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تبضید ٚن97/11/04 :َٛ
تبضید پصیطـ98/04/04 :
چکیده

ٔؿئّ ٝانّی پػٞٚف حبضط ایٗ اؾت و ٝفطآیٙس تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ قٟط تجطیع
ث ٝچ ٝنٛضت ثٛز ٚ ٜچ ٝعٛأُ اختٕبعی تأثیطٌصاض ثط ایٗ فطآیٙس ٚخٛز زاضز؛ و ٝثط ٔجٙبی زیسٌبٜٞبی
تّفیمی ذطز  ٚوالٖ زض تحّیُ  ٚتجییٗ تهٕیٌٓیطی زض ضفتبضٞبی ؾیبؾی ٘ ٚمف عُّ اختٕبعی اظ خّٕٝ
اعتٕبز ،تعّك ،أٙیت  ٚثیٙٞدبضی  ٚثی لسضتی اختٕبعی زض آٖ اؾتفبز ٜقس .ضٚـ پػٞٚف پیٕبیف  ٚاثعاض
تحمیك پطؾف٘بٔ ٝثٛز و ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ٘ 384فط تعییٗ  ٚثب ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی
ذٛقٝای ٕ٘ٞٝ٘ٛبی آٔبضی ا٘تربة قس .یبفتٞٝبی تحمیك ٘كبٖ زاز ؤ ٝتغیط تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض
ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ٔتأثط اظ عٛأُ اختٕبعی اؾت و ٝزض تحمیك حبضط ،ضاثط ٚ ٝتأثیط
ٔعٙیزاضی اعتٕبز اختٕبعی ،أٙیت اختٕبعی ،ثیٙٞدبضی اختٕبعی ،ثیلسضتی اختٕبعی ،تعّك اختٕبعی ثب
تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ تجطیع ٔكبٞس ٚ ٜتأییس قس٘ .تبیح تحمیك حبوی اظ آٖ اؾت وٝ
عُّ اختٕبعی اظ خّٕ ٝاحؿبؼ ثیلسضتی  ٚاحؿبؼ تعّك اختٕبعی ثیفتطیٗ ٘مف  ٚتأثیط ضا ثط
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ قٟط تجطیع زاضز .ث ٝعجبضتی ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت قٟط٘ٚسا٘ی وٝ
زض فطآیٙس تهٕیٌٓیطی ضفتبض ؾیبؾی ٔتأثط اظ أٙیت  ٚاعتٕبز ٔٛخٛز زض خبٔع ٝثٟطٜٙٔس ثبقٙس ،احؿبؼ
تعّك اختٕبعی آ٘بٖ تمٛیتقس ٚ ٜاحؿبؼ ثیلسضتی اختٕبعی ٕ٘یوٙٙس  ٚزض ٘تید ٝثب احؿبؼ تعّك ٘ؿجت
ث ٝاضظـٞبی ؾیبؾی زض ؾط٘ٛقت  ٚأٛض خبٔع٘ ٝمف ثٝؾعایی ذٛاٙٞس زاقت.
واژگاى کلیدی :ضفتبض ؾیبؾی ،فطآیٙس تهٕیٌٓیطی ،قٟط٘ٚساٖ ،قٟط تجطیع.

 -1زا٘كدٛی زوتطی خبٔعٝقٙبؾی ؾیبؾیٚ ،احس عّ ٚ ْٛتحمیمبت ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.
 -2اؾتبز ٌط ٜٚخبٔعٝقٙبؾیٚ ،احس عّ ٚ ْٛتحمیمبت ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ (٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ.)َٛ
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مقدمه

تیؿکتحمكتَػؼٍِتِػثاستیتَػؼِاجتواػیٍالتلادیهثتٌیتشداًاییتذٍىایجادصهیٌِّای
ّایلاتلیتصاتشایػوَمؿْشًٍذاىاهکاىپزیشًیؼت.هحَسایيتَػعؼِ

الصمتشایفشاّنآٍسدىفشكت
اجتواػیٍالتلادیاًؼاىآگاُ،خالقٍداًااػتٍػشهایِّایاًؼاًیدسایيتَػؼًِمـیتیتعذی ٍ
ػٌَاىهحَستَػؼِهؼشفیهیکٌٌعذ.اص


ًظشاى،اًؼاىساتِ
هحَسیداسًذٍتِّویيدلی اػتکِكاحة
ػَییدیگشػیاػتساتِّشهؼٌاییکِدسًظشتگیشین،اػناصتخلقٍتَصیغهٌاتغکویاب،ح ٍفل 
ٍهذیشیتهٌاصػاتػوَهیٍجوؼییاتؼیجًیشٍٍکؼةٍحفظلعذستیعاّعشتؼشیعگدیگعشًْ،ایتعا
هیتَاىتثلَسآىسادستلوینگیشیهـاّذُکشدکًِمؾآىدساهشتَػؼِتیتذی اػعت،تعِتؼثیعشی
تلوینآىچٌاىکِتؼشیگؿذُاػت«،تشٍىداد»ًظامػیاػیاػعت.فشآیٌعذتلعوینگیعشیدسسفتعاسٍ
هـاسکتػیاػیهتأثشاصػَاهلیاػتکِهیتَاًذدسدٍدػتِفشدیٍاجتواػیجایگیشد.تاػٌایتتعِ
ایٌ کِسفتاسػیاػیّندسحالتهغلَبٍهثثتآىٍّندسؿک خـًَتآهیضٍهٌفعیآىتأثیشپعزیشاص
کٌؾ ّایدسًٍیٍتیشًٍیهاّؼتٌذ،تٌاتشایيدسایيپظٍّؾػؼیؿذُپغاصؿٌاػاییایيػَاه کعِ
ّاتشتلوینگیشیدسسفتاسػیاػیؿْشًٍذاىؿعْشتثشیعض


اصجٌغاجتواػیّؼتٌذتِتأثیشّشیکاصآى
تپشداصین.سفتاسػیاػیتعِّشگًَِهـاسکتٍدسگیشؿذىفشدیٍجوؼیدسفشایٌذػیاػییاّشفؼالیتی
ؿَدکِدساستثاط تاحکَهتیاػیاػت،پیاهذػیاػیداؿتِتاؿعذ.ایعيتؼشیعگفشاگیعشّ،عن

اعالقهی
هـاسکتهـشٍعػیاػیّنچَىسأیدادىدساًتخاتات،فؼالیتدسگعشٍُّعاییکعِاّعذا ٍهٌعافؼی
ّایػیاػیًاهـشٍعیاغیشلاًًَیّ،نچعَى

ّایاجتواػیٍّنفؼالیت
خافسادًثالهیکٌٌذٍجٌثؾ 
ّاسادستشهیگیشد(حیذسی.)16:1387،سفتاسّایػیاػیهتکیتعشهَلؼیعتٍ

کَدتا،تشٍسیؼنٍاًمالب
ٍضؼیتٍؿشایغیّؼتٌذکِهیتَاًٌذکاسگضاساىػیاػیساتِػَیاّذافیخعافػعَقدٌّذ.اصایيسٍ

تلوین گیشیدسسفتاسػیاػیتِاتکایؿٌاختتیٌـیٍسٍؿیحَصٍُػعیؼیاصػٌاكعشرٌّعیٍػیٌعی
ایيجْتکِؿاه هـاسکتػیاػی
ًوایذ.سفتاسػیاػیاص 

