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ًٍسالیؿن یب سرطیت اضازی اهَال ٍ هشؼلمبر ػوَهی ػبهؼِ ،آؾیجی اػشوبػی -فطٌّگی اؾز وِ ّوَاضُ
ذؿبضار ٌّگفشی ثط ػَاهغ ٍاضز هیؾبظز ٍ هساضؼ ثِػٌَاى یىی اظ هشؼلمبر ػوَهی ٍ فطٌّگی ػبهؼِ
ثِنَضر هساٍم زض هؼطو ایي آؾیت هیثبقس .زض ّویي ضاؾشب؛ ّسف سحمیك حبيط «ثطضؾی ػَاهل
اػشوبػی هؤطط ثط ًٍسالیؿن زاًفآهَظاى زثیطؾشبىّبی قْط دبضؼآثبز» هیثبقس .ضٍـ سحمیك ،دیوبیف ٍ
اثعاضگطزآٍی اَالػبر ،دطؾكٌبهِای هحمكؾبذشِ اؾز .ػبهؼِ آهبضی سحمیك ،قبهل زاًفآهَظاى
زثیطؾشبىّبی زٍلشی ٍ غیطزٍلشی قْط دبضؼآثبز ثَزُ وِ سؼساز ً 362فط اظ آىّب ثب اؾشفبزُ اظ فطهَل
وَوطاى ثِػٌَاى حؼن ًوًَِ سؼییي ٍ ثِ ضٍـ ًوًَِگیطی سهبزفی َجمِای ثطای دبؾرگَیی ثِ
دطؾكٌبهِ اًشربة قسًس .یبفشِّب ثب اؾشفبزُ اظ آظهَى يطیت ّوؿشگی دیطؾَى ،سحلیل ضگطؾیَى چٌس
هشغیطُ ٍ سحلیل هؿیط ًكبى زاز وِ ثِ سطسیت احؿبؼ اػحبف ،دبیگبُ الشهبزی ـ اػشوبػی ،اضسجبَبر ٍ
ّوٌكیٌیّب ،هیعاى ػبهؼِدصیطی ٍ ػَاهل فطزی ثط ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى فَق سأطیط زاضزً .یع؛
 63زضنس اظ سغییطار هیعاى ًٍسالیؿنً ،بقی اظ ضاثُِ ثیي یه سطویت ذُی اظ هشغیطّبی هؿشمل ثَزُ ٍ
 37زضنس ثبلیوبًسًُ ،بقی اظ ؾبیط ػَاهلی اؾز وِ زض ایي سحمیك هس ًظط ًجَزُاًس.
واژگان کلیدیًٍ :سالیؿن ،احؿبؼ اػحبف ،دبیگبُ الشهبزی ـ اػشوبػیّ ،وٌكیٌی ،ػبهؼِدصیطی.

1ـ زاًكؼَی زوشطی ػبهؼِ قٌبؾیٍ ،احس سْطاى هطوعی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،سْطاى ،ایطاى
2ـ اؾشبزیبض گطٍُ ػبهؼِقٌبؾیٍ ،احس سْطاى هطوعی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،سْطاى ،ایطاىًَ( .یؿٌسُ هؿئَل).
rezamoini43@yahoo.com

3ـ اؾشبزیبض گطٍُ ػبهؼِقٌبؾیٍ ،احس سْطاى هطوعی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،سْطاى ،ایطاى
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هقدهه

