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چکیده

ؾبظهبىّب هْنتطیي ًْبزّبی اضتجبعی ّؿتٌس وِ افطاز آى اغلت ّن لبزضًس ٍ ّن ػاللِ زاضًس تب ثب
یىسیگط حطف ثعًٌس .اضتجبعبت هیبىفطزی اظ ػَاهل ولیسی هَفمیت ؾبظهبىّب ثِ قوبض هیضٍز .اضتجبعبت
هیبىفطزی هیتَاًس ثِ نَضت والهی -غیطوالهی ٍ ّن ثِ نَضت ضؾوی -غیط ضؾوی ثطلطاض قَز .پػٍّف
حبضط ثب ّسف تحلیل تغییطات ؾبذت اختوبػی زض اضتجبعبت هیبى فطزی وبضوٌبى زیَاى ػسالت ازاضی ثب
تأویس ثط ػَاهل اختوبػی اًدبم گطفتِ اؾتًَ .ع پػٍّف وبضثطزی اؾت ٍ ثب تَخِ ثِ اّساف تحمیك اظ ًظط
ضٍـ پیوبیكی ثِ قوبض هیضٍز .خبهؼِ آهبضی قبهل ّعاض ًفط اظ وبضوٌبى زیَاى ػسالت ازاضی اؾتبى تْطاى
ثَزُ وِ ثب اؾتفبزُ اظ خسٍل هَضگبى ،تؼساز ً 278وًَِ تؼییي ٍ ثب ضٍـ ًوًَِگیطی هٌظن هَضز هغبلؼِ
لطاضگطفتٌس .پبیبیی اثعاض خوغآٍضی زازُّب ثب ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ٍ ضٍایی آى ثب اؾتفبزُ اظ ًظطات اؾبتیس
ٍ وبضقٌبؾبى هَضز تأییس لطاض گطفتً .تبیح ًكبى هیزّس ،هیعاى تؼبضو اضتجبعبت هیبى فطزی زض حس
هتَؾظ اؾتّ .نچٌیي ًتبیح ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ًكبى هیزّسوِ اظ هیبى ػَاهل اختوبػی هرتلف
ثیي ؾِ هتغیط هكبضوت اختوبػی ،اػتوبز اختوبػی ٍ پبیگبُ اختوبػی هبزض ثب اضتجبعبت هیبىفطزی وبضوٌبى
ّوجؿتگی هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز .اهب ثیي هتغیط پبیگبُ اختوبػی پسض ثب هیعاى اضتجبعبت هیبىفطزی وبضوٌبى
ّوجؿتگی هؼٌبزاضی ٍخَز ًساقتِ اؾتً .تبیح اخطایی ضگطؾیَى چٌسهتغیطُ ًكبى زاز وِ فمظ اػتوبز
اختوبػی ثب ضطیت ثتبی ( )-0/52اضتجبعبت هیبى فطزی وبضوٌبى ضا وبّف هیزّس ٍ زض خْت هؼىَؼ
ػول هیوٌس.
واژگان کلیدی :تغییطات ؾبذت اختوبػی ،اضتجبعبت هیبىفطزی ،هكبضوت اختوبػی ،اػتوبز اختوبػی،
زیَاى ػسالت ازاضی.
 -1زاًكدَی زوتطی خبهؼِ قٌبؾیٍ ،احس تْطاى قطق ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،تْطاى ،ایطاى.
 -2اؾتبزیبض گطٍُ اضتجبعبت اختوبػیٍ ،احس تْطاى قطق ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی،تْطاى،ایطاىًَ( .یؿٌسُ هؿئَل).
in_niroomand@yahoo.com

 -3اؾتبزیبض گطٍُ خبهؼِ قٌبؾیٍ ،احس تْطاى قطق ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،تْطاى ،ایطاى.
 -4اؾتبزیبض گطٍُ خبهؼِ قٌبؾیٍ ،احس تْطاى قطق ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،تْطاى ،ایطاى.
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مقدمه

