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چکیذٌ
ٞسف اظ ایٗ پػٞٚف ثطضؾی فٛأُ اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔإثط ثط ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی زض قٟط ا٘سیٕكه
ٔیثبقس .زیسٌبٜٞبی ٌ٘ٛطایی ،ثٛضزیٌ ٚ ٛیس٘ع ث ٝفٛٙاٖ چبضچٛة ٘ؾطی ا٘تربة قس٘س .ضٚـ تحمیك ،پیٕبیكی ٚ
ٚاحس تحّیُ ظ٘بٖ ٔتأ ُٞوٕتط اظ  35ؾبَ  ٚؾغح تحّیُ ،ذطز اؾت .قیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی ،ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای ٚ
تهبزفی ؾبز ٜاؾت  ٚحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛعجك فطٔ َٛوٛوطاٖ ٘ 240فط ٔیثبقس .اثعاضٌطزآٚضی زازٜٞب ،پطؾكٙبٔ ٝاؾت.
ضٚـ تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ،ضطیت ٕٞجؿتٍی اؾپیطٔٗ ،پیطؾ ٚ ٖٛتحّیُ ضٌطؾی ٖٛچٙسٔتغیط ٚ ٜاظ ٘طْافعاض
 SPSSاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اظ افتجبض نٛضی خٟت ؾٙدف افتجبض(ضٚایی) اؾتفبز ٜقس  ٚضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ
(افتٕبز یب پبیبیی) ؾجه ظ٘سٌی ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ث ٝتطتیت ثطاثط ثب  0/714 ٚ 0/711اؾت٘ .تبیح ایٗ
تحمیك ٘كبٖ زاز و ٝثیٗ تطخیح خٙؿی ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚقٙبزاضی ٚخٛز زاضز .ثیٗ پیطٚی اظ
ؾٙتٞبٔ ،یعاٖ تحهیالت ،ؾجه ظ٘سٌی  ٚپبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی ثب ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ظ٘بٖ ضاثغٙٔ ٝفی ٚ
ٔقٙبزاضی ٚخٛز زاضز .أب ثیٗ ٔإِفٞٝبی ؾجه ظ٘سٌی(اٚلبت فطاغتٔ ،هطف وبالی فطٍٙٞی ٔ ٚسیطیت ثسٖ) ثب
ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ظ٘بٖ ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز .تحّیُ ضٌطؾی٘ٛی ٘كبٖ ٔیزٞس و 17/3 ٝزضنس اظ
تغییطات ٔیعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ظ٘بٖ ثٔ ٝتغیطٞبی ٔؿتمُ(ؾجه ظ٘سٌی ،پبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی ،تطخیح
خٙؿی  ٚپیطٚی اظ ؾٙتٞب) ٔطثٛط ٔیقٛز ٔ ٚتغیطٞبی تطخیح خٙؿی  ٚپیطٚی اظ ؾٙتٞب تأثیط ثیكتطی زض ٔیعاٖ
فطظ٘سآٚضی زاض٘س.
کلیذ ياشٌ :ؾجه ظ٘سٌی ،اٚلبت فطاغتٔ ،هطف وبالی فطٍٙٞی ،تطخیح خٙؿیٌ ،طایف ث ٝفطظ٘سآٚضی،
پیطٚی اظ ؾٙتٞبٔ ،سیطیت ثسٖ.

تاریخ وصول0931/01/22 :

تاریخ پذیزش0931/9/23 :

 -0گزوه جامعه شناسی ،واحد اندیمشک ،دانشگاه آساد اسالمی ،اندیمشک ،ایزان(نویسنده مسؤول) e.arjmand@yahoo.com
 -2کارشناس ارشد جمعیت شناسی ،واحد شوشتز ،دانشگاه آساد اسالمی ،شوشتز ،ایزان nahid.bromand@gmail.com
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فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت خبٔقٝقٙبذتی خٛا٘بٖ/ؾبَ قكٓ /قٕبض ٜثیؿت  ٚیىٓ

 -1مقذمٍ ي طرح مسألٍ
ٔٛضٛؿ انّی ایٗ ٔمبِ ٝتأثیط ؾجه ظ٘سٌی ثط ضٚی فطظ٘سآٚضی ظ٘بٖ ٔتأ ُٞاؾت .ؾجه ظ٘سٌی ضا
ٔیتٛاٖ ثٔ ٝدٕٛفٝای اظ ضفتبضٞب تقجیط وطز و ٝفطز آٟ٘ب ضا ث ٝوبض ٔیٌیطز ظیطا ٘ ٝتٟٙب ٘یبظٞبی خبضی ا ٚضا
ثطآٚضز ٔیوٙ ٙس .ثّى ٝضٚایت ذبنی ضا  ٓٞوٚ ٝی ثطای ٛٞیت فطزی ذٛز ثطٌعیس ٜاؾت زض ثطاثط زیٍطاٖ
ٔدؿٓ ٔیؾبظز (ٌیس٘ع .)140:1382،زض ز٘یبی ٔسضٖ ،ؾجهٞبی ظ٘سٌی ٔتفبٚتی ٚخٛز زاضز و ٝؾٞ ٟٓط
یه اظ افطاز ضا زض ٔٙبؾجبت اختٕبفی ،فطٍٙٞی ،التهبزی  ٚغیط ٜثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔٛضز ٘ؾط آ٘بٖ
ٔكرم ٔیوٙس .اظ ایٗ ض ٕٝٞ ٚافطاز خبٔق ٝتالـ ٔیوٙٙس و ٝؾجىی اظ ظ٘سٌی زاقت ٝثبقٙس؛ تب زض
ثطذٛضزاضی اظ ٔٙبفـ فطزی  ٚخٕقی زض ٔجبزالت اختٕبفی فمت ٕ٘ب٘ٙس ،ظیطا وٓ  ٚویف ؾجه ظ٘سٌی،
ٔیعاٖ ٘ ٚح ٜٛتقبٔالت اختٕبفی ٛ٘ ٚؿ ٔقب٘ی وٙكی و ٝضز  ٚثسَ ٔیقٛز ،اظ إٞیت ظیبزی زض ثیٗ ظ٘بٖ ٚ
ٔطزاٖ خبٔق ٝثطذٛضزاض اؾت .یىی اظ فٛأّی و ٝثط ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی  ٚافعایف یب وبٞف تقساز
فطظ٘ساٖ زض ثیٗ ذب٘ٛازٜٞب اثطٌصاض اؾت ،ؾجه ظ٘سٌی ٔیثبقس .ثبیس ٔكرم ٕ٘ٛز و ٝؾجه ظ٘سٌی  ٚاثقبز
آٖ ثط تقساز فطظ٘ساٖ یب ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی زض قٟط ا٘سیٕكه تأثیط ٔیٌصاضز یب ذیط؟
ض٘ٚس ض ٚث ٝضقس ٌ٘ٛطایی زض ذب٘ٛاز ٜایطا٘ی ث ٝنٛضت تغییط قىُ زض حٕبیتٞبی اختٕبفی ذب٘ٛاز،ٜ
زؾتطؾی ث ٝا٘ٛاؿ قجىٞٝبی اضتجبعی ،افعایف حضٛض ظ٘بٖ زض حٛظ ٜفٕٔٛی ،وبٞف فطظ٘سآٚضی ،وٓضً٘
قسٖ ثبٚضٞبی ٔصٞجی ذب٘ٛازٜٞب ،تغییط زض ٍ٘طـٞبی خٙؿیتی ،تغییط زض قیٌ ٜٛصضاٖ اٚلبت فطاغت
ذب٘ٛازٜٞب ،افعایف ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝب ،تغییط زض اضتجبعبت زذتطاٖ  ٚپؿطاٖ ،ثٚ ٝخٛز آٔسٖ قىُٞبی
خسیسی اظ ذب٘ٛازٜٞب ،تغییط زض چٍٍ٘ٛی حیبت فبعفی ذب٘ٛازٜٞب  ٚغیط ٜاؾت ؤ ٝیتٛا٘س ث ٝتغییط قىُ
یب فطؾبیف ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی  ٚاختٕبفی ذب٘ٛازٜٞب  ٚافعایف عالق ذتٓ قٛز(ٔحٕسپٛض  ٚزیٍطاٖ.)1388 ،
او ٖٛٙذب٘ٛاز ٜزض ایطاٖ زض ٔطحّٝای زقٛاض اظ حیبت ذٛز ث ٝؾط ٔیثطز .ایٗ زقٛاضی اظ آ٘دبؾت وٝ
ث ٝزِیُ تغییط ؾجه ظ٘سٌیٙٞ ،دبضٞبی لسیٕی تٙؾیٓوٙٙس ٜذب٘ٛاز ،ٜزض اظزٚاج  ٚتٙؾیٓ ٔٙبؾجبت
ذٛیكب٘ٚسی زیٍط پبؾرٍ٘ ٛیؿتٙس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ،ضٚیٞٝبی ٘ٛپسیس زض فطنٙٔ ٝبؾجبت ذب٘ٛاز٘ ٜیع
آ٘چٙبٖ ٟ٘بزی٘ ٝٙكسٜا٘س و ٝث ٝتِٛیس ٙٞدبضٞبی ا٘تؾبْثرف زض خبٔقٙٔ ٝدط ق٘ٛس .ایٗ ؾطزضٌٕی زض حفؼ
ؾٙتٞب  ٚزض فیٗ حبَ ،وكف ثٌٛ٘ ٝطایی ،ثٛ٘ ٝفی ثحطاٖ زض ذب٘ٛاز ٚ ٜزض ضاثغ ٝثیٗ ٘ؾبْ ذب٘ٛاز٘ ٚ ٜؾبْ
فٕٔٛی خبٔق ٝتجسیُ قس ٜاؾت و ٝیىی اظ تجقبت آٖ ،وبٞف فطظ٘سآٚضی ٌ ٚؿؿتٗ ٞطچ ٝثیكتط وبٖ٘ٛ
ذب٘ٛاز ٜاؾت(ٔحٕسپٛض  ٚزیٍطاٖ.)1388 ،
عجك ٔكبٞسات ٔحمك زض ؾبَٞبی اذیط ؾجه ظ٘سٌی ٔطزْ قٟط ا٘سیٕكه ثبفث قس ٜاؾت تب تقساز
فطظ٘ساٖ ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی وبٞف یبثسٞ .ط چٙس آٔبض زلیمی زض زؾت ٘یؿت أب زض قٟط ا٘سیٕكه