ثعّىبضی ًَػَاًبى ،ثِػٌَاى یه هؿألِی اػشوبػی ،اظ زیطثبظ ،هَضز سَػِ نبحتًظطاى ػلَم
اػشوبػی ثَزُ ٍ زض ایي هیبىًٍ ،سالیؿن ،1ثِػٌَاى ًَػی ضفشبض ثعّىبضاًِ ،اظ اّویز ذبنی ثطذَضزاضاؾز.
ًٍسالیؿن ،دسیسُای اػشوبػی اؾز وِ سرطیت اهىبًبر ػوَهی ضا ثِ ّوطاُ زاقشِ ٍ زض ػَاهغ گًَبگَى
ثطای ثطذی اظ هؿئَالى اػطایی ،سطثیشی ٍ نبحتًظطاى ػلَم اػشوبػی سجسیل ثِ یه زغسغِ قسُ اؾز .اظ
ًظط هییط ٍولیٌبضزًٍ« ،)1975( 2سالیؿن ػجبضر اؾز اظ سرطیت اضازی اهَال ٍ هشؼلمبر ػوَهی ثِنَضسی
هساٍم ٍ هىطض» (ّبیٌیٌگ )164 :2009 ،3یب «سرطیت ػوسی هحیٍ اَطاف ثسٍى ّیچگًَِ وؿت هٌفؼز»
(اؾذبیغًٍ« .)3 :2016 ،4سالیؿن ثِػٌَاى یه آؾیت اػشوبػی ثِذهَل زض ػَاهغ هسضى ،ظَْض ٍ ثطٍظ
یبفشِ اؾز .زض ػَاهؼی وِ ًظبم طجز اَالػبر هٌظوی زاضًس ،یبفشِّب حبوی اظ آى اؾز وِ ؾبالًِ
ثرفّبی هرشلف ػبهؼِ هشحول ذؿبضار گؿشطزُای اظ ایي الساهبر هیقَز ٍ ّطؾبلِ هیلیَىّب زالض،
نطف سؼویط یب ػبیگعیٌی اقیبیی هیقَز وِ ًٍسالّب ثِ آى آؾیت ٍاضز وطزُاًس» (زغبللِ ٍ ولْط:1389 ،
« .)89ثط اؾبؼ گعاضقبر اضائِ قسُ ٍ آهبضّبی هطثٌَ ثِ هَيَػبر ًٍسالیؿن زض ثطذی وكَضّب ًظیط
ایبالر هشحسُ ،وبًبزا ،آلوبى غطثی ،ضٍؾیِ ،ؾَئس ،اًگلؿشبىّ ،لٌس ،فطاًؿِ ،آلوبى ٍ اؾشطالیب؛ سرطیت اهَال
هسضؾِ ،ػالئن سطافیه ٍ سبثلَّبی ضاٌّوبئی ،قىؿشي قیكِ اهبوي ذبلی اظ ؾىٌِ ،قىؿشي الهخ ذیبثبىّب
ٍ دبضنّب ،سرطیت ویَؾه سلفي ٍ قىؿشي زؾشگبُ سلفي ػوَهی ،لُغ ؾین ثطق ٍ سلفي ،قىؿشي
زضذشبى ذیبثبىّب ٍ دبضنّب ،سرطیت هؼؿوِّبی هیبزیي ،سرطیت اهَال دبضنّب ٍ اهبوي ػوَهی ،دبضُ
وطزى نٌسلی ؾیٌوبّب ،سئبسطّب ٍ اسَثَؼّبی قْطی ،ؾٌگدطاًی ثِ ؾوز لُبضّب ،سرطیت اهَال
وشبثربًِّب ،سرطیت ٍ نسهِ ظزى ثِ اسَهجیلّبی دبضن قسُ زض ذیبثبىّب ،سرطیت ثطذی ٍؾبئل زاذل
َّادیوبّبی هؿبفطثطی ،لُبضّب ٍ سطىّبی ظیطظهیٌی ،سرطیت اهَال ثیوبضؾشبىّب ،وبضذبًِّب ،هطاوع
سؼبضی ،ایؼبز آسفؾَظی زض ػٌگلّب ،هطاسغ ٍ ثطذی اًجبضّبی ػوَهی ،ثوتگصاضی ثب ّسف سرطیت
اهَال ػوَهی ،اؾشفبزُ اظ هَاز هٌفؼطُ ًظیط سطلِ ٍ ثوت زؾشی ثِهٌظَض آؾیت ٍ سرطیت هشؼلمبر ػبهؼِ
اظ ضایغسطیي نَض ضفشبض ًٍسالیؿشی زض ػبهؼِ هسضى اؾز» (وًَبضز55 :2015 ،5ـ.)54
اگطچِ ًٍسالیؿن سمطیجبً سوبهی هشؼلمبر ػبهؼِ ضا هَضز آؾیت لطاض هیزّس اهب یىی اظ هشؼلمبر هْن
فطٌّگی ػبهؼِ وِ زض هؼطو ًٍسالیؿن گؿشطزُ لطاض زاضز ،هساضؼ ثٍِیػُ زثیطؾشبىّب هیثبقسًٍ .سالیؿن
زض زثیطؾشبىّب زض اثؼبز گؿشطزُ ًوَز ٍ سؼلی زاضز ٍ ثطای سؼسیل ّعیٌِّبی الشهبزی ٍ فطٌّگی ؾٌگیي
ًبقی اظ آىً ،یبظ ثِ الساهبر اؾبؾی زض ایي ظهیٌِ احؿبؼ هیقَز .ؾبالًِ ،ثَزػِّبی زٍلشی ظیبزی نطف
سطهین یب سؼَیى ٍؾبیل سرطیت قسُ سَؾٍ ًٍسالّب ثٍِیػُ زاًفآهَظاى ًٍسال (وِ ػبهؼِ ّسف ایي
1- Vandalism
2- Clinard & Meier
3- Haining, R
4- Spaij, R
5- Conard. P
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سحمیك هیثبقٌس) هیقَز« .اظ آًؼب وِ ًٍسالیؿن زض هیبى لكط ػَاى ٍ ثٍِیػُ ًَػَاى هؼوَلسط اؾز ٍ
آىّب ظهبى ثیكشطی ثب هسضؾِ ؾطٍوبض زاضًس ،هساضؼ ،ثیكشط زض هؼطو ضفشبضّبی ذطاثىبضاًِ لطاض زاضًس»
(ػبى حؿٌی .)15 :1387 ،زض ایي ضاؾشب؛ ثب سَػِ ثِ ًوَز چكوگیط ایي ضفشبضّب زض ؾبلّبی اذیط ّن زض
ؾُح قْط دبضؼآثبز ٍ ّن زض ثیي زاًفآهَظاى زثیطؾشبىّبی ایي قْط ٍ سجسیل آى ثِ یه هؼًل هْن
زض ًظبم آهَظقی وِ ؾبلیبًِ ذؿبضار ٌّگفشی ثِ ًظبم آهَظقی وكَض ٍاضز وطزُ ٍ سَػِ ثؿیبضی اظ
هؿؤ ٍالى هسضؾِ ٍ ًظبم آهَظقی ضا ثِ ذَز ػلت ًوَزُ ٍ ًیبظ ثِ الساهبر ػسی زض ایي ظهیٌِ ضا يطٍضی
ؾبذشِ اؾز؛ سحمیك حبيط ثِ «ثطضؾی ػَاهل اػشوبػی هؤطط ثط ًٍسالیؿن زاًفآهَظاى قْط دبضؼآثبز»
دطزاذشِ ٍ زضنسز زؾشیبثی ثِ ػَاثی ثط ایي ؾؤاالر اؾبؾی ثَزُ اؾز وِ:
هْنسطیي ػَاهل اػشوبػی هؤطط ثط ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى قْط دبضؼآثبز وساهٌس؟
الظم ثِ شوطاؾز وِ «قْط دبضؼآثبز اظ سَاثغ اؾشبى اضزثیل زضقوبل غطثی ایطاى ٍ زض هطظ ایطاى ٍ
ػوَْضی آشضثبیؼبى لطاض زاضز .ثط دبیِ ؾطقوبضی ػوَهی ًفَؼ ٍ هؿىي ( )1395ػوؼیز ایي قْط
ً 100383فط ثَزُ اؾز» (فطهبًساضی دبضؼآثبزّ .)1 :1396 ،وچٌیي؛ َجك آهبض اضائِ قسُ اظ ؾَی آهَظـ
ٍ دطٍضـ ایي قْط« ،زض ؾبل سحهیلی 98ـ ،97ػوؼیز زاًفآهَظی قْط دبضؼآثبزً 20349 ،فط ثَزُ وِ
اظ ایي سؼساز 6173 ،زاًفآهَظ زض همُغ زثیطؾشبى (زٍضُ زٍم) سحهیل هیوطزًس (آهَظـ ٍ دطٍضـ
دبضؼآثبز )1 :1397 :وِ ػبهؼِ آهبضی سحمیك حبيط ضا سكىیل هیزٌّس.
سحمیمبر هشؼسزی زض هَضز یب دیطاهَى هَيَع ًٍسالیؿن زض زٍ زِّ اذیط اًؼبم قسُ اؾز وِ اظ ثیي
آىّب ثِ ثطذی هَاضز وِ زض ؾبلّبی اذیط نَضر گطفشِ ٍ ثِ اّساف ایي سحمیك ًعزیهسطًس اقبضُ
هیقَز:
ذؿطٍی ٍ وفبقی ( )1398زض سحمیمی ووّی ثِ «ثطضؾی ػَاهل اػشوبػی هؤطط ثط گطایف ثِ
ذطاثىبضی زاًفآهَظاى زثیطؾشبًی قْط یبؾَع دطزاذشِ» اؾز .ضٍـ سحمیك اظ ًَع دیوبیكی ثَزُ ٍ ثطای
ػوغآٍضی اَالػبر اظ دطؾكٌبهِ هحمك ؾبذشِ اؾشفبزُ قسُ اؾز .ػبهؼِ آهبضی سحمیك 7483 ،ثَزُ ٍ
حؼن ًوًَِ ثب اؾشفبزُ اظ فطهَل ًوًَِگیطی وَوطاىً 366 ،فط سؼییي قسُ اؾز .یبفشِّبی دػٍّف ًكبى
زازُ اؾز وِ هشغیطّبی دبیگبُ اػشوبػی ـ الشهبزی ،هَفمیز سحهیلی ،هحطٍهیز ًؿجی ،ثیٌّؼبضی،
احؿبؼ سٌفط اظ ذَیكشي ،احؿبؼ اًعٍای اػشوبػی ،احؿبؼ ثیلسضسی ٍ اظ ذَزثیگبًگی ،ضاثُِ هؼٌبزاضی
ثب گطایف ثِ ضفشبض ًٍسالیؿشی زاضًس ٍ لبزض ّؿشٌس  0/37اظ سغییطار آى ضا سجییي وٌٌس.
هیىبئیلی ( )1397زض سحمیمی ووّی ثِ «ثطضؾی ػَاهل ػبهؼِقٌبذشی هؤطط ثط گطایف زاًفآهَظاى ثِ
ًٍسالیؿن زض زثیطؾشبىّبی قْط سْطاى» دطزاذشِ اؾز .سحمیك اظ ًَع دیوبیكی ٍ اثعاض هَضز اؾشفبزُ زض
ػوغآٍضی زازُّب دطؾكٌبهِ هحمك ؾبذشِ ثَزُ اؾز .ػبهؼِی آهبضی ،زاًفآهَظاى زثیطؾشبًی قْط سْطاى
ٍ حؼن ًوًََِ ،جك فطهَل وَوطاى ً 384فط ثَزُ اؾز ًشبیغ ًكبى زازُ اؾز وِ «هشغیطّبی احؿبؼ
هحطٍهیز ًؿجی ،احؿبؼ ثیٌّؼبضی ٍ ّوٌكیٌی ثب ّوؿبالى ثعّىبض ضاثُِ هؿشمین ٍ هؼٌبزاضی ثب
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گطایف زاًفآهَظاى ثِ ًٍسالیؿن زاضز ٍ هشغیطّبی دبیگبُ الشهبزی ـ اػشوبػی ٍ ػبهؼِدصیطی ضاثُِ
هؼىَؼ ٍ هؼٌبزاضی ثب گطایف زاًفآهَظاى ثِ ًٍسالیؿن زاضزّ .وچٌیي ًشبیغ حبنل اظ هسلؿبظی هؼبزالر
ؾبذشبضی ًكبى زاز وِ  24زضنس اظ سؼییطار گطایف زاًفآهَظاى ثِ ًٍسالیؿن سَؾٍ هؼوَع هشغیطّبی
هؿشمل سجییي هیقَز.
نبزلی ٍفبسح ( )1397زض سحمیمی ووّی ثِ «گًَِقٌبؾی ٍ قیَعقٌبؾی ضفشبضّبیًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى
زٍضُ هشَؾُِ ًبحیِی یه ّوساى» دطزاذشِاًس .سحمیك حبيط ثط اؾبؼ ضٍـ دیوبیف ٍ ثب اؾشفبزُ اظ اثعاض
دطؾفًبهِ اًؼبم قسُ اؾز .دبؾدزٌّسگبى ثِ دطؾكٌبهِ ،زاًفآهَظاى زثیطؾشبىّبی ًبحیِ یه آهَظـ
ٍ دطٍضـ ّوساى ثَزُاًس .حؼن ًوًَِ ثطاثط ثب ً 400فط ثَزُ اؾز .ثط اؾبؼ ًشبیغ ثِزؾز آهسُ ،هیسَاى
گفز وِ سوبهی هشغیطّبی هؿشمل اػن اظ وٌشطل غیطضؾوی ،سؼلك اػشوبػیً ،بوبهی اػشوبػی ،وٌشطل
غیطضؾوی ،احؿبؼ هحطٍهیز ًؿجی ٍ ؾطهبیِ اػشوبػی ثط هشغیط ٍاثؿشِ سحمیك ،یؼٌی ًٍسالیؿن سأطیطگصاض
ثَزُ ٍ آى ضا ثِنَضر هؿشمین ٍ غیطهؿشمین سحز سأطیط لطاض زازُاًس.
