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چكیذه
ثيٌه ،خٟبٖ اختٕبفي ؼـ ضبَ تغييف اوت  ٚيىي اق فٛأُ اِّي تط َٛؼـ ؼ٘يبي و٘ٛٙي ،ؼوتبٚـؼٞبي
تىِٛٛٙليه خؽيؽ ٔ ٚتبغف ثٍفي ٔيثبٌؽ .ؼوتبٚـؼٞبيي و ٝث ٝفٛٙاٖ ـوب٘ٞٝبي ٘ٛيٗ ٌٙبغتٔ ٝيٌ٘ٛؽ .أب ثٝ
ؼِيُ ٘ٛؽٟٛـثٛؼٖ ايٗ ـوب٘ٞٝب ٛٙٞق ثف وف تأثيفات ٔثجت ٙٔ ٚفي آٖ تٛافك ضبُِ ٍ٘ؽ٘ ٚ ٜؾفات ٔػتّفي ؼـ
ٔٛـؼ اثفات ـوب٘ٞٝبي ٘ٛيٗ اق خٌّٕ ٝجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ٕٞس ٖٛوّٛة ثف ـٚي وفٔبي ٝاختٕبفي ٚخٛؼ
ؼاـؼٕٞ .سٙيٗ ،ثب تٛخ ٝث ٝآٔبـٞبي ٔٛخٛؼ ،ثيٍتفيٗ اوتفبؼ ٜاق ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي اغتّبَ ث ٝخٛا٘بٖ
 ٚثٚ ٝيم ٜؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ خٛاٖ ؼاـؼ و ٝثب اٍ٘يكٜٞبي ٔػتّف اق ٌجىٞٝبي اختٕبفي اوتفبؼٔ ٜيوٙٙؽٔ .غبِقٝ
تبثيفات اوتفبؼ ٜاق ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ؼـ ٔيبٖ ؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ ٔيتٛا٘ؽ ثفغي اق پيبٔؽٞبي ايٗ ـوب٘ٞٝبي
٘ٛيٗ ـا ٍٔػُ وبقؼ .پم ًٞٚضبضف ثِٛ ٝـت پيٕبيٍي  ٚثب اوتفبؼ ٜاق پفوً٘بٔ ٝايٙتف٘تي ٔطمكوبغتٝ
ِٛـت ٌففت ٝاوت و ٝپبيبيي آٖ ثب اوتفبؼ ٜاق آٔبـ ٜآِفبي وف٘ٚجبظ (ٛٔ )0/79ـؼ تأئيؽ لفاـ ٌففت .خبٔق ٝآٔبـي
پم ًٞٚـا ؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ فضٌ ٛجى ٝاختٕبفي وّٛة ٌٟف تجفيك تٍىيُ ٔيؼٙٞؽ .زبـزٛة ٘ؾفي تطميك ٘يك
ثفٌففت ٝاق ٘ؾفيٞٝبي ٔٛخٛؼ ؼـ غّ َٛتأثيفات فضبي ٔدبقي ثف وفٔبي ٝاختٕبفي اوت .يبفتٞٝبي تطميك
ضبوي اق آٖ اوت و ٝثيٗ ٔتغيفٞبي ٔؽت قٔبٖ فضٛيت وبـثفاٖ ؼـ وّٛةٔ ،يكاٖ اوتفبؼ ٜاق وّٛةٔ ،يكاٖ
ٍٔبـوت  ٚفقبِيت ؼـ وّٛة ٔ ٚيكاٖ إٞيت وّٛة ثفاي وبـثفاٖ ثب ٔيكاٖ وفٔبي ٝاختٕبفي ،ـاثغٔ ٝقٙبؼاـ
ٔىتميٕي ٚخٛؼ ؼاـؼٕٞ .سٙيٗ ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ٚاـؼ ٌؽ ٜؼـ ٔؽَ ـٌفوي٘ٛي پم ًٞٚتٛا٘ىتٝا٘ؽ  30ؼـِؽ اق
تغييفات وفٔبي ٝاختٕبفي پبوػٍٛيبٖ ـا تجييٗ وٙٙؽ .ؼـ ٔدٕٛؿ٘ ،تبيح پم ًٞٚضبوي اق آٖ اوت وٌ ٝجىٝ
اختٕبفي وّٛة ٔيتٛا٘ؽ ثبفث افكايً وفٔبي ٝاختٕبفي وبـثفاٖ غٛؼ ٌٛؼ.
کلیذ واصه :وفٔبي ٝاختٕبفيٌ ،جىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقيٌ ،جى ٝاختٕبفي وّٛة.

* تاریخ وصول8131/6/81 :

تاریخ پذیزش8134/1/4 :
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فّّٙبٔٔ ٝغبِقبت خبٔقٌٙٝبغتي خٛا٘بٖ /وبَ ٌٌٍٕٓ /بـٛ٘ ٜقؼٓٞ

 -1هقذهه و تیاى هسأله
ثٚ ٝاوغ ٝـٌؽ ـٚقافك ٖٚتىِٛٛٙليٞب  ٚآثبـ ضبُِ اق آٖ ،تغييف  ٚتط َٛؼائٕي ثٚ ٝالقيت
ا٘ىبـ٘بپؿيف ضيبت اختٕبفي تجؽيُ ٌؽ ٜاوت .اق خّّٕٔ ٝبؼيك ايٗ ٘ٛآٚـيٞب ٔيتٛاٖ ث ٝؽٟٛـ  ٚاٌبفٝ
فٙبٚـيٞبي ٘ٛيٗ اعالفبتي  ٚاـتجبعي اٌبـٕٛ٘ ٜؼ .پيؽايي ِٛـ ٘ٛيٗ اـتجبط ؼـ ٌجىٞٝبي ثكـي وبٔپيٛتفي
ٔب٘ٙؽ ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ،قٔيٝٙوبق فضبٞبي اختٕبفي خؽيؽ ٌٍت ٝاوت .فضبٞبيي ثؽٔ ٖٚفق وٝ
ـٚاثظ اختٕبفي ـا تطت تأثيف لفاـ ٔيؼٙٞؽ .ثؽيٙىبٖ فٙبٚـيٞبي ٘ٛيٗ اعالفبت ،الّي ٘مبط فبِٓ ـا ؼـ
ٌجىٞٝبي خٟب٘ي ثفوبغت ٝاق اثكاـٞب ث ٝيىؽيٍف پي٘ٛؽ ؼاؼ ٚ ٜاـتجبعبت وبٔپيٛتفئ ،دٕٛفٌ ٝىتفؼٜاي اق
اختٕبفبت ٔدبقي ـا ثٚ ٝخٛؼ آٚـؼ ٜاوت.

ث٘ ٝؾف وبوتّك 1ؼـ آغبق ٞكاـ ٜؤ ْٛيالؼي  ٚثب ثفٚق پبـاؼايٓ خؽيؽ ٔجتٙي ثف فٙبٚـيٞبي اعالفبتي ٚ

اـتجبعي ٕٝٞ ،وٍٛـٞبي خٟبٖ ث ٝعٛـ ٔىتميٓ يب غيفٔىتميٓ ؼـ ٔقفْ تغييفات وبغتبـي لفاـ غٛاٙٞؽ
ٌففت .ايٗ ٘ٛؿ فٙبٚـي ث ٝغٛؼي غٛؼ٘ ،ىجت ثٟ٘ ٝبؼٞب  ٚففايٙؽٞبي اختٕبفي فبُٔ تقييٗ وٙٙؽٔ ٜطىٛة
ٕ٘يٌٛؼ ،ثّى ٝؼـ ٔبتفيه پيسيؽ ٜؤ ًٙتمبثُ ثيٗ وبغتبـٞبي اختٕبفي  ٚوٍٍٙفاٖ ٘مً يه فبُٔ
ٚاوغٝاي ـا ايفب ٔيوٙؽ  ٚثٕٞ ٝيٗ غبعف ؼـ ٔفوك و ًٙا٘ىب٘ي لفاـ ٔيٌيفؼ .ث ٝايٗ تفتيت تغييف ٌىُ
اثكاـٞبي تِٛيؽ ؼاً٘  ٚففآيٙؽٞبي اعالفبتي  ٚاـتجبعي ٔٙدف ث ٝپيبٔؽٞبي ففاٌيف ٔيٌ٘ٛؽ  ٚتأثيفات
اختٕبفي ـا ث ٝاٍِٛي ٚويـتفي اق فّيت اختٕبفي ٔيافكايؽ (ضىٙي.)33-34 :1382 ،
ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ؼـ عي ؼٌ ٝٞؿٌت ٝثب ٌىتفي وفيـ ٚة 2ـٚاج قيبؼي ؼـ ثيٗ وبـثفاٖ
خٛاٖ پيؽا وفؼٔ ٚ ٜيّيٖٞٛب ٘فف ؼـ ايٗ ٌجىٞٝب فضٛيت يبفتٝا٘ؽ .زٙبٖو ٝايٗ ٌجىٞٝب ث ٝوففت ؼـ ثيٗ
ٔػبعجبٖ غٛؼ خبي ثبق ٕ٘ٛؼٜا٘ؽ  ٚأفٚق ٜث ٝثػً خؽايي٘بپؿيف ق٘ؽٌي اغّت وبـثفاٖ غٛؼ ثؽَ ٌٍتٝا٘ؽ.
ؼـ ع َٛيه ؼ ٝٞاغيف وٚ ٝثالي٘ٛيىي  ٚضضٛـ ؼـ فضبي ٔدبقي ٌجىٞٝبي اختٕبفي وبيجفي ٔتؽاٚ َٚ
ٔفوٌ ْٛؽ ٜاوتٌ ،بٞؽ آٖ ٞىتيٓ و ٝق٘بٖ  ٚؼغتفاٖ ايفا٘ي ٌٛي وجمت ـا اق ثىيبـي اق ق٘بٖ خٟبٖ
ـثٛؼٜا٘ؽ  ٚثب ضضٛـ غٛؼ ٍ٘بٖ ؼاؼٜا٘ؽ و ٝزمؽـ ثب ٔبٞيت تطٛالت ؼ٘يبي خؽيؽ فديٗ ٞىتٙؽ  ٚفّيـغٓ
ٔٛا٘قي و ٝؼـ وبغتبـ اختٕبفي ،ويبوي  ٚففٍٙٞي خبٔقٔ ٝب ٚخٛؼ ؼاـؼ آٟ٘ب تٛا٘ىتٝا٘ؽ اق لّٕفٚ
ٔطؽٚؼيت ففاتف ـ٘ٚؽ .ؼـ ٚالـ ،افكايً اعالفبت ٔدبقي وبـثفاٖ قٖ  ٚآٌبٞي آٟ٘ب اق ٘مً اعالفبت ؼـ
٘مًآففيٙي ثبالتف ،آٟ٘ب ـا ثٍٔ ٝبـوت ثيٍتف ؼـ ؼ٘يبي ٔدبقي ٚاؼاٌت ٝاوت.
ثفـوي تأثيفات ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة ثف ـٚاثظ اختٕبفي خٛا٘بٖ ٔىأِٝاي اوت و ٝؼـ وٍٛـ ٔب وٕتف
ٔٛـؼ تٛخ ٝلفاـ ٌففت ٝاوت .اٌفز ٝؼـ ـوب٘ٞٝبي خٕقي ٌكاـٌبت  ٚتطّيُٞبيي ؼـثبـٌ ٜجىٞٝبي
1. Castells
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اختٕبفي ٔدبقي  ٚاثفات اوتفبؼ ٜاق آٖ اـائٌ ٝؽ ٜأب ث٘ٝؾف ٔيـوؽ و ٝايٗ تطّيُٞب ثف ٔجٙبي پمًٞٞٚبي
تدفثي ٔقتجف ا٘دبْ ٘پؿيففتِ ٚ ٝطت فّٕي آٟ٘ب ٔٛـؼ تفؼيؽ اوت .اق وٛي ؼيٍف ،آٔبـ ؼليمي اق تقؽاؼ
وبـثفاٖ ايٗ ٌجى ٝاختٕبفي ؼـ وٍٛـ ٔب اـائٍ٘ ٝؽ ٜأب ٘فٛؾ وفيـ  ٚافكايً تقؽاؼ وبـثفاٖ آٖ ؼـ ٔيبٖ ٘ىُ
خٛاٖ  ٚث ٝغّ َٛؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ غيفلبثُ اغٕبْ اوت .اق ايٗ ـ ٚثفـوي آثبـ  ٚپيبٔؽٞبي وبـثفؼ
ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ٕٞس ٖٛوّٛة ،ؼـ ففِٞٝبي ٔػتّف ضبئك إٞيت اوت .خٛا٘بٖ ثٚ ٝيمٜ
ؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ خٛاٖ اق ّٔففوٙٙؽٌبٖ اِّي ايٗ فٙبٚـيٞبي ٘ٛيٗ اعالفبتي  ٚاـتجبعي ٞىتٙؽ .ؼـ ٚالـ،
ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ثػً ٕٟٔي اق قٔبٖ خٛا٘بٖ ـا ث ٝغٛؼ اغتّبَ ٔيؼٙٞؽ .ث ٝايٗ خٟت ايٗ
اضتٕبَ ٚخٛؼ ؼاـؼ و ٝثٟفٜٙٔؽي اق ايٗ پؽيؽٜٞب ثف ٘ٛؿ وًٞٙب ،اِٛٚيتٞب  ٚخٟتيبثي آٟ٘ب تأثيف ؼاٌتٝ
ثبٌؽ .اق ايٗ ـٔ ٚغبِق ٝپيبٔؽٞبي اوتفبؼ ٜاق ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ،اق ٘ؾف ٌٙبغت پيبٔؽٞب  ٚآثبـي
ؤٕ ٝىٗ اوت ثف ؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ خٛاٖ ؼاٌت ٝثبٌؽ لبثُ ٔغبِق ٝاوت .ؼـ ٚالـٌٛ٘ ،تبـ ضبضف ؼـِؽؼ
اوت تب ٍٔػُ وبقؼ و ٝآيب اوتفبؼ ٜق٘بٖ  ٚؼغتفاٖ اق ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة ثب ٔيكاٖ وفٔبي ٝاختٕبفي
آٟ٘ب ـاثغ ٝؼاـؼ؟ أيؽ اوت ا٘دبْ ايٗ لجيُ ثفـويٞب ،ؼـ قٔيٌٙ ٝٙبوبيي پيبٔؽٞبي وبـثفؼ ٌجىٞٝبي
اختٕبفي ٔدبقي ؼـ ايفاٖ وٛؼٔٙؽ ثبٌؽ.
 -2پیطینه تجزتی پضوهص
 ٔٛوٛي  ٚضؽاؼي ( )1390ؼـ پمٍٞٚي ث ٝتطّيُ ٔمبيىٝاي وفٔبي ٝاختٕبفي ؼـ خٟبٖ ٚالقي ٚٔدبقي پفؼاغتٝا٘ؽ .يبفتٞٝبي آٖٞب ضبوي اق آٖ اوت و ٝثيٗ وفٔبي ٝاختٕبفي ؼـ خٟبٖ ٚالقي  ٚخٟبٖ
ٔدبقي ـاثغٔ ٝىتميٕي ٚخٛؼ ؼاـؼ .فضبي ٔدبقي ث ٝفٛٙاٖ يه فضبي تقبّٔي ايٙتف٘تيٙٔ ،قىهوٙٙؽٕٞ ٜبٖ
ضد ٓ وفٔبي ٝاختٕبفي اففاؼ ؼـ ؼ٘يبي ٚالقي اوت .ثؽيٗ ٔقٙب و ٝفضبي ٔدبقي ،وفٔبي ٝاختٕبفي اففاؼ ـا
وب ًٞيب افكايً ٕ٘يؼٞؽ ثّى ٝضدٓ ايٗ وفٔبي ٝؼـ خٟبٖ ٔدبقي وٓ  ٚثيً ثبـتبةؼٙٞؽ ٜضدٓ وفٔبيٝ
اختٕبفي اففاؼ ؼـ ؼ٘يبي ٚالقي اوت.
 يبفتٞٝبي ٌٟبثي  ٚثيبت ( )1391ضبوي اق آٖ اوت و ٝخٛا٘بٖ فقبِيت ؼـ ٌجىٞٝبي اختٕبفئدبقي ـا ففِتي ثفاي ثيٍتف ثٛؼٖ ثب ؼٚوتبٖ فضبي ٚالقي ٔيؼا٘ٙؽ  ٚايٗ ٌجىٞٝب أىبٖ ق٘ؽٌ ٜؽٖ
اـتجبعبت لؽيٕي ـا ؼـ فيٗ ؼٚـي ٔىب٘ي ففأ ٓٞيآٚـ٘ؽ .افضبي ٌجىٞٝبي اختٕبفي ايٙتف٘تي ضه تقّك
ثٌ ٝف ٚ ٜٚؼاٌتٗ فالل ٚ ٝفميؽٍٔ ٜتفن ثب ؼيٍفاٖ ـا اؼـان  ٚاق آٖ اضىبن ـضبيت ٔيوٙٙؽٕٞ .سٙيٗ
خٛا٘بٖ فقبِيت ؼـ فضبي ٌجىٞٝب ـا خبيٍكيٙي ٔٙبوت ثفاي اٚلبت تٟٙبيي غٛؼ ٔيؼا٘ٙؽ  ٚثب ايٗ ٌجىٞٝب
أىبٖ وپفي وفؼٖ اٚلبت ثيىبـي ـا ففأ ٓٞيآٚـ٘ؽ .فضبي ٌجىٞٝبي اختٕبفي ،تدفثيبت فبعفي ٔطؽٚؼ
ٕٛٙٔ ٚؿ ٌؽ ٜاق وٛي اٌىبَ ـوٕي  ٚـايح خبٔق ٝـا ٕٔىٗ  ٚوٓ ٞكئ ٝٙيوبقؼ.
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 فجؽاِّٟيبٖ  ٚوفٔب٘ي ( )1392ؼـ پمٍٞٚي ث ٝوٙدً وفٔبي ٝاختٕبفي وبـثفاٖ ايفا٘ي ٌجىٝاختٕبفي فيهثٛن پفؼاغتٝا٘ؽ .يبفتٞٝبي آٟ٘ب ثيبٍ٘ف ايٗ اوت و ٝتطّيالت اففاؼ ؼـ فيهثٛن ٔيتٛا٘ؽ
ٔيكاٖ وفٔبي ٝاختٕبفي آٟ٘ب ـا ؼـ ايٗ ٌجى ٝافكايً ؼٞؽ .اففاؼ ثب وفٔبي ٝاختٕبفي ثبالتف ؼـ فيهثٛن اق
ٍٔبـوت ٔؽ٘ي  ٚويبوي ثبالتفي ؼـ ؼ٘يبي ٚالقي ثفغٛـؼاـ٘ؽ.
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 فجؽاِّٟيبٖ ٌ ٚيعاّ٘بـي ( )1392ثف اوبن ففضيبت اِيى ٖٛث ٝتجييٗ ٕٞجىتٍي ٔثجت ثيٗ افكايًٌؽت اوتفبؼ ٜاق فيهثٛن  ٚافكايً وفٔبي ٝاختٕبفي وبـثفاٖ ايفا٘ي فيهثٛن پفؼاغتٝا٘ؽ .خٕـآٚـي
ؼاؼٞ ٜب ث ٝـٚي پيٕبيً  ٚثٌ ٝىُ آفاليٗ  ٚآ٘اليٗ ٘ ٚيك اق عفيك وبـثفؼ ٌف ٜٚوب٘ ٖٛا٘دبْ ٌؽ .خبٔقٝ
آٔبـي ايٗ پم ًٞٚؼـ ـٚي آ٘اليٗ وبـثفاٖ ايٙتف٘ت  ٚؼـ ـٚي آفاليٗ ؼاً٘آٔٛقاٖ وبوٗ تٟفاٖ و ٝوبـثف
ايٙتف٘ت ٞىتٙؽ ،ؼـ ٘ؾف ٌففتٌ ٝؽ٘ .تبيح تطميك ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ و ٝثيٗ افكايً ٌؽت اوتفبؼ ٜاق فيهثٛن ٚ
وفٔبي ٝاختٕبفي پي٘ٛؽثػً  ٚوفٔبي ٝاختٕبفي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽ ٜوبـثفاٖ فيهثٛن ٕٞجىتٍي ٔثجت ٚخٛؼ ؼاـؼ.
ؼـ ٔيبٖ ٌف ٜٚوٙتفَ ٌ ٚف ٜٚآقٔبيً ٘يك ثيٗ وٛ٘ ٝؿ وفٔبي ٝاختٕبفي تفبٚت ٚخٛؼ ؼاـؼ .ثٝفجبـت ؼيٍف،
ٔيبٍ٘يٗ ايٗ وٛ٘ ٝؿ وفٔبي ٝؼـ ثيٗ وبـثفاٖ فيهثٛن ٘ىجت ث ٝوىب٘ي و ٝوبـثف ٘يىتٙؽ ،ثيٍتف اوت.
ؼوتبٚـؼ پم ًٞٚآٟ٘ب ايٗ اوت وٌ ٝجى ٝاختٕبفي فيهثٛن پي٘ٛؽٞبي ضقيف ـا تمٛيت ٔيوٙؽ.
 ٘ٛغب٘ي  ٚزفظ قـيٗ ( )1392ؼـ ٔغبِقٌٝبٖ ثب فٛٙاٖ «ثفـوي تأثيف فيهثٛن ثف وفٔبي ٝاختٕبفيپي٘ٛؽي  ٚپُق٘ٙؽ ٜؼـ ثيٗ خٛا٘بٖ»ٍ٘ ،بٖ ؼاؼ٘ؽ وٌ ٝجى ٝاختٕبفي فيهثٛن ٔيتٛا٘ؽ ثبفث وب ًٞوفٔبيٝ
اختٕبفي پي٘ٛؽي  ٚافكايً وفٔبي ٝاختٕبفي پُق٘ٙؽٌ ٜفؼؼ.
 يبفتٞٝبي ـاقلي  ٚأفي ّٔ )1393( ٝؼـ پمٍٞٚي تطت فٛٙاٖ «ثفـوي تأثيفات ايٙتف٘ت ثف وفٔبيٝاختٕبفي خٛا٘بٖ ٌٟف لبئٍٕٟف» ضبوي اق آٖ اوت ؤ ٝيبٍ٘يٗ وفٔبي ٝاختٕبفي (افتٕبؼ ٌ ٚجى ٝاختٕبفي)
ؼـ ثيٗ وبـثفاٖ ايٙتف٘ت ثبالتف اق غيفوبـثفاٖ ٔيثبٌؽ  ٚايٙتف٘ت ٘مً تىٕيُوٙٙؽ ٜوفٔبي ٝاختٕبفي ـا ايفب
ٔيوٙؽ.

