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اقباله عسیسخانی
چکیذٌ
َسف ایه پػيَف ثطضؾی میعان ثطذًضزاضی زاوكدًیبن اظ قبذمَبی زیىساضی ي فًامل اختمابفی مار ط
ثط آن اؾت .پؽ اظ مطيضی ثط پػيَف َبی زاذلی ي ذبضخی ي َمچىیه وؾطیٍ َابی ماطبجظ ثاب مًضاًؿ یاه
چبضچًة بلفیمی ثب اؾتفبزٌ اظ وؾطیٍ َبی مبوؽ يثط امیل زيضویم ي پیتط ثطگط ي ببمؽ الومه بُیٍ قاسٌ واٍ ثاط
پبیٍ آن یه مسل بدطثی قبمل بأ یط قف متغیط مؿتمل ثط میعان زیىساضی زاوكدًیبن زاوكگبٌ آظاز ياحاس فلاًو ي
بحمیمبت ثٍ زؾت آمس .ایه پػيَف ثٍ ضيـ پیمبیكی اودبو قس ي ثب بىىیه پطؾكىبمٍ ثاٍ گاطزآيضی اعافابت
الساو قس .خبمقٍ آمبضی پػيَف زاوكدًیبن زاوكگبٌ آظاز اؾامی ياحس فلًو ي بحمیمبت بُطان ثًزوس وٍ اظ ثایه
آوُب بقساز  375وفط ثب اؾتفبزٌ اظ فطمًل وًوطان ي ثٍ ضيـ ومًوٍگیطی بهبزفی عجماٍای ثاٍ فىاًان ومًواٍ ماًضز
مغبلقٍ لطاض گطفتٍ اؾت .اعافبت خمـآيضی قسٌ ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـَبی آمبض بًنیفی ي اؾتىجبعی مًضز بدعیاٍ
ي بحلیل لطاض گطفتىس .یبفتٍَبی پػيَف وكبوگط ایه ثًزوس وٍ زیىساضی زاوكادًیبن زض حاس متًؾاظ مایثبقاس ي
میعان زیىساضی (متغیط ياثؿتٍ) ثب متغیطَبی خىؿیت پبیگبٌ التهبزی -اختمابفی اؾاتفبزٌ اظ ضؾابوٍَابی خسیاس
وًگطایی ي ضضبیت اظ ظوسگی ضاثغٍ مقىیزاضی زاضز .ثیه متغیط ؾاه ثاب زیىاساضی َای گًواٍ بفابيت مقىایزاضی
مكبَسٌ وكس اؾت .ضمىبً ضطیت بقییه ( )0/63وكبن میزَس واٍ  63زضناس ياضیابوؽ متغیاط ياثؿاتٍ اظ عطیاك
متغیطَبی مؿتمل مقبزلٍ لبثل بجییه اؾت .میعان بأ یطگصاضی متغیطَبی مؿاتمل ویاع ثاٍ بطبیات فجابضت اؾات اظ:
اؾتفبزٌ اظ ضؾبوٍَبی خسیس پبیگبٌ التهبزی -اختمبفی میعان ضضبیت اظ ظوسگی ي وًگطایی.
کلیذ ياشٌ :زیىساضی پبیگبٌ التهبزی -اختمبفی ضؾبوٍَبی خسیس وًگطایی ضضبیت اظ ظوسگی.
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 -2استادیار جامعه شناسی ،واحذ تاکستان ،دانشگاه آساد اسالمی ،تاکستان ،ایزان Hazrati14@yahoo.com
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 -1مقذمٍ ي تیان مسألٍ
زیه ثٍ فىًان یه وؾبو مقطفتی ي فطَىگی مُم زض زيضٌ َبی مرتلف ببضیری حضًضی فقبل زاقتٍ
اؾت .مؿألٍای وٍ ثحثَبی ثؿیبضی ضا ثطاوگیرتٍ ي آضاء ضس ي ومیضی زضثبضٌ آن مغطح قسٌ اؾت .اظ ومغٍ
وؾط مطزوقىبؾی ي خبمقٍ قىبؾی زیه یه يالقیت ببضیری  -اختمبفی ي وُبزی ايلیٍ اؾت .ثطذی اظ مطزو
قىبؾبن ثطای آن يضـ ي وبضثطز ظیؿت – اختمبفی لبئل گطزیسٌ ي ثبیؿتٍ یب ؾًزمىسـ زاوؿتٍاوس پبضٌای
آؾیتقىبؾبوٍ ومبزی وطزٌاوس ي ثطذی ضيیىطزی زي ؾًیٍ اظ ذًز وكبن زازٌاوس (فطاؾترًاٌ .)131:1377
ثبویبن خبمقٍقىبؾی َمچًن وىت ( )1853مبضوؽ ( )1931يثط ( )1965ي زيضویم ( )1951بًخٍ يیػٌای
ثٍ ومف زیه زض خبمقٍ مجصيل زاقتٍاوس .زض وتیدٍ ایه متفىطان مفبَیم ي زیسگبٌَبی وؾطی ثؿیبضی ثٍ
يخًز آمسٌ وٍ َىًظ َم ضاَىمبیی پػيَفَبی خبمقٍقىبؾبن زضثبضٌ زیه اؾت .فايٌ ثط آن ثطذی اظ
محممبن متأذط اظ لجیل پیتط ثطگط ( )1973ببمؽ الومه ( )1967یًاذیم ياخ ( )1944ویلفًضز گیطبؽ
( )1966غان پل يیلم ( )1995فیل شاوطمه ( )1997ملىم َمیلتًن ( )1995گان ي اؾتبضن ( )1971ي
زیگطان ؾُم ثعضگی زض ظمیىٍ گؿتطـ مغبلقبت مطثًط ثٍ زیه زاضوس .زض ایطان ویع پسیسٌ زیه ي زیىساضی
مًضز بًخٍ خبمقٍ قىبؾبن ي اوسیكمىسان اختمبفی ثًزٌ ي باـَبی ثؿیبضی ثطای ثطضؾی ایه پسیسٌ
اختمبفی اودبو زازٌ اوس .پػيَكگطان حًظٌ خبمقٍ قىبؾی زیه مقتمسوس وٍ زیىساضی زض خبمقٍ وىًوی ایطان
ي زض میبن خًاوبن ثب بغییطابی زض اوسیكٍ ي فملىطز مًاخٍ اؾت .امطيظٌ پسیسٌَبیی َمچًن مُبخطت
ضيؾتبیی يضيز اثعاض ي يؾبیل اضبجبط خمقی آمًظـ ي پطيضـ گؿتطزٌ ي غیطٌ اضظـَب ي ضياثظ ؾىتی ضا
مًضز پطؾف لطاض زازٌ ي بغییطابی ضا زض زیىساضی وؿل خسیس ثٍ يخًز آيضزٌاوس ي پػيَكگطان وبگعیطوس بب
ثٍ ثطضؾی فًامل مر ط ثط بغییط اضظـَبی زیىی خًاوبن اظ ؾًیی ي اضائٍ ضاَىبضَبیی ثطای غلجٍ ثط آن اظ
ؾًی زیگط ثپطزاظوس.
بحلیلَبی وؾطی ثیبوگط آن اؾت وٍ زض خًامـ زض حبل گصاض زیىساضی یىی اظ متغیطَبی اختمبفی
اؾت وٍ زؾترًـ بحًالت گؿتطزٌای میقًز (زيضویم  1381ي 1383؛ ثطگط ي الومه  .)1967زیىساضی
زض خبمقٍ ایطان َم اظ ایه بحًل مؿتثىی ویؿت .پیتط ثطگط ایه بغییطات ضا ورؿتیه ثبض زض مُمتطیه وُبزَبی
حبمل مسضویتٍ (التهبز نىقت زيلت ي  )...زوجبل میوىس (ثطگط  )1967ي زاوكگبٌ وٍ وبضوطز بًلیس فلم ي
فىبيضی ضا زض خبمقٍ ثطفُسٌ زاضز ثٍ ظفم يی یىی اظ حبمان مسضویتٍ محؿًة میقًز .ثىبثطایه میبًان
زاوكدًیبن ضا یىی اظ حبمان آگبَی مسضن زض خًامـ زض حبل بًؾقٍ زض وؾط گطفت وٍ ثیكتطیه بأ یط ضا اظ
آن میپصیطوس (بًؾلی ي مطقسی .)97:1385
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امطيظٌ خًاوبن ایطاوی اظ یه عطف بحت بأ یط فطَىگ زیىی خبمقٍ ذًز َؿتىس فطَىگی وٍ مًضز

