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تٛد ٜاػت تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝسٚص ت ٝسٚص ؿٕاس تیـتشی اص افدشاد خأٔد ٝتد ٝخلدٛف
خٛا٘اٖ دس ٔٔشم فشایٙذٞای خٟا٘ی ؿذٖ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ،پشػؾٞای اكدّی تقمیدك
ایٗ اػت و ٝآیا لشاس ٌشفتٗ دس ٔٔشم فشایٙذ خٟدا٘ی ؿدذٖ تدا ٌدشایؾ تد ٝفشٙٞدً
خٟا٘ی ساتٌ ٝداسد؟ آیا وؼا٘ی و ٝتیـتش دس ٔٔشم فشایٙدذ خٟدا٘ی ؿدذٖ لدشاس داس٘دذ
تیـتش ٙٞداسٞای ػٙتی  ٚدیٙی سا ٘من ٔی وٙٙذ  ٚت ٝاكدٌال "وددشٚی فشٍٙٞدی"
تیـتشی داس٘ذ؟
ایٗ پشػؾٞا تا اػتفاد ٜاص دادٜٞدای فدشا ٓٞآٔدذ ٜاص یده ٕ٘٘ٛد٘ 376 ٝفدشی اص
دا٘ـدٛیاٖ دختش  ٚپؼش دا٘ـٍا ٜؿٟیذ تٟـتی تٟشاٖ دس تٟاس ػاَ ٛٔ 1386سد تشسػدی
لشاس ٌشفت یافتٞٝا ٘ـاٖ ٔیدٞدذ ود ٝتدیٗ لدشاس ٌدشفتٗ دس ٔٔدشم فشایٙدذ خٟدا٘ی
ؿددذٖ ،تددا پددزیشؽ فشٙٞددً خٟددا٘ی ساتٌدد٘ ٝؼددثتا هددٔیفی (، gamma=0/466

ٚ )kendalls tau=0/210خددٛد داسد ٕٞیٙددیٗ لددشاس ٌددشفتٗ دس ٔٔددشم فشایٙددذ
خٟدددا٘ی ؿدددذٖ  ٚوددددشٚی فشٍٙٞدددی ٘یدددض ساتٌدددٔ ٝتٛػدددٌی (، gamma=0/630

 )kendalls tau=0/313داس٘ذ أا تدیٗ پدزیشؽ فشٙٞدً خٟدا٘ی -غشتدی ٚوددشٚی
فشٍٙٞی ساتٌ٘ ٝؼثتاً لٛی (ٚ )kendalls tau=0/474 ، gamma=0/837خٛد داسد
دس تیٗ اتٔاد چٟاس ٌا٘ ٝخٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی ،تدش اػداع ٔفٟد ْٛػداصی تشٌدش،
پاػخٍٛیاٖ ت ٝاتٔادی اص فش ًٙٞخٟا٘ی و ٝت ٝالتلاد تاصاس  ٚحمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔشتٛى
ٔی ؿٛد ٌشایؾ تاال  ٚت ٝتُٔذی و ٝؿأُ ص٘ذٌی تد ٝؿدی ٚ ٜٛػدثه خٟدا٘ی -غشتدی
اػت ،وٕتشیٗ ٌشایؾ سا داؿتٙذ تٙاتشایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝدس استثاى تا فش ًٙٞخٟا٘ی
تایذ تیٗ ٓٙاكش ٓاْ  ٚا٘ؼا٘ی آٖ ٔثُ التلاد تاصاس  ٚحمدٛق ؿدٟش٘ٚذی  ٚخٙثدٞٝدای
خاف  ٚغشتی آٖ تٕایض لائُ ؿذ
ياطٌ َاي كلیدذي :خٟدا٘ی ؿدذٖ ،فشٙٞدً خٟدا٘ی ،فشٙٞدً غشتدی ،وددشٚی
فشٍٙٞی ،دا٘ـدٛیاٖ

ممذمٍ
ِ٘اْ ؿىُ ٌشفت ٝتٔذ اص ا٘مالب اػالٔی  1357دآی ٝایداد یه فش ٔ ًٙٞتٕایض تا
فش ًٙٞخٟا٘ی سا داؿت ٝاػت اص ًشف دیٍش ا٘مالب دس تىِٛٛٙطی استثاًات  ٚسػا٘ٞٝا،
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خٟاٖ سا تیؾ اص پیؾ وٛچىتش ػاختٓٛ٘ ٚ ٝی فـشدٌی دس صٔاٖ ٔ ٚىاٖ ایداد وشد ٚ ٜتٝ
فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ ػشٓت تخـیذ ٜاػت تٛٔ ٝاصات ایٗ أش ،ؿٛاٞذی حاوی اص واٞؾ
پایتٙذی ٌشٜٞٚایی اص الـاس خأٔ ٝت ٝخلٛف خٛا٘اٖ ت ٝاسصؽٞا ٙٞ ٚداسٞای ػٙتی ٚ
دیٙی لاتُ ٔـاٞذ ٜاػت ایٗ أش ٍ٘شا٘یٞایی سا تشای تشخی اص ٔؼ ٛالٖ  ٚسٚحا٘یاٖ ایداد
ٕ٘ٛد ٜاػت 1دس ٕٞیٗ ساػتا ٘یشٚی ا٘تِأی اص اٚایُ ػاَ ً 1386ش "أٙیت اختٕآی" سا
دس ػٌح ٌؼتشدٜای دس ؿٟشٞای تضسي وـٛس آغاص وشد ؤ ٝماتّ ٝتا تذحداتی  ٚاػتفاد ٜاص
دیؾٞای ٔاٛٞاس ٜدٛٔ ٚسد اص ٔقٛسٞای اكّی آٖ تٛد ٜاػت
پظٞٚؾٞای پیٕایـی دیٍشی و ٝتش اػاع خٕٔیتٞایی اص خٛا٘اٖ كٛست ٌشفت٘ ،ٝیض
حاوی اص ٌؼتشدٌی ٘من ٙٞداسٞای سػٕی  ٚػٙتی دس ٓشكٞٝای فشٍٙٞی اػت (تشای
ٍٕ٘٘ ٝ٘ٛا ٜوٙیذ ت ٝلاػٕی1383 ،؛ ػشاج صاد ٚ ٜخٛاٞشی1382 ،؛ ػشاج صاد،1383 ،ٜ
ًاِثاٖ)1378 ،
ایٗ ؿٛاٞذ ٘ـاٖ دٙٞذ ٜواٞؾ پایثٙذی خٛا٘اٖ ت ٝتشخی اص ٙٞداسٞا ٚاسصؽٞای
فشٍٙٞی ػٙتی  ٚدیٙی ٔیتاؿذ و ٝاص آٖ تا ٓٛٙاٖ "ودشٚی فشٍٙٞی" ٔیتٛاٖ ٘اْ تشد
ِٔٛٙس اص "ودشٚی فشٍٙٞی" سفتاسٞایی ٞؼتٙذ و ٝتا ٙٞداسٞای فشٍٙٞی ػٙتی  ٚسػٕی
غاِة دس وـٛس ٔا ٔغایش ٞؼتٙذ ،دس حاِی ؤٕ ٝىٗ اػت ٕٞیٗ سفتاسٞا ًثك لٛآذ ٚ
ٛٔ -1اسد صیش ٕ٘ٞٝ٘ٛایی اص ایٗ ٍ٘شا٘یٞا اػت " :تایذ

پیشأٞ ٖٛدٕٚ ٝؿثیخ ٖٛفشٍٙٞی فىشی اػاػی وشد "

(ٕ٘ایٙذ ٜاػتاٖ خشاػاٖ دس ٔدّغ خثشٌاٖ ،سٚص٘أ ٝؿشق 27 ،ؿٟشیٛس  " ،)1383تش ٍٕٞاٖ الصْ اػت دس وّیٝ
ٓشكٞ ٝا ت ٝدفاّ  ٚپاػذاسی اص فش ًٙٞغٙی اػالٔی ٔ ٚثاسص ٜتا ٘ا تؼأا٘ی ٞا ٚتٞ ٝ ً ٛای فشٍٙٞی تالؽ وٙٙذ "
(تٙذ ؿـٓ تیا٘ی ٝدس پایاٖ دٚاصدٕٞیٗ اخالػیٔ ٝدّغ خثشٌاٖ سٞثشی)" ،پذیذ ٜتذ حداتی تشخاػت ٝاص فشٍٙٞی
ا٘قشافی اػت ٘ ٚیاصٔٙذ سیـ ٝیاتی ٕٓیك  ٚتشخٛسد ٔٙاػة فشٍٙٞی اػت" (ٞادی لاتُ ،سٚص٘أ ٝآتٕاد ،اسدیثٟـت
 1386ؿٕاس ٚ ،) 1377 ٜیا اؿاس ٜتٌٔ ٝاِثات ٔشدْ اص ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی دس خٟت حفَ پاوی فوای خأٔٚ ٝ
ٔثاسص ٜتا تذ حداتی اػت ُٚیف ٟٓٔ ٝتش ٔدّغ دس ایٗ صٔی= ٝٙحفَ پاوی فوای خأٔٔ ٚ ٝثاسص ٜتا تذ حداتی< ٓالٜٚ
تش ٞـذاس  ٚتزوش تٔ ٝؼ ٛالٖٔ ،ماتّ ٝتا سیـٞ ٝای پذیذ آٔذٖ ایٗ ٚهٔیت دس وـٛس دس خٟت حفَ فوای اػالٔی
خأٔ ٝاػت (غالّٔٔی حذاد ٓادَ ،خثش ٌضاسی ٟٔش)1383 ،
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ٙٞداسٞای ػایش وـٛسٞا ،خٛأْ  ٚحتی دس ٔٛاسدی ٙٞداسٞا  ٚاسص ؽٞای پاسٜ
فشًٞٙٞای داخّی ٔا٘ٙذ :پاس ٜفشًٞٙٞای لٔٛی ٘یض ودشفتاسی ت ٝحؼاب ٘یایٙذ
دس ؿشایي و٘ٛٙی خٛا٘اٖ خأٔٔ ٝا تا دػتشػی تٚ ٝػایُ استثاى خٕٔی (ٔاٛٞاسٚ ٜ
ایٙتش ٘ت ) ،تا اسصؽٞا ٚاٍِٞٛای فشٍٙٞی ٔتفاٚت ٌ ٚأ ٜغایش تا فش ًٙٞسػٕی  ٚػٙتی
وـٛس ٔٛاخٟٙذ تِ٘ ٝش ٔیسػذ ؿٕاس خٛا٘ا٘ی و ٝاص ایٗ پذیذٜٞای ٔذسٖ اػتفادٔ ٜی وٙٙذ
 ٚدس ٔٔشم اثش پزیشی اص آٖٞا ٞؼتٙذ س ٚت ٝافضایؾ ٔیتاؿذ تٙاتشایٗ ،پشػؾ اكّی ٔٛسد
تشسػی ٔمآِ ٝثاست اػت:
 چ ٝساتٌٝای تیٗ لشاس ٌشفتٗ دس ٔٔشم فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ تا ٌشایؾ ت ٝفشًٙٞخٟا٘ی ٘ ٚیض ٌشایؾ ت ٝودشٚی فشٍٙٞی ٚخٛد داسد؟