اهطٍظُ ًمف ؾطهبیِ اختوبػی ؾبظهبىّب اظ ؾطهبیِ فیعیىی ٍ هبلی آىّب ثؿیبض هْنتط قسُ اؾت.
ؾطهبیِ اختوبػی هٌجغ هْوی ثطای ؾبظهبىّب ّؿتٌس ٍ زض تَاًبیی وٌف آىّب ٍ ویفیت تؼبهل ثب هحیظ
ثؿیبض تأثیط گصاض اؾت .حبون ثَزى ضٍاثظ اًؿبًی هٌبؾت ٍ زٍؾتبًِ زض هحیظ وبض ،ظهیٌة اًگیعـ ٍ ضقس ٍ
تَؾؼِ ضا فطاّن هیؾبظز ٍ هیل ثِ ظیؿتي ،وبض ٍ تالـ ضا افعایف هیزّس ٍ زض ًْبیت هٌدط ثِ
هؿئَلیتپصیطی ،هكبضوت ٍ فؼبلیت ثوط ثرف فطز زض ضاُ اًدبم ٍظبیف هحَلِ ٍ زؾت یبفتي ثِ اّساف
ؾبظهبى هیگطزز .زض حمیمت ،ضٍاثظ اًؿبًی ثِ ػٌَاى ؾطهبیة اختوبػی زض وٌبض ؾطهبیِّبی عجیؼی،
تىٌَلَغی ٍ اًؿبًی ،اّویت فَقالؼبزُ یبفتِ اؾت .ضٍاثظ اًؿبًی ،تَؾؼِ هْبضتّبیی اؾت وِ زض پی آى
فطز هیآهَظز چگًَِ ذَز ضا ثب هحیظ اختوبػی تغجیك زّس .هیتَاى گفت ضٍاثغی وِ هٌدط ثِ تأهیي
ًیبظّبی خؿوی ،اختوبػی ،ضٍاًی ٍ هؼٌَی اًؿبى قَز ،ضٍاثغی ؾَزهٌسًس ٍ ازاهِ حیبت ضا تؿْیل هیوٌٌس،
زض ًتیدِ ثطلطاضی ضٍاثظ اًؿبًی ،پؽ اظ تأهیي ًیبظّب ،ظهیٌِّبی پیسایف اًگیعـ ،ضقس ،احؿبؼ ؾَزهٌسی،
ضضبیت ،زضن هتمبثل ٍ اػتوبز فطاّن هیقَز .ؾبظهبى هَفك ٍ تَؾؼِ یبفتِ ؾبظهبًی اؾت وِ قجىِّبی
اضتجبعی ذَثی زاقتِ ثبقس .ؾبظهبىّبی هَفك ضٍاثظ ػوَهی لَی زاضًس ٍ ثِ زًجبل هَفمیتّبی فطاؾبظهبًی
ّؿتٌس ٍ اظ اًطغی ثیطًٍی ؾبظهبى ثِ ًفغ ذَز اؾتفبزُ هیوٌٌسٍ .خَز ضٍاثظ ؾبلن ٍ ثِ زٍض اظ ّط گًَِ
تیطگی ٍ ّوىبضی ٍ ّوسلی ؾبظهبًی اظ خولِ ػَاهل ظیط ثٌبیی ٍ پٌْبًی اؾت .هٌكأ انلی ایدبز ّوىبضی،
هكبضوت ،ثطلطاضی ضٍاثظ ؾبلن ؾبظهبًی ،اًؿبى اؾت (اقطالی ٍ ّوىبضاى.)231 :1388 ،
اهطٍظُ تؼبضو ؾبظهبًی ٍ هسیطیت تؼبضو اظ خولِ هجبحثی اؾت وِ تَخِ هسیطاى ٍ زؾت اًسضوبضاى
ؾبظهبىّب ضا ثِ ذَز خلت وطزُ اؾت ٍ ایي ثِ ذبعط تؼبضو ًبهتؼبضف زاذل ؾبظهبى اؾت .ؾبظهبىّب
ثطای ایٌىِ اظ حساوثط تَاى خؿوبًی ،ضٍاًی ،فىطی وبضوٌبى ذَز ثْطُ گیطًس ،ثبیؿتی ػَاهل هرل ٍ
هعاحن ضا ضفغ وٌٌس .یىی اظ ػَاهل ػوسُای وِ ؾجت ثِ ّسض ضفتي اؾتؼساز ًیطٍی اًؿبًی هیگطزز،
تؼبضو فطزی اؾت وِ تؼبضو گطٍّی ؾبظهبى ضا ثِ زًجبل زاضز .ػَاهل تؼبضوآهیع ثِ زٍ زؾتِ ػَاهل
فطزی ٍ ػَاهل ؾبظهبًی تمؿین هیقَز وِ ػَاهل فطزی قبهل اذالق قرهی ،قرهیت ،اضظـّب ٍ
ػمبیس ٍ هحسٍزیت ازضان ٍ تفبٍت زض قٌبذت هیثبقس .اذالق قرهی ،پبیجٌسی فطز ثِ اضظـّبی
اذاللی اؾت ٍ ثِعَض ولی زض ثؼس اذالق قرهی هَاضزی اظ لجیل حطل ٍ عوغ ،ذَزذَاّی ،حؿس،
ذكن ،غیجت ،ثسگَیی ،وجط ٍ ًرَت ،زًیبگطایی ٍ  ...هٌدط ثِ تكسیس تؼبضو زض ؾبظهبى هیقَزٍ .یػگیّبی
قرهی ،ثب ًْبز اٍلیِ فطز ،زض آغبظگطی ،قست ثركیسى ٍ یب پبفكبضی زض تؼبضو هؤثط هیثبقس .ثطذی اظ
هطزم اظ لحبػ قرهیتی آضام ٍ اًفؼبلی ٍ ثؼضی زیگط پط ؾط ٍ نسا ٍ پطذبقگط ّؿتٌس .اضظـّب ،ثیبىگط
ایوبى ٍ اػتمبزات اٍلیِ هیثبقٌس ٍ ًوبیبىگط یه قیَُ ذبل ضفتبض ٍ یب حبلت ًْبیی ٍخَز اظ ًظط قرهی
یب اظ زیس اختوبػی ثِ قیَُّبی هربلف آى ضفتبض هیثبقس .اگط اضظـّبی هتضبزی زض ؾبظهبى حبون قَز
حبنل آى تؼبضضبت قسیسی اؾت وِ ثؼضبً ؾبظهبى ضا ثِ ضوَز ٍ ؾىَى هیوكبًسّ .وَاضُ حس هغلَثی اظ
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تؼبضو فطزی ثطای پطٍضـ ذاللیت ٍ تَلیس افىبض ٍ اًسیكِّبی خسیس زض ؾبظهبى الظم اؾت .اگط تؼبضو
فطزی اظ حس تؼبزل ذبضج گطزز ،ؾبظهبى ضا ثب ثحطاى ضٍثطٍ هیوٌس (حؿیيپَض ٍ لطثبًییبخی.)48 :1396 ،
ؾبذتبض اختوبػی زض هؼطو تغییطات ثی ٍلفِ اؾت ،گطچِ افطاز ؾؼی زض پبیساضی ٍ ثجبت زاضًس .تغییطات
اختوبػی گطچِ زض توبم خَاهغ ٍ توبهی ازٍاض اتفبق افتبزُ ٍ هیافتس اهب هیعاى آى اظ خبهؼِای تب خبهؼِ زیگط
هتفبٍت اؾت .زض خبهؼِای ایي تغییطات تحت قطایظ ذبل هوىي اؾت ؾطیغ ٍلی زض خبهؼِ زیگط وٌس
اؾت .ثط ایي اؾبؼ زض ایي پػٍّف ثِ ثطضؾی تحلیل تغییط زض اضتجبعبت هیبى فطزی ثب تبویس ثط ػَاهل
اختوبػی وبضوٌبى ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی قْط تْطاى پطزاذتِ هیقَز ٍ ایي ؾؤال هغطح هیقَز وِ
آیب ثیي ػَاهل اختوبػی ٍ تغییط اضتجبعبت هیبى فطزی وبضوٌبى اضتجبط هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز؟
اهطٍظُ ثب پیچیسُتط قسى هحیظّبی وبضی ،اضتجبعبت ثِػٌَاى ػبهلی ثطای زؾتیبثی ثِ ؾالهت ،هَفمیت
ٍ ثمبی ؾبظهبًی ثیف اظ ثیف اّویت یبفتِ اؾت .ثیفتط وبضّب زض ؾبظهبى ،اظ عطیك اضتجبط اًدبم هیقَز ٍ
هسیطاى ٍ وبضوٌبى ثسٍى ثطلطاضی اضتجبط ًویتَاًٌس وبضی اًدبم زٌّس .ثسٍى ایدبز اضتجبط ،تؼییي اّساف ٍ
تحمك آىّب ثطًبهِضیعی ،ؾبظهبًسّی هٌبثغ اًؿبًی ٍ غیط اًؿبًی ،گعیٌف وبضوٌبى ٍ آهَظـ آىّب ضّجطی،
اًگیعـ ،اضظیبثی ػولىطز افطاز ٍ ؾبظهبى ٍ ّوبٌّگی اهَض غیطهوىي هیقَز ٍ ؾبظهبىّب اظ ّن هیثبقٌس.
ثِ اقتطان گصاقتي ػمبیسً ،ظط ذَاّی اظ زیگطاى ،تَضیح زازى چیعی وِ اظ زیگطاى هیذَاّین ،وبضوطزى
ثب افطاز هرتلف ٍ ثیبى احؿبؾبت ،ثركی اظ ػَاهلی ّؿتٌس وِ ثِ ثطلطاضی اضتجبط ثب زیگطاى ٍ ّوىبضی ثب
آًبى ووه هیوٌٌس .ثطلطاضی ضٍاثظ ثیي فطزی ،هَتَض هحطن ظًسگی اؾت .اضتجبطّبی ثیي فطزی
ؾبظهبًی ،زض ًتیدِ ّوىبضی وبضوٌبى ثرفّبی هرتلف ثب یىسیگط اتفبق هیافتس (زاهغبًیبى ٍ ّوىبضاى،
.)104 :1397
زض یه اضتجبط ؾبظهبًی چْبض ٍیػگی ّسفوٌس ،ؾبذتبضهٌسٍ ،ظیفِهساضی ٍ هحتبط ثَزى هَضز تَخِ
اؾت .ؾبظهبى ثِػٌَاى یه هَخَز ظًسُّ ،ن ثط هحیظ اثط هیگصاضز ٍ ّن اظ آى تأثیط هیپصیطز ٍ ایي
زیسگبُّ ،ط هدوَػِ ضا زاضای اخعایی هیزاًس وِ ٍخِ اقتطان آىّب ًظن ؾلؿلِ هطاتجیٍ ،اثؿتگی ثِ
یىسیگط ٍ هطظّبی ًفَش پصیطی اؾت .ثِ ػالًٍُ ،ظبم ؾبظهبًی زاضای فطآیٌس زازُ ،ؾتبزُ ٍ ثبظذَضز اؾت.
یىی اظ هْنتطیي خٌجِّبی ضفتبض افطاز زض ؾبظهبى ،اًتمبل نحیح ٍ هؤثط پیبم یب فطآیٌس اضتجبط اؾتٍ .خَز
اضتجبعبت هؤثط ٍ نحیح زض ؾبظهبى ّوَاضُ یىی اظ اخعای هْن زض تَفیك هسیطیت ثِ قوب هیآیس .ثِ
تدطثِ ثبثت قسُ اؾت وِ اگط اضتجبعبت نحیحی زض ؾبظهبى ثطلطاض ًجبقس ،گطزـ اهَض هرتل ٍ وبضّب
آقفتِ هیقَزّ .ط هسیط زضنس لبثل تَخْی اظ ٍلت ذَز ضا نطف اًتمبل ػمبیس ٍ ًظطاتف ثِ زیگطاى
هیوٌسٍ .ظبیف زیگط هسیط ٍ ذبنِّ ٍظبیف اٍ زض ظهیٌة وٌتطل ٍ ؾبظهبى زازى ،ثب هؿبئل ٍ هكىالت
اضتجبعی ّوطاُ اؾت .زض ؾبظهبىّب اضتجبعبت فطآیٌسی ثطای ثِ ّن پیَؾتي اخعای یه ًظبم هیثبقس
(اقطالی ٍ ّوىبضاى .)34 :1388 ،اضتجبعبت ؾبظهبًی زض اثط ثركی ؾبظهبىّب ٍ زؾتیبثی ثِ اّساف آىّب