احتطاو ذبوًازٌ َب ي اختمبفبت محلی اؾت ي اظ عطفی زیگط متأ ط اظ وُبزَبی آمًظقی 1ضؾبوٍَبی خمقی
(زاذلی ي ذبضخی) ي فىبنط ؾبذتی زویبی مسضن َؿتىس ي وؿل خًان اظ ثطذی مكىات التهبزی ي
اختمبفی وٍ وبقی اظ ثی جببیَبی ذبل لجل ي ثقس خىگ اؾت زض ضوح ثًزٌاوس (ؾطاجظازٌ .)190:1383
ثطضؾی بغییطات ایدبز قسٌ زض میعان زیىساضی می بًاوس مًفمیتُب ي وبؾتی َبی ثطوبمٍ َبی اخطا قسٌ زض

حًظٌ مؿبئل زیىی ضا ثٍ مب وكبن زَس".ثٍ ياؾغٍ زیه می بًان وىتطل اختمبفی 2یب ثٍ لًل زيضویم اوؿدبو
ي يحست اختمبفی ضا بمًیت ومًز .ثیبطزیس خبمقٍ زض قىلزَی ثٍ بهًضات زیىی افضبی ذًز ومف
ولیسی ایفب می وىس ي ایه افطاز خبمقٍ َؿتىس وٍ المبئبت خبمقٍ ضا میپصیطوس ي ثٍ آن قىل مغلًة ذًز ضا

می زَىس" (خالی ممسو .)10:1379

زض خبمقٍ ا مطيظ وگبٌ وؿل خًان ثٍ زیه ثب وگبٌ وؿل گصقتٍ بغییطات اؾبؾی وطزٌ اؾت .زض ایه
خبمقٍ وؿل خًان زض خؿتدًی وؿت خبیگبٌ ي ًَیت خسیسی اؾت وٍ ذًز ثٍ ذًز ثب شَىیت ي
ضيیىطزَبی وؿل َبی پیكیه ي ثعضگؿبالن ثٍ چبلف ثط میذیعز .وىكگطان انلی حطوت َبی اختمبفی

زٍََبی اذیط خبمقٍ ایطان ضا خًاوبوی بكىیل می زَىس وٍ فلیٍ ثیىف ؾىتی 3ثٍ پب ذًاؾتٍاوسَ .ط گًوٍ
بحًلی زض یه خبمقٍ زض حبل گصاض اظ ؾىت ثٍ مسضویتٍ مىدط ثٍ قىلگیطی حطوت َبیی زض میبن وؿل
خًان می گطزز ثٍ عًضی وٍ میبًان اظ فطَىگ ذبل خًاوبن ؾره ثٍ میبن آيضز.

اظ عطفی زیگط امطيظ ثب گؿتطـ بمؿیم وبض 4ي برههی قسن امًض ي ثٍ يخًز آمسن وُبزَب ي
ؾبذتبضَبی اختمبفی 5خسیس ظیؿت خُبنَبی 6متقسزی زض خبمقٍ قىل می گیطز .ثٍ ثیبن زیگط "خبمقٍ

ثب چىسگبوٍقسن 7ظیؿتخُبنَب مًاخٍ میقًز ي يؽیفٍ لسیمی زیه مًضز بُسیس خسی لطاض میگیطز"
(ثطگط َ .)73:1381معمبن ثب ایىىٍ ثرفَبی مرتلف خبمقٍ بحت ؾیغطٌ ظیؿت خُبنَبی متقسز زض
میآیس فطز ویع زض ظوسگی ضيظمطٌ ذًز پیًؾتٍ ثب زیگطاوی ضيثٍ ضي میقًز وٍ زض ظیؿت خُبنَبی زیگطی
ثٍ ؾط میثطوس ي لصا لعيمبً ومبزَب ي بقبضیف زیىی اي ضا بأییس ومیوىىس ي حتی گبَی آوُب ضا اوىبض میوىىس.
زض ایه پػيَف وگبضوسگبن پسیسٌ زیىساضی ضا زض ثیه زاوكدًیبن مًضز ثطضؾی لطاض میزَىس لكطی وٍ
ثیكتطیه بأ یط ضا اظ بغییطات اختمبفی -فطَىگی خبمقٍ پصیطفتٍ ي زض ؾغًح مرتلف زیىساضی آوبن بأ یطات
1- educational institotions
2- social control
3- traditional insight
4- division of labor
5- social structurs
6- life worlds
7-pluralization
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لبثل بًخُی گصاقتٍ اؾت .لصا ؾرال انلی وٍ زض ایه پػيَف مغطح میثبقس ایه اؾت وٍ ؾغح
ثطذًضزاضی زاوكدًیبن اظ قبذمَبی زیىساضی زض اثقبز افتمبزی مىبؾىی بدطثی ي فبعفی چمسض اؾت؟
ي چٍ فًامل اختمبفی ثط آن بأ یطگصاض اؾت؟
 -2پیطیىٍ تجرتی پصيَص
 مًبلً ( )1978-1998زض پػيَكی فمبیس مصَجی زاوكدًیبن بطویٍ ضا مًضز ثطضؾی لطاض زازٌاؾت .اؾتسالل محمك ایه اؾت وٍ خبمقٍ پصیطی مصَجی زض ثیه زاوكدًیبن بطویٍ اضبمبء یبفتٍ اؾت.
زاوكدًیبن زض ؾبل  1991وؿجت ثٍ ؾبل  1978خُت گیطی مصَجی لًی زاقتٍاوس ثٍ ذهًل ایىىٍ
زاوكدًیبن افتمبز ثٍ ذسا ضيظ لیبمت يخًز ثُكت ي خُىم ضيظ زايضی ي ایىىٍ لطآن زض ثطگیطوسٌ
زؾتًضات الُی اؾت ضا زض ؾبل  1991وؿجت ثٍ ؾبل  1978ثیكتط پصیطفتٍاوسَ .مچىیه ثیكتط زاوكدًیبن
ایه گًیٍ ضا وٍ فمظ مؿلمبوبن ثٍ ثُكت میضيوس ضز وطزٌ اوس ي ویع اغلت آوُب ثب ایه گًیٍ وٍ اگط اوؿبوُب
زضؾتىبض ثبقىس يلی مصَجی وجبقىس ثٍ ثُكت میضيوس مًافك ثًزٌاوس (مًبلً .)1372
 ثبیط ي ضایت ( )2001زض یه ثطضؾی فطابحلیلی ثٍ بأ یط زیه ثط خطو پطزاذتٍاوس .پطؾف آغبظیهایه بحمیك آن اؾت وٍ آیب ضفتبضَب ي ثبيضَبی مصَجی ثبظزاضوسٌ ضفتبضَبی خىبیی اؾت؟ وتبیح ایه بدعیٍ ي
بحلیل وكبن زاز وٍ ضفتبضَب ي افتمبزات مصَجی یب زیىی ا ط ثبظزاضوسگی متًؾغی زض ضفتبض خىبئی افطاز زاضوس
(.)Baier and Wright, 2001:3-21