پیطیىٍ تحمیك
تشٌش ( )50 :2002دس پظٞٚـی و ٝدس ٔذت د ٚػاَ ا٘داْ ؿذ ٜاػت ،خٟدا٘ی ؿدذٖ
فش ًٙٞسا حشوت ایذٜٞا  ٚواالٞا اص غشب ت ٝػٕت ػایش وـٛسٞا دس ِ٘ش ٌشفت ٚ ٝآٖ سا تدا
چٟاس تٔذ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔیدٞذ :فش ًٙٞدٚاع ( )Davosیا فش ًٙٞتداست تیٗ إِّدُ،
فشٔ ًٙٞه ٚسِذ ( )McWorldیا فشٓ ًٙٞأ ،ٝفش ًٙٞتیٗ إِّدُ وّدٛج دا٘ـدٍاٞی یدا
فش ًٙٞسٚؿٙفىشا٘ ٝخٟاٖ ٚ ،فش ًٙٞخٙثؾٞای ٔزٞثی ٘ٛیٗ یا فشٔ ًٙٞزٞثی ٓأ٘ ٝتایح
ت ٝدػت آٔذ ٜاص ایٗ پظٞٚؾ دس وـٛسٞای چیٗٙٞ ،ذ ،تایٛاٖ ،طاپدٗٙٞ ،ذٚػدتاٖ  ٚتشویدٝ
حاوی اص آٖ اػت و :ٝدس ایٗ وـٛسٞا فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ دس ٞش چٟاس تٔدذ لاتدُ سٚیدت
اػت؛ خٛا٘اٖ هٕٗ ٌشایؾ ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی ،فش ًٙٞتٔٛی ّٔ ٚی سا ًدشد ٘ىدشد ٜا٘دذ؛ ٚ
خٟا٘ی ؿذٖ فشایٙذی د ٚػٛی ٝاػت
دس پظٞٚـی دیٍش و ٝتِٛٙٔ ٝس تشسػی ٌشایؾ خٛا٘اٖ ت ٝسػا٘ ٝدس سٚػی ٝا٘داْ ؿدذ،
ایٗ ٔٛه ّٛتشسػی ؿذ و ٝآیا خٛا٘اٖ سٚػی ٝدس تٔأُ تا فش ًٙٞغشب تقدت تدثثیش لدشاس
ٌشفتٝا٘ذ یا ٘ٝ؟ سػا٘ٞٝای ٔذ ِ٘ش دس ایٗ پظٞٚؾ ؿأُ سٚص٘أ ،ٝتّٛیضیٚ ،ٖٛیذئ ،ٛفیّٓٞا،
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تثّیغاتٛٔ ،ػیمی  ٚایٙتش٘ت تٛد٘ذ ایٗ تقمیك تا تشویثی اص سٚؽٞای تقمیك وٕی ٚویفدی
اخشا ؿذ ٕ٘ٝ٘ٛای ٘ 270فش ٜاص خٛا٘اٖ ؿٟشی سٚػی ٝتا سٚؽ ویفدی یدا تدا ٔلداحث ٝلدْٛ
ؿٙاػی ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفتٙذ  982 ٚخٛاٖ ٘یض تا یه تشسػدی وٕدی دستداس ٜتاٚسٞدای
ٕٓٔٛی سٚػی ٚ ٝغشب ،اٚلات فشاغت ٔ ٚذت صٔاٖ اػتفاد ٜاص سػا٘ٞٝا ٔٛسد تشسػی ؿذ٘ذ
٘تیدٌ ٝیشی ٟ٘ایی ایٗ تٛد و ٝخٛا٘اٖ سٚػی ٝتِ ٝقاٍ ٞدٛیتی دچداس ػدشدسٌٕی  ٚتقدشاٖ
ٞؼتٙذ آ٘اٖ تقت تثثیش فش ًٙٞغشب  ٚسػا٘ٞٝا خلٛكیات خٛا٘داٖ ػدایش فشٙٞدًٞدا سا
ٔٛسد پزیشؽ لشاس دادٜا٘ذ آ٘اٖ ًٛسی ٚإ٘ٛد ٔیوٙٙذ و ٝدس حاَ آٔشیىایی ؿدذٖ ٞؼدتٙذ،
دسٓیٗ حاَ ت ٝفش ًٙٞتاػتا٘ی ٌ ٚزؿت ٝخٛد ٘یض ٔتىی ا٘ذ ()Pilkington et al., 2002

دس ایشاٖ تا تٛخد ٝتد ٝإٞیدت  ٚدالِدتٞدای ػیاػدی  ٚفشٍٙٞدی اتخدار ٙٞداسٞدا ٚ
اسصؽٞای خذیذ  ٚغشتی ،ایٗ ٔٛه ّٛتٔ ٝؼ ّ ٝتاإٞیتی تشای ٌٔأِات خأٔد ٝؿدٙاختی
فشٍٙٞی  ٚسٚاٖ ؿٙاختی تثذیُ ؿذ ٜاػت ٌٔأِات ا٘داْ ؿذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙسا ٔیتٛاٖ تدٝ
ت ٝد ٚدػت ٝتمؼیٓ وشد:
ٌٔ 1أِاتی و ٝسٚیىشدی آػیة ؿٙاختی تٛٔ ٝه ّٛداؿتٙذ  ٚاٍِٞٛای خذیذ سفتاسی
خٛا٘اٖ سا ٘اؿی اص تاثیشپزیشی اص فش ًٙٞتٛدٜای  ٚتٟاخٓ فشٍٙٞی غشب لّٕدذاد ٔدیوٙٙدذ
(ا٘تِاسی1369 ،؛ خٛاٞشی1371 ،؛ ٟٔش ّٓی1376 ،؛ كدثإ پدٛس1377 ،؛ كداسٔی1377 ،؛
احذی1378 ،؛ ٌٔٙمی)1378 ،
ٌٔ 2أِاتی و ٝتا تٛخ ٝتٚ ٝالٔیت فشایٙذٞای خٟا٘ی ػاص ،تخـی اص تغییشات ٔـاٞذٜ
ؿذ ٜدس ػثه ص٘ذٌی ،اسصؽٞا ٍ٘ ٚشؽٞای خٛا٘اٖ سا تدٙٓ ٝدٛاٖ پداس ٜفشٙٞدً خٛا٘داٖ
ٔٛسد تشسػی لشاس ٔی دٙٞذ  ٚآٖ سا ٘اؿی اص ٚالٔیدت د٘یدای ٔدذسٖ  ٚاسصؽٞدای خٟدا٘ی
ٔددیدا٘ٙددذ (ًاِثدداٖ1378 ،؛ لاػددٕی1383 ،؛ ػددشاج صاد1383 ،ٜ؛ پددٛسغالْ آسایددی1384 ،؛
ٓثذاِّٟی1384 ،؛ فشخی)1384 ،
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چاسچًب وظشي ي مفًُمی
دس تیٗ ِ٘شی ٝپشداصأٖ ،ثاحث ِ٘شی ٌؼتشدٜای دستاس ٜاتٔاد ٔختّف خٟا٘ی ؿذٖ ٚ
خٙثٞٝای ٔختّف ودشٚی ٚخٛد داسد تا تٛخ ٝت ٝایٗ و ٝپشػؾٞای ایٗ ٔماِ ٝدستاسٜ
خٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی ،فش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی  ٚودشٚیٞای فشٍٙٞی اػت ،تِ٘ ٝش
ٔیسػذ وِ٘ ٝشیٞٝای فشٍٙٞی خٟا٘ی ؿذٖ ِ٘ ٚشی ٝتواد فشٍٙٞی دس صٔی ٝٙودشٚی تشای
ایٗ تقث ٔٙاػثت  ٚدالِت تیـتشی داس٘ذ
وظشيٍ فشَىگی جُاوی ضذنٔ :ه ِٞٛاٖ ٔ ٟٓتشیٗ ِ٘شی ٝپشداص ٍ٘دا ٜفشٍٙٞدی تدٝ
خٟا٘ی ؿذٖ ،تش ٘مؾ ٔدٛثش ؿدثىٞٝدای سػدا٘ٝای تاویدذ داسد اص دیدذ ٌداٚ ٜی تقدٛالت
سػا٘ٝای خذیذ تٚ ٝػیٌّ ٝؼتشؽ فش ًٙٞتٛدٜای یىؼاٖ ،خٟا٘ی ؿذٖ فش ًٙٞسا ٔٛخدة
ؿذ ٜاػت (ٌُ ٔقٕذی)42-44: 1383،
فیتض پاتشیه ( ) 2001ػ ٝدیذٌا ٜدستاس ٜخٟا٘ی ؿذٖ فشًٞٙٞا ٌٔش وشد ٜاػت :اَٚ
دیذٌاٛٔ ٜافماٖ خٟا٘ی ؿذٖ فشًٞٙٞا ؤٔ ٝتمذ٘ذ فش ًٙٞخٟدا٘ی ٚاحدذی ٚخدٛد ٘دذاسد
تّى ٝكق ٝٙخٟا٘ی ٚخٛد داسد و ٝتٕاْ فشًٞٙٞا لادس ت ٝحوٛس دس آٖ ٞؼتٙذ؛ د ْٚدیذٌاٜ
ٔخاِفاٖ خٟا٘ی ؿذٖ فشًٞٙٞا ود٘ ٝدإٍ٘ٛٞی  ٚتٙد ّٛفشٍٙٞدی سا خلٛكدیت ػدٌقی
فش ًٙٞخٟا٘ی ٔی دا٘ٙذ  ٚتش ایٗ تاٚس٘ذ و ٝدس ٕٓك یه فشٙٞدً خٟدا٘ی أشیىدایی ؿدذٜ
ٚاحذ تش تٕاْ خٟاٖ ػٌّ ٝیافت ٝاػت؛  ٚدیذٌأ ٜشددیٗ و ٝتیٗ دٌ ٚش ٜٚتاال لدشاس داس٘دذ ٚ
ت ٝخای ٌٔش وشدٖ ٘ا ٍٕ٘ٛٞی  ٚیا ٍٕ٘ٛٞی فشٍٙٞیٔٔ ،تمذ٘ذ دس ٓلش خٟا٘ی ؿدذٖ تدٝ
ٌٔٙكٞایی و ٝدس تماتُ تاٞ ٓٞؼتٙذ ٘یاص داسیٓ تٛٙٓ ٝاٖ ٔثاَ تٙیأیٗ تاستش ( )1995تثییذ ٔی
وٙذ و ٝفشٕٔٛٓ ًٙٞی یا ٓأ ٝپؼٙذ ػٔی وشد ٜاػت و ٝاص ِ٘ش التلادی  ٚفشٍٙٞی خٟاٖ
سا اؿثاّ  ٚػٙتٞا ،صتاٖٞا  ٚآداب  ٚسػٔ ْٛقّی سا تؤیف یا تخشیة ػاصد ٕٞیٙیٗ اٚ
ٔتزوش ٔی ؿٛد و ٝایٗ ٚهٔیت ٓىغ إِٔدُٞدایی (ّٔدی ٌشایدی  ٚتٙیدادٌشایی دیٙدی) سا
ٔٛخة ؿذ ٜاػت
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تشٌش ( )51-50 :2002تشای فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی چٟاس تٔذ سا ٌٔش ٔدیوٙدذ،
ایٗ چٟاس تٔذ تٛاْ ٔ ٚشتثي تا  ،ٓٞدس وٙؾ  ٚتشخٛسد تا فشٙٞدًٞدای تدٔٛی اػدت ایدٗ
چٟاس تٔذ ؿأُ :فش ًٙٞداٚع ( ) Davosیا فش ًٙٞتداست تیٗ إِّّی؛ فشٔ ًٙٞه ٚسِذ
( ) MCWorldیا فشٓ ًٙٞأٝ؛ فش ًٙٞتیٗ إُِّ وّٛج دا٘ـٍاٞی یا فش ًٙٞسٚؿٙفىشا٘ٝ
خٟاٖ؛  ٚفش ًٙٞخٙثؾٞای ٔزٞثی ٘ٛیٗ یا فشٔ ًٙٞزٞثی ٓأد ٝاػدت اص ِ٘دش تشٌدش دس
ٔماتُ اتٔاد چٟاس ٌا٘ ٝخٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی ٚاوٙؾٞای ٔختّفی ؿىُ ٔیٌیشدودٓ ٝثاستٙدذ
اص :خا٘ـیٗ ؿذٖ فش ًٙٞخٟا٘ی ت ٝخای فشٔ ًٙٞقّی ،فش ًٙٞخٟا٘ی ؿذٕٞ ،ٜضیؼدتی
فشًٞٙٞای ٔقّی  ٚتٔٛی تا فش ًٙٞخٟا٘ی تذ ٖٚتشویة ایدٗ د ٚتدا ٕٞدذیٍش ،تشویدة
فشٕٔٛٓ ًٙٞی خٟا٘ی تا فش ًٙٞتٔٛی ٚ ،سد فش ًٙٞخٟا٘ی تٚ ٝػیّٚ ٝاودٙؾٞدای لدٛی
ٔقّی (ػّیٕی311 :1384 ،؛ ٌُ ٔقٕدذی42-44 :1383 ،؛Berger, 2002: 50-51؛ Patrik,