ًمف ولیسی زاضز .اظ ّویيضٍی چٌبىچِ ضاثغِ ایي هؤلفِ زض عَل فطآیٌس ذلك ،اخطا ٍ ثِ ثوط ضؾیسى
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ایسُّبی خسیس ٍ ثسیغ ثب قٌبذت فطنتّبی ًَ زض ؾبظهبى ثِ عطظ نحیحی تجییي قَز هیتَاًس ًَیس
ثرف زؾتیبثی ثِ هیعاى اثط ثركی ثبالتط ؾبظهبًی ثبقس.
اهطٍظُ اضتجبعبت زض ؾبظهبى ثبػث افعایف یب وبّف ػولىطز ٍ ثْطٍُضی ؾبظهبى هیگطزز ،چٌبىچِ
اضتجبعبت ثِ نَضت هٌبؾت ثب زیگط افطاز زض ؾبظهبى نَضت پصیطز هٌدط ثِ افعایف وبضایی ٍ اثطثركی
ؾبظهبى هیگطزز ٍ ثبلؼىؽّ ،نچٌیي ثؿیبضی اظ هكىالت ٍ آؾیتّبی اختوبػی ٍ فطٌّگی اظ لجیل
ذكًَت ،اًحطافبت خٌؿی ،اػتیبز ،هؿبئل ذبًَازگی هؿتمین یب غیطهؿتمین ثِ هؿئلِ اضتجبعبت ثبظگكت
زاضز .ثٌبثطایي ؾیبؾتگصاضی ٍ ثطًبهِضیعی ثطای انالح ٍ اضتمب خبیگبُ اضتجبعبت اًؿبًی هیتَاًس هؿیطی
هْن خْت اضتمب ٍ ضفغ هكىالت ذطز ٍ والى فطٌّگی تلمی قَز (هْسی ظازُ .)20 :1394 ،اظ عطفی
تؼبضو ثیي وبضوٌبى ًیع خعء الیٌفه ّط ؾبظهبى هحؿَة هیقَز وِ هیتَاًس هؼطف یه ؾبظهبى ثبقس
چطا وِ ّط لسض تؼبضو ثیفتط ثبقس هیتَاًس هٌدط ثِ تَؾؼِ یب ػسم تَؾؼِ یه ؾبظهبى گطزز ٍ ًْبیتبً
اضتجبعبت هیبى وبضوٌبى قىل هیگیطز ،زض ایي پػٍّف تغییطات ؾبذت اختوبػی اضتجبعبت هیبى فطزی
وبضوٌبى ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی ثب تأویس ثط ػَاهل اختوبػی ضا هَضز ثطضؾی ٍ تحلیل لطاض ذَاّین
زاز .هطٍض هجبًی ٍ ًظطی ٍ تدطثی پػٍّف ،زض تجییي هٌبؾت یبفتِّب هؤثط ذَاّس ثَز .لصا زض ظیط ثِ ثطذی
اظ پػٍّفّبی پیكیي ٍ ًظطیِّبی ػوسُ زض ایي حَظُ اقبضُ هیقَز:
ًىَییهمسم ٍ پیط هطازی ( ،)1387تحمیمی ضا ثب ػٌَاى «ثطضؾی ضاثغِ ثیي ٍیػگیّبی قرهیتی
وبضوٌبى ٍ تؼبضو ؾبظهبًی» اًدبم زازُ اًسً .تبیح تحمیك حبضط ًكبى زاز وِ ضاثغِ هثجت هؼٌبزاض آهبضی
ثیي ٍیػگیّبی قرهیتی وبًَى وٌتطل ٍ لسضتعلجی وبضوٌبى ٍ تؼبضو ؾبظهبًی (ثیي فطزی ) ٍخَز
زاضز ٍ ثیي ٍیػگیّبی قرهیتی ػعت ًفؽ ٍ ؾبظگبضی ثب هَلؼیت وبضوٌبى ٍ تؼبضو ؾبظهبًی (ثیي
فطزی) اضتجبط هٌفی هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.
فیبضی ( ،)1388تحمیمی ضا ثب ػٌَاى «تؼبضو ازضان قسُ ٍ ؾجهّبی هسیطیت» هَضز ثطضؾی لطاض
زازُ اؾت .هؿألِ انلی زض ایي پػٍّف ،قٌبذت فضبی ؾبظهبى اظ لحبػ ٍخَز تؼبضو ٍ تضبز ٍ ثطضؾی
ؾجهّبی هَضز اؾتفبزُ هسیطاى ٍ وبضوٌبى خْت حل ٍ ضفغ ایي تؼبضضبت اؾتً .تبیح پػٍّف ًكبى
هیزّس اگط چِ اذتالف هؼٌیزاضی ثیي هسیطاى ٍوبضوٌبى اظ لحبػ ازضان تؼبضو زض ؾبظهبى ٍخَز ًساضز،
اهب هسیطاى تؼبضو ثیفتطی ضا زض ؾبظهبى تكریم زازُاًس .اگطچِ اذتالف هؼٌیزاضی زض اؾتفبزُ اظ
ؾجه ّبی تؼبضو ثیي هسیطاى ٍ وبضوٌبى ٍخَز ًساضز ،اهب ًتبیح ًكبى هیزّس وبضوٌبى ثِ ًؿجت هسیطاى
توبیل ثیفتطی ثطای اؾتفبزُ اظ ؾجه اختٌبة ٍ ههبلحِ زاضًس .اظ ثیي ػَاهل خوؼیتقٌبذتی ًیع تأثیط
خٌؿیت ،ؾي ،تحهیالت ٍ ؾبثمِ ذسهت ثط ازضان تؼبضو ثِ اثجبت ضؾیس.
ظاضػیهتیي ٍ یَؾفظازُ ( ،)1389تحمیمی ثب ػٌَاى «تجییي قبذمّبی هْبضت اضتجبعی هسیطاى ٍ
ًمف آى زض ضضبیت قغلی وبضوٌبى» اًدبم زازُاًسً .تبیح پػٍّف ًكبى هیزٌّس تفبٍت هؼٌبزاض ثیي
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ٍضؼیت هَخَز ٍ هغلَة هْبضت اضتجبعی هسیطاى ٍخَز زاضز .ایي ثساى هؼٌبؾت وِ هسیطاى ؾبظهبى تب
زؾتیبثی ٍضؼیت هغلَة هْبضت اضتجبعی فبنلِ ظیبزی زاضًس.
عْوبؾجی ٍ ّوىبضاى ( ،)1391تحمیمی ضا ثب ػٌَاى «ػَاهل اختوبػی هؤثط ثط احؿبؼ ًبثطاثطیّبی
اختوبػی ٍ پیبهسّبی آى» هَضز ثطضؾی لطاض زازُ اًس .ثط اؾبؼ تحلیل زازُّبی تحمیك ،تفبٍت هؼٌبزاضی
ثیي احؿبؼ ًبثطاثطی اختوبػی ٍ هتغیطّبی فطنتّبی اختوبػی (قبًؽّبی ظًسگی) ،هحسٍزُ
خغطافیبیی ٍ ثطًبهِّبی ضؾبًِای (ضؾبًِ زاذلی یب ذبضخی) ٍخَز زاضز ،اهب ثیي احؿبؼ ًبثطاثطی اختوبػی
ٍ هتغیطّبی لَهیـتّب ،هصاّت ،پبیگبُّبی اختوبػی ،ثطًبهِّبی ضؾبًِای (ثطًبهِّبی هرتلف ضؾبًِای)
ٍ افطاز ثب ؾغَح تحهیالتی هرتلف تفبٍت هؼٌبزاضی ٍخَز ًساضز .هجبضوی ٍ ّوىبضاى ( ،)1392تحمیمی ضا
ثب ػٌَاى «تحلیل ػَاهل اختوبػی فطٌّگی هؤثط ثط تؼْس اختوبػی» هَضز ثطضؾی لطاض زازُ اًس .یبفتِّب
ًكبى هیزٌّس وِ ثیي هتغیطّبیی اظ لجیل؛ اضضبی ًیبظّبی فطزی ،ؾطهبیِ اختوبػی ،اضظـّبی غیط
هبزی ،ضضبیت اختوبػی ،گطٍُ هطخغ فطٌّگی ٍ خبهؼِپصیطی ٍ هتغیط تؼْس اختوبػی یه ضاثغِ هثجت ٍ
هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.
نبفی ٍ ّوىبضاى ( ،)1394تحمیمی ضا ثب ػٌَاى «ضاثغِ ضضبیت قغلی ثب هسیطیت تؼبضو ٍ فطؾَزگی
قغلی» اًدبم زازُاًس .یبفتِّب ًكبى اظ اضتجبط هثجت ٍ هؼٌیزاض ثیي ضضبیت قغلی ٍ ؾجه ضاُحلگطایی
زاقت .ثیي ؾجه وٌتطل ٍ ضضبیت قغلی ضاثغِ هؼىَؼ هؼٌیزاض هكبّسُ قس .ؾجــه ػسم همبثلِ ثب
ضضبیت قغلی اضتجبط هؼٌیزاض ًساقت ٍ ؾِ هؤلفِ فطؾَزگی قغلی (ذؿتگی ػبعفی ،هؿد قرهیت،
فمساى هَفمیت فطزی) ثب ضضبیت ولی اضتجبط هؼىَؼ ٍ هؼٌیزاض زاقتٌس .ثیي ؾجه ضاُحلگطایی ٍ
ذؿتگی ػبعفی اضتىبة هؼىَؼ هؼٌیزاض هكبّسُ قس .ثبتَخِ ثِ ّوجؿتگی ثیي ضضبیت وبضوٌبى ثب
فطؾَزگی قغلی ،ؾجهّبی وٌتطل ٍ ضاُحلگطایی زض ثیي آىّب ،هسیطاى هیتَاًٌس اظ ضٍـّبی وبضآهس اظ
لجیل :پطزاذت حمَق ٍ هعایب هتٌبؾت ثب تَاًبیی ٍ تدطثِ وبضی ،تأهیي اهىبًبت آهَظقی ٍ اضتمب قغلی،
احتطام ٍ ثطذَضز نبزلبًِ ،تكَیك ٍ لسضاًی هٌبؾت ٍ ثِ ٌّگبم ،تمؿین وبض ثط هجٌبی لیبلت ٍ قبیؿتگی،
اضظقیبثی ػولىطز وبضوٌبى ٍ اضائِ ثبظذَضز نحیح السام ٍ ثط ًحَُ ثطٍظ ضفتبض آًبى اثط گصاقتِ ٍ هَخت
افعایف وبضایی ٍ اثط ثركی ثیفتط وبضوٌبى زض خْت اّساف ؾبظهبًی گطزًس .هطازی ٍ ّوىبضاى (،)1394
تحمیمی ضا ثب ػٌَاى «ضاثغِ انَل اذاللی ثب اضتجبعبت اثطثرف ؾبظهبًی» ضا اًدبم زازُاًس .یىی اظ ػَاهل
هْن زض وبّف تؼبضضبت زض زضٍى ؾبظهبى ،اضتجبعبت اثطثرف اؾت وِ ػَاهل هرتلفی ثط آى اثط
هیگصاضزً .تبیح ًكبى زازًس وِ قبذمّبی اذاللی ثط اضتجبعبت اثطثرف ووه هیوٌٌس.
قبئویثطظوی ٍ ّوىبضاى ( ،)1396تحمیمی ضا ثب ػٌَاى «فطآیٌس زضٍى فطزی هكبضوت وبضوٌبى زض
تؿْین زاًف» اًدبم زازُاًسً .تبیح ایي تحمیك ًكبى زازُ اؾت وِ ًگطـ هثجت فطز زض هَضز تؿْین
زاًف ،ثبٍضّبی ولی فطز ،اهیبل ٍ ػاللِّب ٍ ضٍحیبت فطز ،قرهیت ،هكرهبت غًتیىی ،ذبًَازگی ٍ
تحهیلی ،ضفتبض گیطًسُ زاًف زض ایدبز حؽ ذَة هؤثط اؾت ٍ هٌدط ثِ هیل ثِ تؿْین زاًف هیگطزز .اظ