ثطضؾی فٛأُ اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔإثط ثط ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ...
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٘یع ثب ٚضٚز ثٔ ٝطحٌّٛ٘ ٝطایی  ٚاثطات قٟطیقسٖ ثط ظ٘سٌی ٔطزْ ٔیتٛاٖ قبٞس وبٞف فالل ٝثٝ
فطظ٘سآٚضی ذهٛنبً زض ثیٗ ظٚخیٗ خٛاٖ ثٛز .ثٙبثطایٗ ٔؿأِ ٝاؾبؾی و ٝپػٞٚكٍط ث ٝآٖ ٔیپطزاظز ایٗ
ٔؿأِ ٝاؾت و ٝتغییطات ؾجه ظ٘سٌی چ ٝتأثیطی ثط فطظ٘سآٚضی ظٚخیٗ زاضز؟ ٞ ٚط یه اظ اثقبز ٔ ٚإِف-ٝ
ٞبی ؾجه ظ٘سٌی ٔب٘ٙس اٚلبت فطاغتٔ ،سیطیت ثسٖ  ٚغیط ٜچ ٝضاثغٝای ثب ٔیعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی
زاض٘س؟
 -2پیطیىٍ تحقیق
ثب تٛخ ٝثٌ ٝؿتطزٌی ٔٛضٛؿ ؾجه ظ٘سٌی تحمیمبت لبثُ تٛخٟی زض ایٗ ظٔی ٝٙزض وكٛضٞبی زیٍط ٚ
اذیطاً ایطاٖ ا٘دبْ قس ٜاؾت .ثطذی اظ ایٗ ٔٙبثـ ثٔ ٝجبحث تئٛضیىی زض ظٔی ٝٙؾجه ظ٘سٌی ٔ ٚكىالت ٚ
اثٟبٔبتی و ٝایٗ ٚاغ ٜزاضز ،پطزاذت ٚ ٝضقف ؾجه ظ٘سٌی زض تجییٗ ؾبیط پسیسٜٞبی اختٕبفی ضا ٔٛضز ثحث
لطاض ٔیزٙٞس ٔب٘ٙس (خٙؿٗ2007 ،؛ ضاؾُ .)2008 ،زؾتٝای اظ تحمیمبت ث ٝثقس ٍ٘طقی ؾجه ظ٘سٌی
پطزاذتٍ٘ ٚ ٝطـ پبؾرٍٛیبٖ ث ٝپسیسٜٞبی ذبنی ضا ث ٝفٛٙاٖ ؾجه ظ٘سٌی تّمی وطزٜا٘س(ِیتُ1989 ،1؛
ٔحٕسی .)1386 ،زؾتٝای اظ تحمیمبت ضٕٗ اشفبٖ ث ٝوّی ثٛزٖ ؾجه ظ٘سٌی  ٚاقبض ٜث ٝقبذمٞبی
ٔتقسز آٖ ،زض فُٕ فمظ ث ٝیه ثقس  ٚقبذم اوتفب وطز ٚ ٜآٖ ضا ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٔیزٙٞس(ضضٛی ظاز،ٜ
1386؛ قفیقی.)1386 ،
تحمیمبت نٛضت ٌطفت ٝزض ثیكتط ٔٛاضز تأثیط یه فبُٔ ثط ؾجه ظ٘سٌی ضا ٔس ٘ؾط لطاض زاز ٜاؾت ٚ
ث ٝضاثغ ٝؾجه ظ٘سٌی  ٚثبضٚضی و ٝیىی اظ زٚضٜٞبی ٔ ٟٓظ٘سٌی ظ٘بٖ اؾت تٛخٟی ٘كس ٜاؾت .اظ ایٗ ضٚ
ایٗ تحمیك خٙجٛ٘ ٝآضٚی زاضز ثبألذم تأثیط ؾجه ظ٘سٌی ثط ثبضٚضی اؾت چطا و ٝیىی اظ ٔؿبئُ ضٚظ
ثحثٞبی خٕقیتی زض ایطاٖ ،فطظ٘سآٚضی ظ٘بٖ ٔی ثبقس و ٝث٘ ٝطخ پبییٙی ضؾیس ٜاؾت.
جذيل ضمارٌ :1خالصٍ پیطیىٍ َای تحقیق
ضزیف

ٔحمك

٘تبیح
افعایف ؾغح تحهیالت ٚاِسیٗ ثٚ ٝیػٔ ٜبزضاٖ  ٚوابٞف ٔاطي ٔ ٚیاط فطظ٘اساٖ اظ ٔاإثطتطیٗ

1

٘ٛضٚظی()1377

2

ٔحٕسپٛض ٚ

ذب٘ٛازٞ ٜؿت ٝای زض حبَ ٌؿتطـ اؾت  ٚوبٞف ضٚاثظ ذٛیكب٘ٚسی  ٚایّی ،افعایف لسضت

زیٍطاٖ()1388

اختٕبفی ظ٘بٖ ،تٛخ ٝثیكتط ث ٝفطظ٘ساٖ ،ثطاثطی خٙؿیتی  ٚزٌطٌ٘ٛی زض اثقبز فبعفی ذب٘ٛاز ٜضا

فٛأُ زض وبٞف ٔیعاٖ ثبضٚضی ٔی ثبقس .ثبال ضفتٗ ؾاٗ اظزٚاج ،قٟط٘كایٙی ،اقاتغبَ ظ٘ابٖ زض
ذبضج اظ ٔٙعٌَٛ٘ ،طایی  ٚثٟجٛز ٚضقیت ظ٘سٌی ،اظ زیٍط فٛأُ ٔإثط ثط وبٞف ثابضٚضی ظ٘ابٖ
ٔی ثبقس .ثب افعایف ٞعی ٝٙوُ ذب٘ٛاض ،ثبضٚضی(زض ٌطٞ ٜٚبی ثب زضآٔس پبییٗ) افعایف ٔای یبثاس.
زض ٌطٞ ٜٚبی ثب زضآٔس ثبال ،ثب افعایف ٞعی ٝٙوُ ذب٘ٛاض ،ثبضٚضی وبٞف ٔی یبثس.

ٔی تٛاٖ ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز .فطآیٙس ٘ٛؾبظی ثبفث تغییط قىُ  ٚؾبذتبض ذب٘ٛاز ٜقس ٚ ٜذب٘ٛازٞ ٜبی

1- Little
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قىُ ٌطفت ٝخسیس زاضای اؾتمالَ فطزی ثیكتط ،زاضای ثطاثطی ٘ؿجی خٙؿیتی ٔ ٚتٕبیُ ثٝ
فطظ٘سآٚضی ا٘سن ٞؿتٙس.
ٔتغیطٞبی اضظـ التهبزی أٙیتی ٔ ٚبِی فطظ٘اس ،وؿات ٛٞیات اظ فطظ٘اس ،پیٛؾاتٍی  ٚتاساْٚ

3

قبٛٙٞقی  ٚؾبٔی()1388

4

خقفطپٛض()1387

5

اضخٕٙس ؾیبٞپٛـ ٚ

ثیٗ ٔیعاٖ تطخیح خٙؿی ثب ٔتغیطٞبی اٍِٛی ذطیسٔ ،سیطیت ثسٖ ،فقبِیتٞبی اٚلبت فطاغت،

زیٍطاٖ()1392

تقساز فطظ٘ساٖ  ٚؾجه ظ٘سٌی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؿتمیٓ ٚخٛز زاضز .ثیٗ ٔتغیط ٔهطف فطٍٙٞی ثب

ذب٘ٛاز ،ٜظحٕبت خؿٕی(ذؿتٍی) ،تطخیحبت خٙؿای ثاط تفابٚت اضظـ فطظ٘اساٖ زض ٔٙابعك
قٟطی  ٚضٚؾتبیی تأثیطٌصاض ثٛزٜا٘سِٚ .ی ٍ٘طـ التهبزی ث ٝفطظ٘س زض ثیٗ ذب٘ٛاضٞبی ضٚؾتبیی
ٔٙؿٛخ قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝثط ایٗ ؤ ٝیبٍ٘یٗ تطخیح خٙؿی زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی وٕتط اظ ٔٙابعك
قٟطی اؾت ،ایٗ ٔجیٗ وبٞف اضظـ ٘یطٚی وبض  ٚزض ٘تید ٝؾیط ٘عِٚی اضظـ التهابزی فطظ٘اس
زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی اؾت.
فٛأُ فطٍٙٞی ،ذب٘ٛازٌی ،ثبٚض  ٚافتمبزات زض تطخیح خٙؿی٘ ،ؾبضت ذاب٘ٛازٌی  ٚتٛخا ٝثاٝ
أٛض فطظ٘س پؿط ثط تطخیح خٙؿی فطظ٘ساٖ ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ثیٗ آٟ٘ب ٚخاٛز زاضز .پسیاس ٜتاطخیح
خٙؿی یىی اظ ٕٟٔتطیٗ فٛأّی اؾت ؤ ٝی تٛا٘س ؾغح ثبضٚضی خبٔق ٝضا تحات اِكاقبؿ ذاٛز
لطاض زٞس.

تطخیح خٙؿی ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضزٔ .یبٍ٘یٗ تطخیح خٙؿی ثط حؿت ٔیعاٖ تحهیالت
ٔتفبٚت اظ ٕٞسیٍط ثٛز ٜأب ثط حؿت پبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی اذتالف ٔیبٍ٘یٗ ٔقٙبزاض ٘یؿت.
تحّیُ ضٌطؾی٘ ٖٛكبٍ٘ط آٖ اؾت ؤ ٝتغیطٞبی ٔؿتمُ  21/4زضنس اظ تغییطات تطخیح خٙؿی ضا
تجییٗ ٕ٘ٛز ٚ ٜثیكتطیٗ تأثیط ضا ث ٝتطتیت ٔتغیطٞبی ؾجه ظ٘سٌی ،تقساز فطظ٘ساٖ  ٚپبیٍبٜ
التهبزی اختٕبفی زاقت ٝا٘س.
6

ٔحٕٛزیبٖ ٚ

٘ح ٜٛاضظـ ٌصاضی فطظ٘س اظ زیسٌبٔ ٜطز  ٚظٖ ٔتفبٚت اؾتٌ .طایف ث ٝتأٔیٗ ضفبٔ ٜبزی  ٚتٛخٝ

پٛضضحیٓ()1381

ث ٝویفیت  ٚؾغح ظ٘سٌی فطظ٘سٞ ،عیٞ ٝٙبی ٘بقی اظ زاقتٗ فطظ٘اس ضا افاعایف ٔایزٞاس٘ .حاٜٛ
اضظـ ٌصاضی فطظ٘س ٚ ٚیػٌی ٞبی التهبزی ،اختٕبفی  ٚضٚا٘ی افاطاز ثاب تقاساز فطظ٘اساٖ ٔاٛضز
تمبضب ضاثغٔ ٝقٙبزاضی زاض٘س.
ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ؾغح تحهیالت ظ٘بٖٔ ،تٛؾظ فبنّ ٝثیٗ فطظ٘ساٖ ،قبذم قٟط٘كیٙی ٚ

7

حؿٙی زضٔیبٖ()1375

8

ضقیسی ()1378

9

ٔٙهٛضیبٖ ٚ

ٔتغیطٞبی ٔطثٛط ثٍ٘ ٝطـٞبیشٙٞی ،اضظیبثی تطویتخٙؿی فطظ٘ساٖ ثط اؾبؼ تطخیحبت خٙؿی

ذٛقٛٙیؽ()1385

 ٚتقساز فطظ٘ساٖ ٔغّٛة زض تجییٗ ٌطایف ظ٘بٖ ث ٝضفتبض ثبضٚضی ٘مف فٕسٜای ثطفٟس ٜزاض٘س.