 قدبفی ظوس ( )1384فضً َیأت فلمی گطيٌ خبمقٍقىبؾی زاوكگبٌ بطثیت مسضؼ مسلی ضاثطای ؾىدف زیىساضی زض ایطان اضائٍ زازٌ اؾت .زض ایه ممبلٍ محمك پؽ اظ بقطیف زیىساضی ثطذی اظ
مكًُضبطیه مسلَبی زیى ساضی (مسل لىؿىی مسل اؾتبضن ي گان مسل فًوًیبمب مسل زیدبوگ فبوىط ي
ياضلىس مسل ویىگ ي َبوت مسل َمیل فبضة مسل وًضن يال آلجطذت وبویىگُبو ي پیچط) ضا مقطفی
ومًزٌ ي پؽ اظ ثطضؾی ي ومس َط یه اظ آوُب مسلی ضا ثطای ؾىدف زیىساضی زض ایطان اضائٍ زازٌ اؾت .زض
مسل يی زیه زاضای  5ثقس افتمبزات ایمبویبت فجبزیبت اذالیات ي قطفیبت ي زیىساضی ویع قبمل 5
ثقس مقتمس ثًزن مرمه ثًزن اَل فجبزت ثًزن اذالی فمل وطزن ي متكطؿ ثًزن اؾت .يی وكبوٍ َبی
زیىساضی ضا زاقته مقلًمبت زیىی زاقته ؽبَط زیىی اثطاظ ًَیت زیىی زاقته اَتمبو ققبئطی زاقته
مكبضوت زیىی زاقته مقبقطت زیىی اَتمبو زیىی زض ذبوًازٌ زاوؿتٍ ي پیبمسَبی زیىساضی ضا ثیىف الُی
اَل مقىبثًزن مترلك ثًزن ي متمیثًزن مقطفی وطزٌ اؾت.
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 مطقسی ( )1385زض ثطضؾی ؾغح زیىساضی ي گطایفَبی زیىساضی زاوكدًیبن ثطای اذص مسضنوبضقىبؾی اضقس خبمقٍ قىبؾی زاوكگبٌ بُطان زاوكدًیبن وبضقىبؾی ي وبضقىبؾی اضقس زاوكگبٌ نىقتی
امیط وجیط ضا مًضز ثطضؾی لطاض زازٌ اؾت .چبضچًة وؾطی محمك بئًضی ایدبزگطایی اختمبفی پیتط ثطگط
ثًز .ضيـ بحمیك محمك پیمبیكی ي ثب بىىیه پطؾكىبمٍ ثٍ خمـ آيضی اعافبت پطزاذتٍ اؾت .یبفتٍَبی
پػيَف محمك وكبن زاز وٍ ثبيضَبی زیىی زاوكدًیبن زض حس ثبال ي پبیجىسی آوُب ثٍ اودبو مىبؾه فطزی
زیىی زض حس متًؾظ ثٍ ثبالیی اؾت امب پبیجىسی آوُب ثٍ اودبوزازن افمبل خمقی زیىی زض حس وم اضظیبثی
میقًزَ .مچىیه گطایف ثٍ زیه ذهًنی ثطذًضز گعیىكی ثب زیه ي گطایف ثٍ بىثطگطایی زیىی ضياج
ظیبزی ثیه زاوكدًیبن زاضز.
 -3جمعتىذی پیطیىٍ تجرتی تحقیق
ثب بًخٍ ثٍ بىًؿ ي گؿتطزگی بحمیمبت اودبو قسٌ زض حًظٌ زیىساضی وگبضوسٌ ؾقی وطزٌ اؾت بب اظ
ثیه آوُب بحمیمببی ضا وٍ ثب ؾىدٍَبی زلیك پسیسٌ زیىساضی ضا مًضز ؾىدف لطاض زازٌاوس ضا مًضز ثطضؾی
لطاض زَس .اظ آودب وٍ ایه پػيَفَب اظ مُمبطیه مغبلقبت اودبو قسٌ زض ظمیىٍی ؾىدف زیىساضی زض ایطان
َؿتىس ي وبضَبی زیگط ویع وًفبً ثٍ التجبؼ ي ثب اضخبؿ ثٍ آوُب اودبو قسٌ اوس لصا پػيَف حبضط ویع ثب الگً
لطاضزازن آوُب ثٍ ؾىدف ثطذًضزاضی زاوكدًیبن اظ قبذمَبی زیىساضی الساو وطزٌ اؾت .زض پػيَفَبی
اودبو گطفتٍ زض ایه حًظٌ اثقبز گًوبگًوی ثطای اوساظٌگیطی زیىساضی مس وؾط لطاض گطفتٍ اؾت يلی الگًی
زیىساضی گان ي اؾتبضن ( )1968ي آظمًن خُتگیطی مصَجی آلپًضت ( )1967مسل خبمقی اؾت وٍ اوثط
بحمیمبت ؾًزمىسی وٍ زض ایه ظمیىٍ اودبو گطفتٍ اظ آن ثُطٌ گطفتٍاوس .ایه مسل قبمل ثقس مىبؾىی (آییهَب
ي افمبل مصَجی) مىغمی ي فماوی (مقطفت یب زاوف مصَجی) ایسئًلًغیىی (التعاو ثٍ ثبيضَبی مصَجی)
بدطثی (وبؽط ثٍ احؿبؼَبی مصَجی) ي پیبمسی یب وبضثطزی (بأ یط ولی مصَت ثط ظوسگی) اؾتَ .ی
مغبلقٍای زض حًظٌی زیىساضی ومیبًاوس نًضت گیطز مگط پیف اظ آن ي ثٍ ضيقىی اثقبز ي اخعا ي
قبذم َبیِ مقطِف آن زض لبلت مسلی خبمـ فطضٍ قسٌ ثبقس .ثب ایه حبل ومتط مغبلقٍای ضا میبًان
یبفت وٍ مجتىی ثط چىیه مسلی ثبقس .زض مًاضزی ویع وٍ ؾىدف زیىساضی ثط پبیٍی یه مسل نًضت گطفتٍ
اؾت مسل ثٍ وبض ضفتٍ وبماً التجبؾی ثًزٌ اؾت ي یب ثب اوسن بهطفببی زض حس اناح ي بغییط گًیٍَب ي
حساوثط حصف ثطذی اظ اثقبز اضائٍ قسٌ اؾت (قدبفی ظوس .)1384
اظ وؾط ضيـقىبذتی ویع اوثط بحمیمبت اودبوقسٌ زض حًظٌی زیىساضی زض زاذل ي ذبضج اظ وكًض اظ
وًؿ بحمیمبت بًنیفی ثًزٌ ي اثعاض ثٍ وبض گطفتٍ قسٌ زض آوُب ثطای ؾىدف زیىساضی پطؾكىبمٍَبی ذًز
گعاضقی ثًزٌ اؾت.
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زض خمـثىسی ولی میبًان گفت مغبلقٍ زض ظمیىٍ زیىساضی ي ؾىدف آن ثبیؿتی ثب زلت ثیكتطی
َمطاٌ ثبقس .چطا وٍ ظمبوی وٍ اظ مفًُو زیىساضی نحجت میىىیم ثب مًضًفی اوتعافی پیچیسٌ ي چىس ثقسی
ضيثطي َؿتیم ي ایه مؿألٍ ؾىدف زلیك آن ضا ثب مكىل مًاخٍ میؾبظز .ؾىدف زیىساضی العامبت مفًُو
قىبذتی ي ضيـقىبذتی ذبل ذًز ضا زاضز وٍ آن ضا اظ ؾىدف مفبَیم ؾبزٌ ي فیىی متمبیع میؾبظز .لصا
الظو اؾت ثب افعایف زلت ي ابربش ؾبظيوبضَبی الظو زض مطاحل مرتلف پػيَف ثٍ ؾىدف ایه پسیسٌ
اختمبفی الساو قًز.
 -4چارچًب وظری
زض پػيَف حبضط زیسگبٌَبی وؾطیٍپطزاظان واؾیه ي مقبنط اظ حًظٌَبی مرتلف بضبزی ي
وبضوطزی وؾیط امیل زيضویم مبوؽ يثط وبضل مبضوؽ ي وؾطیٍ خبمقٍقىبؾی قىبذت ثطگط ي الومه ثٍ
فىًان چبضچًة وؾطی پػيَف ثطگعیسٌ قس .امب زیسگبٌ ثطگط ي الومه مفیسبطیه وؾطیٍای اؾت وٍ
فطضیبت ایه پػيَف ضا حمبیت میوىىس .ثٍ فمیسٌ ثطگط ي الومه مًضًؿ خبمقٍقىبؾی قىبذت ثطضؾی
ضاثغٍ ؾبذت یب ظمیىٍ اختمبفی ي اوسیكٍ آزو یب ثٍ عًض ولی بقییه اوسیكٍ ي قىبذت اوؿبن اؾت
(میطؾىسؾی .)140:1383
ثطگط ي الومه مقتمسوس وٍ یه وؾبو مقىی مكتطن يالقیبت ضيظمطٌ ضا ثٍ فىًان امطی ثسیُی ي مؿلم
ثطای اوؿبن َب متهًض اؾت وٍ ایه وؾبو ثسیُی ي مكتطن مقىی زض عًل ظمبن ثٍ وىسی بغییط میپصیطز.
آوُب افتمبز زاضوس وٍ افطاز زض بقبمل اختمبفی ي مًلقیتَبی ضيزضضي الگًَبی پیف ؾبذتٍ شَىكبن ضا زضن
می وىىس ي اضگبویؿم اوؿبوی زض بقبمل ثب محیظ مطاحل بىبمل ذًیف ضا عی می وىس .ضاثغٍ اوؿبن ثب زویبی
اختمبفی ضاثغٍ زیبلىتیىی اؾت .ایه زیبلىتیه ثب اوتمبل زویبی اختمبفی ثٍ وؿل خسیس ثٍ يخًز میآیس .زض
ایه مطحلٍ اؾت وٍ زویبی وُبزی ویبظمىس مكطيفیت اؾت ظیطا زض خطیبن اوتمبل يالقیبت زویبی پطمبیگی ي
اوجبقت نًضت میگیطز (حؿیه ظازٌ ي زیگطان .)62:1388
اوحطاف اظ َىدبضَب ظمبوی ضخ میزَس وٍ وُبزَب ثٍ يالقیتَبیی بجسیل قسٌ ثبقىس وٍ پیًوسقبن ضا ثب
ظمیىٍ َبی اضبجبعی ذًیف زض فطآیىسَبی اختمبفی مكرهی وٍ اظ آوُب پسیس آمسٌ اوس گؿیرتٍ قسٌ ثبقىس
(میطؾىسؾی  146:1383ي ثطگط ي الومه .)174:1375
اظ وؾط ثطگط مفبَیم خُبن مصَجی ثب فطآیىسَبی ذبل بحت فىًان "ؾبذتبض بًخیٍ گطی" افتجبض ذًز
ضا حفؼ ي بحىیم میوىىس .اگط ایه ؾبذتبض بضقیف قًز ي یب اظ ثیه ثطيز بؿلظ افتمبزات مصَجی َم ثط
اشَبن اوؿبنَب ثٍ آؾبوی اظ زؾت میضيز .اظ آودبیی وٍ ممطضات ومفَب العاو َب ي وُبزَبی اختمبفی ثؿیبض
قىىىسٌ اوس ویبظ زاضیم وٍ پیًؾتٍ ثٍ یبزمبن آيضزٌ قًز وٍ چٍ ثبیس ثىىیم ي ثبیس مقبوی متجلًض زض فطَىگ ي
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وُبزَب َمیكٍ ثٍ مب گًقعز گطزز .ایه یبزآيضی ضا مىبؾه ثطای مب اودبو میزَىس .اختمبؿ مصَجی ومف
مُمی زض بسايو ثبيض پصیطی ایفب میوىىس .ثطگط ثٍ ومف بًخیٍ مصَجی بأویس میوىس ي ایه ضا یىی اظ
مُمبطیه زغَبی ثكط زض ثطاثط ثیَىدبضی زض ؾطاؾط ببضید میزاوس (َمبن.)149:
َمبوغًض وٍ گفتٍ قس مُمتطیه ضَیبفتی وٍ فطضیبت پػيَف اظ آن اؾترطاج قسٌ اؾت ضَیبفت ثطگط
ي الومه اؾت .اظ آودبیی وٍ آوبن اقبضٌ زاضوس وٍ اضگبویؿم اوؿبوی زض بقبمل ثب محیظ مطاحل بىبمل
ذًیف ضا عی میوىىس ضاثغٍ اوؿبن ثب محیظ ضاثغٍای زیبلىتیىی اؾت .ایه زیبلىتیه قبمل بجبزالت
پسیسٌَبی اختمبفی ثب َم اؾت .زض خطیبن ایه زیبلىتیه ي بجبزالت مقبوی اظ عطیك فطمًلَبی بًخیٍ
وىىسٌ مرتلفی بفؿیط ي بجییه میقًز .زض ظوسگی گصقتٍ زیه ایه بجییه بًخیٍ گطی ضا ثٍ ذًثی اودبو
میزاز امب زض زویبی امطيظ ثب پیسایف ظیؿت خُبن َبی متقسز (مقبوی فطفی متقسز) ومف زیه ضي ثٍ وبَف
ضفتٍ ي زض حًظٌ زیه زویبَبی فطفی متقسز ي ضلیت َم زض زویبی خسیس قىل گطفتٍاوس .اظ خملٍ ضؾبوٍَب
قغل بحهیات التهبز ؾیبؾت ي  ...ایه زویبَبی فطفی متقسز ثٍ وبَف افمبل مىبؾىی زیىی اودبمیسٌ
اؾت .ثىبثطایه بدطثیبت زیىی افطاز بحت بأ یط وؾبوَبی مقبوی متفبيت ي متضبزی لطاض میگیطوس ي زیه ویع
لبزض ثٍ خبی زازن َمٍ ایه وؾبو َبی مقىی خسیس ورًاَس ثًز .ثىبثط آوچٍ ثیبن قس فًاملی وٍ زض ایه
پػيَف ثط زیىساضی مر طوس ي اظ زیس محمك ثٍ فىًان متغیطَبی مؿتمل زض وؾط گطفتٍ قسٌاوس ومف زویبَبی
فطفی ي خُبن ظیؿت َبی مًضز اقبضٌ زض ضَیبفت ثطگط ي الومه َؿتىس.
 -5فرضیٍَای تحقیق
ا ثٍ وؾط میضؾس ثیه پبیگبٌ التهبزی ا اختمبفی زاوكدًیبن ي میعان زیىساضی آوبن بفبيت مقىیزاضی
يخًز زاضز.
 ثٍ وؾط میضؾس ثیه ؾه زاوكدًیبن ي میعان زیىساضی آوبن بفبيت مقىیزاضی يخًز زاضز. ثٍ وؾط میضؾس ثیه خىؿیت زاوكدًیبن ي میعان زیىساضی آوبن بفبيت مقىیزاضی يخًز زاضز.ا ثٍ وؾط میضؾس ثیه میعان وًگطایی زاوكدًیبن ي میعان زیىساضی آوبن ضاثغٍ مقىیزاضی يخًز زاضز.
ا ثٍ وؾط میضؾس ثیه میعان اؾتفبزٌ اظ ضؾبوٍَبی خسیس ي میعان زیىساضی زاوكدًیبن ضاثغٍ مقىیزاضی
يخًز زاضز.
 ثٍ وؾط میضؾس ثیه میعان ضضبیت اظ ظوسگی زاوكدًیبن ي میعان زیىساضی آوبن ضاثغٍ مقىیزاضیيخًز زاضز.
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پايگاه اقتصادی-
اجتماعی
سه