121

تغییرات اجتماعی -فرهنگی ،سال هجدهم ،شماره شصت و هشتم ،بهار 0011

عطیك آظهَى ضگطؾیَىً ،مف هساذلِگطایبًِ ٍاحس ؾبظهبًی ،هىبى ؾبظهبًیًَ ،ع وبض ٍ ظهبى تؿْین زاًف
زض ایدبز هیل ثِ تؿْین زاًف ًیع هَضز تأییس ٍالغ قس .ثِعَض ولی زض ایي پػٍّف ثب ضٍیىطزی اوتكبفی
تطویجی هكرم قس وِ ػَاهل زضٍى فطزی زض هیل ثِ ؾْین زاًف هتأثط ثَزُ ٍ لصا ؾبظهبى هی تَاًس ثب
تمَیت ایي ػَاهل ،هكبضوت زض تؿْین زاًف ضا افعایف زّس.
زاهغبًیبى ٍ ّوىبضاى ( ،)1397تحمیمی ثب ػٌَاى «عطاحی ٍ تجییي هسل قبیؿتگی زض اضتجبعبت ثیي
فطزی -ؾبظهبًی» ،اًدبم زازُاًسً .تبیح ایي تحمیك ًكبى هیزّس وِ اثؼبز هْن قبیؿتگی اضتجبعی ثیي
فطزی زض ؾبظهبى ػجبضت اظ ّوسلی ،زیگط هحَضی ،ذَز گكَزگی ،هسیطیت تؼبضو ،هسیطیت تؼبهالت،
اًؼغبفپصیطی ،خطأتهٌسی ،ضاحتی اختوبػی ،ثیبًگطی ،هؿتمین ٍ ثیٍاؾغِ ثَزى ،حوبیتگطی ،تأثیط
گصاضی ثط زیگطاى ٍ ّسف هحَضی وِ زض پٌح ؾغح تؼبهلی هرتلف ثب یىسیگط ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌیزاضی
زاضًس.
1
غاًَ ٍ وَ ( ،)2012تحمیمی ضا ثب ػٌَاى «تؼبضو ظًسگی وبضی وبضوٌبى ثب هتغیط هیبًدی ضضبیت
قغلی» اًدبم زازُاًسً .تبیح ًكبى هیزّس وبضوٌبًی وِ توبیل ونتطی ثِ ایدبز تؼبضو زض اضتجبعبت زاضًس،
ًمبط هثجت ثیفتطی ضا زض هحل وبض ذَز هس ًظط لطاض هیزٌّس ٍ ًْبیتبً اظ حوبیتّبی ثیفتط هسیطیت
ثْطُهٌس هیقًَس ٍ ؾیبؾتّبی ذبًَازگی ثْتطی ضا زًجبل هیوٌٌس .هطٍض پیكیٌِّب ًكبى هیزّس تبوٌَى
ّیچ پػٍّكی ثِ تحلیل تغییطات ؾبذت اختوبػی اضتجبعبت هیبى فطزی ثب تأویس ثط ػَاهل اختوبػی
ًپطزاذتِ اؾت.
2
اهیت وَهبض ؾیٌگ ( ،)2014تحمیمی ضا ثب ػٌَاى «ًمف اضتجبعبت ثیي فطزی زض اثط ثركی ؾبظهبًی»
اًدبم زازُاًس .زض ایي پػٍّف ؾؼی قسُ اؾت تب ثْتط زضن وٌس وِ چگًَِ اضتجبعبت ثیي فطزی هیتَاًس
ػولىطز ؾبظهبىّب ضا ثْجَز ثركٌس .زض ایي پػٍّف ثِ تَنیف آىچِ وِ تَؾظ اضتجبعبت ثیي فطزی،
اثطثركی ؾبظهبًی اّویت زاضز ٍ ایٌىِ چگًَِ اضتجبعبت ثیي فطزی ثط ػٌبنط هرتلف اثطثركی ؾبظهبًی
تأثیط هیگصاضز ثحث هیوٌس .وبضازا ٍ وبتپِ ،)2014( 3تحمیمی ضا ثب ػٌَاى «تأثیط ؾطهبیِ ضٍاىقٌبذتی ثط
تؼبضو زض همبثل ظًسگی وبضی ٍ تغییط قغل» زض وكَض تطویِ اًدبم زازُاًس .ایي پػٍّف ثِ ثطضؾی
تؼبضو زضثیي ظًسگی وبضی ٍ ظًسگی ذبًَازگی پطزاذتِ ٍ ًگطـّبی اقتجبُ ضا زض ایي ذهَل هَضز
اضظیبثی لطاض زازُ اؾت .زض ضاثغِ ثب ؾطهبیِ ضٍاىقٌبذتی ،ذَزوبضآهسی ،اهیس ،ذَـثیٌی ٍ اًؼغبفپصیطی
ضا زض ًظط گطفتِ اؾتً .تبیح ایي تحمیك ًكبى هیزّس وِ ؾطهبیِ ضٍاىقٌبذتی ثِعَض غیط هؿتمین ثط
ضٍاثظ ذبًَازگی تأثیط زاقتِ ٍ ضٍاثظ ذبًَازگی ثط ٍظبیف ٍ اقتیبق ثِ وبض تأثیط زاضًس وِ ایي اضتجبعبت
هٌدط ثِ تؼبضو یب ػسم تؼبضو هیگطزز.