حاکنتشهٌاػثاتاجتواػیسالات دسیافتهی

ًعیضدستشتگیشد( .)Millbrath, 1981: 201
آىسا 
عوَدّای 

اػت،هیتَاًذً

تدعیٚٝتحّیُ ضفتبض ؾیبؾی ،ضفتبض فطزی اقـربل ضا زض ٔــعٙبی ٚؾــیذ شٙٞـی زض ٘مـط ٔـیٌیـطز،
ث٘ٝحٛیوٝ٘ ٝتٟٙب اعٕبَ ا ،ٚثّى ٝخٟتٌیطیٞب ،زضذٛاؾتٞب ،ا٘تمبضات  ٚاضظیبثیٞـبی ا ٚثـٝعٙـٛاٖ یـه
زاز ٜتدطثی ،تدعیٚٝتحّیُ ٔیق٘ٛس .ثّى ٝچبضچٛثی اظ «ذٛاؾتٞٝب» ثـٚ ٝخـٛز ٔـیآٚضز وـ ٝثـیٗ عــّْٛ
ضفـتبضی -ثٚٝیػ ٜا٘ؿبٖقٙبؾی  ٚضٚاٖقٙبؾی ٚ -خبٔع ٝقٙبؾی ٔكتطن اؾـت .اظآ٘دبوـ ٝضفتـبض ؾیبؾـی
آزٔی ،تٟٙب خٙجٝای اظ ضفتبض وّی ا ٚثٝعٛٙاٖ یه ٔٛخٛز اختٕبعی اؾت ،تحّیُ ضفتبض ؾیبؾی ثبیـس ٔجتٙـی
ثط «٘مٓ ٔتمبثُ عـّ ْٛضفـتبضی» ثبقس  ٚایٗ تحّیُ ٕ٘یتٛا٘س اظ ظٔیٌ ٝٙؿتطزٜتطی و ٝعٕـُ ؾیبؾـی زض
آٖ ضخ ٔیزٞس ،غفّت وٙس .ثٙبثطایٗ ٞط تحّیُ ،ثبیس آثبض  ٚعٛأُ اختٕبعی ،فطٍٙٞی  ٚقرهی تأثیطٌـصاض
ثط ضفتبض ؾیبؾی ضا زض ٘مط ثٍیطز .ثب تٛخ ٝث ٝتٛضیحبت زازٜقس ٜزض اضتجـب ثـب ضفتـبض ؾیبؾـی ٟٔـٓتـطیٗ
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ٔهساق ٔطث ٛث ٝآٖ ضأیزٞی  ٚنح ٝٙا٘تربثبت اؾت وٞ ٝط ز ٚخٙؽ ثٝنـٛضت ٔؿـبٚی  ٚاٌطچـ ٝثـب
قطایط اظ پیف تعییٗقسٔ ٜتفبٚت زض آٖ قطوت ٔیخٛیٙس .أطٚظٔ ٜكبضوت ؾیبؾی ثٝعٙـٛاٖ ٟٔـٓتـطیٗ
قبذم تٛؾع ٝؾیبؾی ّّٔتٞب ث ٝأطی ٌطیع٘بپصیط تجسیُقس ٜاؾت .ایٗ أط زض وكٛضٞبی خٟبٖ ؾ ْٛوـٝ
ٌصاض اظ ؾٙت ثٔ ٝسض٘یت ٝضا تدطثٔ ٝیوٙٙس ث ٝقىّی حؿبؼتط ذٛز ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .زِٚتٞب ٘یـع ٘بچبض٘ـس
ثطای وؿت ٔكطٚعیت ثٔ ٝكـبضوت ؾیبؾـی تـٗ زض زٙٞـس .اظ ٔٙمـط زیٙـیٔ ،كـبضوت ؾیبؾـی فعـبَ ٚ
حؿبؾیت ٘ؿجت ث ٝؾط٘ٛقت ذٛز  ٚخبٔعٝ٘ ،ٝتٟٙب یه حك ،ثّى ٝیه تىّیف حتٕی  ٚضطٚضی  ٚاضظقـی
ٔطّٛة ثطای زا٘كدٛیبٖ  ٚعٕ ْٛخبٔع ٝاؾت .اظایٗض ٚفعبِیتٞبی ؾیبؾـی ٘مـف ثٝؾـعایی زض تٛؾـعٚ ٝ
٘ٛؾبظی ٞط وكٛضی زاضز .ثب زضن إٞیت ضفتبضٞبیی و ٝث ٝفعبِیتٞبی ؾیبؾی ٔٙدط ٔیقٛزٞ ،ط وكٛضی
ثبیـس تالـ وٙس وٛٔ ٝا٘ذ ٔٛخٛز ضا ٔطتفذ ؾبذت ٝتب ظٔیٞٝٙبی زؾتیبثی ث ٝضقـس  ٚقــىٛفبیی خبٔعـ ٝزض
 ٕٝٞعطنٞٝب فطا ٓٞقٛز .قٟط٘ٚساٖ ثب حضٛض چكٍٕیط زض عطنٞٝبی ؾیبؾی زض ثعس ٔثجت آٖ ٔیتٛا٘ٙـس
ؾٕٟی تعییٗوٙٙس ٜزض ؾبذتبض تهٕیٌٓیطی ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ایفـبء وٙٙس؛ أب  ٕٝٞایٗ أٛض ٛٔ ٚفمیـتٞـب
ٔیؿط ٘ر ٛاٙٞس ثٛز اال ثب قٙبذت عٛأُ ٔؤثط ثـط ٔیـعاٖ  ٚویفیـت ضفتـبض ؾیبؾـی زض ؾـطٛف ٔرتّـف ٚ
اظآ٘دبو ٝزض طی چٙسیٗ ؾبَ پؽ اظ پیطٚظی ا٘مالة قبٞس فطاظ ٘ ٚكیتٞبیی زض ٔیعاٖ ٔكبضوت ؾیبؾـی
ٔطزْ زض عطنٞٝبی ؾیبؾی ثرهٛل نحٞٝٙبی ا٘تربثبتی ثٛزٜایٓ ،ثبیس تجعبت  ٚآثبض ایٗ وفٚلٛؼٞـب
ضا  ٓٞزض ؾطح ّٔی  ٓٞ ٚزض ؾـطح ثـیٗ إِّّـی زضن ٕ٘ـبییٓ .چطاوـ ٝثـب تٛخـ ٝثـٚ ٝضـعیت ٔٙطمـٚ ٝ
٘بثؿبٔب٘یٞبی ٔٛخٛز ٕٔىٗ اؾت تأثیط تجعبت ٔٙفی ضفتبض ؾیبؾی ثیفتط تدّی پیسا وٙس .قـٟط٘ٚساٖ وـٝ
زض فطآیٙس تهٕیٓ ٌیطی ضفتبض ؾیبؾی ٔتأثط اظ أٙیت  ٚاعتٕبز ٔٛخٛز زض خبٔع ٝثٟـطٜٙٔـس ثبقـٙس احؿـبؼ
ثیلسضتی ٕ٘ٛٙز ٚ ٜزض٘تید ٝثباحؿبؼ تعّك ٘ؿجت ث ٝاضظـٞبی ؾیبؾـی زض تطثیـت فطظ٘ـساٖ ٔؿـئ َٛزض
خبٔع٘ ٝمف ثؿعایی ذٛاٙٞس زاقت .زض ایٗ ٔیبٖ اٌط ثؿتط طٛضی ثطای قٟط٘ٚساٖ فطا ٓٞقٛز و ٝثـٝطـٛض
ٔؿبٚی زض أٛض ؾیبؾی ٔكبضوت زاقت ٝثبقٙس چٝثؿب ٚحست ٕٞ ٚجؿتٍی زض خبٔع ٝثیكتط قٛز  ٚزقـٕٙی
ضا تٛاٖ طٕعی ث ٝایٗ ٔطظٚث ْٛاؾـالٔی ٘جبقـس .ثـٕٞ ٝـیٗ ٔٙمـٛض زض ایـٗ تحمیـك ٔتغیطٞـبی زض ٘مـط
ٌطفتٝقسٜا٘س و ٓٞ ٝاظ ٘مط احؿبؾی  ٓٞ ٚاظ ٘مط ضفتبضی ثط تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی افطاز تأثیطٌصاض
اؾت .ایٗ ٔتغیطٞب عجبضتا٘س اظ اعتٕبز اختٕبعی ،ثیٙٞدبضی ،تعّك اختٕبعی ،ثیلسضتی اختٕـبعی  ٚأٙیـت
اختٕبعی .ثب ایٗ اٚنبف ٔؿئّ ٝانّی زض ایٗ پػٞٚف اظ ایٗلطاض اؾت و ٝعٛأُ اختٕبعی تب چ ٝا٘ساظ ٜثـط
فطآیٙس تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ قٟط تجطیع ٔؤثط٘س؟ زض ضاؾتبی ٔؿئّٔ ٝـٛضز اقـبضٞ ٜـسف
انّی تحمیك ثطضؾی عٛأُ اختٕبعی ٔؤثط ثط فطایٙس تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ قٟط تجطیـع
اؾت و ٝؾعی قس ٜتأثیط عٛأُ اختٕبعی اظخّٕ ٝاعتٕبز اختٕبعی ،أٙیت اختٕبعی ،ثـیلـسضتی اختٕـبعی،
ثیٙٞدبضی اختٕبعی  ٚتعّك اختٕبعی زض فطآیٙس تهٕیٌٓیطی ثط ضفتبضٞبی ؾیبؾی ثطضؾی قٛز .
زض حٛظٔ ٜجبتی ٘مطی ٘یع ٔیتٛاٖ ٌفت ٞطٌ ٝ٘ٛتهٕیٓ ٌیطی تحـت تـأثیط عٛأـُ ٌ٘ٛـبٌ٘ٛی اؾـت.
تهــٕیٓ ٌیــطی تحــت تــأثیط تعــسازی اظ عٛأــُ اؾــت ،اظخّٕــ -1 :ٝعٛأــُ عمالیــیٙٔ :مــٛض ،عٛأــُ
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لبثُا٘ساظٌٜیطی اظ لجیُ ٞعی ،ٝٙظٔبٖ ،پیفثیٙیٞب  ٚغیط ٜاؾت .یه تٕبیُ عٕٔٛی ٚخٛز ثیفتط ثـ ٝایـٗ
عٛأُ پطزاذت ٚ ٝعٛأُ غیط وٕی ضا ظیبز ثجـطیٓ -2 .عٛأـُ ضٚاٖقـٙبذتیٔ :كـبضوت ا٘ؿـبٖ زض پسیـسٜ
تهٕیٓ ٌیطی ضٚقٗ اؾت .عٛأّی اظ لجیُ قرهیت تهٕیٌٓیط ،تٛا٘بییٞبی ا ،ٚتدطثیبت ،زضن اضظـٞـب،
آٔبَ ٘ ٚمف ا ٚاظخّٕ ٝعٛأُ ٔ ٟٓزض تهٕیٌٓیطی ٔیثبقـٙس -3 .عٛأـُ اختٕـبعیٛٔ :افمـت زیٍـطاٖ
ثٝذهٛل وؿب٘ی و ٝتهٕیٓ ثٛ٘ٝعی ثط آ٘بٖ تأثیط ٔیٌصاضز ،اظ ٔؿبئُ ٔ ٟٓزض تهٕیٌٓیطی اؾت .تٛخـٝ
ث ٝایٗ عٛأُ اظ ٔمبٔٚت زیٍطاٖ زض ثطاثط تهٕیٓ ٔیوبٞس -4 .عٛأُ فطٍٙٞیٔ :حـیط زاضای الیـٞٝـبی
فطٍٙٞی ٔتعسزی اؾت و ٝث٘ ٝبْ فطٙٔ ًٙٞطم ،ٝفطٙٞـً وكـٛض  ٚفطٙٞـً خٟـب٘ی ذٛا٘ـسٔ ٜـیقـٛز.
ٓٞچٙیٗ فط ًٙٞذٛزؾبظٔبٖ ٘یع ثبیس ٔطٕح ٘مط لطاض ٌیطز .ایٗ فطًٞٙٞب ثط تهٕیٓ فطزی  ٚیب ؾبظٔب٘ی
ٔب زض لبِت ٙٞدبضٞبی ٔٛضزلج َٛخبٔع ،ٝضٚیٞٝب  ٚاضظـٞب تأثیط ٔیٌصاض٘س (ؾـیٙبییِٚ .)1392 ،ـی ؾـٟٓ
ٞطیه اظ ایٗ عٛأُ ثؿتٍی ث ٝظٔیٛٔ ٝٙضٛعی زاضز و ٝزضثبض ٜآٖ تهٕیٓ ٌطفتٔ ٝیقٛز .ثطای ٕ٘٘ٛـ ٝزض
أٛض فٙی  ٚالتهبزی ؾ ٟٓعمال٘یت اثعاضی زض تهٕیٌٓیطی لبثُٔمبیؿ ٝثب أـٛض ٙٞـطی ٘یؿـت ٕٞ ٚـیٗ
تفبٚتٞب ظٔی ٝٙتعبضو ضا فطأ ٓٞیوٙس  ٚزض ٔٛضز ایطاٖ تهٕیٓ ٌیطی ؾیبؾی ٔتأثط اظ ٕٞیٗ تعبضو ثٛزٜ
اؾت .تحّیُ زا٘یُ ثُ اظ تعبضو تضبزٞبی ؾبذتبضی ٔطتجط ثب خبٔع ٝنٙعتی  ٚلٛاعس  ٚان َٛحـبوٓ ثـط
حٛظٞ ٜبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ ثٕٞ ٝیٗ ٔٛضٛع ٔطث ٛاؾت .ث ٝتكریم ٚی ؾـ ٝحـٛظٔ ٜتفـبٚت ایـٗ خبٔعـٝ
ٞطوساْ اظ انُ ٔحٛضی ٔ ٚتفبٚت  ٚذبل ذٛز پیطٚی ٔیوٙٙس :حٛظ ٜفٙی -التهبزی ،حٛظ ٜحىـٔٛتی ٚ
حٛظ ٜفطٍٙٞی (عجسی .)1393 ،
ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝضفتبض ؾیبؾی ثب لهس  ٚاضاز ٜلجّـی یعٙـی شٙٞـی ٕٞـطا ٜاؾـت  ٚاظ ایـٗ ِحـب ثـب
تهٕیٌٓیطیٞبی فطز اضتجب پیسا ٔیوٙـس  ٚاٌـط اظ تهـٕیٌٓیـطی زض ضفتـبض ؾیبؾـی نـحجت ٔـیقـٛز
تهٕیٌٓیطی ضا  ٓٞثٝعٛٙاٖ یه وٙف شٙٞی  ٓٞٚوٙف عیٙی ٔیتٛاٖ زض ٘مـط ٌطفـت ،چطاوـٕٔ ٝىـٗ