قبذم اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ خٌّٛیطی ثب ٔتغیط ؾغح ثبضٚضی ضاثغٔ ٝقىٛؼ ٚخٛز زاضز .ثیٗ
ٔتغیطٞبی ؾٗ ظٖ زض ٍٙٞبْ اظزٚاج ،ؾٗ ظ٘بٖ ،ؾغح قغّی ٔطزاٖ ،زضآٔس ذب٘ٛاض  ٚع َٛزٚضاٖ
ثبضٚضی ظ٘بٖ ثب ؾغح ثبضٚضی ضاثغٔ ٝثجت ٚخٛز زاضز .فال ٜٚثط آٖ ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ تطخیح
خٙؿی ،اقتغبَ ظ٘بٖ  ٚؾغح تحهیالت ٔطزاٖ ثب ؾغح ثبضٚضی ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز.
ٔتغیطٞبی تحهیالت ،اقتغبَ ،قٙبذت  ٚآٌبٞی اظ ثط٘بٔٞٝبی تٙؾیٓ ذب٘ٛاز ،ٜپبییٗ ثٛزٖ ؾٗ
اظزٚاج  ٚعٛال٘ی قسٖ ٔست اظزٚاج ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ثب ٔتغیط ٚاثؿتٔ(ٝیعاٖ ثبضٚضی) زاقتٚ ٝ
ؾغح تحهیالت  ٚآٌبٞی ظٚخیٗ ٔی تٛا٘س ٔٙدط ث ٝتح ٚ َٛزٌطٌ٘ٛی زض خٟت ٘یُ ث ٝاٞساف
تٛؾق ٚ ٝپیكطفت ثبقس  ٚیىی اظ ایٗ تحٛالت ،تسثیط  ٚثط٘بٔٝضیعی خٟت ضؾیسٖ ث ٝتقساز
فطظ٘ساٖ ٔٙبؾت ٔی ثبقس .تطخیح خٙؿی ث٘ ٝفـ فطظ٘س پؿط ٔی تٛا٘س تأثیطی زض ث ٝز٘یب آٚضزٖ
فطظ٘ساٖ زاقت ٝثبقس ث ٝایٗ فّت و ٝفطظ٘ساٖ پؿط ٔیتٛا٘ٙس فهبی پیطی آٟ٘ب ق٘ٛس  ٚزضآٔس ٚ
٘مف ظ٘بٖ زض تهٕیٌٓیطی أٛض ٔٙعَ ثب ٔتغیط ٚاثؿت ٝضاثغٔ ٝقٙبزاضی ضا ٘كبٖ ٘ساز ٜاؾت.

13

ثطضؾی فٛأُ اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔإثط ثط ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ...

ضاثغ ٝثیٗ نٙقتی قسٖ ،قٟط٘كیٙی  ٚفمُ ٌطائی ،تٟی ٝأىب٘بت  ٚزؾتطؾای ثا ٝتىِٛٙاٛغی ،ثاب

10

وبِس)1976(َٚ

11

چبضِع ٚاضٖٚ1

اٍِٛی اظزٚاج یىی اظ فٛأُ انّی ثبضٚضی ظیبز اؾتٚ .خٛز ضٚاثظ خٙؿی لجُ اظزٚاج ثبفث

ٕٞىبضاٖ()1991

ٔٛاِیس فطاٚاٖ ٔیٌطزز .اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ پیكٍیطی ٔسضٖ ث ٝفّت فسْ زؾتطؾی اوثطیت ؾبوٙبٖ

وبٞف ٔیعاٖ ٔطي ٔ ٚیط ٕٞطا ٜاؾت .زض ٘تید ٝثب ایٗ فطآیٙس ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ ٔٛاِیس وا ٝزض اناُ
ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ ذب٘ٛازٔ ٜیثبقس  ٚضطٚضتی و ٝث٘ ٝبْ ا٘تمبَ ایدبز قس ٜثٛز ،ذب٘ٛازٞ ٜب  ٚظٚخیٗ
ث ٝذٛززاضی اظ ثچ ٝزاض قسٖ  ٚضؾیسٖ ث ٝتقساز ٔكرم اظ فطظ٘ساٖ الساْ ٕ٘بیٙس.

ضٚؾتبیی ث ٝایٗ ٚؾبیُ زضحس ثؿیبض ٘بظِی اؾت  ٚتٟٙب اظ عطف ظ٘بٖ قٟط٘كیٗ زاضای تحهیالت
ضؾٕی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطزٔ .حُ ؾى٘ٛتٔ ،یعاٖ تحهیالت  ٚفبزات قیطزٞی ث ٝاعفبَ
اظ ٔیبٖ ؾبیط فٛأُ ثیكتطیٗ تأثیط ضا ثط ضٚی ظ٘بٖ ٔیٌصاض٘س.
12

آضِ٘ٛس()1985

تطخیح خٙؿی ثط ٔیعاٖ ثبضٚضی  ٚثط٘بٔ ٝتٙؾیٓ ذب٘ٛاز ٜاثطٌصاض ٔی ثبقس.

13

ذبت)1999(ٖٛ

یبفتٞٝب ٘كبٍ٘ط ثبالتط ثٛزٖ اقتغبَ ظ٘بٖ زض فقبِیتٞبی التهبزی  ٚپبییٗ ثٛزٖ تقساز فطظ٘ساٖ ،ثب

14

اال الضؾیٗٚ 2

تطخیح خٙؿی فطظ٘س پؿط ٔب٘قی ثطای ضؾیسٖ ث ٝؾغٛح پبییٗ ثبضٚضی ٘یؿت  ٚتفبٚت ٔقٙبزاضی

زیٍطاٖ()1998

زض زٚض ٜا٘تؾبض ثطای حبٍّٔی ثقسی ،ثیٗ ظ٘ب٘ی و ٝفمظ فطظ٘س پؿط زاض٘س ثب ظ٘ب٘ی وٞ ٝآ فطظ٘اس

إٞیت ثیكتط آٔٛظـ فطظ٘ساٖ  ٚاؾتفبز ٜثیكتط اظ وبالٞب  ٚذسٔبت تدبضی ٌ ٚصضاٖ اٚلبت
فطاغت لبثُ پیف ثیٙی اؾت.

پؿط زاض٘س  ٓٞ ٚفطظ٘س زذتطٚ ،خٛز ٘ساضز .زض ٔطاحُ اِٚی ٝوبٞف ثبضٚضی ٓٞ ،تطخیحبت خٙؽ
پؿط ٚ ٚخٛز ضٚاثظ پسضؾبالضا٘ ٝتأثیط ٔقٙبزاضی ثط ثبضٚضی زاقتٙسٔ .تغیطٞبی ٔطثٛط ثٛ٘ ٝؾابظی
تأثیط ٔقٙبزاض ٔٙفی ثط ثبضٚضی زاقت ٝاؾت.

 -3مباوی وظری
ٞطچٙس ٔسض٘یت ٝزض اثط فطایٙسی ٘ؿجتبً عٛال٘ی اظ ؾسٜی  16آغبظ قس  ٚزض لطٖ ٔ 20یالزی زض ثؿیبضی
اظ ٘مبط خٟبٖ ٌؿتطـ یبفت  ٚثب تِٛیس ا٘ج ٜٛوبال ٔ ٚهطف فعایٙس ٜپی٘ٛس پیسا وطز ،أب تِٛیسوٙٙسٌبٖ
وبالٞبی ٔهطفی اظ ٘یٕ ٝلطٖ ثیؿتٓ ثٛز و ٝثب تٛؾُ ثٔ ٝس ٕٞ ٚچٙیٗ ٔكتطیبٖ ٘رج ،ٝتجّیغبت ٚؾیقی ضا
ثطای فطٚـ وبالٞبی ذٛز آغبظ وطز٘س ،ظیطا حٕبیت ایٗ ٘رجٍبٖ ثطای ایدبز ؾجهٞبی ظ٘سٌی ٔطزْپؿٙس،
ضطٚضی ثٛز.
زض ایٗ اضتجبط ،افطازی و ٝث٘ ٝمس ٔهطفٌطایی پطزاذتٝا٘س ،ثب آؾیتپصیط خّ ٜٛزازٖ شاتی ظ٘بٖ زض ثطاثط
ٔحطنٞبی غیطفمال٘ی ،آ٘بٖ ضا ٔكتطیبٖ انّی فطٔ ًٙٞهطف ذٛا٘سٜا٘س .زض ایٗ ٔٙؾطٔ ،طزاٖ ث ٝأٛض
ؾبظٔب٘ی ،قغّی  ٚحٛظٜی فٕٔٛی زِجؿتٍی زاض٘س  ٚحٛظٜی ذهٛنی و ٝفجبضت اؾت اظ ذب٘ٙٔ ،ٝبؾجبت
ذبٍ٘ی ٔ ٚطالجت اظ افضبی ذب٘ٛاز ٚ ٜضؾیسٌی ث٘ ٝیبظٞبی آٟ٘بٔ ،رتم ظ٘بٖ ٔحؿٛة ٔیقٛز .ایٗ
تفبٚت ثٚ ٝیػ ٜثب خسایی وبُٔ ذب٘ ٚ ٝوبضٞبی ذبٍ٘ی اظ وبض زضآٔسظا  ٚث ٝذهٛل ثبتٛؾق ٝذب٘ٞٝبی
1-Charles w.warren
2-ULLa Larsen , et. Al.

14

فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت خبٔقٝقٙبذتی خٛا٘بٖ/ؾبَ قكٓ /قٕبض ٜثیؿت  ٚیىٓ

ح ٝٔٛقٟطی  ٚخسایی ٔٙبعك قغّی ٔ ٚؿى٘ٛی آقىبضتط قس ٜاؾتٔ .طوع قٟط قىُ خسیسی اظ فضبی
فٕٔٛی ضا فطآٞآٚضز ٜوٝثٝنٛضتی ضٚظافع ٖٚزض زؾتطؼ ظ٘بٖ ثٚٝیػ ٜظ٘بٖذب٘ٝزاض لطاض زاضز .فطٚقٍبٜٞبی
ثعضي فٕستبً ثٔ ٝكتطیبٖ ظٖ ذٛز ٚاثؿتٝا٘س  ٚوبضوٙبٖ آٟ٘ب ضا ٘یع ث ٝنٛضت فعایٙسٜای ظ٘بٖ تكىیُ ٔیزٙٞس
(اؾتطیٙبتی.)285-1379:260،
ظ٘بٖ ثٙٔ ٝعِٔ ٝهطف وٙٙسٌبٖ ٔحهٛالت ذبل زض پػٞٚفٞبی ؾجهظ٘سٌی اظ خبیٍبٚ ٜیػٜای

ثطذٛزاض٘سِ ،صا تٛخ ٝث٘ ٝمف خٙؿیت زض تٛضیح  ٚتجییٗ ؾجه ظ٘سٌی زَ ٔكغِٛی ثؿیبضی اظ پػٞٚف-
ٞبی اختٕبفی ثٛز ٜاؾت .اظ ؾٛی زیٍط ،حضٛض ٌؿتطز ٜایٗ ٌط ٜٚزض فطنٞٝبی اختٕبفی ثٛیػ ٜزض ثبظاض
وبض ث٘ ٝؾط ٔیضؾس اٍِٞٛبی ظ٘سٌی ٔتفبٚتی ثطای ایٗ ٌط ٜٚث ٝاضٔغبٖ آٚضز ٜاؾتِ ،صا ٚضقیت فقبِیت
(اقتغبَ) ظ٘بٖ اظ فٛأُ تأثیطٌصاض ثط ؾجه ظ٘سٌی اؾت ،چٙب٘ى ٝزض ازثیبت خبٔق ٝقٙبؾبٖ والؾیه ٚ
ٔقبنطؾبظ  ٚوبض ضاثغ ٝثیٗ ایٗ زٛٔ ٚضز ثحث لطاض ٌطفت.
اظ زیسٌبٚ ٜثّٗ ( )2004افطاز زض ٔكبغُ ٔتفبٚت (٘ٛؿ فقبِیت) ؾجه ظ٘سٌی ٔتفبٚتی زاض٘س  ٚآٟ٘بیی
ؤ ٝكبغُ وّیسی خبٔق ٝضا اقغبَ وطزٜا٘س ،ثٌٝ٘ٛ ٝای ٚإ٘ٛز ٔیوٙٙس و ٝؾجه فىطقبٖ  ٚفُٕ ٚ
وطزاضقبٖ اظ زیٍط افطاز خبٔق ٝثطتط اؾت  ٚایٗ ضا خبیٍب ٜقغّی آٟ٘ب تقییٗ ٔیوٙس ایٗ افطاز زضآٔس ثیكتطی
ضا وؿت ٔیوٙٙسِ ،صا قی ٜٛظ٘سٌی ٔتفبٚتی و ٝثطای آٟ٘ب ٘كب٘ ٝافتربض اؾت ،ا٘تربة ٔیوٙٙس ثطای ٔثبَ ،زض
پٛقف ،آضایف ٌ ٚصضاٖ اٚلبت فطاغت  ٚغیط٘ ٜكبٖ ٔی زٙٞس ثب زیٍطاٖ ٔتفبٚت ٞؿتٙس  ٚزض زیسٌبٚ ٜثط