1- Qu & Zhao
2- Amit Kumar Singh
3- kaatepe & karadas
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قپطظ ٍ ّوىبضاى ،)2016( 1زض تحمیمی «ًَآٍضی زض وبضوٌبى ؾتبزی ثط هجٌبی ًمف تؼبضو ٍ ًحَُ
ػولىطزقبى» ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازُاًسً .تبیح ایي تحمیك ًكبى هیزّس وِ تؼبضو زضقطوتّب ثِ زلیل
ػسم تَاًبیی هسیطیت اضتجبعبت ٍ ایدبز پیچیسگی قىل هیگیطز ٍ تؼبضو ثط توبم ذسهبت ٍ ػولىطز
ؾبظهبًی تأثیط گصاض هیثبقس .زیَیؽ ٍ ّوىبضاى ،)2016( 2زض تحمیمی «ضٍیىطز ثِ ؾیؿتن اؾتفبزُ اظ
فضبی هدبظی فیؽ ثَن ٍ اضتجبعبت اًؿبًی» ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازُاًسً .تبیح حبوی اظ آى اؾت وِ
ضضبیت اظ ًَع اضتجبعبت اًؿبًی زض فیؽ ثَن ٍخَز ًساضز ٍافطاز هیذَاٌّس تب ویفیت اضتجبعبت اًؿبًی
افعایف یبثس.
قیب ،)2017( 3زض تحمیمی «تأثیط هٌفی تؼبضو زض ظًسگی وبضی ثط ضفتبض قْطًٍس ؾبظهبًی» ضا هَضز
ثطضؾی لطاض زازُ اؾت .ایي تحمیك زض ثیي هسیطاى پطٍغُ زض وكَض چیي (تؼساز  )154ثِ اًدبم ضؾیسُ اؾت.
ایي تحمیك ضفتبض ،ذاللیت فطزی ٍ قطایظ ًگْساضی هٌبثغ اًؿبًی ضا زض پطٍغُّب هَضز ؾٌدف لطاض زازُ ٍ
ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسُ اؾت وِ زضگیطی ذبًَازُ هٌدط ثِ تؼبضو زض هحیظ وبض قسُ ٍ ثٌبثطایي ضطٍضی
اؾت زض اضتجبعبت ؾبظهبًی ثِ قطایظ تؼبزل ظًسگی ٍ وبض تَخِ قَز.
ثب زلت ٍ وٌىبـ زض هىتت ضٍاثظ اًؿبًی زض ًظطیِّبی ؾبظهبى ایي فطضیِ اؾتٌجبط هیقَز وِ
هسیطیت ٍ ضؼف ضّجطی ،ػسم هسیطیت هكبضوتی ،یب ػسم هسیطیت ؾبظًسُ ثبػث تؼبضو زض ضٍاثظ ثیي
افطاز هیقَز ٍ اگط ثِ احؿبؾبت ٍ ػَاعفاًؿبًی ،اضظـّبٌّ ،دبضّبی گطٍّی ،ضٍاثظ غیط ضؾوی ،تفبٍتّبی
فطزی ،تمَیت ضٍحیِ ،ایدبز قطایظ هحیغی هؿبػس ٍ اًگیعـ وبضوٌبى تَخِ قَز ٍ ؾجه ضّجطی،
هكبضوتی ٍ اًؿبىگطا ثبقس ،تؼبضو زض ضٍاثظ ثیي افطاز ثٍِخَز ًویآیسّ .نچٌیي هؼتمسًس اضتجبعبت
ثیيفطزی ثط هجٌبی اًگیعُّبی فطزی ،تَاًبییّب ٍ ٍیػگیّبی قرهیتی ایدبز هیقًَس ٍ چٌبىچِ افطاز
زض هَضز ّط یه اظ آىّب ثط هجٌبی هَلؼیت ،اضتجبعی ًساقتِ ثبقس ،هَلؼیت آًبى اظ لحبػ اختوبػی تحت
تأثیط لطاض هیگیطز (ایعزی یعزاىآثبزی.)30 :1379 ،
ثب اؾتٌجبط اظ ًظطیِ ظتَهىب ،پبتٌبم ٍ ایىبًي ،اگط هكبضوت ثط پبیِ ٍ هجٌبی نحیح پبیِ گصاضی قَز،
اػتوبز هطزم ثِ یىسیگط افعایف هییبثس ٍ اظ آىخبیی وِ تغییط ٍ اػتوبز اضتجبط تٌگبتٌگی ثب یىسیگط زاضًس،
تؼبضو فطنتّبی تَؾؼِ یب وبّف اػتوبز ضا آقىبض هیوٌس .هؼوَالً تؼبضو زقوي اػتوبز هحؿَة
هیقَز .تؼبهالت زض یه تؼبضضی وِ قسیس اؾت پیچیسُتط ٍ هكىلتط ذَاّس ثَز ٍ پتبًؿیل ثیفتطی
ثطای ایدبز احؿبؾبت هٌفی زاضز .زض ػَو ایي اهط هوىي اؾت هٌدط ثِ وبّف ضفتبضّبی هكبضوتی ٍ
وبّف ازضان اظ ػسالت هیبى اػضبی گطٍُ قَز (چبضینبزق ٍ هدسی .)99 :1395 ،زضًتیدِ هیتَاى
ایي گًَِ هغطح ًوَز وِ قست تؼبضو ثب اػتوبز اضتجبط هؼىَؼ زاضز .اظ ًظطیِی التَى هبیَ هیتَاى

1- shcepers
2- Davies
3- Xia
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اؾتٌجبط وطز وِ ثْجَز قطایظ اختوبػی ثبػث افعایف ثبظزّی وبضوٌبى زض هحیظ وبض هیقَزٍ .ی ػالٍُ
ثط وبضایی ،احؿبؾبت وبضوٌبى ،تَخِ ثِ قأى اًؿبًی ،تَخِ ثِ ضٍاثظ اختوبػی ،تَخِ ثِ ضٍایظ ضؾوی ٍ
غیط ضؾوی ،تَخِ ثِ ضضبیت وبضوٌبى ٍ تَخِ ثِ هكبضوت ٍ ّوىبضی افطاز ضا زض هحیظ وبض ثطای ثبظزّی
هفیس هیزاًؿتٌس .اًؿبى هَخَزی اختوبػی اؾت ٍ توبیل زاضز ثب اًؿبىّبی زیگط ّوىبضی ٍ هكبضوت
وٌس .توبیل ثِ ّوىبضی اؾت وِ هَخت قىلگیطی ؾبظهبىّبی اختوبػی قسُ اؾت .ؾبظهبىّبی ضؾوی
ًویتَاًٌس ایي ّوىبضی ٍ توبیل ثِ گطٍُ ٍ اختوبع ضا ًبزیسُ ثگیطًس (للیپَض .)394 :1397 ،ثطاؾبؼ
ًظطیِّبی ّنتىبهلی خبهؼِ ٍ ؾبظهبى ثطذی اظ اًسیكوٌساى خبهؼِقٌبؾی ؾبظهبى تأویس زاضًس وِ ؾطهبیِ
اختوبػی وبضوٌبى زض ثیطٍى اظ ؾبظهبى ثط هكبضوت اختوبػی آًبى زض زضٍى ؾبظهبى ٍ اًؿدبم ٍ یىپبضچگی
ؾبظهبًی تأثیط گصاض اؾت (ّوبى .)394 ،اظ ایي ًظطیِ اؾتٌجبط هی قَز وِ ّط چِ ؾطهبیِ اختوبػی یب
هكبضوت ٍ اػٌوبز وبضوٌبى زض ثیطٍى اظ ؾبظهبى پبییي ثبقس ،تغییط اضتجبعبت هیبى فطزی آًبى زض ؾبظهبى
افعایف هییبثس .ثط اؾبؼ چبضچَة ًظطی پػٍّف ،فطضیِّبی ظیط هغطح هیقَز:
فرضیه اصلی پژوهش؛ ػَاهل اختوبػی ثط تغییطات ؾبذت اختوبػی اضتجبعبت هیبىفطزی وبضوٌبى
زیَاى ػسالت ازاضی تأثیطگصاض اؾت.
فرضیههای فرعی پژوهش؛
 -1هكبضوت اختوبػی ثط تغییطات ؾبذت اختوبػی اضتجبعبت هیبىفطزی وبضوٌبى زیَاى ػسالت ازاضی
تأثیطگصاض اؾت.
 -2اػتوبز اختوبػی ثط تغییطات ؾبذت اختوبػی اضتجبعبت هیبىفطزی وبضوٌبى زیَاى ػسالت ازاضی
تأثیطگصاض اؾت.
 -3پبیگبُ اختوبػی پسض ثط تغییطات ؾبذت اختوبػی اضتجبعبت هیبىفطزی وبضوٌبى زیَاى ػسالت ازاضی
تأثیطگصاض اؾت.
 -4پبیگبُ اختوبػی هبزض ثط تغییطات ؾبذت اختوبػی اضتجبعبت هیبىفطزی وبضوٌبى زیَاى ػسالت ازاضی
تأثیطگصاض اؾت.
روش