ػبًؿي )2019( 1ثب «فطاسحلیل دػٍّفّبی اًؼبم یبفشِ زض هَضز ًٍسالیؿن زضوكَضّبی اؾىبًسیٌبٍی»
زضیبفشِ اؾز وِ« :زض سوبهی سحمیمبر اًؼبم قسُ ،هشغیطّبی دبیگبُ اػشوبػی ،الشهبزی ،ذبًَازگی ،فطزی
ٍ ظیؿشی ،اظ هؤططسطیي هشغیطّبی اططگصاض ثَزُ اؾزّ .وچٌیي ،هْبػطر ،حبقیًِكیٌی ،سؼبضة زٍضاى
وَزوی ،ػبهؼِدصیطی غلٍ ،ؾیؿشنّبیی ًبزضؾز يوبًزّبی ضفشبضی (سٌجیِ) ثط ثطٍظ ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی
اططگصاض ثَزُ اؾز؛ ػالٍُ ثطایي ،فمساى ًحَُ گصضاى اٍلبر فطاغز ،سؼبهل ٍ هؼبقطر ثب افطاز ًبثبة ،هحل
ؾىًَز ًبهٌبؾت ،فكبض ػوؼی ثِ ضفشبضّبی ّیؼبًی ،ػسم سؼلك ثِ َّیز قْطی ،فمساى اؾشحىبم هَاز ٍ
ههبلح هجلوبى قْطی ّن ثِ ثؼس ضفشبضّبی سرطیتگطایبًِ زض ػبهؼِ ووه قبیبًی ًوَزُ اؾز .اظ ثؼس
زیگط فمساى هشغیطّبی اػشوبػی ًكبٌ اػشوبػیٍ ،ػَز هحطٍهیز ٍ اًعٍاَلجی ًٍساالى زض ظًسگی ،ثیگبًگی
ٍ َطز سرطیتگطاى ،ثیىبضی ٍ سمَیز ثطٍظ ضفشبضّبی اًشمبهی اظ هسیطاى ٍ هؿؤٍالى ،زض وٌبض ثطٍظ
ضفشبضّبی ًبوبهی اظ ؾَی ٍالسیي ،هؼلوبى ٍ زٍؾشبى ّن ثِ ثطٍظ چٌیي ضفشبضّبی هرطثی سأطیطگصاض ثَزُ
اؾز.
2
ٍیاللشب ٍ فًَسٍیال ( )2017زض سحمیمی ثب ضٍـ ووّی ثِ «ثطضؾی ًٍسالیؿن آهَظقگبّی (زاًفآهَظی)
زض هساضؼ قْط هىعیىَ» دطزاذشِاًس .هُبلؼِ هصوَض ،ثِ ثطضؾی ثطذی اظ ػَاهل ذطاثىبضی زض
زثیطؾشبىّبی هىعیىَ دطزاذشِ اؾز .اَالػبر سحمیك ثب سىویل دطؾكٌبهِ سَؾٍ  345،22زاًفآهَظ اظ
 249هسضؾِ وِ ثیف اظ زٍ ؾبل ََل وكیس ثِزؾز آهسُ اؾزً .شبیغ ًكبى زازُ اؾز وِ زض ثیي هساضؼ
سفبٍر هؼٌیزاضی زض هیعاى ذطاثىبضی زاًفآهَظاى ٍػَز زاضز وِ ثیكشط آىّب هطثٌَ ثِ زذبلز ثبًس،
ههطف هَاز هرسض ،للسضی ،ػسم ٍاثؿشگی ثِ لَاًیي هسضؾِ ٍ ضفشبض ًبثطاثط زاًكؼَیبى سَؾٍ هؼلوبى
1- Johnsen
2- Villalta & Fondoula
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اؾز .ثٌبثطایي هشغیطّبی ػبهؼِدصیطی ٍ احؿبؼ اػحبف ،ػعٍ هْنسطیي ػَاهل هؤطط ثطًٍسالیؿن زض ثیي
زاًفآهَظاى هیثبقس.
ثبل )2015( 1زض دػٍّكی ووّی ثب ػٌَاى «سأطیطار ػَاهل ذبًَازگی ثط ضٍاثٍ ثیي ػَاًبًی وِ زض
هؼطو ًٍسالیؿن لطاض گطفشِاًس (هُبلؼِ هَضزی :ػَاًبى قْط ػبهٌگط ایبلز گؼطار ٌّس)»ً ،شیؼِ گطفشِ
اؾز وِ ثعّىبضی ًَػَاًبى ٍ اظ ػولِ ًٍسالیؿن یه هؿألِ اػشوبػی ضٍ ثِ ضقس ،ػسی ٍ دطّعیٌِ زض
ایبالر هشحسُ اؾز .ثِ ًظط ٍیًَ ،ػَاًبى دؿط ًؿجز ثِ ًَػَاًبى زذشطً ،ؿجز ثبالسطی اظ اًؼبم ػطم ٍ
زؾشگیطی ضا زاضا ّؿشٌس .هحمك ،ؾِ اطط هشؼبزلوٌٌسُ ذبًَازگی ،قبهل حوبیز ذبًَازگی یب حوبیز
هطالجبى ،اًًجبٌ یب ًظبضر هطالجبى ٍ ویفیز ضٍاثٍ هطالجبى ٍ فطظًساى ضا ثط ظًسگی ثعّىبضاى هُبلؼِ وطزُ
اؾز .زض سحلیل ضگطؾیًَی ًیع اّویز ًمف ًظبضر هطالجبى ،ثیكشط اظ زٍ اطط زیگط ثط ثعّىبضاى ثَزُ اؾز.
زضؾز اؾز وِ ػٌَاى اوظط ایي دیكیٌِّب ػَاهل اػشوبػی هؤطط ثط ًٍسالیؿن اؾز ٍ اًشظبض هیضٍز وِ
زض ػؿشؼَی ػَاهل اػشوبػی هؤطط ثط ًٍسالیؿن ثبقٌس اهب ًویسَاى اظ ًمف ػَاهل فطزی (ػؿوبًی ٍ
ضٍاًی) زض ثطٍظ ًٍسالیؿن چكن دَقی وطزّ .وچٌیي زض اوظط سحمیمبر هصوَض؛ ػَاهل ظیبزی هُطح قسُ
اؾز وِ هیقس ثب سحلیل ػبهلی ،ایي ػبهلّبی هشؼسز ضا زض چٌس ػبهل ولیسط لطاضزاز .ایي ػَاهل ولی
ػالٍُ ثط ػَاهل ٍ ٍیػگیّبی فطزی هیسَاًٌس احؿبؼ اػحبف ٍ سجؼیى ،اضسجبَبر ٍ ّوٌكیٌیّب ٍ
هیعاى ػبهؼِدصیطی ٍ دبیگبُ الشهبزی ـ اػشوبػی ثبقٌس.
اظ ًظط وَّيًٍ« ،)1966( 2سالیؿن ،ثیفسط زض هیبى ًَػَاًبى ٍ ػَاًبى َجمبر دبییي ػبهؼِ ضٍاع زاضز.
ظیطا آىّب ًویسَاًٌس زض هحیٍ هسضؾِ زض هیبى َجمبر هشَؾٍ ٍ ثبالی ػبهؼِ وؿت دبیگبُ اػشوبػی
ًوبیٌس .ایي هحطٍهیز دبیگبّی (ًؿجز ثِ َجمِ ثبالسط) ظهیٌِ ضا ثطای ثطٍظ ًٍسالیؿن زض ثیي ًَػَاًبى
فطاّن هیؾبظز» (هحؿٌی سجطیعی ،80 :1383 ،ثِ ًمل اظ وَّي .)26 :1966 ،ثطاؾبؼ ضٍیىطز ظٍیگ،
زٍؾی ٍ سبیگطر« ،)1988( 3اظ لحبِ اػشوبػی ـ الشهبزی یه ًٍسال هسضؾِای ثِ ًَػی یه ػَاى
هشؼلك ثِ یه ذبًَازُ ثب زضآهس دبییي ٍ ثِ ّوبى احشوبل ّن ایي ػَاى ػًَ یه ذبًَازُ ثب َجمِ هشَؾٍ
اؾز» (ػبى حؿٌی( .)25 :1387 ،سبلىَر دبضؾًَع ،)1960 ،4اظْبض هیزاضز وِ «ضفشبض ثعّىبضاًِ زض هیبى
ػَاًبى َجمِ هشَؾٍ زض ػبهؼِ نٌؼشی ًؿجز ثِ ػَاًبى ؾبیط َجمبر اػشوبػی قیَع ثیكشطی زاضز»
(احوسی.)55 :1389 ،
ّوچٌیي؛ َجك ًظط دبضؾًَع هیسَاى گفز وِ «ػلز ًٍسالیؿن ًَػَاًبى فمساى ؾبظهبًسّی ذبًَازُ
هیثبقس .ذبًَازُ اهطٍظ ثِػٌَاى یه ذطزُ ًظبم اگط وبضوطز ػبهؼِدصیطی فطظًساى ضا ثََِض ًبلم اًؼبم
زّس ،افطازی غطیجِ ثب اضظـّبی ػبهؼِ سطثیز هیوٌس .چَى ثؿیبضی اظ اضظـّبی ػبهؼِ زض آى افطاز
1- Bal
2- Albert Cohen
3- Zweig, Ducey & Tigert
4- Talcott parsons
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زضًٍی ًكسُ اؾز ،احشوبل سرُیقبى افعایف هییبثس» (ازیجی ٍ اًهبضیَ .)92 :1391 ،جك ًظط سطاٍیؽ
ّیطقی ،)1989( 1ػلز انلی ًٍسالیؿن ضا هیسَاى يؼف وٌشطل اػشوبػی (وِ ػعئی اظ هىبًیؿن
ػبهؼِدصیطوطزى افطاز اؾز) زاًؿزّ .یطقی هؼشمس اؾز وِ «وؼطٍی ًبقی اظ يؼف یب گؿؿشگی سؼلك
فطز ثِ ذبًَازُ ٍ ػبهؼِ ،يؼف ّوجؿشگی زض گطٍُّب ٍ ًْبزّبی اػشوبػی ٍ سًؼیف ٌّؼبضّب ،اضظـّب ٍ
ثبٍضّبی هَػَز زض ػبهؼِ اؾز» (هحؿٌیسجطیعی .)11 :1383 ،اظ ًظط ضاثطر هطسي« ،)1999( 2ػبهؼِدصیطی
یؼٌی ثطلطاضی دیًَس هُلَة ثیي اّساف ٍ ضاُّبی ضؾیسى ثِ آى ٍ آًَهی یه زض ّن قىؿشگی ؾبذشبض
فطٌّگی اؾز ٍ ٍلشی دیف هیآیس وِ ثیي اّساف ٍ ٌّؼبضّبی فطٌّگی ٍ اهىبًبر هَػَز زض ثؿشط ّط
لكط اػشوبػی سفبٍر فبحكی ٍػَز زاقشِ ثبقسٍ .لشی ػسم سٌبؾت ثیي ایي زٍ ظیبز قس ،افطازی وِ زض یه
ؾبذشبض اػشوبػی سحز فكبض لطاض هیگیطًس ،احشوبالً ثیكشط اظ زیگطاى ضفشبض اًحطافی ٍ ذَاٌّس زاقز
(ضفیغدَض.)25 :1378 ،
4
3
اظ ًظط آلجطر ثبًسٍضا ( ،)1999وِ ضٍاىقٌبؾی اػشوبػی اؾز ،احؿبؼ اػحبف ٍ سجؼیى ًمف هْوی
زض وؼطٍی افطاز ثٍِیػُ ًَػَاًبى زاضز« .زض قطایٍ اػحبف ،فطنز سحطن اػشوبػی یىؿبى ثطای افطاز
ٍػَز ًساضز ٍ افطاز زض آهَظـ یب اًشربة قغل قطایٍ ًبثطاثطی زاضًس .سجؼیى ،هَػت هیقَز وِ ًِسٌْب
فطز سؼلك ٍ سؼْس ذَز ضا ًؿجز ثِ ػبهؼٌِّ ،ؼبضّب ،اضظـّب ٍ اهَال ٍ زاضایی آى اظ زؾز ثسّس ثلىِ
زضنسز ویٌِػَیی ٍ اًشمبم اظ ػبهؼِ ثطهیآیس ٍ چَى ًٍسالیؿن ،زض زؾشطؼسطیي ٍ ونهؼبظارسطیي ضٍـ
ثطای ایي اًشمبم اؾز ،ثٌبثطایي افطاز زض هؼطو اػحبف ثِ آى ضٍی هیآٍضًس» (زغبللِ ٍ ولْط.)92 :1389 ،
َجك ًظط هَظضً )1990( 5یع« ،هَػت احؿبؼ اػحبف لطاض گطفشي ٍ ًبوبهی زٍ اًگیعُی هْن اًحطافبر
اػشوبػی ٍ اظ ػولِ ذطاثىبضی ٍ ًٍسالیؿن اؾز» (ّوبى هٌجغ).
َجك ًظط ؾبسطلٌس« ،)1974( 6ضفشبض اًحطافی [اظ ػولِ ًٍسالیؿن] ،هظل ؾبیط ضفشبضّبی اػشوبػی اظ
َطیك ّوٌكیٌی ٍ دیَؾشگی ثب زیگطاى آهَذشِ هیقَز .فطز هٌحطف ثِ ًؿجز اضسجبٌ ٍ دیًَسی وِ ثب
لبًَىقىٌبى (وؼطٍاى) زاضز ،وؼطٍ هیقَزَ .جك ًظط قبٍ ٍ ام ویً )2011( 7یع« ،هْوشطیي ػبهل اًشمبل
اًشمبل ًٍسالیؿن ،گطٍُّبی ّوجبظی ٍ ّوؿبالى (ّوبالى) اؾز وِ فٌَى ،هؼلَهبر ٍ ؾٌزّبی ًٍسالیؿن
ضا ثِ اػًبی گطٍُ هٌشمل هیؾبظًس» (ؾشَزُ .)149 :1384 ،ثط اؾبؼ ًظطیِ گلَلِ ثطفی غاًَضى،)1963( 8
«وبفی اؾز وؿی وِ اٍلیي گلَلِ ثطفی ضا ثعًس .زیگطاى هؼوَالً اظ آى دیطٍی وطزُ ٍ ثِ ػَالت وبض ذَز