اؾت ثعضی اظ تهٕیٌٓیطیٞب ث ٝعُٕ تجسیُ ٍ٘طز٘س .اظ ؾٛی زیٍط ضفتبض ؾیبؾی اظ ایٗخٟت وـ ٝقـبُٔ
ٔكبضوت ؾیبؾی اؾت؛ ٔیتٛا٘س ٕ٘ٛزٞبی آٖ ضا ٘یع زض ثط ثٍیطز .زضنٛضتیؤ ٝكبضوت ؾیبؾی زض ٔعٙـبی
ضفتبضی و ٝاثط ٔی ٌصاضز  ٚیب لهس تأثیطٌصاضی ثط ٘تبیح حىٔٛتی ضا زاضز ،ث ٝوبض ٌطفت ٝقٛز .ثب ایٗ تٛنیف
زض ازأ ٝاظ ٔف ْٟٛضفتبض ؾیبؾی ٔ ٚكبضوت ؾیبؾی نحجت ث ٝعُٕ ٔیآیس .
ضفتبض ؾیبؾی  ٓٞظٔبٖ یه ضٚیىطز ،یه چبِف  ٚیه تطتیجی ثـطای حطوـبت انـالحی ،یـه ٘ـٛع اظ
تحمیك  ٚیه ٚاغ ٜتحطیهوٙٙس ٚ ٜفعبَوٙٙس ٜاؾت .زض حمیمت اثٟبْ ظیبزی زض ٔٛضز وبضثطز ضفتبض ؾیبؾـی
ٚخٛز زاضز .ایٗ ٚاغ ٜث ٝا٘ساظ ٜوبفی ثطای ؾطٚوبض زاقتٗ ا٘ٛاع ٌ٘ٛـبٌ٘ٛی اظ ٔـطزْ وـبفی اؾـت .ایـٗ ٚاغٜ
ث ٝعٛٙاٖ یه ٚاغ ٜوّی  ٚچتط ٔب٘ٙس زض ٔٛضز عّٓ ؾیبؾی ضفتبض ٔیوٙس أب اتحبز ظبٞطی ثب وبضثطز ایٗ ٚاغٜ
اظ ثیٗ ٔی ضٚز .ثطای ثطضؾی زأٔ ٝٙتٛٙع تٕبیالت  ٚتطتیت آٖ ثبیس ٔطبِعبت  ٚتحمیمـبت ظیـبزی نـٛضت
ٌیط٘س ( .)Prod, 1958: 42ثب تٛنیفبت ٔصوٛض ٔیتٛاٖ ضفتبض ؾیبؾـی ضا زض ز ٚقـىُ ٔؿـبِٕتآٔیـع ٚ
ذك٘ٛتآٔیع ٔطبِع ٝوطز -1 .ضفتبض ؾیبؾی ٔؿبِٕتآٔیع :و ٝعجبضت اؾت اظ پیىبضی ٔؿبِٕتآٔیـع  ٚنـّح
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خٛیبِٖ ثطای ضؾیسٖ ث ٝلسضت زض چبضچٛة لب٘٘ٛی و ٝثب وٕتطیٗ ذك٘ٛت ٕٞطا ٜذٛاٞس ثٛز .قـبذمٞـب ٚ
ٕ٘ٛزٞبی ایٗ ضفتبض قبُٔ ضأی زازٖ ،فعبِیت تكىیالتی یب فـطزی ثـطای ٘بٔعزٞـبی ا٘تربثـبتی ،ثطٌـعاضی
ضاٞپیٕبییٞب ،تمبٞطات  ٚاختٕبعبت اؾت .ایٌٗ ٝ٘ٛضفتبضٞب ٔیتٛا٘س ،زض لبِت تـٛزٜای (غیـط تكـىیالتی ٚ
غیط ٔٙؿدٓ)  ٚحعثی ٌ ٚطٞٚی (تكىیالتی ٙٔ ٚؿدٓ) ظبٞط ق٘ٛس .ضفتبض ؾیبؾـی ٔؿـبِٕتآٔیـع تٟٙـب زض
خٟت حٕبیت اظ زِٚت ٘یؿت ،ثّى ٝثؿیبضی اظ حطوتٞب  ٚضفتبضٞب ٔیتٛا٘س عّیـ ٝزِٚـت حـبوٓ ثبقـس-2 .
ضفتبض ؾیبؾی ذك٘ٛت آٔیع :وٕٞ ٝبٖ ٔجبضظ ٜپٟٙب٘ی ٔ ٚؿّحب٘ ٝثب اثعاض غیطلـب٘٘ٛی اؾـت .ایـٗ ٘ـٛع ضفتـبض،
ٔٙدط ث ٝذك٘ٛت ؾیبؾی ٔی ٌطزز؛ و ٝثط اؾبؼ تعطیف ٌبض قـبُٔ تٕـبٔی حٕـالت خٕعـی عّیـ ٝضغیـٓ
ؾیبؾی ،ثبظیٍطاٖ  ٚیب ؾیبؾتٞبیف ٔیقٛز .اظ قبذمٞبی ایٗ ضفتبض ٔیتٛاٖ ث ٝتدٕذ  ٚتكىُ ٔرفی،
تمبٞطات ذك٘ٛتآٔیع ٕٞطا ٜثب غبضت  ٚآتف ظزٖٔ ،جبضظ ٜچطیىی ،قٛضـ  ٚعّٕیبت ٔؿّحب٘ ٝاقبض ٜوطز.
زض اضتجب ثب ضفتبض ذك٘ٛتآٔیعٞ ،ب٘ب آض٘ت ٔیٌٛیس :
« ذك٘ٛت ث ٝؾجت ٔبٞیت اثعاضی آٖ تب خبیی ٔعم َٛاؾت و ٝثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝسفی و ٝثبیس اؾتفبزٜ
اظ ذك٘ٛت ضا تٛخی ٝوٙس؛ ٔؤثط ثبقس .چٍٙٞ ٖٛبٔیو ٝوبضی ضا قطٚع ٔیوٙیٓ؛ ٞطٌع ثٝیمیٗ ٘تیدٟ٘ ٝـبیی
آٖ ضا ٕ٘یزا٘یٓ؛ ثٙبثطایٗ ذك٘ٛت تٟٙب ث ٝقططی ٔعم َٛاؾت و ٝزض تعمیت ٞسفٞبی وٛتبٜٔست ثـ ٝوـبض
ضٚز .ذك٘ٛت ث ٝا٘دبْ أٛض ثعضي وٕىی ٕ٘ی وٙس؛ ذٛا ٜتبضید ثبقس ،ذٛا ٜا٘مالة ،ذٛا ٜپیكطفت ثبقـس یـب
اضتدبع ،أب ٔیتٛا٘س ٘بذطؾٙسیٞب ضا چكٌٓیط ؾبظز  ٚتٛخ ٝعبٔ ٝضا ثساٖ خّت وٙس .تبوتیـهٞـبی اعٕـبَ
ذك٘ٛت  ٚاذالَ ٌطیٕٔ ،ىٗ اؾت ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝسفٞبی وٛتبٜٔست ؾٛزٔٙس ثبقس؛ ثٙبثطایٗ احتٕـبَ
ٔؤثط افتبزٖ ذك٘ٛت ثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف زضاظٔست ٔب٘ٙس ایدبز زٌطٌـ٘ٛی ثٙیـب٘ی ،ضـعیفتـط اؾـت»
(آض٘ت.)1359 ،
زض ثحث ضفتبض ؾیبؾی ذك٘ٛت آٔیع ٕٛٞاض ٜایٗ ؾؤاَ ٔطـطف اؾـت وـ ٝضیكـ ٝذكـ٘ٛت ؾیبؾـی زض
چیؿت؟  ٚچ ٝعٛأّی ٔٛخت پیسایف ضفتبض ذك٘ٛتآٔیع ؾیبؾی ٔیٌطز٘س؟ زض پبؾد ث ٝایـٗ ؾـؤاَٞـب زٚ
٘مطیٚ ٝخٛز زاضز .یىی٘ ،مطی ٝضٚاٖقٙبؾب٘ ٝاؾت وٙٔ ٝكأ ثطٚظ ذك٘ٛت ضا عُّ ضٚاٖقـٙبذتی زض افـطاز ٚ
اٍ٘یع ٜزض٘ٚی ضفتبض افطاز ٌ ٚطٜٞٚب ٔیزا٘س  ٚزیٍطی٘ ،مطی ٝؾبذتبضٌطایبٖ وٙٔ ٝكأ ثطٚظ ذك٘ٛت ضا ؾبذتبض
٘مبْ ؾیبؾی ٔ ٚیعاٖ ٟ٘بزیٍٙی آٖٔ ،یزا٘سٞ .یپؽ زض ایٗ ذهٛل ٔیٌٛیـسٟ٘« :بزیٙـ ٝوـطزٖ ٔٛخـت
وبٞف احتٕبَ ذك٘ٛت ثٝطٛض عبْ ٕٞ ٚچٙیٗ خ ًٙچطیىی ٔیقٛز  ٚثط عىـؽ ،عـسْ ٟ٘بزیٙـ ٝوـطزٖ
ٔٛخت افـعایف احتٕـبَ ٞـط زٔ ٚـیٌـطزز» (ٞ .)Sanders, 1981ـب٘تیٍٙت٘ ٖٛیـع زض زفـبع اظ ٘مطیـٝ
ؾبذتبضٌطایی ،عبُٔ انّی ٌطایف ث ٝذك٘ٛت ؾیبؾی ضا زض ؾبذتبض ؾیبؾی خبٔعٔ ٝییبثس  ٚثط عسْ تعبزَ
تمبضبٞبی ٔكبضوت ؾیبؾی ٟ٘ ٚبزٔٙسی ؾبذتبض حىٔٛتی تأویس زاضزٚ .ی ٔیٌٛیـسٌ« :ـطٜٞٚـبی ٘ٛپسیـس
ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞسافكبٖ ،ث ٝخؿتدٛی ضٚـٞب ٚ ٚؾبیُ ٔكبضوت ٔیپطزاظ٘س  ٚاٌط ایٗ ضاٜٞـب ٚ ٚؾـبیُ
زض زؾتطؼ آٖٞب ٘جبقس؛ زچبض احؿبؼ ٘بوبٔی ٔیٌطز٘س  ٚزضنسز آٖ ثطٔیآیٙس؛ و ٝزضذٛاؾتٞبی ذٛز ضا
اظ ٘مبْ ؾیبؾی ،ثب ذك٘ٛت ،ظٚض  ٚتٛؾُ ثٚ ٝؾـبیُ ٘بٔكـطٚع زیٍـط ٔطبِجـ ٝوٙٙـس٘ .مـبْ ؾیبؾـی یـب اظ
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ذٛزؾبظٌبضی ٘كبٖ ٔیزٞس  ٚاثعاض الظْ ثطای ثطآٚضز ٜؾبذتٗ زضذٛاؾتٞبی آ٘بٖ ضا فطأ ٓٞـیوٙـس  ٚیـب
آٖو ٝزضنسز ؾطوٛة آٖٞب ثطٔیآیس  ٚزض٘تید ،ٝآٖٞب ٘یع ث ٝقی ٜٛثطا٘ـساظی  ٚا٘مالثـی ضٚی ٔـیآٚض٘ـس»
(ٞبٍ٘تیٙت.)1392 ،ٖٛ
ٌطایف ث ٝذك٘ٛت زض ٌطٞ ٜٚب  ٚاحعاةٌ ،بٞی ث ٝقىُ غیطعّٙی ٔ ٚؿّحب٘ ٝظٟٛض ٔیوٙسٔ .ـٛضیؽ
زٚٚضغ ٜزض ایٗ ضاثطٔ ٝعتمس اؾتٍٙٞ« :بٔیو ٝنٙف ٔربِف ٚؾبیُ زیٍطی ٘ساضز  ٚاظ ٞط أىبٖ زیٍـطی
ثطای ثیبٖ عمبیس ذٛز ٔحط ْٚاؾت  ٚیب ثیبٖ لب٘٘ٛی آٖ ضا ٔؤثط ٕ٘یزا٘س ،پیىبضٞبی ؾیبؾی ،قىُ ٘مـبٔی
ث ٝذٛز ٔی ٌیط٘س .زض ایٗ ٍٙٞبْٔ ،مبٔٚت ٔؿّحب٘ ٝزض ثطاثط لسضت زض زٔ ٚطحّ ٝخطیـبٖ ٔـییبثـس؛ ٔطحّـٝ
ٔمبٔٚت ظیطظٔیٙی ٔ ٚطحّ ٝطغیبٖ آقىبض» (زٚٚضغٌ .)209 :1369 ،ٜصقت ٝاظ ا٘ـٛاع ضفتبضٞـبی ؾیبؾـی زض
تحّیُ  ٚتجییٗ ایٗ ضفتبضٞب ٔیتٛاٖ ضیكٞٝبی ضفتبض ؾیبؾی افطاز یه خبٔع ٝضا زض زٔ ٚمِٛـ ٝزؾـتٝثٙـسی
ٕ٘ٛز :عٛأُ قرهیتی  ٚعٛأُ ٔحیطی ( .)Milbrath, 1981: 320عٛأـُ قرهـیتی قـبُٔ پـٙح
زؾتٞ ٝؿتٙس و ٝعجبضتا٘س اظ :عٛأُ ٔٛضٚثی٘ ،یبظٞب  ٚذٛاؾتٞٝبی قرهی٘ ،یبظٞب  ٚؾبئمٞٝبی طجیعـی ٚ
ضٚا٘ی ،عمبیس ٌ ٚطایفٞب یب ضٞیبفتٞب ( .)Ibidایٗ عٛأُ تأثیط ٔؿتمیٓ ثط ضفتبض ؾیبؾی زاض٘س؛ أب عٛأُ
ٔحیطی ،ثطعىؽ ،ثٝطٛض غیطٔؿتمیٓ  ٚاظ ططیك قرهیت فطز اثط ٔیٌصاض٘س .عٛأُ ٔحیطی ،ثٝتـسضیح ٚ
ثبٌصقت ظٔبٖ ،اظ ططیك قىُ زازٖ ث ٝقرهیت ٘ ٚمبْ اعتمبزی فعبالٖ ؾیبؾی ایفبی ٘مف ٔیوٙٙس .زض
ایٗ تحّیُٞ ،یچوساْ اظ عٛأُ ٔحیطی یب قرهیتی اؾتمالَ ٘ساض٘س؛ زضعیٗحبَ ؤ ٝحـیط ثـٚ ٝؾـبطت
قرهیت زض ضفتبض ؾیبؾی فطز تأثیط ٔیٌصاضز ،عٛأُ قرهیتی ٘یع تعییٗوٙٙسٌی لبطعی ٘ساض٘س ،ثّىـ ٝزض
ٔحسٚز ٜقطایط  ٚأىب٘بت ٔحیطی قىٌُطفت ٝزض چبضچٛة ؾبذتبض آزاةٚضؾ ْٛفط ٚ ًٙٞاختـٕبع خٟـت
ٔی یبثٙس( .ثكیطی .)139 :1374 ،ٝتأثیط ثطي ذطیسٞبی ٔحیطی  ٚقرهیتی ثط ضفتـبض ؾیبؾـی افـطاز یـه
خبٔع ٝضا ٔطبثك اٍِٛی ظیط ٔیتٛاٖ تٛضیح زاز (.)Nelson, 1987: 33
ٍساعت هحیظ ،تأثیز هحزنّا ٍ اًگیشُّای ًاضی

