٓٞضزٚ ٜ
َٓٞجم ٝذٛز ضا ثٚٝؾیّ ٝاٍِٞٛبی ٔهطفی و ٝقی ٜٛظ٘سٌی یه ٌط ٜٚضا ٔكرم ٔیوٙسٔ ،تٕبیع
ٔیوٙٙس .ثٛضزیْ ٛطفیت ذطیس  ٚذٛا٘سٖ زاؾتبٖ ،ذطیس تبثّٞٛبی ٘مبقی ،ضفتٗ ث ٝتئبتط  ٚؾیٕٙبٔ ،ؿبثمبت
ٚضظقی ٞ ٚط ٘ ٔٛوٙؿطت ٔٛؾیمی ضا ثبیس  ٓٞچٖٙ ٖٛبنط انّی ذطیس زیس .الظٔ ٝآٖٞب ٘ٝتٟٙب نطف پَٛ
ٚلت (ٚلت تفطیح) اؾت ،ثّى ٝچٙیٗ فٗبِیتٞبیی ث ٝیهضقت ٝاظ ؾّیمٞٝبی ثٝزؾتآٔس ٜاظ ظیجبقٙبؾی  ٚیب
حتی چیعی ٔب٘ٙس ضٚیسازٞبی ٚضظقی ثؿتٍی زاضز .چٙیٗ ؾّیمٞٝبیی ،ثبیس زض ٔحیٍٞبی آٔٛظقی و ٝزض
خٛإٔ ٔسضٖ تجسیُ ث ٝقىُ ٖٕس ٜفط ًٙٞقسٜا٘س ،ثٚ ٝخٛز آیٙس  ٚتٛؾٗ ٚ ٝپطٚضـ زاز ٜق٘ٛسٌ .طٜٚ
ٕٞؿبالٖ  ٚذب٘ٛازٜٞب ٘یع ثط ؾّیم ٝتأثیط ٔیٌصاض٘س .اظ٘ٓط ثٛضزی ،ٛؾّیم ٝضا ٔیتٛاٖ ثٖٛٙٝاٖ ٖ٘ٛی اظ
ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زیس و ٝایدبز تجٗیى  ٚتٕبیع ثیٗ ا٘ٛأ ٌطٜٞٚبی ٔٙعِتی ضا أىبٖپصیط ٔیوٙس
(ثبوبن)91 :1381،
اظ زیسٌب ٜثٛضزیٌ ٛطٜٞٚبی اختٕبٖی ٔرتّف اظ چٙبٖ ٔٙف ٔتفبٚتی ثطذٛضزاض٘س و ٝتدّی آٖ زض
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔهطفكبٖ ٕ٘ٛز پیسا ٔیوٙس .زضٚالٕ ٔیُ ثٔ ٝهطف وبالٞب زض ثیٗ ٌطٜٞٚبی ٔتفبٚت
اختٕبٖی ث ٌٝ٘ٛ ٝافؿبضٌؿیرت٘ ٝیؿت ،ثّىٙٔ ٝف (ٖبزتٚاض )ٜآٖ ضا وٙتطَ ٔیوٙس تب اظ یه ٘ٓٓ
پٟٙبٖ تجٗیت وٙس .زض حمیمت ،شائم ٝیب ؾّیمٔ ٝهطف ضا خٟت ٔیزٞس  ٚثب خٟتٌیطی ٔهطف،
ؾجهٞبی ظ٘سٌی ٔتفبٚت قىُ ٔیٌیط٘س؛ ظیطا شائم ٝزائٕبً يطٚضتٞب ضا ث ٝاِٛٚیتٞب تجسیُ ٔیوٙس ٚ
فبض٘ اظ ٞط ٘ ٔٛتٗیٗ ٔىب٘یىیٔ ،دٕٖٝٛای اظ ا٘تربةٞب ضا فطأ ٓٞیآٚضز و ٝضٚیٓٞضفت ٝؾجهٞبی
ظ٘سٌی ضا ؾبٔبٖ ٔیثركس (غیبث٘ٛس)59 :1390،
تحّیُ ثٛضزی ٛزض ٔٛضز تفبٚت ٔیبٖ ٌطٜٞٚبی ٔرتّف ٖبٔالٖ  ٚحٛظٜٞبی وبضثؿت آٖٞب ثِ ٝحبِ
تٛا٘ف فطٍٙٞیٚ ،الٗیت اؾبؾی ضا ٔحطظ ؾبذت :اظ یهؾ ،ٛضاثُ٘ ٝعزیه ٘ ٚیطٙٔٚسی ٔیبٖ وطز  ٚوبضٞبی
فطٍٙٞی ٖ( ٚمبیس ٔتٙبْط ثب آٖٞب)  ٚؾطٔبی ٝتحهیّی و ٝثطحؿت ٔساضن تحهیّی ؾٙدیسٔ ٜیقٛز ٚ
ٕٞچٙیٗ ،ذبؾتٍب ٜاختٕبٖی و ٝثب قغُ پسض ؾٙدیسٔ ٜیقٛز ٚخٛز زاضز  ٚاظ ؾٛی زیٍط ،زض ؾُٛح
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َٓٞطاظ ؾطٔبی ٝتحهیّی ٞطلسض اظ ٔكطٔٚتطیٗ حٛظٜٞبی فطٍٙٞی زٚضتط قٛیٓٚ ،ظٖ  ٚإٞیت
ذبؾتٍب ٜاختٕبٖی زض تجییٗ فٗبِیتٞب  ٚتطخیحبت فطٍٙٞی ثیفتط ٔیقٛز (قب ٜخٟب٘ی.)39 :1390،
اظ٘ٓط ثٛضزیٌٛ ٛـ زازٖ ث ٝثط٘بٔٞٝبی فطٍٙٞی ٛٔ ٚؾیمیبیی ،زاقتٗ زؾتٍب ٜپرف نٛت،
ٌٛـ زازٖ ثٛ٘ ٝاض ٔٛؾیمی ،ثبظزیس اظ ٌبِطیٞبی ٙٞطیٕٞ ،جؿتٍی ٘یطٙٔٚسی ثب ؾطٔبی ٝتحهیّی
زاضز ٞ ٚیچچیع ثٝا٘ساظ ٜؾّیمٛٔ ٝؾیمی ٕ٘یتٛا٘س َجم ٝوؿی ضا ثٚٝيٛح ّٔٗ ْٛوٙس ،یب ثٝنٛضت
ذُب٘بپصیطی اقربل ضا َجمٝثٙسی وٙس .چٞ ٖٛیچ ّٖٕی ثیف اظ ضفتٗ ث ٝوٙؿطت یب ٘ٛاذتٗ یه
ؾبظ فبذط ثطای َجمٝثٙسی وبضؾبظ ٘یؿت ؤ ٝؿّٕبً ث ٝزِیُ وٕیبة ثٛزٖ قطایٍ حهَ َٛجٕ ٚ
لطیحٞٝبی ٔطث َٝٛاؾتٕٞ .چٙیٗ اظ٘ٓط ثٛضزیٛٔ ٛؾیمی ٘مُٔ ٝمبثُ ٕ٘بیف اؾت و ٝحبٚی پیبْ
اختٕبٖی اؾت و ٝفمٍ ثط اؾبؼ آقٙبیی ٔؿتمیٓ ٕٖ ٚیك ثباضظـٞب  ٚچكٓزاقتٞبی ٔربَجب٘ف
ٔیتٛا٘س ایٗ پیبْ ضا ثطؾب٘س (ٕٞبٖ.)40 ،
٘ٓط ثٛضزی ٛزض ضاثُ ٝثب تٙبْط ٔیبٖ تِٛیس وبالٞب  ٚتِٛیس ؾّیمٞٝب ایٗ اؾت و ٝزض ثبظاض فطٍٙٞی،
ُٔبثمت ٖطي ٚ ٝتمبيب َّٛٗٔ ٝ٘ ،ؾبز ٜتحٕیُ قسٖ تِٛیس ثٔ ٝهطف اؾت  َّٛٗٔ ٝ٘ ٚتالـ
آٌبٞب٘ ٝثطای تأٔیٗ ٘یبظ ٔهطفوٙٙسٌبٖ ،ثّى٘ ٝتید ٓٞ ٝآٍٙٞی ٖیٙی زُٙٔ ٚك ٘ؿجتبً ٔؿتمُ اؾت،
یىی ُٔٙك ٔیساٖٞبی تِٛیس  ٚزیٍطی ُٔٙك ٔیساٖ ٔهطف .قجبٞت تمطیجبً ٘عزیىی ثیٗ ٔیساٖٞبی
ترههی تِٛیس ؤ ٝهطف زض آٖٞب فطآٚضی ٔیقٛز ٔ ٚیساٖٞبیی و ٝؾّیمٞٝب زض آٖ تٗییٗ ٔیق٘ٛس
ٚخٛز زاضزٔ .مهٛز ایٗ اؾتٔ ،حهٛالتی و ٝزض وكبوف ٔجبضظٜٞبی ضلبثتی ٔ-جبضظٜٞبیی وٞ ٝط
یه اظ ٔیساٖٞبی تِٛیس آٚضزٌب ٜآٖا٘س  ٚؾطچكٕ ٝتغییط ثیٚلف ٝایٗ ٔحهٛالت ٘یع ٞؿتٙس-فطآٚضی
ٔیق٘ٛس ،تمبيبٞبیی ضا ٔطتفٕ ٔیؾبظ٘س و ٝفبـ  ٚنطیح زض پی ٔطتجٍ ؾبذتٗ آٖ ٘یؿتٙس .ایٗ
تمبيبٞب و ٝزض وكبوف تربنٓٞبی ٖیٙی  ٚشٙٞی َجمٞٝب  ٚپبضَ ٜجمٞٝبی ٔرتّف ثط ؾط وبالٞبی
ٔهطفی ٔبزی یب فطٍٙٞی ،یب ث ٝثیبٖ زلیكتط ،زض تربنٓٞبی آٖٞب ثط ؾط ایٗ وبالٞب قىُ
ٔیٌیط٘س ،ؾطچكٕ ٝتغییط ؾّیمٞٝب ٞؿتٙس .ث ٝزِیُ ٕٞیٗ ٓٞآٚایی ٖیٙی ٖطي ٚ ٝتمبيبؾت و ٝا٘ٛأ
 ٚالؿبْ ؾّیمٞٝب ثؿتط  ٚقطایٍ الظْ ثطای تحمك ذٛیف ضا زض خٟبٖ أىبٖٞب پیسا ٔیوٙٙس،
أىبٖٞبیی وٞ ٝط یه اظ ٔیساٖٞبی تِٛیس ث ٝآ٘بٖ اضائٔ ٝیوٙٙس ،زضحبِیو ٝایٗ ٔیساٖٞب ٘یع ثؿتط ٚ
قطایٍ الظْ ثطای تأؾیؽ ّٕٖ ٚىطز ذٛیف ضا زض ؾّیمٞٝبی ٔرتّفی ٔییبثٙس و ٝثبظاض ثطای
ٔحهٛالت آٖٞب فطأ ٓٞیآٚضز (ثٛضزی.)314 :1390 ٛ
وظزیٍ ریچارد پتزسًن