1- Travis Hirschi
2- Robert Merton
3- Albert Bandura
4- discrimination and prejudice
5- Mouser
6- Sutherland
7- Shaw & MK
8- Janoren
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ًیع ًویاًسیكٌس .یه نٌسلی چبلَ ذَضزُ زض هشطٍ زض هسر وَسبّی نٌسلیّبی ٍاگي ضا ثب ًجف چبلَی
ًٍسالّب آقٌب ذَاّس وطز» (غاًَضى.)30 :1376 ،
َجك ًظطگلسقشبیي ( )2007وِ ضٍیىطز فطز ـ هحیُی ضا ثِػٌَاى یه زیسگبُ سؼبهلگطایی ثطای فْن
ٍ دیفثیٌی ضفشبض اًؿبًی زض ًظط هیگیطزًٍ« ،سالیؿن چِ زض هساضؼ ضخ زّس یب ؾبیط هىبىّب ،ثب زضػبر
هرشلفی اظ ػبهؼیز فطز ـ هحیٍ سؼطیف قسُ اؾز» (گلساقشبیيَ .)291 :2007 ،1جك ًظط وبٍاىً 2یع،
هیسَاى گفز وِ «ًٍسالیؿن ثِػٌَاى یه ػبضيِ ،هؼلَل فمساى وبهل ضٍحیِ ٍ ًبثؿبهبًی قرهیشی
فطزی ٍ اػشوبػی اؾز» (هحؿٌیٍ .)161 :1383 ،ی ػَاهل فطزی ٍ اػشوبػی ضا ثب ّن زض ًظط گطفشِ ٍ
ثِ سؼبهل ػبهل ـ ؾبذشبض هؼشمس اؾز .سئَضی وبٍاى هیسَاًس زضثبضُ ػلل ثطٍظ ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی ّن زض
ؾُح ذطز ٍ ّن زض ؾُح والى ػول وطزُ ٍ آى ضا سجییي ًوبیس .ثط اؾبؼ ًظطیِ ػول ثَضزیَ« ،وٌكگطاى
اػشوبػی زضٍى هیساىّبی هشفبٍر ٍ ثط اؾبؼ حؼن ٍ سطویت ؾطهبیِای وِ زض اذشیبض زاضًس ،ػبیگبُ ٍ
هَلؼیز هشفبٍسی دیسا هیوٌٌس وِ زض ایي ػبیگبُ اظ هٌف ذبنی ًیع ثطذَضزاض قسُ ٍ لصا ضفشبض ٍ وٌف
آىّب زض سؼبهل هیساى ٍ هٌف قىل ذبنی ثِ ذَز هیگیطز .ثِػجبضر زیگط ضفشبض ًٍسالیؿشی ًبقی اظ
هٌف ذبل افطاز اؾز وِ آى ّن زضٍى هیساى قىل هیگیطز .سٌْب هیساًی وِ زض ایي دػٍّف هَضز سَػِ
ٍ سأویس اؾز هیساى َجمبسی هیثبقس .ثٌبثط ایي ًىشِ هْن زض ًظطیِ ػول ثَضزیَ ایي اؾز وِ افطازی وِ
زض هیساى َجمبسی حًَض زاضًس سطویت هرشلفی اظ ؾطهبیِّب ٍ حؼن هشفبٍسی اظ آىّب ضا زض اذشیبض زاضًس.
ثٌبثط ایي هیسَاى گفز وِ زض ّط هیساى حؼن ٍ سطویت ؾطهبیِّب دبیگبُ اػشوبػی فطز ٍ ًَع هٌف ٍ ضفشبض
اٍ ضا سؼییي هیوٌس .اظ ایي ضٍ ًٍسالیؿن ضا هیسَاى زض چٌیي فًبیی سجییي ًوَز (فشحی.)163 :1390 ،
جدول ( :)1چارچوب نظری
هتغیز هٌتخب