ػَاهل ساختاری ٍ هحیغی ،ضاهل سیستن
اجتواػی ٍ تؼْذات ًظام سیاسی

اس ػَاهل هحیغی

رفتار سیاسی

ارادُ ٍ تصوینگیزی

ػَاهل هؤثز در هَلؼیت اجتواػی ٍ
ًظام ضخصیتی فزد ،گزایصّا ،ػمایذ ٍ سَاتك
سًذگی ضخصی

فاوتَرّای هؤثز در تجزتِ اجتواػی ضذى
وِ ضخصیت فزد را تطىیل هیدٌّذ هثل
تؼلین ٍ تزتیت ،سيً ،ژاد ،هَلؼیت هالی،
هىاًی ٍ سهاًی

نوودار ( :)1عواهل هؤثر بر تصوینگیری در رفتار سیاسی
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ضفتبضٞبی ؾیبؾی ٔتىی ثط ٔٛلعیت ٚ ٚضعیت  ٚقطایطی ٔیثبقٙس ؤ ٝیتٛا٘ٙس وبضٌعاضاٖ ؾیبؾی ضا
ثٝؾٛی اٞسافی ذـبل ؾـٛق زٙٞس .اظایٗض ٚتهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی ث ٝاتىـبی قـٙبذت ثیٙكـی ٚ
ضٚقی حٛظٚ ٜؾیعی اظ عٙبنط شٙٞی  ٚعیٙی حبوٓ ثط ٔٙبؾجبت اختٕبعی ضا لبثـُ زضیبفـت ٔـیٕ٘بیـس .ثـط
ٕٞیٗ اؾبؼ چبضچٛة ٘مطی تحمیك ٔتىی ثط ایٗ ٔٛضٛع اؾت و ٝوٙف ا٘ؿـب٘ی ذـبِی اظ ٚخـٔ ٝعٙـب ٚ
اضظـ  ٚخٟت ٌیطی ٘یؿت .عمبیس ا٘ؿبٖ ثٞ ٝط نٛضت زاضای ٔٙطك ٘ ٚیط ٚ ٚتبضید زض٘ٚـی ذبنـی ذـٛز
اؾت نطف٘مط اظ ایٙى ٝچ ٝضاثط ٝای ثب فطآیٙس عمال٘یت  ٚیب ثـب عالیـك ٔـبزی زاقـت ٝثبقـس ثـط ظ٘ـسٌی
اختٕبعی ا ٚتأثیط ٔی ٌصاضزٔ .كبضوت ؾیبؾی قىّی اظ ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ یه ّّٔت اؾـت وـ ٝزض زٚ
ثعس ٔـثجت یـب ٔٙفی ظٟٛض  ٚثطٚظ پیسا ٔیوٙس ٞ ٚط حبِت اخعای ٔتعسزی زاضز .ضفتبض ؾیبؾی اظایـٗخٟـت
و ٝقبُٔ ٔكبضوت ؾیبؾی اؾتٔ ،یتٛا٘س ٕ٘ٛزٞبی آٖ ضا ٘ـیع زض ثطثٍیطز .ضفتبض ؾیبؾـی ٘یـع ثـب لهـس ٚ
اضاز ٜلجّی یعٙی شٙٞی ٕٞطا ٜاؾت  ٚاظ ایٗ ِحب ثب تهٕیٌٓیطیٞبی فطز اضتجب پیـسایٕی وٙـس  ٚاٌـط اظ
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی نحجت ٔیقٛز تهٕیٌٓیطی ضا  ٓٞثٝعٛٙاٖ یه وٙف شٙٞی  ٓٞٚوـٙف
عیٙی ٔیتٛاٖ زض ٘مط ٌطفت ،چطاؤٕ ٝىٗ اؾت ثعضی اظ تهٕیٌٓیطیٞب ث ٝعُٕ تجسیُ ٍ٘طز٘س .اظ ؾٛی
زیٍط ضفتبض ؾیبؾی اظ ایٗخٟت و ٝقبُٔ ٔكبضوت ؾیبؾی اؾت؛ ٔیتٛا٘س ٕ٘ٛزٞبی آٖ ضا ٘یع زض ثطثٍیـطز.
زضنٛضتیؤ ٝكبضوت ؾیبؾی زض ٔعٙبی ضفتبضی و ٝاثط ٔی ٌصاضز  ٚیب لهس تأثیطٌصاضی ثط ٘تبیح حىـٔٛتی
ضا زاضز ،ث ٝوبض ٌطفت ٝقٛز .ثب ایٗ تٛنیف زض ازأ ٝاظ ٔف ْٟٛضفتبض ؾیبؾی ٔ ٚكبضوت ؾیبؾی نـحجت ثـٝ
عُٕ ٔیآیس.
ثطای تجییٗ تفبٚت ٔیبٖ افطاز اظ٘مط ٔیعاٖ تٕبیُ ثٔ ٝكبضوت یب ٔكبضوتپصیطی زٚزؾت٘ ٝمطیٔ ٝططف
ٌطزیس ٜاؾت :زؾت ٝا٘ َٚمطیٞٝب ٔٙكأ ٚثطی زاض٘س  ٚزض آٖٞب ثط ٘مبْ ثبٚضٞبٌ ،طایفٞب  ٚا٘سیكٞٝب تأویـس
ٔیقٛز .زض ایٗ ٘مطیٞٝب و ٝغبِجبً ثٝنٛضت تدطثی  ٚثیفتط زض حٛظ ٜضٚا٘كٙبؾـی اختٕـبعی ٔطـطفقـسٜ
اؾتٔ ،تغیط ثیلسضتی ضا ثٝعٛٙاٖ ٔ ٟٓتطیٗ عبُٔ ٔٛضزتٛخ ٝلطاض زاز ٜاؾت .زؾت ٝز٘ ْٚمطیٞٝب ثـط خٙجـٝ
ضفتبضی تأویس زاضز  ٚضفتبض ضا ثیف اظ آٖو ٝحبنُ ثبٚضٞب ٌ ٚطایفٞب ثسا٘ٙس٘ ،تیدـ ٝتفـبٚت ؾـٛز  ٚظیـبٖ
تهٛض ٔیوٙٙسٔ .فطٚو انّی ایٗ زیسٌب ٜآٖ اؾت و ٝیه ضفتبض ظٔب٘ی قىُ ٔیٌیطز ،تثجیت ٔـیقـٛز ٚ
ٟ٘بیتبً خٙجٟ٘ ٝبزی ٔییبثس وٙٔ ٝبفذ حبنُ اظ آٖ ثط ٞعیٞٝٙب فع٘ٚی ٌیـطز .ثـٕٞ ٝـیٗ زِیـُٔ ،كـبضوت،
ٍٙٞبٔی ٌؿتطـ ٔییبثس وٙٔ ٝبفذ عیٙی آٖ (تهٛض فطز ٘ؿجت ثٙٔ ٝبفذ آٖ) ثیف اظ ٞعیٙـٞٝـبی (تهـٛض
شٙٞی فطز ٘ؿجت ثٞ ٝعیٞٝٙب) آٖ ثبقس.
جدول ( :)1توزیع چارچوب نظری پژوهش برهبنای هتغیرها
ایذُ

تغثیك ایذُ تاٍالؼیت

هتغیزّا

رفتار سیاسی ػثارت است اس پیىاری هسالوت آهیش ٍ صلحجَیاًِ تزای رسیذى تِ
لذرت در چارچَب لاًًَی وِ تا ووتزیي خطًَت ّوزاُ خَاّذ تَد .ضاخص ّا ٍ
ًوَدّای ایي رفتار ضاهل رای دادى ،فؼالیت تطىیالتی یا فزدی تزای ًاهشدّای
اًتخاتاتی ،تزگشاری راّپیوایی ّا ،تظاّزات ٍ اجتواػات هی تاضذ .ایي گًَِ رفتارّا
هی تَاًذ ،در لالة تَدُ ای (غیزتطىیالتی ٍ غیزهٌسجن) ٍ حشتی ٍ گزٍّی (تطىیالتی
ٍ هٌسجن) ظاّز ضًَذ.