ميسان دينداری
(اعتقادی ،مناسکی ،تجربی ،پيامدی)

جنسيت

وًگرایی

استفاده از رسانو
ىای جديد
رضایت از زوذگی

 -6ريشضىاسی
پػيَف حبضط اظ وًؿ بًنیفی ي ثٍ ضيـ پیمبیكی اودبو قاسٌ اؾات .اعافابت بحمیاك حبضاط ثاب
اؾتفبزٌ اظ اثعاض پطؾكىبمٍ خمـآيضی قسٌاؾت .خبمقٍ آمبضی پػيَف حبضط ولیٍ زاوكدًیبن زاوكگبٌ آظاز
اؾامی ياحس فلًو ي بحمیمبت بُطان وٍ زض زاوكىسٌ فلًو پبیٍ زاوكىسٌ فىی ي مُىسؾی ي زاوكىسٌ فلًو
اوؿبوی مكغًل بحهیل میثبقىس وٍ بقساز آوُب عجك آمبض ثط گطفتٍ اظ آمبض ي اعافابت آن ياحاس  9729وفاط
میثبقس .ثب بًخٍ ثٍ يیػگیَبی خبمقٍ آمبضی ي ظیبز ثًزن خمقیت آن ثطای اودبو پاػيَف ي خماـآيضی
اعافبت ثٍ عًض متًؾظ  375وفط ثٍ فىًان حدم ومًوٍ بقییه گطزیس .ضيـ ومًوٍگیاطی ایاه پاػيَف ثاٍ
نًضت بهبزفی عجمٍای ي ؾُمیٍای اظ میابن زاوكادًیبن زاوكاگبٌ آظاز ياحاس فلاًو ي بحمیمابت بُاطان
اوتربة قسٌ اؾت وٍ قبمل  375وفط اظ زاوكدًیبن ممبعـ وبضقىبؾی اضقس ي زوتطی میثبقىس وٍ ثطاؾابؼ
زي ممغـ بحهیلی اظ ومًوٍگیطی ؾُمیٍای اؾتفبزٌ قس ي ومًوٍَب ثهًضت بهبزفی اوترابة قاسٌاواس .زض
پػيَف حبضط خُت قىبؾبیی افتجبض قبذم َبی پطؾكاىبمٍ اظ افتجابض محتاًایی ناًضی اؾاتفبزٌ قاس ي

107

ؾىدف میعان ثطذًضزاضی ...