یىی زیٍط اظ ٘ٓطیٞٝبیی و ٝزض ؾبَٞبی اذیط زض ٔٛضز شائمُٔ ٝطحقس ٜاؾت ٘ٓطیٔ ٝتٚ ٔٛٙ
شائم ٝتهثٗسی ضیچبضز پتطؾ ٖٛخبٔٗٝقٙبؼ ٔٗبنط آٔطیىبیی اؾت و ٝزض ٔمبثُ تئٛضی شائم ٝثٛضزیٛ
ُٔطحقس ٜاؾت .ثطای ثٛضزی ٛشائم ٝزض ٚالٕ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ قبذمٞبی ؾطٔبیٕ٘ ٝبزیٗ  /فطٍٙٞی
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اؾت وٝ٘ ٝتٟٙب قىُ ؾبزٜای اظ ؾالیك ظیجبییقٙبذتی ثطای ؾجهٞب  ٚوبالٞبی ذبنی ٘یؿت ثّىٝ
ثٖٛٙٝاٖ یه قبذم تٕبیعٌصاضی ٔحؿٛة ٔیقٛز و٘ ٝمف ٖٕسٜای ضا زض ؾبذتبض ٔیساٖٞب ایفب
ٔیوٙس .ثٛضزی ٛث ٝؾّؿّٔٝطاتت شائمٞٝب ثط اؾبؼ تٕبیعات َجمبتی ٔٗتمس اؾتٔ .جٙی ثط ایٙىَ ٝجمبت
ثطتط خبٔٗ ٝزاضای شائمٞٝبی ثطتط َ ٚجمبت پبییٗ خبٔٗ ٝزاضای شائمٖ ٝبٔیب٘ٞ ٝؿتٙس أب پتطؾ ٖٛایٗ
٘ٓطی ٝضا و ٝثیٗ ٔهطف وبالٞبی فطٍٙٞی َ ٚجم ٝاختٕبٖی ضاثُ ٝتٍٙبتٍٙی ٚخٛز زاضز ضز ٔیوٙس.
یبفتٞٝبی تدطثی پتطؾ ٖٛزض خٛإٔ آٔطیىب ،ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت وٌ ٝطٜٞٚبی اختٕبٖی و ٝث ٝپبیٍبٜٞبی
ثطتط تّٗك زاض٘س ،زاضای شائمٔ ٝتٖٛٙی ٞؿتٙس  ٚوبالٞبی فطٍٙٞی ٔٛضز ٔهطفكبٖ ثؿیبض ٔت ٔٛٙاؾت.
ثٖٛٙٝأٖثبَ آٖٞب ث ٝا٘ٛأ غا٘طٞبی ٔٛؾیمیبیی ٌٛـ ٔیوٙٙس  ٚایٗ زض حبِی اؾت و ٝافطاز ثب پبیٍبٜ
اختٕبٖی پبییٗتط وبالٞبی ٘مف ٖٛأُ اختٕبٖی  ٚفطٍٙٞی زض ٌطایف ثٛٔ ٝؾیمی غطة ثٖ ٝجبضتی،
٘ ٔٛغا٘طٞب  ٚتٕبیع زلیك ٔیبٖ ٔحتٛای غا٘طٞب .فطٍٙٞی ٔحسٚزتطی ضا ٔهطف ٔیوٙٙس ٘یؿت وٝ
َجمبت ثبال  ٚپبییٗ ضا اظ  ٓٞخسا ٔیوٙس ،ثّى ،ٝت ٚ ٔٛٙتٗساز غا٘طٞبؾت و ٝچٙیٗ ٔیوٙس .پتطؾٚ ٖٛ
وطٖ ٘كبٖ زازٜا٘س و ٝزض فبنّ ٝؾبَٞبی  1992 ٚ 1982تٗساز افطازی و ٝشائمٛٔ ٝؾیمیبیی والؾیه
زاقتٝا٘س  ٚغا٘طٞبی ٔتٛؾٍ  ٚپبییٗ ضا ٘یع تدطث ٝوطزٜا٘س ض ٚث ٝافعایف اؾت .افطاز زاضای ٔكبغُ
پطٔٙعِت زض خبٔٗ ٝأطیىب ٘ ٝتٟٙب ثیكتط احتٕبَ زاضز ٔهطفوٙٙسٛٔ ٜؾیمی ٙٞطی ثبقٙس ،ثّى ٝاحتٕبَ
ٔكبضوت آٖٞب زض َیف ٌؿتطزٜای اظ فٗبِیتٞبی فطاغت ٌٛ ٚـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی ٖبْپؿٙس ٘یع ثیكتط
اؾت .ثٙبثطایٗ زیٍط ٕ٘یتٛاٖ تٕبیعی َجمبتی زض ٘ ٔٛغا٘طٞبی ٔهطفی لبئُ قس (فبيّی 33 :1384 ،ثٝ
٘مُ اظ ٔٛؾٛی.)21-20 :1387 ،
پتطؾٓ٘ ٖٛطی ٝذٛز زض ثبة شائم ٝاِتمبَی ضا زض ٚالٕ ث ٝچبِف وكیسٖ ضٚیىطز ا٘حهبضَّجی
ضٚقٙفىطی ٔیزا٘س و ٝؾطٌطٔیٞب  ٚوبالٞبی ٔهطفی َجمٖ ٝبٔ ٝضا تحمیط ٔیوٙس  ٚآٖ ضا ثیاضظـ
خّٔ ٜٛیزٞس  ٚزض ٖٛو تئٛضی ٚی ،ثٗس ظیجبیی ضا ث ٝا٘ٛأ ٙٞطٞب  ٚؾجهٞبی ٙٞطی ٖبٔٔ ٝطزْ
پی٘ٛس ٔیظ٘س .ثٖٝجبضتیزیٍط اظ٘ٓط پیتطؾ ،ٖٛوبالٞبی فطٍٙٞی ٔٛضز ٔهطف ٖبٔٔ ٝطزْ ٘ ٝتٟٙب
وٓإٞیت ٘یؿتٙس ،ثّى ٝاظ اضظـ ٙٔ ٚعِت ثبالیی ٘یع ثطذٛضزاض٘س.
چارچًب وظزی تحقیق