عٌَاى پاراداین

ًظزیِّای پشتیباى

احغاط اجحاف ٍ تبعیط

تعزیف اجتواعی

باًذٍرا ،هَسر

پایگاُ اقتصادی ـ اجتواعی
هیشاى جاهعِپذیزی

ٍاقعیت اجتواعی

کَّي ،پارعًَش

پاراداین تلفیقی

سٍیگ ٍ دٍیغی ،تایگزت

ٍاقعیت اجتواعی

پارعًَش ،هزتي ،آلبزت کَّيّ ،یزشی

پاراداین تلفیقی

بَردیَ

ارتباطات ٍ ّوٌشیٌیّا

رفتار اجتواعی

عاتزلٌذ ،شاٍ ٍ ام کی ،صاًَرى

عَاهل فزدی ـ اجتواعی

پاراداین تلفیقی

سٍیگ ٍ دٍیغی ،گلذشتایي ،کاٍاى ،بَردیَ

ثب ػوغثٌسی دیكیٌِّبی سؼطثی ٍ ًظطی سحمیك ٍ ثب اؾشفبزُ اظ ػسٍل  ،1فطيیِّبی ظیط هُطح
قسُاًس:
ـ دبیگبُ الشهبزی ـ اػشوبػی ثط ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى زثیطؾشبىّبی قْط دبضؼآثبز سأطیط زاضز.
ـ احؿبؼ اػحبف ٍ سجؼیى ثط ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى زثیطؾشبىّبی قْط دبضؼآثبز سأطیط زاضز.
ـ اضسجبَبر ٍ ّوٌكیٌیّب ٍ ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى زثیطؾشبىّبی قْط دبضؼآثبز سأطیط زاضز.
1- Goldstein, A. P
2- Cavan
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ـ هیعاى ػبهؼِدصیطی ثط ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى زثیطؾشبىّبی قْط دبضؼآثبز سأطیط زاضز.
ـ ػَاهل فطزی ثط ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى زثیطؾشبىّبی قْط دبضؼآثبز سأطیط زاضز.
روش

ایي سحمیك؛ ثطحؿت ّسف اظ ًَع وبضثطزی ،ثطحؿت زازُّب اظ ًَع ووی ٍ ثطحؿت ًحَُ اػطا اظ ًَع
دیوبیكی ثب اؾشفبزُ اظ دطؾكٌبهِای هحمك هیثبقس .ػبهؼِ آهبضی ایي سحمیك؛ زاًفآهَظاى هساضؼ زٍلشی
ٍ غیطزٍلشی قْط دبضؼآثبز ثِ حؼن ً 6173فط ثَزًس وِ اظ ایي اظ ػبهؼِ آهبضی زض ؾبل سحهیلی
98ـ 1397قوؿیً 362 ،فط ثب اؾشفبزُ اظ فطهَل هحبؾجِ حؼن ًوًَِ وَوطاى ثِػٌَاى حؼن ًوًَِ ثطای
سىویل دطؾكٌبهِ اًشربة قسًس وِ ثِ سفىیه زض ػسٍل  3 ٍ 2آهسُ اؾز.

ضاثُِ ( :)1فطهَل حؼن ًوًَِ وَوطاى:

جدول ( :)2جدول جاهؼه آهاری
عٌَاى

عْن در جاهعِ آهاری

عْن در حجن ًوًَِ

هذارط دٍلتی

4253

249

هذارط غیزدٍلتی

1920

113

کل

6173

362

جدول ( :)3جاهؼه و نوونه آهاری ترحسة نوع هدرسه
عٌَاى

عْن در جاهعِ آهاری

عْن در حجن ًوًَِ

هذارط دٍلتی

4253

249

هذارط غیزدٍلتی

1920

113

کل

6173

362

ضٍـ ًوًَِگیطی سحمیك ،سهبزفی َجمِای اؾز .یؼٌی هساضؼ زٍلشی ٍ غیطزٍلشیً ،ؿجز ثِ
حؼنقبى زض ػبهؼِ آهبضی ،زض حؼن ًوًَِ ؾْین ثَزًس ٍ سوبهی اػًبی ػبهؼِ قبًؽ هؿبٍی ثطای لطاض
گطفشي زض حؼن ًوًَِ زاقشٌس .ػوغآٍضی اَالػبر ًیع ،ثطای ثرف ًظطی سحمیك ،ثِنَضر وشبثربًِای
ثب فیفثطزاضی اظ وشت ،همبالر ٍ دبیبىًبهِّب ٍ ثطای ثرف هیساًی ثب سىویل دطؾكٌبهِای هحمك ؾبذشِ
ٍ سؼعیِ ٍ سحلیل آهبضی آى حبنل قسُ اؾز .ؾبذشبض ٍ اػعای دطؾكٌبهِ زض ازاهِ زض ػسٍل ( )4آٍضزُ
قسُ اؾز:
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جدول ( :)4جدول اجسا و سؤاال ت پرسطااهه
تعذاد عؤاالت

شوارُ عؤاالت

ًٍذالغین

14

 51تا 64

عٌَاى هتغیز
پایگاُ اقتصادی ـ اجتواعی

16

5ـ 6ـ7ـ13ـ 14ـ 16ـ 17ـ 19ـ 21ـ 22ـ 23ـ 24ـ 25ـ47ـ48

احغاط اجحاف ٍ تبعیط

21

 69تا 90

ارتباطات ٍ ّوٌشیٌیّا

12

8ـ9ـ10ـ18ـ 26ـ 91 ٍ 34تا 96

جاهعِپذیزی ًاقص

9

15ـ20ـ65ـ66ـ 67ـ 68ـ 98 – 97ـ 99

عَاهل فزدی

30

1تا 11 ،4ـ 27 ،12تا  35 ،34تا  49 ،46ـ100ٍ 50ـ 101ـ 102

ضٍایی :1اظ هیبى ضٍـّبی هشؼسز ثطای سؼییي اػشجبض اثعاض اًساظُگیطی ،ضٍایی هحشَایی زض ایي
دطؾكٌبهِ هَضز اؾشفبزُ لطاض گطفشِ اؾز .اػشجبض هحشَای یه آظهَى هؼوَالً سَؾٍ افطازی هشرهم زض
هَيَع هَضز هُبلؼِ سؼییي هیقَز( .ثیىط .)269 :1377 ،زض ّویي ضاؾشب؛ دطؾكٌبهِ ایي سحمیك ثِ
سؼسازی اظ نبحتًظطاى ٍ اؾبسیس ػلَم اػشوبػی زازُ قس ٍ اظ آىّب زض هَضز ؾؤاالر ٍ اضظیبثی فطيیِّب
ًظطذَاّی گطزیس سب ثب زذل ٍ سهطفبر الظم ،اػشجبض دطؾكٌبهِ ضا سأییس ًوَزًس.
دبیبیی :2دبیبیی اثعاض سحمیك ثب ایي اهط ؾطٍوبض زاضز وِ اثعاض اًساظُ گیطی زض قطایٍ یىؿبى سب چِ اًساظُ
ًشبیغ یىؿبًی ثِزؾز هیزّس» (گَزضظی .)29 :1388 ،ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ ،3یىی اظ دطوبضثطزسطیي ٍ
زلیكسطیي ضٍـّبی سؼییي لبثلیز اػشوبز اؾز وِ زض اوظط سحمیمبر دیوبیكی اظ آى اؾشفبزُ هیقَز ٍ ثِ
ّویي ذبَط زض سحمیك حبيط ًیع ،اظ ایي ضٍـ اؾشفبزُ قسُ اؾز .ثطای هحبؾجِ دبیبیی ثب ضٍـ آلفبی
وطًٍجبخ 30 ،ػسز اظ دطؾكٌبهِ ،ثِنَضر همسهبسی ٍ ثِ ضٍـ سهبزفی زض ثیي ثطذی اظ اػًبی ػبهؼِ
سَظیغ ٍ ٍاضیبًؽ ًوطار ؾؤاالر هطثٌَ ثِ ّط هشغیط زض دطؾكٌبهِ هحبؾجِ قس.
جدول ( :)5جدول واریانس هتغیرها
عٌَاى

تعذاد عؤاالت

ٍاریاًظ کل

ًٍذالغین

14

0/61

پایگاُ اقتصادی ـ اجتواعی

16

0/64

احغاط اجحاف ٍ تبعیط

21

0/62

ارتباطات ٍ ّوٌشیٌیّا

12

0/66

جاهعِپذیزی ًاقص

9

0/53

عَاهل فزدی

30

0/61

جدول ( :)6جدول آلفای کرونثاخ
عٌَاى

تعذاد عؤاالت

ظزیب آلفا

ًٍذالغین

14

0/73

پایگاُ اقتصادی ـ اجتواعی

16

0/76

احغاط اجحاف ٍ تبعیط

21

0/78

ارتباطات ٍ ّوٌشیٌی ّا

12

0/71

جاهعِپذیزی ًاقص

9

0/76

عَاهل فزدی

30

0/74

1- Validity
2- Reliability
3- Cronbach's alpha
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ثب سَػِ ثِ ػسٍل ( ،)6چَى يطیت آلفبی وطًٍجبخ سوبهی هشغیطّب ثیف اظ  0/70اؾز ،دؽ دبیبیی
دطؾكٌبهِ هُلَة اضظیبثی قسُ اؾز.
ثطای سؼعیِ ٍ سحلیل زازُّب (آظهَى فطيیِّبی سحمیك) ،هشغیطّبی هؿشمل (دبیگبُ الشهبزی ـ
اػشوبػی ،احؿبؼ اػحبف ،اضسجبَبر ،هیعاى ػبهؼِدصیطی ٍ ٍیػگیّبی فطزی) ثب هشغیط ٍاثؿشِ سحمیك
(ًٍسالیؿن) ٍاضز سحلیل ضگطؾیَى قسُاًس سب يطایت ّوجؿشگی ول ٍ لسضر سجییي ٍ دیفثیٌی ّطیه اظ
ػبهلّب زض سجییي ًٍسالیؿن ،هكرم قَز .زض ًْبیز ،ثطای ایٌىِ ثشَاى ضٍاثٍ ػلی حبون ثط هشغیطّبی
هَػَز زض سحلیل ضا ًیع سَيیح زاز ،اظ ضٍـ سحلیل هؿیط 1وِ اظ ػولِ هْوشطیي اثعاضّب زض ایي حَظُ اؾز،
اؾشفبزُ قسُ اؾز.
یافتهها