پطؾكىبمٍ عطاحی قسٌ ثٍ بقسازی اظ اؾببیس ذجطٌ ي ثطگعیسٌ خبمقٍ قىبؾی زازٌ قس ي يفبق آوُاب زض ماًضز
قبذمَب زلیل ضيقىی ثط افتجبض پطؾكىبمٍ عطاحای قاسٌ اؾاتَ .مچىایه خُات ؾاىدف پبیابیی اثاعاض
پػيَف اظ ضيـ آلفبی وطيوجبخ اؾتفبزٌ قسٌ ي پؽ اظ وسگصاضی ي اؾترطاج زازٌَب آظمًن آلفبی وطيوجابخ
اودبو گطزیس وٍ آلفبی ثٍ زؾت آمسٌ ثبالی  0/7اؾت ثىبثطایه گًیٍ َبی عطاحی قسٌ زاضای لبثلیت افتمابز
اؾت.
 -7یافتٍَای تحقیق
ثطای عجمٍثىسی زاوكدًیبن اظ لحبػ میعان ثطذًضزاضی اظ قبذمَبی زیىساضی میعان زیىساضی
زاوكدًیبن ثٍ ؾٍ ؾغح لًی متًؾظ ي ضقیف زؾتٍثىسی قس .ثٍ گًوٍای وٍ زض ثبظٌ  1بب  5ومطٌ پىح
ثیبوگط ثیكتطیه میعان زیىساضی ي ومطٌ یه ثیبوگط پبییهبطیه میعان زیىساضی اؾت .ثب زؾتٍثىسی میعان
زیىساضی زاوكدًیبن ثٍ ؾٍ زؾتٍ لًی متًؾظ ي ضقیف میبًاویم بفبيت وًؿ زیىساضی زاوكدًیبن ضا ثب َم
ممبیؿٍ وىیم.
جذيل ضمارٌ  :1فراياوی اتعاد دیىذاری داوطجًیان
متغیط

میبوگیه ثب زامىٍ یه بب پىح

لًی

متًؾظ

ضقیف

ثقس افتمبزی

78/4

14/2

7/4

4.63

ثقس مىبؾىی

39/6

18/5

41/9

3.05

ثقس بدطثی

47/9

21/8

30/3

3.21

ثقس پیبمسی

53/8

27/6

18/6

3.18

زیىساضی ولی

54/9

20/5

24/6

3.51

یبفتٍَبی خسيل فًق وكبن میزَس وٍ ثقس افتمبزی زیىساضی وؿجت ثٍ ؾٍ ثقس زیگط (ثقس مىبؾىی
ثقس بدطثی ي ثقس پیبمسی) اظ فطاياوی ثیكتطی ثطذًضزاض ثًزٌ اؾتَ .مچىیه ممساض فسزی زیىساضی اظ
بطویت ممبزیط فسزی چُبض ثقس افتمبزی مىبؾىی بدطثی ي پیبمسی ثسؾت آمسٌ اؾت وٍ ثب بًخٍ ثٍ
خسيل فًق میبًان ثیبن ومًز وٍ  54.9%زضنس اظ افطاز ومًوٍ زاضای زیىساضی لًی  %20.5زاضای زیىساضی
متًؾظ ي  %24.5اظ افطاز ومًوٍ زاضای زیىساضی ضقیفی ثًزٌاوس.
فرضیٍ  :1ثٍ وؾط میضؾس ثیه پبیگبٌ التهبزی -اختمبفی زاوكدًیبن ي میعان زیىساضی آوبن بفبيت
مقىیزاضی يخًز زاضز .ثطای ؾىدف پبیگبٌ اختمبفی -التهبزی مانَب ي قبذمَبی متفبيبی مس وؾط
لطاض گطفتٍ اؾت؛ زض ایه پػيَف ؾٍ قبذم زضآمس قغل ي بحهیات ثطای پبیگبٌ اختمبفی التهبزی
زاوكدًیبن زض وؾط گطفتٍ قسٌ اؾت .ثطای ایه وبض پؽ اظ زؾتٍثىسی زضآمس ثٍ ؾٍ زؾتٍ زضآمس ومتط اظ یه
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میلیًن بًمبن (زضآمس وم) ثیه یه میلیًن بًمبن بب  2میلیًن بًمبن (زضآمس متًؾظ) ي ثبالبط اظ  2میلیًن
بًمبن (زضآمس ثبال) آوگبٌ زضآمس ثب ضطیت  3قغل ثب ضطیت  2ي بحهیات ثب ضطیت  1بأ یط زازٌ قس ي
وُبیتبً ؾٍ عجمٍ اختمبفی -التهبزی ثٍ زؾت آمس.
جذيل ضمارٌ  :2تًزیع فراياوی ترحسة پایگاٌ اقتصادی -اجتماعی
بقساز

زضنس فطاياوی

پبیگبٌ التهبزی اختمبفی
پبییه

167

44.5

متًؾظ

125

33.3

ثبال

83

22.1

ول

375

100

جذيل ضمارٌ  :3مقایسٍ میاوگیه دیىذاری ترحسة پایگاٌ اقتصادی -اجتماعی
ذغبی اوحطاف مقیبض

اوحطاف مقیبض

میبوگیه زیىساضی

پبیگبٌ التهبزی اختمبفی

بقساز

1.388

17.936

148.80

167

پبییه

1.656

18.510

149.31

125

متًؾظ

2.059

18.755

148.82

83

ثبال

0.943

18.263

148.98

375

ول

جذيل ضمارٌ  :4تحلیل ياریاوس گريٌَای اقتصادی -اجتماعی
ؾغح مقىی زاضی

آمبضٌ آظمًن

میبوگیه

زضخٍ آظازی

مدمًؿ مدصيضات

19719

2

39438.9

ثیه گطيٌ

130.318

372

48478.4

زضين گطيٌ

374

87917.3

ول

مدصيضات
0.000

151.314

جذيل ضمارٌ  :5گريٌتىذی میاوگیه دیىذاری طثقات اقتصادی -اجتماعی
Subset for α=0.05

3

2

بقساز
1
6.341

3.752
1.563
1.000

1.000

1.000

167

پبییه

125

متًؾظ

83

ثبال
ؾغح مقىیزاضی
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ثب بًخٍ ثٍ خسيل  5اظ وؾط آمبضی ثیه زیىساضی ي گطيٌَبی مرتلف پبیگبٌ التهبزی -اختمبفی
اذتاف مقىیزاضی زض ؾغح  0.05يخًز زاضز .گطيٌَبی التهبزی -اختمبفی پبییه ثب میبوگیه 6.341
ثیكتطیه زیىساضی ضا زاضا ثًزوس گطيٌَبی التهبزی -اختمبفی متًؾظ ثب میبوگیه  3.752زض گطيٌ زيو ي
گطيٌ التهبزی -اختمبفی ثبال ثب میبوگیه  1.563زض گطيٌ ؾًو زیىساضی لطاض گطفتىس .ثىبثطایه فطضیٍ ضاثغٍ
ثیه پبیگبٌ التهبزی -اختمبفی ي زیىساضی مًضز بأییس لطاض میگیطز .خسيل ثبال وكبن میزَس وٍ ؾٍ عجمٍ
زض ؾٍ گطيٌ مرتلف زیىساضی لطاض زاضوس.
فرضیٍ  :2بفبيت مقىیزاضی زض میعان زیىساضی زاوكدًیبن ثب بًخٍ ثٍ ضزٌَبی مرتلف ؾىی آوبن
يخًز زاضز.
جذيل ضمارٌ  :6آمارٌ َای تًصیفی
بقساز

میبوگیه

اوحطاف اؾتبوساضز

زامىٍ بغییطات

ومتطیه ممساض

375

34.12

0.703

49

18

ثیكتطیه ممساض
57

جذيل ضمارٌ  :7مقایسٍ میاوگیه دیىذاری ترحسة ردٌَای مختلف سىی

میبوگیه زیىساضی

بقساز

ضزٌَبی ؾىی

198.34

133

ومتط اظ  25ؾبل

172.14

114

 25بب  35ؾبل

148.17

62

 35بب  45ؾبل

132.19

56

ثیكتط اظ  45ؾبل

ثب بًخٍ ثٍ خسيل  7میبوگیه زیىساضی زض ضزٌ ؾىی ومتط اظ  25ؾبل ( )198.34اظ َمٍ ثیكتط ي میعان
زیىساضی زض ضزٌ ؾىی ثیكتط اظ  45ؾبل اظ َمٍ ومتط ( )132.19اؾت.
جذيل ضمارٌ  :8آزمًن آوًا ()ANOVA
ممساض آمبضٌ آظمًن