ٔب زض ایٗ ٔمبِ ٝثط اؾبؼ ٘ٓطی ٝتحّیّی وٙف پبضؾ٘ٛع ٔیتٛا٘یٓ ٘ٓطیٞٝبی ٔٛخٛز ضا زض فًبی وٙف
ثب  ٓٞتطویت وٙیٓ .ایٗ چبضچٛة ثٔ ٝب اخبظٔ ٜیزٞس تب ث ٝؾبذتٗ ٔیساٖ ٘یطٚی ثپطزاظیٓ و ٝزض آٖ ٞط
خّٜٛای اظ ٚالٗیت ٔٛيٕ ذبل ذٛز ضا زض اذتیبض ٔیوٙس .ثؿت ٝثٛٔ ٝلٗیت آٖ زض ٔیساٖ ٘یط٘ ،ٚیطٞٚبی
ٔرتّف ٞط یه ثب ویفیت  ٚقست ذبل ذٛز ثط ضٚی آٖ تأثیط ٔیٌصاض٘سٞ .طلسض ٔٛلٗیت یه پسیسٜ
٘عزیهتط ث٘ ٝمُ ٝحسی زض چبضچٛة ثبقسٞ ،ط چ ٝثیفتط تحت تأثیط لب٘ ٖٛزض٘ٚی ذطزٓ٘ ٜبْ ٔطثٌٛ

89

بررسی جاهعهشناختی هصرف هوسیقی (هطالعه هوردی جواناى سبزوار)

ذٛاٞس ثٛز  ٚثطٖىؽ ٞطچمسض پسیسٔ ٜعثٛض ثٔ ٝطوع چبضچٛة ٘عزیه ثبقس٘ ،مفٞبی ٘یطٞٚبی ٔرتّف زض
تٗییٗ ذهّت آٖ پسیس ٜثطاثطتط ذٛاٞس ثٛز"(ٔ٘ٛچ 1988:221 ،ث٘ ٝمُ اظ چّجی.)34 :1381 ،
ثسیٗنٛضت ،ثطای یه پسیس ٜاختٕبٖی ذبل ،يطٚضتبً یه تٛيیح ٖبْ  ٚثبثت ٚخٛز ٘ساضز  ٚثب تغییط
ٔٛلٗیت آٖ پسیس ٜزض فًبی وٙف ٘ٚ ٔٛظٖ ٔتغیطٞبی تٛيیحزٙٞس ٜآٖ ٘یع تغییط ٔیوٙٙس٘ .تیدٌٝیطی
اؾبؾی ؤ ٝیتٛاٖ اظ انُ ٔٛلٗیت زض فًبی وٙف ٌطفت ،ایٗ اؾت وٓ٘ ٝطیٞٝبی ٔٛخٛز ،و ٝثًٗبً
ضلیت یىسیٍط ثٓ٘ ٝط ٔیضؾٙسٞ ،طوساْ ٔیتٛا٘ٙس زض حٛظٜای ذبل اظ فًبی وٙف ،تب حسی زاضای لسضت
تٛيیحی ثبقٙس.
ثط اؾبؼ ٘ٓطی ٝچّجی ،فًبی وٙف اظ چٟبض ثٗس تكىیُقس ٚ ٜث ٝچٟبض حٛظ ٜانّی لبثُتدعی ٝاؾت.
حٛظٜٞبی وٞ ٝط یه زاضای ُٔٙك یب لب٘ ٖٛزض٘ٚی ذبل ذٛز ٞؿتٙسُٙٔ .ك حٛظ Aٜانُ ثٟیٝٙؾبظی
اؾت .لب٘ ٖٛزض٘ٚی یب ُٔٙك حٛظ G ٜانُ تحمك اؾتُٙٔ .ك حٛظ I ٜانُ ؾبظٌبضی  ٚثبالذطُٙٔ ٜك
حٛظ L ٜانُ ؾبظٌبضی ُٔٙمی اؾت (چّجی .)24 :1381،ثَٛٝض قٕبتیه ٔیتٛا٘یٓ زض فًبی وٙف ضا ثط
اؾبؼ ٘ٓطیٞٝبی ٖٛ ٚأُ ٔؤثط ثط ٔٛي ٔٛتحمیك ثٝلطاض ظیط تطؾیٓ وطز.
جایگاُ تقزیبی ًظزیِّای دربارُ هصزف هَسیقی در فضای کٌص
هحَر ( Aاًطباق)ً:ظزیِّای اقتصادی :هارکس ،بَردیَ

هحَر

(Gدستیابی بِ ّدف)ً:ظزیِّای اًتقادی:فزٍید ،سیولٍ ،بلي،

آدرًَ
هحَر (Lحفظ الگَ):کٌتٍ ،بز ،جاهؼِپذیزی:سبک سًدگی ،سزهایِ

هحَر (Iاًسجام) :دٍرکین ،اسپٌسز ،سزهایِ اجتواػی

فزٌّگی

زض خس َٚقٕبض ،1-2 ٜایٗ ٘ىت ٝضا ٘جبیس اظ٘ٓط زٚض زاؾت و ٝثًٗی اظ ٘ٓطیٞٝب ثٙب ثٔ ٝبٞیتكبٖ زض
حٛظٜٞبی ٕٞپٛقی ز ٚیب ؾٓ٘ ٝبْ ٚالٕ قسٜا٘سٔ .بٞیت ٛٔ ٔٛ٘ ٚي ٔٛتحمیك ثؿتٍی ثٛٔ ٝلٗیت ٔٛئٛ
تحمیك زاضز .اٌط ٔٛي ٔٛتحمیك زض ٘مُ ٝحسی  Lلطاض زاقت ٝثبقس ،آٖ اظ ُٔٙك زض٘ٚی ٘ٓبْ فطٍٙٞی
تجٗیت ٔیوٙس  ٚاٌط زض ٔٛلٗیت حسی  Aلطاض ثٍیطز اظ ُٔٙك زض٘ٚی ٘ٓبْ التهبزی پیطٚی ٔیوٙس.
زضٔدٕ ،ٔٛاٌط ٔٛلٗیت ٔٛي ٔٛتحمیك زض ٔطوع لطاض ثٍیطزٔ ،ؿبٔحتبً ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝزض حبِت ٔصوٛض،
تٕبٔی ٔتغیطٞبی ٘ٓطیٞٝب ٞطوساْ ثٛ٘ٝث ٝذٛز ٔبٞیت  ٚقىُ ٔٛي ٔٛتحمیك ضا اظ خٟبت ٔرتّف تحت
تأثیط لطاض ٔیزٙٞسٞ .ط یه اظ ٘ٓطیٞٝبی فٛق زاضای ؾبذتبض ٔفٟٔٛی ذبل ذٛز ثٛز٘ ٚ ٜمُ ٝتأویس ضا ثٝ
ٔتٗیٗ ذبنی ٔیزٙٞس .ایٗ أط ضا ثطای ٖٛأُ ٘یع ٔیتٛاٖ ث ٝوبض ثطز.
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جایگاُ تقزیبی ػَاهل هؤثز بز هصزف هَسیقی در فضای کٌص
هحَر (Gدستیابی بِ ّدف)ٍ:ضؼیت رٍحی ٍ رٍاًی(هیشاى پزذاضگزی ،اضطزاب،،