2

 ِيِ ٚ ً٘ٛي ( )2004ثب تبويؽ ثف اـتجبط ٔفٟٔٛي و ٝثٙتبْ ثيٗ ويفيت ق٘ؽٌئٍ ،بـوت اختٕبفي ٚوفٔبي ٝاختٕبفي ثفلفاـ ٔيوٙؽٍ٘ ،بٖ ؼاؼ٘ؽ و ٝاوتفبؼ ٜثيً اق ضؽ اق ايٙتف٘ت ث ٝعٛـ زٍٍٕيفي ثف
ٌىٌُيفي وفٔبي ٝاختٕبفي تبثيف ٔيٌؿاـؼ.
 اِيىٕٞ ٚ ٖٛىبـاً٘ (ٔ )2007قتمؽ٘ؽ ؽففيتٞبي ثبِمٛٔ ٜٛخٛؼ ؼـ فيهثٛن ثيٍتف ؼـ ـاوتبيتجؽيُ پي٘ٛؽٞبي پٟٙبٖ (و ٝؼ ٚعفف اق آٖ آٌبٞي ٘ؽاـ٘ؽ) ث ٝپي٘ٛؽٞبي ضقيف ثيٗ اففاؼ ثبِفقُ ٌؽٚ ٜ
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ٔيتٛا٘ؽ اففاؼ ـا ثب فاليك  ٚواليك ٔتفبٚت ؼٚـ  ٓٞخٕـ وٙؽ .ث ٝافتمبؼ اِيىٕٞ ٚ ٖٛىبـاً٘ أىب٘بتي وٝ
فيهثٛن ثفاي ٔقففي وبـثفاٖ ؼـ پفٚفبيُ ٌػّيٌبٖ لفاـ ؼاؼ ٜاوت (ٔثال ؼٚوتبٖ يب فالئك ٍٔتفن)
قٔي ٝٙـا ثفاي تجؽيُ پي٘ٛؽٞبي پٟٙبٖ ث ٝپي٘ٛؽٞبي ضقيف ثٚ ٝخٛؼ آٚـؼ ٜاوت .اعالفبت ٛٞيتي ٞف ففؼ ؼـ
فيهثٛن ث ٝفٛٙاٖ ٘ٛفي تىٟيُوٙٙؽ ٜاـتجبعبت اختٕبفي فُٕ وفؼ ٚ ٜث ٝتّٕيٍٕيفي ففؼ ؼـ ٔٛـؼ
ا٘تػبة ؼٚوتبٖ فيهثٛوي وٕه ٔيوٙؽ .اوتفبؼ ٜاق فيهثٛن ثفاي اـتجبط ثب وىب٘ي وٞ ٝير آٌٙبيي ثب آٖٞب
٘ؽاـيٓ تأثيفي ثف افكايً ٕ٘فات وفٔبي ٝاختٕبفي ٘ؽاٌت ؼـ ضبِيو ٝاوتفبؼ ٜاق ايٗ وبيت ثفاي وىت
اعالفبت ثيٍتف ؼـ ٔٛـؼ اففاؼي و ٝوبـثفاٖ ٌٙبغت وٕي اق آٖٞب ؼاٌتٙؽ ثف وفٔبي ٝاختٕبفي آٖٞب ٔٛثف
ثٛؼ.

 -يبفتٞٝبي پم ًٞٚثبـنٕٞ ٚ 1ىبـاٖ ( )2010ضبوي اق آٖ اوت و ٝاـتجبعبت ٔىتميٓ (اـتجبعبت

اففاؼ ثب ؼٚوتبٌٖبٖ اق عفيك وبيت) ٘مً ٕٟٔي ـا ؼـ وفٔبي ٝاختٕبفي ؼـٌ ٖٚفٞٚي ايفب ٔيوٙٙؽ ؼـ ضبِي
و ٝثب وفٔبي ٝاختٕبفي ثيٗ ٌفٞٚي اـتجبط وٕتفي ؼاـ٘ؽ .ثف عجك يبفتٞٝبي آٟ٘ب ،اـتجبعبت ّٔففي ٔب٘ٙؽ
ا٘تٍبـ اعالفبت تٛوظ وبـثفاٖ ث ٝؼِيُ ا٘تٍبـ ِفف اعالفبت  ٚفؽْ اوتفبؼ ٜاـتجبعي اـ فيهثٛن ثٔ ٝفٚـ
وب ًٞوفٔبي ٝاختٕبفي ثيٗ ٌفٞٚي ـا ث ٝؼ٘جبَ غٛاٞؽ ؼاٌت.
 -3چهارچوب هفهوهی
ضثكههای اجتواعی هجاسی