یبفشِّبی سَنیفی ًكبى زاز وِ1 :ـ هیبًگیي ًوطار ول ًٍسالیؿن زاًفآهَظاى هساضؼ زٍلشی ٍ 48/4
هساضؼ غیطزٍلشی  46/4ثَزُ اؾز2 .ـ هیبًگیي ول ًوطار دبیگبُ الشهبزی ـ اػشوبػی زاًفآهَظاى
هساضؼ زٍلشی  ٍ 26/7هساضؼ غیطزٍلشی  30/3ثَزُ اؾز3 .ـ هیبًگیي ول ًوطار ٍیػگیّبی فطزی
زاًفآهَظاى هساضؼ زٍلشی  ٍ 75/3هساضؼ غیطزٍلشی  79/8ثَزُ اؾز4 .ـ هیبًگیي ول ًوطار احؿبؼ
اػحبف ٍ سجؼیى زاًفآهَظاى هساضؼ زٍلشی  ٍ 82/3هساضؼ غیطزٍلشی  69ثَزُ اؾز5 .ـ هیبًگیي ول
ًوطار اضسجبَبر ٍ ّوٌكیٌی زاًفآهَظاى هساضؼ زٍلشی ثب ًٍسالّب  ٍ 20/3هساضؼ غیطزٍلشی  19/8ثَزُ
اؾز 6 .ـ هیبًگیي ول ًوطار هیعاى ػبهؼِدصیطی زاًفآهَظاى هساضؼ زٍلشی  ٍ 23/8هساضؼ غیطزٍلشی
 26/6ثَزُ اؾز.
زض ثرف یبفشِّبی اؾشٌجبَی ثطای آى وِ وِ ثشَاى هشغیط ٍاثؿشِ  yضا اظ ضٍی اَالػبر هطثٌَ ثِ
همبزیط زٍ یب چٌس هشغیط هؿشمل xk.... ،x2 ٍ x1دیفثیٌی وطز ،اثشسا اظ آظهَىّبی ضاثُِ ٍ ؾذؽ اظ سحلیل
ضگطؾیَى چٌسهشغیطُ 2اؾشفبزُ هیقَز (هٌهَضفط .)94 :1391 ،وبضوطز ضگطؾیَى چٌسهشغیطُ ایي اؾز وِ ثِ
سجییي ٍاضیبًؽ هشغیط ٍاثؿشِ ووه وٌس ٍ ثطای سحلیل اقشطان ػوؼی زٍ یب چٌس هشغیط هؿشمل زض سغییطار
یه هشغیط ٍاثؿشِ ثِوبض هیضٍز» (وطلیٌؼط .)11 :1387 ،اهب یىی اظ دیف قطٌّبی اؾبؾی ثطای اؾشفبزُ اظ
آظهَىّبی دبضاهشطیهً ،طهبل ثَزى سَظیغ زازُّبؾز .ثطای آظهَى ًطهبل ثَزى سَظیغ زازُّب اظآظهَى
وَلوَگَضٍف ـ اؾویطًَف 3اؾشفبزُ قسُ اؾز .ثطای ثطضؾی ایٌىِ آیب زازُّب اظ یه سَظیغ ًطهبل ثِزؾز
آهسُاًس یب ذیط ،اظ آظهَى ولوَگطٍف ـ اؾویطًَف اؾشفبزُ هیقَز .زض ٍالغ آظهَى وَهَگطٍف ـ اؾویطًَف
ًَػی آظهَى ًیىَئی ثطاظـ ثطای همبیؿِ یه سَظیغ ًظطی ثب سَظیغ هكبّسُ قسُ اؾزٌّ .گبم ثطضؾی
یىٌَاذز ثَزى زازُّب ،فطو نفط هجشٌی ثط ایٌىِ سَظیغ زازُّب یىٌَاذز اؾز ،زض ؾُح ذُبی 0/050
1- path analysis
2- Multiple Linear Regression
3- Kolmogorov-Smirnov test
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سؿز هیقَز .اگط همساض هؼٌبزاضی ثعضگشط یب هؿبٍی ؾُح ذُب ( )0/050ثسؾز آیس ،سَظیغ زازُّب یىٌَاذز
ذَاّس ثَز.
 :H0سَظیغ ًطهبل اؾز.
 :H1سَظیغ ًطهبل ًیؿز.
جدول ( :)7آزهوى نرهال تودى توزیغ دادهها
هتغیز

تعذاد هشاّذات

هقذار آهارُ آسهَى

عطح هعٌیداری

تصوینگیزی

ًتیجِ آسهَى

ًٍذالیغن

362

0/139

0/079

تأییذ فزض صفز

تَسیع ًزهال اعت

پایگاُ اجتواعی ـ اقتصادی

362

0/117

0/086

تأییذ فزض صفز

تَسیع ًزهال اعت

ٍیضگیّای فزدی

362

0/122

0/084

تأییذ فزض صفز

تَسیع ًزهال اعت

ّوٌشیٌی ٍ ارتباط با ًٍذالّا

362

0/101

0/091

تأییذ فزض صفز

تَسیع ًزهال اعت

احغاط اجحاف ٍ تبعیط

362

0/107

0/084

تأییذ فزض صفز

تَسیع ًزهال اعت

هیشاى جاهعِپذیزی

362

0/111

0/091

تأییذ فزض صفز

تَسیع ًزهال اعت

ثب سَػِ ثِ ػسٍل ( ،)7چَى؛ ؾُح هؼٌیزاضی آظهَى فَق ثطای سوبهی هشغیطّب ،ثبالسط اظ  0/050اؾز،
دؽ :فطو نفط یؼٌی فطو ًطهبل ثَزى سَظیغ ًوًَِّب زض ؾُح ذُبی  5زضنس سأییس هیقَز .یؼٌی
اذشالف هؼٌبزاضی ثیي سَظیغ ًوًَِّب ثب سَظیغ ًطهبل ٍػَز ًساضز ٍ سَظیغ ًطهبل اؾز .ثؼس اظ اَویٌبى اظ
ًطهبل ثَزى سَظیغ زازُّب ،اثشسا سأطیط ّط یه اظ هشغیطّبی هؿشمل ثب هشغیط ٍاثؿشِ ثِنَضر سه ثِ سه (ثب
يطیت ّوجؿشگی دیطؾَى)  ٍ 1ؾذؽ ثِنَضر اقشطاوی (ثب سحلیل ضگطؾیَى چٌسهشغیطُ) اًؼبم قسُ اؾز
وِ زض ػساٍل ( )8سب ( )11آهسُ اؾز.
جدول ( :)8آزهوى هوثستگی تک ته تک هتغیرهای هستقل تا هتغیر واتسته
هتغیز هغتقل

هتغیز ٍابغتِ

آسهَى

ظزیب ّوبغتگی

عطح هعٌاداری

پایگاُ اقتصادی ـ اجتواعی

ًٍذالیغن

پیزعَى

73/0ـ

0/09

احغاط اجحاف ٍ تبعیط

ًٍذالیغن

ییزعَى

0/76

0/007

ّوٌشیٌیّا ٍ ارتباطات

ًٍذالیغن

پیزعَى

0/68

0/012

هیشاى جاهعِپذیزی

ًٍذالیغن

ییزعَى

0/66ـ

0/014

عَاهل فزدی

ًٍذالیغن

پیزعَى

0/61ـ

0/017

ثط اؾبؼ زازُّبی ػسٍل ( ،)8چَى ؾُح هؼٌیزاضی سوبم آظهَىّبی يطیت دیطؾَى زض ػسٍل فَق،
ووشط اظ ؾُح سؼییي قسُ اؾشبًساضز یؼٌی ( )0/050هیثبقس ،دؽ؛ سوبهی فطيیبر سحمیك دصیطفشِ قسُاًس.
یؼٌی سوبهی هشغیطّبی هَػَز زض فطيیبر ثط ًٍسالیؿن هؤططًس .لیىي دبیگبُ الشهبزی ـ اػشوبػی ،هیعاى
ػبهؼِدصیطی ٍ ػَاهل فطزی سأطیط لَی اهب هؼىَؼ ثط ًٍسالیؿن زاضًس .یؼٌی ثب افعایف یب ثْجَز آىّب،
ًٍسالیؿن وبّف هییبثس اهب هشغیطّبی احؿبؼ اػحبف ٍ سجؼیى ٍ ّوٌكیٌی ثب ًٍسالّب سأطیط لَی ٍ
هؿشمین ثط ًٍسالیؿن زاضًس .یؼٌی ثب افعایف یب سمَیز آىّبًٍ ،سالیؿن افعایف هییبثس .ایٌه ،ػْز اؾشفبزُ
اظ سحلیل ضگطؾیَى زض ایي سحمیك ،زض ػسٍل ( ،)9هیعاى سؼییي وٌٌسگی هشغیطّبی هؿشمل (دبیگبُ
الشهبزی ـ اػشوبػی ،ػَاهل فطزی ،احؿبؼ اػحبف ٍ سجؼیى ،اضسجبَبر ٍ ّوٌكیٌیّب ٍ ػبهؼِدصیطی)
ثهَضر اقشطاوی ثط ضٍی هشغیط ٍاثؿشِ (ًٍسالیؿن) آهسُ اؾز:
1- Peasron Correlation Coefficient
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جدول ( :)9هدل تثثییای رگرسیوى
ظزیب ّوبغتگی

هجذٍر ظزیب ّوبغتگی

(بزآیٌذ هتغیزّای هغتقل با هتغیز ٍابغتِ)

(ظزیب تعییي)

0/794

0/630

ظزیب ّوبغتگی اصالح شذُ

خطای اعتاًذارد بزآٍرد
0/603

0/794

ّوجؿشگی ولیِ هشغیطّبی هؿشمل ،ثهَضر ثطآیٌس ثب هشغیط ٍاثؿشِ آى ضا ثب ػالهز (ً )Rكبى هی-
زٌّسّ .وبًَُضوِ زض ػسٍل ( )9هالحظِ هیقَز؛ ایي همساض  0/794هحبؾجِ قسُ اؾز وِ زض ٍالغ ثطآیٌس
 5هشغیط هؿشمل (1ـ دبیگبُ الشهبزی ـ اػشوبػی 2ـ ػَاهل فطزی 3ـ احؿبؼ اػحبف ٍ سجؼیى 4ـ
اضسجبَبر ٍ ّوٌكیٌیّب ٍ 5ـ هیعاى ػبهؼِدصیطی) ثب هشغیط ٍاثؿشِ (ًٍسالیؿن) ثِ قیَُ ضگطؾیًَی ثِزؾز
آهسُ اؾز .الجشِ سحلیل ثط اؾبؼ هؼصٍضار ( )Rیؼٌی ( )R2یب «يطیت سؼییي» اؾز وِ همساضـ زض ایي
سحمیك  0/630ثِزؾز آهسُ اؾز .ایي همساض ًكبى هیزّس وِ زض سحمیك حبيط 64 ،زضنس اظ ٍاضیبًؽ
ػولىطز ،سَؾٍ هشغیطّبی هؿشمل سحمیك ثِ وبض آهسُ اؾز .یؼٌی  63زضنس اظ سغییطار هیعاى ًٍسالیؿن،
ًبقی اظ ضاثُِ ثیي یه سطویت ذُی اظ هشغیطّبی هؿشمل اؾز ٍ  0/37زضنس ثبلیوبًسُ یب «يطیت ػسم
سؼییي» ًبقی اظ ؾبیط ػَاهلی اؾز وِ زض ایي سحمیك هس ًظط ًجَزُاًس.
جدول ( :)11تحلیل واریانس رگرسیونی
عٌَاى

خالصِ هجذٍرات

درجِ آسادی

هجذٍر هیاًگیي

آسهَى F

عطح هعٌیداری

رگزعیَى

150/32

5

931/3

831/11

(a)000.