تصوین فزد در رفتار سیاسی هتاثز اسػَاهل فزدی ٍهحیغی
تسیاری است وِ هی تَاًذ تِ هطاروت سیاسی اٍ تیفشایذ ٍیا
هَجة واّص هطاروت سیاسی اٍ گزدد.

تصوینگیزی در رفتارسیاسی هستمل

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال شانزدهن ،شواره شصت و یکن ،تابستاى 8931

اسًظزگیذًش اػتواد تِ صَرتی تالٍاسغِ تا هفَْم ساختار ٍ ًْاد اس یه سٍَخصلت

تاتَجِ تِ هصاحثِ صَرت گزفتِ تِ ًظز هی رسذ وِ ضزایظ

جاهؼة هذرى اس سَی دیگز هزتثظ استٍ..یژگی تىزارپذیزی ٍ تذاٍم ّواى ػٌاصزی

تزای اػتواد درسغح پاییي ٍفزد تیطتز اس اػتواد ّا درسغح

ّستٌذ وِ گیذًش در تؼزیف اػتواد ًیش آىّا را تِ وار هی گیزد.دردیذگاُ گیذًش

ًْادی است سًاى تزجیح هی دٌّذ در گزٍُ وَچه دًٍفزُ

اػتواد اًتظار تزآٍردُ ضذى چطوذاضت ّا در هَرد رٍیذادّای احتوالی

جای گزفتِ ًٍظزات خَدرا تِ یىذیگز تیاى دارًذ .تذیي ساى

است(گیذًش.)37: 1377 ،

اػتواد اجتواػی (هستمل)
ٍتصوینگیزی در رفتار سیاسی

ّزچِ جوغ گستزدُ تز هیگزدد .ضؼاع اػتواد ووتز هیضَد.

هفَْم آًَهی درسِ هؼٌی جذاگاًِ ٍدرػیي حال تْن تستِ تِ وار رفتِ است:اٍالًتِ
هفَْم ًَػی ًاتساهاًی فزدی وِ هَجة سزگطتگی اًساى ًٍثَدلاًَى ٍدستَرالؼولِ
رفتارتزای ٍی هی ضَد.ثاًیاً تِ هفَْم ٍضؼیت اجتواػی وِ درآى لَاػذ رفتار
اجتواػی تایىذیگز در ستیش تَدُ ٍفزد تزای اًغثاق تا ایي لَاػذ ٍهتاتؼت اسآىّا
دچارپزیطاًی هی ضَد.ثالثاً اضارُ تِ ٍضؼیتی اجتواػی داردوِ درآى تیي فزدٍ تزخی

پزّیش اس ضزوت هزتة در جلسات گزٍُّا ٍاحشاب ٍ
اًجويّای سیاسی ٍ دٍری اس خَاستِّایی وِ هثٌای جوؼی
دارًذٍ .یاحتی تی ػاللگی تِ حضَر درجلسات سیاسی هَجة
ضذُ است تا اًسجام السم هیاى آىّا دیذُ ًطَد ..هزدد

تیٌّجاری هتغیز هستمل
ٍتصوینگیزی در رفتار سیاسی

هیتاضذ.

ٌّجارّای اجتواػی ٍ لَاػذرفتار تضاد ٍستیشاست(هحسٌی تثزیشی.)135 :1373 ،
دررٍاًطٌاسی اجتواػی تی لذرتی یه فزآیٌذٍ تِ ػثارت تْتزیه فزآیٌذ یادگیزی

تی تَجِ ًسثت تِ اهَرات سیاسیٍ ،ایٌىِ فزد احساس وٌذ

است،سیزا فزد در ایي فزآیٌذ یاد هیگیزدوِ ّزفؼالیتی هحىَم تِ ضىست است.

تصویوات ٍرفتار اٍ در سزًَضت سیاسی جاهؼِ هَثز ًخَاّذ

تی لذرتی هتغیز هستمل

ّزگاُ فزد درػزصة سیاسی یا اجتواػی احساس وٌذوِ تالضْایص راُ تِ جایی

تَدٍ .یا دًیا را اس آى لذرتوٌذاى تذاًذ وِ اٍ سْوی در آى

ٍتصوینگیزی در رفتار سیاسی

ًویتزد ،دست استالش تزهی دارد(هسؼَدًیا.)157 :1380 ،

ًذاضتِ تاضذ.

اهٌیت اجتواػی اسًظزتَساى تِ حفظ ٍیژگیْایی اضارُ دارد وِ تز اساس آى ،افزاد

ایٌىِ فزد احساس اهٌیت خَتی اس هطاروت در رفتارّای

خَد را تِ ػٌـَاى ػضـَ یـه گزٍُ اجتواػی للوذاد هی وٌٌذ ،یا تِ ػثارتی ،تا جٌثِ

سیاسی ًذاضتِ تاضذ ٍ ایي اهز در تصویوات رفتاری اٍ هؤثز

ّایی اس سًذگی فزد ارتثاط پیذا هی وٌذ وِ َّیت گزٍّـی اٍراضىل هیدّذ

ٍالغ گزددٍ .هَجة اًشٍای فزد ضذُ ٍتزای اٍخغزاتی هادی

(والیٌش.)2002 ،

ٍ هؼٌَی ایجاد وٌذ.

آًجل اًسجام تِ هٌشلة تأویذ تز هجوَػِ ای اس اّذاف ٍ ارسش ّای هطتزوی خَاّذ
تَد وِ اػضای یه گزٍُ رٍی تذاى دارد ٍایي اّذاف ٍ ارسضْا ًمص تؼییي وٌٌذُ
ای در حیات آى گزٍُ دارًذ(تیزٍ.)184 :1366 ،
لَاًیي ٍ سیاستّای رسوی ًظامّای سیاسی ،هصَتِّای لاًًَی ،سخٌزاًیّا ٍ
تیاًیِّای احـشاب سیاسی ًیش ولیطِّای فزٌّگی هؤیذ ایي ًَع تمسین وار سٌتی را
وِ سًاى را تٌْا در همام ّوسز ٍ هادر ٍ در للوزٍ خاًگی تزسین هیًوایٌذ تمَیت ٍ
تثثیت هیوٌذ (اتَت ٍ ٍاالس.)249: 1380 ،

اهٌیت اجتواػی هتغیز هستمل
ٍتصوینگیزی در رفتار سیاسی

هَجة حس هسَلیت پذیزی فزد هی گزدد ّزچِ ایي حس
در دیگزاى تمَیت گزدد اًسجام ٍ ّوثستگی تیطتز ضذُ ٍدر

احساس تؼلك اجتواػی هتغیز هستمل

ًتیجِ حضَر اٍ در صحٌِ ّای سیاسی تیطتز ٍلصذ ارادُ سیاسی

ٍتصوینگیزی در رفتار سیاسی

اٍتَام تا تصویوات ػالالًِ ای خَاّذ تَد.
حضَر ضؼیف سًاى در صحٌِ ّای سیاسی ٍیا تزخَرد تثؼیض

جٌسیت ،تحصیالت هتغیزّای

آهیش تاسًاى هَجة هطاروت سیاسی ون آًاى هی ضَد.

هستمل ٍ تصوین گیزی در

ٍدرًتیجِ توایلی تِ تصوین گیزیّای سیاسی ًخَاٌّذ داضت

رفتارسیاسی هتغیز ٍاتستِ

زض وُ ایٗ پػٞٚف ثط آ٘یٓ تب ثٔ ٝطبِع ٚ ٝثطضؾـی عٛأـُ اختٕـبعی تأثیطٌـصاض (اعتٕـبز اختٕـبعی،
ثیٙٞدبضی  ٚثی لسضتی ؾیبؾی ،أٙیت اختٕبعی  ٚتعّك اختٕـبعی) ثـط تهـٕیٌٓیـطی زض ضفتـبض ؾیبؾـی
قٟط٘ٚساٖ تجطیعی ثپطزاظیٓ .چٟبضچٛة ٘مطی ایٗ ٔطبِع ٝثط ٔجٙبی ضٚیىطزٞبی ٔكبضوت ؾیبؾی  ٚضفتـبض
ؾیبؾی اؾت  ٚثٝنٛضت تّفیمی اظ ٘مطیبت نبحت٘مطاٖ ایٗ حٛظٜٞب اؾتفبزٜقس ٜاؾت.

تیلذرتی اجتواػی

تیٌّجاری

اػتواد اجتواػی

احساس تؼلك

نوودار ( :)2هدل هفهوهی (دیاگرام علّی) هتغیرها
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ػَاهل اجتواػی

تصوینگیزی در رفتار سیاسی

احساس اهٌیت

فرآیند تصوینگیری در رفتار سیاسی شهرونداى شهر تبریز و علل اجتواعی آى

ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘مطی  ٚتدطثی پػٞٚف فطضیٞٝبی ظیط ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ذٛاٙٞس ٌطفت:
 -1ث٘ٝمط ٔیضؾس اعتٕبز اختٕبعی ثطتهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی ؾبوٙبٖ قٟط تجطیع ٔؤثط اؾت.
 -2ث٘ٝمط ٔیضؾس احؿبؼ أٙیت اختٕبعی ثطتهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی ؾبوٙبٖ قٟط تجطیع ٔؤثط
اؾت.
 -3ث٘ٝمط ٔیضؾس احؿبؼ تعّك اختٕبعی ثطتهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی ؾبوٙبٖ قٟط تجطیع ٔؤثط اؾت.
 -4ث٘ ٝمط ٔیضؾس ثیلسضتی اختٕبعی ثطتهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی ؾبوٙبٖ قٟط تجطیع ٔٛثط اؾت.
 -5ث٘ ٝمط ٔیضؾس ثیٙٞدبضی اختٕبعی ثطتهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی ؾبوٙبٖ قٟط تجطیع ٔٛثط اؾت.
روش