2

اِغالش ٌجىٞٝبي اختٕبفي ـا ثفاي ٘ػىتيٗ ثبـ خي.اي .ثبـ٘ك ؼـ وبَ  1954عفش وفؼ  ٚاق آٖ په
ث ٝوففت ثٌ ٝيٜٛاي وّيؽي ؼـ تطميمبت ٔ ٚغبِقبت ثؽَ ٌٍت .ؼـ تئٛـي ٌجى ٝاختٕبفي وٙتي ،يه
ٌجى ٝاختٕبفي ث ٝايٗ ِٛـت تقفيف ٔيٌٛؼ و ٝيه ٔدٕٛفٝاي اق ٟ٘بؼٞبي اختٕبفي وٌ ٝبُٔ ٔفؼْ ٚ
وبقٔبٖٞب و ٝثٚٝوئّ ٝدٕٛفٝاي اق ـٚاثظ ٔقٙيؼاـ اختٕبفي ثٔ ٓٞٝتُّا٘ؽ  ٚثب  ٓٞؼـ ث ٝاٌتفانٌؿاٌتٗ
اـقيٞب تقبُٔ ؼاـ٘ؽٌ .ىُ وٙتي غؽٔت ٌجى ٝاختٕبفي ثف ا٘ٛاؿ ـٚاثظ ٓٞز ٖٛؼٚوتيٞب  ٚـٚاثظ زٟفٜ
ث ٝزٟفٔ ٜتٕفوك اوت أب غؽٔبت ٌجى ٝاختٕبفي أفٚق ٜثيٍتف ثف خبٔقٔ ٝدبقي آٖاليٗ  ٚاـتجبعبت
وبٔپيٛتف ٚاوظ ٔتٕفوك اوت.
ٌجىٞٝبي اختٕبفي ايٙتف٘تي وبيت يب ٔدٕٛف ٝوبيتٞبيي ٞىتٙؽ و ٝأىب٘بتي ففأ ٓٞيآٚـ٘ؽ تب
وبـثفاٖ ثتٛا٘ٙؽ فاللٙٔٝؽيٞب ،افىبـ  ٚفقبِيتٞبي غٛؼٌبٖ ـا ثب ؼيٍفاٖ ث ٝاٌتفان ثٍؿاـ٘ؽ  ٚؼيٍفاٖ ٓٞ
ايٗ افىبـ  ٚفقبِيتٞب ـا ثب آ٘بٖ وٟيٓ ٌ٘ٛؽ .يه ٌجى ٝاختٕبفئ ،دٕٛفٝاي اق وفٚيهٞبي ٔجتي ثف ٚة
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اوت و ٝايٗ أىبٖ ـا ثفاي اٌػبَ ففأ ٓٞيآٚـؼ و ٝتِٛيفبت فٕٔٛي يب غِّٛي ثفاي غٛؼ ايدبؼ
وٙٙؽ ،يب ثب ؼيٍف افضبي ٌجى ٝاـتجبط ثفلفاـ وٙٙؽٙٔ ،بثـ غٛؼ ـا ثب آٖٞب ث ٝاٌتفان ثٍؿاـ٘ؽ  ٚاق ٔيبٖ
تِٛيفبت فٕٔٛي ؼيٍف اففاؼ ،ثفاي يبفتٗ اتّبالت خؽيؽ اوتفبؼ ٜوٙٙؽ (ثٛيؽ  ٚاِيى.)212 :2007 ،ٖٛ
ؼـ ٚالـٌ ،جىٞٝبي اختٕبفي ثفاي افكايً  ٚتمٛيت تقبٔالت اختٕبفي ؼـ فضبي ٔدبقي عفاضي
ٌؽٜا٘ؽ .ث ٝعٛـ وّي اق عفيك اعالفبتي و ٝثف ـٚي پفٚفبيُ اففاؼ لفاـ ٔيٌيفؼ ٔب٘ٙؽ فىه وبـثف ،اعالفبت
ٌػّي  ٚفاليك (و ٕٝٞ ٝايٗٞب اعالفبتي ـا ؼـ غّٛٞ َٛيت ففؼ ففأ ٓٞيآٚـؼ) ثفلفاـي اـتجبط
تىٟيُ ٔيٌفؼؼ .وبـثفاٖ ٔيتٛا٘ٙؽ پفٚفبيُٞبي ؼيٍفاٖ ـا ثجيٙٙؽ  ٚاق عفيك ثف٘بٔٞٝبي وبـثفؼي ٔػتّف
ٔب٘ٙؽ ايٕيُ  ٚزت ثب يىؽيٍف اـتجبط ثفلفاـ وٙٙؽ (پٕپه ٕٞ ٚىبـاٖ.)228 :2009 ،
اق پُف وبـثفتفيٗ ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ؼاغّي ٔيتٛاٖ ث ٝوّٛة اٌبـ ٜوفؼ .وبيت وّٛة ؼـ ؼي
ٔب 1383 ٜثف پبي٘ ٝيبقٞبي أفٚقي وبـثفاٖ ايٙتف٘تي ايفا٘ي ـاٜا٘ؽاقي ٌؽ تب ث ٝفٛٙاٖ وبيتي ثفاي اـتجبط
ايفا٘يبٖ خٟبٖ ثتٛا٘ؽ ثىتفي خٟت تجبؼَ اعالفبت٘ ،يبقٞب ،وبالٞب  ٚغؽٔبت ،آٌٙب ٌؽٖ ثب ٕٞىبـاٖ ،ؼٚوتبٖ
لؽيٕي  ٚغيف ٜثٚ ٝخٛؼ آٚـؼ .اق ؼيٍف اٞؽاف ايٗ ٌجى ٝاختٕبفي ٔقففي أىب٘بت  ٚلبثّيتٞبي ٔٛخٛؼ ٚ
ا٘غجبق آٟ٘ب ثب ٍٔىالت ٘ ٚيبقٞبي ٔغفش ايفا٘يبٖ اوت تب اق ايٗ عفيك ثب ضؽالُ ٞكئٕ ٝٙىٗ غؽٔبت ٚ
اعالفبت ؼـغٛاوتي ؼـ اغتيبـ ٔتمبضيبٖ لفاـ ٌيفؼ ٛٔ ٚخجبت افكايً ثٟفٜٚـي  ٚوبـايي ـا ؼـ وغص
اختٕبؿ ففا ٓٞوٙؽ .ث٘ ٝؾف ٔيـوؽ ايٗ ٌجى ٝاختٕبفي ٔدبقي تٛا٘ىت ٝاوت وبـثفاٖ ايفا٘ي قيبؼي ـا اق
ؼاغُ  ٚغبـج ايفاٖ ث ٝغٛؼ خّت وٙؽ .أىب٘بت ٔتٛٙؿ  ٚففاٚاٖ ايٗ ٌجىٔ ٝدبقي ٕٞ ٚسٙيٗ وِٟٛت ؼـ
اوتفبؼ ٚ ٜفضٛيت ؼـ آٖ ـا ٔيتٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتفيٗ ؼاليُ تٛخ ٚ ٝـخٛؿ ث ٝايٗ وبيت ؼا٘ىت.
سزهایه اجتواعی
ٔف ْٟٛوفٔبي ٝاختٕبفي اق خّٕٔ ٝفبٞيٓ ٔؽـٖ اوت و ٝؼـ ٌفتٕبٖ فّ ْٛاختٕبفي ٔقبِف ؼـ وغٛش
ٔػتّف اوتفبؼٌ ٜؽ ٜاوتٞ .ف زٙؽ ايٗ ٔف ْٟٛپيٍيٙي ٝعٛال٘ي ٘ؽاـؼ أب وبـثفؼ آٖ ث ٝتؽـيح اق ؼ1990 ٝٞ
ث ٝايٗ و ٛؼـ تكٞب ٔ ٚمبالت ؼاٍٍ٘بٞي ثب وبـٞبي اففاؼي ز ٖٛوّٕٗ ،1ثٛـؼي ٚ 2ٛپبتٙبْ 3افكايً يبفتٝ
اوت.
وّٕٗ وفٔبي ٝاختٕبفي ـا ٘ ٝثب آ٘س ٝوٞ ٝىت ،ثّى ٝثب آ٘س ٝو ٝثٚ ٝخٛؼ ٔيآٚـؼ ،تقفيف ٔيوٙؽ  ٚثف
ايٗ اوبن ٔف ْٟٛوبـوفؼي وفٔبي ٝاختٕبفي ـا ٔٛـؼ ثبقثيٙي لفاـ ٔيؼٞؽ .وبـوفؼي و ٝثب ايٗ ٔف ْٟٛاق
1. Coleman
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وفٔبي ٝاختٕبفي ٌٙبغتٔ ٝيٌٛؼ اـقي خٙجٞٝبيي اق وبغتبـ اختٕبفي ثفاي اففاؼ اوت ؤ ٝيتٛا٘ٙؽ اق آٖ
ث ٝفٛٙاٖ ٔٙبثقي ثفاي ؼوتيبثي ث ٝغٛاوتٞٝبيٍبٖ اوتفبؼٕ٘ ٜبيٙؽ .ثف ايٗ اوبن اوت ؤ ٝف ْٟٛوفٔبيٝ
اختٕبفي اق ؼيؽٌب ٜوّٕٗ ٔقغٛف ث ٝتفٟيٓ ٘مً ٙٞدبـٞب  ٚففٔبٖٞبي ؼـٌ ٖٚجىٝاي اختٕبؿ ٔيٌٛؼ وٝ
ٔٙجقي ثفاي ٘يُ ث ٝوفٔبي ٝا٘ىب٘ي ـا ثٚ ٝخٛؼ ٔيآٚـؼ (وّٕٗ.)101 :1988 ،
پبتٙبْ ٘يك وفٔبي ٝاختٕبفي ـا افتٕبؼ ٌ ٚجىٞٝبي ٌىتفؼ ٜاختٕبفي ٔيؼا٘ؽ ؤٍ ٝبـوت ـا ثفاي ٔٙبفـ
زٙؽ وٛي ٝتىٟيُ ٔيوٙؽ .ثف ايٗ اوبن پبتٙبْ ًٌ ثقؽ ـوٕيت ٞؽف اتّبَؼٞي  ٚپيٛوتٍي ثيٚاوغٍي
وثفت  ٚخبيٍب ٜاختٕبفي ـا ؼـ وفٔبي ٝاختٕبفي ٚاـؼ ٔيثيٙؽ و ٝثف اوبن آٟ٘ب وفٔبي ٝاختٕبفي وٍٙي ثٟٓ
پيٛوتٕ٘ ٝيٌٛؼ ،ثّى ٝؼـ ثىتف ٙٞدبـٞب ،افتٕبؼ ٍٔ ٚبـوت  ٚفُٕ ٔتمبثُ ؼـ ٌجىٞٝبي اختٕبفي اوت وٝ
پيسيؽٌيٞب  ٚؼٌٛاـيٞبي ففاٌيفي اق وًٞٙبي ؼـ ٓٞتٙيؽ ٜـا لبثُ ضُ ٔيوٙؽ (٘بؼـي ٕٞ ٚىبـاٖ،
 .)89 :1387فال ٜٚثف تقبـيف فٛق ،اق وفٔبي ٝاختٕبفي تقبـيف ٔػتّفي ٘يك اـائٌ ٝؽ ٜاوت .يىي اق
تقبـيف ٔغفش ايٗ اوت و ٝوفٔبي ٝاختٕبفي ٔدٕٛفٙٞ ٝدبـٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ ٘ؾبْ اختٕبفي اوت وٝ
ٔٛخت اـتمبي وغص ٕٞىبـي افضبي آٖ خبٔقٌ ٝفؼيؽٛٔ ٚ ٜخت پبييٗ آٔؽٖ وغص ٞكيٞٝٙبي تجبؼالت ٚ
اـتجبعبت ٔيٌفؼؼ .ثف اوبن ايٗ تقفيفٔ ،فبٞيٕي ٘ؾيف خبٔقٔ ٝؽ٘ي ٟ٘ ٚبؼٞبي اختٕبفي ٘يك ؼاـاي اـتجبط
ٔفٟٔٛي ٘كؾيىي ثب وفٔبي ٝاختٕبفي ٔيٌفؼ٘ؽ (فٛوٛيبٔب.)5 :1999 ،
اق ٘ؾف ثٛـؼي ،ٛوفٔبي ٝاختٕبفي ثف تقٟؽات  ٚاـتجبعبت اختٕبفي ٔجتٙي اوت  ٚآٖ ـا زٙيٗ تقفيف
ٔيوٙؽ :وفٔبي ٝاختٕبفي ا٘جبٌت ٔٙبثـ ثبِفقُ  ٚثبِمٜٛاي اوت ؤ ٝفثٛط ث ٝؼاٌتٗ ٌجىٝاي ٘ىجتبً پبيؽاـ اق
ـٚاثظ وٓ  ٚثيً ٟ٘بؼي ٌؽ ٜاق آٌٙبيي ٌٙ ٚبغت ٔتمبثُ اوت يب ث ٝفجبـت ؼيٍف فضٛيت ؼـ يه ٌفٜٚ
ثفاي ٞف يه اق افضبيً اق عفيك ضٕبيت يه وفٔبي ٝخٕقيِ ،الضيتي ففأ ٓٞيوٙؽ و ٝآ٘بٖ ـا ٔىتطك
افتجبـ ثٔ ٝقب٘ي ٔػتّف ؤّٕ ٝيوٙؽ (ثٛـؼي.)51 :1997 ،ٛ
وفٔبي ٝاختٕبفي ث ٝعٛـ وّي ٌبُٔ ٟ٘بؼٞب ،ـٚاثظٌ ،فايًٞب ،اـقيٞب ٙٞ ٚدبـٞبيي اوت و ٝثف
ـفتبـٞب  ٚتقبٔالت ثيٗ اففاؼ ضبوٓ اوت .ث ٝفجبـت ؼيٍف ،وفٔبي ٝاختٕبفي آٖ ؼوت ٝاق ٌجىٞٝب ٚ
ٙٞدبـٞبيي اوت ؤ ٝفؼْ ـا لبؼـ ث ٝفُٕ خٕقي ٔيوٙؽ .ؼـ ٚالـ ٔيتٛاٖ ٌفت ٞف ز ٝا٘ىبٖٞب ٔفؼٔبٖ
ثيٍتفي ثٍٙبوٙؽ ٞ ٚف ز ٝثب آ٘بٖ ٚخٍٔ ٝتفن ثيٍتفي ؼاٌت ٝثبٌٙؽ ،وفٔبي ٝاختٕبفي افكٖٚتفي غٛاٙٞؽ
ؼاٌت (خٛاٞفي  ٚثبلفي.)37 :1386 ،

اوىٛفُ ٌ ٚب ،)113 :200( 1ٜو ٝثقؽ وفٔبي ٝاختٕبفي ـا اق ٔ ٓٞتٕبيك وفؼٜا٘ؽ:
 )1ثقؽ ؼـ ٖٚففؼئ :فثٛط ث ٝـضبيت اق ق٘ؽٌي اففاؼ  ٚثٟكيىتي ففؼي اوت.
1. Scheufele & Shah
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 )2ثقؽ ثيٗ ٌػّي :ث ٝافتٕبؼ ٔيبٖ اففاؼ ٕٞ ٚسٙيٗ افتٕبؼ اختٕبفي يب افتٕبؼ تقٕيٓيبفت ٝؼـ ؼيٍفاٖ
اٌبـ ٜؼاـؼ.
 )3ثقؽ ـفتبـيٌ :بُٔ ٍٔبـوت فقبَ اففاؼ ؼـ ففِٞٝبي ٔؽ٘ي  ٚويبوي اوت.
ؼـ پم ًٞٚضبضف ،زبـزٛة اـائٌ ٝؽ ٜاوىٛفُ ٌ ٚب ،ٜثفاي ثفـوي تبثيف ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة ثف
ـضبيت اق ق٘ؽٌي ،افتٕبؼ اختٕبفئٍ ،بـوت ٔؽ٘ي  ٚويبوي ؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ خٛاٖ وبـثف ايٗ ٌجى ،ٝث ٝوبـ
ٌففتٌ ٝؽ ٜاوت.
رضایت اس سنذگی
ا٘ىبٖٞب ٔٛخٛؼاتي اختٕبفي ٞىتٙؽ و ٝاق اثتؽاي تِٛؽ تب ٍٙٞبْ ٔفي ؼـ اختٕبؿ ث ٝوف ٔيثف٘ؽ ٚ
ٌبؼوبٔي  ٚغفوٙؽي آٟ٘ب ؼـ ق٘ؽٌي اختٕبفي ؼـ ٌف ٚـٚاثظ اختٕبفي آٟ٘ب ٔيثبٌؽ .ـضبيت اق ق٘ؽٌي ثٝ
فٛٙاٖ يه پؽيؽ ٜاختٕبفي ؼـ ٘تيد ٝتقبُٔ ففؼ ثب اختٕبؿ ضبُِ ٔيٌٛؼ  ٚثف ايٗ اوبن پيبٔؽٞبي آٖ ٘يك
اختٕبفي ٔيثبٌؽ.
فٛأُ ٔتفبٚتي ؼـ ـضبيت اق ق٘ؽٌي ٍٔبـوت ؼاـ٘ؽ .تقبُٔ اختٕبفي ،فٛأُ ٌػّيتي ،وغص ؼـآٔؽ
 ٚعجم ٝاختٕبفئ ،ؿٞت ـا ؼـ ٔيكاٖ ـضبيت اق ق٘ؽٌي ٔؤثف ؼا٘ىتٝا٘ؽٔ .فاؼ اق ـضبيت ق٘ؽٌيٍ٘ ،في
ففؼ ،اـقيبثي فٕٔٛي ٘ىجت ث ٝوّيت ق٘ؽٌي غٛؼ  ٚيب ثفغي اق خٙجٞٝبي ق٘ؽٌيٕٞ ،س ٖٛق٘ؽٌي
غب٘ٛاؼٌي  ٚتدفث ٝآٔٛقٌي اوت (٘ٛغب٘ي  ٚؼيٍفاٖ .)170 -171 :1389 ،ـضبيت اق ق٘ؽٌي ثيبٍ٘ف
ٍ٘في ٔثجت ففؼ ٘ىجت ث ٝخٟب٘ي اوت و ٝؼـ آٖ ق٘ؽٌي ٔيوٙؽ ٚؼـ ٚالـ ٕٞبٖ اضىبن غٍٛٙؼي اوت
و ٝؼـ پي ؼوتيبثي ث ٝآٖ قٔب٘ي ٘ ٝزٙؽاٖ وٛتب ٜـا وپفي ٔيوٙؽ .تدفثٌ ٝبؼوبٔي  ٚـضبيت اق ق٘ؽٌي ٞؽف