باقیواًذُ

84/051

284

0/411

کل

117/389

293

زض ػسٍل ( )10آظهَى ً Fیع  R2ضا ثِ لحبِ آهبضی زض ؾُح ثؿیبض ثبالیی ( )000هؼٌبزاض ًكبى هیزّس.
یؼٌی ایي وِ؛ ضگطؾیَى ( Yهشغیط ٍاثؿشِ) ثب ّXب (هشغیطّبی هؿشمل) ثِ لحبِ آهبضی هؼٌیزاض اؾز.
ّوچٌیي زض ػسٍل ( ،)11لسضر دیفثیٌی ّط یه اظ هشغیطّبی هؿشمل ،ثب سَػِ ثِ سطسیت ٍضٍز آىّب زض
هؼبزلِ ضگطؾیَى ثطضؾی قسُ اؾز .سحلیل ضگطؾیَى ذُی زض  SPSSضا هیسَاى ثِ دٌغ ًَع هرشلف
سمؿین وطز وِ سٌْب زٍ ًَع اظ آى وبضثطز ظیبزی زض دػٍّفّب زاضز 1ـ ضٍـ ٍضٍز یب ّوعهبى وِ ولیِ
هشغیطّبی هؿشمل ثِنَضر ّوعهبى ٍاضز هسل هیقًَس سب سأطیط ّوِ هشغیطّبی هْن ٍ غیط هْن ثط هشغیط
ٍاثؿشِ هكرم قَز2 .ـ ضٍـ گبم ثِ گبم وِ زض آى هشغیطّبی هؿشمل یه ثِ یه ٍ ثِ سطسیت اّویز ٍ
زاقشي ثیكشطیي ضاثُِ ٍاضز هسل هیقًَس .یؼٌی ٍضٍز هشغیطّب یه ثِ یه نَضر هیگیطز .اگط سؼساز
هشغیطّبی سحمیك ظیبز اؾز ٍ ثطذی اظ هشغیطّب هْنسط اظ ثطذی زیگط ّؿشٌس ،ثْشط اؾز اظ سحلیل
ضگطؾیَى ذُی ثِ ؾجه گبم ثِ گبم ٍ زض غیط ایينَضر اظ سحلیل ثِ ؾجه ٍضٍز یب ّوعهبى اؾشفبزُ
وٌیس .ثب زض ًظط گطفشي ایي سَيیحبر ،ػسٍل ( ،)11ثطای ایي لؿوز سْیِ قسُ اؾز .وویزّبی ایي
ػسٍل ًكبى هیزّس وِ زض ّط هطحلِ وِ هشغیطی ايبفِ هیقَز لسضر دیفثیٌی افعایف هییبثسٍ .لی
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ایي افعایف اظ هشغیطی ثِ هشغیط زیگط فطق هیوٌس .ایي سفبٍر زض هیعاى افعایف ،حبوی اظ ّوجؿشِ ثَزى
هشغیطّبی هؿشمل زاضز .ثَُضیىِ ایي ّوجؿشگیّب ّوسیگط ضا زض هؼبزلِ ضگطؾیَى دَقف هیزٌّس.
جدول ( :)11هراحل ورود و نتایج خروجی هتغیرها درتحلیل رگرسیوى
هزحلِ ٍرٍد

هتغیزّای هغتقل

ظزیب ّوبغتگی

هجذٍرات ظزیب ّوبغتگی

1

عَاهل فزدی

0/145ـ

0/021

2

هیش اى جاهعِپذیزی

0/154ـ

0/024

3

ّوٌشیٌیّا ٍ ارتباطات

0/161

0/026

4

پایگاُ اقتصادی ـ اجتواعی

0/166ـ

0/027

5

احغاط اجحاف ٍ تبعیط

0/168

0/028

کل

5

0/794

0/630

زض سحلیل دسیسُّبی اػشوبػی ،دیفثیٌی آىّب نطفبً ثِنَضر ضگطؾیًَی وبفی ًیؿز ٍ ثبیس اثعاضی
ثىبض ثطز وِ ثشَاًس اظ ػْسُ سحلیل ضٍاثٍ ًیع ثطآیس .ثسیي هٌظَض ،زض ایي سحمیك اظ ضٍـ «سحلیل هؿیط»
اؾشفبزُ قسُ اؾز .ثطای ایي وبض ثب اؾشفبزُ اظ ضگطؾیَى چٌسهشغیطُ ،يطیت هؿیط ( )βهحبؾجِ قسُ،
ؾذؽ ثط ضٍی زیبگطام هكرم قسُ ٍ سحلیل هیقًَس.

عَاهل فزدی

0/ 145ـ ; P 61
;0/161

63

P

P 31 ;0/084
ارتباط ٍ ّوٌشیٌی

P53 ;0/079
ًٍذالیغن

P 43 ; 0/71

P 65 ;0/ 168

P51;0/052

احغاط اجحاف

0/166ـ; P 64

P54;0/80

P41;0/063

P32 ;0/06

P52 ;0/055

P42 ; 0/076
پایگاُ اقتصادی ـ اجتواعی
جاهعِپذیزی

0/54ـ ; P 62

ضکل ( :)1دیاگرام پیراسته نطده تحقیق

ػسٍل ()12؛ ضاٌّوبی دیطاؾشي زیبگطام  1هیثبقس .يطیتّبی هؿیط ( ٍ )βؾَُح هؼٌبزاضی ( )sigوِ
زض ػسٍل هُطح قسُاًس ،هحمك ضا زض دیطاؾشي هسل سحمیك ّسایز ًوَزًس .ثسیي سطسیت وِ هؿیطّبیی وِ
يطیت ( )βآىّب اظ  0/005زضنس ،دبییيسط یب ؾُح هؼٌبزاضی ( )sigآىّب اظ  0/005ثبالسط ثَزًس هَضز
لجَل ٍالغ ًكسُ ٍ اظ زیبگطام حصف قسًس .زض ثیي ایي هؿیطّبی حصف قسُّ ،یچ هؿیطی ثِنَضر
هؿشمین ثِ فطيیِّب هطثٌَ ًویقسًس.
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جدول ( :)12ضرایة هسیر و سطوح هؼااداری هتغیر ػواهل فردی در دیاگرام اولیه تحلیل هسیر
β

هغیز

هقصذ

هبذأ

0/084

0/059

P21

جاهعِپذیزی

عَاهل فزدی

sig

ًتیجِ هغیز
حذف اسدیاگزام
بقا در دیاگزام

0/039

0/64

P31

ّوٌشیٌی

حذف اسدیاگزام

0/061

0/37

P41

پایگاُ اـ ا

حذف اسدیاگزام

0/104

0/29

P51

احغاط اجحاف

بقا در دیاگزام

0/034

-0/145

P61

ًٍذالیغن

بقا در دیاگزام

0/047

0/60

P32

ّوٌشیٌی

حذف اسدیاگزام

0/072

0/41

P42

پایگاُ اـ ا

حذف اسدیاگزام

0/068

0/55

P52

احغاط اجحاف

بقا در دیاگزام

0/025

0/154ـ

P62

ًٍذالیغن

بقا در دیاگزام

0/035

0/71

P43

پایگاُ اـ ا

بقا در دیاگزام

0/031

0/79

P53

احغاط اجحاف

بقا در دیاگزام

0/020

0/161

P63

ًٍذالیغن

بقا در دیاگزام

0/29

0/93

P54

احغاط اجحاف

بقا در دیاگزام

0/017

0/166ـ

P64

ًٍذالیغن

بقا در دیاگزام

0/011

0/174

P65

ًٍذالیغن

جاهعِپذیزی

ّوٌشیٌی ٍ ارتباطات

پایگاُ اـ ا
احغاط اجحاف

عَاهل فزدی

ارتباط ٍ ّوٌشیٌی

ًٍذالیغن

احغاط اجحاف

پایگاُ اقتصادی-
اجتواعی
هیشاى
جاهعِپذیزی

ضکل ( :)2دیاگرام پیراسته ضده تحقیق

َجك هسل دیطاؾشِ قسُ (قىل )2؛ احؿبؼ اػحبف ٍ سجؼیى ٍ اضسجبَبر ثِنَضر هؿشمین ٍ دبیگبُ
الشهبزی ـ اػشوبػی ،هیعاى ػبهؼِدصیطی ٍ ػَاهل فطزی ثِنَضر هؼىَؼ ثط آى سأطیط زاضزّ .وچٌیي
ػَاهل فطزی ،هیعاى ػبهؼِدصیطی ،اضسجبَبر ٍ دبیگبُ الشهبزی ـ اػشوبػی اظ َطیك ؾبیط هؿیطّب ًیع ثب
ٍاؾُِ ثط ًٍسالیؿن هؤططًس .ثٌبثطایي اظ  5فطيیِ هُطح قسُ ،زض ایي لؿوز سحمیكّ ،ط دٌغ فطيیِ سأییس
قسًس.
تحث و نتیجهگیری