قغُ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ فٛأُ الیٞٝبی اختٕبفی اؾت و ٝپیٛؾتبض ٘عزیىی ثب ؾجه ظ٘سٌی زاضزٚ .ی ؾجه-
ٞبی ظ٘سٌی ضا ثطای اقبض ٜث ٝقیٜٞٛبی ضفتبضِ ،جبؼ پٛقیسٖ ،ؾرٗ ٌفتٗ ،ا٘سیكیسٖ ٍ٘ ٚطـٞبیی وٝ
ٔكرم وٙٙسٌ ٜطٜٞٚبی ٔٙعِتی ٔتفبٚت ٞؿتٙسٔ ،قطفی ٔیوٙس.
ثٛضزی )1994( ٛاشفبٖ زاضز و ٝؾجه ظ٘سٌی ٔٙكأ عجمبتی زاضز ،ث ٝثیبٖ زیٍطٞ ،ط عجمِ ٝجبؼ ذبنی
ٔیپٛقسٛ٘ ،قیس٘ی ذبل ٔیذٛضز ،اٚلبت فطاغت ٚ ٚضظـ ٔتفبٚتی زاضزٚ .ی ثط ایٗ ثبٚض اؾت و ٝؾّیمٝ
ٔكره ٝپبیٍب ٜاختٕبفی اؾت .ثطضؾی ثٛضزی ٛثیبٍ٘ط ایٗ ٘ىت ٝاؾت و ٝعجمبت ٌ ٚطٜٞٚبی قغّی ٔتفبٚت
تٕبیُ ث ٝؾّیمٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ِجبؼ  ٚغصا زاض٘س (اؾٕیت ٚ .)137 : 2001 ،زض زیسٌب ٜپبضوط قغُ  ٚوبض
ٔیتٛا٘ٙس ثط فطنٞٝبی ٔرتّف تأثیط ثٍصاضز(فبضّی.)99 : 2002 ،
زض ٕٞیٗ ضاثغ ٝضاثطت پبضن زض تجییٗ خبیٍبٛ٘ ٜؿ فقبِیت ظ٘بٖ فٛٙاٖ ٔیوٙس ظ٘بٖ ثطای فطإٛ٘ ٓٞزٖ
وبالٞبی ٔهطفی قغُ اذتیبض ٔیوٙٙسٕٞ .چٙیٗ ،ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٔ ٝكبغُ ثبالتط ٔطتجظ ثب نالحیتٞبی
تحهیّی ٔیثبقسِ ،صا ؾغٛح تحهیّی ظ٘بٖ  ٓٞثط اٍِٛی ؾجه ظ٘سٌی تأثیط ٔیٌصاضز.
ِیجٙكتبیٗ ٔقتمس اؾت و ٝاٌط ٔٙبفـ التهبزی حبنّ ٝاظ ٚخٛز فطظ٘س ،ثیكتط اظ ٞعیٙاٞٝابی زٌٚب٘ا ٝآٖ
ثبقس ،ذب٘ٛاز ٜاٍ٘یع ٜپیسا ٔیوٙس و ٝفطظ٘ساٖ ثیكتطی زاقت ٝثبقس(ٔقیط .)32:1371،فال ٜٚثاط ایاٗ ٔایتاٛاٖ
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ٌفت و ٝایٗ ٘ؾطی ٝثیكتط تجییٗ وٙٙس ٜزیسٌب ٚ ٜفّٕىطز ذب٘ٛازٜٞب زض زٚضٜٞبی لجُتط ٔیثبقس  ٚاوٙا ٖٛثاب
ضقس ضفب٘ ٜؿجی خٛأـ ،تغییطات اؾبؾی زض زیسٌب ٜذب٘ٛازٜٞب ایدبز قس ٜاؾتٞ .طچٙس ثبیس ٌفات وا ٝایاٗ
٘ؾطیٛٙٞ ٝظ زیسٌب ٜعیف ذبنی اظ افطاز ضا تجییٗ ٔیوٙس  ٚثطای اثطٌصاضی ثط آٖ زؾت ٝاظ افطاز ٔیتٛا٘اس ثاٝ
وبض ٌطفت ٝقٛز.
نبحت٘ؾطاٖ تئٛضی ٌ٘ٛطایی ثط ایٗ ثبٚض٘س وٛ٘ ٝؾبظی ٔحیظٛ٘ ،فی قی ٜٛظ٘سٌی  ٚفىطی ثٚ ٝخاٛز
ٔی آٚضز و ٝؾط٘ٛقت ٌطایی  ٚذب٘ٛازٌٜطایی ضا تضقیف وطز ٚ ٜآیٙسٍٜ٘طی  ٚآٔابَ  ٚآضظٚی ضؾایسٖ ثاٝ
ظ٘سٌی ٔطف ٝضا زض ا٘ؿبٖ تمٛیت ٔیوٙس« .فبٚؾت» ث ٝایاٗ ثابٚض اؾات وا ٝزض تجیایٗ ثابضٚضی ٔغبِقابت ٚ
ثطضؾیٞب زض ثطٌیط٘س ٜآٖ زؾت ٝاظ ذهبیم قرهیتی فطز ٔیثبقس و ٝخعئی اظ فطآیٙاس ٘ٛؾابظی ضا قاىُ
زٞس .ا ٚقٟط٘كیٗٞب ضا ثب ؾٛاز زا٘ؿتٔ ٚ ٝیٌٛیس و ٝافطاز قٟط٘كیٗ ثب ثطذٛضزاضی  ٚثٟاطٜٙٔاسی ثیكاتط اظ
ٚؾبیُ اضتجبط خٕقیٔ ،كرهٞٝبی اؾبؾی یه فطز ٔسضٖ ضا زاضا ٔیثبقٙس  ٚاظ آ٘دب واٌ ٝاطایفٞاب ،عاطظ
تّمیٞب  ٚاضظـٞبیی و ٝفطز زض ٔسضؾٔ ٝیآٔٛظز زض تقبُٔ ثب تدبضة ثقسی ظ٘اسٌی أ ٚایثبقاس ،ثٙابثطایٗ
تحهیالت ٌطایف ث ٝثبضٚضی وٕتط ضا زض ٔیبٖ افطاز ایدبز ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.
«وّیفٛضز» ثط ایٗ ثبٚض اؾت و ٝخٟتٌیطی اضظقی فطز ثیٗ ٔٛلقیت ا ٚزض ؾابذت اختٕابفی  ٚضفتابض
ثبضٚضی ٔساذّ ٝوطز ٚ ٜزض حمیمت ٘مف ٘ٛفی ٔتغیط ٚاؾغ ٝضا زاضز .ثا٘ ٝؾاط ا ٚپبیٍاب ٜاختٕابفی فاطز زض
اضتجبط ٘عزیه ثب تغییطات ٚالقی ثبضٚضی لطاض زاضز .ثسیٗ تطتیت ایٗ ٔٛلقیت  ٚپبیٍب ٜفطز اؾت و ٝإٞیات
ثیكتطی زاقت ٚ ٝث ٝخٟت ٌیطی فطز قىُ ٔیزٞس(وبؽٕی تىٕیّی ٔ .)39 : 1379،ؾبٞط ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛاٌٛطائی
ثب ٔیعاٖ ثبضٚضی ،ثب ثبثت ٍٟ٘ساقتٗ ظٔبٖ ظ٘بقٛئی زض ثیكتط ٔٛاضز ٕٞجؿتٍی ٔقٙیزاضی ضا ٘كبٖ ٔیزٞاس ٚ
ایٗ ٕٞیؿتٍی زض ٔیبٖ خٛأـ ٔٚطزْ قٟطی ؾجت پبئیٗآٔسٖ ٔیعاٖ ثبضٚضی ٔیقٛز.
ثب تٛخ ٝث ٝتٛضیحبت فٛق ،فٛأُ ٔرتّفی ثط ضفتبض ٍ٘ ٚطـٞبی ظ٘بٖ تأثیط ٔیٌصاض٘س و ٝزض ٟ٘بیت
ؾجه ظ٘سٌی آٟ٘ب ضا ضلٓ ٔیظ٘س .ثبضٚضی ٌ ٚطایف ث ٝثبضٚضی اظ زیٍط ضفتبضٞبی ظ٘بٖ ٔحؿٛة ٔیقٛز وٝ
اضتجبط ٘عزیىی ثب ؾجه ظ٘سٌی زاض٘س .ث ٝفجبضت زیٍط عجك ٘ؾطیبت ٔغطح قس ٜزض لؿٕت ؾجه ظ٘سٌی ٚ
ٕٞچٙیٗ تئٛضیٞبی تجییٗ وٙٙس ٜثبضٚضیٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝثبضٚضی ظ٘بٖ تحت تأثیط ؾجه ظ٘سٌی آٟ٘ب
ٔیثبقس .ثٙبثطایٗ تئٛضیٞبی ؾجه ظ٘سٌی پیط ثٛضزی٘ ،ٛؾطیٌٝیس٘ع ٕٞ ٚچٙیٗ تئٛضیٞبی ثبضٚضی ٔب٘ٙس
تئٛضی ٌ٘ٛطایی ،تئٛضی خبٔقٝقٙبذتی تجییٗ ثبضٚضی ٘ ٚؾطیِ ٝیجٙكتبیٗ ث ٝفٛٙاٖ چبضچٛة ٘ؾطی ایٗ
تحمیك ا٘تربة قسٜا٘س.
 -4فرضیٍَای تحقیق ي پطتًاوٍ وظری آوُا
َفت فطضی ٝثطای ایٗ تحمیك ث ٝقطح خس َٚظیط زض ٘ؾطٌطفت ٝقس ٜاؾت:
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جذيل ضمارٌ  :2پطتًاوٍ وظری فرضیات
ضزیف

پكتٛا٘٘ ٝؾطی فطضیٝ

فطضیٝ

تئٛضی ٌ٘ٛطایی ٘ ٚؾطی ٝثٛضزیٛ

1

ثیٗ اٚلبت فطاغت ظ٘بٖ ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.

2

ثیٗ ٔسیطیت ثسٖ ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.

تئٛضی ٌ٘ٛطایی ٘ ٚؾطی ٝثٛضزیٛ

3

ثیٗ ٔهطف وبالی فطٍٙٞی ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.

تئٛضی ٌ٘ٛطایی ٘ ٚؾطی ٝثٛضزیٛ

4

ثیٗ تطخیح خٙؿی ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.

5

ثیٗ پبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٚ ٝخٛز زاضز

6

ثیٗ پیطٚی اظ ؾٙت ٞب ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚخٛز زاضز.

تئٛضی ٌ٘ٛطایی

7

ثیٗ تحهیالت ظ٘بٖ ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚخٛز زاضز.