ثفتف ق٘ؽٌي ثٌٕ ٝبـ ٔيـٚؼ  ٚاضىبن غٓ ٘ ٚبغفوٙؽي اغّت ٔب٘قي ؼـ ـا ٜا٘دبْ ٚؽبيف ففؼ ٌٕفؼٔ ٜي-
ٌ٘ٛؽ .ـضبيت اق ق٘ؽٌي ثبقتبة تٛاقٖ ٔيبٖ آـقٞٚبي ٌػّي ٚ ٚضقيت فقّي ٔيثبٌؽ .ث ٝثيبٖ ؼيٍف

ٞفزٌ ٝىبف ٔيبٖ وغص آـقٞٚبي ففؼ ٚ ٚضقيت فيٙي ٚي ثيٍتف ٌفؼؼ ـضبيتٔٙؽي ا ٚوبٔ ًٞييبثؽ
(لّيقاؼٌ ٚ ٜيفا٘ي .)70 :1389 ،ـضبيت اق ق٘ؽٌي ٌ ٚبغُٞبي ؼيٍف ويفيت ق٘ؽٌي يه اـقيبثي وّي اق
ٔطيظ ق٘ؽٌي اففاؼ ٔٙقىه ٔيوٙٙؽ ،اـقيبثي ؤٕ ٝىٗ اوت ٔثجت يب ٔٙفي ثبٌؽٔ .قٕٛالًٔ ،طممبٖ ـضبيت
اق ق٘ؽٌي ـا ثب ٌبؼوبٔي ؼـ٘ٚي يب ـضبيت ٌػّي ثفاثف ٔيؼا٘ٙؽ (اوىٛفُ ٌ ٚب.)110 :2000 ،ٜ
اعتواد اجتواعی
افتٕبؼ اختٕبفي قيف ثٙبي ٘ؾٓ خبٔق ٝاوت .افتٕبؼ اختٕبفي ٘ ٝتٟٙب ٔٛخت پبيجٙؽي ث ٝأٍِ َٛتفن
 ٚپيًثيٙيپؿيف ثٛؼٖ اٍِٞٛبي ـفتبـي ٔيٌٛؼ ،ثّى ٝؼـ تمٛيت ٕٞجىتٍي  ٚا٘ىدبْ اختٕبفي ٘يك ٔؤثف
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اوت .افتٕبؼ « ثبٚـي لٛي ث ٝافتجبـِ ،ؽالت  ٚتٛاٖ يه ففؼ ،ا٘تؾبـي ٔغٕئٗ  ٚاتىب ث ٝيه اؼفب يب اؽٟبـ
٘ؾف ،ثؽ ٖٚآقٔ ٖٛوفؼٖ آٖ اوت» (ِي .)664 :2002 ،ٖٛؼـ خبي ؼيٍف آٔؽ ٜو ٝافتٕبؼ فجبـت اوت اق
اعٕيٙبٖ ث ٝؼيٍفاٖ ثب ٚخٛؼ أىبٖ ففِتعّجي ،فؽْ لغقيت ٔ ٚػبعفٜآٔيك ثٛؼٖ آ٘بٖ (ٔيىتُ.)18 :1996 ،
افتٕبؼ ؼـ ٔتٗ وًٞٙبي ا٘ىبٖ ٕ٘ٛؼ پيؽا ٔيوٙؽ ،ث ٝغّ َٛؼـ آٖ ؼوت ٝاق وًٞٙب و ٝخٟتٌيفي
ٔقغٛف ث ٝآيٙؽ ٜؼاـ٘ؽ  ٚآٖ ٘ٛفي ـاثغ ٝويفي اوت و ٝث ٝتقجيف وّٕٗ«لؽـت فُٕ وفؼٖ ـا تىٟيُ ٔيوٙؽ»
(وّٕٗ .)297 :1377 ،ؼـ ٚالـ ،افتٕبؼ تىٟيُوٙٙؽٔ ٜجبؼالت ؼـ فضبي اختٕبفي اوت وٞ ٝكئ ٝٙؿاوفات ٚ
ٔجبؼالت اختٕبفي ـا ث ٝضؽالُ ٔيـوب٘ؽ  ٚثفاي ضُ ٔىبيُ ٔفثٛط ث٘ ٝؾٓ اختٕبفي ٘مً تقييٗوٙٙؽٜاي
ؼاـؼ  ٚفّٙف پيً لفاـؼاؼي ٔ ٚم ّْٛضيبت اختٕبفي اوت .ث ٝتقجيفي ٔفبٞيٓ ٔفثٛط ث ٝافتٕبؼ ث ٝعٛـ
ثبِم ٚ ٜٛـٚاثظ اختٕبفي ـا تِٛيف ٔيٕ٘بيٙؽ و ٝؼـثفؼاـ٘ؽ ٜتٕبيكات افمي ثيٗ ضٛقٜٞبي ٔفثٛط ث ٝفضبي
فٕٔٛي ٌ ٚػّي اوت.

ث٘ ٝؾف إِٓ٘ٛؽ ٚ ٚـثب ،1افتٕبؼ ث ٝيىؽيٍف ٌفط تٍىيُ ـٚاثظ ثب٘ٛي اوت (ايٍّٟٙبـت.)24 :1373 ،
قتٔٛىب٘ )67 :1999( 2يك افتٕبؼ ـا ٘ٛفي ٌفط ثٙؽي ٘ىجت ث ٝوًٞٙبي ٔتطُٕ ؼيٍفاٖ ؼـ آيٙؽٔ ٜيؼا٘ؽ.
افتٕبؼ اختٕبفي ؼالِت ثف ا٘تؾبـٞب  ٚتقٟؽٞبي اوتىبثي  ٚتبييؽٌ ٜؽ ٜثِ ٝطبػ اختٕبفي و ٝاففاؼ
٘ىجت ث ٝيىؽيٍف ٘ ٚىجت ث ٝوبقٔبٖٞب ٟ٘ ٚبؼٞبي ٔفثٛط ث ٝق٘ؽٌي اختٕبفيٌبٖ ؼاـ٘ؽ ،تقفيف ٌؽٜ

اوت ٚ .لفيٗ ثب ـاثغٔ ٝتمبثُ تقٕيٓيبفتٔ ٝيثبٌؽ.
هطارکت سیاسی و هذنی
ففٍِٔ ٝبـوت ،ثٟتفيٗ ٔيؽاٖ ثفاي آٌبٞي اق غٛؼ  ٚؼيٍفاٖ ٔيثبٌؽ .تٟٙب اق ايٗ ٔٙؾف اوت وٝ
أىبٖ ـضبيتٕٙؽي ثبعٙي  ٚاـضبي ٘يبقٞبي فبعفي  ٚؼـ٘ٚي ثفاي ففؼ ضبُِ ٔيٌفؼؼٍٔ .بـوت ٔٛخت
وٍف اوتقؽاؼٞب  ٚتٛا٘بييٞبي اففاؼ ،غٛؼاتىبيي ،خٌّٛيفي اق اوتجؽاؼ ـأي  ٚغٛؼٔطٛـي اففاؼ ٔيٌفؼؼ.
الؽاْ ثٍٔ ٝبـوت ث ٝفٛٙاٖ يىي اق ـفتبـٞبي پيسيؽ ٜثٍفي لغقب تطت تأثيف فٛأُ ٔتقؽؼي ٌىُ ٔيٌيفؼ،
ؤ ٝيتٛا٘ؽ ـيٍ ٝففؼي ؼاٌت ٚ ٝيب اق ثقؽ ـٚاٌٖٙبغتي ٚ ،يب ـيٍ ٝاختٕبفي ؼاٌت ٚ ٝاق ثقؽ خبٔقٌٙٝبغتي
ٔٛـؼ تٛخ ٝلفاـ ٌيفؼ.
ٍٔبـوت ويبوي يىي اق ّٔبؼيك ضضٛـ ٔفؼْ ؼـ تقييٗ وفٌ٘ٛت غٛؼ اوت .ثٙبثفايٗ ثب ٌىتفي ٞف
ز ٝثيٍتف ؼٔٛوفاوي ؼـ خٟبٖ ،تٛخ ٝث ٝاثقبؼ ٔػتّف ؼغبِت ٔفؼْ ؼـ ِط ٝٙويبوي ٞف وٍٛـ پف ـً٘تف
1. Almond & Verba
2. Sztompka
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ٔيٌٛؼ« .تٕبيُ ٞف ففؼ ث ٝؼـٌيفٌؽٖ ؼـ وغٛش ٔػتّف فقبِيت ؼـ ٘ؾبْ ويبوي» ث ٝفٛٙاٖ يىي اق
خٙجٞٝبي ٔ« ٟٓـفتبـ ويبوي ٔطىٛة ٔيٌٛؼ (ـاي.)123 :1383 ،
ث ٝعٛـ وّئٍ ،بـوت ويبوي پؽيؽٜاي پيسيؽ ٚ ٜؼاـاي اثقبؼ ٔتقؽؼ اوت و ٝاـتجبط ٔيبٖ خبٔقٔ ٝؽ٘ي
 ٚخبٔق ٝويبوي ـا فّٕي ٔيوبقؼ .ثٙب ث ٝتقفيفي «ٌفوت ؼـ ففآيٙؽٞبي ويبوي و ٝثٌ ٝكي ًٙـٞجفاٖ
ويبوي ٔيا٘دبٔؽ  ٚويبوت فٕٔٛي ـا تقييٗ ٔيوٙؽ  ٚيب ثف آٖ اثف ٔيٌؿاـؼ» (اثفوفأجي  ٚؼيٍفاٖ:1386 ،
ٍٔ )286بـوت ويبوي ٘بٔيؽٔ ٜيٌٛؼ .ث ٝثيب٘ي ؼيٍف« ،فقبِيت اختٕبفي ؼاٚعّجب٘ ٝاففاؼ يه خبٔق ،ٝو ٝاففاؼ
ؼـ آٖ اضىبن ٔيوٙٙؽ ٔىتميٓ يب غيف ٔىتميٓ ؼـ ويبوتٌؿاـيٞبي فٕٔٛي  ٚيب ا٘تػبة ـٞجفاٖ ٍٔبـوت
ؼاـ٘ؽ» (ٔه وبوىبي ،)249 :1968 ،ؾيُ ٔفٍٔ ْٟٛبـوت ويبوي ؼـ ٘ؾف ٌففتٔ ٝيٌٛؼ .په ٍٔبـوت
ويبوي ،اٚالً ،يه و ًٙاختٕبفي اوت؛ ثب٘يبً ،ثٌ ٝىّي ؼاٚعّجب٘ ٝافٕبَ ٔيٌفؼؼ؛ ثبِثبً ،ثب ٔٛلقيت اختٕبفي
اففاؼ اـتجبط ٘كؼيه ؼاـؼ (ٔٛضؽ ٔدؽ.)6 :1382 ،
ثف اوبن آٖ ز ٝؾوف ٌؽ ،پيٍٟٙبؼ ٔيٌٛؼ ايٗ تقبـيف ـا ث ٝفٛٙاٖ ثفآيٙؽي اق ٔدٕٛؿ ٚيمٌيٞبي
ٌفتٌ ٝؽ ٜثفاي ٍٔبـوت ويبوي ثپؿيفيٓ« :تٕبٔي فقبِيتٞبي لب٘٘ٛي يب غيف لب٘٘ٛي ٌٟف٘ٚؽاٖ ـا و ٝثٝ
ِٛـت ؼاٚعّجب٘ ٚ ٝؼـ لبِت يه وبقٔبٖ يب غبـج اق آٖ ،ؼـ وغص ّٔي يب ٔطّي ،ثٙٔ ٝؾٛـ تبثيف ٔىتميٓ يب
غيف ٔىتميٓ ثف ا٘تػبة وبـٌكاـاٖ ضىٔٛتي  ٚيب تقييٗ ويبوتٞب  ٚغظ ٍٔيٞبي آ٘بٖ ا٘دبْ ٌففت ،ٝز ٝايٗ
فقبِيتٞب ثب ٔٛفميت ٕٞفاٌٛ ٜؼ يب ثٌ ٝىىت ثيٙدبٔؽ ،ـا ٍٔبـوت ويبوي ٔي٘بٔٙؽ (لبوٕي.)80 :1381 ،
ٍٔبـوت ٔؽ٘ي ،ث ٝفٛٙاٖ فقبِيتٞبي ؼاٚعّجب٘ ٝوبقٔبٖيبفتٔ ٝتٕفوك ثف ضُ ٔىبئُ ٍٔ ٚىالت ٚ
يبـي ث ٝؼيٍفاٖ تقفيف ٌؽ ٜاوتٕٞ .سٙيٗ ٌبُٔ عيف ٌىتفؼٜاي اق وبـٞبي ث ٝتٟٙبيي  ٚيب ثبتفبق
ؼيٍفاٖ ا٘دبْ ٌؽ ٜثٙٔ ٝؾٛـ تغييف اوت .ؼاٚعّجي ثفاي وٕه ث٘ ٝيبقٔٙؽاٖ ،خٕـآٚـي پ َٛثفاي
وبقٔبٖٞبي ٔفؼْ ٟ٘بؼٌ ،فوت ؼـ غؽٔبت اختٕبفي  ٚفض ٛفقبَ وبقٔبٖ ٔطيظ قيىت ثٛؼٖ ٕٝٞ ،ؼـ
قيفٔدٕٛفٍٔ ٝبـوت ٔؽ٘ي لفاـ ٔيٌيف٘ؽ (ِٙٚكيٛال ٕٞ ٚىبـاٖ.)11 :2008 ،
 -4چارچوب نظزی
ٞف زٙؽ و ٝو ٝاوتفبؼ ٜاق ايٙتف٘ت ٌ ٚجىٞٝبي اختٕبفي يب ث ٝعٛـ وّي فضبي ٔدبقي ؼاـاي آثبـ ٚ
پيبٔؽٞبي ٔػتّف اوت ،أب ؼـ ايٗ لىٕت ث ٝاغتّبـ ث ٝثيبٖ ثفغي اق تأثيفات اضتٕبِي آٟ٘ب ثف وفٔبيٝ
اختٕبفي اوتفب ٔيٌٛؼ .ؼيؽٌبٜٞبي ٔفثٛع ٝؼـ وٌ ٝف ٜٚلبثُ تفىيه ٞىتٙؽ.
گزوه اولٌ :ف ٜٚا َٚو ٝؼيؽٌبٌٜبٖ ؼـ ضبَ تجؽيُ ٌؽٖ ث ٝيه ايؽئِٛٛلي ثفتف اوت ،اق يه «ؼ٘يبي
تبق »ٜوػٗ ٔيٌٛيٙؽ و ٝؼـ تقبـْ ث ٝؼ٘يبي لؽيٕي اوت .اق ٘ؾف آٟ٘ب ؼ٘يبي ٔدبقي ث ٝتؽـيح خبيٍكيٗ
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«ؼ٘يبي ٚالقي» لؽيٕي غٛاٞؽ ٌؽ (ثفت.)21 :1382،ٖٛآٟ٘ب ٔقتمؽ٘ؽ و ٝايٙتف٘ت ث ٝتفٚيح تغييفات ٔثجت
وٕه ٔيوٙؽ .ايٙتف٘ت  ٚاِجت ٝأفٚقٌ ٜجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ثب ففا ٓٞآٚـؼٖ فضبي ٔاللبت ثفاي اففاؼ
ؼاـاي فاليك ٍٔتفن  ٚغّج ٝثف ٔطؽٚؼيتٞبي ٔىبٖ  ٚقٔبٖٛٔ ،خت تدؽيؽ ضيبت اختٕبفي ٔيٌ٘ٛؽ،
ٌفتٍٛي آقاؼ ؼٔٛوفاتيه ـا ـٚاج ٔيؼٙٞؽ ،زٍٓا٘ؽاقٞبي زٙؽ خب٘ج ٝـا اـائٔ ٝيؼٙٞؽ  ٚالؽاْ خٕقي ـا
أىبٖپؿيف ٔيوبق٘ؽ .ـٚاثظ ٌىُ ٌففت ٝؼـ فضبي اعالفبتي ث ٝتؽـيح ث ٝفضبي فيكيىي تىفّي پيؽا ٔيوٙؽ
 ٚث ٝاٌىبَ ٘ٛيٙي اق اختٕبؿ ٔٙتٟي ٔيٌٛؼ و ٝتفويجي اق تقبٔالت ٌجىٝاي  ٚغيف ٌجىٝاي ؼاـؼ .ثىيبـي اق
ٛٞاؼاـاٖ ايٗ ٌفٔ ٜٚقتمؽ٘ؽ و ٝايٙتف٘ت اـتجبعبت ٌجىٝاي  ٚغيفٌجىٝاي ـا ٌىتفي ٔيؼٞؽ .اق ايٗ ؼيؽٌبٜ
ايٙتف٘ت ٘ ٝتٟٙب ففِتٞبي تٕبن ثب ؼٚوتبٖ  ٚغٛيٍبٖ ـا ثب ٞكي ٝٙپبييٙي ففأ ٓٞيوٙؽ ،ثّى٘ ٝتيد ٝآٌبٞي
افضبي ٌجى ٝاق ٘يبقٞبي يىؽيٍف ،ثف تقؽاؼ اـتجبعبت ـٚؼــ ٚ ٚتّفٙي آٟ٘ب ٔيافكايؽ (ٕٞ ٚ ِٕٗٚىبـاٖ،
.)1 -3 :2001