) 2001: 164
دس ایٗ ٔماِ ٝتشای تشسػی ػٙد ٝفش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی اص ٔذَ ٔفٟٔٛی پیتش تشٌش ،وٝ
تشای خٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی ،چٟاستٔذ (داٚعٔ ،ه ٚسِذ ،سٚؿٙفىشا٘ ٝخٟاٖ ،ي ٔزٞثی
ٓأ )ٝدس ِ٘ش ٔی ٌیشد اػتفاد ٜخٛاٞذ ؿذ ایٗ تمؼیٓ تٙذی ایٗ أتیاص سا داسد وٝ
لّٕشٞٚای ٔتفاٚت فش ًٙٞخٟا٘ی سا ٔتٕایض ٔیػاصد ٕٞیٙیٗ تا تىی ٝتش ِ٘شیٔ ٝه ِٞٛاٖ
ػٔی خٛاٞذ ؿذ ت ٝایٗ پشػؾ پاػخ دٞیٓ و ٝآیا لشاس ٌشفتٗ دا٘ـدٛیاٖ دس ٔٔشم فشایٙذ
خٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی (اػتفاد ٜاص ایٙتش٘ت ،اػتفاد ٜاص ٔاٛٞاس ،ٜػفشٞای خاسخی  ٚغیش)ٜ
ٔیتٛا٘ذ ٔٛخة ٌشایؾ ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی اص ػٛی خٛا٘اٖ ؿٛد  ٚاٍِٞٛای
سفتاسیی سا دس آٖٞا تمٛیت ٕ٘ایذ و ٝتا ٙٞداسٞای سػٕی  ٚػٙتی دس تٔاسم اػت ٚ
ودشٚیٞای فشٍٙٞی ت ٝحؼاب ٔیآیذ؟
وظشيٍ تضاد فشَىگی :ایٗ ِ٘شی ٝت ٝتواد  ٚوـٕىؾ تیٗ ٌشٜٞٚا تش اػداع لدذستی
و ٝتٚ ٝػیّ ٝآٖ سفتاسٞا ٌّٔٛب  ٚیا ٘أٌّٛب تٔشیف ٔیؿٛد تاویدذ داسد اص ٍ٘داِ٘ ٜشیدٝ
پشداصاٖ ایٗ ٌش ٜٚدس خٛأْ ،پاس ٜفشًٞٙٞای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٚخدٛد داسد ود ٝتدش اػداع ِ٘داْ
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ٙٞداسی خٛد ت ٝص٘ذٌی ٓادی خٛد ٔیپشداص٘ذ؛ ِ ٚی ٌشٜٞٚای ٔؼّي تشاػاع ٙٞداسٞدای
خٛد لٛا٘یٗ سا تِٙیٓ ٔی وٙٙذ  ٚسفتاسٞای دیٍش خشد ٜفشًٞٙٞا سا خشْ  ٚودشٚی تٔشیف
وشد ٜتا آٖٞا تشخٛسد ٔی وٙٙذ تِ٘ ٝش آ٘اٖ ٌشٜٞٚای حاوٓ دس خأٔ ٝاص لدٛا٘یٗ تدٙٓ ٝدٛاٖ
اتضاس وٙتشَ افشاد فش ٚدػدت خأٔد ٝاػدتفادٔ ٜیىٙٙدذ (ِٚدذ  ٚدیٍدشاٖ320-319 :1380 ،؛
ٕٔتاص 138: 1381،؛  ) Siegel and Senna ,1997: 161-162تثثیش كذ ػاِ ٝفش ًٙٞغشتی
تش خأٔ ٝایشاٖ ػثة ؿىُ ٌیشی پاس ٜفش ًٙٞغشب ٌشا (خٟا٘ی) ؿذ ٜاػت وٙٓ ٝاكدش آٖ
تا فش ًٙٞسػٕی غاِة ػٙتی تفاٚتٞایی داسد اص ًشف دیٍدش ٔدذیشاٖ وـدٛس دس ٓشكدٝ
فش ،ًٙٞلٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات سا تش اػاع ِ٘اْ ٙٞداسی ػٙتی  ٚغاِة دس خأٔ ٚ ٝتذ ٖٚتٛخٝ
ت ٝخشد ٜفشًٞٙٞای ؿىُ ٌشفت ٝخذیذ تذٚیٗ ٔیوٙٙذ  ٚا٘تِاس داس٘ذ ٍٕٞاٖ اص آٖ تثٔیدت
وٙٙذ ِزا افشادی و ٝتش اػاع ٙٞداسٞا ٚاسصؽٞای فشٙٞدً خداف خدٛد ٚیدا تدش اػداع
اسصؽٞای پاس ٜفش ًٙٞغشب ٌشا (خٟا٘ی) سفتاس ٔیوٙٙذ ،تٛٙٓ ٝاٖ ودشٔ ٚ ٚدشْ ؿدٙاختٝ
ٔیؿ٘ٛذ
فشضیات تحمیك :تا تٛخ ٝتٔ ٝثاحث چاسچٛب ِ٘شی  ٚیافتٞٝای پظٞٚؾٞای پیـیٗ
د ٚفشهی ٝصیش تٛٙٓ ٝاٖ فشهیٞٝای اكّی ایٗ پظٞٚؾ ٌٔش ؿذٜا٘ذ:
 ٞش چ ٝافشاد تیـتش دس ٔٔشم فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی لشاس ٌیش٘ذٌ ،دشایؾ تدٝفش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی دس ٔیاٖ آ٘اٖ افضایؾ ٔییاتذ
 ٞش چٌ ٝشایؾ افشاد ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی افضایؾ یاتدذ ،وددشٚی فشٍٙٞدی دسٔیاٖ آ٘اٖ افضایؾ ٔییاتذ

سيشضىاسی
ایٗ پظٞٚؾ ت ٝكٛست پیٕایـی ا٘داْ ؿذ ٜو ٝدس آٖ ٚاحذ تقّیُ ٔ ٚـاٞذ ٜفشد
اػت اتضاس ٌشدآٚسی اًالٓات پشػـٙأ ٝتا ٌٛیٞٝا  ٚػٛاالت تؼت ٝتٛد ٜو ٝخٛد
پاػخٍٛیاٖ آٖ سا پش ٔیوشد٘ذ صٔاٖ ٌشدآٚسی اًالٓات ٔ ٟٓخشداد ٔا 1386 ٜتٛد

جهاني شدن ،فرهنگ جهاني 51 / ...

 ٚدا٘ـدٛیاٖ واسؿٙاػی دا٘ـٍا ٜؿٟیذ تٟـتی تـىیُ ٔیدٙٞذ تٔذاد دا٘ـدٛیاٖ دس
ٔمٌْ واسؿٙاػی دس ایٗ ػاَ تقلیّی ٘ 9759 ،1386-1385فش تٛد ٜو ٝتا دلت احتٕاِی
 ٚ d=0/05تا  95دسكذ احتٕاَ كقت تشآٚسد  ٚتا فشم تیـتشیٗ ٘إٍٙٞی ٔتغیشٞای
ٔٛسد ٌٔأِٙٔ ٕٝ٘ٛ٘ )p=q ; 0/5( ٝاػة ٘ 376فش تشآٚسد ؿذ ایٗ تٔذاد اص افشاد ت ٝكٛست
ًثمٝای ٘ؼثی تش اػاع دا٘ـىذ ٚ ٜخٙؼیت دس  11دا٘ـىذ ،ٜت ٝكٛست اتفالی ا٘تخاب
ؿذ٘ذ
ٔتغیشٞای اكّی دس ایٗ پظٞٚؾ ٓثاستٙذ اص لشاس ٌشفتٗ دس ٔٔشم فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ
فشٍٙٞیٌ ،شایؾ ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی ٚ ،ودشٚی فشٍٙٞی و ٝدس ایٙدا تٔشیف
ٔفٟٔٛی ّٕٓ ٚیاتی  ٚآتثاس  ٚپایایی ػٙدٞٝای ٔشتٛى ت ٝآٖٞا ٔٛسد تقث لشاس ٔی ٌیش٘ذ
لشاس گشفته دس معشض فشايىذ جُاوی ضذن فشَىگی :خٟا٘ی ؿذٖ سػا٘ٞٝای ٌشٞٚی
تٛػي ٔه ِٞٛاٖ ٌٔش ؿذ ٜاػت ٌزؿدت ٝاص تدثثیش تّفدٗ  ٚتّٛیضیدٚ ،ٖٛػدیّ ٝاستثداًی
ٔٛثشتش دس ایٗ صٔی" ٝٙایٙتش٘ت" ٔیتاؿذ تٛسیؼٓ خٟا٘ی ٘یض تٙد ّٛفشٍٙٞدی سا دس ٔٔدشم
دیذ تٛسیؼتٞا لشاس ٔیدٞذ  ٚتٛسیؼتٞا خٟاٖ سا تدٙٓ ٝدٛاٖ یده ٔىداٖ ٚاحدذ ٚتدذٖٚ
ٔشصٞای خغشافیایی تلٛس ٔیوٙٙذ ٕٞ ٚدیٗ ٔٛخدة ٌؼدتشؽ فشٙٞدً ٔلدشفی ٔدیؿدٛد
(ٚاتشص )218-227 :1379 ،صتاٖ یه ٓٙلش تؼیاس ٔ ٟٓدس تثادالت فشٍٙٞی اػت ٓٞ ،اوٖٛٙ
ٔیّیٟ٘ٛا ٘فش دس وـٛسٞای ٔختّف د٘یا صتاٖ اٍّ٘یؼی سا تٛٙٓ ٝاٖ یده صتداٖ خٟدا٘ی تدشای
ا٘داْ واسٞای خٛد ت ٝواس ٔیتش٘ذ ()Berger, 2002: 4-8

ت ٝایٗ تشتیة ،تشای ػٙدؾ ٔتغیش لشاس ٌشفتٗ دس ٔٔشم فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی
اص ٔٔشفٞای دػتشػی ت ٝایٙتش٘تٔ ،اٛٞاس ٚ ٜسادیٞٛای خاسخیٔ ،ذت صٔاٖ اػتفاد ٜاص ایٗ
سػا٘ٞٝأ ،ذت صٔاٖ آؿٙایی تا ایٙتش٘ت ّٛ٘ ،صتاٖ ٔٛسد اػتفادٔ ،ٜؼافشتٞای خاسخی ٚ
دلٔات آٖ اػتفاد ٜؿذ ٜاػت ٔمذاس آٔاس ٜآِفای وش٘ٚثاخ تشای ایٗ ٔمیاع ٔ 0/88یتاؿذ
گشايص بٍ فشَىگ جُاوی -غشبی :خٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی ،ػثة ٌؼتشؽ  ٚؿىُ
ٌیشی یه فش ًٙٞخاف دس خٟاٖ ٔیؿٛد و ٝتخؾ غاِة آٖ غشتی اػت فشًٙٞ
خٟا٘ی -غشتی فش ًٙٞتٔٛیّٔ -ی سا اص تیٗ ٕ٘یتشد أا ٔیتٛا٘ذ پاس ٜفشٍٙٞی ٔتٕایض تا

 / 52فصلنامه علوم اجتماعي شماره 48
فشّٔ ًٙٞیٔ -قّی سا ؿىُ دٞذ ایٗ پاس ٜفش ًٙٞدس چٟاس تٔذ ،فش ًٙٞداٚع()Davos

فشٔ ًٙٞه ٚسِذ ( )Mc worldفش ًٙٞتیٗإُِّ وّٛج دا٘ـٍاٞی  ،فش ًٙٞخٙثؾٞای
ٔزٞثی ،افشاد خٛأْ ٔختّف سا تقت تثثیش لشاس ٔیدٞذ (ٞ )Berger, 2002: 4-8ش وذاْ اص
اتٔاد چٟاسٌا٘ ٝتا اػتفاد ٜاص ٌٛیٞٝایی ٔٛسد ػٙدؾ لشاس ٌشفتٝا٘ذ ؤ ٝدٕٓٛاً فشًٙٞ
خٟا٘ی -غشتی سا تـىیُ ٔیدٙٞذ دس خذٌٛ 1 َٚیٞٝای ٔشتٛى تٞ ٝش تُٔذ  ٚآِفای آٖٞا
آٚسد ٜؿذ ٜاػت
كجشيي فشَىگیِٛٙٔ :س اص ودشٚیٞای فشٍٙٞی ،سفتاسٞایی اػت و ٝتش اػاع
ٔٔیاسٞای اخاللی ِ٘ ٚاْ ٙٞداسی ػٙتی اػالٔی ٙٞ ٚداسٞای سػٕی غاِة ٘اپؼٙذ ٌٚاٜ
خشْ ت ٝحؼاب ٔی آیٙذ (ػشاج صاد 1)1383 ،ٜایٗ ٔتغیش خٛد ت ٝد ٚتُٔذ رٙٞی ٓ ٚیٙی
تمؼیٓ ؿذ ،ٜت ٝایٗ ٔٔٙی و ٝافشاد داسای ٍ٘شؽ ٔثثت ت ٝایٗ ٘ ّٛسفتاسٞا ودش ٚرٙٞی ٚ
افشادی وٕٓ ٝال ٔشتىة چٙیٗ سفتاسی ؿذٜا٘ذ ،ودشٓ ٚیٙی ت ٝحؼاب ٔیآیٙذ ٌٛیٞٝای
ایٗ د ٚتُٔذ دس خذ 2 َٚآٚسد ٜؿذ ٜاػت ٕٞاٖ ًٛس و ٝخذ٘ 2 َٚـاٖ ٔیدٞذ ،ا٘ذاصٜ
آِفای وش٘ٚثاخ تشای ٞش د ٚتُٔذ ودشٚی فشٍٙٞی  ٚتشای وُ آٖ حذٚد  0/9اػت و٘ ٝـاٖ
دٙٞذ ٜپایایی تاالی ػٙدٞٝا ٔی تاؿذ