زض پػٍّف حبضط ثطای تحلیل ٍ هغبلؼِ خبهؼِقٌبذتی ضاثغِ هتغیطّبی اختوبػی ٍ تؼبضو اضتجبعبت
هیبى فطزی اظ ضٍـ پیوبیكی اؾتفبزُ قسُ اؾت .ضٍـ پیوبیف ،یىی اظ اًَاع ضٍـ تحمیك ووّی اؾت
وِ اهىبى زؾتیبثی ثِ ًتبیح تؼوینپصیط ضا ثطای هحمك فطاّن هیؾبظز .ثسیي هؼٌب وِ هحمك هیتَاًس ثب
هغبلؼِ ثط ضٍی ًوًَِ گعیٌف قسُ اظ یه خبهؼِ آهبضی ،یبفتِّب ضا ثِ ول خبهؼِ آهبضی تؼوین زّس .ایي
همبلِ اظ ًظط ّسف وبضثطزی اؾت .وبضثطز ایي تحمیك ثِ عَض ذبل ثطای ثطًبهِضیعاى ًظبم ازاضی ثِ ٍیػُ
لَُ لضبئیِ ٍ ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی اؾت .خبهؼِ آهبضی ایي پػٍّف قبهل وبضوٌبى قبغل زض زیَاى
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ػسالت ازاضی اؾتبى تْطاى زض ؾبل ّ 1397ؿتٌس وِ حسٍز ً 1000فط ثَزًس .زض ایي پػٍّف اظ عطیك
خسٍل هَضگبى ثب پیفثیٌی ذغبی ثطآٍضز ٍ ضیعـ احتوبلیً 278 ،فط ثِ ػٌَاى ًوًَِ انلی تحمیك ،تؼییي
قسُاًس .ثطای اًدبم ًوًَِگیطی زلیك ثِ ذبعط ٍیػگی خبهؼِ آهبضی هَضز هغبلؼِ ،اظ ضٍـ ًوًَِگیطی
ؾیؿتوبتیه اؾتفبزُ قسُ اؾت .ؾغح تحلیل پػٍّف حبضط ذطز ٍ ٍاحس تحلیل ًیع فطز پبؾرگَ اؾت .زض
پػٍّف حبضط ثطای خوغآٍضی اعالػبت اؾٌبزی اظ فیفثطزاضی ٍ زض ضٍـ پیوبیكی اظ اثعاض پطؾكٌبهِ
اؾتفبزُ قس .ثِ ایي نَضت وِ هتغیطّبی هغطح قسُ زض تحمیك ثِعَض ؾیؿتوبتیه ثِ هؼطفّب ٍ ؾؤاالت
هٌبؾت ثطگطزاًسُ قسُ ٍزض لبلت پطؾكٌبهِ ترههی تٌظین قسُاًس .پطؾكٌبهِ عطاحی قسُ حبٍی 70
ؾؤال ثَزُ اؾت .اًساظُی آلفبی وطًٍجبخ هتغیطّب ،ثطای هتغیط تؼبضو اضتجبط هیبىفطزی ٍ ،0/6 ،ثطای
هتغیط هكبضوت اختوبػی ٍ اػتوبز اختوبػی  0/8هیثبقس وِ ًكبى اظ پبیبیی لبثل لجَل هتغیطّبی تحمیك
زاضز .زض ایي پػٍّف ثطای تدعیِ ٍ تحلیل یبفتِّبی تَنیفی ٍ تجییٌی ،اظ ًطمافعاض  SPSSاؾتفبزُ گطزیس.
یافتهها

یافتههای توصیفی؛ ًتبیح ؾٌدف هتغیطّبی خوؼیتقٌبذتی تحمیك ثیبًگط ایي اؾت وِ حسٍز
 78زضنس اظ وبضوٌبى زیَاى ػسالت ازاضی اؾتبى تْطاى هطز ٍ ّویي زضنس زاضای زٍ فطظًس ثَزُاًس .اغلت
وبضوٌبى هَضز هغبلؼِ زض گطٍُ ؾٌی  33تب  42لطاض زاقتِ اؾت .هتَؾظ تحهیالت افطاز ،لیؿبًؽ ثَزُ
اؾت 34 .زضنس وبضوٌبى اظ ؾبثمِ وبض پبییٌی ثطذَضزاضّؿتٌس .زضنس ثیفتطی اظ وبضوٌبى قبغل زض
ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی زض پؿت هتهسی اهَض ازاضی اقتغبل زاقتِاًس ٍ اظ پطؾتیػ قغلی هیبًِای
ثطذَضزاض ثَزًس 29 .زضنس اظ پسضاى وبضوٌبى قبغل زض ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی وبضهٌس ازاضُ ٍ حسٍز
 59زضنس اظ هبزضاى وبضوٌبى قبغل زض ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی ذبًِزاض ثَزُاًس ٍ اظ پطؾتیػ قغلی
هیبًِای ثطذَضزاض ّؿتٌس.
ًتبیح ؾٌدف هتغیطّبی انلی پػٍّف ثیبًگط ایي اؾت وِ ً 12فط ( 5/2زضنس) اضتجبعبت هیبىفطزی
وبضوٌبى زض ؾبظهبى ذیلیون ثَزُ اؾتً 56 ،فط ( 24/2زضنس) اضتجبعبت هیبىفطزی آىّب زض ؾبظهبى ون،
ً 104فط ( 45زضنس) اضتجبعبت هیبىفطزی آىّب زض ؾبظهبى هتَؾظً 46 ،فط (19/9زضنس) اضتجبعبت هیبى
فطزی آًْب زض ؾبظهبى ظیبز ٍ ً 13فط ( 5/6زضنس) اضتجبعبت هیبى فطزی آىّب زض ؾبظهبى ذیلی ظیبز ثَزُ
اؾت ثٌبثطایي اضتجبعبت هیبى فطزی وبضوٌبى ؾبظهبى زض حس هتَؾظ ثِ ثبال ثِزؾت آهس .هكبضوت اختوبػی
وبضوٌبى ًكبى هیزّس وًِ 15 ،فط ( 5/7زضنس) زاضای هكبضوت اختوبػی ذیلی ونً 42 ،فط ( 15/8زضنس)
هكبضوت اختوبػی زض حس ونً 112 ،فط ( 42/3زضنس) زض حس هتَؾظً 72 ،فط ( 72/2زضنس) زضحس ظیبز ٍ
ً 24فط ( 9/1زضنس) هكبضوت اختوبػی زض حس ذیلی ظیبز اؾت .زض هدوَع ًتبیح تَنیفی ًكبى هیزّس
وِ هكبضوت اختوبػی زض حس هتَؾظ ثِ ثبال اؾت .اػتوبز اختوبػی وبضوٌبى ًكبى هیزّسً 15 ،فط (6/3
زضنس) زاضای اػتوبزاختوبػی ذیلیون ّؿتٌسً 53 ،فط ( 22/2زضنس) زض حس ونً 105 ،فط ( 43/9زضنس)
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زضحس هتَؾظً 60 ،فط ( 25/1زضنس) زض حس ظیبز ٍ ً 6فط ( 2/5زضنس ) زاضای اػتوبز اختوبػی زض حس ذیلی
ظیبز ّؿتٌس .زض هدوَع اػتوبز اختوبػی زض حس هتَؾظ اؾت .پبیگبُ اختوبػی پسض ًكبى هیزّس وِ 33
ًفط (13/4زضنس) اظ پبیگبُ اختوبػی ذیلی پبییيً 47 ،فط ( 19/1زضنس) اظ پبیگبُ اختوبػی پبییيً 94 ،فط
( )38/2پبیگبُ اختوبػی هتَؾظً 67 ،فط ( 27/2زضنس) پبیگبُ اختوبػی ثبال ٍ ً 5فط (2زضنس) اظپبیگبُ
اختوبػی ذیلی ثبالیی ثطذَضزاض ّؿتٌس .زض هدوَع پبیگبُ اختوبػی پسض وبضوٌبى قبغل زض ؾبظهبى زیَاى
ػسالت ازاضی زض حس هتَؾظ اؾت .پبیگبُ اختوبػی هبزض ًكبى هیزّسً 1 ،فط ( 2/5زضنس) اظ پبیگبُ
اختوبػی ذیلی پبییيً 5 ،فط (12/5زضنس) اظ پبیگبُ اختوبػی پبییيً 7 ،فط (17/5زضنس) پبیگبُ اختوبػی
هتَؾظً 15 ،فط ( 37/5زضنس) پبیگبُ اختوبػی ثبال ٍ ً 12فط ( 30زضنس) اظ پبیگبُ اختوبػی ذیلی ثبالیی
ثطذَضزاض ّؿتٌس .زض هدوَع پبیگبُ اختوبػی هبزض وبضوٌبى قبغل زض ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی زض حس
ثبالیی اؾت.
یافتههای تبیینی؛ ًتبیح اضتجبط ّوجؿتگی هیبى هتغیطّبی پػٍّف زض خسٍل ظیط هكرم قسُ
اؾت.
جدول ( :)1ضرایب همبستگی تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی با تأکید بر عوامل اجتماعی
متغیزَا
تغییز ارتباطات
میان فزدی