ؼـ ـأن ايٗ ٌف ٜٚـٌٙٚفىفا٘ي اق تجبـ ٔه ِٞٛبٖٞ 1ىتٙؽ و ٝثٛٞ ٝاؼاـاٖ خبٔق ٝاعالفبت  ٚوپه
ايٙتف٘ت ٔجؽَ ٌؽٜا٘ؽٛٔ .ضـ آ٘بٖ اغّت آغٍت ٝثٛ٘ ٝفي ٔؿٞتٌفايي اوت«.ثٙيبؼٌفايبٖ ايٙتف٘ت» ؼـ ايٗ

ؼوتٔ ٝيٌٙدؽ .اق خِّٕ ٝبضت٘ؾفاٖ ايٗ ٌفٔ ٜٚيتٛاٖ ث ٝؼا٘يُ ثُ 2اٌبـٕٛ٘ ٜؼ .اوبن ٘ؾفيٚ ٝي ايٗ ثٛؼ
و ٝتغييفي ـ اق تِٛيؽ وبال ث ٝاـائ ٝغؽٔبت ـ ثٚ ٝلٛؿ پيٛوت ٚ ٝاوبوبً ايٗ تغييف تِٛيؽ ؼاً٘ اوت (ؼاـّ٘ي ٚ
فؽـ .)24-25 : 1384،
گزوه دوم افتمبؼ ؼاـ٘ؽ اوتفبؼ ٜاق ايٙتف٘ت ٌ ٚجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ٔٛخت اف َٛوفٔبيٝ
اختٕبفي اوت .اق ٘ؾف آ٘بٖ اوتفبؼ ٜاق ٌجىٞٝبي اختٕبفي  ٚايٙتف٘ت ٔب٘ـ تٛخ ٝاففاؼ ث ٝاختٕبؿ ٚالقي
ٔيٌٛؼ؛ قيفا تقبٔالت ٌجىٝاي آٟ٘ب ،اق ٔيكاٖ اـتجبعبت ٔىتميٌٓبٖ پيٍي ٔيٌيفؼ .پي٘ٛؽٞبي ايٙتف٘تي ٚ
فيهثٛوي ث٘ ٝؽـت ث ٝتفٚيح ؼٚوتيٞبي فٕيك ،اـائ ٝغيف ّٕٔٛن (ٔب٘ٙؽ ضٕبيت فبعفي)  ٚاـائٝ
وٕهٞبي ٔبؼي ٚالقي ٔٙتٟي ٔيٌ٘ٛؽ .وبـ ثب ايٙتف٘ت ٘ ٝتٟٙب قٔبٖ پفؼاغتٗ ث ٝوبيف فقبِيتٞب ـا وبًٞ
ٔيؼٞؽ ،ثّى ٝتٛخ ٝاففاؼ ـا اق ٔطيظ اعفاف غٛؼ ثبق ٔيؼاـؼٔ .غبِق ٝا٘دبْ ٌؽ ٜؼـثبـ ٜوبـثفاٍٖ٘ ،بٖ
ٔيؼٞؽ و ٝثب افكايً اوتفبؼ ٜاق ايٙتف٘ت ،تٕبن اختٕبفي غبـج اق ٌجى ٝوبٔ ًٞييبثؽ  ٚايٗ ٚضقيت ثف
اضتٕبَ افىفؼٌي  ٚاضىبن تٟٙبيي ٔيافكايؽ .اٌفز ٝايٙتف٘ت پي٘ٛؽٞبي ضقيف ٌجىٝاي ـا افكايً
ٔيؼٞؽ ،أب اق آٖ خب و ٓٞ ٝقٔبٖ تقبٔالت فٕيكتف غبـج اق ٌجى ٝـا وبٔ ًٞيؼٞؽ افك ؼيؽ ٚ
زٍٓا٘ؽاقٞبي فىفي اففاؼ ـا ٔطؽٚؼ ٔيوبقؼ ٕٝٞ .وبـثفاٖ ايٙتف٘تي  ٚفضبي ٔدبقي ٔبٞيت اختٕبفي
٘ؽاـ٘ؽ .ثيٍتف فقبِيتٞب ؼـ ايٙتف٘ت ثب ٞؽف خىتدٛي اعالفبت يب پفؼاغتٗ ث ٝتففيطبت ا٘ففاؼي ِٛـت
1. Mc Luhan
2. Daniell Bell
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فّّٙبٔٔ ٝغبِقبت خبٔقٌٙٝبغتي خٛا٘بٖ /وبَ ٌٌٍٕٓ /بـٛ٘ ٜقؼٓٞ

ٔيٌيفؼ .وبٔپيٛتفي وفؼٖ  ٚاوتفبؼ ٜاق ايٙتف٘ت ٔيتٛا٘ؽ ٔفق ٔٙكَ ٔ ٚطُ وبـ ـا ثف  ٓٞثك٘ؽ .اففاؼ وبـ ـا ثٝ
ٔٙكَ ثيبٚـ٘ؽ  ٚث ٝخبي اـتجبط ثب غب٘ٛاؼ ،ٜؼٚوتبٖ  ٚوبيف فقبِيتٞب ٍٔغ َٛا٘دبْ يه وبـ غبَ ٌ٘ٛؽ.
ايٗ ٌف ٜٚاق ٔتفىفاٖ ٔٙتمؽ اق وف ٌٙبغت٘ ،بآٌبٞي يب ِففبً غٍٓ ،ثب ٘ٛفي ٔمبٔٚت غيففقبَ ،پٟٙب٘ي أب
ٔؤثف ثب اٌبف ٝفٙبٚـيٞبي خؽيؽ اعالفبتي ٔػبِفت ٔيٚـق٘ؽ .ثفاي ثفغي اق ٔفؼْ ،فٗ ،غيّي قٚؼ ٔقبؼَ
ٌٙبٌٕ ٜفؼٔ ٜيٌٛؼ .ايٗ لجيُ ضؽِيتٞب ثف ٚخٛؼ اـقيٞبي ٔؿٞجي يب ضؽالُ تأٚيّي اق ايٗ اـقيٞب تىيٝ
ؼاـؼ (ثفت.)21 :1382 ،ٖٛ

1

اق خِّٕ ٝبضت٘ؾفاٖ ايٗ ٌفٔ ٜٚيتٛاٖ ثٞ ٝبثفٔبن اٌبـ ٜوفؼٞ .بثفٔبن ؼـ اٚايُ ؼ1960 ٝٞ
ٔف« ْٟٛضٛق ٜفٕٔٛي »2ـا عفش وفؼٚ .ي ٔقتمؽ اوت اف َٛضٛق ٜفٕٔٛي  ٚثػً ثػً ٌؽٖ
پىبٔؽـ٘يىتي خبٔق ٝث ٝـٌؽ ـوب٘ٞٝبي پمٞٚي  ٚؼوتفنپؿيفي وفيـ ايٗ  ٕٝٞاعالفبت اق عفيك
وب٘بَٞبي اـتجبعي ٔتقؽؼ ـثظ ؼاـؼ (ؼاـّ٘ي  ٚفؽـ.)29 :1384 ،
گزوه سوم ثف ايٗ ثبٚـ ٞىتٙؽ و ٝفضبي ٔدبقي ؼاـاي ٘مً تىٕيّي اوت .آ٘بٖ ٔقتمؽ ٞىتٙؽ
لضبٚت ؼـ ٔٛـؼ ايٗ و ٝايٙتف٘ت ٌ ٚجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ٔٛخت وب ًٞيب افكايً وفٔبي ٝاختٕبفي
ٔيٌٛؼ ؼـ زبـزٛة ق٘ؽٌي ٌػُٔ ،قٙب پيؽا ٔيوٙؽ .ايٙتف٘ت ؼـ زفغ ٝق٘ؽٌي ـٚقٔف ٜاؼغبْ ٔيٌٛؼ ٚ
ث ٝتؽـيح ق٘ؽٌي ؼـ ٌجىٕٞ ،ٝب٘ٙؽ فقبِيتٞبي غبـج اق ٌجى ٝتّمي ٔيٌٛؼ .ايٗ فٙبٚـي ثٌ ٝيٜٛاي
تؽـيدي ٔٛخت تؽاٌ ٚ ْٚىتفي ا٘تمبَ ـٚاثظ ٔيبٖ ففؼي اق ٌجىٞٝبي «ؼـ ث ٝؼـ» ثٌ ٝجىٞٝبي «ٔىبٖ ثٝ
ٔىبٖ» ٌ« ٚػُ ثٌ ٝػُ» ٔيٌٛؼ .اٌف ز ٝتٕبنٞبي زٟف ٜث ٝزٟف ٚ ٜتّفٙي تؽا ْٚپيؽا غٛاٞؽ وفؼ،
ِٚي ايٗ تٕبنٞب ؼـ ٘تيد٘ ٝمً ايٙتف٘ت ؼـ پي٘ٛؽ ٔيبٖ اففاؼ ضبضف ؼـ ٔٛلقيتٞبي خغفافيبيي ٔػتّف ٚ
وبقٔبٖٞبي  ٓٞپيٕبٖ تىٕيُ ٔيٌٛؼ .ايٗ اضتٕبَ ٚخٛؼ ؼاـؼ و٘ ٝمً ايٙتف٘ت ؼـ ضفؼ پي٘ٛؽٞبي ٔٛخٛؼ
ٔؤثفتف اق ٘مً آٖ ؼـ ايدبؼ پي٘ٛؽٞبي خؽيؽ ثبٌؽ ،ؼـ ايٗ ِٛـت ايٙتف٘ت تىٕيُوٙٙؽ ٜوفٔبي ٝاختٕبفي

غٛاٞؽ ٌؽ (ٕٞ ٚ ِٕٗٚىبـاِٖ .)1-3 :2001 ،بضت٘ؾفاٖ ؼيؽٌبٌ ٜجى ٝاختٕبفي ٔب٘ٙؽ ِ ،3ِٕٗٚيٗٚ 4
وبوتّك ؼـ ايٗ ٌف ٜٚلفاـ ؼاـ٘ؽ.
ث٘ ٝؾف ِيٗ ( )55 :1999وفٔبي ٝاختٕبفي ؼاـاي و ٝخكء اوت:
 )1خكء وبغتبـيٙٔ :بثـ خبي ٌففت ٝؼـ وبغتبـ اختٕبفي؛
 )2خكء ؼوتفوي :ؼوتفوي ث ٝايٗ ٔٙبثـ تٛوظ اففاؼ ٚ