 -1الصْ اػت تلشیح ؿٛد و ٝودشٚی ٔفٟٔٛی خأٔ ٝؿٙاختی اػت و ٝتشاػاع ٙٞداسٞای اختٕآی تٔشیف
ٔیؿٛد  ٚچٙٞ ٖٛداسٞای اختٕآی دس فشٞ ًٙٞا  ٚپاس ٜفشٞ ًٙٞای ٔختّف ٔتفاٚت اػت ٔلذاق ٞای آٖ ٘یض
ٔتفاٚت خٛاٙٞذ تٛد فشم ایٗ ٔماِ ٝایٗ اػت و ٝتشخی اص ٙٞداسٞا ٔثُ ساػت ٌٛیی  ٚدسػتىاسی ٚ
ؿٕٞ َٛؼتٙذ ِ ٚی تشخی ٔثُ ػثه  ٚحذ پٛؿؾ  ٚاٍِٞٛای اختالى د ٚخٙغ ٚ

خٟاٖ

دس فش ٚ ًٙٞپاس ٜفشٞ ًٙٞای

ٔختّف ٔتفاٚت ٞؼتٙذ اص ایٗ س٘ ،ٚمن چٙیٗ ٙٞداسٞایی ودشٚی فشٍٙٞی خٛا٘ذ ٜؿذ ٜاػت دس ایٗ ٔمأِ ٝثٙای
داٚسی دستاس ٜچٙیٗ ٙٞداسٞایی فش ًٙٞػٙتی  ٚسػٕی حاوٓ ،كشف ِ٘ش اص ٔیضاٖ ٌؼتشدٌی آٖ ،تٛد ٜاػت ٚ
٘ٛیؼٙذٌاٖ تٛخ ٝداس٘ذ و ٝایٗ ٙٞداسٞا ِضٔٚا ٙٞداسٞای پزیشفت ٝؿذ ٜدس  ٕٝٞلـشٞا ٌ ٚشٞ ٜٚای اختٕآی دس
خأٔ ٝایشاٖ ٘یؼتٙذ  ٚكشف واستشد ودشٚی تش ٔثٙای ٙٞداسٞای یه فش ًٙٞخافٕ٘ ،یتٛا٘ذ ٔتوٕٗ داٚسی
اسصؿی دستاس ٜآٖٞا تاؿذ
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جذيل :1گًيٍَاي ابعاد چُاس گاوٍ فشَىگ جُاوی -غشبی
گًيٍَا

بعذ

آلفاي
كشيوباخ

 .1سػتٛساٖٞای ٔذسٖ  ٚوافی ؿاجٞا ٔىاٖ ٔٙاػثی تشای ٌفتٍٚ ٛ
ٌزساٖ اٚلات فشاغت خٛا٘اٖ اػت
 .2ؿی ٜٛص٘ذٌی ٔشدْ دس وـٛسٞای تٛػٔ ٝیافت ٝغشتیٔ ،یتٛا٘ذ
فشَىگ مك يسلذ

اٍِٛی ٔٙاػثی تشای ٔ ٕٝٞشدْ خٟاٖ تاؿذ

0/89

 .3ا٘تخاب دختش ؿایؼت ٝػاَ تش اػاع ٔٔیاسٞای خٟا٘ی ،تشای
پیـشفت دختشاٖ خٛب اػت
 .4ص٘ذٌی ٔـتشن لثُ اص اصدٚاج ،واس پؼٙذیذٜای ٘یؼت
ٔ .5شدْ دس ا٘تخاب ػثه ص٘ذٌی آصاد٘ذ
ٔ .6داصات آذاْ تا ٔٔیاسٞای حمٛق تـش ٔغایشت داسد  ٚاخشای
آٖ ٘ادسػت اػت
 ٕٝٞ .7افشاد خأٔ ٝاص ٞش دیٗٔ ،زٞة  ٚتا ٞش ٔشاْ ٔ ٚؼّىی
تایذ دس تیاٖ ٓمایذ ؿاٖ آصاد تاؿٙذ
ٔ .8داصات ػٍٙؼاس تشاػاع ٔٛاصیٗ اػالٔی اػت  ٚاخشای آٖ
دس ٔٛاسدی و ٝلا٘ٔ ٖٛـخق وشد ،ٜوأال دسػت اػت
فشَىگ كلًپ
داوطگاَی

 .9دس خأٔ ٝاحضاب ٌ ٚشٜٞٚا تا ٞش دیذٌاٌ ٚ ٜشایؾ دیٙی ٚ
ػیاػی تایذ أىاٖ فٔاِیت داؿت ٝتاؿٙذ
 .11تشای اػتمشاس دٔٛوشاػیٟ٘ ،اد دیٗ ٘ثایذ تش ٟ٘اد ػیاػت اػتٛاس
تاؿذ
ٚ .11خٛد فیّتشٞای سد كالحیت تش اػاع ٌشایـات ػیاػی-
دیٙی ،تش خالف آصادی افشاد اػت
 .12ت ٝخاًش تفاٚتٞای ًثیٔی ،تفاٚتٞدای لا٘٘ٛی(دید،ٝاس،،حك
ًالق ) تیٗ صٖ ٔ ٚشد ًثیٔی اػت
 .13ص٘اٖ دس ػشاػش خٟاٖ تقت یه ِ٘اْ پذس ػاالس ٔٛسد اػدتثٕاس
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لشاس ٌشفتٝا٘ذ
 .14اِقاق ت ٝوٛٙا٘ؼی ٖٛسفْ تثٔین ّٓی ٝص٘اٖ ،یه هشٚست
خٟا٘ی اػت  ٕٝٞ ٚوـٛسٞا تایذ ت ٝآٖ تپی٘ٛذ٘ذ
 .15تشای داؿتٗ ٔقیي آساْ  ٚػآِٔ ٕٝٞ ،ا تایذ تد ٝؿدىُ ٌیدشی
ٚفٔاِیت خٙثؾٞای ػثض دس ػش اػش خٟاٖ وٕه وٙیٓ
 .16ؿٔاسٞایی چ ٖٛخٙثؾ كّح خٟا٘ی ٔ ٚقیي صیؼت،
ؿٔاسٞای فشیثىاسا٘ ٝغشتیٞا اػت ٔ ٚؼاِ ٝخأٔٔ ٝا ٘یؼت
 .17تذ ٖٚخ ،ًٙأىاٖ تشلشاسی ِ٘ٓ  ٚأٙیت دس خٟاٖ ٚخٛد
٘ذاسد
 .18خٙثؾٞای كّح ًّة د٘یا٘ ،ثایذ اخاص ٜدٙٞذ ت ٝتٟا٘ٞٝای
ٓمیذتی ،ػیاػی ّٔ ٚی دِٚتٞا ّٔ ٚتٞا دسٌیش خ ًٙؿ٘ٛذ
 .19ادیاٖ ٌ ٚشٟٞٚا  ٚفشلٞٝای ٔزٞثی دس ٞش خأٔٝای تایذ أىاٖ
فٔاِیت داؿت ٝتاؿٙذ ،تا ٞش وغ تخٛاٞذ تا ٌٔأِ ٚ ٝتقمیك ،دیٗ
فشَىگ جىبصَاي
مزَبی وًيه

خٛد سا ا٘تخاب وٙذ
 .21اٌش لشاس تاؿذ فشلٞٝا ٌ ٚشٟٞٚای ٔزٞثی  ٚدیٙی دس خأٔٝ

0/81

فٔاِیت وٙٙذ ِٓ٘ ،خأٔ ٝتٔ ٓٞ ٝیسیضد
 .21ا٘تخاب دیٗ حك  ٕٝٞافشاد اػت  ٚوؼی ٘ثایذ ت ٝخاًش تغییش
دیٗ ،تقت فـاس لشاس ٌیشد
 .22وـٛسٞا تشای اػتفاد ٜاص دس آٔذ تٛسیؼٓ خاسخی ،تایذ
ػختٌیشیٞای ٔقّی سا وٙاس تٍزاس٘ذ
فشَىگ دايع

 .23أشٚص ٕٝٞ ٜوـٛسٞا ت ٝػشٔایٌ ٝزاسی خاسخی ٘یاص داس٘ذ ،تایذ

0/61

تٙاتشایٗ ؿشایي الصْ ػیاػی  ٚاختٕآی تشای ایٗ ػشٔایٌ ٝزاسیٞا
فشا ٓٞؿٛد
فشَىگ جُاوی-
غشبی

ٔدٌٕٛ ّٛیٞٝای ٔشتٛى ت ٝاتٔاد چٟاس ٌاٌ٘ٛ23( ٝی ٝتاال)

0/94
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جذيل ضماسٌ ٌٛ :2یٞٝای ٔشتٛى ت ٝػٙد ٝودشٚی فشٍٙٞی
گًيٍَا

بعذ
.1

آلفاي
كشيوباخ

تِ٘ ٝش ٔٗ اؿىاِی ٘ذاسد اٌش ٔا ٔ ٓٞثُ تمیٔ ٝشدْ د٘یا دس سٚص ِٙٚتایٗ

تشای دٚػت ٔاٖ ٞذیٝای تٍیش یٓ
.2

تٟتش اػت ٔا ٔ ٓٞثُ تمیٔ ٝشدْ د٘یا سٚص ٔ 8اسع سا تٛٙٓ ٝاٖ سٚص

خٟا٘ی صٖ خـٗ تٍیشیٓ ٘ ٝایٙى ٝتا ا٘تخاب سٚصی دیٍش حؼاب خٛد سا اص
آ٘اٖ خذا وٙیٓ
.3

دس ٕٟٔا٘یٞا  ٚخـٗٞای دٚػتا٘ ٚ ٝخا٘ٛادٌی دِیّی تشای پٛؿا٘ذٖ

ٔٛی ػش ٚخٛد ٘ذاسد
.4
كجشيي رَىی

ٍٟ٘ذاسی حیٛا٘ات (ػًٌ ،شت ) ٝدس داخُ ٔٙضَ تش خالف ٔٛاصیٗ

اػالٔی اػت ٘ ٚثایذ ایٗ واس سا ا٘داْ داد
.5
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دٚػتی  ٚساتٌ ٝدختش  ٚپؼش تذ ٖٚاًالّ ٚاِذیٗ خالف فشًٙٞ

اػالٔی  ٚایشا٘ی اػت ٘ ٚثایذ دس خأٔٔ ٝا سٚاج پیذا وٙذ
.6

تِ٘ ٝش ٔٗ تا ُاٞش ؿذٖ ص٘اٖ تا آسایؾ  ٚحداب ٘أٙاػة دس أاوٗ

ٕٓٔٛی٘ ،ثایذ تٛٙٓ ٝاٖ خشْ تشخٛسد ؿٛد
.7

ٔلشف ٔـش ٚتات اِىّی تش خالف ٔٛاصیٗ ؿشٓی اػالْ اػت٘ ،ثایذ اص

آٖ اػتفاد ٜوشد
.8

تٟتش اػت ٔا ایشا٘یٞا تش اػاع فش ًٙٞخٛد ٔذَٞای ِثاع ٌّٔٛتی

ًشاحی وٙیٓ  ٚاص ٔذَٞای غشتی ِثاع اػتفاد٘ ٜىٙیٓ
ٌٛ .1ؽ دادٖ تٛٔ ٝػیمیٞایی و ٝتش اػاع لٛا٘یٗ وـٛس غیش ٔداص ٞؼتٙذ
 .2تٕاؿای فیّٓٞایی و ٝتش اػاع لٛا٘یٗ وـٛس غیش ٔداص ٞؼتٙذ
كجشيي عیىی