هحَر ( Aاًطباق) :هیشاى درآهدٍ،ضؼیت اضتغال،سزهایِ اقتصادی

یاس ،افسزدگی)

هحَر (Lحفظ الگَ):هیشاى دیيداری،سبک سًدگی ،سزهایِ فزٌّگی ،هیشاى
استفادُ اس رساًِ

هحَر (Iاًسجام):سزهایِ اجتواػی ،ػضَیت در گزٍُ ّوساالى ،اػتواد

ثط اؾبؼ ُٔبِت فٛق ٔسَ ٘ٓطی تحمیك ثٝلطاض ظیط تسٚیٗ ٔیقٛز.
ٍضؼیت رٍحی ٍ رٍاًی

پایگاُ اقتصادی ٍ اجتواػی

هصزف هَسیقی

سزهایِ اجتواػی

سزهایِ فزٌّگی ٍ دیٌداری

مذل وظزی تحقیق
فزضیٍَای تحقیق

فطيیٞٝبی تحمیك ثٝلطاض ظیط اؾت:
ثیٗ ٔیعاٖ زیٗزاضی پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ثیٗ ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز
ثیٗ ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ثیٗ پبیٍب ٜالتهبزی  -اختٕبٖی پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ثیٗ ٚيٗیت ضٚحی  ٚضٚا٘ی پبؾرٍٛیبٖ  ٚثٔ ٝهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ريش تحقیق

ضٚـ ٔٛضزاؾتفبز ٜزض ایٗ پػٞٚف ،وّٕی اؾت  ٚتىٙیه آٖ پیٕبیكی اؾت .ایٗ پػٞٚف اظ٘ٓط ٞسف
یه ثطضؾی وبضثطزی  ٚاظ٘ٓط ظٔب٘ی ٔمُٗی اؾت  ٚاثعاض ٌطزآٚضی زازٜٞب ثٝنٛضت پطؾكٙبٔ ٝاؾت  ٚاٖتجبض
آٖ نٛضی اؾت .خبٔٗ ٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف وّی ٝخٛا٘بٖ  15تب  29ؾبِ ٝؾبوٗ قٟط ؾجعٚاض اؾت و ٝاظ
ٔیبٖ آٖٞب ٘ 400فط ثٝنٛضت ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة قس٘س .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛزض فطٔ َٛوٛوطاٖ ثٝ
خبٔٗ ٝآٔبضی ثیف اظ ٘ 400فط حؿبؾیت ٘ساضز  ٚثب حدٓ خبٔٗ ٝآٔبضی ٘ 1000فط ٔ 10 ٚیّی٘ ٖٛفط ،حدٓ
ٕ٘ ٝ٘ٛثیٗ  380تب ٘ 400فط اؾت ؤ ٝب ٘ 400فط ضا ا٘تربة ٕ٘ٛزیٓ ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبضی ثَٛٝض َجمٝای  ٚؾپؽ
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ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای ا٘تربة ٌطزیسٌٕٝ٘ٛ٘ .یطی َجمٝثٙسی قىُ انالحقسٜای اظ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ٚ
ؾیؿتٕبتیه اؾت وٞ ٝسف اظ آٖ ضؾیسٖ ثٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی ٔٗطفتط  ٚزض٘تید ٝزلیكتط اؾت .زض اؾتفبز ٜاظ ایٗ
ضٚـ اثتسا ثبیس ٔتغیط ٔٛضز َجمٝثٙسی ضا ا٘تربة وٙیٓٔ .تغیط َجمٝثٙسی ذهیهٝای اؾت ؤ ٝیذٛاٞیٓ
ٕ٘ ٝ٘ٛاظ آٖ ٘ٓط وبٔالً ٔٗطف ثبقس .ثب تٗییٗ ایٗ ٔتغیط ،چٟبضچٛة ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ضا ُٔبثك ثب َجمبت
(الیٞٝبی) آٖ ٔتغیط زؾتٝثٙسی ٔیوٙیٓ  ٚؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ؾیؿتٕبتیه افطاز ضا ث٘ ٝؿجت
ٔمتًی اظ ٞط َجم ٝا٘تربة ٔیوٙیٓ (زٚاؼ .)73 :1388 ،زض ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای وبض انّی
ایٗ اؾت و ٝاثتسا اظ ثیٗ ٔٙبَكٕٝ٘ٛ٘ ،ای ا٘تربة ٌطزز .ثسٚاً اظ ٔیبٖ ٔٙبَك ثعضي ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٔیقٛز ٚ
ضفتٝضفت ٝاظ ٞط ُٔٙم ٝثعضي ٔٙبَك وٛچهتطی ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٔیقٛزٟ٘ .بیتبً وبض ث ٝا٘تربة ٕ٘ٝ٘ٛای اظ
ذب٘ٛاضٞب  ٚاؾتفبز ٜاظ ضٚقی ثطای ا٘تربة افطاز زض ذب٘ٛاضٞبی ٔٙترت ذتٓ ٔیقٛز (ٕٞبٖ .)74 :ثسیٗ
ٔٛٓٙض اثتسا ثطحؿت ٔٙبَك قٟطی (ثط اؾبؼ ٔٙبَك زٌٚب٘ ٝقٟط ؾجعٚاض) تٗساز  200خٛاٖ ثطای ٞط ُٔٙمٝ
تٗییٗ ٌطزیس  ٚؾپؽ زض ٞط ُٔٙم ٝثط اؾبؼ ذیبثبٖٞبی انّی ،چٙس ذیبثبٖ ا٘تربة ٌطزیس  ٚزضٟ٘بیت اظ
ٔیبٖ ذیبثبٖٞبی چٙسیٗ وٛچ ٚ ٝاظ ٔیبٖ وٛچٞٝب چٙس ذب٘ٛاز ٜا٘تربة ٌطزیس  ٚاظ ٔیبٖ ذب٘ٛاز ٜخٛا٘ی وٝ
ثیٗ  15تب  29ؾبِ ٝثٛز ٔٛضز پیٕبیف لطاض ٌطفت.
اٖتجبض پطؾك ٙبٔ ٝزض ایٗ پػٞٚف نٛضی ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ زض ایٗ ضاثُ ٝثب ٔترههبٖ ٔٛؾیمی ٘یع ٔكٛضت
ٕ٘ٛزیٓ .ثسیٗ تطتیت پطؾكٙبٔ ٝتٓٙیٓ ٌطزیس .ثطای تٗییٗ پبیبیی پطؾكٙبٔ ،ٝاثتسا ثب ٕ٘ٝ٘ٛای ٘ 30فطی
ثٖٛٙٝاٖ پیفآظٔ ،ٖٛاظ آِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜوطزیٓ .يطیت آِفب ثطای ٞط یه اظ ٔتغیط ثٝلطاض ظیط اؾت.
جذيل ضمارٌ  : 1ضزیة آلفای کزيوثاخ َز یک اس متغیزَای پژيَص
هتغیز

تؼداد گَیِ

آلفای کزًٍباخ

گزایص بِ هَسیقی

7

4884

هیشاى استفادُ اس هٌابغ هَسیقی

6

4889

هیشاى هصزف هَسیقی

2

4890

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی ایزاًی

3

4878

هیشاى ػالقِ هَسیقی ذارجی

2

4885

هیشاى فؼالیت هَسیقایی

4

4870

هیشاى داًص هَسیقایی

4

4874

هیشاى اًَاع کاربزی هَسیقیایی

5

4882

سزهایِ فزٌّگی

4

4877

سزهایِ اجتواػی

04

4873

ٍضؼیت رٍحی ٍ رٍاًی

02

4880

ٍضؼیت دیيداری

06

4886
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یافتٍَای تحقیق

ثط اؾبؼ تحمیك ٔهطف ٔٛؾیمی زض ثیٗ خٛا٘بٖ قٟط ؾجعٚاض ثٝلطاض ظیط تٛنیف ٔیٌطزز:
جذيل ضمارٌ  :2تًسیغ درصذ پاسخگًیان تزحسة متغیزَای تحقیق
هیشاى هصزف هَسیقی