1. Habermas
2. Public Sphere
3. Wellman
4. Lin
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 )3خكء خٟتٌيفي و :ًٙاوتفبؼ ٚ ٜث ٝضفوت ؼـ آٚـؼٖ ايٗ ٔٙبثـ اختٕبفي ؼـ لبِت وًٞٙبي
ٞؽفٕٙؽ.
ِيِ ٚ ً٘ٛي ٘يك عي تطميمبت غٛؼ ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ و ٝاوتفبؼ ٜاق ٌجى ٝوبٔپيٛتفي  ٚايٙتف٘ت ث ٝعفق
زٍٍٕيفي ثف ٌىٌُيفي وفٔبي ٝاختٕبفي تأثيف ٔيٌؿاـؼ (ٔٙتؾفلبئٓ  ٚتبتبـ.)235 :1384 ،
 -5فزضیههای تحقیق
ؼـ ٔدٕٛؿ ثب تىي ٝثف زبـزٛة ٘ؾفي  ٚپيٍي ٝٙپمٔ ًٞٚيتٛاٖ ففضيٞٝبي قيف ـا عفش ٕ٘ٛؼ:
وفٔبي ٝاختٕبفي  ٚاثقبؼي ؼـ ٔيبٖ وبـثفاٖ ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة ثيً اق ضؽ ٔتٛوظ اوت.
ثيٗ ٔؽت قٔبٖ فضٛيت ؼـ ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة  ٚوفٔبي ٝاختٕبفي ؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ ـاثغٔ ٝقٙبؼاـي
ؼاـؼ.
ثيٗ ٔيكاٖ اوتفبؼ ٜاق ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة  ٚوفٔبي ٝاختٕبفي ؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ ـاثغٔ ٝقٙبؼاـي ؼاـؼ.
ثيٗ ٔيكاٖ ٍٔبـوت  ٚفقبِيت وبـثفاٖ ؼـ ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة  ٚوفٔبي ٝاختٕبفي آٟ٘ب ـاثغٔ ٝقٙبؼاـي
ؼاـؼ.
ثيٗ ٔيكاٖ إٞيت ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة ثفاي ؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ  ٚوفٔبي ٝاختٕبفي آٟ٘ب ـاثغٔ ٝقٙبؼاـي
ؼاـؼ.
 -6روشضناسی
اق آٖخبيي و ٝفضبي ٔدبقي ؼاـاي ٔىبٖ غبِي ؼـ ؼ٘يبي ٚالقي ٘يىت ٚ ،فضبيي اوت ثيٗ ـايب٘ٝاي
ٔ ٚدبقي ٚ ،ثب ِطبػ وفؼٖ ايٗ ٘ىت ٝو ٝؼوتفوي ث ٝوبـثفاٖ ٔتٛٙؿ ٔ ٚتفبٚت ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة فٕالً
ؼـ ؼ٘يبي ٚالقي ث ٝفّت پفاوٙؽٌي خغفافيبيي آ٘بٖ أىبٖپؿيف ٕ٘يثبٌؽ ٚ ،اِٛالً ٔغبِق ٝيه وبـثف ٌجىٝ
اختٕبفي وّٛة ؼـ فضبي وبـثفي  ٚؼـ ٔطيظ ٔٛـؼ ٔغبِقٌ ،ٝبيىتٝتف  ٚپفثبقؼٜتف اوت ،ؼـ ايٗ پيٕبيً اق
تىٙيه پفوٍٙبٔ ٝايٙتف٘تي اوتفبؼٌ ٜؽ ٜاوت .خٕقيت آٔبـي ايٗ پيٕبيً ٘يك ٌبُٔ ؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ تجفيكي
 18-34وبَ وبـثف ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة اوت .ؼـ پيٕبيً فٛق ث ٝفّت ٔٛخٛؼ  ٚؼـ ؼوتفن ٘جٛؼٖ ٞير
ٌ ٝ٘ٛزبـزٛة ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ٍٔػُ  ٚپفاوٙؽٌي خٕقيت آٔبـي ٔٛـؼ ٘ؾف ،اق ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي غيف اضتٕبِي ثب
اوتفبؼ ٜاق ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي ؼـ ؼوتفن  ٚؼاٚعّجب٘ ٝاوتفبؼٌ ٜؽ ٜاوت .ؼـ ٚالـ پفوٍٙبٔ ٝايٗ پم ًٞٚؼـ اثتؽا
ثفاي ٘كؼيه ٞكاـ  ٚپبّ٘ؽ ٘فف اق ؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ وبـثف ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة ٌٟف تجفيك ففوتبؼٌ ٜؽ  ٚؼـ
ٔفضّ ٝثقؽ ،اق پفوٍٙبٔٞٝبي ثبقٌٍت ٚ ٝتىٕيُ ٌؽ ٜتٛوظ وبـثفاٖ ،ثب تٛخ ٝث ٝتقفيف خٕقيت آٔبـي
پم ٚ ًٞٚپه اق ضؿف پفوٍٙبٔٞٝبي ٘بلُ ٍٔ ٚىُؼاـ ؼـ ٟ٘بيت  346پفوٍٙبٔٛٔ ٝـؼ اـقيبثي ٚ
اوتفبؼ ٜلفاـ ٌففت .القْ ث ٝتٛضيص اوت و ٝايٗ ضدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب تٛخ ٝث ٝفؽْ اعالؿ ؼـوت اق تقؽاؼ ٚالقي
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خٕقيت آٔبـي ٔٛـؼ ٔغبِقٔ ٚ ٝتقبلت آٖ فؽْ أىبٖ اوتفبؼ ٜاق ففَٔٞٛبي ـايح تقييٗ ضدٓ ٕ٘ ،ٝ٘ٛثٝ
عٛـ تدفثي  ٚثب فٙبيت ث ٝضدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛؼـ پمًٞٞٚبي ٍٔبث ٝا٘تػبة ٌؽ ٜاوت.
ٕٞسٙيٗ ،تدكي ٚ ٝتطّيُ ؼاؼٜٞب ثب اوتفبؼ ٜاق ٘فْ افكاـ ٔطبوجبتي ٚ SPSSتفويٓ ٔؽَ تطميك ثب
اوتفبؼ ٜاق ٘فْ افكاـ ِٛ Amosـت ٌففت ٝاوت .ؼـ وغص تِٛيفي اق خؽا َٚؼ ٚثقؽي  ٚففاٚا٘ي  ٚؼـ
وغص اوتٙجبعي ٘يك ثفاي آقٔ ٖٛففضيبت اق آقٖٔٞٛبي  Tته ٕ٘ٝ٘ٛاي ،ضفيت ٕٞجىتٍي پيفوٚ ٖٛ
ـٌفوي ٖٛزٙؽ ٔتغيف ٜاوتفبؼٌ ٜؽ ٜاوت.
ٕٞسٙيٗ ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ٚ ٚاثىت ٝؼـ پم ًٞٚضبضف ثِٛ ٝـت قيف فّٕيبتي ٌؽٜا٘ؽ:
هذت سهاى عضویت در کلوب :فجبـت اوت اق ٔؽت قٔب٘ي و ٝففؼ ث ٝفضٛيت وّٛة ؼـ آٔؽٜ
اوت .ؼـ پم ًٞٚضبضف؛ ٔؽت قٔبٖ فضٛيت وبـثفاٖ ؼـ وّٛة ؼـ پٙح عجم -1 :ٝوٕتف اق ًٌ ٔب -2 ،ٜاق
ًٌ ٔب ٜتب وٕتف اق يه وبَ -3 ،اق يه وبَ تب وٕتف اق ؼ ٚوبَ -4 ،اق ؼ ٚوبَ تب وٕتف اق و ٝوبَ -5 ،اق
و ٝوبَ تب ثيٍتف ،ؼوتٝثٙؽي ٌؽ ٜاوت.
هیشاى استفاده اس کلوب :فجبـت اوت اق ٔؽت قٔب٘ي اق ٌجب٘ ٝـٚق و ٝففؼ اق وّٛة اوتفبؼٔ ٜيوٙؽ.
ؼـ پم ًٞٚضبضف؛ ٔيكاٖ ؼوتفوي وبـثفاٖ ث ٝوّٛة ؼـ ًٌ عجم -1 :ٝوٕتف اق پب٘كؼ ٜؼليم -2 ،ٝثيٗ پب٘كؼٜ
ؼليم ٝتب ٘يٓ وبفت -3 ،ثيٍتف اق ٘يٓ وبفت تب وٕتف اق يه وبفت -4 ،اق يه وبفت تب وٕتف اق ؼ ٚوبفت،
 -5اق ؼ ٚوبفت تب وٕتف اق و ٝوبفت  -6 ٚاق و ٝوبفت تب ثيٍتف ،ؼوتٝثٙؽي ٌؽ ٜاوت.
هطارکت و فعال تودى کارتزاى در استفاده اس کلوبٍٔ :بـوت  ٚفقبَ ثٛؼٖ وبـثفاٖ ؼـ اوتفبؼ ٜاق
وّٛة ثٔ ٝيكاٖ ؼـٌيفي تقبُٔ وبـثفاٖ ؼـ وّٛة اعالق ٔيٌٛؼ .ؼـ پم ًٞٚضبضف ،ثفاي وٙدً ٔيكاٖ
ٍٔبـوت  ٚفقبَ ثٛؼٖ وبـثفاٖ ؼـ اوتفبؼ ٜاق وّٛة اق ٌبغُٞبي ؾيُ اوتفبؼٌ ٜؽ ٜاوت:
 ؼيؽٖ پفٚفبيُٞب ،فىهٞب  ٚآِجْٞٛبي ٌػّي ؼٚوتبٖ؛ فمظ غٛا٘ؽٖ ٚاَٞب ٛٔ ٚضٛفبت ث ٝثطث ٌؿاٌتٌ ٝؽٜ؛ اغّت غٛا٘ؽٖ ٌ ٚبٞي ٌ٘ٛتٗ ثف ـٚي ٚاَ ٛٔ ٚضٛفبت ث ٝثطث ٌؿاٌتٌ ٝؽٜ؛ ٌفٚؿ يه ثطث تبق ٜؼـ ثيٗ ٌفٞٚبي فضٛ؛ ؼ٘جبَ وفؼٖ ِيٙه اغجبـ ٛٔ ٚضٛفبت ويبوي؛ ؼ٘جبَ وفؼٖ ِيٙه اغجبـ ٛٔ ٚضٛفبت اختٕبفي  ٚففٍٙٞي.هیشاى اهویت کلوبٔ :يكاٖ إٞيت  ٚاـقٌي اوت و ٝففؼ ثفاي ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة لبئُ ٔيٌٛؼ.
ؼـ پم ًٞٚضبضف ،ايٗ ثقؽ ثب اوتفبؼ ٜاق ٌٛيٞٝبي قيف وٙديؽٌ ٜؽ ٜاوت:
ٌ -جى ٝاختٕبفي وّٛة ،ثػٍي اق فقبِيتٞبي ٞف ـٚق ٔٗ اوت؛
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تأثيف ٌجى ٝاختٕبفي ...
 ٔٗ افتػبـ ٔيو ٓٙو ٝث ٝؼيٍفاٖ ثٍٛيٓ ؼـ وّٛة ٞىتٓ؛ اٌف يه ـٚق ث ٝوّٛة ؼوتفوي ٘ؽاٌت ٝثبٌٓ ،اضىبن ٘بـاضتي ٔيوٓٙ؛ ٔٗ اضىبن ٔيو ٓٙو ٝثػٍي اق خبٔقٔ ٝدبقي وّٛة ٞىتٓ؛ ٗٔ -ثىيبـ ٔتأوف غٛاٌ ٓٞؽ اٌف ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة تقغيُ يب لغـ ٌٛؼ.

سزهایه اجتواعی :ؼ ـ پم ًٞٚضبضفٔ ،تغيف وفٔبي ٝاختٕبفي ثب اوتفبؼ ٜاق اثقبؼ ـضبيت اق ق٘ؽٌي،
افتٕبؼ اختٕبفئٍ ،بـوت ويبوي ٍٔ ٚبـوت ٔؽ٘ي ؼـ لبِت ٌٛيٞٝبي قيف وٙديؽٌ ٜؽ ٜاوت:
جذول ضواره  :1گویههای سنجص سزهایه اجتواعی ته تفكیک اتعاد آى
ٔتغيف

ثقؽ

ٌٛيٞٝب

ـضبيت

ـاضي ثٛؼٖ اق ق٘ؽٌي غب٘ٛاؼٌيٚ ،ضقيت ٔبِي ،اٚلبت ففاغتٛٔ ،لقيت ٌغّي .اق ثىيبـي خٟبت ق٘ؽٌياْ ثٝ

اق

ايؽٜآِي و ٝؼـ ؾ ٗٞؼاـْ ٘كؼيه اوت .تبو ٖٛٙث ٝزيكٞبيي و ٝؼـ ق٘ؽٌي ٔيغٛاوتٝاْ ـويؽٜاْ .اٌف ٔيتٛا٘ىتٓ

ق٘ؽٌي

ق٘ؽٌي ؼٚثبـٜاي ؼاٌت ٝثبٌٓٞ ،ير زيك ـا تغييف ٕ٘يؼاؼْ.
ث ٝؼٚوتبٖ غٛؼ افتٕبؼ ؼاـْٔ .قتمؽْ أفٚق ٜـٚقٌبـي اوت و ٝثٞ ٝير وه ٕ٘يتٛاٖ افتٕبؼ وفؼ .فاللٙٔٝؽْ وٝ
ؼٚوتبٖ  ٚآٌٙبيب٘ٓ ٘ىجت ث ٗٔ ٝافتٕبؼ ؼاٌت ٝثبٌٙؽٔ .قتمؽْ ؼـ خبٔق ٝثبيؽ ثٙب ـا ثف ثيافتٕبؼي ٘ىجت ثٕٝٞ ٝ

افتٕبؼ
اختٕبفي

ٌؿاٌتٌٚ ،ف٘ ٝفمت ٔب٘ؽ ٚ ٜقيبٖ ٔيؤ .ٓٙقتمؽْ ٚالٜٞب  ٚفجبـاتي و ٝؼـ ؾ٘ ٓٙٞىجت ث ٝففؼ غبِي ؼاـْ ،ثٝ
افتٕبؼ  ٚا٘تؾبـ ٔٗ اق آٖ ففؼ ،ـً٘  ٚثٔ ٛيثػٍؽ .اٌف آٌٙبيي ثٔ ٗٔ ٝفاخق ٝوٙؽ  ٚؼـؼ ؼَ ٕ٘بيؽ ٍٔ ٚىّي ؼاٌتٝ
ثبٌؽ ،ؼٚوت ؼاـْ وٞ ٝف عٛـ ٌؽ ٜث ٝا ٚوٕه ؤ .ٓٙقتمؽْ ؼـ خبٔقٔ ٝب ٞف وه ث ٝؼ٘جبَ وبـ غٛؼي اوت تب
ٕٞىبـي ثب ؼيٍفأٖ .قٕٛالً ث ٝتقٟؽ يب لٌ َٛفبٞي ؼيٍفاٖ اعٕيٙبٖ ؼاـْ .فاللٙٔٝؽْ ؼـ أٛـ ٔبِي ث ٝؼيٍفاٖ

وفٔبيٝ

اعٕيٙبٖ ؤ .ٓٙقتمؽْ اٌف وىي يه پيٍٟٙبؼ ث ٗٔ ٝؼاٌت ٝثبٌؽ٘ ،جبيؽ ـيىه و ٚ ٓٙقٚؼ لج َٛو.ٓٙ

اختٕبفي

ث٘ ٝؾفْ ٌفوت اففاؼ ؼـ ا٘تػبثبت ٔيتٛا٘ؽ ؼـ تغييف وفٌ٘ٛت خبٔق٘ ٝمً ؼاٌت ٝثبٌؽٔ .قتمؽْ اففاؼ ايٗ تٛا٘بيي ـا
ؼاـ٘ؽ و ٝؼـ تقييٗ وفٌ٘ٛت خبٔق ٝغٛؼ ؼغبِت وٙٙؽٌ .فوت ؼـ تؾبٞفات  ٚـاٞپيٕبييٞب ٔيتٛا٘ؽ ؼـ اضمبق
ٍٔبـوت
ويبوي

ضمٛق اففاؼ ٔٛثف ثبٌؽ .ث٘ ٝؾفْ ،تٍىيُ اضكاة ٌ ٚفٜٞٚبي ويبوي ؼـ خبٔقٔ ٝيتٛا٘ؽ ث ٝتغييف اٚضبؿ خبٔقٝ
وٕه وٙؽ .ـأي ؼاؼٖ ،تّف وفؼٖ ٚلت اوت .لب٘ـ وفؼٖ ؼيٍفاٖ ثفاي ـايؼٞي ٔيتٛا٘ؽ ؼـ تغييف وفٌ٘ٛت خبٔقٝ
٘مً ؼاٌت ٝثبٌؽ .اوتفبؼ ٜاق ٍ٘بٖ يب اتيىت غبَ ثب اٍ٘يكٜٞبي ويبوي  ٚاختٕبفي ٔيتٛا٘ؽ ؼـ تغييف وفٌ٘ٛت
خبٔق٘ ٝمً ؼاٌت ٝثبٌؽ .غفيؽاـي ٔطّٛالتي غبَ ثب اٍ٘يكٜٞبي ويبوي ،لٔٛيتي ٔ ٚطيظقيىتي ٔيتٛا٘ؽ ؼـ
تغييف وفٌ٘ٛت خبٔق٘ ٝمً ؼاٌت ٝثبٌؽ.