 .3اػتفاد ٜاص ػایتٞای خثشی و ٝتش اػاع لٛا٘یٗ وـٛس غیش ٔداص ٞؼتٙذ
ٓ .4ذْ سٓایت حداب دس ٕٟٔا٘یٞا  ٚخـٗٞای دٚػتا٘ٝ
 .5خٛسدٖ  ٚآؿأیذٖ دس ٔال ٓاْ دس ٔا ٜسٔواٖ
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 .6ؿشوت دس ٔشاػٓ یا تش٘أٞٝای سٚص خٟا٘ی صٖ
 .7تٟیٞ ٝذی ٝتشای خٙغ ٔخاِف  ٚخـٗ ٌشفتٗ دس سٚص ِٙٚتایٗ
ٍٟ٘ .8ذاسی حیٛا٘ات (ػً ٌ ٚشت ) ٝدس داخُ ٔٙضَ
 .9پٛؿیذٖ ِثاعٞای تا ٔذَ  ٚػثه غشتی
 .11اػتفاد ٜاص ػایتٞای غیش خثشی و ٝتش اػاع لٛا٘یٗ وـٛس غیش ٔداص
ٞؼتٙذ
 .11دٚػتی  ٚساتٌ٘ ٝضدیه تا فشد یا افشادی اص خٙغ ٔخاِف
 .12ؿشوت دس ٌشٜٞٚای دیٙی یا فشلٞٝای ٔزٞثی ت ٝخض دیٗ سػٕی وـٛس
ٔ .13لشف ٔـش ٚتات اِىّی
 .14حوٛس دس ٔدّغ اػتفاد ٜاص ٔـشٚتات اِىّی كشف ِ٘ش اص ایٗ وٝ
خٛد ٔلشف وشد ٜیا ٘ٝ
 .15ؿشوت دس پاستیٞای ٔختّي غیش خا٘ٛادٌی
 .16دسیافت تزوش یا اخٌاس اص ٔأٛساٖ ا٘تِأی یا ٔؼ ِٛیٗ ا٘وثاًی دا٘ـٍاٜ
ت ٝخاًش پٛؿؾ ٘أٙاػة
كجشيي
فشَىگی

ٔدٌٕٛ ّٛیٞٝای تٔذ ٓیٙی  ٚرٙٞی ودشٚی فشٍٙٞی (ٌٛ 24ی)ٝ
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يافتٍَا
ييظگیَاي جمعیتی پاسخگًيان :اص افشاد ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد تشسػی  55/9دسكذ صٖ 44/1ٚ
دسكذ ٔشد ٞؼتٙذ اص ِ٘ش لٔٛیت ،تیـتشیٗ تٔذاد (  )%55/6فاسع %15/2 ،تشن%12/5 ،
وشد  %16/7 ٚاص ػایش لٔٛیتٞا تٛد٘ذ اص ِ٘ش پایٍا ٜاختٕآی التلادی ،دس حذٚد 32/4
دسكذ ت ٝپایٍا ٜتاال 51/6 ،دسكذ ت ٝپایٍأ ٜتٛػي  16 ٚدسكذ ت ٝپایٍا ٜپاییٗ تّٔك داس٘ذ
تِ ٝقاٍ ػٗٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،سد تشػی تیٗ  18-29ػاَ تا ٔیاٍ٘یٗ ػٙی  21/18ػاَ تٛد٘ذ
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لشاس گشفته دس معشض فشايىذ جُاوی ضذن فشَىگی :لشاس ٌشفتٗ دس ٔٔدشم فشایٙدذ
خٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی دس ػٔ ٝم( ِٝٛتاالٔ ،تٛػي  ،پاییٗ) تمؼیٓ تٙذی ؿذ و٘ ٝتایح حاكدُ
اص آٖ دس خذ َٚؿٕاس 3 ٜآٔذ ٜاػت تیؾ اص ٘یٕی ( )%63اص دا٘ـدٛیاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتقمیدك دس
حذ پاییٗ دس ٔٔدشم فشایٙدذ خٟدا٘ی ؿدذٖ فشٍٙٞدی لدشاس داس٘دذ  ٚتدیؾ اص یده ػدْٛ
پاػخٍٛیاٖ ( )%37دس حذ تاال ٔ ٚتٛػي دس ٔٔشم ایٗ فشایٙذ لشاس داس٘ذ
جذيل  :3تًصيع فشاياوی ي دسصذ فشاياوی پاسخگًيان
لشاس گشفته دس معشض فشايىذ جُاوی ضذن

تعذاد

دسصذ

تاال

25

6/7

ٔتٛػي

114

30/3

پاییٗ

237

63/0

خْٕ

376

100

فشَىگی

يضعیت گشايص بٍ فشَىگ جُاوی – غشبیٕٞ :اٖ ٌ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝؿذ ایدٗ ٔتغیدش تدا
چٟاس تُٔذ ٔٛسد ػٙدؾ لشاس ٌشفت ٝاػت ٚهٔیت پاػدخٍٛیاٖ اص ایدٗ ِ٘دش ،دس خدذ4 َٚ
آٔذ ٜاػت اسلاْ ایٗ خذ٘ َٚـاٖ ٔیدٞذ و ٝدس تیٗ اتٔاد فش ًٙٞخٟا٘ی ،تیـدتشیٗ ٔیدضاٖ
ٌشایؾ پاػخٍٛیاٖ ،ت ٝفش ًٙٞداٚع یا فش ًٙٞتداست تیٗ إُِّ ٔیتاؿذ پدغ اص آٖ تدٝ
تشتیة فش ًٙٞوّٛج دا٘ـٍاٞی ،فش ًٙٞخٙثؾٞای ٔزٞثی  ٚفشٔ ًٙٞه ٚسِذ لشاس داسد
دس حذٚد  66دسكذ دا٘ـدٛیاٖ ٔٛسد تشسػیٌ ،شایؾ تاالیی ت ٝفش ًٙٞداٚع ٚتٟٙا حذٚد
 2دسكذ ٌشایؾ پاییٙی ت ٝایٗ تٔذ فش ًٙٞخٟا٘ی داس٘ذ تمشیثا تیؾ اص ٘یٕی اص دا٘ـدٛیاٖ
ٕ٘ ٝ٘ٛتقمیك ت ٝفش ًٙٞوّٛج دا٘ـٍاٞی ٌشایؾ تاالیی داس٘ذ حذٚد ٘یٕدی ( 44دسكدذ )
ٌشایؾ ٔتٛػي ت ٝتٔذ فش ًٙٞوّٛج دا٘ـٍاٞی ٘ـاٖ ٔیدٙٞذ تٓ ٝثاستی ٔدیتدٛاٖ ٌفدت
حذٚد  99دسكذ پاػخٍٛیاٖ ت ٝاتٔاد پٙح ٌا٘ ٝفش ًٙٞوّٛج دا٘ـٍاٞی تا حذٚدی ٌشایؾ
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داس٘ذ  ٚتٓ ٝثاستی خٛاٞاٖ اخشای دٔٛوشاػی ،حمٛق تـشٔ ٚ ،ثاسص ٜتا تثٔینٞای خٙؼدیتی
ٔیتاؿٙذ  ٚدس صٔی ٝٙحفَ ٔقیي صیؼت ٚكّح خٟا٘ی ٘یدض داسای ٌدشایؾ تداالیی ٞؼدتٙذ
ٌشایؾ ت ٝفش ًٙٞخٙثؾٞای ٔزٞثی ٘ؼثت ت ٝد ٚتٔذ دیٍش دس ػٌح پاییٗ تشی لشاس داسد
دس حذٚد  37دسكذٌ ،شایؾ تاالیی ت ٝفش ًٙٞخٙثؾٞای ٔزٞثی ٘ـاٖ ٔیدٙٞذ  4 ٚدسكذ
٘یض ٌشایؾ پاییٗ تش ت ٝایٗ تٔذ داس٘ذ
تٔذ فشٔ ًٙٞه ٚسِذ دس ػٌح پاییٗ تشی ٘ؼثت ت ٝػایش اتٔاد لشاس داسد حدذٚد 17/3
دسكذ ت ٝفشٔ ًٙٞه ٚسِذ و ٝؿأُ ص٘ذٌی ت ٝؿی ٚ ٜٛػثه خٟا٘ی  -غشتی تٛدٌ ،دشایؾ
تاال داس٘ذ تٙاتشایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝتٓ ٝىدغ تلدٛس ٕٓدٔٛی ،فشٙٞدً ّٔدی ٚتدٔٛی دس
ٔمایؼ ٝتا فش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی تشای تٔذاد تیـتشی اص خٛا٘اٖ ٔٛسد تشسػی داسای إٞیت
 ٚخارتٔ ٝیتاؿذ
جذيل ضماسٌ  :4ممايسٍ میضان پزيشش ابعاد مختلف پاسٌ فشَىگ جُاوی  -غشبی
میضان ()%

باال

متًسظ

پايیه

میاوگیه اص 3

فشٔ ًٙٞه ٚسِذ

17/3

55/9

26/9

1/9

فش ًٙٞخٙثؾٞای ٔزٞثی

37/2

58/8

4/0

2/3

فش ًٙٞداٚع

66/5

30/9

2/7

2/6

فش ًٙٞوّٛج اػاتیذ

55/3

44/4

0/3

2/5

فش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی

44/4

55/1

0/5

2/4

ابعاد

جذيل  : 5ممايسٍ ابعاد كجشيي فشَىگی
میضان()%

باال

متًسظ

پايیه

میاوگیه اص 3

تٔذ رٙٞی

28/2

23/7

48/1

2/0

تٔذ ٓیٙی

5/6

35/6

58/8

1/6

ودشٚی فشٍٙٞی

12/2

42/6

45/2

1/4

ابعاد
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يضعیت كجشيي فشَىگی دس ابعاد مختلف :تش اػاع اًالٓدات خدذ ،5 َٚتدیؾ اص
 %50پاػخٍٛیاٖ ،ت ٝتُٔذ رٙٞی ودشٚی فشٍٙٞی ٚحذٚد  40دسكذ ت ٝتٔذ ٓیٙدی وددشٚی
فشٍٙٞیٌ ،شایؾ تاال ٔ ٚتٛػي داس٘ذ تش اػاع ٘تایح ت ٝدػت آٔذٔ ٜیتٛاٖ چٙدیٗ ٘تیددٝ
ٌیشی وشد و ٝفشاٚا٘ی چٙیٗ سفتاسٞا ٚػثهٞای پٛؿؾ دس تیٗ دا٘ـدٛیاٖ ٔٛسد تشسػی دس
حذ لاتُ تٛخٟی صیاد تٛد ٜاػت

1

بشسسی سيابظ بیه متغیشَا
لثُ اص تشسػی ساتٌ ٝتیٗ ٔتغیشٞای اكّی  ٚآصٔ ٖٛفشهیٞٝا ،ت ٝسٚاتي تدیٗ ٔتغیشٞدای
صٔیٝٙای فشدی  ٚخا٘ٛادٌی تا ٔتغیش ٚاتؼت ٝاكّی یٔٙی ودشٚی فشٍٙٞی اؿاسٜای

ٔیؿدٛد،

یافتٞٝای ایٗ تقمیك ٘ـاٖ داد و٘ ٝؼثت ودشٚاٖ فشٍٙٞی دس تیٗ ص٘اٖ ا٘ذوی وٕتش اص ٔشداٖ
تٛد ِٚی ایٗ تفاٚت اص ِ٘ش آٔاسی ٔٔٙی داس ٘ثٛد ٕٞیٙیٗ فشاٚا٘ی ودشٚیٞای فشٍٙٞی دس
تیٗ ٌشٜٞٚای ػٙی تاالتش ا٘ذوی تیـتش تٛد ِٚی ایٗ تفاٚت  ٓٞاص ِ٘ش آٔاسی ٔٔٙیداس ٘ثدٛد
اص ِ٘ش لٔٛیت  ٓٞتا آ٘ىٔ ٝیضاٖ ودشٚی دس تیٗ تشنٞا  ٚوشدٞا ا٘ذوی تیـتش اص فداسعٞدا
تٛدِٚ ،ی ایٗ تفاٚت اص ِ٘ش آٔاسی ٔٔٙی داس ٘ثٛد دس ٔدٕ ّٛایٗ ػٔ ٝتغیش صٔیٙدٝای ٓأدُ
تفاٚت لاتُ ٔالحِٝای دس استثاى تا ػٙد ٝوُ ودشٚی فشٍٙٞی ٘ثٛد٘ذ
تش خالف ٔتغیشٞای صٔیٝٙای فشدی ،دٔ ٚتغیش پایٍا ٜاختٕآی التلادی ٔ ٚزٞثی تٛدٖ
خا٘ٛاد ٜپاػخٍٛیاٖ ساتٌٙٔٔ ٝی داس  ٚلاتُ ٔالحِٝای تا ػدٙد ٝوددشٚی فشٍٙٞدی داس٘دذ
(خذ )6 َٚتًٛ ٝسی و٘ ٝؼثت وؼا٘ی داسای ودشٚی فشٍٙٞی پاییٗ ٞؼتٙذ ،دس افشاد ٔتّٔك
ت ٝپایٍا ٜپاییٗ ،تیؾ اص د ٚتشاتش افشاد ٔتّٔك ت ٝپایٍا ٜتاال اػت (ت ٝتشتیة  65دسكدذ 30 ٚ
دسكذ) ایٗ ساتٌ٘ ٝـاٖ ٔی دٞذ و ٝپایٍداٜٞدای تداالی اختٕدآی ود ٝتیـدتش دس ٔٔدشم
فشایٙذٞای خٟا٘ی لشاس داس٘ذ تٙٞ ٝداسٞا  ٚاسص ؿٟای فش ًٙٞخٟا٘ی ٌشایؾ تیـتشی داس٘ذ