هیشاى گزایص

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی

هیشاى فؼالیت هَسیقیایی

هیشاى داًص هَسیقیایی

هیشاى کاربزی هَسیقی

04

53

3382

75.2

58.2

0784

کن

0586

25

0587

10.2

17.2

0382

هتَسط

0583

6.5

0787

6.5

13

0987

سیاد

3280

8.3

0482

3.2

4.4

2987

ذیلی سیاد

24

4

0782

2.2

2.2

24

ذیلی کن

بیپاسد

3

3

3

2.7

5

087

جوغ کل

044

044

044

044

044

044

زازٜٞب ٘كبٖ ٔیزٞس و 24 ٝزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زاضای ٌطایف ذیّی ظیبز 32.1،زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ
زاضای ٌطایف ظیبز 10 ،زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زاضای ٌطایف ذیّی وٓ  15.6 ٚزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زاضای
ٌطایف وٓ ٞؿتٙس .زازٜٞب ٘كبٖ ٔیزٞس و 53 ٝزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زاضای ٔهطف ٔٛؾیمی ذیّی وٓ25 ،
زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زاضای ٔهطف ٔٛؾیمی وٓ 8.3 ،زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زاضای ٔهطف ٔٛؾیمی ظیبز 4 ٚ
زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زاضای ٔهطف ٔٛؾیمی ذیّی ظیبز ٞؿتٙس 31.4 .زضنس خٛا٘بٖ زاضای شائمٛٔ ٝؾیمیبیی
ظیبز  ٚذیّی ظیبز ٞؿتٙس .خبِت تٛخ ٝاؾت و ٝثِ ٝحبِ زا٘ف ٔٛؾیمیبیی  ٚفٗبِیت ٔٛؾیمیبیی ٚيٗیت
خٛا٘بٖ ؾجعٚاض زض حس ذیّی يٗیف اؾت  ٚتٟٙب  5.4زضنس زاضای فٟٗبِیت ٔٛؾیمیبی ظیبز  ٚذیّی ظیبز
ٞؿتٙس  6.6 ٚزضنس ٘یع زا٘كی زض حس ظیبز  ٚذیّی ظیبز ٞؿتٙس.خس َٚقٕبضٚ ،3 ٜيٗیت ٘ ٔٛزؾتطؾی ثٝ
ٔٛؾیمی  ٚخس َٚقٕبض٘ 4 ٜیع ٌطایف ث ٔٛ٘ ٝذٛا٘ٙس ٜضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
جذيل ضمارٌ  :3تًسیغ درصذ پاسخگًیان تزحسة میشان استفادٌ اس مىاتغ مًسیقی
هَسیقی هَردًظز ذَد را اس کدامیک اس هٌابغ سیز تا چِ هیشاى گَش هیدّید؟
گَیِّا

ذیلی

کن

هتَسط

ذیلی

سیاد

سیاد

کن
تلَیشیَى

0484

3587

2586

0388

0485

هاَّارُ

5584

0288

0488

882

889

رادیَ

3787

2985

2086

682

489

ایٌتزًت

2889

2286

2383

0384

0088

ًَارّای

2782

2284

2383

0680

0085

ضبط
رایاًِ ٍ
سی دی
هَبایل ٍ

3085

2483

0787

2483

0482

ام8پی 3
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خس َٚقٕبض٘ 3 ٜكبٖ ٔیزٞس و ٝثیكتطیٗ فطاٚا٘ی پبؾد "ٞطٌع" ثطای اؾتفبز ٜاظ ایٗ ٔٙجٕ ثطای
ٔٛؾیمی ٔطث ٌٛثٌٛ ٝیٔ ٝبٛٞاض ٜاؾت و ٝثیف اظ  55زضنس پبؾدٞب ضا قبُٔ ٔیٌطزز ٚ .ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی
پبؾد " ذیّی ظیبز"  "ٚظیبز" ثطای اؾتفبز ٜاظ ایٗ ٔٙجٕ ثطای ٔٛؾیمی ٔطث ٌٛثٌٛ ٝیٛٔ ٝثبیُ  ٚاْ.پی  3وٝ
ثیف اظ  30زضنس پبؾدٞب ضا قبُٔ ٔیقٛز .خس َ.ٚقٕبض٘ 3 ٜكبٖ ٔی زٞس و ٝنسای ذٛا٘ٙسٌبٖ ظٖ
ثیكتط اظ ذٛا٘ٙسٌبٖ ٔطز زض ثیٗ خٛا٘بٖ ؾجعٚاضی ضٚاج زاضز .ایٗ أط ثب افعایف ؾٗ وبٞف ٔییبثس.
جذيل ضمارٌ  :4تًسیغ درصذ پاسخگًیان تزحسة میشان گًش دادن تٍ وًع جىس خًاوىذٌ
هیشاى گَش دادى ضوا بِ ذَاًٌدُ هزد ٍ سى بِ چِ هیشاى است؟
گَیِّا

ذیلی کن

کن

هتَسط

سیاد

ذیلی سیاد

ذَاًٌدُ هزد

0689

0985

4480

0285

00

ذَاًٌدُ سى

0084

05

3884

0988

0584

آسمًن فزضیٍَا

فطيیٞٝبی تحمیك ث ٝتطتیت اضائ ٝآٖ زض ثرف فطيیٞٝبی ثٝلطاض ظیط ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٔیٌیط٘س.
آسمًن فزضیٍ ايل

ثیٗ ٔیعاٖ زیٗزاضی پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز .ثطای آظٖٔٛ
فطيی ٝاظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٕٛ٘ ٜزیٓ و٘ ٝتبیح آٖ زض ظیط اضائٝقس ٜاؾت.
جذيل ضمارٌ َ :5مثستگی تیه متغیزَای دیهداری ي مصزف مًسیقی
هصزف هَسیقی

هؼٌاداری

هیشاى دیيداری

گزایص بِ هَسیقی

48437

4800

هیشاى هصزف هَسیقی

- 48244

0.000

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی

- 48330

48447

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی ایزاًی

48436

48530

هیشاى فؼالیت هَسیقایی

-48094

48437

هیشاى ضٌاذت هَسیقی

- 48044

4805

هیشاى کاربزی هَسیقیایی

48452

4824

هیشاى ػالقِ بِ ذَاًٌدُ هزد

48340

48440

هیشاى ػالقِ بِ ذَاًٌدُ سى

-48294

48444

ذارجی

يطایت ٕٞجؿتٍی ثیٗ زٔ ٚتغیط ٘كبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝثیٗ ٔیعاٖ زیٗزاضی پبؾرٍٛیبٖ و ٝاظ تطویت
اثٗبز ٔیعاٖ پبیجٙسی ث ٝایٕبٖ زیٙیٔ ،یعاٖ پبیجٙسی ث ٝثبٚضٞبی زیٙیٔ ،یعاٖ اِتعاْ ث ٝقطٖیبت زیٙیٔ ،یعاٖ
ُٖٕ ث ٝاذالق زیٙی ٔ ٚیعاٖ ُٖٕ ثٖ ٝجبزات زیٙی ؾبذتٝقس ٜاؾت ثب ثطذی اظ اثٗبز ٔتغیط ٔهطف
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ٔٛؾیمی ضاثُٙٗٔ ٝیزاض ٚخٛز زاضز .ث ٝایٗ ٔٗٙب و ٝثب افعایف زیٗزاضی قرم اظ ٔیعاٖ ٔهطف ٔٛؾیمی،
ٔیعاٖ ٖالل ٝثٛٔ ٝؾیمی ذبضخی ،فٗبِیت ٔٛؾیمیبیی ٔ ٚیعاٖ ٖالل ٝث ٝذٛا٘ٙسٜٞبی ظٖ وبؾت ٚ ٝثط ٔیعاٖ
ٖالل ٝث ٝذٛا٘ٙسٌبٖ ٔطز افعٚزٔ ٜیٌطزز.
آسمًن فزضیٍ ديم