ٍٔبـوت
ٔؽ٘ي

فضٛيت ؼـ وبٖ٘ٞٛبي ففٍٙٞيٌ ،فوت ٔؽا ْٚؼـ يه والن لفآٖ ،فضٛيت ؼـ ٌفٜٞٚبي ٙٞفي ،فضٛيت ؼـ يه
تيٓ ٚـقٌيٕٞ ،ىبـي ثب ا٘دٕٗٞبي غيفي ،ٝفضٛيت ؼـ ثىيح ،فضٛيت ؼـ يه تٍىُ ويبويٌ ،فوت ؼـ ٞيبت
ٔؿٞجي ،فضٛيت ؼـ وبقٔبٖٞبي غيف ؼِٚتي.

ٔىأِ ٝاي ؤ ٝطمك ثقؽ اق تؽٚيٗ پفوٍٙبٔ ٝثب آٖ ـ ٚث ٝـٚوت ،افتجبـ پفوٍٙبٔ ٝاوت .ؼـ پمًٞٚ
ضبضف اٚالً ثفاي ـويؽٖ ث ٝافتجبـ وبق ٜاق تطميمبت ا٘دبْ ٌؽٍٔ ٜبث ٚ ٝپبيٞٝبي ٘ؾفي اوتفبؼٌ ٜؽ  ٚثب٘يبً
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ؼـ ـاثغ ٝثب ٔٛضٛؿ تطميك ٕٝٞ ،وؤاالتي و ٝث ٝؾٔ ٗٞيـويؽ  ٕٝٞ ٚآٖ ز ٝاق عفيك ٔغبِقبت ٘ؾفي ثٝ
ؼوت آٔؽ ،ؼـ ٔػك٘ي اق ٌٛيٞٝب ٌفؼ آٔؽ٘ؽ .آٍ٘ب ٜؼـ خفيبٖ آقٔٔ ٖٛمؽٔبتي  ٚثب تٛخ ٝث ٝثٔٛيوبقي
وؤاالت ٘ ٚيك ٕٞجىتٍي تقؽاؼي اق وؤاالتٕٝ٘ٛ٘ ،اي اق ٌٛيٞٝب ؤ ٝقفف وُ ٌٛيٞٝبي لبثُ عفش ثٛؼ ،ؼـ
پفوٍٙبٟٔ٘ ٝبيي ٌفؼ آٔؽ تب افتجبـ ٕ٘ٝ٘ٛاي ث ٝؼوت آيؽ .ثبِثبً ثفاي افتجبـ ِٛـي ،وؤاالت عفاضيٌؽٜ
تٛوظ اففاؼ ٔتػُّ ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ٌففت  ٚپفوٍٙبٟٔ٘ ٝبيي ،په اق ضؿف  ٚاِالش پبـٜاي اق
فجبـات ٔج٘ ٚ ٟٓبٔأ٘ٛن تٟيٌ ٝؽ .ثفاي وٙدً ٔيكاٖ لبثّيت افتٕبؼ پفوٍٙبٔٔ ٝمؽاـ آِفبي وف٘ٚجبظ
ٔطبوجٌ ٝفؼيؽ .ثفاي اوثف ٔتغيفٞب ٔيكاٖ آِفب ثيً اق  0/7ث ٝؼوت آٔؽ .ايٗ ٔطبوجبت ثب ٘فْ افكاـ SPSS
ضبُِ ٌفؼيؽ  ٚؼـ خؽٌٕ َٚبـٍ٘ 2 ٜبٖ ؼاؼٌ ٜؽ ٜاوت.
جذول ضواره  :2ضزایة آلفای کزونثاخ تزای هتغیزهای پزسطناهه
اثقبؼ

آِفبي وف٘ٚجبظ

ـضبيت اق ق٘ؽٌي

0/82

ٔتغيف
وفٔبي ٝاختٕبفي

افتٕبؼ اختٕبفي

0/73

0/79

ٍٔبـوت ويبوي

0/80

ٍٔبـوت ٔؽ٘ي

0/77

 -7یافتههای تحقیق
يبفتٞٝبي پم ًٞٚضبضف ؼـ ؼ ٚثػً لبثُ اـائ ٝاوت :ثػً تِٛيفي و ٝثٔ ٝقففي ويٕبي
پبوػٍٛيبٖ ٔيپفؼاقؼ  ٚثػً اوتٙجبعي و ٝث ٝآقٔ ٖٛففضيبت تطميك اغتّبَ ؼاـؼ.
ثف اوبن اعالفبت خؽٌٕ َٚبـ ،3 ٜثيٍتفيٗ تقؽاؼ پبوػٍٛيبٖ ؼـ ٌف ٜٚوٙي  20-24وبَ  ٚوٕتفيٗ
تقؽاؼ ؼـ ٌف ٜٚوٙي  30-34وبَ لفاـ ؼاـ٘ؽٕٞ .سٙيٗ ثيٍتفيٗ ٔيكاٖ وفٔبي ٝاختٕبفي ؼـ ٔيبٖ پبوػٍٛيبٖ
 20-24وبِ ٝاوت.
جذول ضواره  :3توسیع فزاوانی پاسخگویاى تز حسة گزوههای سنی و سزهایه اجتواعی
ٌفٜٞٚبي وٙي

وفٔبي ٝاختٕبفي

ٔدٕٛؿ

ٔدٕٛؿ

قيف  20وبَ

20 -24

25 -29

30 -34

غيّي قيبؼ

0

1/5

0

0

1/5

قيبؼ

2/2

12/7

7/5

3

25/4

ٔتٛوظ

7/5

17/2

12/7

5/7

44/8

وٓ

3

11/2

8/2

1/5

23/9

غيّي وٓ

0

2/2

1/5

0/7

4/5

12/7

44/8

29/9

10/9

100
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يىي اق ٔٛاـؼي و ٝؼـ قٔي ٝٙاوتفبؼ ٜاق ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة ٔيتٛا٘ؽ لبثُ تٛخ ٝثبٌؽ ،اٞؽاف
اوتفبؼ ٜاق آٖ ٔيثبٌؽ٘ .تبيح ضبُِ اق ؼاؼٜٞب ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ و 30 ٝؼـِؽ وبـثفاٖ ثب ٞؽف اـتجبط ثب ؼٚوتبٖ
لؽيٕي  ٚؼٚـاٖ وٛؼوي اق ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة اوتفبؼٔ ٜيوٙٙؽ .ثقؽ اق آٖ ،تففيص  ٚوفٌفٔي ثب 25
ؼـِؽ ،ؼٚوتيبثي ثب  20ؼـِؽ ،تٍىيُ ٌف ٜٚثب  15ؼـِؽ  ٚاـتجبط ثب ٕٞىالويٞب  ٚؼٚوتبٖ ثب 10
ؼـِؽ ٕٟٔتفيٗ ٞؽف وبـثفاٖ وّٛة ٔيثبٌؽٕٞ .بٖعٛـ و ٝلجال ٌ ٓٞفتٌ ٝؽ ،پم ًٞٚضبضف ؼاـاي پٙح
ففضي ٝثٛؼ و ٝثٙٔ ٝؾٛـ ثفـوي ِطت  ٚومٓ ايٗ ففضيبت اق آقٖٔٞٛبي آٔبـي ٔػتّفي اوتفبؼٌ ٜؽ ٜوٝ
ؼـ ايٗ لىٕت ،ث ٝآٟ٘ب پفؼاغتٔ ٝيٌٛؼ .اِٚيٗ ففضيٝاي ؤ ٝغفش ٌؽ ايٗ ثٛؼ و ٝوفٔبي ٝاختٕبفي ٚ
اثقبؼي ؼـ ٔيبٖ وبـثفاٖ ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة ثيً اق ضؽ ٔتٛوظ اوت .ثؽيٗ ٔٙؾٛـ ثب اوتفبؼ ٜاق آقٖٔٛ
ٔ ،Tيكاٖ وفٔبي ٝاختٕبفي  ٚاثقبؼي ؼـ ٔيبٖ وبـثفاٖ ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة ـا ثفـوي غٛاٞيٓ وفؼ.
جذول ضواره  :4فزاوانی پاسخگویاى تز حسة جنس جذول  .4آسهوى  Tتک نوونهای هیشاى سزهایه اجتواعی و اتعادش
ٕ٘ف ٜآقٔ3 ; ٖٛ
فبِّ ٝاعٕيٙبٖ %95ثفاي اغتالف ٔيبٍ٘يٗٞب

تفبٚت

وغص

ضؽ ثبال

ضؽ پبييٗ

ٔيبٍ٘يٗ

ٔقٙبؼاـي

ؼـ ضؽ ٔتٛوظ

0/10

-0/06

0/02

0/600

3/02

وٕتف اق ضؽ ٔتٛوظ

-0/12

-0/27

-0/20

0/000

2/79

-5/43

وٕتف اق ضؽ ٔتٛوظ

-0/55

-0/64

-0/59

0/000

2/40

-3/82

افتٕبؼ اختٕبفي

وٕتف اق ضؽ ٔتٛوظ

-0/06

-0/20

-0/13

0/000

2/86

-3/64

ٍٔبـوت ويبوي

وٕتف اق ضؽ ٔتٛوظ

-0/19

-0/49

-0/18

0/000

2/30

-3/98

ٍٔبـوت ٔؽ٘ي

ٔمبيى ٝثب ضؽ ٔتٛوظ

ٔيبٍ٘يٗ

t
0/52

وفٔبي ٝاختٕبفي
ـضبيت اق ق٘ؽٌي

ثب تٛخ ٝثٔ ٝيبٍ٘يٗ ث ٝؼوت آٔؽ ،ٜوفٔبي ٝاختٕبفي ،ؼـ ضؽ ٔتٛوظ ( )3/02اوت .أب ؼـ ٔٛـؼ
ٌبغُٞبي آٖ ٔيتٛاٖ ٌفت وٍٕٞ ٝي وٕتف اق ضؽ ٔتٛوظ ٞىتٙؽ .ثب تٛخ ٝث ٝايٗؤ ٝمبؼيف وغص
ٔقٙيؼاـي ؼـ آقٖٔٞٛبي فٛق (ث ٝخك ؼـ ٔٛـؼ وفٔبي ٝاختٕبفي) ،وٛذوتف اق ٔ 0/05يثبٌؽ ،ففْ ِفف
( )µ;3ؼـ آٟ٘ب ـؼ ٔيٌٛؼ .اق آٖخب ؤ ٝمبؼيف وٕي ٚ ٝٙثيٍي ٝٙفٛاُِ اعٕيٙبٖ ثفاي اغتالف اق ٔيبٍ٘يٗ ؼـ
ٔٛـؼ اثقبؼ وفٔبي ٝاختٕبفيٙٔ ،في  ٚوٛزىتف اق ِفف اوت ،ؼـ آٟ٘ب ففْ  µ>3پؿيففتٔ ٝيٌٛؼ.

ؼـ ففضي ٝؼ ْٚتب پٙدٓ پم ًٞٚضبضف ٔغفش ٔيٌٛؼ و ٝثيٗ ٔؽت قٔبٖ فضٛيتٔ ،يكاٖ اوتفبؼ ٜاق
ٌجى ٝاختٕبفي وّٛةٔ ،يكاٖ ٍٔبـوت  ٚفقبِيت ؼـ وّٛة ٔ ٚيكاٖ إٞيت وّٛة ثفاي وبـثفاٖ ٔ ٚيكاٖ
وفٔبي ٝاختٕبفي ـاثغٔ ٝقٙبؼاـي ٚخ ٛؼ ؼاـؼ .ثفاي آقٔ ٖٛايٗ زٟبـ ففضي ٝاق آقٔ ٖٛپيفو ٖٛاوتفبؼٜ
ٔيوٙيٓ .خؽ ،5 َٚآٔبـ ٜپيفو ٖٛثفاي ايٗ آقٖٔٞٛب  ٚوغص ٔقٙبؼاـي ـا ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ٘ .تبيح ضبُِ اق
آقٖٔٞٛب ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ و ٝثيٗ ٔؽت قٔبٖ فضٛيتٔ ،يكاٖ اوتفبؼ ٜاق ٌجى ٝاختٕبفي وّٛةٔ ،يكاٖ ٍٔبـوت
 ٚفقبِيت ؼـ وّٛة  ٚإٞيت آٖ ثفاي اففاؼ  ٚوفٔبي ٝاختٕبفي ـاثغٔ ٝىتميٓ ٔ ٚقٙبؼاـي ٚخٛؼ ؼاـؼ .ثٝ

فّّٙبٔٔ ٝغبِقبت خبٔقٌٙٝبغتي خٛا٘بٖ /وبَ ٌٌٍٕٓ /بـٛ٘ ٜقؼٓٞ
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فجبـت ؼيٍف ،ثب افكايً ٔؽت قٔبٖ فضٛيتٔ ،يكاٖ اوتفبؼ ٜاق ٌجى ٝاختٕبفي وّٛةٔ ،يكاٖ ٍٔبـوت ٚ
فقبِيت ؼـ وّٛة  ٚإٞيت يبفتٗ آٖ ثفاي اففاؼ ،وفٔبي ٝاختٕبفي اففاؼ ٘يك ثبال ٔيـٚؼ.
جذول ضواره  :5آسهوى هتغیزهای تأثیزگذار تز سزهایه اجتواعی
ٔمؽاـ

وغص ٔقٙبؼاـي

آسهوى فزضیه

ٔؽت قٔبٖ فضٛيت ؼـ وّٛة

0/35

0/00

تبييؽ ففضيٝ

ٔيكاٖ اوتفبؼ ٜاق وّٛة

0/32

0/03

تبييؽ ففضيٝ

ٔيكاٖ ٍٔبـوت  ٚفقبِيت ؼـ وّٛة

0/40

0/01

تبييؽ ففضيٝ

ٔيكاٖ إٞيت وّٛة ثفاي اففاؼ

0/30

0/02

تبييؽ ففضيٝ

هتغیز

ؼـ اؼأ ٝثٙٔ ٝؾٛـ ٍٔػُ ٌؽٖ و ٟٓتأثيف ٞف يه اق ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ثف ٔتغيف ٚاثىت ٝث ٝتطّيُ
ـٌفوي٘ٛي پفؼاغتٔ ٝيٌٛؼ .خؽٔ 6 َٚؽَ ـٌفوي٘ٛي زٙؽ ٔتغيف ٜوفٔبي ٝاختٕبفي وبـثفاٖ ـا ٍ٘بٖ
ٔيؼٞؽ .آٔبـٜٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ ايٗ خؽٍ٘ َٚبٖ ٔيؼٙٞؽ ؤ ٝتغيف ٔيكاٖ اوتفبؼ ٜاق وّٛة ثب ثتبي  0/32ثيٍتف
اق وبيف ٔتغيفٞبي ٔىتمُ ؼيٍف ثف وفٔبي ٝاختٕبفي وبـثفاٖ تبثيف ٔيٌؿاـؼ .خٟت تأثيف ايٗ ٔتغيف ٘يك ٔثجت
اوت اوت  ٚايٗ ٔغّت ـا ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ و ٝثب افكايً ٔيكاٖ اوتفبؼ ٜاق وّٛة اق وٛي وبـثفأٖ ،يكاٖ
وفٔبي ٝاختٕبفي آٖٞب ٘يك افكايً پيؽا ٔيوٙؽ .فال ٜٚثف ايٗٔ ،تغيف ٔيكاٖ ٍٔبـوت  ٚفقبِيت وبـثفاٖ ؼـ
وّٛة ثب ثتبي  0/30ثقؽ اق ٔتغيف ٔيكاٖ اوتفبؼ ٜاق وّٛة ،ثيٍتفيٗ تبثيفٌؿاـي ـا ثف وفٔبي ٝاختٕبفي
وبـثفاٖ ؼاـؼٕٞ .سٙيٗ ٔتغيفٞبي ٔؽت قٔبٖ فضٛيت ؼـ وّٛة ثب ثتبي ٔ ٚ 0/25يكاٖ إٞيت وّٛة ثفاي
وبـثفاٖ ثب ثتبي  ،0/22ث ٝتفتيت ثف وفاي ٝاختٕبفي وبـثفاٖ تبثيف ؼاـ٘ؽٕٞ .سٙيٕٗٞ ،بٌٖ ٝ٘ٛو ٝؼـ خؽَٚ
قيف ٔالضؾٔ ٝيٌٛؼ ،ضفيت تقييٗ ثفاثف ثب  0/30اوت  ٚايٗ ٔغّت ـا ثيبٖ ٔيوٙؽ و 30 ٝؼـِؽ اق
ٚاـيب٘ه  ٚتغييفات وفٔبي ٝاختٕبفي وبـثفاٖ ـا ٔتغيفٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ ٔقبؼِ ٝتجييٗ ٔيوٙٙؽٕٞ .سٙيٗ ثب
تٛخ ٝث ٝوغص ٔقٙبؼاـي ث ٝؼوت آٔؽ ٜو ٝوٕتف اق  0/05اوتٔ ،يتٛاٖ ث ٝايٗ ٘ىت ٝپي ثفؼ ؤ ٝتغيفٞبي
ٔىتمُ ثف ٔتغيف ٚاثىت ٝيقٙي وفٔبي ٝاختٕبفي تبثيف ؼاٌتٝا٘ؽ.
جذول ضواره  :6هذل رگزسیونی چنذ هتغیزه سزهایه اجتواعی کارتزاى
ٔتغيفٞب