ًشبیغ سحمیك حبيط حبوی اظ آى ثَز وِ:
1ـ دبیگبُ الشهبزی -اػشوبػی ثط ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى هساضؼ قْط دبضؼآثبز سأطیط
هؼىَؼ زاضز .ایي سأطیط هؼىَؼَ ،جك زیبگطام دیطاؾشِ قسُ سحمیك (قىل ّ ،)2ن ثالٍاؾُِ اؾز ٍ ّن
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ثب ٍاؾُِ .ایي ًشیؼِ اظ ثیي هجبًی ًظطی ثب ًظطیِّبی وَّي ،دبضؾًَع ،ظیگ ٍ زٍؾی ٍ سبیگطر
ّورَاًی زاضز .چطا وِ ثب سَػِ ثِ ًظط وَّي هیسَاى گفز وِ ًٍسالیؿن ثِػٌَاى یىی اظ اًحطافبر
اػشوبػی ،زض هیبى ًَػَاًبى ٍ ػَاًبى َجمبر دبییيسط ػبهؼِ ثیفسط ضٍاع زاضز .ظیطا آىّب ًویسَاًٌس زض
هحیٍ هسضؾ ِ زض هیبى َجمبر هشَؾٍ ٍ ثبالی ػبهؼِ وؿت دبیگبُ اػشوبػی ًوبیٌس .ایي هحطٍهیز ظهیٌِ
ضا ثطای ًٍسالیؿن فطاّن هیؾبظز .دبضؾًَع ،اظْبض هیزاضز وِ ػَاًبى ثِزلیل ثؼًی اظ گَیِّبی دصیطفشِ
قسُ فطٌّگ ذبًَازُّبی َجمِ هشَؾٍ هطسىت ضفشبض ثعّىبضاًِ هیقًَس .ثِ اػشمبز دبضؾًَع ًیع ،چٌیي
هكىلی زض هیبى ػَاًبى َجمِ هشَؾٍ زض ػبهؼِ نٌؼشی ًؿجز ثِ ػَاًبى ؾبیط َجمبر اػشوبػی قیَع
ثیكشطی زاضزً .یع؛ ثطاؾبؼ ضٍیىطز ظٍیگ ٍ زٍؾی ( ٍ )1978سبیگطر ( )1988اظ لحبِ اػشوبػی ـ
الشهبزی یه ًٍسال هسضؾِای ثِ ًَػی یه ػَاى هشؼلك ثِ یه ذبًَازُ ثب زضآهس دبییي اؾز ٍ ثِ ّوبى
احشوبل ّن ایي ػَاى ػًَ یه ذبًَازُ ثب َجمِ هشَؾٍ اؾزّ .وچٌیي ایي ًشیؼِ اظ هیبى دیكیٌِّبی
سؼطثی ثب ًشبیغ سحمیك ذؿطٍی ٍ وفبقی ( ،)1398هیىبئیلی ( ،)139نبزلی ٍ فبسح ( ٍ )1397ػبًؿي
(ّ )2019ورَاًی زاضز.
2ـ احؿبؼ اػحبف ٍ سجؼیى ثط ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى هساضؼ قْط دبضؼآثبز ّن سأطیط
هؿشمین زاضز .ایي ًشیؼِ اظ ثیي هجبًی ًظطی ثب ًظطیِّبی ثبًسٍضا ٍ هَظض ّورَاًی زاضز .اظ ًظط ثبًسٍضا ،زض
قطایٍ اػحبف ،فطنز سحطن اػشوبػی یىؿبى ثطای افطاز ٍػَز ًساضز ٍ افطاز زض آهَظـ یب اًشربة قغل
قطایٍ ًبثطاثطی زاضًس .سجؼیى ًػازی ،سجؼیى ػٌؿی ،سجؼیى هصّجی ٍ سجؼیى ؾٌی اظ اًَاع ضایغ سجؼیى
ّؿشٌس .سجؼیى ،اًشؿبةگطایی ،يس قبیؿشِؾبالضی ٍ گًَِای ؾشوىبضی اؾز ٍ هَػت هیقَز وِ ًِسٌْب
فطز سؼلك ٍ سؼْس ذَز ضا ًؿجز ثِ ػبهؼٌِّ ،ؼبضّب ،اضظـّب ٍ اهَال ٍ زاضایی آى اظ زؾز ثسّس ثلىِ
زضنسز ویٌِػَیی ٍ اًشمبم اظ ػبهؼِ ثطآیس ٍ چَى ًٍسالیؿن ،زض زؾشطؼسطیي ٍ ونهؼبظارسطیي ضٍـ
ثطای ایي اًشمبم اؾز ،ثٌبثطایي افطاز زض هؼطو اػحبف ثِ آى ضٍی هیآٍضًسَ .جك ًظط هَظض ًیع ،احؿبؼ
اػحبف ٍ ًبوبهی زٍ اًگیعُی هْن اًحطافبر اػشوبػی ٍ اظ ػولِ ذطاثىبضی ٍ ًٍسالیؿن اؾز .احؿبؼ
اػحبف ٍ ونسَػْی ثِ هؿئَلیزّبی اػشوبػی حبنل قطایُی ػیٌی ٍ ٍالؼی ػبهؼِ اؾز .ػسم ٍػَز
سؼبزل ٍ سَاظى ثیي ػٌبنط ٍ هؤلفِّبی هصوَض اظ یهؾَ ٍ ػسم قىلگیطی یه ًَع هسیطیز افمی ٍ
هجشٌی ثط هكبضوز ػوؼی وِ لبزض ثِ اظ هیبى ثطزاقشي ایي سًبز زضًٍی ٍ ایؼبز سؼبزل زض زضٍى ؾیؿشن
ًوبیس .احؿبؼ ذكنًَ ،ػی حبلز زفبػی زض َجیؼز افطاز اؾز وِ زض هَاػِْ ثب ضفشبض یب اسفبلی ثِػٌَاى
یه ٍاوٌف َجیؼی ثطٍظ هیوٌس .ثؿیبضی اظ هَاضز ذكنً ،بقی اظ هؿبئل اػشوبػی اؾز .ثِػٌَاى ًوًَِ
ػَاًی وِ دؽ اظ اسوبم سحهیالر ثِ ؾوز ثبظاض وبض هیضٍزٍ ،لی ًویسَاًس قغل هٌبؾجی دیسا وٌس ٍ اظ
ؾَی زیگط ثب هَيَػبسی ّوچَى ضاًز ،ضقَُ ٍ غى ذَة هَاػِ هیقَز ،احؿبؼ سجؼیى هیوٌس .ایي
احؿبؼ سجؼیى ؾجت اًجبقز ذكن زض افطاز هیقَزّ ،ط اًؿبًی آؾشبًِ قىیجبیی هحسٍزی زاضز ٍ دؽ اظ
دبیبى ظطفیشف ثِ ذَز ٍ زیگطاى آؾیت هیضؾبًسّ .وچٌیي ایي ًشیؼِ اظ هیبى دیكیٌِّبی سؼطثی ثب ًشبیغ
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سحمیك ذؿطٍی ٍ وفبقی ( ،)1398هیىبئیلی ( ،)139نبزلی ٍ فبسح ( ،)1397ػبًؿي (ٍ ٍ )2019یاللشب ٍ
فًَسٍیال (ّ )2017ورَاًی زاضز.
3ـ اضسجبَبر ٍ ّوٌكیٌیّب ثط ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى هساضؼ قْط دبضؼآثبز سأطیط هؿشمین
زاضز .ایي سأطیط هؿشمینَ ،جك زیبگطام دیطاؾشِ قسُ سحمیك (قىل ّ ،)2ن ثالٍاؾُِ اؾز ٍ ّن ثب ٍاؾُِ.
ایي ًشیؼِ اظ ثیي هجبًی ًظطی ثب ًظطیِّبی ؾبسطلٌس ،قبٍ ٍ ام وی ٍ غاًَضى ّورَاًی زاضزَ .جك ًظط
ؾبسطلٌس ،هیسَاى گفز وِ ضفشبض اًحطافی اظ ػولِ ًٍسالیؿن ،هظل ؾبیط ضفشبضّبی اػشوبػی اظ َطیك
ّوٌكیٌی ٍ دیًَس ثب زیگطاى آهَذشِ هیقَز وِ ػوَهبً زض لبلت گطٍُّبی ًرؿشیي هظل گطٍُ زٍؾشبى یب
ذبًَازُ آهَذشِ هیقَز .فطز ثعّىبض یب هٌحطف ثِ ًؿجز ّوٌكیٌی ٍ اضسجبَی وِ ثب لبًَىقىٌبى زاضز،
وؼطٍ هیقَز .سوبؼّبی ظیبز ،ؾي قرم ثِ ٌّگبم ثطلطاضی سوبؼً ،ؿجز سوبؼ ثب وؼطٍاى ػبهؼِ زض
همبیؿِ ثب ًؿجز سوبؼ ثب ّوٌَایبى زض هیعاى وؼطٍی فطز هؤططًسَ .جك ًظط قبٍ ٍ ام وی ًیع هیسَاى
گفز وِ هْوشطیي ػبهل اًشمبل ًٍسالیؿن ،گطٍُّبی ّوجبظی ٍ ّوؿبالى اؾز وِ فٌَى ،هؼلَهبر ٍ
ؾٌزّبی ًٍسالیؿن ضا ثِ اػًب هٌشمل هیؾبظًس .ثطاؾبؼ ًظطیِ غاًَضى ،هیسَاى گفز وِ ًٍسالیؿن ًَػی
ضٍحیِ ثیوبضگًَِ اؾز وِ ثِ سرطیت سأؾیؿبر ػوَهی هظل :سلفي ػوَهی ،نٌسلیّبی قْطی ،هشطٍ،
سطى ،ثبػِّبی دؿز ٍ سلگطاف ٍ ًظبیط آى سوبیل زاضز .ضٍحیِای وِ هشوبیل اؾز ثِ ًبثَز وطزى آطبض
ٌّطی ٍ ّوِ چیعّبی ظیجبی زیگطٍ .ی زض ایي ثبضُ ػٌبیز ثِ لبًَى ػبشثِ ٍ ػصاثیز ضٍاًكٌبؾی زاقشِ
هی گَیس :دسیسُ گلَلِ ثطفی ٍ ػٌجِ ؾطایز آى زض ضٍاًكٌبؾی اهطی قٌبذشِ قسُ اؾز .وبفی اؾز وِ
وؿی وِ اٍلیي گلَلِ ثطفی ضا ثعًس زیگطاى هؼوَالً اظ آى دیطٍی هیوٌٌس ٍ ثِ ػَالت وبض ذَز ًیع
ًویاًسیكٌس .یه نٌسلی چبلَ ذَضزُ زض هشطٍ زض هسر وَسبّی نٌسلیّبی ٍاگي ضا ثب ًجف چبلَی
ًٍسالّب آقٌب ذَاّس وطز .ایي ّوبى لبًَى ػبشثِ اؾز وِ زض ثطذی اظ زاًكىسُّب ّن زیسُ هیقَز؛
ّویي وِ وؿی دَؾشط هؿشْؼٌی ضا ثِ زیَاض ثعًس زیگطاى ًیع اظ اٍ سملیس ذَاٌّس وطزّ .وچٌیي ایي ًشیؼِ
اظ هیبى دیكیٌِّبی سؼطثی ثب ًشبیغ سحمیك هیىبئیلی ( ،)1397نبزلی ٍ فبسح ( ،)1397ػبًؿي (ٍ )2019
ثبل (ّ )2015ورَاًی زاضز.
4ـ هیعاى ػبهؼِدصیطی ثط ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى هساضؼ قْط دبضؼآثبز سأطیط هؼىَؼ
زاضز .ایي سأطیط هؼىَؼَ ،جك زیبگطام دیطاؾشِ قسُ سحمیك (قىل ّ ،)2ن ثالٍاؾُِ اؾز ٍ ّن ثبٍاؾُِ.
ایي ًشیؼِ اظ ثیي هجبًی ًظطی ثب ًظطیِّبی هطسي ،آلجطر وَّي ،دبضؾًَعّ ،یطقی ٍ ثَضزیَ ّورَاًی
زاضز .اظ ًظط هطسي ،ػبهؼِدصیطی یؼٌی ثطلطاضی دیًَس هُلَة ثیي اّساف ٍ ضاُّبی ضؾیسى ثِ آى ٍ آًَهی
یه زضّنقىؿشگی ؾبذشبض فطٌّگی اؾز ٍ ٍلشی دیف هیآیس وِ ثیي اّساف ٍ ٌّؼبضّبی فطٌّگی ٍ
اهىبًبر هَػَز زض ثؿشط ّط لكط اػشوبػی سفبٍر فبحكی ٍػَز زاقشِ ثبقسٍ .لشی ػسم سٌبؾت ثیي ایي زٍ
ظیبز قس ،افطازی وِ زض یه ؾبذشبض اػشوبػی سحز فكبض لطاض هیگیطًس ،احشوبالً ثیكشط اظ زیگطاى ضفشبض
اًحطافی ٍ اظ ػولِ ًٍسالیؿن ذَاٌّس زاقزَ .جك ًظط وَّي ،هیسَاى گفز؛ افطاز هٌحطف ،آضهبىّب ٍ
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اّساف همجَل اػشوبػی ضا دصیطفشِاًسٍ ،لی ثِ ػلّز قىؿز ٍ یب ػسم فطنز هٌبؾت ٍ وبفی ثطای زؾشیبثی
ثِ اّساف همجَل اػشوبػی زچبض هحطٍهیز قسُاًس .لصا آضهبىّبی هَفمیز ٍ اّساف همجَل زض ػبهؼِ ضا ثب
اضظـّب ٍ ٌّؼبضّبی زیگطی ثطای ثسؾز آٍضزى هٌعلز ػبیگعیي هیؾبظًس ٍ ،زض ًشیؼِ ذطزُفطٌّگ
ثعّىبضی هبًٌس ًٍسالیؿن ثَػَز هیآیس .ایي ذطزُ فطٌّگ ظهبًی ثَػَز هیآیس وِ افطاز زض قطایٍ هكبثِ
احؿبؼ وٌٌس وِ ثٍِؾیلِ فطٌّگی ولی (حبون) ػبهؼِ فطاهَـ یب زض حبقیِ لطاض گطفشِاًسَ .جك ًظط
دبضؾًَع ًیع هیسَاى گفز وِ ػلز ًٍسالیؿن ًَػَاًبى فمساى ؾبظهبًسّی ذبًَازُ هیثبقس .ذبًَازُ اهطٍظ
ثِػٌَاى یه ذطزُ ًظبم اگط وبضوطز ػبهؼِدصیطی فطظًساى ضا ثََِض ًبلم اًؼبم زّس ،افطازی غطیجِ ثب
اضظـّبی ػبهؼِ سطثیز هیوٌس وِ ایي اهط ثِ ًَثِ ذَز ٍظیفِ ًْبزّبی وٌشطلی ضا سكسیس ًوَزُ ٍ ًیبظ ثِ
وٌشطلی ضا ثیفسط هیوٌس ٍ اظ َطف زیگط چَى ثؿیبضی اظ اضظـّبی ػبهؼِ زضًٍی ًكسُ اؾز ،احشوبل
سرُی اظ آىّب فعًٍی گطفشِ ٍ هَػجبر ػسم سؼبزل ،ثیًظوی ٍ ًباهٌی ضا زض ؾُح ػبهؼِ گؿشطـ هیزّس.
َجك ًظط ّیطقی ػلّز انلی ًٍسالیؿن ضا هیسَاى ًجَز وٌشطل اػشوبػی (وِ ػعئی اظ هىبًیؿن ػبهؼِدصیط
وطزى افطاز اؾز) زاًؿزّ .یطقی هؼشمس اؾز وِ وؼطٍی ًبقی اظ يؼف یب گؿؿشگی سؼلك فطز ثِ
ذبًَازُ ٍ ػبهؼِ اؾزّ .یطقی دیسایف وؼطٍی ضا هؼلَل يؼف ّوجؿشگی زض گطٍُّب ٍ ًْبزّبی اػشوبػی
ٍ ًیع سًؼیف اػشمبزار ٍ ثبٍضّبی هَػَز زض ػبهؼِ هیقوبضز .زض هؼوَع اظ ًظط ّیطقی ،اًحطاف ػَاًبًی
وِ ثِ ذبًَازُ ،هحل سحهیل ،هحل وبض ٍ ػبهؼِ ذَز زلجؿشگی زاضًس ،ثِ هطاست ووشط اظ وؿبًی اؾز وِ
زلجؿشگی چٌساًی ثِ ایي هَاضز ًساضًسً .ظطیِ ػول ثَضزیَ ًیع ثِ هب ًكبى هیزّس وِ وٌكگطاى اػشوبػی
زضٍى هیساىّبی هشفبٍر ٍ ثط اؾبؼ حؼن ٍ سطویت ؾطهبیِای وِ زض اذشیبض زاضًس ،ػبیگبُ ٍ هَلؼیز
هشفبٍسی دیسا هیوٌٌس وِ زض ایي ػبیگبُ اظ هٌف ذبنی ًیع ثطذَضزاض قسُ ٍ لصا ضفشبض ٍ وٌف آىّب زض
سؼبهل هیساى ٍ هٌف قىل ذبنی ثِ ذَز هیگیطز .ثِػجبضر زیگط ضفشبض ًٍسالیؿشی ًبقی اظ هٌف ذبل
افطاز اؾز وِ آى ّن زضٍى هیساى قىل هیگیطز .سٌْب هیساًی وِ زض ایي دػٍّف هَضز سَػِ ٍ سأویس
اؾز هیساى َجمبسی هیثبقس .ثٌبثط ایي ًىشِ هْن زض ًظطیِ ػول ثَضزیَ ایي اؾز وِ افطازی وِ زض هیساى
َجمبسی حًَض زاضًس سطویت هرشلفی اظ ؾطهبیِّب ٍ حؼن هشفبٍسی اظ آىّب ضا زض اذشیبض زاضًس .ثٌبثط ایي
هیسَاى گفز وِ زض ّط هیساى حؼن ٍ سطویت ؾطهبیِّب دبیگبُ اػشوبػی فطز ٍ ًَع هٌف ٍ ضفشبض اٍ ضا
سؼییي هیوٌس .اظ ایي ضٍ ًٍسالیؿن ضا هیسَاى زض چٌیي فًبیی سجییي ًوَزّ .وچٌیي ایي ًشیؼِ اظ هیبى
دیكیٌِّبی سؼطثی ثب ًشبیغ سحمیك ذؿطٍی ٍ وفبقی ( ،)1398هیىبئیلی ( ،)1397نبزلی ٍ فبسح (،)1397
ػبًؿي (ٍ ،)2019یاللشب ٍ فًَسٍیال (ّ )2017ورَاًی زاضز.
5ـ ػَاهل فطزی ثط ضفشبضّبی ًٍسالیؿشی زاًفآهَظاى هساضؼ قْط دبضؼآثبز سأطیط زاضز .ایي ًشیؼِ اظ
ثیي هجبًی ًظطی ثب ًظطیِّبی ظٍیگ ٍ زٍؾی ٍ سبیگطر ،گلسقشبیي ،ضٍص وبٍاى ٍ ثَضزیَ ّورَاًی زاضز.
َجك ًظطیِّبی ظٍیگ ٍ زٍؾی ٍ سبیگطرًَ ،ػَاًبى هبیل ثِ ضفشبضّبی سرطیجی ،اغلت فْن ٍ ثطزاقز
ًبزضؾشی اظ سأطیط ضفشبضّبیكبى ثط ضٍی ؾبیطیي زاضًس ٍ انَالً اظ ًشبیغ ضفشبضّبیكبى ثط ذَزقبى ثیذجطًس
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هبًٌس زؾشگیط قسى .زض ًظط آًبى اهَال ػوَهی ثِ ّیچ وؽ سؼلك ًساضز زض حبلیىِ ثطای ػَاًبًی وِ ثِ
اػوبل ًٍسالی ووشط گطایف زاضًس ،اهَال ػوَهی ثِ سوبهی افطاز هشؼلك اؾزَ .جك ًظط گلسقشبیي وِ
ضٍیىطز فطز ـ هحیُی ضا ثِػٌَاى یه زیسگبُ سؼبهلگطایی ثطای فْن ٍ دیفثیٌی ضفشبض اًؿبًی زض ًظط
هیگیطزًٍ ،سالیؿن چِ زض هساضؼ ضخ زّس یب ؾبیط هىبىّب ،ثب زضػبر هرشلفی اظ ػبهؼیز فطز ـ هحیٍ
لبثل سَيیح اؾزَ .جك ًظط وبٍاى ًیع هیسَاى گفز وِ ًٍسالیؿن ثِػٌَاى یه آؾیت ،هؼلَل فمساى
ضٍحیِ ٍ ًبثؿبهبًی قرهیشی فطزی ٍ اػشوبػی اؾزٍ .ی ػَاهل فطزی ٍ اػشوبػی ضا ثب ّن زض ًظط گطفشِ
ٍ ثِ سؼبهل ػبهل ضفشبض ٍ ٍيؼیز ضفشبض هؼشمس اؾز .زض ایي سئَضیّ ،ن ػَاهل فطزی ٍ ّن ػَاهل
اػشوبػی ّط زٍ زض ًظط گطفشِ قسُ ٍ ثب ّن زض نسز سجییي هؿئلِ ًٍسالیؿن هیثبقسّ .وچٌیي ثِ اػشمبز
ثَضزیَ هٌف ضا هیسَاى ثِ هٌعلِ ًظبهی اظ َجبیغ سؼطیف ًوَز .هؼوَػِای اظ ذلك ٍ ذَّبی فطاّن آهسُ
زض قرهیز وٌكگط اؾز وِ ًحَُ هَاػِْ اٍ ثب هَلؼیزّبی هرشلف ضا ػْز هیثركس ثِگًَِای وِ
هیسَاى آى ضا ًبذَزآگبُ فطٌّگی ،لبػسُ العاهی ّط اًشربة ،انل ّوبٌّگوٌٌسُ اػوبل ٍ الگَی شٌّی ٍ
ػؿوی ازضان ٍ اضظیبثی ٍ وٌف ًبهگصاضی ًوَز .دؽ؛ هٌف ًظبهی اظ َجبیغ گصضا ٍ زض ػیي حبل
هبًسگبضی اؾز وِ اؾبؼ سَلیسوٌٌسُ اػوبل ؾبذشوٌس ثِحؿبة هیآیس .ثِػجبضر زیگط هٌف هبسطیؽ
ازضاوبر ،اضظیبثی ٍ اػوبل اؾز ٍ هجیي ذهلز ٍ ضفشبضی اؾز وِ زض شیل ًَػی فًبی اػشوبػی هؼٌی
دیسا هیوٌسّ .وچٌیي ایي ًشیؼِ اظ هیبى دیكیٌِّبی سؼطثی ثب ًشبیغ سحمیك ذؿطٍی ٍ وفبقی (،)1398
ػبًؿي (ٍ ٍ )2019یاللشب ٍ فًَسٍیال (ّ )2017ورَاًی زاضز.
ثب سَػِ ثِ ًشبیغ سحمیك ،دیكٌْبز هیقَز؛ ظهیٌِّبی ػلت هكبضوز زاًفآهَظاى زض اهَض هسضؾِ
فطاّن قَز ،ایي وبض ثبػض ایؼبز حؽ سؼْس ٍ سؼلك زض زاًفآهَظاى قسُ ٍ آىّب ًویسَاًٌس ثِضاحشی اظ
وٌبض یه ذطاثىبضی ثگصضًس ٍ یب ذَزقبى هٌكأ آى ثبقٌسّ .وچٌیي؛ هیسَاى ثب لطاض زازى زاًفآهَظاًی اظ
َجمبر اػشوبػی هرشلف زض گطٍُّبی زضؾیٍ ،ضظقی ،سفطیحی ٍ  . . .زاًفآهَظاى ضا ثِّن ًعزیهسط ًوَز
سب اظ فبنلِ َجمبسی ثیي آىّب حسالل ثِنَضر شٌّی وبؾشِ قسُ ٍ زض وٌبض ّن احؿبؼ ّوسلی ًوبیٌس.
ّوچٌیي؛ زض ذبًَازٍُ ،السیي ٍ ثعضگشطّب ثبیس فطنزّبیی ضا فطاّن آٍضًس سب ّیؼبًبر وَزوبى سرلیِ قَز.
هَاضزی هبًٌس ثطگعاضی هیْوبًیّب ،ثطزى وَزوبى ثِ فًبّبی ثبظّ ،وجبظی قسى ثب وَزوبى ٍ  . . .اظ ػولِ
هَاضزی اؾز وِ هیسَاًس ثبػض آضاهف ضٍاًی وَزن قسُ ٍ ّیؼبًبر اٍ ضا ثِ حبلز سؼبزل ثبظگطزاًس.
زضازاهِ ایي دیكٌْبز ،ثِ هؿؤٍالى ػبهؼِ ثٍِیػُ ٍظاضر ٍضظـ ٍػَاًبى ،فطٌّگ ٍ اضقبز ٍ ؾبظهبى
ثْعیؿشی دیكٌْبز هیقَز وِ ثب ثطگعاضی ّط چِ ثیكشط ثطًبهِّبی فطٌّگیٍ ،ضظقی ٍ حشی هصّجی ثیكشط
ثِنَضر گطٍّی یب ذبًَازگی ٍ ثب سأویس ثط هكبضوز فؼبل زذشطاى ٍ دؿطاى ًَػَاى (ثََِض هظبل زض
ّوبیف دیبزُضٍی ػوَهی ،هطاؾن ػعازاضی ،ػكيّبی هلّی ٍ  ). . .هَػجبر ًعزیىی افطاز ػبهؼِ ثِ
یىسیگط ٍ سرلیِ ّیؼبىّبی آىّب ضا فطاّن ًوبیٌس .زض ایي ضاؾشب ،وبّف لیوز اؾشفبزُ اظ ؾبليّبی
ٍضظقی ،اؾشرط ٍ  . . .هْن ثًِظط هیضؾسّ .وچٌیي؛ دیكٌْبز هیقَز وِ ٍؾبیل ذطاة قسُ زض اٍلیي
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فطنز دؽ اظ اَالع هؿؤٍالى هطثََِ ،ثبظؾبظی ،انالح ٍ سطهین (سؼویط) قَز .ظیطا هُبثك ًظطیِ
دٌؼطُّبی قىؿشِ 1اگط هحیٍ هطست ثبقسًٍ ،سالیؿن ،ووشط زض آى قىل هیگیطز اهب اگط هحیٍ نسهِ
زیسُ ثبقس ،هظل ذبًِای وِ دٌؼطُّبیف قىؿشِ ،افطاز ثِ قىؿشي ثبلی دٌؼطُّب سطغیت هیقًَس .زض ًظط
گطفشي اؾشحىبم ٍ قىل فیعیىی هٌبؾت (ثِ لحبِ ػسم اهىبى سرطیت ٍؾبیل ،اهىبًبر ٍ اهبوي ػوَهی،
یؼٌی اؾشفبزُ اظ هَاز ٍ ههبلحی وِ ووشط هَضز ًظط ایيگًَِ افطاز (ًٍسالّب) اؾزّ .وچٌیي اؾشفبزُ اظ
ظطفیز هكبٍضاى هساضؼ ػْز هكبٍضُ ٍ ضٍاىزضهبًی زاًفآهَظاى ًٍسال هیسَاًس ؾَزهٌس ثبقس.
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ـ هحؿٌیسجطیعی ،ػلیطيبًٍ .)1383( .سالیؿن؛ هجبًی ضٍاىقٌبؾی اػشوبػی ،ػبهؼِقٌبؾی ٍ ضٍاىقٌبؾی
ضفشبض ًٍسالیؿشی زض هجبحض آؾیتقٌبؾی ٍ وػضفشبضی اػشوبػی .سْطاى :اًشكبضار آى.
ـ هٌهَضفط ،وطین .)1383( .ضٍـّبی دیكطفشِ آهبضی ّوطاُ ثب ثطًبهِ وبهذیَسطی .سْطاى :اًشكبضار
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