ثیٗ ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز .ثطای
آظٔ ٖٛایٗ فطيی ٝاظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٜقس ٜاؾت .خس٘ َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ایٗ زٚ
ٔتغیط ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ٚخٛز زاضز.
جذيل ضمارٌ َ :6مثستگی تیه میشان سزمایٍ فزَىگی ي مصزف مًسیقی
هصزف هَسیقی

هیشاى سزهایِ فزٌّگی

هؼٌاداری

گزایص بِ هَسیقی

48220

48446

هیشاى هصزف هَسیقی

0.314

0.005

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی

0.282

0.002

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی

0.190

0.004

هیشاى فؼالیت هَسیقایی

0.251

0.000

هیشاى ضٌاذت هَسیقی

0.293

0.000

هیشاى کاربزی هَسیقیایی

48424

4854

هیشاى ػالقِ بِ ذَاًٌدُ هزد

48284

48443

هیشاى ػالقِ بِ ذَاًٌدُ سى

0.248

48423

ذارجی
ایزاًی

آسمًن فزضیٍ سًم

ثیٗ ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
ثطای آظٔ ٖٛایٗ فطيی ٝاظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٕٛ٘ ٜزیٓ و٘ ٝتبیح آٖ زض ظیط اضائٝقس ٜاؾت.
جذيل ضمارٌَ : 7مثستگی تیه میشان سزمایٍ اجتماػی ي مصزف مًسیقی
هصزف هَسیقی

هؼٌاداری

هیشاى سزهایِ اجتواػی

گزایص بِ هَسیقی

48005

48934

هیشاى هصزف هَسیقی

48096

48430

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی ذارجی

48058

48440

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی ایزاًی

48093

48448

هیشاى فؼالیت هَسیقایی

48478

48074

هیشاى ضٌاذت هَسیقی

48455

48345

هیشاى کاربزی هَسیقیایی

48403

48822

هیشاى ػالقِ بِ ذَاًٌدُ هزد

48470

48205

هیشاى ػالقِ بِ ذَاًٌدُ سى

- 48434

48554
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خس٘ َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی ضاثُٙٗٔ ٝیزاض وٕی ٚخٛز زاضز .ثب
افعایف ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قرم ٔیعاٖ ٔهطف ٔٛؾیمی ٖ ٚالل ٝثٛٔ ٝؾیمی ذبضخی  ٚایطا٘ی افعایف
ٔییبثس.
آسمًن فزضیٍ چُارم

ثیٗ پبیٍب ٜالتهبزی  -اختٕبٖی پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز
زاضز .ثطای آظٔ ٖٛایٗ فطيی ٝث ٝنٛضت خساٌب٘ ٝاظ آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقس و٘ ٝتبیح آٖ زض ظیط اضائٝ
ٔیٌطزز .لبثُشوط اؾت و ٝتٟٙب ضٚاثٍ ٔٗٙیزاض زض خس َٚاضائٝقس ٜاؾت.
جذيل ضمارٌ َ :8مثستگی تیه پایگاٌ اقتصادی  -اجتماػی ي مصزف مًسیقی
هتغیز

سي

گزایص بِ هَسیقی

4836

هیشاى

هیشاى درآهد ٍالدیي

تحصیالت

پایگاُ
اجتواػی
اقتصادی
ٍالدیي

----

---

---

هیشاى هصزف هَسیقی

---

4830

---

48256

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی ذارجی

- 48304

4827

---

4824

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی ایزاًی

48340

4808

---

---

هیشاى فؼالیت هَسیقایی

---

---

---

4837

هیشاى ضٌاذت هَسیقی

4830

4834

---

4809

هیشاى کاربزی هَسیقیایی

48087

---

---

48278

هیشاى ػالقِ بِ ذَاًٌدُ هزد

---

---

---

---

هیشاى ػالقِ بِ ذَاًٌدُ سى

- 4805

---

---

---

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز ثیٗ زضآٔس ٚاِسیٗ ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی ٞیچ ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ٚخٛز ٘ساضز.
آسمًن فزضیٍ پىجم

ثیٗ ٚيٗیت ضٚحی  ٚضٚا٘ی پبؾرٍٛیبٖ  ٚثٔ ٝهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
٘تبیح آظٔ ٖٛزض خس َٚظیط اضائٝقس ٜاؾت .لبثُشوط اؾت وٚ ٝيٗیت ضٚحی  ٚضٚا٘ی قبُٔ ٔٛاضزی اظ لجیُ
ايُطاة ،افؿطزٌی ،پطذبقٍطی  ٚیأؼ ٔیٌطزز ٔ ٚیعاٖ ثبالی آٖ ٕ٘بیبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝقرم اظ٘ٓط
ٚيٗیت ضٚحی  ٚضٚا٘ی زض ٚيٗیت ثسی لطاض زاضز.

88

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال سیزدهن ،شواره چهل وهشتن  ،بهار 9315

جذيل ضمارٌ َ :9مثستگی تیه يضؼیت ريحی ي رياوی ي مصزف مًسیقی
هصزف هَسیقی

ٍضؼیت رٍحی ٍ رٍاًی

گزایص بِ هَسیقی

هؼٌاداری
48042

48454

هیشاى هصزف هَسیقی

48044

48497

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی ذارجی

48220

48444

هیشاى ػالقِ بِ هَسیقی ایزاًی

- 48235

48408

هیشاى فؼالیت هَسیقایی

48426

48654

هیشاى ضٌاذت هَسیقی

- 48435

48537

هیشاى کاربزی هَسیقیایی

48026

48428

هیشاى ػالقِ بِ ذَاًٌدُ هزد

48042

48203

هیشاى ػالقِ بِ ذَاًٌدُ سى

48284

48444

ٕٞچٙبٖ ؤ ٝالحٓٔ ٝیقٛزٔ ،یعاٖ ٖالل ٝثٛٔ ٝؾیمی ذبضخیٔ ٚ ،یعاٖ ٖالل ٝث ٝذٛا٘ٙسٜٞبی ظٖ
ٚيٗیت ضٚحی  ٚضٚا٘ی ضاثُٙٗٔ ٝبزاض زاضز .ث ٝایٗ ٔٗٙب و ٝثب ثس قسٖ اٚيبٔ ضٚحی  ٚضٚا٘ی ٔیعاٖ ٖالل ٝثٝ
ٔٛؾیمی ذبضخی ٔ ٚیعاٖ ٖالل ٝث ٝذٛا٘ٙسٜٞبی ظٖ افعایف ٔییبثس و٘ ٝكبٍ٘ط ذٛثی ثطای ٔٛؾیمی ٘یؿت.
ثطٖىؽ ضاثُٗٔ ٝىٛؼ ثیٗ ٚيٗیت ضٚحی  ٚضٚا٘ی ٔ ٚیعاٖ ٖالل ٝثٛٔ ٝؾیمی ایطا٘ی ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ
ٔٛؾیمی ایطا٘ی اظ ٖبُٔٞبی ٔتفبٚتی اظ ٔٛؾیمی ذبضخی تأثیط ٔیپصیطز.
تحث ي وتیجٍگیزی