غغبي اوتب٘ؽاـؼ

ٔؽت قٔبٖ فضٛيت ؼـ وّٛة

0/040

Beta
0/25

ٔمؽاـ t

وغص ٔقٙبؼاـي

4/12

0/001

ٔيكاٖ اوتفبؼ ٜاق وّٛة

0/031

0/32

4/98

0/000

ٔيكاٖ إٞيت وّٛة

0/043

0/22

3/90

0/002

ٍٔبـوت  ٚفقبِيت وبـثفاٖ ؼـ وّٛة

0/035

0/30

4/60

غالِٔ ٝؽَ

Sig=0/000

F=18/13

2

R =0/30

0/000
R=0/55
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 -8نتیجهگیزی
فّف و٘ٛٙي ـا ثىيبـي فّف ا٘مالة اعالفبت  ٚاـتجبعبت ٘بٔيؽٜا٘ؽ .فّفي و ٝؼـ ٚالـ ٔيتٛاٖ
ٌفت ٚوبيُ اـتجبط خٕقي پيسيؽٜتفيٗ اثكاـ اِمبي ا٘ؽيٍٞٝب  ٚوبـآٔؽتفيٗ والشٞب ثفاي تىػيف آـاْ
خٛأـ ٞىتٙؽ .ؼـ زٙؽ ؼ ٝٞاغيف ثب تٛخ ٝث ٝوففت وفوبْآٚـ پيٍففت  ٚـٌؽ تىِٛٛٙلي اـتجبعبت ٚ
اعالفبتٞ ،ف ـٚق ثف پيسيؽٌي  ٚوبـآٔؽي ايٗ اثكاـ ٚ ٚوبيُ ؼـ خٟبٖ افكٚؼٔ ٜيٌٛؼٌ .ىتفؼٌي ٚ
پيسيؽٌي خٛأـ ا٘ىب٘ي ؼـ فّف و٘ٛٙيٚ ،خٛؼ ـوب٘ٞٝبي خٕقي ـا ؼـ ِطٙٔ ٝٙبوجبت اختٕبفي
ا٘ىبٖٞب أفي اختٙبة٘بپؿيف ٕ٘ٛؼ ٜاوت .پفوٍي و ٝؼـ پم ًٞٚضبضف ؼـِؽؼ پبوع ث ٝآٖ ثٛؼيٓ ايٗ
اوت و ٝآيب ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة ث ٝفٛٙاٖ يىي اق ٔؾبٞف فٙبٚـيٞبي ٘ٛيٗ اـتجبعي  ٚاعالفبتي،
ثبفث تغييف ؼـ وفٔبي ٝاختٕبفي ؼغتفاٖ  ٚق٘بٖ ٌؽٜا٘ؽ يب غيف؟ يبفتٞٝبي پمٍ٘ ًٞٚبٖ ٔيؼٙٞؽ و ٝثب
تٛخ ٝثٔ ٝيبٍ٘يٗ ث ٝؼوت آٔؽ ،ٜوفٔبي ٝاختٕبفي ،ؼـ ضؽ ٔتٛوظ اوت .أب ؼـ ٔٛـؼ ٌبغُٞبي آٖ
ٔيتٛاٖ ٌفت وٍٕٞ ٝي وٕتف اق ضؽ ٔتٛوظ ٞىتٙؽ٘ .تبيح ضبُِ اق آقٖٔٞٛب ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ و ٝثيٗ
ٔؽت قٔبٖ فضٛيت ؼـ وّٛةٔ ،يكاٖ اوتفبؼ ٜاق وّٛةٔ ،يكاٖ ٍٔبـوت  ٚفقبِيت ؼـ وّٛة ٔ ٚيكاٖ
إٞيت وّٛة ثفاي وبـثفاٖ  ٚوفٔبي ٝاختٕبفي ـاثغٔ ٝثجت ٔقٙبؼاـي ٚخٛؼ ؼاـؼ .ث ٝفجبـت ؼيٍف ،ثب
افكايً ٔؽت قٔبٖ فضٛيتٔ ،يكاٖ اوتفبؼٔ ،ٜيكاٖ ٍٔبـوت  ٚفقبِيت ٔ ٚيكاٖ إٞيت وّٛة ثفاي
وبـثفاٖ ،وفٔبي ٝاختٕبفي آٟ٘ب ٘يك افكايً پيؽا ٔيوٙؽ .ؼـ ٔدٕٛؿ ٔيتٛاٖ ٌفت وٌ ٝجىٞٝبي
اختٕبفي ٔدبقي ث ٝفٛٙاٖ يىي اق فٙبٚـيٞبي ٘ٛيٗ اعالفبتي  ٚاـتجبعي ،ثف اثقبؼ ٌ٘ٛبٌ ٖٛق٘ؽٌي
ثٍف تأثيف ؼاٌتٝا٘ؽ .يىي اق ايٗ قٔيٞٝٙب ،وفٔبي ٝاختٕبفي اوت .ؼـ ٔدٕٛؿ يبفتٞٝبي پمٍ٘ ،ًٞٚبٖ
ٔي ؼٙٞؽ و ٝاوتفبؼ ٜاق ٌجى ٝاختٕبفي وّٛة ثف وفٔبي ٝاختٕبفي آٟ٘ب تأثيف ٔثجت ؼاـؼ  ٚتقبُٔ ٚ
ضضٛـ ؼـ ايٗ ٌجى ٝاختٕبفي ث ٝثبال ـفتٗ وفٔبي ٝاختٕبفي اففاؼ ٔيا٘دبٔؽ .ايٗ يبفت ٝؼـ ـاوتبي
يبفتٞٝبي پم ًٞٚفجؽاِّٟيبٖ ٌ ٚيعاّ٘بـي (ٛ٘ ،)1392غب٘ي  ٚزفظ قـيٗ ( ،)1392ـاقلي  ٚأفي
ِّٔٙٚ ،)1393( ٝكيٛال ٕٞ ٚىبـاٖ ( ٚ )2008اِيىٕٞ ٚ ٖٛىبـاً٘ ( )2008اوت وٍ٘ ٝبٖ ؼاؼ٘ؽ
ايٙتف٘ت ٌ ٚجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي فبّٔي ٔؤثف ؼـ افكايً وفٔبي ٝاختٕبفي وبـثفاٖ غٛؼ ٞىتٙؽ.
ٕٞسٙيٗ يبفتٞٝبي پم ًٞٚتأئيؽوٙٙؽ٘ ٜؾفيبت ٌف ٜٚا َٚو ٝؼيؽٌبٌٜبٖ ؼـ ضبَ تجؽيُ ٌؽٖ ث ٝيه
ايؽئِٛٛلي ثفتف اوت٘ ،كؼيه اوت و ٝاق يه «ؼ٘يبي تبق »ٜوػٗ ٔيٌٛيٙؽ و ٝؼـ تقبـْ ث ٝؼ٘يبي
لؽيٕي اوت .اق ٘ؾف آٟ٘ب ؼ٘يبي ٔدبقي يب ؼ٘يبي ٌجىٞٝب و ٝفضبي وبيجفي ٘يك ٘بٔيؽٔ ٜيٌٛؼ ثٝ
تؽـيح خبيٍكيٗ «ؼ٘يبي ٚالقي» لؽيٕي غٛاٞؽ ٌؽ .آٟ٘ب ٔقتمؽ٘ؽ وٌ ٝجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ثب
ففا ٓٞآٚـؼٖ فضبي ٔاللبت ثفاي اففاؼ ؼاـاي فاليك ٍٔتفن  ٚغّج ٝثف ٔطؽٚؼيتٞبي ٔىبٖ  ٚقٔبٖ،
ٔٛخت تدؽيؽ ضيبت اختٕبفي ٔيٌ٘ٛؽٌ ،فتٍٛي آقاؼ ؼٔٛوفاتيه ـا ـٚاج ٔيؼٙٞؽ ،زٍٓا٘ؽاقٞبي
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زٙؽ خب٘ج ٝـا اـائٔ ٝيؼٙٞؽ  ٚالؽاْ خٕقي ـا أىبٖپؿيف ٔيوبق٘ؽ .ـٚاثظ ٌىُ ٌففت ٝؼـ فضبي
اعالفبتي ث ٝتؽـيح ث ٝفضبي فيكيىي تىفّي پيؽا ٔيوٙؽ  ٚث ٝاٌىبَ ٘ٛيٙي اق اختٕبؿ ٔٙتٟي ٔيٌٛؼ
و ٝتفويجي اق تقبٔالت ٌجىٝاي  ٚغيفٌجىٝاي ؼاـؼ .ثىيبـي اق ٛٞاؼاـاٖ ايٗ ٌفٔ ٜٚقتمؽ٘ؽ وٝ
ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي اـتجبعبت ٌجىٝاي  ٚغيفٌجىٝاي ـا ٌىتفي ٔيؼٙٞؽ .اٌفز ٝيبفتٞٝبي
پم ًٞٚثيبٍ٘ف ايٗ اوت وٌ ٝجى ٝاختٕبفي وّٛة افكايًؼٙٞؽ ٜوفٔبي ٝاختٕبفي وبـثفاٖ غٛؼ اوت،
أب وّٛة ثيً اق آٖو ٝؼـ افكايً يب وب ًٞـٚاثظ اختٕبفي تأثيف ؼاٌت ٝثبٌؽ ،ثب ايدبؼ تغييفاتي ؼـ ؼـ
اٌىبَ وٙتيتف ـاثغ ٝاختٕبفيِٛ ،ـتٞبي تقبُٔ اختٕبفي ـا تٛٙؿ ثػٍيؽ ٜاوت .ؼـ ٚالـ ،ثفغالف
ٍ٘فا٘يٞبي ٔٛخٛؼ ،اوتفبؼ ٜاق ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ٔٛخت ا٘كٚاي اختٕبفي ٍ٘ؽٜا٘ؽ ثّىٝ
اـتجبعبت اففاؼ ـا ٌىتفي ؼاؼٔ ٚ ٜم ْٛوفٔبي ٝاختٕبفي آٖٞب ٌؽ ٜاوت .ث٘ٝؾف ٔيـوؽ اوتفبؼ ٜاق
وّٛة ثيً اق آٖؤ ٝيكاٖ اـتجبعبت اختٕبفي ـا تغييف ؼاؼ ٜثبٌؽٛ٘ ،ؿ  ٚوجه آٖ ـا ؼٌفٌ ٖٛوفؼٜ
اوت .ث ٝايٗ ٔقٙب و ٝتقبُٔٞبي ٔجتٙي ثف ٚيمٌيٞبي ا٘تىبثي ٔب٘ٙؽ وٗ ،خٙىيت٘ ،ماؼ  ٚلٔٛيت ـا ثٝ
وٕت تقبُٔٞبي ٔجتٙي ثف ٚيمٌيٞبي اوتىبثي ٘ؾيف وجه ق٘ؽٌيٙٞ ،دبـٞبي ٍٔتفن  ٚفالئك
ؼاٚعّجب٘ ٝوٛق ؼاؼ ٜاوت .ؼـ وُ يبفتٞٝبي پمٍ٘ ًٞٚبٖ ٔيؼٞؽ و ٝوّٛة فمظ ٚويّٝاي ثفاي
اعالؿـوب٘ي ٘يىت ،ثّى ٝثب وفٔبي ٝاختٕبفي اففاؼ ٔفتجظ اوت ،ثٕٞ ٝيٗ ؼِيُ اضتٕبَ ؼاـؼ اوتفبؼ ٜاق
وّٛة ثف وبيف خٙجٞٝبي اختٕبفي ٘يك تبثيف ؼاٌت ٝثبٌؽ .زٙب٘س ٝپمًٞٞٚبي ٔتقؽؼي ؼـ قٔي ٝٙتأثيف
اوتفبؼ ٜاق ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ثف ٌفايًٞبي ويبوي ،ؼيٙؽاـي ،اـقيٞبي اغالليٛٞ ،يت،
وجه ق٘ؽٌي  ٚتىب ُٞاختٕبفي ا٘دبْ ٌٛؼ ،أىبٖ ا٘دبْ يه ففاتطّيُ ففأ ٓٞيٌفؼؼٕٞ .سٙيٗ
ٔٙبوت اوت ٔطممبٖ ثقؽي ؼـ ٔٛـؼ تأثيف اوتفبؼ ٜاق ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي ثف وبيف ا٘ٛاؿ
وفٔبي ،ٝاق خّٕ ٝوفٔبي ٝففٍٙٞي ،ويبوي ٕ٘ ٚبؼيٗ ٔغبِقٕ٘ ٝبيٙؽ .ا٘دبْ زٙيٗ پمًٞٞٚبيي وٕه
ٔيوٙؽ تب خبٔقٌٙٝبوبٖ ؼـ يه زٍٓا٘ؽاق وّيتف  ٚثٌ ٝيٜٛاي ٘ؾبْيبفت ٝلبؼـ ثبٌٙؽ ؼـ ٔٛـؼ پيبٔؽٞب ٚ
آثبـ اوتفبؼ ٜاق ٌجىٞٝبي اختٕبفي ٔدبقي و ٝتىٟيُوٙٙؽ ٜففايٙؽ خٟب٘يٌؽٖ ٞىتٙؽ ،ث ٝؼاٚـي
ثپفؼاق٘ؽ.
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