 -1تشای آٌاٞی تفلیّی اص فشاٚا٘ی ٘من ٙٞداسٞای فشٍٙٞی سػٕی  ٚػٙتی  ٚتفاٚت ٌشٜٞٚای ٔختّف اختٕآی اص
ایٗ حیثٍ٘ ،ا ٜوٙیذ ت ٝػشاج صاد ٚ ٜتاتایی1388 ،
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 ٚاكٛالً دس خٛأْ ػٙتی ٔثُ خأٔ ٝایشاٖ ،افشاد ٔتّٔك ت ٝپایٍا ٜتداالی اختٕدآی حدأالٖ
اسصؽٞای ٔذسٖ  ٚخٟا٘یا٘ذ  ٚفش ًٙٞخٟا٘ی اص ًشیك آ٘اٖ ت ٝخأٔٚ ٝاسد ٔی ؿٛد
جذيل  :6بشسسی سابطٍ متغیشَاي صمیىٍاي(مشبًط بٍ ييظگیُاي خاوًادٌ) با كجشييَاي
فشَىگی
كجشييَاي فشَىگی
متغیشَاي مستمل
پايگاٌ
اجتماعی

مزَبی بًدن
خاوًادٌ

ضذت سابطٍ ي

پايیه

متًسظ

باال

جمع

معىا داسي

پايیه

65

26/7

8/3

60

=Kendalltua

متًسظ

43/3

47/9

8/8

194

0/196

باال

30/3

50/0

19/7

122

پايیه

0/0

45/2

54/8

31

متًسظ

13/6

68/0

18/4

باال

60/3

35/5

4/2

103
242

Sig=0/000

=Kendallc
-0/420
Sig=0/000

تش خالف پایٍا ٜاختٕدآیٔ ،دزٞثی تدٛدٖ خدا٘ٛاد ،ٜساتٌدٔٔ ٝىدٛع چـدٍٕیشی تدا
ودشٚی فشٍٙٞی داسد تًٛ ٝسی و٘ ٝؼثت وؼا٘ی و ٝداسای ودشٚی فشٍٙٞی تاالیی ٞؼدتٙذ
دس افشاد ٔتّٔك ت ٝخا٘ٛادٜٞای تا دیٙذاسی پاییٗ تیؾ اص د ٜتشاتش افشاد ٔتّٔك ت ٝخا٘ٛادٜٞای
تا دیٙذاسی تاال اػت (ت ٝتشتیة  55دسكذ  4 ٚدسكذ) دس ٔماتُ دس حاِی ودٞ ٝییىدذاْ اص
افشادی و ٝدیٙذاسی خا٘ٛاد ٜؿاٖ هٔیف اػت داسای ودشٚی وٓ ٘یؼتٙذ 65 ،دسكذ اص آ٘اٖ
و ٝخا٘ٛادٜٞایی داسای دیٙذاسی هٔیف ٞؼتٙذ داسای ودشٚی تاال ٔی تاؿٙذ تا ٚخٛد ایدٗ،
حتی دس تیٗ افشادی و ٝدیٙذاسی خا٘ٛادٜٞایـاٖ تاال اػت ،حدذٚد  40دسكدذ افدشاد ،داسای
ودشٚی فشٍٙٞی ٔتٛػي ت ٝتاال ٞؼتٙذ ایٗ تٙٔٔ ٝی آٖ اػت و ٝحدذالُ كدٛستٞدایی اص
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ودشٚیٞای فشٍٙٞی دس تیٗ فشص٘ذاٖ خا٘ٛادٜٞایی و ٝدیٙذاسیؿاٖ دس ػٌح تداالیی

اػدت،

ٚ ٓٞخٛد داسد
سابطٍ لشاس گشفته دس معشض فشايىذ جُاوی ضذن فشَىگی با گشايص بٍ فشَىگ
جُاوی -غشبی
جذيل  :7سابطٍ لشاس گشفته دس معشض فشايىذ جُاوی ضذن فشَىگی باگشايص بٍ فشَىگ جُاوی -غشبی
لشاس گشفته دس معشض جُاوی
متغیش

پزيشش فشَىگ جُاوی-غشبی

جمع (فشاياوی)
kendalls tau c = 21101

ضذن فشَىگی

جمع(فشاياوی)

پايیه

متًسظ

باال

كم

16/0

6/1

4/0

46

متًسظ

61/2

49/2

36/0

210

صياد

22/8

44/7

60/0

120

237

114

25

376

Gamma=10466

Sig=10111

ٕٞاٖ ًٛس و ٝخذ٘ 7 َٚـاٖ ٔیدٞذ ،تیٗ لشاس ٌشفتٗ دس ٔٔشم خٟا٘ی ؿذٖ
فشٍٙٞی ٌٚشایؾ ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی ،ساتٌ ٝهٔیف تا ٔتٛػٌی دس خٟت ٔثثت
ٚخٛد داسد (ٌأا  ٚ 0/46وٙذاَ  )0/210تٓ ٝثاستی افشادی و ٝتٔ ٝیضاٖ پاییٗ دس ٔٔشم
فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی لشاس داس٘ذ16 ،دسكذ ٌشایؾ پاییٗ  22/8 ٚدسكذ ٌشایؾ تاال
ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی داس٘ذ دس حاِی و ٝافشادی و ٝدس حذ تاالیی اص دس ٔٔشم ایٗ
فشایٙذ تٛدٜا٘ذ 4 ،دس كذ ٌشایؾ پاییٗ  60 ٚدسكذ داسای ٌشایؾ تاال ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی
ٞؼتٙذ تا ٚخٛد ایٗ٘ ،ؼثت وؼا٘ی وٌ ٝشایؾ هٔیفی ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی داس٘ذ - ،حتی دس
تیٗ آٖٞا و ٝوٓ دس ٔٔشم فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ تٛدٜا٘ذ  -اص  16دسكذ تداٚص ٕ٘ی وٙذ ٚ
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دس ٞش ػٔ ٝم ِٝٛتیؾ اص ػ ٝچٟاسْ پاػخٍٛیاٖ دس حذ ٔتٛػي ت ٝتاال ت ٝاسصؽٞای خٟا٘ی
ٌشایؾ داس٘ذ ایٗ ٚالٔیت ٘ـا٘ة ٌؼتشدٌی اسصؽٞای خٟا٘ی دس تیٗ پاػخٍٛیاٖ اػت
تشاػاع خذ ،8 َٚتیٗ ٌشایؾ ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی تاودشٚیٞای فشٍٙٞی ساتٌٝ
٘ؼثتا لٛی دس خٟت ٔثثت ٚخٛد داسد (ٌأا  ٚ - 0/837وٙدذاَ  )- 0/474تدً ٝدٛسی ودٝ
حذٚد  90دسكذ اص افشادی وٌ ٝشایؾ پاییٗ ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی داس٘ذ ،ودشٚیٞدای
فشٍٙٞی دس تیٗ آ٘اٖ وٕتش دیذٔ ٜیؿٛد ؿدایذ تتدٛاٖ ٌفدت ود ٝآ٘ید ٝوددشٚی فشٍٙٞدی
خٛا٘ذٔ ٜیؿٛد ،ػثه ص٘ذٌی  ٚسفتاسٞای تٟٙداس تشٌشفتد ٝاص اسصؽٞدای س ٚتدٌ ٝؼدتشؽ
خٟا٘ی اػت
جذيل  :8بشسسی سابطٍ پاسٌ فشَىگ جُاوی –غشبی با كجشيي فشَىگی
پزيشش فشَىگ جُاوی -غشبی

متغیش

كجشيي فشَىگی

جمع (فشاياوی)
kendalls tau c=47401

جمع(فشاياوی)

كم

متًسظ

صياد

كم

87/0

53/3

6/7

160

متًسظ

13/0

42/4

62/5

170

صياد

0/0

4/3

30/8

46

46

210

120

376

Gamma=1/837

Sig=10111

سگشسیًن چىذ گاوٍ بشاي ضاخص كجشييَاي فشَىگی
لثُ اص ا٘داْ سٌشػی ٖٛچٙذ ٌإ٘ٞ ،ٝثؼتٍی تیٗ ٔتغیشٞا ٔقاػث ٝؿذ تد ٝدِیدُ ٔٔٙدی
داس ٘ثٛدٖ ساتٌٕٞ ٝثؼتٍیٔ ،تغیشٞای لٔٛیت ،خٙؼیت  ٚػٗ تدا وددشٚی فشٍٙٞدی ،ایدٗ
ٔتغیشٞا اص ٔٔادِ ٝسٌشػی٘ٛی حزف ؿذ٘ذ تشای پیؾ تیٙی ٔتغیدش وددشٚیٞدای

فشٍٙٞدی،

ٔتغیشٞای پایٍا ٜاختٕآی خا٘ٛادٔ ،ٜزٞثی تٛدٖ خا٘ٛاد ،ٜلشاس ٌدشفتٗ دس ٔٔدشم خٟدا٘ی
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ؿذٖ فشٍٙٞیٌ ٚ ،شایؾ ت ٝفشٙٞدً خٟدا٘ی -غشتدیٚ ،اسد ٔٔادِد ٝسٌشػدی٘ٛی ؿدذ٘ذ دس
خذٔ 9 َٚمادیش تتا ( )Betaو٘ ٝـاٖ دٙٞذ ٜػٞ ٟٓدش یده اص ٔتغیدشٞدا دس تثیدیٗ ٚاسیدا٘غ
ودشٚیٞای فشٍٙٞی اػت ،تٕٞ ٝشا ٜهشیة تٔییٗ  ٚهشیة ٕٞثؼدتٍی چٙدذ ٌا٘د ٝآٔدذٜ
اػت
جذيل ضماسٌ  :9سگشسیًن چىذ گاوٍ بشاي كجشييَاي فشَىگی
متغیش

بتا

سطح معىا داسي

پایٍا ٜاختٕآی خا٘ٛادٜ

0/018

0/630

ٔزٞثی تٛدٖ خا٘ٛادٜ

-0/301

0/000

لشاس ٌشفتٗ دس ٔٔشم فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ
فشٍٙٞی
پزیشؽ فش ًٙٞخٟا٘ی -غشتی
آس ; 0/788