٘تبیح ٘كبٖ زاز ؤ ٝهطف ٔٛؾیمی ثٝنٛضت ٔٗىٛؾی ثب زیٗزاضی ضاثُٙٗٔ ٝیزاض ٚخٛز زاضز .ث ٝایٗ
ٔٗٙب و ٝثب افعایف زیٗزاضی قرم اظ ٔیعاٖ ٔهطف ٔٛؾیمیٔ ،یعاٖ ٖالل ٝثٛٔ ٝؾیمی ذبضخی ،فٗبِیت
ٔٛؾیمیبیی ٔ ٚیعاٖ ٖالل ٝث ٝذٛا٘ٙسٜٞبی ظٖ وبؾت ٚ ٝثط ٔیعاٖ ٖالل ٝث ٝذٛا٘ٙسٌبٖ ٔطز افعٚزٔ ٜیٌطزز.
ثیٗ ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی تٛؾٍ آٖٞب اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز .ثب
افعایف ؾطٔبی ٝفطٍٙٞیٔ ،هطف ٔٛؾیمی قرم زض تٕبٔی اثٗبز آٖ افعایف ٔییبثس .ؾطٔبی ٝاختٕبٖی تٛاٖ
وٕی ثطای تٛيیح ٔهطف ٔٛؾیمی زاضز  ٚپبیٍب ٜاختٕبٖی ٚاِسیٗ ٔیعاٖ ٔهطفٖ ،الل ،ٝفٗبِیت ،قٙبذت ٚ
وبضثطی ٔٛؾیمیبیی ضا تٛيیح ٔیزٞس ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی ٕ٘بیبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝقرم اظ ٚيٗیت ٘بثؿبٔب٘ی
ثطذٛضزاض اؾت.
زلت زض ٘تبیح تحمیك ٘كبٖ ٔیزٞس وٍ٘ ٝطـ ٔٙفی زیٗ ثٛٔ ٝؾیمیٞبی ذبل ٔٛخت قس ٜاؾت وٝ
ثطذی اظ ٔهطفوٙٙسٌبٖ ٔٛؾیمی زض ثیٗ خٛا٘بٖ ؾجعٚاض افطازی ثبقٙس و ٝاظ ٘ٓط ٚيٗیت ضٚحی  ٚضٚا٘ی
ثسی زاض٘س .ضاثُٔ ٝؿتمیٓ ثیٗ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثیكتط افطازی وٝ
ٔٛؾیمی ٌٛـ ٔیوٙٙس؛ وؿب٘ی ثبقٙس و ٝاظ٘ٓط فطٍٙٞی ٔتٕبیع ثب افطاز زیٍط ٞؿتٙس  ٚپبیٍب ٜاختٕبٖی
ٚاِسیٗ ٘یع ثط ایٗ أط تأویس زاضز ؤ ٝهطفوٙٙسٌبٖ ٔٛؾیمی ٔتٕبیع اظ افطاز زیٍط ٞؿتٙس.
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ضاثُٙٗٔ ٝبزاض ثیٗ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی  ٚزیٗزاضی ثب ٔهطف ٔٛؾیمی ،ثب فطو ایٙى ٝزٔ ٚتغیط ؾطٔبیٝ
فطٍٙٞی ٔ ٚهطف ٔٛؾیمی ثٖٛٙ ٝاٖ ز ٚأط ٔدعا ٔ ٚؿتمُ اظ  ٓٞزض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز ،زض تحمیك حبيط
ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت وٛٔ ٝؾیمی ثیكتط أط فطٍٙٞی ٔحؿٛة قس ٚ ٜتبثٕ أٛض فطٍٙٞی اؾت .تأثیط پبیٍبٜ
اختٕبٖی -التهبزی ٘یع ثط ایٗ أط زالِت زاضز؛ ظیطا زض ثیٗ اثٗبز پبیٍب ٜاختٕبٖی -التهبزیٔ ،تغیطٞبی
تأثیطٌصاض أط التهبزی وٕتط ٔحؿٛة ٔیقٛزٔ .مبیؿ ٝتأثیط ٔیعاٖ تحهیالت  ٚپبیٍب ٜاختٕبٖی -التهبزی
ٚاِسیٗ ثب زضآٔس ٚاِسیٗ  ٚؾٗ افطاز ایٗ أط ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.زضٔدٕ ٔٛتحمیك ٘كبٖ زاز ؤ ٝهطف ٔٛؾیمی
ثیكتط تحت تأثیط فًبی زیٙی افطاز  ٚؾطٔبی ٝفطٍٙٞی آٖ ٞب اؾت تب أٛض التهبزی  ٚاختٕبٖی نطف اظ
لجیُ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی.
ثط اؾبؼ ٘ٓطیَ ٝجمبتی ثٛضزی ٛو ٝتٕبیع ضا ثرف اؾبؾی ٔهطف ٔٛؾیمی ٔیزا٘س٘ ٚ ،مس پتطؾ ٖٛاظ
آٖ ،ثبیس ثٍٛییٓ و ٝزض خبٔٗ ٝؾجعٚاض ٔٛؾیمی خعٛٔ ٚاضز ٔتٕبیعوٙٙسَ ٜجمبتی ٘یؿت َ ٚجم ٝزض ایٗ ضاثُٝ
اثط اؾبؾی ٘ساضز ٛٔ ٚؾیمی ثس ٖٚتٕبیع َجمبتی زض تٕبٔی َجمبت ٙٔ ٚعِتٞب ضٚاج زاضزٔ .تغیط تجییٗوٙٙسٚ ٜ
تٕبیع وٙٙس ٜؾطٔبی ٝفطٍٙٞی اؾت و ٝآٖ ٘یع تبثٕ ٚيٗیت زیٙی فطز اؾت .زض خبٔٗٝای وٍ٘ ٝطـ
٘بٕٞبٍٙٞی زیٙی ٘ؿجت ثٛٔ ٝؾیمی ،زض ثٗس ٘ٓطی ّٕٖ ٚیٚ ،يٗیت ٔجٕٟی زاضز ،خبی تٗدت زاضز و ٝزیٗ
تٕبیع وٙٙس ٜاؾبؾی ٔٛؾیمی ٔحؿٛة ٔیٌطزز.
مىاتغ ي مأخذ