تئٛضی ٌ٘ٛطایی

٘ؾطیِ ٝیجٙكتبیٗ  ٚتئٛضی وبِسَٚ
تئٛضی ٌ٘ٛطایی ٘ ٚؾطیٌ ٝیس٘ع

مذل وظری تحقیق
پیريی از سىتُا

ترجیح جىسی

ؾجه ظ٘سٌی

میسان تحصیالت

گرایص بٍ
فرزوذآيری

پایگاٌ اقتصادی اجتماعی

 -5ريش تحقیق
ضٚـ تحمیك پیٕبیكی  ٚاظ ٘ٛؿ ٕٞجؿتٍی اؾتٚ .احس تحّیُ  ٚؾغح تحّیُ فطز ٔیثبقس  ٚخبٔقٝ
آٔبضی وّی ٝظ٘بٖ ٔتأ ُٞخٛاٖ 15تب  35ؾبِ ٝا٘سیٕكه ٔیثبقس .ثطای تقییٗ حدٓ ٕ٘ ،ٝ٘ٛثطاؾبؼ فطَٔٛ
تقییٗ حدٓ وٛوطاٖ ٕ٘ٝ٘ٛای ٘ 240فطی ا٘تربة قس ٜاؾت .قیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی ،ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای ٚ
تهبزفی ؾبز ٜاؾت .ثٙٔ ٝؾٛض اؾترطاج زلیكتط ،ثیكتط ؾإاالت ثب اؾتفبز ٜاظ عیف ِیىطت ؾبذت ٝقس .ثطای
ضٚـ تدعی ٚ ٝتحّیُ اعالفبت اظ ٘طْافعاض spssاؾتفبز ٜقسٜاؾت  ٚثطای اضتجبط ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ
ٚاثؿتٔ ٝیعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی اظ ضطیتٕٞجؿتٍیپیطؾ ،ٖٛضطیتٕٞجؿتٍی اؾپیطٔٗ  ٚضٌطؾیٖٛ
چٙسٔتغیط ٜاؾتفبز ٜقس .افتجبض ایٗ پػٞٚف اظ ٘ٛؿ نٛضی ٔیثبقس  ٚضأی ٘ ٚؾط زاٚضاٖ ٔس ٘ؾط اؾت.
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ضطایت آِفبی وط٘ٚجبخ ٔتغیطٞب ثیف اظ فسز  0/7ثٛز ٜاؾت  ٚثطای ٔتغیط ٚاثؿت ٝثطاثط ثب  0/714ثٛز ٜوٝ
٘كبٖ ٔیزٞس ٌٛیٞٝبی ٔطثٛط ث ٝایٗ ٔتغیط اظ ٕٞجؿتٍی ٕٞ ٚؿبظی زض٘ٚی الظْ ثطذٛضزاض ٞؿتٙس.
 -6تعریف مفاَیم
سبک زوذگی :ؾجه ظ٘سٌی اٍِٛی ٔٙؿدٕی اظ ضفتبضٞبی فطزی  ٚخٕقی اؾت(ٚثط ث٘ ٝمُ اظ
ضحٕب٘ی )18:1392 ،و ٝزض فطن ٝذبنی اظ ظ٘سٌی ثهٛضت ٕ٘بزیٗ ثطٚظ ٔیوٙس .ثط حٔ َٛحٛضٞبی
ٔهطف ،ان َٛاذاللی ،اضظقی  ٚظیجبقٙبذتی ،یب ٔدٕٛفٝای اظ فٛأُ ثیط٘ٚیاظ لجیُ ؾٗ ،زضآٔس ،خٙؿیت
یب حتی خغطافیب ا٘ؿدبْ ٔییبثس(ٌیس٘ع .)90:1388،ثٛضزی ٛثط ایٗ ثبٚض اؾت و ٝؾجه ظ٘سٌی قبُٔ افٕبَ
عجمٝثٙسی قس ٚ ٜعجمٝثٙسی وٙٙسٜی فطز زض فطنٞٝبیی چ ٖٛتمؿیٓ ؾبفبت قجب٘ ٝضٚظٛ٘ ،ؿ تفطیحبت ٚ

ٚضظـ ،قیٜٞٛبی ٔقبقطت ،آزاة ؾرٗ ٌفتٗ ،ضا ٜضفتٗٛ٘ ،ؿ پٛقفٛ٘ ،ؿ ذٛضان  ٚغیطٔ ٜحؿٛة ٔی-
قٛز(ثٛضزی.)1984،ٛ
مذیریت بذنٔ :سیطیت ثسٖ ثٔ ٝقٙبی ٘ؾبضت ٔ ٚطالجت  ٚزؾتىبضی ٔؿتٕط ٚیػٌیٞبی ؽبٞطی ٚ
ٔطئی ثسٖ اؾت(وطٔی لٟی .)91،1392:ثركی اظ وتبة ٌیس٘ع«ثسٖ ٚ ٚالقیت ثركیسٖ ث ٝذٛیكتٗ» ٘بْ
ٌطفت ٝاؾت .ا ٚزض ایٗ ثرف ،تٛخ ٝذبنی ثٕ٘« ٝبی ؽبٞطی» فطز زاضز  ٚزض ایٗ ثبضٔ ٜیٌٛیس :زض ز٘یبی
أطٚظ ٕ٘بی ؽبٞطی ث ٝنٛضت یىی اظ فٙبنط ٔطوعی عطحی زضآٔس ٜو ٝافطاز اظ ذٛز ٘كبٖ ٔیزٙٞس .ثٙب ثط
تقطیف إ٘ ٚبی ؽبٞطی ثسٖ ٔكتُٕ ثط ٕٝٞی ٚیػٌیٞبی ؾغحی پیىط ٔبؾت ،اظ خّٕ ٝپٛقف  ٚآضایف،
و ٝثطای ذٛز قرم  ٚافطاز زیٍط لبثُ ضؤیت ثٛز ٚ ٜثٝعٛض ٔقٕ َٛآٟ٘ب ضا ث ٝفٛٙاٖ ٘كب٘ٞٝبیی ثطای
تفؿیط وٙفٞب زض فقبِیتٞبی ضٚظٔط ٜث ٝوبض ٔیٌیط٘س (ٟٔسیظاز ٚ ٜذؿطٚی.)94:1388،
ايقات فراغت :اٚلبت فطاغت ٔدٕٛفٝای اظ اقتغبالت اؾت و ٝافطاز آٖ پؽ اظ آظاز قسٖ اظ اِعأبت
قغّی ذب٘ٛازٌی  ٚاختٕبفی ثٙٔ ٝؾٛض اؾتطاحت ،تفطیح ،تٛؾق ٝاعالفبت ،آٔٛظـ غیطا٘تفبفی ٔ ٚكبضوت
اختٕبفی ث ٝوبض ثط٘س(فىٞٛی ٚا٘هبضی .)71:1382،فقبِیتٞبی فطاغت فجبضتٙس اظ فقبِیتٞبیی و ٝافطاز زض
ظٔبٖ فطاغت ا٘دبْ ٔیزٙٞس .ا٘تربة فقبِیت فطاغتی زض ظٔبٖ فطاغت٘ ،كب٘ٝای اظ اضظـٞبی فطٍٙٞی ٚ
ل طیح ٝفطز اؾت .عجیقی اؾت وٌ ٝبٞی ٔهطف فطٍٙٞی ثركی اظ فقبِیت فطاغت افطاز اؾت ،أب ٞط
فقبِیت فطاغتیٔ ،هطف فطٍٙٞی ٘یؿت.
مصرف فرَىگیٔ :هطف فطٍٙٞی قبُٔ اؾتفبز ٜاظ وبالٞبی فطٍٙٞی ٔب٘ٙس ٔدّ ،ٝضٚظ٘بٔ ،ٝایٙتط٘ت،
ٔبٛٞاض ٚ ٜغیط٘ ٜبْ٘ٛیؿی زض والؼٞبی آٔٛظقی ظثبٖ ،وبٔپیٛتط ،وٙىٛض  ٚغیط ٜفضٛیت  ٚاؾتفبز ٜاظ
فضبی فطٍٙٞی ٔب٘ٙس فطٍٙٞؿطا ،ؾیٕٙب ،وتبثرب٘ ٚ ٝغیط ٚ ٜفقبِیتٞبی ٙٞطی ٘ؾیط ٘ٛاذتٗ ٔٛؾیمی،
ذٛقٛٙیؿی ٘ ٚمبقی اؾت(تٟٙبیی ث٘ ٝمُ اظ ؾٟطاثی.)244:1390 ،
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ترجیح جىسیٔ :قٕٛالً فطظ٘س پؿط ثطای ذب٘ٛاز ٜثیكتط لبثُ لج َٛاؾت وا ٝایاٗ ٔؿاأِٔ ٝایتٛا٘اس ثاط
تقساز فطظ٘ساٖ ذب٘ٛازٜٞب ثیافعایس .تِٛس پؿط زض ایطاٖ ،ثاٛیػ ٜزض ٔٙابعك ضٚؾاتبیی ،ثا ٝزِیاُ تاأثیط  ٚتاأثط
ذب٘ٛاز ٜاظ فط ًٙٞؾٙتی٘ ،ؿجت ث ٝفطظ٘س زذتط اضخاح اؾات(اضخٕٙس  ٚزیٍاطاٖ .)14 :1392 ،زض فّٕیابتی
وطزٖ ٔتغیط تطخیح خٙؿی اظ قبذمٞبیی ٔب٘ٙس اضخح زا٘ؿتٗ پؿط ٘ؿجت ث ٝزذتط ،خٙؿیت فطظ٘س ٔ ٚیعاٖ
ٔ ٟٓثٛزٖ آٖ ،زٚؾت زاضْ ز ٚفطظ٘س پؿط زاقت ٝثبقٓ ،اٌط فطظ٘س پؿط زاقت ٝثبقٓ احؿابؼ آضأاف ثٟتاطی
زاضْ ،ثب زاقتٗ فطظ٘س پؿط ذیبِٓ اظ آیٙس ٜضاحت اؾت  ٚغیط ٜاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
گرایص بٍ فرزوذآيریٔ :یعاٖ تٕبیُ ٞط یه اظ ظٚخیٗ  ٚظ٘بٖ ٔتأ٘ ُٞؿجت ث ٝزاقتٗ  ٚث ٝز٘یب آٚضزٖ
فطظ٘س اؾت و ٝاظ فٛأُ التهبزی ،اختٕبفی ،ؾیبؾی ،افتمبزی ،اضظقی  ٚغیطٕٔ ٜىٗ اؾت تأثیط
ثپصیطز(ٔٙهٛضیبٖ  ٚذٛقٛٙیؽ.)1385 ،
 -7یافتٍَا
اوثطیت افطاز  37/9زضنس تحهیالت ظیط زیپّٓ زاض٘س .حاسٚز  30/8زضناس زاضای تحهایالت زیاپّٓ
ٔیثبقٙس  22 ٚزضنس زاضای تحهیالت ِیؿب٘ؽ ثٛزٜا٘س .اوثطیت افطاز ( 49/6زضنس) پسضاٖقبٖ تحهیالت
ظیط زیپّٓ زاض٘س .حسٚز  24زضنس زاضای تحهیالت زیپّٓ ٔیثبقاٙس .اوثطیات پبؾارٍٛیبٖ ( 61/3زضناس)
ٔبزضاٖقبٖ تحهیالت ظیاط زیاپّٓ زاض٘اس .حاسٚز  18/3زضناس زاضای تحهایالت زیاپّٓ  5/4 ٚزضناس اظ
تحهیالت ِیؿب٘ؽ ثطذٛضزاض ثٛزٜا٘سٔ .یعاٖ تحهیالت ٚاِسیٗ پبییٗ ثٛز ٚ ٜایٗ أط زض ثیٗ ٔبزضاٖ ثیكتط اظ
پسضاٖ اؾت.
حسٚز  47/9زضنس زض پبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی پابییٗ 23/3 ،زضناس زض پبیٍاب ٜالتهابزی اختٕابفی
ٔتٛؾظ  16/3 ٚزضنس زض پبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی ثبال لطاض ٌطفتٝا٘سٌٛ .یٞٝبیی ٔب٘ٙس ضفاتٗ ثأ ٝؿابفطت،
تفطیح وطزٖ ،ضفتٗ ث ٝأبوٗ خصاة  ٚتفطیحی  ٚغیط ٜاظ قبذمٞبی اٚلبت فطاغت ثٛز ٜو ٝاوثاط افاطاز ثاب
ا٘دبْ آٟ٘ب فالل ٝظیبزی زاقت ٚ ٝثب آٟ٘ب ٔٛافك یب وبٔالً ٔٛافك ٞؿتٙسٔ .یعاٖ ٌطایف افطاز ثٔ ٝسیطیت ثاسٖ زض
حس ظیبز یب ذیّی ظیبز ٔٛضز تٛخ ٝافطاز ثٛز ٜاؾتٔ .یعاٖ اؾتفبز ٜافطاز ٔٛضز ٔغبِق ٝاظ وبالٞبی فطٍٙٞای زض
حس ٘ؿجتبً ثبالیی اؾت .تٛخ ٝث ٝؾجه ظ٘سٌی زض ثیٗ افطاز ٘ؿجتبً ظیبز ثٛز ٚ ٜافطاز زاضای ؾجه ظ٘سٌی ٘ؿجتبً
خسیسی زض ٔمبیؿ ٝثب ؾجه ظ٘سٌی ؾٙتی ٞؿتٙس .ث ٝعٛضی و ٝثٔ ٝسیطیت ثسٖٔ ،هطف وبالٞبی فطٍٙٞی ٚ
٘حٌ ٜٛصضاٖ اٚلبت فطاغت إٞیت ٔیزٙٞس.
حسٚز  13/3زضنس زاضای تطخیح خٙؿی ذیّی ظیابز 5/8 ،زضناس زاضای تاطخیح خٙؿای ظیابز24/2 ،
زضنس زاضای تطخیح خٙؿی ٔتٛؾظ 37/1 ،زضنس وٓ  17/5 ٚزضنس تطخیح خٙؿیقبٖ زض حاس ذیّایوآ
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ثطضؾی فٛأُ اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔإثط ثط ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ...