0/188

0/000

0/479

0/000

ٔدزٚس آس ; 0/621

تش اػاع ٘تایح سٌشػی ٖٛچٙذ ٌا٘ ،ٝهشیة ٕٞثؼتٍی چٙدذ ٌا٘د( ٝآس) تدشای ٔتغیدش
ودشٚیٞای فشٍٙٞی ،تشاتش ٔ 0/788یتاؿذ ،ت ٝایٗ ٔٔٙی ؤ ٝتغیشٞای تاال تٔ ٝیدضاٖ 0/788
تا ودشٚیٞای فشٍٙٞی ٕٞثؼتٍی داس٘ذ هشیة تٔیدیٗ (ٚاسیدا٘غ تثیدیٗ ؿدذٚ /6210) ٜ
هشیة تٔذیُ ؿذ ٜآٖ تشاتش تا ٔ 0/617یتاؿذ ت ٝایٗ تشتیة ٔتغیشٞدای تداال  61/7دسكدذ
وُ ٚاسیا٘غ ودشٚیٞای فشٍٙٞی سا تثییٗ ٔیوٙٙذ
دس تثییٗ ودشٚیٞای فشٍٙٞی ،پزیشؽ پاس ٜفش ًٙٞخٟدا٘ی -غشتدی تدا تتدای 0/479
تیـتش اص  ٕٝٞلذست تثییٗ وٙٙذٌی داسد دس ٔشتث ٝتٔذ ت ٝتشتیة ٔتغیدشٞدای ٔدزٞثی تدٛدٖ
خا٘ٛاد( ٜتتای  ٚ )-0/301لشاس ٌشفتٗ دس ٔٔشم خٟا٘ی ؿذٖ فشٍٙٞی (تتای  )0/188تثثیش
ٌزاس ٞؼتٙذ ٔتغیش پایٍا ٜاختٕآی تا وٙتشَ ػایش ٔتغیشٞا اثشی تش ودشٚی فشٍٙٞی ٘دذاسد
ت ٝایٗ تشتیة ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝشفت و ٝدٔ ٚتغیش ٌشایؾ ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی (دسخٟت ٔثثت)
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ٔ ٚزٞثی تٛدٖ خا٘ٛاد( ٜدس خٟت ٔٙفی) تیـتشیٗ اثش ٔؼدتمیٓ سا تدش ٌدشایؾ تد ٝوددشٚی
فشٍٙٞی داس٘ذ ،تٕأی اثش پایٍا ٜاختٕآی  -التلادی خا٘ٛاد ٚ ٜتخـدی اص اثدش دس ٔٔدشم
فشایٙذٞای خٟا٘ی تٛدٖ تش ودشٚی فشٍٙٞی ت ٝكٛست غیشٔؼتمیٓ  ٚاص ًشیدك ٌدشایؾ تدٝ
فش ًٙٞخٟا٘ی ٔیتاؿذ
ساتٌ٘ ٝؼثتا لٛی تیٗ ٌشایؾ ت ٝاسصؽٞای خٟا٘ی  ٚودشٚی فشٍٙٞی ٘ـا٘ ٝآٖ اػدت
و ٝآٖ سفتاسٞایی و ٝتش اػاع فش ًٙٞػٙتی  ٚدیٙی ،و ٝفش ًٙٞسػٕی غاِة ٞ ٓٞؼت ،تٝ
ٓٛٙاٖ ودشٚی فشٍٙٞی تٔشیف ٔی ؿٛد دس ٚالْ اٍِٞٛای سفتاسی ٓادی  ٚتخـی اص ػثه
ص٘ذٌی تش اػاع فش ًٙٞخٟا٘ی اػت

بحث ي وتیجٍگیشي
ایٗ ٔماِ ٝدس پی پاػخٍٛیی ت ٝایٗ پشػؾٞای تٛد و ٝآیا فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ  ٚدس
ٔٔشم آٖ لشاس ٌشفتٗ اسصؽٞا  ٚاٍِٞٛای سفتاسی غاِة خٟا٘ی سا  ٓٞاؿآٔ ٝی دٞذ تٝ
ٓثاست دیٍش ،آیا وؼا٘ی و ٝتیـتش دس ٔٔشم فشایٙذ خٟا٘ی ؿذٖ لشاس داس٘ذ ت ٝفشٚ ًٙٞ
اسصؽٞای خٟا٘ی ٌ ٓٞشایؾ تیـتشی داس٘ذ  ٚدس ٘تید ،ٝآیا آ٘اٖ ت ٝاٍِٞٛای سفتاسی غاِة
خٟا٘ی ،و ٝتش اػاع فش ًٙٞتٔٛی ػٙتی  ٚدیٙی ٘اتٟٙداس  ٚودشٚی تٔشیف ٔی ؿ٘ٛذ
(ودشٚیٞای فشٍٙٞی)  ٓٞتیـتش ٌشایؾ داس٘ذ؟
یافتٞٝا ٘ـاٖ داد و ٝتخؾ وٛچىی  -ا٘ذوی تیؾ اص یده ػد - ْٛاص پاػدخٍٛیاٖ دس
حذ ٔتٛػي  ٚتاال دس ٔٔشم فشایٙذٞای خٟا٘ی ؿذٖ (سػا٘ٞٝا  ٚاستثاًدات خٟدا٘ی) لدشاس
داس٘ذ أا ٌشایؾ ت ٝاسصؽٞای خٟا٘ی دس حذ تاالیی اػت دس ایٗ ساتٌ ٝپاػخٍٛیاٖ ت ٝدٚ
تُٔذ اص اسصؽٞای خٟا٘ی ود ٝحداٚی اسصؽٞدای ٘ؼدثتا ٓداْ تدشیٔ ،ثدُ التلداد تداصاس ٚ
آصادیٞای ٔذ٘ی  ٚحمٛق ؿٟش٘ٚذیٞ ،ؼتٙذ (فش ًٙٞداٚع  ٚوّٛج دا٘ـٍاٞی) ٌدشایؾ
تیـتشی داس٘ذ تا ت ٝخٙثٞٝای خاف تش آٖ ؤٔ ٝشف ػثه ص٘ذٌی سٚصٔش ٜغشتی اػت (ٔه
ٚسِذ) دس استثاى تا ودشٚی فشٍٙٞیٌ ،شایؾ تیؾ اص ٘یٕی اص پاػخٍٛیاٖ دس حدذ ٔتٛػدي
تا صیاد تٛد
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ٕٞیٙیٗ یافتٞٝا ٘ـاٖ داد ،وؼا٘ی و ٝتیـتش دس ٔٔشم فشایٙذٞای خٟدا٘ی ؿدذٖ لدشاس
داؿتٙذٌ ،شایؾ تیـتشی ت ٝاسصؽٞای خٟا٘ی ٚ ،دس ٘تیدٌ ،ٝشایؾ تیـتشی ت ٝودشٚیٞدای
فشٍٙٞی داؿتٙذ ٔتغیش ٔ ٟٓپایٍا ٜالتلادی  -اختٕآی خا٘ٛاد ٜدس خٟت ٔثثت ٔ ٚتغیش ٟٔٓ
دیٙذاسی خا٘ٛاد ،ٜدس خٟت ٔٙفی تا اسصؽٞای خٟا٘ی  ٚودشٚی فشٍٙٞی ساتٌ ٝداؿتٙذ
تش اػاع یافتٞٝا ٔی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝشفت ودٔ ٝیدضاٖ ٌدشایؾ تد ٝاسصؽٞدای خٟدا٘ی ٚ
ودشٚی فشٍٙٞی دس حذی اػت و ٝدػت وٓ ٔ ٕٝٞلادیك آٖ سا ت ٝساحتی ٕ٘دی تدٛاٖ تدٝ
ٓٛٙاٖ ودشٚی  ٚت ٝخلٛف خشْ تٔشیف وشد ایٗ ٚالٔیت و ٝحتی دس تیٗ خا٘ٛادٜٞدایی
و ٝدیٙذاسی تداالیی داؿدتٙذ حدذٚد  40دسكدذ اص فشص٘ذا٘ـداٖ دس حدذ ٔتٛػدي  ٚتداال تدٝ
ودشٚیٞای فشٍٙٞی ٌشایؾ داؿتٙذٛٔ ،یذ ایٗ ادٓاػت
٘ىت ٝدیٍشی و ٝؿایؼت ٝتثُٔ اػت ایٗ اػت و ٝتا آ٘ى٘ ٝؼدثت پاػدخٍٛیا٘ی ود ٝدس
حذ ٔتٛػي  ٚتاال دس ٔٔشم فشایٙذٞای خٟا٘ی ؿذٖ لشاس داؿتٙذ وٓ اػتٔ ،یدضاٖ ٌدشایؾ
ت ٝاسص ؿٟای خٟا٘ی  ٚتاحذٚدی ودشٚی فشٍٙٞی دس تیٗ آ٘اٖ ٘ؼثتا تداال اػدت ایدٗ أدش
٘ـا٘ ٝآٖ اػت وٌ ٝشایؾ ت ٝفشٙٞدً خٟدا٘ی كدشفاً اص ًشیدك تاثیشپدزیشی اص سػدا٘ٞٝدا ٚ
استثاًات خٟا٘ی كٛست ٕ٘ی ٌیشد و ٝتتٛاٖ تا وٙتشَ دػتشػی ت ٝآٖٞا( ،اٌدش أىداٖ پدزیش
تاؿذ) اثش آٖٞا دس تمٛیت ایٗ ٌشایؾٞا سا ٔقذٚد ودشد ٚخدٛد پداس ٜفشٙٞدً غدشب ٌدشا
(خٟا٘ی) تقت تثثیش كذ ػاَ استثاى فشٍٙٞی ایشاٖ  ٚغشب دس خأٔ ٝایدشاٖ ؿدىُ ٌشفتدٝ
اػت  ٚأشٚص تا دػتشػی ت ٝسػا٘ٞٝای ٔذسٖ تمٛیت ؿذ ٜاػت ٕٞیٙیٗ تشخی اص ٓٙاكش
ایٗ فش ًٙٞلثُ اص آ٘ى ٝاختلداف تد ٝغدشب داؿدت ٝتاؿدٙذ ٘اؿدی اص تغییدشات اختٕدآی
التلادی د٘یای خذیذ ٞؼتٙذ و ٝخأٔ ٝایشاٖ سا ٔ ٓٞتثثش ػداختٝا٘دذ تٙداتشایٗ تٟتدش اػدت
ٔذیشاٖ وـٛس لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات فشٍٙٞی سا تا تٛخ ٝت ٝت ّٛٙخشد ٜفشًٞٙٞدای ٔٛخدٛد دس
خأٔ ٝتذٚیٗ وٙٙذ اِثت ٝدس ایٗ تیٗ ٔتغیشٞای داخّی دیٍشی ٘یض ٘مؾ داس٘ذ و ٝالصْ اػدت
دس تقمیمات تٔذی ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیش٘ذ
دس استثاى تا ٌشایؾ ت ٝفش ًٙٞخٟا٘ی الصْ اػت تیٗ خٙثٞٝای ٓاْ تش آٖ (ٔٔیاسٞدای
التلاد تاصاس  ٚحمٛق  ٚآصادیٞای ٔذ٘ی  ٚؿٟش٘ٚذی)  ٚخٙثٞٝدای خداف تدش آٖ (ػدثه
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ص٘ذٌی سٚصٔش ٜغشتی) تٕایض لائُ ؿذ پاػخٍٛیاٖ ت ٝاِٚی ٌشایؾ تؼیاس تداال  ٚتد ٝدٔٚدی
ٌشایؾ هٔیفی داؿتٙذ ایٗ أش ؿایذ ٘اؿی اص آٖ تاؿدذ ود ٝتشخدی اص خٙثدٞٝدای فشٙٞدً
خٟا٘یٔ ،ثُ حمدٛق  ٚآصادیٞدای ٔدذ٘ی  ٚؿدٟش٘ٚذیٔ ،ؼدائُ تـدشی ٔ ٚدذسٖ اػدت ٚ
اختلاف ت ٝفش ًٙٞغشتی ٘ذاسد دس ایٗ خا تٔاسم ،تٔاسم تیٗ اسصؽٞای ػٙتی خداف
ٌشایا٘ ٕٝٞ ٝخٛأْ  ٚاسصؽٞای ٓاْ تـشی ٔ ٚذسٖ اػت و ٝاختلاف ت ٝخأٔد ٝخاكدی
٘ذاس٘ذ تا تٛخ ٝت ٝتـشی تٛدٖ  ٚخٟاٖ ؿٕ َٛتٛدٖ ایٗ اسصؽٞا ،چٙا٘یٔ ٝذیشاٖ فشٍٙٞدی
 ٚاختٕآی  ٚػیاػی تیٗ ایٗ اسصؽٞا  ٚاٍِٞٛای خاف غشتی تفىیه لائُ ٘ـ٘ٛذ ٕٞ ٚدٝ
سا ت ٝایٗ ٓٛٙاٖ و ٝغشتی اػت ًشد  ٚسد وٙٙذ ،دس تشلشاسی استثاى تا خٛا٘اٖ  ٚت ٝخلٛف
دا٘ـدٛیاٖ دس ٔٛلٔیت دؿٛاسی لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٕٔ ٚىدٗ اػدت حتدی آ٘داٖ سا تد ٝػدٕت
اسصؽٞا  ٚاٍِٞٛای خاف غشتی  ٓٞػٛق دٞذ
٘ىت ٝدیٍش ایٙى ،ٝا٘مالب استثاًی  ٚسػا٘ٝای وٛٔ ٝتٛس ٔقشن خٟا٘ی ؿذٖ تٛد ٜاػت
سٚص ت ٝسٚص تخؾٞای تیـتشی اص  ٕٝٞالـداس خأٔد ٝسا دس ٔٔدشم تثثیشپدزیشی اص فشایٙدذ
خٟا٘ی ؿذٖ لشاس ٔی دٞذ تا تٛخ ٝت ٝساتٌٔ ٝثثت دس ٔٔدشم ایدٗ فشایٙدذ لدشاس داؿدتٗ ٚ
ٌشایؾ ت ٝاسصؽٞای خٟا٘ی  ٚاٍِٞٛای ٔتفاٚت ٔ ٚتٔاسم تا ٙٞداسٞای ػٙتیٔ ،دیتدٛاٖ
ا٘تِاس داؿت وٌ ٝشایؾ ت ٝایٗ اسصؽٞا  ٚاٍِٞٛا س ٚتٌ ٝؼتشؽ تاؿدذ ٔدذیشاٖ ػیاػدی ٚ
اختٕآی دس ٔٛاخ ٟٝتا ایٗ ٚالٔیت ػٌ ٝضی ٝٙپیؾ س ٚداس٘ذ:
o