ؾغح مقىیزاضی

3.755

0.012

ثب بًخٍ ثٍ خسيل  8مكبَسٌ می قًز ؾغح مقىیزاضی آظمًن  0.012ومتط اظ  0.05می ثبقس ثىابثطایه
فطو نفط ضز قسٌ یقىی بفبيت مقىیزاضی زض میعان زیىساضی زاوكدًیبن ثب بًخاٍ ثاٍ ضزٌ َابی مرتلاف
ؾىی آوبن يخًز زاضز .ثطای ثطضؾی ایه وٍ ایه بفبيت َب زض ودبؾت اظ آظمًن  LSDاؾتفبزٌ میوىیم.
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جذيل ضمارٌ  :9آزمًن LSD
ؾغح مقىی زاضی
0.454

 25بب  35ؾبل

0.025

 35بب  45ؾبل

0.03

ثیكتط اظ  45ؾبل

0.454

ومتط اظ  25ؾبل

0.135

 35بب  45ؾبل

0.454

ثیكتط اظ  45ؾبل

0.025

ومتط اظ  25ؾبل

0.135

 25بب  35ؾبل

0.025

ثیكتط اظ  45ؾبل

0.03

ومتط اظ  25ؾبل

0.454

 25بب  35ؾبل

0.025

 35بب  45ؾبل

ومتط اظ  25ؾبل

 25بب  35ؾبل

 35بب  45ؾبل

ثیكتط اظ  45ؾبل

ثب بًخٍ ثٍ خسيل مقیه میقًز وٍ میعان زیىساضی زض ثیه گطيٌ َبی مرتلف ظیط بفبيت مقىبزاضی ثب
َم زاقتٍ اؾت:
ؾىیه ومتط اظ  25ؾبل ي ؾىیه ثیه  35بب  45ؾبل
ؾىیه ومتط اظ  25ؾبل ي ؾىیه ثیكتط  45ؾبل
ؾىیه ثیه  35بب  45ؾبل ي ؾىیه ثیكتط اظ  45ؾبل
فرضیٍ  :3بفبيت مقىیزاضی زض میعان زیىساضی زاوكدًیبن ثب بًخٍ ثٍ خىؿیت آوبن يخًز زاضز.
جذيل ضمارٌ  :11آمارٌَای تًصیفی
میبوگیه
ظوبن

3.73

مطزان

3.29

جذيل ضمارٌ  :11وتایج آزمًن  levenترای تررسی تراتری ياریاوسَا
آمبضٌ آظمًن

ؾغح مقىیزاضی

0.008

0.931

ثب بًخٍ ثٍ خسيل ثبال چًن ؾغح مقىیزاض آظمًن  )0.931( levenاظ  0.05ثیكتط اؾت ثىبثطایه فطو
نفط ضز ومیقًز یقىی ياضیبوؽَب ثطاثطوس.
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جذيل ضمارٌ  :12آزمًن T
ممساض آمبضٌ آظمًن

ؾغح مقىیزاضی

2.76

0.000

ثب بًخٍ ثٍ خسيل  12مكبَسٌ میقًز ؾغح مقىیزاضی آظمًن  0.000ومتط اظ  0.05میثبقس ثىبثطایه
فطو نفط ضز قسٌ یقىی بفبيت مقىیزاضی زض میعان زیىساضی زاوكدًیبن ثب بًخٍ ثٍ خىؿیت آوبن يخًز
زاضز ي ثب بًخٍ ثٍ ثبالبط ثًزن میبوگیه زیىساضی زض ظوبن مقیه میقًز وٍ زیىساضی زض ظوبن ثیكتط اظ مطزان
اؾت.
فرضیٍ  :4ثیه ضضبیت اظ ظوسگی ي میعان زیىساضی زاوكدًیبن ضاثغٍ مقىیزاضی يخًز زاضز.
جذيل ضمارٌ  :13آزمًن َمثستگی پیرسًن دي متغیر میسان رضایت از زوذگی ي میسان دیىذاری
متغیط 1

متغیط 2

ضضبیت اظ ظوسگی

میعان زیىساضی

بقساز
375

ممساض ضطیت َمجؿتگی پیطؾًن
0.754

ؾغح مقىی زاضی
0.000

ثب بًخٍ ثٍ خسيل  13مكبَسٌ میقًز ؾغح مقىیزاضی آظمًن  0.000ومتط اظ  0.05میثبقس ثىبثطایه
فطو نفط ضز قسٌ ي ثب اعمیىبن  %95می بًان گفت ضاثغٍ مقىیزاضی ثیه زي متغیط مًضز ثطضؾی يخًز
زاضز .ثب بًخٍ ثٍ مثجت ثًزن فامت ضطیت َمجؿتگی ( )0.754ثیه زي متغیط ضاثغٍ مؿتمیم ثطلطاض اؾت
یقىی ثب افعایف یىی زیگطی ویع افعایف مییبثس.
فرضیٍ  :5ثیه میعان اؾتفبزٌ اظ ضؾبوٍَبی خسیس ي میعان زیىساضی زاوكدًیبن ضاثغٍ مقىیزاضی يخًز
زاضز.
جذيل ضمارٌ  :14آزمًن َمثستگی پیرسًن دي متغیر میسان استفادٌ از رساوٍَای جذیذ ي میسان دیىذاری
متغیط 1

متغیط 2

بقساز

ممساض ضطیت َمجؿتگی پیطؾًن

ؾغح مقىی زاضی

میعان اؾتفبزٌ اظ ضؾبوٍ َبی خسیس

زیىساضی

375

-0.783

0.001

ثب بًخٍ ثٍ خسيل  14مكبَسٌ می قًز ؾغح مقىیزاضی آظمًن  0.001ومتط اظ  0.05میثبقس ثىبثطایه
فطو نفط ضز قسٌ ي ثب اعمیىبن  %95میبًان گفت ضاثغٍ مقىیزاضی ثیه زي متغیط مًضز ثطضؾی يخًز زاضز
ي ثب بًخٍ ثٍ ایه وٍ فامت ضطیت َمجؿتگی مىفی میثبقس ثىبثطایه زي متغیط مًضز ثطضؾی ضاثغٍ مقىًؼ
زاقتٍ ي ثب افعایف یىی زیگطی وبَف مییبثس.
فرضیٍ  :6ثیه میعان وًگطایی زاوكدًیبن ي میعان زیىساضی آوبن ضاثغٍ مقىیزاضی يخًز زاضز.
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جذيل ضمارٌ  :15آزمًن َمثستگی پیرسًن دي متغیر میسان استفادٌ از رساوٍَای جذیذ ي میسان دیىذاری
متغیط 1

متغیط 2

میعان وًگطایی

زیىساضی

بقساز
375

ممساض ضطیت َمجؿتگی پیطؾًن

ؾغح مقىی زاضی

-0.657

0.003

ثب بًخٍ ثٍ خسيل  15مكبَسٌ میقًز ؾغح مقىیزاضی آظمًن  0.003ومتط اظ  0.05میثبقس ثىبثطایه
فطو نفط ضز قسٌ ي میبًان گفت ضاثغٍ مقىیزاضی ثیه زي متغیط مًضز ثطضؾی يخًز زاضز.
تحلیل رگرسیًن چىذ متغیرٌ
 ثطضؾی ضاثغٍ ثیه متغیط ياثؿتٍ (میعان زیىساضی) ي متغیطَبی مؿتمل (پبیگبٌ التهبزی اختمبفی ؾهخىؿیت وًگطایی اؾتفبزٌ اظ ضؾبوٍ َبی خمقی ذبضخی ي ضضبیت اظ ظوسگی) ثب ومه ضگطؾیًن.
مقبزلٍ ضگطؾیًن ثٍ مىؾًض بقییه ضاثغٍ ثیه متغیطَبی مؿتمل ي متغیط ياثؿتٍ ثطضؾی می قًز .ممساض
ضطیت بقییه ثیبن وىىسٌ ایه اؾت وٍ چٍ ممساض اظ بغییطات متغیط ياثؿتٍ ثٍ ومه متغیطَبی مؿتمل بجییه
می قًز .ث ب ومه ضطایت ثتب می بًان مقبزلٍ ضگطؾیًوی ضا وًقتَ .مچىیه ضطایت ثتبی اؾتبوساضز قسٌ
زض بقییه ؾُم وؿجی َط متغیط زض بغییطات متغیط ياثؿتٍ مر ط اؾت .ضطیت ثتبی َط متغیط مؿتملی وٍ ثیكتط
ثًز ثٍ مقىبی ایه اؾت وٍ ؾُم وؿجی ثیكتطی زض بغییطات متغیط ياثؿتٍ زاضز.
جذيل ضمارٌ  :16تحلیل رگرسیًوی تأثیر متغیر َای مستقل تر میسان دیىذاری
ؾغح مقىی زاضی