ضٚـ تحمیك پیٕـبیف  ٚاثـعاض تحمیـك پطؾكـٙبٔ ٝاؾـت  ٚخبٔعـ ٝآٔـبضی پـػٞٚف قـبُٔ تٕـبٔی
قٟط٘ٚسا٘ی اؾت و( ٝزض ٔستظٔبٖ تحمیك) زض ثبظ ٜؾٙی  15-64ؾبٍِی ،زض قٟط تجطیع ؾى٘ٛت زاض٘س .ثـط
اؾبؼ ؾطقٕبضی ٘فٛؼ ٔ ٚؿىٗ ؾبَ 1394 ،خبٔع ٝآٔبضی ٔصوٛض زض قٟط تجطیع ثطاثط ثب ٘ 1173916فـط
اؾت و ٝاظ ایٗ تعساز ٘ 575219فط ظٖ  ٚتعساز ٔ 598697طز ٞؿتٙس .تعییٗ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ
 ٚضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض تحمیك حبضط ،ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی چٙسٔطحّٝای  ٚذٛقٝای اؾت .زض اثتسا ٙٔ 12طمٝ
قٟطزاضی اظِحب خغطافیبیی زض ؾ ٝذٛقٙٔ( ٝطمٔ )ٝطوع ،قٕبَ  ٚخٛٙة لطاض ٌطفتٙس .ؾـپؽ اظ ثـیٗ ٞـط
ذٛق ٝیه قٟطزاضی ثٝتٙبؾت خٕعیت ٔٛضز ٘مط زض ثبظ ٜؾٙی ( )18-64اظ ٔیبٖ ظ٘ـبٖ ٔ ٚـطزاٖ ٔدـطز ٚ
ٔتأ ُٞتعساز ٕ٘ ٝ٘ٛتهبزفی طجك خس َٚظیط ا٘تربة ٌطزیس ،حدـٓ ٕ٘٘ٛـ ٝآٔـبضی ثـب اؾـتفبز ٜاظ فطٔـَٛ
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی وٛوطاٖ ثٝزؾتآٔس ٜاؾت .ثٝایٗ تطتیت و ٝپؽ اظ ثطآٚضز ٔیـعاٖ ٚاضیـب٘ؽ ٔتغیـط ٚاثؿـت ٝزض
پیف آظٔ ٚ ٖٛلطاض زازٖ ٔمبزیط زض فطٔٛٔ َٛضز ٘مط حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثٝنٛضت تمطیجی ٘ 384فط ثطآٚضز ٌطزیـس.
پػٞٚف حبضط ،ث ٝعّت اؾتب٘ساضز ثٛزٖ ؾـؤاالت پطؾكـٙبٔٞٝـب  ٚططاحـی ٌٛیـٞٝـب ثـطای ا٘ـساظٌٜیـطی
ٔتغیطٞبی تحمیك ،فمط اظ چٙس ٘فط اؾتبز  ٚنبحت ٘مط زض ذهٛل ا٘تربة ٘ـٛع پطؾكـٙبٔ٘ ٝمطذـٛاٞی ٚ
طی آٖ ثباعتجبض نٛضی ثبال ،پطؾكٙبٔ ٝتكىیُ  ٚتٙمیٓ قسٓٞ .چٙیٗ ثطای ٔحبؾجۀ ضـطیت پبیـبیی اثـعاض
ا٘ساظٌٜیطی ،اظ ضٚـ ٔعٕٔ ٚ َٛتسا َٚثطای ٔحبؾجۀ ٕٞبٍٙٞی زض٘ٚی ا٘ساظٌٜیطی ،تىٙیه آِفبی وط٘ٚجبخ
اؾتفبز ٜقس .خٟت تعییٗ پبیبیی ؾؤاالت ٞط ٔتغیط ،پؽ اظ تىٕیُ  30پطؾكٙبٔ ٝتٛؾط قـٟط٘ٚساٖ قـٟط
تجطیع  ٚا٘تمبَ زازٜٞب ث ٝضایب٘ ٝثٝطٛض تهبزفی ضطیت پبیبیی ٔحبؾجٝقـس ٜاظ ططیـك ؾیؿـتٓ ٘ـطْافـعاضی
 spssث ٝقطف خس َٚظیط زضآٔس٘س.
جدول ( :)2توزیع هتغیرهای تحقیق و هحاسبه پایایی هتغیرها
هتغیزّا

ًَع هتغیز

تؼذاد سؤاالت

ضوارُ سؤاالت

تصوینگیزی در رفتار سیاسی

هستمل

16

20

اػتواد اجتواػی

هستمل

8

21-28

اهٌیت اجتواػی

هستمل

8

29-36

هیشاى پایایی

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال شانزدهن ،شواره شصت و یکن ،تابستاى 8931

هستمل

8

37-44

تیلذرتی اجتواػی
تیٌّجاری اجتواػی

هستمل

8

45-52

احساس تؼلك اجتواػی

هستمل

8

53-60

%84

تدعی ٚ ٝتحّیُ اطالعبت ٌطزآٚضیقس ٜثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض  SPSSا٘دبْ ٌطفت  ٚثـطای ثطضؾـی
ٚخٛز ضٚاثط ٛ٘ ٚع  ٚقست ضاثط ٝثیٗ ٔتغیطٞب ،ثب تٛخ ٝث ٝؾطٛف ؾٙدف ٞطیه اظ ٔتغیطٞب ،آظٖٔٞٛـبی
ضطیت ٕٞجؿتٍی اؾپیطٔٗ  ٚپیطؾ ٚ ٖٛآظٖٔٞٛبی  F، Tضٌطؾی ٖٛچٙسٔتغیط ٚ ٜتحّیُ ٔؿـیط ثـ ٝاخـطا
ٌصاقت ٝقس.
یافتهها

زض اثتسا ثطای تعییٗ ٚضعیت پبضأتطیه  ٚیب ٘ب پبضأتطیه ثٛزٖ ٔتغیطٞب وّی ٝؾؤاالت یـه ٔتغیـط ثـب
یىسیٍط خٕذ قس تب زازٜٞب ویفی ث ٝزازٜٞبی وٕی تجسیُ ق٘ٛس .ؾپؽ لجُ اظ ثٝوبضٌیطی آظٔٙٔ ٖٛبؾـت
ثطای تعییٗ ضاثط ٝفطضیٞٝب اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف– اؾٕیط٘ٛف 3ثطای تعییٗ ٘طٔـبَ یـب غیطفطٔـبَ ثـٛزٖ
تٛظیذ ٕ٘ٞٝ٘ٛب اؾتفبز ٜقس و ٝخس َٚقٕبض٘ 3 ٜكبٖ ٔیزٞس و ٝاظ وساْ ضطیت ٕٞجؿتٍی خٟـت تعیـیٗ
ضاثط ٝثبیس اؾتفبز ٜوطز .یىی اظ فطوٞبی ٔ ٟٓآظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف -اؾٕیط٘ٛف اظ آظٖٔٞٛبی پبضأتطیـه
٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیذ ٔتغیطٞبی تحمیك اؾت .زض تحّیُ ٘تبیح ثبیس ٌفت چ ٖٛآٔبض ٜثب ٔمبزیط ثٝزؾتآٔس ٜزض
ٔ ٕٝٞتغیطٞبی ٔؿتمُ زض خس َٚشیُ زض ؾطح وٛچهتط اظ  0/05زازٜٞـب ٔعٙـبزاض ٘یؿـتٙس .یعٙـی تٛظیـذ
زازٜٞب ٘طٔبَ ٘یؿت؛ أب اظ آ٘دبؤ ٝمساض ثٝزؾت آٔس ٜزض آظٔ ٖٛوٌِٛٔٛٛطٚف ٔتغیط ٚاثؿت ٝتحمیك ثیفتط
اظ ؾطح ٔعٙیزاضی لطاضٌطفتٔ ٝی تٛاٖ فطو نفط ضا ضز وطز ٚ ٜتٛظیذ زازٜٞب ضا ٘طٔبَ فطو ٕ٘ٛزِ .صا ثـط
اؾبؼ ٕٞیٗ ٚیػٌی ٔتغیط ٚاثؿتٔ ٚ ٝؿتمُ ٔیتٛاٖ اظ آظٖٔٞٛبی پبضأتطیه ثـطای ثطضؾـی ضاثطـ ٝثـیٗ
ٔتغیطٞب اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .ثب ایٗ ازعب طجك خس َٚظیط ث ٝتحّیُ آظٔ ٖٛفطضیٞٝب پطزاذتٔ ٝیقٛز.
جدول ( :)3آزهوى كولووگروف -اسویرنف برای توزیع نرهال بودى دادهها در نوونه آهاری
هتغیزّا

N

KolmogorovSmirnov Z

Asymp. Sig.
)(2-tailed

384

1/24

0/09
0/015
0/15

ٍاتستِ

تصوینگیزی در رفتار سیاسی

هستمل

هیشاى اػتواد اجتواػی

1/57

احساس اهٌیت اجتواػی

1/14

احساس تیلذرتی اجتواػی

1/11

0/17

احساس تیٌّجاری اجتواػی

1/33

0/056

احساس تؼلك اجتواػی

1/53

0/018

3- Kolmogorov-S mirnov Z

11

فرآیند تصوینگیری در رفتار سیاسی شهرونداى شهر تبریز و علل اجتواعی آى

ثب تٛخ ٝث ٝزازٜٞبی خس َٚفٛقٔ ،تغیط ٚاثؿت( ٝتهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی) ثٝعٛٙاٖ اؾبؼ ثطضؾی
ٔتغیطٞب ثب ؾطح ٔعٙیزاضی  ،0/09احؿبؼ أٙیـت اختٕـبعی ،احؿـبؼ ثـیلـسضتی اختٕـبعی  ٚاحؿـبؼ
ثیٙٞدبضی اختٕبعی ث ٝزِیُ ؾطح ٔعٙیزاضی ثبالی  ،0/05خٟت ثطضؾی ٕٞجؿـتٍی ٔتغیطٞـب اظ آظٔـٖٛ
آٔبضی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٔ ٜیقٛز.
جدول (:)4نتایج آزهوى آهاری هوبستگی پیرسوى
تصوینگیزی در رفتار

هتغیز ٍاتستِ
هتغیز هستمل
اػتواد اجتواػی

اهٌیت اجتواػی

تیلذرتی اجتواػی

تیٌّجاری اجتواػی

احساس تؼلك اجتواػی

راتغِ یا ػذم راتغِ

سیاسی

ضزیة ّوثستگی پیزسَى

0/398

سغح هؼٌیداری

0/000

تؼذاد

384

ضزیة ّوثستگی پیزسَى

0/554

سغح هؼٌیداری

0/000

تؼذاد

384

ضزیة ّوثستگی پیزسَى

-0/348

سغح هؼٌیداری

0/000

تؼذاد

384

ضزیة ّوثستگی پیزسَى

-0/504

سغح هؼٌیداری

0/000

تؼذاد

384

ضزیة ّوثستگی پیزسَى

0/466

سغح هؼٌیداری

0/000

تؼذاد

384

راتغِ هؼٌیدار ٍجَد دارد.

راتغِ هؼٌیدار ٍجَد دارد.

راتغِ هؼٌیدار ٍجَد دارد.

راتغِ هؼٌیدار ٍجَد دارد.

راتغِ هؼٌیدار ٍجَد دارد.