عًامل اجتماعی
َمبستگی پیزسًن
سطح معىاداری sig

 -0/11
 0/61

مشارکت اجتماعی
 -0/34
 0/00

اعتماد اجتماعی
 -0/40
 0/00

پایگاٌ اجتماعی پدر
 0/08
 0/25

پایگاٌ اجتماعی مادر
 0/37
 0/03

یبفتِّبی خسٍل فَق ًكبى هیزّس وِ ؾغح هؼٌبزاضی ضاثغِ ػَاهل اختوبػی ٍ تغییط اضتجبعبت هیبى
فطزی وبضوٌبى تحمیك  ،sig; 0/61قسُ اؾت ثٌبثطایي فطضیِ هحمك هَضز تأییس لطاض ًویگیطز .ثٌبثطایي
ثیي ایي زٍ هتغیط ّوجؿتگی ٍخَز ًساضز .ثب تَخِ ثِ ؾغح هؼٌبزاضی  ،sig; 0/00ضاثغِ هكبضوت اختوبػی
ثب تغییط اضتجبعبت هیبىفطزی وبضوٌبى ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی هؼٌبزاض هیثبقس ٍ فطضیِ هحمك هَضز
تأییس لطاض هیگیطز .خْت ایي ضاثغِ هٌفی ٍ هؼىَؼ اؾت .لسض هغلك هیعاى ایي تأثیط  r= -0/34هیثبقس
وِ ًكبى هیزّس قست ضاثغِ زض حس هتَؾظ اؾت .ثب تَخِ ثِ ؾغح هؼٌبزاضی ،sig; 0/00ضاثغِ اػتوبز
اختوبػی ثب تغییط اضتجبعبت هیبى فطزی وبضوٌبى ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی هؼٌبزاض هیثبقس ٍ فطضیِ
هحمك هَضز تأییس لطاضهیگیطز .خْت ایي ضاثغِ هٌفی ٍ هؼىَؼ اؾت .لسض هغلك هیعاى ایي تأثیط0/40
= rهیثبقس وِ ًكبى هیزّس قست ضاثغِ زض حس هتَؾظ اؾت .ثب تَخِ ثِ ؾغح هؼٌبزاضی ،sig= 0/08ضاثغِ پبیگبُ اختوبػی پسض ثب تغییط اضتجبعبت هیبى فطزی وبضوٌبى ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی هؼٌبزاض
ًویثبقس ٍ فطضیِ هحمك هَضز تأییس لطاض ًویگیطز .ثٌبثطایي ثیي ایي زٍ هتغیط ّوجؿتگی ٍخَز ًساضز .ثب
تَخِ ثِ ؾغح هؼٌبزاضی  ،sig= 0/03ضاثغِ پبیگبُ اختوبػی هبزض ثب تغییط اضتجبعبت هیبى فطزی وبضوٌبى
ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی هؼٌبزاض هیثبقس ٍ فطضیِ هحمك هَضز تأییس لطاض هیگیطز .خْت ایي ضاثغِ

125

تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی با تأکید بر عوامل اجتماعی . . .

هثجت ٍ هؿتمین اؾت .لسض هغلك هیعاى ایي تأثیط  r= 0/37هی ثبقس وِ ًكبى هیزّس قست ضاثغِ زض حس
هتَؾظ اؾت.
تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی
کارکنان دیوان عدالت اداری با تأکید بر عوامل اجتماعی؛ ًتبیح ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ ًكبى
زازوِ زض فبنلِ اعویٌبى  95زضنس ،اػتوبز اختوبػی زض تؼییي تغییط اضتجبعبت هیبى فطزی وبضوٌبى تأثیط
هؿتمین زاقتِ اؾت ،هكبضوت اختوبػی ،پبیگبُ اختوبػی پسض ،پبیگبُ اختوبػی هبزض اثط هؿتمین ًساقتِاًس.
ثِعَض ولی ضاثغِ هسل ضگطؾیًَی ثب حضَض هتغیط اػتوبز اختوبػی ،هكبضوت اختوبػی ،پبیگبُ اختوبػی پسض،
پبیگبُ اختوبػی هبزض ثط هتغیط تغییط اضتجبعبت هیبى فطزی تأثیط ضؼیفی زاقتِ اؾت .ثب تَخِ ثِ ضطایت ثِ
زؾت آهسُ هسل تدطثی تحمیك ثِ نَضت ظیط تحلیل هی گطزز:
یبفتِّبی حبنل ًكبىزٌّسُ آى اؾت وِ هیعاى تأثیط هؿتمین هتغیط اػتوبز اختوبػی ثط تغییط اضتجبعبت
هیبىفطزی ثطاثط ثب  -0/52زضنس ثطآٍضز قسُ اؾت .زض ذهَل هتغیط هكبضوت اختوبػی ،هیعاى تأثیط هتغیط
هكبضوت اختوبػی ثط تغییط اضتجبعبت هیبى فطزی اظ عطیك ضطیت غیط هؿتمین ثطاثط ثب  r= 0/012گعاضـ
قسُ اؾتّ .ن چٌیي هیعاى تأثیط هتغیط پبیگبُ اختوبػی هبزض ثط تغییط اضتجبعبت هیبى فطزی اظ عطیك ضطیت
غیطهؿتمین ثطاثط ثب  r= 0/17ثِزؾت آهسُ اؾت .هیعاى تأثیط هتغیط پبیگبُ اختوبػی پسض ثط تغییط اضتجبعبت
هیبى فطزی اظ عطیك ضطیت غیطهؿتمین ثطاثط ثب  r= 0/17ثِزؾت آهسُ اؾت .هسل تحمیك ًكبى زاز وِ
اػتوبز اختوبػی تأثیط هؿتمین ٍ هٌفی ثط تغییط اضتجبعبت هیبى فطزی زاضز .یؼٌی وبضوٌبًی وِ اظ اػتوبز
اختوبػی ثبالیی ثط ذَضزاض ثَزًس .اظ تؼبضو اضتجبط هیبىفطزی ونتطی ثطذَضزاضًس .پبیگبُ اختوبػی پسض
تأثیط هٌفی ٍ هؼىَؼ ثط اػتوبز اختوبػی زاضز ،یؼٌی ّط چِ پسض وبضوٌبى اظ پبیگبُ اختوبػی ثبالتطی
ثطذَضزاض ثبقٌس ،اػتوبز اختوبػی ونتطی زاضًس .پبیگبُ اختوبػی هبزض تأثیط هٌفی ٍ هؼىَؼ ثط اػتوبز
اختوبػی زاضز ،یؼٌی ّط چِ هبزض وبضوٌبى اظپبیگبُ اختوبػی ثبالتطی ثطذَضزاض ثبقٌس ،اػتوبز اختوبػی
ونتطی زاضًس .هكبضوت اختوبػی تأثیط هٌفی ٍ هؼىَؼ ثط اػتوبز اختوبػی زاضز ،یؼٌی ّط چِ هكبضوت
اختوبػی وبضوٌبى ثیفتط ثبقس ،اػتوبز اختوبػی ونتط اؾت .پبیگبُ اختوبػی هبزض تأثیط هثجت ثط پبیگبُ
اختوبػی پسض زاضز ،یؼٌی پبیگبُ اختوبػی هبزض ثط پبیگبُ اختوبػی پسض تأثیطگصاض اؾت.
جدول ( :)2رگرسیون پیص بینی ضده تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی کارکنان دیوان عدالت اداری با تأکید بر
عوامل اجتماعی
مدل
1

ضزیب َمبستگیR
0/52

ضزیب تعییه Rsquare
0/27
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ضزیب تعییه تعدیل یافتٍ
0/23

خطای معیار
5/65
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جدول ( :)3نتایج آزمون آنوا ( )Anovaتغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی کارکنان دیوان عدالت اداری
مىبع تغییزات

مجمًع مجذيرات

df

میاوگیه مجذيرات

تحلیل ياریاوس f

سطح معىاداری sig

تغییزات بیه گزيَی

253/241

1

253/241

7/921

0.01

تغییزات درين گزيَی

671/368

21

31/970

جمع

924/609

22

مدل
1

جدول ( :)4ضرایب رگرسیون مدل پیص بینی ضده تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی کارکنان دیوان عدالت اداری
جدايل ضزایب