آمبضٌ t

0.000

5.471

0.003

-2.95

-0.187

0.000

-5.05

-0.125

(ضطیت اؾتبوساضز قسٌ ثتب)

ذغبی اؾتبوساضز

ضطیت ثتب

0.631

3.45

فسز بثت

0.016

-0.048

پبیگبٌ التهبزی اختمبفی

0.017

-0.086

ؾه

0.000

3.56

0.116

0.016

0.056

خىؿیت

0.000

-3.14

-0.147

0.014

-0.044

وًگطایی

0.000

-3.46

-0.243

0.054

-0.037

اؾتفبزٌ اظ ضؾبوٍ َبی خسیس

0.004

2.85

0.148

0.02

0.057

ضضبیت اظ ظوسگی

sig ;0.000

F ;3.46

R2=0.634
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ثب بًخٍ ثٍ خسيل  19ممساض ضطیت بقییه ثطاثط  0.634اؾت یقىی %63.4اظ بغییطات متغیط ياثؿتٍ
بًؾظ متغیطَبی مؿتمل بجییه میقًزَ .مچىیه ثب بًخٍ ثٍ ایه وٍ ؾغح مقىیزاضی آظمًن ANOVA

ومتط اظ  0.05اؾت میبًان گفت مسل ثطاظـ زازٌ قسٌ مسل مىبؾجی اؾت ي ضاثغٍ ضگطؾیًوی ذغی
اؾتَ .مبوگًوٍ وٍ اظ خسيل فًق مكبَسٌ میقًز متغیطَبی اؾتفبزٌ اظ ضؾبوٍَبی خسیس ثب ضطیت
اؾتبوساضز  0.243پبیگبٌ التهبزی -اختمبفی ثب ضطیت اؾتبوساضز  0.187ي میعان ضضبیت اظ ظوسگی ثب
ضطیت اؾتبوساضز  0.148ثیكتطیه ومف ضا زض بجییه بغییطات میعان زیىساضی (متغیط ياثؿتٍ) زاضوس.
 -8وتیجٍگیری
ایه پػيَف ثب َسف ؾىدف میعان ثطذًضزاضی زاوكدًیبن زاوكگبٌ آظاز اؾامی ياحس فلًو ي
بحمیمبت بُطان اظ قبذم َبی زیىساضی ي فًامل اختمبفی مر ط ثط آن اودبو پصیطفت .ثطای پبؾرگًیی ثٍ
پطؾف انلی پػيَف ثب اؾتفبزٌ اظ پطؾكىبمٍ محمك ؾبذتٍ ي ومًوٍای  375وفطی اظ زاوكدًیبن ثٍ
گطزآيضی زازٌ َبیی پطزاذتٍ قس وٍ ثٍ وحًی الگًیی زیىساضی زاوكدًیبن ي اثقبز ي مرلفٍَبی آن ضا
بًضیح میزَىس.
وتبیح ایه پػيَف وكبن میزَس وٍ ثبيضَبی زیىی زاوكدًیبن زض حس متًؾظ میثبقس (میبوگیه  3.51اظ
 )5وٍ بب حسيزی ثب بحمیمبت پیكیه َمرًاوی زاضز (ؾطاج ظازٌ 1380؛ میطؾىسؾی  1383ي بًؾلی .)1385
ثیكتطیه میعان زیىساضی زاوكدًیبن زض ثقس افتمبزی زیىساضی ثًز (میبوگیه  4.63اظ  )5ي ومتطیه میعان
زیىساضی زاوكدًیبن زض ثقس مىبؾىی زیىساضی ثًز (میبوگیه  3.05اظ  .)5زض ثقس بدطثی (فبعفی) زیىساضی
میعان زیىساضی زاوكدًیبن (میبوگیه  3.21اظ  )5حبوی اظ متًؾظ ثًزن زیىساضی زض ایه ثقس اؾت .زض ثقس
پیبمسی ویع میعان زیىساضی زاوكدًیبن متًؾظ اؾت (میبوگیه  3.18اظ  .)5ثٍ عًض ذانٍ زاوكدًیبن زض
اثقبز لغیفبط زیىساضی (افتمبزی ي فبعفی) زیىساضی ثبالبطی ضا اظ ذًز وكبن زازٌ اوس .ومطات ثٍ زؾت آمسٌ
زض ثقس مىبؾىی زیىساضی میثبیؿت مًضز بًخٍ لطاض گیطز چًن زض ایه ثقس میعان زیىساضی زاوكدًیبن
پبییه اؾت (میبوگیه  3.05اظ  .)5پبییه ثًزن میعان زیىساضی زض ایه ثقس وبقی اظ ایه اؾت وٍ زض ایه ثقس
ثیكتط افمبل خمقی مًضز وؾط اؾت .اظ مدمًؿ ومطات اثقبز زیىساضی زض ایه پػيَف ثٍ یه قبذم
ولیبط وٍ َمبن زیىساضی ولی اؾت میضؾیم .زض زیىساضی ولی وٍ حبنل خمـ اثقبز چُبض گبوٍ زیىساضی
اؾت میبوگیه  45/8زضنس وكبن میزَس وٍ ایه میعان متًؾظ ضي ثٍ پبییه میثبقس ي فلت وم ثًزن ایه
میعان وبقی اظ اثقبز پیبمسی بدطثی ي مىبؾىی زیىساضی میثبقس.
آظمًن بدطثی فطضیبت پػيَف وكبن زاز وٍ ثیه زیىساضی ي خىؿیت زاوكدًیبن اضبجبط مقىیزاضی
يخًز زاضز .میبوگیه زیىساضی اظ يخًز بفبيت مقىیزاض ثیه زیىساضی زذتطان ي پؿطان اؾت .میبوگیه
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زیىساضی زذتطان  170.21ي میبوگیه زیىساضی پؿطان  132.11می ثبقس ي ایه ضاثغٍ حبوی اظ زیىساضی ثیكتط
زذتطان زض ممبیؿٍ ثب پؿطان اؾت .ثٍ عًض ولی زض ایه پػيَف ظوبن زض ممبیؿٍ ثب مطزان زیىساضی ثیكتطی ضا
اظ ذًز وكبن زازوس .زض بجییه ایه پسیسٌ می بًان گفت وٍ ظوبن ثب ابىبی ثٍ مصَت ي ثبيضَبی زیىی زض
باـ اوس بب خبیگبٌ متقبلیبطی ثطای ذًز زؾت ي پب وىىس بب اظ ایه عطیك ثتًاوىس بب حسی محطيمیت َب ي
محسيزیت َبی ظوسگی ذًز ضا بؿىیه زَىس .مطزان ویع ثب ثطذًضزاضی اظ اوًاؿ آظازیَبی اختمبفی اظ
امىبوبت ثیكتطی ثطذًضزاض َؿتىس ي ایه فبمل میبًاوس ویبظ آوُب ضا ثٍ آمًظٌَبی زیىی وبَف زَس .یه اظ
متغیطَبی زیگطی وٍ زض ایه پػيَف ضاثغٍ آن ثب زیىساضی مًضز ؾىدف لطاض گطفت ؾه ثًز .یبفتٍَبی ایه
پػيَف اظ عطیك ممبزیط َمجؿتگی پیطؾًن وكبن میزَس وٍ ثیه ؾه ي زیىساضی َی ضاثغٍ مقىیزاضی
يخًز وساضز .یقىی َطچٍ ؾه افعایف یبثس زض زیىساضی پبؾرگًیبن بغییطی ایدبز ومیقًز.
اظ متغیطَبی زیگط بأ یطگصاض ثط زیىساضی زاوكدًیبن پبیگبٌ التهبزی -اختمبفی ثًز .یبفتٍَبی ایه
پػيَف وكبوگط ایه ثًزوس وٍ زاوكدًیبن ثب پبیگبٌ التهبزی -اختمبفی متفبيت میعان زیىساضی متفبيبی ثب