فرضیه اول :به نظر می رسد اعتماد اجتماعی برر صمرمی گیرر در رفترار سیاسری
ساکنان شهر صبریز مؤثر است
ثط اؾبؼ فطضیٝی آٔبضی پػٞٚف ،ا٘تمبض ثط ایٗ ثٛز ؤ ٝیبٖ ٔیعاٖ اعتٕبز اختٕبعی ثب تهٕیٌٓیطی
زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضاثطٚ ٝخٛز زاضز .ثطای ثطضؾی ایٗ ضاثط ٝاظ آظٖٔٛ
ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٜقس ٜاؾت .خس َٚقٕبض )4( ٜضاثطٔ ٝتغیط ٔیعاٖ اعتٕبز اختٕبعی ثب
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ؾطح ٔعٙیزاضی ()0/000
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ضاثطٔ ٝعٙیزاض اؾت؛ یعٙی ٔیعاٖ اعتٕبز اختٕبعی ثٝعٛٙاٖ ٔتغیطی ٔؿتمُ ثط
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع تأثیطٌصاض اؾت؛ ٘ ٚیع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض ضطیت
ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )0/398( ٖٛی تٛاٖ ٌفت و ٝثیٗ اعتٕبز اختٕبعی ثب تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی
قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ٕٞجؿتٍی ٔثجت  ٚزض حس ٔتٛؾط ٚخٛز زاضز؛ یعٙی ٞط چٔ ٝیعاٖ اعتٕبز
اختٕبعی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ثیفتط قٛزٔ ،تعبلجبً تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی آ٘بٖ ٘یع افعایف
ٔییبثس.
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فرضیه دوم :به نظر هیرسد اهنیت اجتواعی بر تصوینگیری در رفتار سیاسی
ساکناى شهر تبریز هؤثر است
ثط اؾبؼ فطضیٝی آٔبضی پػٞٚف ،ا٘تمبض ثط ایٗ ثٛز ؤ ٝیبٖ ٔیعاٖ أٙیت اختٕبعی ثب تهٕیٌٓیطی
زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضاثطٚ ٝخٛز زاضز .ثطای ثطضؾی ایٗ ضاثط ٝاظ آظٖٔٛ
ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٜقس ٜاؾت .خس َٚقٕبض )4( ٜضاثطٔ ٝتغیط ٔیعاٖ أٙیت اختٕبعی ثب
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ؾطح ٔعٙیزاضی ()0/000
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ضاثطٔ ٝعٙیزاض اؾت؛ یعٙی ٔیعاٖ أٙیت اختٕبعی ثٝعٛٙاٖ ٔتغیطی ٔؿتمُ ثط
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع تأثیطٌصاض اؾت؛ ٘ ٚیع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض ضطیت
ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )0/554( ٖٛیتٛاٖ ٌفت و ٝثیٗ أٙیت اختٕبعی ثب تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی
قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ٕٞجؿتٍی ٔثجت  ٚزض حس ٔتٛؾط ٚخٛز زاضز؛ یعٙی ٞط چٔ ٝیعاٖ أٙیت
اختٕبعی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ثیفتط قٛزٔ ،تعبلجبً تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی آ٘بٖ ٘یع افعایف
ٔییبثس.
فرضیه سوم :به نظرهی رسد احساس بیقدرتی اجتواعی بر تصوینگیری در رفتار
سیاسی ساکناى شهر تبریز هؤثر است
ثط اؾبؼ فطضیٝی آٔبضی پػٞٚف ،ا٘تمبض ثط ایٗ ثٛز ؤ ٝیبٖ ٔیعاٖ ثیلسضتی اختٕبعی ثب تهٕیٌٓیطی
زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضاثطٚ ٝخٛز زاضز .ثطای ثطضؾی ایٗ ضاثط ٝاظ آظٖٔٛ
ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .خس َٚقٕبض )4( ٜضاثطٔ ٝتغیط ٔیعاٖ ثیلسضتی اختٕبعی ثب
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ؾطح ٔعٙیزاضی ()0/000
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ضاثطٔ ٝعٙیزاض اؾت؛ یعٙی ٔیعاٖ ثیلسضتی اختٕبعی ثٝعٛٙاٖ ٔتغیطی ٔؿتمُ ثط
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع تأثیطٌصاض اؾت؛ ٘ ٚیع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض ضطیت
ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )-0/348( ٖٛیتٛاٖ ٌفت و ٝثیٗ ثیلسضتی اختٕبعی ثب تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی
قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ٕٞجؿتٍی ٔٙفی  ٚزض حس ٔتٛؾط ٚخٛز زاضز (ضاثطٔ ٝعىٛؼ)؛ یعٙی ٞطچٝ
احؿبؼ ثیلسضتی اختٕبعی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع تمٛیت قٛزٔ ،تعبلجبً تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض
ؾیبؾی آ٘بٖ ضٚث ٝوبٞف ذٛاٞس ثٛز.
فرضیه چهارم :به نظر هیرسد بیهنجاری اجتواعی بر تصوینگیری در رفتار
سیاسی ساکناى شهر تبریز هؤثر است
ثط اؾبؼ فطضیٝی آٔبضی پػٞٚف ،ا٘تمبض ثط ایٗ ثٛز ؤ ٝیبٖ ٔیعاٖ ثیٙٞدبضی اختٕبعی ثب
تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضاثطٚ ٝخٛز زاضز .ثطای ثطضؾی ایٗ ضاثط ٝاظ
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آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٜقس ٜاؾت .خس َٚقٕبض )4( ٜضاثطٔ ٝتغیط ٔیعاٖ ثیٙٞدبضی اختٕبعی ثب
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ؾطح ٔعٙیزاضی ()0/000
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ضاثطٔ ٝعٙیزاض اؾت؛ یعٙی ٔیعاٖ ثیٙٞدبضی اختٕبعی ثٝعٛٙاٖ ٔتغیطی ٔؿتمُ ثط
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع تأثیطٌصاض اؾت؛ ٘ ٚیع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض ضطیت
ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )-0/504( ٖٛیتٛاٖ ٌفت و ٝثیٗ ثیٙٞدبضی اختٕبعی ثب تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض
ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ٕٞجؿتٍی ٔٙفی  ٚزضحسٔتٛؾط ث ٝثبال ٚخٛز زاضز (ضاثطٔ ٝعىٛؼ)؛
یعٙی ٞط چٔ ٝیعاٖ ثیٙٞدبضی اختٕبعی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ثیفتط ٔیقٛزٔ ،تعبلجبً
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی آ٘بٖ ٘یع وبٞف ٔییبثس  ٚثبِعىؽ.
فرضیه پنجن :به نظر هیرسد احساس تعلق اجتواعی بر تصوینگیری در رفتار
سیاسی ساکناى شهر تبریز هؤثر است
ثط اؾبؼ فطضیٝی آٔبضی پػٞٚف ،ا٘تمبض ثط ایٗ ثٛز ؤ ٝیبٖ ٔیعاٖ احؿبؼ تعّك اختٕبعی ثب
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضاثطٚ ٝخٛز زاضز .ثطای ثطضؾی ایٗ ضاثط ٝاظ
آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٜقس ٜاؾت .خس َٚقٕبض )4( ٜضاثطٔ ٝتغیط ٔیعاٖ احؿبؼ تعّك اختٕبعی
ثب تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ؾطح ٔعٙیزاضی ()0/000
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ضاثطٔ ٝعٙیزاض اؾت؛ یعٙی ٔیعاٖ احؿبؼ تعّك اختٕبعی ثٝعٛٙاٖ ٔتغیطی ٔؿتمُ
ثط تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع تأثیطٌصاض اؾت؛ ٘ ٚیع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض
ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )0/466( ٖٛیتٛاٖ ٌفت و ٝثیٗ احؿبؼ تعّك اختٕبعی ثب تهٕیٌٓیطی زض
ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ٕٞجؿتٍی ٔثجت  ٚزض حس ٔتٛؾط ٚخٛز زاضز؛ یعٙی ٞط چٝ
ٔیعاٖ احؿبؼ تعّك اختٕبعی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ثیفتط قٛزٔ ،تعبلجبً تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض
ؾیبؾی آ٘بٖ ٘یع افعایف ٔییبثس  ٚثبِعىؽ.
بحث و نتیجهگیری

دسایيپظٍّؾػؼیؿذتِهغالؼٍِتشسػیػَاه اجتواػیتأثیشگعزاستعشتلعوینگیعشیدسسفتعاس
ػیاػیؿْشًٍذاىتثشیضیتپشداصینکِاصجولِهتغیشّاییکِتشسػیؿذاػتواداجتواػی،تعیٌّجعاسیٍ
تی لذستیػیاػی،اهٌیتاجتواػیٍتؼلكاجتواػیتَدکِتشهثٌایچاسچَبًظشیایيهغالؼِهثتٌیتش
ًظشاىایيحَصُّعا


كَستتلفیمیاصًظشیاتكاحة

هـاسکتػیاػیٍسفتاسػیاػیتَدٍتِ
سٍیکشدّای
اػتفادُؿذ.دسک یافتِّایتحمیكًـاىدادکِهتغیشتلوینگیشیدسسفتاسػیاػیؿْشًٍذاىػعاکي
ؿْشتثشیضهتأثشاصػَاه اجتواػیاػتکِدستحمیكحاضش،ساتغِاػتواداجتوعاػی،اهٌیعتاجتوعاػی،
تیٌّجاسیاجتواػی،تیلذستیاجتواػیٍتؼلكاجتواػیتاتلوینگیعشیدسسفتعاسػیاػعیؿعْشًٍذاى

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال شانزدهن ،شواره شصت و یکن ،تابستاى 8931

تثشیضتأییذؿذٍتِػثاستیهیتَاىگفتاػتوعاداجتوعاػی،اهٌیعتاجتوعاػی،تعیٌّجعاسیاجتوعاػی،
تیلذستیاجتواػیٍتؼلكاجتواػیتاتلوینگیشیدسسفتاسػیاػیؿْشًٍذاىتثشیعضساتغعِهؼٌعیداسی
گشفتِتَدًذکِپیـیٌِتجشتیآىّادس

آًجاکِهفشٍضاتتحمیكتشپایًِظشیِّایخاكیؿک 

داسدٍاص
دػتشعّؼتٌذتِهٌظَستغثیكًتایجایيپظٍّؾتاًتایجپظٍّؾًظشیِپشداصاىهزکَستایعذگفعتکعِ
یافتِّایتِدػتآهذُاصایيتحمیكتاًتایجتحمیمعاتدیالؿعت1979،؛لیپؼعت1373،؛کفاؿعیٍ
ّوکاساى1389،؛كوذیسادٍ1385،صًجعاًیصادُ1382،هغاتمعتداسدٍتایعذافعضٍدکعًِظشیعِّعای
اػتفادُؿذُدسایيپظٍّؾ،گیذًض(اػتواداجتواػی)دٍسکین(آًَهی)،ػیوي(احؼاعتیلذستی)،اهٌیعت
اجتواػیتَصاى،اتَتٍٍاالع(ًمؾجٌؼیتی)،آًج (احؼاعتؼلعكاجتوعاػی)ٍتأثیشؿعاىتعشسفتعاس
ّایایيپظٍّؾهَسدتائیذٍالغهیؿًَذ .


ػیاػیاصعشیكیافتِ
تَاىجضئیاتساتغِهؼٌیداسیهتغیشّاساتِؿشحری اسائِداد :


كَستهَسدیهی

تِ
تشاػاعفشضیِیآهاسیاٍلپظٍّؾ،اًتظاستشایيتَدکِهیاىاػتواداجتواػیٍتلوینگیشیدس
سفتاسػیاػیؿْشًٍذاىػاکيؿْشتثشیضساتغٍِجَدداسد.تشایتشسػیایيساتغِاصآصهعَىّوثؼعتگی
پیشػَىاػتفادُؿذُاػت.ػغحهؼٌیداسی()0/000تِدػتآهذًُـاىهیدّذکِایيساتغعِهؼٌعیداس
اػت؛یؼٌیهیضاىاػتواداجتواػیتِػٌَاىهتغیشیهؼتم تشتلوینگیشیدسسفتاسػیاػعیؿعْشًٍذاى
ػاکيؿْشتثشیضتأثیشگزاساػت؛ًٍیضتاتَجِتِهمذاسضشیةّوثؼعتگیپیشػعَى()0/398هعیتعَاى
گفتکِتیياػتواداجتواػیتاتلوینگیشیدسسفتاسػیاػیؿْشًٍذاىػعاکيؿعْشتثشیعضّوثؼعتگی

هثثتٍدسحذهتَػظٍجَدداسد؛یؼٌیّشچِهیضاىاػتوعاداجتوعاػیؿعْشًٍذاىػعاکيؿعْشتثشیعض
گیشیدسسفتاسػیاػیًیضافضایؾهییاتذ .