مىبع تغییزات
ضزایب استاوداردشدٌ B
مقادیز

(عددثابت )a

اعتماد اجتماعی

61/363

ضزایب استاودارد شدٌ Beta

-0/52

-0/304

t

sig

11/078

0.00

-2/814

0.01

)عددمستقل یا)b

-1/34

پایگاٌ اجتماعی پدر

-1/22
اعتماد اجتماعی

ارتباطات میان فزدی

1/33
-

1/13
-

1/33

1/21
1/11
پایگاٌ اجتماعی مادر

مشارکت اجتماعی

ضکل ( :)1مدل تجربی تحقیق

بحث و نتیجهگیری

ایي تحمیك ثِ ثطضؾی تحلیل تغییط ؾبذت اختوبػی اضتجبعبت هیبى فطزی ثب تبویس ثط ػَاهل اختوبػی
وبضوٌبى ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی قْط تْطاى پطزاذتِ اؾت .اظ زیسگبُ ًظطیِ ظتَهىب ،پبتٌبم ٍایىبًي،
تؼبضو ٍ تغییط اضتجبعبت هیبىفطزی ثبػث ،وبّف ضفتبضّبی هكبضوتی ٍ وبّف ازضان اظ ػسالت هیبى
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اػضبی گطٍُ هیقَز .یؼٌی هیتَاى گفت قست تؼبضو ٍ تغییط اضتجبعبت هیبىفطزی ثب اػتوبز ٍ هكبضوت
اختوبػی وبضوٌبى اضتجبط هؼىَؼ زاضز .یبفتِّبی تحمیك ثب ًظطیبت ظًَهىب ،پبتٌبم ٍ ایىبًي ّوؿَ
هیثبقس ٍ ضاثغِ هكبضوت اختوبػی ٍ اػتوبز اختوبػی ثب تغییط اضتجبعبت هیبىفطزی وبضوٌبى ؾبظهبى زیَاى
ػسالت ازاضی هؼٌبزاض هیثبقس ٍ فطضیِ هحمك هَضز تأییس لطاض هیگیطز .ثط اؾبؼ ًظطیِّبی ّنتىبهلی
ّط چِ هكبضوت ٍ اػتوبز اختوبػی وبضوٌبى زض ثیطٍى اظ ؾبظهبى پبییي ثبقس ،تؼبضو ٍ تغییط اضتجبعبت
هیبىفطزی آًبى زض ؾبظهبى افعایف هییبثس .یبفتِّبی تحمیك ثب ًظطیبت ّنتىبهلی ّوؿَ هیثبقس ٍ
ضاثغِ هكبضوت ٍ اػتوبز اختوبػی ثب تغییط اضتجبعبت هیبىفطزی وبضوٌبى ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی
هؼٌبزاض هیثبقس ٍ فطضیِ هحمك هَضز تأییس لطاض هیگیطز.
اظ زیسگبُ هىتت ضٍاثظ اًؿبًی اگط زض ؾبظهبى ثِ احؿبؾبت ٍ ػَاعف اًؿبًی ،اضظـّب ٍ ٌّدبضّبی
گطٍّی ،ضٍاثظ غیطضؾوی ،تفبٍتّبی فطزی ،تمَیت ضٍحیِ ،ایدبز قطایظ هحیغی هؿبػس ٍ اًگیعـ وبضوٌبى
تَخِ قَز ،زیگط خبیی ثطای تضبز ٍ تٌف ثبلی ًویهبًس .یبفتِّبی تحمیك ثب زیسگبُ هىتت ضٍاثظ اًؿبًی
ًؿجتبً ّوؿَ اؾت .پبیگبُ اختوبػی هبزض ثب تغییط اضتجبعبت هیبىفطزی وبضوٌبى ؾبظهبى زیَاى ػسالت ازاضی
هؼٌبزاض هیثبقس ٍ فطضیِ هحمك هَضز تأییس لطاض هیگیطز .ثب تَخِ ثِ اّویت هَضَع ٍ ًمف تغییط اضتجبعبت
هیبى فطزی وبضوٌبى ،هؿئَلیي ؾبظهبًی ّنچَى زیَاى ػسالت ازاضی هیتَاًٌس ثب اؾتفبزُ اظ ًتبیح ایي پػٍّف
تالـ ًوبیٌس تب تؼبضضبت هٌفی زض ثیي وبضوٌبى ونتط ثطٍظ وٌس ٍ ثب ثطًبهِضیعی هسٍى زض خْت تَؾؼِؾبظهبًی
ذَز حطوت ًوبیٌس ،ظیطا تَؾؼِ ؾبظهبًی ٍ حطوت ضٍ ثِ خلَی ؾبظهبًی ّنچَى زیَاى ػسالت ازاضی ثِ خبهؼِ،
اهیس ،اػتوبز ٍ ثبػث هكبضوت ثیفتط هطزم زض خبهؼِ ٍ اهَض اخطایی هیقَز ٍ ثب تَخِ ثِ هؤثط ثَزى
قبذمّبی اضتجبعبت هیبىفطزی ثط اضتمبی ؾغح ویفیت ظًسگی وبضی ٍ تؼْس ؾبظهبًی ثِ اضتمبی ؾغح
ػَاهل اختوبػی ثِ ػٌَاى یىی اظ هتغیطّبی ثؿیبض هْن ضفتبض ؾبظهبًی اّتوبم قَز.
منابع
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 چبضینبزق ،هؿؼَز؛ هدسی ،ػلیاوجط .)1395( .ثطضؾی اضتجبط اضظـّبی گطٍّی ،تؼبضو ٍ اػتوبزؾبظهبًی ثب ًمف تؼسیلگطی گكَزگی اضتجبط .هدلِ خبهؼِقٌبؾی ًْبزّبی اختوبػی ،قوبضُ .)8( 3
 زاهغبًیبى ،حؿیي؛ ضؾتگبض ،ػجبؾؼلی؛ یعزاًیظیبضت ،هحوس .)1397( .عطاحی ٍ تجییي هسل قبیؿتگیزض اضتجبعبت ثیيفطزی ؾبظهبًی .فهلٌبهِ هغبلؼبت هسیطیت (ثْجَز ٍ تحَل) ،ؾبل ثیؿت ٍ ّفتن ،قوبضُ
.88
 ضٍقِ ،گی .)1376( .خبهؼِقٌبؾی تبلىَت پبضؾًَع .تطخوِی غالهحؿیي ًیهگْط ،تْطاى :اًتكبضاتتجیبى.
 ظاضػی هتیي ،حؿي؛ هحوسیبى ،ثْعاز؛ هسضؾی ،ؾؼیس .)1395( .هسیطیت ؾطهبیِ اختوبػی .هؤؾؿِوتبة هْطثبى ًكط.
 ظاضػی هتیي ،حؿي؛ یَؾفظازُ ،ؾؼیس .)1389( .تجییي قبذمّبی هْبضت اضتجبعی هسیطاى ٍ ًمفآى زض ضضبیت قغلی وبضوٌبىً .كطیِ ضٍاىقٌبؾی تطثیتی (پبیگبُ هطوع اعالػبت ػلوی خْبز زاًكگبّی)،
زٍضُ اٍل ،قوبضُ.2
 قبئویثطظوی ،ػلی؛ ویبىپَض ،هؿؼَز؛ قبوطی ،فبعوِ .)1397( .فطآیٌس زضٍىفطزی هكبضوت وبضوٌبىزض تؿْین زاًف .فهلٌبهِ هغبلؼبت هسیطیت (ثْجَز ٍ تحَل) .ؾبل  ،27قوبضُ.88
 نبفی ،هحوسحؿیي؛ هحوسی ،فطیوب؛ والّی ،ػلیانغط .)1394( .ضاثغِ ضضبیت قغلی ثب هسیطیتتؼبضو ٍ فطؾَزگی قغلی وبضوٌبى .فهلٌبهِ ؾالهت اختوبػی.
 عْوبؾجی ،فطزیي؛ هیطظایی ،ذلیل؛ وبهطاى ،فطیسٍى .)1391( .ػَاهل اختوبػی هؤثط ثط احؿبؼًبثطاثطیّبی اختوبػی ٍ پیبهسّبی آىّب زض قْط تْطاى .پػٍّف اختوبػی ،قوبضُ چْبضزّن.
 ػلیپَض ،پطٍیي؛ ظاّسی ،هحوسخَاز؛ قیجبًی ،هلیحِ .) 1388( .ثطضؾی ضاثغِ ثیي اػتوبز ٍ هكبضوتاختوبػی زض قْط تْطاى ،هدلِ خبهؼِقٌبؾی ایطاى .تْطاى ،قوبضُ .10
 فیبضی ،هطخبى .)1388( .تؼبضو ازضانقسُ ٍ ؾجهّبی هسیطیت آى .پػٍّفًبهِ هسیطیت تحَل،ؾبل اٍل ،قوبضُ .2
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 هطازی ،هطتضی؛ حفیظی ،پطی؛ تَضًُ ،بنط .)1394( .ضاثغة انَل اذاللی ثب اضتجبعبت اثطثرفؾبظهبًی .فهلٌبهِ اذالق زض ػلَم ٍ فٌبٍضی.
 هْسیظازُ ،ؾدبز .)1394( .الگَی اضتجبعبت اًؿبًی هغلَة زض فطٌّگ اؾالهی .زٍ فهلٌبهِ ػلویپػٍّكی زیي ٍ ؾیبؾت فطٌّگی.
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 اًتكبضات زاًكگبُ پیبم: تْطاى. خبهؼِقٌبؾی لكطّب ٍ ًبثطاثطیّبی اختوبػی.)1377( . حؿي، هله.ًَض
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