ثٛز ٜاؾت .حسٚز  35زضنس اظ وُ پبؾرٍٛیبٖ زاضای ٔیعاٖ پیطٚی اظ ؾٙتٞب زض حس ظیابز ٔایثبقاٙس واٝ
ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س 11/5( ٚزضنس) اظ واُ پبؾارٍٛیبٖ زاضای ٔیاعاٖ پیاطٚی اظ
ؾٙتٞب زض ؾغح ذیّیوٓ ٞؿتٙس و ٝوٕتاطیٗ فطاٚا٘ای ضا زاضا ٔایثبقاس .زض اضتجابط ثاب ٔیاعاٖ ٌاطایف ثاٝ
فطظ٘سآٚضی ،ثیكتطیٗ زضنس ٔطثٛط ث ٝعیف ظیبز ثب ( 30/4زضنس)  ٚوٕتطیٗ زضنس عیف ذیّیوٓ ثب (9/6
زضنس) ٔیثبقس .ثطای آظٔ ٖٛفطضیبت اظ ضطایت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٚ ٖٛاؾپیطٔٗ اؾتفبز ٜقس ٜوا٘ ٝتابیح آٖ
زض خس َٚظیط لبثُ ٔكبٞس ٜاؾت.
جذيل ضمارٌ  :3ضرایب َمبستگی پیرسًن بیه متغیرَای مستقل ي گرایص بٍ فرزوذآيری
ؾغح ٔقٙبزاضی

٘تیدٕٞ ٝجؿتٍی

ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ

ضطیت ٕٞجؿتٍی

ٔمساض ٕٞجؿتٍی

ضاثغٔ ٝقٙبزاض ٚخٛز ٘ساضز
ضاثغٔ ٝقٙبزاض ٚخٛز ٘ساضز

اٚلبت فطاغت

پیطؾٖٛ

0/122

0/069

ٔسیطیت ثسٖ

پیطؾٖٛ

-0/064

0/336

ٔهطف وبالٞبی فطٍٙٞی

پیطؾٖٛ

0/110

0/095

ضاثغٔ ٝقٙبزاض ٚخٛز ٘ساضز

ؾجه ظ٘سٌی

پیطؾٖٛ

-0/132

0/043

ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚقٙبزاض ٚخٛز زاضز

تطخیح خٙؿی

پیطؾٖٛ

0/445

0/000

ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚقٙبزاض ٚخٛز زاضز

پبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی

اؾپیطٔٗ

-0/180

0/010

ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚقٙبزاض ٚخٛز زاضز

ٔیعاٖ تحهیالت

اؾپیطٔٗ

-0/230

0/000

ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚقٙبزاض ٚخٛز زاضز

پیطٚی اظ ؾٙتٟب

پیطؾٖٛ

0/337

0/000

ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚقٙبزاض ٚخٛز زاضز

ثیٗ اٚلبت فطاغت ظ٘ابٖ ٌ ٚاطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی ضاثغأ ٝقٙابزاضی ٚخاٛز ٘اساضزٔ .ماساض ضاطیت
ٕٞجؿتٍی ثطاثط ثب  ٚ 0/122ؾغح ٔقٙبزاضی آٖ  0/069اؾت .ثیٗ ٔسیطیت ثاسٖ ٌ ٚاطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی
ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز.ثیٗ ٔهطف وبالٞبی فطٍٙٞی ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٔ ٝقٙابزاضی ٚخاٛز
٘ساضزٔ .مساض ضطیت ٕٞجؿتٍی ثطاثط ثاب  ٚ 0/110ؾاغح ٔقٙابزاضی آٖ  0/095اؾات .ثایٗ تاطخیح خٙؿای
ٌٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ظ٘بٖ ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚخٛز زاضز .ثیٗ تطخیح خٙؿی ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغاٝ
ٔثجت ٔ ٚؿتمیٓ ٚخٛز زاضز .یقٙی ٞطچٔ ٝیعاٖ تطخیح خٙؿی ثیكتط قاٛزٔ ،یاعاٖ ٌاطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی
ثیكتط ذٛاٞس قس  ٚثط فىؽ ٞطچ ٝتطخیح خٙؿی وٕتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘اسآٚضی وٕتاط ذٛاٞاس
قسٔ .تغیطٞبی پبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی ٔ ٚیعاٖ تحهیالت زاضای ؾغح ؾٙدف تطتیجی ٞؿتٙس ِ ٚصا ثاطای
ثطضؾی ضاثغ ٝآٟ٘ب ثب ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی اظ ضطیت ٕٞجؿتٍی اؾپیطٔٗ اؾتفبز ٜقس .ثیٗ پبیٍب ٜالتهابزی
اختٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚقىٛؼ ٚخٛز زاضزٞ .طچ ٝپبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی ثبالتط
قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی وٕتط ذٛاٞس قس  ٚثط فىؽ ٞطچ ٝپبیٍب ٜالتهابزی اختٕابفی پابییٗتاط
قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ثیكتط ذٛاٞس قس .ثیٗ تحهیالت ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٙٔ ٝفی ٚ
ٔقىٛؼ ٚخٛز زاضز .یقٙی ٞطچٔ ٝیعاٖ تحهیالت افطاز ثیكتط قٛزٔ ،یاعاٖ ٌاطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی وٕتاط
ذٛاٞس قس  ٚثط فىؽ ٞطچٔ ٝیعاٖ تحهیالت وٕتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ثیكتط ذٛاٞس قس.

فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت خبٔقٝقٙبذتی خٛا٘بٖ/ؾبَ قكٓ /قٕبض ٜثیؿت  ٚیىٓ
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ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ٘ ٖٛكبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ پیطٚی اظ ؾٙتٞاب ٌ ٚاطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی ضاثغاٝ
ٔثجت ٚخٛز زاضزٞ .طچٔ ٝیعاٖ پیطٚی اظ ؾٙتٞب ثیكتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ثیكتط ذٛاٞس قس
 ٚثط فىؽ ٞطچ ٝپیطٚی اظ ؾٙتٞب وٕتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌاطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی وٕتاط ذٛاٞاس قاسٔ .ماساض
ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ ؾجه ظ٘سٌی ٔ ٚیاعاٖ ٌاطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی ثطاثاط ثاب  ٚ -0/132ؾاغح
ٔقٙبزاضی آٖ  0/043اؾت .پؽ ثیٗ ؾجه ظ٘سٌی ٔ ٚیعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘اسآٚضی ضاثغأ ٝقٙابزاضی ٚخاٛز
زاضزٞ .طچ ٝؾجه ظ٘سٌی(اٚلبت فطاغتٔ ،سیطیت ثسٖ ٔ ٚهطف وبالٞبی فطٍٙٞی) ثیكتط قٛزٌ ،طایف ثاٝ
فطظ٘سآٚضی وٕتط ذٛاٞس قس  ٚثطفىؽ ٞطچ ٝؾجه ظ٘سٌی وٕتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ثیكاتط
ذٛاٞس قس .ثیٗ ٞطیه اظاثقبز ؾجه ظ٘سٌی ث ٝناٛضت ٔداعا ثاب ٌاطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی ضاثغأ ٝقٙابزاض
ٔكبٞس٘ ٜكس.
خٟت ؾٙدف تأثیط ٕٞعٔبٖ ٔتغیطٞب ثط ٔیعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی اظ ضٌطؾی ٖٛچٙاسٔتغیط ٜاؾاتفبزٜ
قس .زض ایٗ پػٞٚف اظ ضٚـ ضٌطؾی٘ٛی چٙسٔتغیط ٜث ٝقی ٜٛتٛأْ یب ٕٞعٔبٖ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
جذيل ضمارٌ :4خالصٍ مذل رگرسیًوی میسان گرایص بٍ فرزوذآيری
ضریب َمبستگی چىذگاوٍ

ضریب تعییه

ضریب تطخیص تعذیل ضذٌ

خطای معیار برآيرد

آزمًن ديربیه ياتسًن

0/527

0/278

0/260

4/72

2/04

٘تبیح ضٌطؾی٘ ٖٛكبٖ ٔیزٞس ؤ ٝمساض ضطیت ٕٞجؿتٍی چٙسٌب٘ ٝثطاثط ثب ٔ 0/416ایثبقاس وا ٝایاٗ
ضطیت قست ضاثغ ٝثیٗ ٔتغیط ٚاثؿتٔ ٝیعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضا ٘كبٖ ٔیزٞسٔ .ماساض ضاطیت تقیایٗ
ثطاثط ثب ٔ 0/278یثبقس .حسٚز  27/8زضنس اظ تغییطات ٔیعاٖ ٌاطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی ثا ٝایاٗ ٔتغیطٞابی
ٔؿتمُ (ٔسیطیت ثسٖ ،اٚلبت فطاغت ،ؾجه ظ٘سٌی ،پیطٚی اظ ؾٙتٞب ،تطخیح خٙؿی ٔ ٚهاطف وبالٞابی
فطٍٙٞی)ٔطثٛط ٔیقٛزٔ .مساض آظٔ ٖٛزٚضثیٗ ٚاتؿ٘ ٖٛكبٖ زٙٞس ٜاؾتمالَ زازٜٞب اظ یىسیٍط ثٛز ٚ ٜثاطای
ا٘دبْ ضٌطؾی ٖٛچٙسٔتغیطٙٔ ٜبؾت ٞؿتٙس .آظٔ ٖٛآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ ثطاثط ثب  sig ;0/000 ٚ F ;15/37ثاٛزٚ ٜ

٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتأثیط ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثط ٚاثؿتٔ ٝقٙبزاض ثٛزٔ ٚ ٜتغیطٞب اظ لبثّیت پیفثیٙی ثطذٛضزاض ٔی-
ثبقٙس .یقٙی ثب احتٕبَ ثایف اظ  99زضناس ایاٗ ٔتغیطٞاب زض پایفثیٙای ٔتغیاط ٚاثؿاتٔ ٝیاعاٖ ٌاطایف ثاٝ
فطظ٘سآٚضی ؾٟیٓ ٞؿتٙسٔ .مبزیط خس َٚضطایت ضٌطؾی٘ٛی ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتغیطٞابی تاطخیح خٙؿای ٚ
پیطٚی اظ ؾٙتٞب زض ؾغح ثیف اظ  99زضنس ٔقٙبزاض ثٛزٔ ٚ ٜتغیاط اٚلابت فطاغات زض ؾاغح ثایف اظ 95
زضنس ٔقٙبزاض ٞؿتٙس .ثب تٛخ ٝثٔ ٝمساض ثتب ٔتغیطٞبی تطخیح خٙؿی  ٚپیطٚی اظ ؾٙتٞاب ثا ٝتطتیات ؾآٟ
ثیكتطی زض پیفثیٙی  ٚپیكٍٛیی ٔتغیط ٔیعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی زاض٘س.
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ثطضؾی فٛأُ اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔإثط ثط ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ...
جذيل ضمارٌ  :5ضرایب رگرسیًوی متغیرَای مستقل با میسان گرایص بٍ فرزوذآيری
ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ

ضطیت ضٌطؾیٖٛ

ذغبی اؾتب٘ساضز

ثتب

آظٔt ٖٛ

ؾغح ٔقٙبزاضی

ٔمساض ثبثت

22/5

3/53

-

6/39

0/000

اٚلبت فطاغت

-0/198

0/093

-0/139

-2/12

0/035

ٔسیطیت ثسٖ

0/181

0/117

0/107

1/55

0/122

ٔهطف وبالٞبی فطٍٙٞی

-0/089

0/099

-0/060

-0/89

0/371

تطخیح خٙؿی

0/555

0/092

0/380

6/04

0/000

پیطٚی اظ ؾٙتٟب

-0/242

0/067

-0/239

-3/62

0/000

ؾجه ظ٘سٌی

0/254

0/463

0/041

0/548

0/584

پبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی

-0/114

0/095

-0/178

-1/20

0/231

 -8بحث ي وتیجٍگیری
ٔؿأِ ٝخٕقیت ثٙبثط زالیُ التهابزی ٘ ٚؾابٔی اظ زیطثابظ ٔاٛضز تٛخا ٝؾیبؾاتٕساضاٖ ،ا٘سیكإٙساٖ ٚ
فالؾف ٝثٛز ٜاؾت .زا٘كٕ ٙساٖ ٌبٞی افاعایف خٕقیات ضا ٔحاطن اناّی تٛؾاق ٚ ٝپیكاطفت اختٕابفی ٚ
التهبزی تّمی ٔیوطز٘سٌ .بٞی ٘یع ویفیت ضا ث ٝوٕیت ثطتط زا٘ؿت ٚ ٝاظ افعایف خٕقیت ٌطیعاٖ ثٛز٘اس ،ثاٝ
ٞطحبَ ٕٞیكٞ ٝسف ٟ٘بیی  ٚانّی زاقتٗ خبٔقٝای ٔطفٔ ٚ ٝتقبزَ ثٛز ٜاؾت  ٚزؾتیبثی ثا ٝایاٗ ضفاب ٜضا
ٌب ٜاظ عطیك وبٞف خٕقیت ٌ ٚب ٜاظ عطیك افعایف خٕقیت خؿتدٔ ٛیوطز٘س  ٚثبألذطٔ ٜقتمس قاس٘س واٝ
ثبیس ث ٝحس ٔتٙبؾجی اظ خٕقیت ضؾیس و ٝقطایظ التهبزی  ٚاختٕبفی ،ثبالتطیٗ ضفبٕٔ ٜىاٗ ضا ثاطای ا٘ؿابٖ
فطا ٓٞآٚضز .زض ایٗ پػٞٚف ؾقی قس تب ضاثغ ٝثیٗ ؾجه ظ٘سٌی ،تطخیح خٙؿی ،پبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی
ٔ ٚیعاٖ پیطٚی اظ ؾٙتٞب ثبٔتغیط ٚاثؿتٌٝطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ثطضؾیقٛز و ٝزضٟ٘بیت ٘تبیحظیاط ثاٝزؾات
آٔس؛
 ثیٗ تطخیح خٙؿی ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ظ٘بٖ ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚخٛز زاضز .ثیٗ تاطخیح خٙؿای ٌٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؿتمیٓ ٚخٛز زاضز .یقٙی ٞطچٔ ٝیاعاٖ تاطخیح خٙؿای ثیكاتط قاٛز،
ٔیعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ثیكتط ذٛاٞس قس  ٚثط فىؽ ٞطچ ٝتطخیح خٙؿی وٕتط قٛزٔ ،یاعاٖ ٌاطایف
ث ٝفطظ٘سآٚضی وٕتط ذٛاٞس قس .زض ثیكتط ذب٘ٛازٜٞبیی و ٝتبظ ٜتكىیُ ظ٘سٌی زازٜا٘س ثیٗ ظٖ ٔ ٚطز ثط ؾاط
خٙؽ فطظ٘س اذتالف ٘ؾط ٚخٛز زاضز؛ فسٜای عطفساض زذتط  ٚفسٜای زٚؾتساض پؿط ٞؿتٙس قبیس ٞآ ثاطای
ثقضی اقربل چٙساٖ تفبٚتی ٘ساقت ٝثبقس چٛٙٞ ٖٛظ نبحت ٞیچ وساْ ٘یؿتٙس .زض لسیٓ چ ٖٛث٘ ٝیاطٚی
وبض ٔطز ثیكتط اظ ظٖ ٘یبظ ثٛز اٌط ذب٘ٛاز ٜای نبحت فطظ٘س پؿط ٘جٛز ثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ ٘قٕت قبیس تقساز
افطاز ذب٘ٛاز ٜث ٝثبالتط اظ ٞكت تب ٔ ٓٞیضؾیس تب ؾطا٘دبْ یىی اظ آٟ٘ب پؿاط قاٛز .ایاٗ ٔایقاس وا ٝآٔابض
فطظ٘ساٖ یه ذب٘ٛاز ٜثؿیبض ثبال ٔیضفتٕٞ ،چٙیٗ ذیّی اظ ذب٘ٛازٜٞب ث ٝذبعط ایٗ ٔٛضٛؿ زچابض فطٚپبقای
ٔیقس٘س  ٚایٗ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔقضُ ذیّی اظ ذب٘ٛازٜٞب ضا ض٘ح ٔیزاز.عجك زیسٌب ٜثبضٚضی خبٖ وبِاس َٚزض
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فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت خبٔقٝقٙبذتی خٛا٘بٖ/ؾبَ قكٓ /قٕبض ٜثیؿت  ٚیىٓ

خٛأـ ؾٙتی خطیبٖ ثطٚت اظ فطظ٘س ث ٝؾٛی ٚاِسیٗ اؾت ،ث ٝفجبضت زیٍط ،ایاٗ فطظ٘اساٖ ٞؿاتٙس وا ٝثاٝ
ٚاِسیٗ ذٛز ٔٙفقت ٔی ضؾب٘ٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،زض ایٗ خٛأـ فطظ٘س إٞیت پیسا ٔیوٙاس .زض ناٛضتیى ٝزض
خٛأـ تٛؾق ٝیبفت ٝث ٝؾجت فٕٔٛیت یبفتٗ آٔٛظـٕٛٙٔ ،فیت ا٘تمبَ فطظ٘اساٖ ذطزؾابَ ،فاسْ ٚاثؿاتٍی
ٚاِسیٗ زض ؾٙیٗ پیطی ث ٝفطظ٘س ث ٝزِیُ ٚخٛز ٔمطضات تأٔیٗ اختٕابفی ،ثیٕا ٝثبظ٘كؿاتٍی  ٚغیاطٙٔ ٜابفـ
وٕتطی اظ ؾٛی فطظ٘ساٖ ثٚ ٝاِسیٗ ا٘تمبَ ٔی یبثس .زض ٘تید ٝفطظ٘ساٖ ث ٝفٙاٛاٖ فٙهاط التهابزی زض چٙایٗ
خٛأقی إٞیت ذٛز ضا اظ زؾت ٔی زٙٞس  ٚاظ آٖ عطف ٞعیٞٝٙبی ٍٟ٘ساضی فطظ٘س ٘یاع ثاطای ذاب٘ٛازٜٞاب
افعایف پیسا ٔیوٙسٞ .طچ ٝتقساز فطظ٘ساٖ ثبالتط ثبقس ،تطخیح خٙؿی ثیكتط ٔیقٛز  ٚثطفىؽ ٞطچ ٝتقاساز
فطظ٘ااساٖ پاابییٗتااط ثبقااس ،تااطخیح خٙؿاای افااعایف ذٛاٞااس یبفاات٘ .تاابیح ثااب تحمیماابت ٔٙهااٛضیبٖ ٚ
ذٛقٛٙیؽ( ،)1385اوبثطی  ٚزیٍطاٖ(ٔ ،)1387حٕٛزیبٖ  ٚپٛضضحیٓ( ،)1381حؿٙی ( ٚ )1375قبٛٙٞقای
 ٚؾبٔی(ٕٞ )1388ب ٚ ًٙٞیىؿبٖ ثٛز ٚ ٜآٟ٘ب ضا تأییس ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ زض ثیٗ تحمیمبت ذبضخی ثاب ٘تابیح
ؾبٖ یبً٘ ِی  ٚزیٍطاٖ ( ،)2008زپبقب  ٚزیٍطاٖ(ٔ ،)2011بضی ثٟابت( ٚ )2003آضِ٘ٛاس(ٕٞ)1985راٛا٘ی
الظْ ضا زاضز .زض ثطضؾی ضقیسی (ٔ )1378كرم ٌطزیس و ٝتطویت خٙؿی ث٘ ٝفاـ فطظ٘اس پؿاط ٔایتٛا٘اس
تأثیطی زض ث ٝز٘یب آٚضزٖ فطظ٘ساٖ زاقت ٝثبقس ث ٝایٗ فّت و ٝفطظ٘ساٖ پؿط ٔیتٛا٘ٙس فهبی پیطی آٟ٘ب ق٘ٛس.
 ثیٗ پبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚقىٛؼ ٚخٛز زاضزٞ .طچٝپبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی ثبالتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی وٕتط ذٛاٞس قس  ٚثط فىؽ ٞطچٝ
پبیٍب ٜالتهبزی اختٕبفی پبییٗتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ثیكتط ذٛاٞس قس٘ .تید ٝث ٝزؾت آٔسٜ
ٔغبثك ٕٞ ٚب ًٙٞثب ٘ؾطیبت خٛضج ظیُٕ  ٚآ٘ت٘ٛی ٌیس٘ع  ٚیبفتٞٝبی حؿٙی ( ،)1375فعیعذب٘ی(ٚ )1374
خقفطپٛض( )1387اؾت.
 ثیٗ تحهیالت ٌ ٚطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ضاثغٙٔ ٝفای ٔ ٚقىاٛؼ ٚخاٛز زاضز .یقٙای ٞطچأ ٝیاعاٖتحهیالت افطاز ثیكتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌاطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی وٕتاط ذٛاٞاس قاس  ٚثاطفىؽ ٞطچأ ٝیاعاٖ
تحهیالت وٕتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ثیكتط ذٛاٞاس قاس٘ .تیدا ٝثا ٝزؾات آٔاسٔ ٜغابثك ثاب
چاابضچٛة ٘ؾااطی ٔاابوؽ ٚثااط  ٚیبفتااٞٝاابی حؿااٙی(ٔ )1375حٕٛزیاابٖ  ٚپااٛضضحیٓ( ،)1381اواابثطی ٚ
زیٍطاٖ(ٙٔ ،)1387هٛضیبٖ  ٚذٛقٛٙیؽ( ٚ )1385قبٛٙٞقی  ٚؾبٔی( )1388اؾت.
 ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ٘ ٖٛكبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ پیطٚی اظ ؾٙتٞب ٌ ٚطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی ضاثغاٝٔثجت ٚخٛز زاضزٞ .طچٔ ٝیعاٖ پیطٚی اظ ؾٙتٞب ثیكتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ثیكتط ذٛاٞس قس
 ٚثط فىؽ ٞطچ ٝپیطٚی اظ ؾٙتٞب وٕتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی وٕتط ذٛاٞس قس.
 ثیٗ ؾجه ظ٘سٌی ٔ ٚیعاٖ ٌاطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی ضاثغأ ٝقٙابزاضی ٚخاٛز زاضزٔ .ماساض ضاطیتٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ ؾجه ظ٘سٌی ٔ ٚیعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ثطاثط ثب  ٚ -0/132ؾاغح ٔقٙابزاضی آٖ