تیؾتشؿَد،هتؼالثاتلوین

ثط اؾبؼ فطضی ٝی آٔبضی ز ْٚپػٞٚف ،ا٘تمبض ثـط ایـٗ ثـٛز وـٔ ٝیـبٖ ٔیـعاٖ أٙیـت اختٕـبعی ثـب
تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضاثطٚ ٝخٛز زاضز .ثطای ثطضؾـی ایـٗ ضاثطـ ٝاظ
آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٜقس ٜاؾت .ؾطح ٔعٙیزاضی ( )0/000ثٝزؾتآٔس٘ ٜكبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ
ضاثطٔ ٝعٙیزاض اؾت؛ یعٙی ٔیعاٖ أٙیت اختٕبعی ثٝعٛٙاٖ ٔتغیـطی ٔؿـتمُ ثـط تهـٕیٌٓیـطی زض ضفتـبض
ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع تأثیطٌصاض اؾت؛ ٘ ٚیع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض ضـطیت ٕٞجؿـتٍی پیطؾـٖٛ
(ٔ )0/554یتٛاٖ ٌفت و ٝثیٗ أٙیت اختٕبعی ثب تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قـٟط٘ٚساٖ ؾـبوٗ قـٟط
تجطیع ٕٞجؿتٍی ٔثجت  ٚزضحسٔتٛؾط ٚخٛز زاضز؛ یعٙی ٞط چٔ ٝیعاٖ أٙیت اختٕـبعی قـٟط٘ٚساٖ ؾـبوٗ
قٟط تجطیع ثیفتط قٛزٔ ،تعبلجبً تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی آ٘بٖ ٘یع افعایف ٔییبثس.
زض فطضی ٝآٔبضی ؾ ْٛپػٞٚف ،ا٘تمبض ثط ایٗ ثٛز ؤ ٝیبٖ ٔیعاٖ ثیلسضتی اختٕبعی ثب تهـٕیٌٓیـطی
زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قـٟط تجطیـع ضاثطـٚ ٝخـٛز زاضز .ثـطای ثطضؾـی ایـٗ ضاثطـ ٝاظ آظٔـٖٛ
ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٜقس ٜاؾت .ؾطح ٔعٙیزاضی ( )0/000ثٝزؾتآٔس٘ ٜكبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ضاثطٝ
ٔعٙیزاض اؾت؛ یعٙی ٔیعاٖ ثیلسضتی اختٕبعی ث ٝعٛٙاٖ ٔتغیطی ٔؿتمُ ثط تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾـی
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قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع تأثیطٌصاض اؾت؛ ٘ ٚیع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾـ)-0/348( ٖٛ
ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثیٗ ثیلسضتی اختٕبعی ثب تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾـبوٗ قـٟط تجطیـع
ٕٞجؿتٍی ٔٙفی  ٚزض حسٔتٛؾط ٚخٛز زاضز (ضاثطٔ ٝعىٛؼ)؛ یعٙی ٞطچ ٝاحؿـبؼ ثـیلـسضتی اختٕـبعی
قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع تمٛیت قٛزٔ ،تعبلجبً تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی آ٘بٖ ضٚث ٝوـبٞف ذٛاٞـس
ثٛز.
ٕٞچٙیٗ ثط اؾبؼ فطضیٝی آٔبضی چٟبضْ پػٞٚف ،ا٘تمبض ثط ایٗ ثٛز ؤ ٝیـبٖ ٔیـعاٖ ثـیٙٞدـبضی
اختٕبعی ثب تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضاثطٚ ٝخٛز زاضز .ثطای ثطضؾی ایـٗ
ضاثط ٝاظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٜقس ٜاؾت .ؾـطح ٔعٙـیزاضی ( )0/000ثـٝزؾـتآٔـس٘ ٜكـبٖ
ٔیزٞس و ٝایٗ ضاثطٔ ٝعٙیزاض اؾت؛ یعٙی ٔیعاٖ ثیٙٞدـبضی اختٕـبعی ثـٝعٙـٛاٖ ٔتغیـطی ٔؿـتمُ ثـط
تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع تأثیطٌصاض اؾت؛ ٘ ٚیع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض ضـطیت
ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )-0/504( ٖٛیتٛاٖ ٌفت و ٝثیٗ ثـیٙٞدـبضی اختٕـبعی ثـب تهـٕیٌٓیـطی زض ضفتـبض
ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ٕٞجؿتٍی ٔٙفی  ٚزض حس ٔتٛؾط ث ٝثبال ٚخٛز زاضز (ضاثطٔ ٝعىٛؼ)؛
یعٙی ٞط چٔ ٝیعاٖ ثیٙٞدبضی اختٕبعی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ثیكتط ٔیقٛزٔ ،تعبلجبً تهٕیٌٓیطی
زض ضفتبض ؾیبؾی آ٘بٖ ٘یع وبٞف ٔییبثس  ٚثبِعىؽ.
ٟ٘بیت أط ایٗو ٝزض فطضی ٝآٔبضی پٙدٓ پػٞٚف ،ا٘تمبض ثط ایٗ ثٛز ؤ ٝیـبٖ ٔیـعاٖ احؿـبؼ تعّـك
اختٕبعی ثب تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ضاثطٚ ٝخٛز زاضز .ثطای ثطضؾی ایـٗ
ضاثط ٝاظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٜقس ٜاؾت .ؾـطح ٔعٙـیزاضی ( )0/000ثـٝزؾـتآٔـس٘ ٜكـبٖ
ٔیزٞس و ٝایٗ ضاثطٔ ٝعٙیزاض اؾت؛ یعٙی ٔیعاٖ احؿبؼ تعّك اختٕبعی ثـٝعٙـٛاٖ ٔتغیـطی ٔؿـتمُ ثـط
تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع تأثیطٌصاض اؾت؛ ٘ ٚیع ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض ضـطیت
ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ )0/466( ٖٛیتٛاٖ ٌفت و ٝثیٗ احؿبؼ تعّـك اختٕـبعی ثـب تهـٕیٌٓیـطی زض ضفتـبض
ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ٕٞجؿتٍی ٔثجت  ٚزضحسٔتٛؾط ٚخـٛز زاضز؛ یعٙـی ٞـط چـٔ ٝیـعاٖ
احؿبؼ تعّك اختٕبعی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ثیفتط قٛزٔ ،تعبلجبً تهٕیٌٓیـطی زض ضفتـبض ؾیبؾـی
آ٘بٖ ٘یع افعایف ٔی یبثس  ٚثبِعىؽ.
زض تحمیك حبضط ضطیت ٟ٘بیی ضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط 0/76 ٜثٛز ٜؤ ٝدصٚض آٖ یعٙی ضـطیت تعیـیٗ،
ٔیعاٖ  0/573ثیبٍ٘ط زضنس تغییطات تجییٗ قس ٜتٛؾط ٔتغیطٞبی ٚاضز زض ٔعبزِ ٝاؾت .الظْ ث ٝشوـط اؾـت
ضطیت تجییٗ انالفقس 0/568 ٜثٛزٔ ٚ ٜیتٛاٖ چٙیٗ ٘تیدٌٝیطی وطز و ٝزضنس ٚالعـی انـالفقـسٚ ٜ
ذبِم ٔیعاٖ تجییٗ ٔتغیط ٚاثؿت ٝتٛؾط ٔتغیطٞبی ٚاثؿت 57 ٝزضنس اؾت .زضٚالذٔ ،ب زض تحمیـك حبضـط،
تٛا٘ؿتٝایٓ  57زضنس اظ عٛأُ ٔؤثط ثط تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قـٟط تجطیـع ضا ثـب
ٔعطفی  ٚتجییٗ ٔتغیطٞبی ایٗ پػٞٚف وٙتطَ وٙیٓ  43 ٚزضنس اظ عٛأُ ذبضج اظ لّٕط ٚایٗ تحمیك اؾت
و ٝثبیس زض تحمیمبت زیٍط ٔٛضزثطضؾی لطاض ٌیطز .طجك ٔسَ ثٝزؾتآٔس ٜتهٕیٌٓیطی زض ضفتـبض ؾیبؾـی،
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ثیف اظ ٞط ٔتغیط زیٍطی اظ ٔتغیط أٙیت اختٕبعی (ث ٝعٛٙاٖ اِٚیٗ عبُٔ)ٔ ،تأثط اؾت .زٔٚـیٗ عبٔـُ وـٝ
٘مف ثؿیبض ٕٟٔی زض پیفثیٙی ٔیعاٖ تهٕیٓ ٌیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قـٟط٘ٚساٖ تجطیـعی ایفـب ٔـیوٙـس،
اعتٕبز اختٕبعی اؾت .احؿبؼ ثیٙٞدبضی اختٕبعی ؾٔٛیٗ عبّٔی اؾت و ٝثیفتطیٗ ؾ ٟٓضا زض ٔیـعاٖ
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی زاضز.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزؾتآٔسٔ ٜالحمٔ ٝیٌطزز ؤ ٝتغیط تهٕیٌٓیطی زض ضفتـبض ؾیبؾـی قـٟط٘ٚساٖ
ؾبوٗ قٟط تجطیع ٔتأثط اظ عٛأُ ثؿیبضی ا ؾت وـ ٝزض تحمیـك حبضـط ،ضاثطـ ٝاعتٕـبز اختٕـبعی ،أٙیـت
اختٕبعی ،ثیٙٞدبضی اختٕبعی ،ثی لسضتی اختٕبعی ،تعّك اختٕـبعی ،خٙؿـیتٚ ،ضـعیت ؾـٙیٚ ،ضـعیت
قغّی  ٚتحهیّی ثٝعٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثب تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ تجطیـع ثـٝعٙـٛاٖ
ٔتغیط ٚاثؿتٛٔ ٝضزثطضؾی لطاض ٌطفتٙس زض تحمیك حبضـط ثـب تٛخـ ٝثـ ٝؾـطح ٔعٙـیزاضی ( )0/000ضاثطـٝ
ثٝزؾت آٔس ٜثیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت ٝضا ثب  95زضنس اطٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ اظ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔـبضی ثـ ٝخبٔعـٝ
آٔبضی تعٕیٓ زاز .اِجت ٝثبیس اقبض ٜوطز و ٝزض ٔسَ ٟ٘بیی ٔتغیطٞبی ثبلیٔب٘س ٜزض تحمیك عجـبضت ثٛز٘ـس اظ
احؿبؼ ثی لسضتی  ٚاحؿبؼ تعّك اختٕبعی و ٝایٗ ز ٚعبُٔ ثـ ٝعٙـٛاٖ عٛأـُ اختٕـبعی تأثیطٌـصاض ثـط
تهٕیٌٓیطی زض ضفتبض ؾیبؾی قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ قٟط تجطیع ثٛز٘س.
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