وٙتشَ ٔ ٚقذٚد وشدٖ دػتشػی خأٔ ٝتد ٝسػدا٘ٞٝدای  ٚتِٛیدذات فشٍٙٞدی

خٟا٘ی ،أشی و ٝتا پیـشفتٞای ٔؼتٕش تىِٛٛٙطیه دس ایٗ ٓشك ٝاٌش غیشٕٔىٗ ٘ثاؿذ
تؼیاس دؿٛاس اػت  ٚحشف ٌٓ ٚؾ ٘اؿی اص ٔ ْٙسا دس افشاد ایداد ٔیوٙذ
o

ٔدشٔا٘ ٝتٔشیف وشدٖ اٍِٞٛای ٘اتٟٙداس  ٚودشٚیٞای فشٍٙٞدی  ٚتشخدٛسد

ا٘تِأی  ٚلوایی تا آٖ ،أشی و ٝتا ٌؼتشدٌی ایٗ اٍِٞٛا  ٚسفتاسٞا تؼیاس پشٞضی ٚ ٝٙتدٝ
احتٕاَ صیاد ٘أٛفك خٛاٞذ تٛد
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پزیشؽ ٚالٔیت د٘یای خذیذ  ٚاؿآ ٝسٚحیٔ ٝذاسا ٕٔ ٚاؿات تا خٙثٞٝایی اص

ودشفتاسیٞای فشٍٙٞی ؤ ٝؼتمیٕا ت ٝدیٍشاٖ هشس  ٚآػیة ٕ٘ی سػا٘ٙذ  ٚدس وٙاس آٖ
تمٛیت حغ تّٔك ت ٝاٍِٞٛای فشٍٙٞی  ٚػثهٞای ص٘ذٌی تٔٛی دیٙی ّٔ ٚی اص ًشیك
اسائ ٝتِٛیذات فشٍٙٞی پشخارت ٚ ٝاٍِٞٛای ّٕٓی ٔٛفك ٘ثایذ فشأٛؽ وشد ود ،ٝدػدت
وٓ دس د٘یای خذیذ ،دس ٓشك ٝسلاتت تیٗ فشًٞٙٞاٞ ،ش فشٍٙٞی و ٝتخٛاٞذ اٍِٞٛدای
خٛد سا تا تٛػُ ت ٝصٚس لا٘ ٖٛحفَ وٙذ ،پیـاپیؾ تاص٘ذٌی خٛد سا آالْ ودشد ٜاػدت،
چشا و ٝتیـتشیٗ تٛفیدك دس ایدٗ ٓشكد ٝحفدَ ُدٛاٞش اػدت دس حداِی ود ٝاٍِٞٛدا ٚ
اسصؽٞای فشٍٙٞی تشای ٔا٘ذٌاسی ٘یاص ت ٝایٗ داس٘ذ وٛٔ ٝخٔٔ ٚ ٝم َٛتاؿٙذ  ٚتتٛا٘ٙذ
دس٘ٚی ؿ٘ٛذ
٘ىت ٝآخش ایٙىٚ ٝخٛد ساتٌٙٔ ٝفی لٛی تیٗ دیٙذاسی خدا٘ٛادٌ ٚ ٜدشایؾ تد ٝوددشٚی
فشٍٙٞی ٘ـا٘ ٝآٖ اػت و ،ٝدیٗداسی لٛی تشیٗ ٓأُ تاصداس٘ذ ٜدس تشاتش ایٗ پذیدذ ٜاػدت
دیٗ  ٚدیٙذاسی یه ٔقلٌِ َٛیف ٔ ٚتٔاِی فشٍٙٞی اػدت ود ٝاص ًشیدك

خأٔدٝپدزیشی،

اسصؽٞا  ٚاٍِٞٛای سفتاسی خاكی سا دس٘ٚی ٔی وٙذ سلاتت ٔ ٚماتّ ٝاسصؽٞای دیٙدی تدا
خّٜٞٛایی اص اسصؽٞا  ٚاٍِٞٛای غشتی ٓٞ ،یه سلاتت ٔ ٚماتّ ٝدس حٛصٌِ ٜیدف فشٙٞدً
اػت تِ٘ ٝش ٔی سػذ ٚاسد وشدٖ ٓٙلش صٚس  ٚاخثاس دِٚتی  ٚلا٘٘ٛی دس ایٗ ٓشك ٝ٘ ،ٝتٟٙا
ت٘ ٝفْ فش ًٙٞدیٙی ٘یؼت ،تّى ٝتثٔات ٔٙفی ٘اؿی اص اػتفاد ٜاص صٚس  ٚخـ٘ٛت دس ٓشهدٝ
ٌِیف فش ،ًٙٞفش ًٙٞدیٙی سا ت ٝخـ٘ٛت ٔی آالیدذ  ٚاص ِ٘دش فشٍٙٞدی آٖ سا دس ٔٛهدْ
هٔیفی لشاس ٔیدٞذ

مىابع
 احذی ،حؼٗ تشسػی ٔؼدائُ سٚا٘دی -اختٕدآی تٟداخٓ فشٍٙٞدی تدش ٘ٛخٛا٘داٖ ٚخٛا٘اٖ ،وامٍ پظيَص ،ؿٕاس1378 ،15 ٚ 14 ٜ
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 ا٘تِاسی ،اسدؿیش "ساتٌٍ٘ ٝشؽ ت ٝغشب تا تّٔمات ٌ ٚدشایؾٞدای ػداختی دا٘دؾآٔٛصاٖ والعٞای ػ ٚ ْٛچٟاسْ دتیش ػتاٖٞای ؿٟش تٟشاٖ"،سػاِ ٝواسؿٙاػی اسؿدذ
دا٘ـٍا ٜتشتیت ٔذسع1369 ،
 پٛس غالْ آسایی ،صٞشا "تشسػی ُّٓ ٌشایؾٞا  ٚسفتاسٞای خدشد ٜفشٍٙٞدی دختدشاٖ٘ٛخٛاٖ ٛٓ ٚأُ ٔٛثش تش آٖ " سػاِ ٝواسؿٙاػدی اسؿدذ دا٘ـدٍآ ٜالٔدٝ

ًثاًثدایی،

1384
 خٛاٞشی  ،فإً" ٝتغییش اسصؽ ٞا ٚٚ ٚیذئ /ٛپظٞٚـدی ٔمایؼدٝای ٔ ٚقدذٚد دس دٌٚش ٜٚاص افشاد ٚیذئ ٛداس ٚفالدذ ٚیدذئ ،"ٛسػداِ ٝواسؿٙاػدی اسؿدذ دا٘ـدٍا ٜتشتیدت
ٔذسع1371 ،
 ػشاج صاد ،ٜػیذ حؼیٗ؛ تاتاییٔ ،یٙا "٘من ٙٞداسٞدای فشٙٞدً سػدٕی  ٚػدٙتی ٚدالِتٞای ٔمدأٚتی آٖ" وامدٍ علدً اجتمداعی ،دٚس ،17 ٜؿدٕاس:36 ٜ

،153-187

1388
 ػشاج صاد ،ٜػیذ حؼیٗ "٘یٕ ٝپٟٙاٌٖ،ضاسؽ ٘ٛخٛا٘اٖ ؿٟش تٟدشاٖ اص وددشٚیٞدایاختٕآی  ٚدالِتٞای آٖ تشای ٔذیشیت فشٍٙٞی" ،مجلدٍ علدً اوسداوی دا٘ـدٍاٜ
ؿٟیذ تٟـتی ،ؿٕاس1383 ،41-42 ٜ
 ػشاج صاد ،ٜػیذ حؼیٗ؛ خٛاٞشی ،فإً ٝبشسسی گشايصَاي فشَىگی ،اجتماعی يسفتاسَاي وابُىجاس داوطجًيان داوطگاٌ تُشانٔٔ ،ا٘ٚت اختٕدآی فشٍٙٞدی ٚصاست
ّٓ ،ْٛتقمیمات ٚفٙاٚسی1383 ،
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 ػّیٕی ،حؼدیٗ وظشيٍَاي گًواگًن دسباسٌ جُاوی ضذن ،تٟدشاٖ :ػداصٔاٖ تدذٚیٗوتة ّٓ ْٛا٘ؼا٘ی دا٘ـٍاٜٞا (ػٕت) چاج ا1384 ،َٚ
 كاسٔیٛ٘ ،رس أیٗ "خشد ٜفش ٚ ًٙٞخشْ،تشسػی خشد ٜفشًٞٙٞای دػتٍیش ؿذٌأٖٙىشاتی" ،سػاِ ٝواسؿٙاػی اسؿذ دا٘ـٍا ٜتشتیت ٔذسع1377 ،
 كثإ پٛسّٓ ،ی اكغش " ٍ٘شؽٞای ٔزٞثی -ػیاػی خٛا٘اٖ پؼدش ٛٓ ٚ17-22أدُٔٛثش تش ؿىُ ٌیشی ٍ٘شؽ ػیاػی خٛا٘اٖ" ،سػاِ ٝواسؿٙاػی اسؿذ دا٘ـٍا ٜؿدٟیذ
تٟـتی1373 ،
 ًاِثأٖ ،قٕذسهدا ديىذاسي ي بضَکاسي دس بیه جًاودان تُدشان ،اداس ٜآٔدٛصؽ ٚپشٚسؽ ٌٔٙم1378 ،5 ٝ
 ٓثذاِّٟی ،اِ ٟٝبشسسی جامعٍ ضىاختی يالىتايه ( )Valentineدس میان جًاودان ضدُشتُشان ،سػاِ ٝواسؿٙاػی اسؿذ دا٘ـٍا ٜاِضٞشاء1384 ،
 فشخیّٓ ،یشها بشسسی عًامل مًثش بش دسجٍ تعلك بٍ خشدٌ فشَىدگ جًاودان دسضُش تُشان ،سػاِ ٝواسؿٙاػی اسؿذ دا٘ـٍآ ٜالًٔ ٝثاًثایی1384 ،
 لاػٕیٚ ،حیذ ػٙخ ؿٙاػی دا٘ـدٛیاٖ تش ٔثٙای پذیذ ٜسٚاتي دٚػتا٘ ٝدختش  ٚپؼش ،فصلىامٍ مطالعات جًاوان ،ؿٕاس1383 ،7 ٜ
 ٌُ ٔقٕذی ،احٕذ جُاوی ضذن فشَىگًَ،يت ،تٟشاٖ٘ :ـش ٘ی:چاج د1381 ،ْٚ ٕٔتاص ،فشیذ ٜاوحشافات اجتماعی وظشيٍَدا يد يدذگاَُا ،تٟدشاٖ :ؿدشوت ػدٟأیا٘تـاس ،چاج ا1381 ،َٚ
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 ٌٔٙمیٔ ،شتوی "ٌشٟٞٚای هذ فش ًٙٞدس ٍ٘اٞی دٚتداس "ٜوامٍ پظيَص فصدلىامٍتحمیمات فشَىگی يصاست اسضاد اسالمی ،پاییض  ٚصٔؼتاٖ1378 ،
 ٟٔشّٓی ،حٕیذسها "ُّٓ ٌشایؾ خٛا٘اٖ تٌ ٝشٟٞٚای ٘اتٟٙداس ٔٛػیمی(سجٞ،دٛیٔتاَ ") ٚسػاِ ٝواسؿٙاػی اسؿذ دا٘ـٍآ ٜالًٔ ٝثاًثایی1376 ،
 ٚاتددددشصٔ ،دددداِى ْٛجُدددداوی ضددددذن ،تشخٕددددٔ ٝشدا٘ددددی ٌیٛی،اػددددٕآیُٔشیذی،ػیاٚؽ،تٟشاٖ٘:ـش ػاصٔاٖ ٔذیشیت كٔٙتی،چاج ا1379 ،َٚ
 ِٚذ ،خشج  ٚدیٍشاٖ جرم شناسي نظرئ ،تشخٓ ّٓی ؿدآی ،تٟدشاٖ :ا٘تـداساتػٕت1380 ،
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