ثطضؾی فٛأُ اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔإثط ثط ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ...
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 0/043اؾت .ضطیت ٕٞجؿتٍی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ؾجه ظ٘سٌی ٔ ٚیعاٖ ٌطایف ثا ٝفطظ٘اسآٚضی ضاثغاٝ
ٔقٙبزاضی ٚخٛز زاضز .یقٙی ٞطچ ٝؾجه ظ٘سٌی(اٚلبت فطاغتٔ ،سیطیت ثسٖ ٔ ٚهطف وبالٞابی فطٍٙٞای)
ثیكتط قٛزٔ ،یعاٖ ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی وٕتط ذٛاٞس قس  ٚثطفىؽ ٞطچ ٝؾجه ظ٘سٌی وٕتط قٛزٔ ،یاعاٖ
ٌطایف ث ٝفطظ٘سآٚضی ثیكتط ذٛاٞس قس .ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚقىاٛؼ ثایٗ زٔ ٚتغیاط اظ ِحابػ آٔابضی ٔقٙابزاض
ٔیثبقس  ٚقست ضاثغٕٞ ٝجؿتٍی ضاقیف ضا ٘كابٖ ٔایزٞاس .اظ زیاسٌب ٜثٛضزیا ،ٛشائماٞٝاب  ٚتطخیحابت

ظیجبقٙبذتی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛؾجهٞبی ظ٘سٌی ٔتفبٚتی ضا ایدبز ٔیوٙٙس؛ ؾجه ظ٘سٌی ٔحه٘ َٛؾابْٔٙاس ٔاٙف-

ٞبیی اؾت و ٝاظ ذالَ ضاثغٝی زٚخب٘ج ٝثب ضٚیٞٝبی ٔٙف زضن ٔیقٛز  ٚتجسیُ ث٘ ٝؾبْ ٘كاب٘ٞٝابیی ٔای-
ٌطزز و ٝثٌٝ٘ٛ ٝای خبٔـ ٔٛضز اضظیبثی ٚالـ ٔیقٛز .اظ ایٗ ضٔ ،ٚهاطف تٟٙاب پبؾاد ثا٘ ٝیبظٞابی ظیؿاتی
٘یؿت ثّى ٝث ٝفٛٙاٖ ٔىب٘یؿٕی اظ ٘كب٘ٞٝب ٕ٘ ٚبزٞب اؾت و ،ٝاِجت ٝذٛز ایاٗ ٘كاب٘ٞٝاب ٕ٘ ٚبزٞاب اظ ذاالَ
فطآیٙس ٔهطف تِٛیس ٔی ق٘ٛس .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝؾجه ظ٘اسٌی ثبفاث ایدابز ؾاالیك  ٚافٕابَ یاب
ضفتبضٞبی اظ ؾٛی افطاز خبٔقٔ ٝیقٛز ؤ ٝیتٛا٘س ثط ٔیعاٖ ثبضٚضی زض یه خبٔق ٝتأثیطٌصاض ثبقس٘ .تیدٝای
ؤ ٝیتٛاٖ اظ ایٗ زیسٌب ٜزضیبفت وطز ایٗ اؾت و ٝفطظ٘سآٚضی تحت تأثیط ضٚحیبت افطاز  ٚؾاجه ظ٘اسٌی
ٔتأثط اظ ٔهطفٌطایی اؾت.
فُرست مىابع
 .1اضخٕٙس ؾیبٞپٛـ ،اؾحك  ٚزیٍطاٖ ،)1392( ،ثٔ ٝغبِق ٝتأثیط ؾجه  ٚاٍِٛی ظ٘سٌی ثط تطخیح خٙؿی
 ٚثبضٚضی (ثطضؾی ٔٛضزی ظ٘بٖ ٔتأ 15 ُٞتب  39ؾابِ ٝقاٟط ا٘سیٕكاه)ٕٞ ،ابیف ٔٙغماٝای ؾاجه
ظ٘سٌی ٔ ٚهطف فطٍٙٞی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ثبثُ.
 .2خقفطپٛض ،آٔ ،)1387(،ٝٙفٛأُ ٔإثط ثط تطخیح خٙؿی فطظ٘ساٖ زض ذب٘ٛازٔ( ٜغبِقٛٔ ٝضزی قٟطؾتبٖ
ٞكتطٚز) ،پبیب٘بٔ ٝوبضقٙبؾی فّ ْٛاختٕبفی ،زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛض ٚاحس لط ٜآغبج -چبضاٚیٕبق.
 .3ضضٛیظازٛ٘ ،ٜضاِسیٗ ،)1366( ،ثطضؾی تأثیط ضؾب٘ٞ ٝاب ثاط تٕبیاُ ثا ٝتغییاط ؾاجه ظ٘اسٌی ضٚؾاتبیی،
فهّٙبٔ ٝفّ ْٛاختٕبفی ،ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبیی.
 .4قبٛٙٞقیٔ ،دتجی  ٚؾبٔی ،افؾٓ ،)1388(،ثطضؾی تفبٚت اضظـ فطظ٘ساٖ زض ٔٙبعك قٟطی  ٚضٚؾتبیی
قٟطؾتبٖ ؾٕیطْ ،فهّٙبٔ ٝخبٔقٝقٙبؾی زا٘كٍب ٜآظاز اؾاالٔی ٚاحاس آقاتیبٖ ،ؾابَ پاٙدٓ ،قإبضٜ
 ،3پبییع  ،1388نم .75-96
 .5قفیقی ،ؾٕیٔ ،)1386( ،ٝغبِقبت خٙؿیتی اٚلبت فطاغت :ث ٝؾٛی تجییٗ ؾجه ظ٘سٌی ،اٍِٞٛبی ؾجه
ظ٘سٌی ایطا٘یبٖ.
 .6وبؽٕی تىّیٕی ،ضضب ،)1379( ،ثطضؾی فٛأُ التهبزی ،خٕقیتی  ٚاختٕابفی ٔاإثط ثاط ثابضٚضی عای
ؾبَٞبی  ،1365-1375پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،زا٘كىسٜی فّ ْٛاختٕبفی.

ٓ یىٚ  ثیؿتٜ قٕبض/ٓؾبَ قك/ٖا٘بٛبذتی خٙقٝ ٔغبِقبت خبٔقٝٔبّٙفه
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 ٘بناطٝ تطخٕا،یات قرهای زض فهاط خسیاسٛٞ ٚ ٝ خبٔق: تكرمٚ  تدسز،)1382( ،٘یٛ آ٘ت، ٌیس٘ع.7
.ْٚ چبح ز، ٘كط٘ی،ٖفمیبٛٔ
.ٓدٙ چبح پ، ٘كط ٔطوع، ٔحؿٗ ثالثیٕٝ تطخ،بی ٔسض٘یتٞ پیبٔس،)1388(،٘یٛ آ٘ت، ٌیس٘ع.8
. نجح نبزق،ٓ ل، ؾجه ظ٘سٌیٚ  ٔهطف،)1382(، ٔحٕس، فبضّی.9
ٝ٘إٛ٘(ٍیٙٞ قاىٌُیاطی قرهایت فطٚ  اضلبت فطاغات،)1382( ،ٝ فطقت، ا٘هبضیٚ  ٘بنط،یٞٛ فى.10
.61 -89  نم،4 ٜ قٕبض،بؾیٙ ا٘ؿبٖقٝٔ ٘ب،)ٖطاٟط تٟ قٝ٘ زثیطؾتبٖ زذتطاٚضزی زٛٔ
 زضٜازٛ٘ تغییطات ذابٚ ْٚ تساٝ ٔغبِق،ٜازٛ٘ ذبٚ ؾبظیٛ٘ ،تٙ ؾ،)1388( ،ٖ زیٍطاٚ  احٕس،ضٛ ٔحٕسپ.11
،4 ٜ قإبض،7 ٜضٚ ز،ٖف ظ٘ابٞٚ پاػ،ـ تحمیاك تطویجایٚیبفات ضٞ اظ ضٜبی ایّی ثب اؾاتفبزٞ اختٕبؿ
.71-93  نم،1388 ٖظٔؿتب
ٝ ضاثغاٚ ٖاٛخایٗ خاٚ ظٜ اضظـ فطظ٘س اظ زیسٌب،)1381(، ٔحٕسضضب،ٓضضحیٛ پٚ ٗ حؿی،ٖزیبٕٛ ٔح.12
َاٛ ؾابظٔبٖ ثجات احا،41 ٜ قٕبض، خٕقیتٝٔبّٙ فه،)طٟكٟطؾتبٖ ثٟضزی قٛٔ ٝضی (ٔغبِقٚآٖ ثب ثبض
.89-103  نفحبت،ضٛوُ وك
ٕٝؿطزاض ثٞ ٖ ٌطایف ظ٘بٚ ؿیٙ تطخیحبت خ،)1385( ،ٓ افؾ،یؽٛٙقٛ ذٚ ٓ ٔحٕسوطی،ٖضیبٛهٙٔ .13
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ٝ پبیابٖ٘بٔا.ٖ آٝط ثاٛأُ ٔطثاٛ فٚ ٗط ذٕیٟساٖ زض قِٕٙویفیت ظ٘سٌی ؾب،)1389(،ٕٝ فبع،ضٛ یعزاٖپ.15
.بؾی اضقس ٔسزوبضی اختٕبفیٙوبضق

16. Arnold, F. (1985). Measuring the Effect of Sex Preference on Fertility: The Case
of Korea, Demography, 22, 280-288.
17. Arnold, Fred (1997). Gender preferences for children: Findings from the
Demographic and Health Surveys. Paper prepared for the 23rd General
Population Conference of the International Union for the Scientific Study of
Population (IUSSP), Beijing, and 11–17 October.
18. Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction: A social Critique of the Judgment of
tats.Rout ledge.
19. Caldwell. J. (1982). Theory of Fertility Decline. Academic Press, London.
20. Cleland, J, and Wilson, C. (1987). Demand theories of fertility transition: an
iconoclastic view, Population Studies, 41:5-30.
21. Jensen, M. (2007). Lifestyle: suggesting mechanisms and a definition from a
cognitive science perspective. Springer Science - business media.
22. Rossel, J. (2008). Conditions for the explanatory power of life styles. European
Sociological Review , 24, 2.