-1آلباحٕسی ،ق  ٚلّی ظاز ،ٜظ ٔ ٚیطٔحٕسی ،ف ،)1392( .ضاثُ ٝپبیٍب ٜاختٕبٖی التهبزی ٔ ٚهطف
ٔٛؾیمی زض خٛا٘بٖ والٖقٟط تٟطاٖ ،فهّٙبُٔٔ ٝبِٗبت خبٔٗٝقٙبذتی خٛا٘بٖ ،ؾبَ چٟبضْ ،قٕبضٜ
یبظزٓٞ
-2ثبوبن ،ضٔ ،)1381( .هطف تطخٕ ٝذؿط ٚنجطی ،تٟطاٖ٘ :كط قیطاظ ،ٜچبح اَٚ
-3ثٛضزی ،ٛپیط ( ،)1390تٕبیع ،تطخٕ ٝحؿٗ چبٚقیبٖ ،تٟطاٖ٘ :كط ثبِث ،تطخٕ ٝاَٚ
-4چّجی ،)1381( .ْ ،تحّیُ اختٕبٖی زض فًبی وٙف ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ٘كط ٘ی
-5حیسضآثبزی ،ا  .پّٟٛاٖ ٚ ْ ،ضيبیی ،ظ٘ ،)1390( .مف ٖٛأُ اختٕبٖی  ٚفطٍٙٞی زض ٌطایف ثٝ
ٔٛؾیمی غطة زض ثیٗ خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ آُٔ ،پػٞٚف٘بٔ ّْٖٛ ٝاختٕبٖی ،ؾبَ پٙدٓ ،قٕبض ٜاَٚ
-6ذیطآثبزی ،)1393( .ٔ ،ثطضؾ ی ٖٛأُ ٔؤثط ثط ٔهطف ٔٛؾیمی زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍب ٜآظاز لٛچبٖ
پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس خبٔٗٝقٙبؾی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس لٛچبٖ
-7زٚاؼ ،ز .ا ،)1388( .پیٕبیف زض تحمیمبت اختٕبٖی؛ تطخٕٛٞ ٝق٘ ًٙبیجی ،تٟطاٖ٘ :كط ٘ی
-8قب ٜخٟب٘ی ،)1390( .ٌ،ثطضؾی ٖٛأُ اختٕبٖی  -التهبزی ٔؤثط ثط ٔیعاٖ ٌطایف ثٛٔ ٝؾیمی زض ثیٗ
زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍب ٜتطثیت ّّٔٗٓ ؾجعٚاض ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس خبٔٗٝقٙبؾی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی
ٚاحس ذّربَ
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-9قفیٗی ،ـ ،)1379( .ثطضؾی ٔیعاٖ ٌطایف خٛا٘بٖ ث ٝا٘ٛأ ٔٛؾیمی ٖٛ ٚأُ ٔؤثط ثط آٖ زض
قٟط اضزثیُ ،ازاض ٜوُ فط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی اؾتبٖ اضزثیُ ،اضزثیُ
-10قىٛضی ٚ .ٔ ،غالْظازٙٓ٘ ٜطی ،اٙٔ ،) 1389( .ف  ٚؾجه ٔهطف ٔٛؾیمیُٔ :بِٗٛٔ ٝضزی خٛا٘بٖ
قٟط تٟطأٖ ،دّ ٝخٟب٘ی ضؾب٘ ٝزا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،قٕبض10 ٜ
-11نٕیٓ ،ض  ٚلبؾٕیُٔ ،)1387( .ٚ ،بِٗٝای پیطأ ٖٛضاثُ ٝلكطثٙسی اختٕبٖی ٔ ٚهطف فطٍٙٞی ثب
اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبیی زض ظٔیٔ ٝٙهطف ٔٛؾیمیبیی زض قٟط تٟطأٖ ،دّ ٝخبٔٗٝقٙبؾی ایطاٖ ،زٚض،ٟٓ٘ ٜ
قٕبض2 ٚ 1 ٜ
-12نٕیٓ ،ض  ٚلبؾٕیٌ ،)1388( .ٚ ،طایف ثٔ ٝهطف ٌٞٝ٘ٛبی ٔٛؾیمی ٔطز ٔپؿٙس ٔ ٚیعاٖ
پطذبقٍطی زض ٔیبٖ زا٘كدٛیبٖ؛ ُٔبِٗٛٔ ٝضزی :زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍب ٜانفٟبٖ ،فهّٙبٔ ٝتحمیمبت
فطٍٙٞی ،زٚض ٜز ،ْٚقٕبض8 ٜ
-13نٕیٓ ،ضُٔ ،)1386( .بِٗٝای زض ثبة تحهیالت ٔ ٔٛ٘ ٚهطف ٔٛؾیمبیی (ُٔبِٗٛٔ ٝضزی قٟط
تٟطاٖ) ،زض فهّٙبٔٛٔ ٝؾیمی ٔبٛٞض ،قٕبض ،35 ٜؾبَ ٟ٘ٓ
-14غیبث٘ٛس ،ا ،)1390( .ؾجه ٔهطف وتبة ٚيٗیت وتبثرب٘ٞٝبی ٖٕٔٛی زض قٟط تٟطاٖ ،تٟطاٖ:
ا٘تكبضات خبٔٗ ٚ ٝفطًٙٞ
-15فبيّیٔ ،)1382( .ْ ،هطف  ٚؾجه ظ٘سٌی ،تٟطاٖ٘ :كط نجح نبزق ،چبح اَٚ
-16فبيّی ،)1384( .ْ ،خبٔٗٝقٙبؾی ٔهطف ٔٛؾیمی ،فهّٙبٔ ٝا٘دٕٗ ایطا٘ی ُٔبِٗبت فطٍٙٞی ٚ
اضتجبَبتٚ ،ظاضت فط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض4 ٜ
-17فبيّی ،)1386( .ْ ،خبٔٗٝقٙبؾی ٔهطف ٔٛؾیمی تٟطاٖ :ا٘تكبضات پػٞٚكٍب ٜفطٙٞ ًٙٞط ٚ
اضتجبَبت
-18لبؾٕی ،)1382( .ٚ ،تٗبُٔ ٔٛؾیمی  ٚخبٔٗ ،ٝوبٚـ ٘بٔ ،ٝقٕبض6 ٚ 5 ٜ
-19لبؾٕی ،)1381( .ٚ ،ؾٙدف ٌطایف خٛا٘بٖ ث ٝا٘ٛأ ٔٛؾیمی زض قٟط انفٟبٖ ،انفٟبٖ :ازاضٜ
وُ فط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی
-20لبؾٕیٔ ٚ ٚ ،یطظایی ،ؼ .آ ،)1385( .خٛا٘بٖ ٙٞ ٚدبضٞبی ضؾٕی  ٚغیطضؾٕی ٔٛؾیمی پبح
(پػٞٚكی زض ثیٗ خٛا٘بٖ قٟط انفٟبٖ)٘ ،بٔ ّْٖٛ ٝاختٕبٖی ،قٕبض28 ٜ
-21لٙجطی ،ض ()ٔ ،)1383مبیؿٔ ٝربَجبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتی ٛٔ ٚؾیمی ٔطزْپؿٙس (ثط اؾبؼ
ٔتغیطٞبی ظٔیٝٙای چ ٖٛؾٗ ،خٙؽ ،تحهیالت) ،تحمیك والؾی ،زا٘كٍب ٜآظاز تٟطاٖ خٛٙة
-22وٛثطیٛٔ ،)1388( .ْ ،ؾیمی ظیطظٔیٙی زض ایطاٖ ،خبٔٗٝقٙبؾی ٙٞط  ٚازثیبت ؾبَ ا ،َٚقٕبض ٜاَٚ
ٟٔ-23طّٖی ،حٌ ُّٖ ،)1376( .طایف ثطذی خٛا٘بٖ ثٌ ٝطٜٞٚبی ٘بثٟٙدبض ٔٛؾیمی (ضحٛٞ ،یٔتبَ
 ،)ٚپبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ،زا٘كٍبٖ ٜالَٔ ٝجبَجبیی
ٟٔ-24طّٖی ،حٌ ُّٖ ،)1377( .طایف ثطذی خٛا٘بٖ ثٌ ٝطٜٞٚبی ٘بثٟٙدبض ٔٛؾیمی ،پبیبٖ٘بٔٝ
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وبضقٙبؾی اضقس زض ضقتُٔ ٝبِٗبت فطٍٙٞی ،زا٘كىس ّْٖٛ ٜاختٕبٖی ،زا٘كٍبٖ ٜالَٔ ٝجبَجبیی
تٟطاٖ ،تٟطاٖ
ٛٔ-25ؾٛی ،)1387( .ْ ،ثطضؾی ضاثُ ٝؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ثط شائمٛٔ ٝؾیمیبیی (ُٔبِٗٛٔ ٝضزی
زا٘كدٛیبٖ قٟیس ثبٙٞط وطٔبٖ) ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ضقت ٝخبٔٗٝقٙبؾی زا٘كٍب ٜقٟیس ثبٙٞط
وطٔبٖ
ُٙ٘-26عی غالْظاز ،ٜا٘ ،)1387( .مف اضظـٞب ٘ ٚیبظٞبی خٛا٘بٖ زض ٘ٔ ٚ ٔٛیعاٖ ٔٛؾیمی ٔٛضز
ٔهطف (ُٔبِٗٛٔ ٝضزی ،خٛا٘بٖ قبغُ ث ٝتحهیُ زض زٚض ٜؾ ْٛزثیطؾتبٖ زذتطا٘ ٚ ٝپؿطا٘ ٝزض قٟط
تٟطاٖ) ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ضقت ٝخبٔٗٝقٙبؾی ٌطایف ُٔبِٗبت خٛا٘بٖ ،زا٘كىسّْٖٛ ٜ
اختٕبٖی تٟطاٖ ،تٟطاٖ
ٞ-27بقٕی ،ؼ .وُٙ٘ ٚ .عی غالْظاز ،ٜا٘ ،)1391( .یبظ  ٚؾجه ٔهطف ٔٛؾیمی (ُٔبِٗٛٔ ٝضزی زا٘ف
آٔٛظاٖ تٟطاٖ)ٔ ،دّ ٝخبٔٗٝقٙبؾی ٙٞط  ٚازثیبت ؾبَ چٟبضْ ،قٕبض ٜاَٚ
ٚ-28زازٞیط ،ة ٚ .أیٙیبٖ ،اَ ٚ .جبَجبیی ،آ ٚ .ؾّٕب٘ی ،)1390( .ْ ،خٛا٘بٖ ٛٔ ٚؾیمی پبح :ثطضؾی
خبٔٗٝقٙبذتی ٖٛأُ اختٕبٖی فطٍٙٞی ٔطتجٍ ثب ٌطایف زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍب ٜتطثیتّٔٗٓ ثٛٔ ٝؾیمی
پبحٔ ،ؿبئُ اختٕبٖی ایطاٖ ،ؾبَ ز ،ْٚقٕبض1 ٜ
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