یىسیگط زاضوس .زض ایه ضاثغٍ میبًان گفت وٍ زض عجمبت پبییه خبمقٍ ثٍ فلت محسيزیت زؾتطؾی ثٍ
بىىًلًغی َبی وًیه ياثؿتگی آوبن ثٍ ثبيضَبی زیىی ثیكتط اؾت .زض عجمبت ثبال ثٍ زلیل ثطذًضزاضی ثیكتط
اظ اوًاؿ امىبوبت زض حًظٌَبی اعافببی ي ضؾبوٍای اضبجبط ثیكتط ثب زویبَبی مسضن ي ا طپصیطی ایه عجمبت
اظ آن زض وبَف زیىساضی زاوكدًیبن ثٍ يیػٌ زض اثقبز مىبؾىی بدطثی ي پیبمسی زیىساضی آوبن مر ط اؾت.
بأ یط ضؾبوٍَبی خسیس اظ لجیل قجىٍَبی اختمبفی مدبظی مبًَاضٌ ایىتطوت ي  ...ویع اظ خملٍ فًاملی
ثًزوس وٍ بأ یط آوُب زض ایه پػيَف ثط زیىساضی مًضز آظمًن لطاض گطفت .ضطیت َمجؿتگی متغیط ضؾبوٍ
َبی خسیس ثب زیىساضی  67زضنس ثٍ زؾت آمس .وؿبوی وٍ اظ ضؾبوٍ َبی خسیس مبوىس قجگٍَبی اختمبفی
مدبظی مبًَاضٌ ایىتطوت اؾتفبزٌ ثیكتطی وطزوس میعان زیىساضی ومتطی اظ ذًز ثطيظ زازٌاوس .فهط
اضبجبعبت ي ؽًُض پسیسٌَبیی چًن ایىتطوت ي مبًَاضٌ مطظَب ضا قىؿتٍ ي زَىسٌ خُبوی ضا ثٍ يخًز آيضزٌ
اؾت .زض زویبی امطيظی ضؾبوٍ َب بمبو حًظٌَبی ظوسگی افطاز ضا متأ ط ؾبذتٍ اوس .ثطوبمٍضیعیَبیی وٍ
ضؾبوٍَبی خسیس زاضوس ي آوچٍ وٍ اقبفٍ میزَىس ثسين قه زض وبَف گطایف خًاوبن ثٍ مصَت بأ یطات
ثؿیبضی زاضز .ضؾبوٍَب ومتط ثٍ ثبيضَبی زیىی ي ثٍ يیػٌ افمبل ي مىبؾه زیىی بًخٍ زاضوس .زض چىیه
قطایغی وٍ َط وساو اظ ضؾبوٍَبی خسیس ي وُبزَبی مرتلف خبمقٍپصیطی اضظقی ذبل ضا ثٍ خًاوبن
اقبفٍ میزَىس خبمقٍ زچبض بىثط اضظقی میقًز ي ازامٍ ایه امط لبفسببً ثط زیىساضی خًاوبن بأ یطات ظیبن
ثبضی ضا ذًاَس گصاقت.
وًگطایی ویع ثٍ فىًان یىی اظ متغیطَبی زیگط بأ یطگصاضی آن ثط زیىساضی زاوكدًیبن مًضز بأییس لطاض
گطفت .ممساض ضطیت َمجؿتگی پیطؾًن ( )-0.65وكبن میزَس وٍ ثیه ایه زي متغیط ضاثغٍ مقىیزاضی
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يخًز زاضز .یقىی َطچمسض زاوكدًیبن گطایكبت وًگطایبوٍ زاقتٍ ثبقىس ي اظ ؾىت ي اضظـ َبی لسیمی وٍ
اظ ؾًی يالسیىكبن ثٍ آوُب اوتمبل زازٌ قسٌ فبنلٍ ثگیطوس التعاو زیىی اقبن وبَف می یبثس .زض ایه ضاثغٍ
میبًان گفت وُبزَبی مؿريل خبمقٍپصیطی زاوكدًیبن ثب اذتال فملىطز مًاخٍ َؿتىس ي وبضوطز ذًز ضا
آن چىبن وٍ ثبیس اودبو ومیزَىس .وُبزَبی مؿريل اظ لجیل زاوكگبٌ نىبیـ فطَىگی ي  ...اضظـَبی
وًگطایبوٍ ضا اقبفٍ میزَىس ي ایه ثبفث میقًز اضظـَبی ؾىتی وبضوطز ذًز ضا اظ زؾت ثسَىس.
ضضبیت اظ ظوسگی ثٍ فىًان آذطیه متغیط ثب ضطیت َمجؿتگی ( )-0.75ثط زیىساضی زاوكدًیبن
بأ یطگصاض اؾت .زاوكدًیبوی وٍ ثیكتطیه میعان ضضبیت اظ ظوسگی ضا زاضوس میعان زیىساضی ثیكتطی زض
ممبیؿٍ ثب زاوكدًیبوی زاضوس وٍ میعان ضضبیت اظ ظوسگی زض آوُب پبییه اؾت .زض ایه ضاثغٍ میبًان گفت
ظمبوی وٍ قطایظ اختمبفی ثٍ گًوٍ ثبقس وٍ افطاز وتًاوىس اظ ظوسگی ذًیف احؿبؼ ضضبیتذبعط زاقتٍ
ثبقىس ایه احؿبؼ فسو ضضبیت ثط خىجٍَبی زیگط ظوسگی آوبن مه خملٍ زیىساضی آوبن بأ یط میگصاضز.
وتبیح ثٍزؾت آمسٌ زض ایه پػيَف مریس وؾطیببی اؾت وٍ زض الگًی بحلیل وؾطی زض مًضز بأ یط
متغیطَبی خىؿیت ؾه پبیگبٌ التهبزی -اختمبفی ضؾبوٍ َبی خمقی وًگطایی ي ضضبیت اظ ظوسگی ثط
متغیط زیىساضی زاوكدًیبن ثیبن قسٌ اؾت .ثب بًخٍ ثٍ بدعیٍ ي بحلیل زازٌَبی آمبضی ثٍ زؾت آمسٌ اظ
مغبلقٍ زیىساضی ثٍ ایه وتیدٍ میضؾیم وٍ زیىساضی زاوكدًیبن ي التعاو آوبن ثٍ زیه زض حبل وبَف اؾت.
اضبجبط ظودیطياض میبن زیىساضی ي مؿبیل اختمبفی نبحتوؾطان محممبن وبضقىبؾبن ي فالٍمىسان ضا
می علجس بب ثب ضيیىطزَبی مرتلف اختمبفی فطَىگی ؾیبؾی ي  . . .ثٍ ایه ممًلٍ وگطیؿتٍ ي وؿجت ثٍ
وبَف آن چبضٌاوسیكی ومبیىس ي ثب اضائٍ ضاَىبضَبی فملی زاوكدًیبن ضا ثب آؾیتَبی وبَف زیىساضی آقىب
ؾبظوس.
ثط مجىبی یبفتٍَبی ایه پػيَف ي ثب بىیٍ ثط چبضچًة وؾطی میبًان ضاَجطزَبی ظیط ضا ثطای گطایف
زاوكدًیبن ثٍ زیه پیكىُبز ومًز:
1ا ثب بًخٍ ثٍ ایىىٍ ضضبیت اظ ظوسگی یىی اظ مُمتطیه فًامل بأ یطگصاض ثط زیىساضی زاوكدًیبن اؾت
ثىبثطایه پیكىُبز می قًز مُمتطیه ویبظَبی آوبن ضا قىبؾبیی ي ثطای ضفـ آن ثطوبمٍ ضیعی ومًز.
2ا ثب بًخٍ ثٍ یبفتٍَبی پػيَف اؾتفبزٌ اظ ضؾبوٍای خسیس میبًاوس ثط زیىساضی زاوكدًیبن بأ یطگصاض
ثبقس .لصا ضطيضی اؾت اثتسا وؾطؾىدیَبیی زض ایهثبضٌ نًضت ثگیطز بب ذًاؾتٍَب ي ویبظَبی مربعجبن
(ثٍذهًل خًاوبن) ضا ايلًیتثىسی ومًز بب ثتًان مغبثك ثب آنَب ثطوبمٍضیعیَبی ذبنی ضا اودبو زاز .یىی
اظ ضاٌوبضَبی مىبؾت ایه اؾت وٍ مؿريالن میبًاوىس وًؿ ثطوبمٍَبی مًضز فالٍ خًاوبن ضا خًیب قًوس ي
ؾپؽ ثٍ اخطای ثطوبمٍَبیی ثپطزاظوس وٍ مًضز اؾتمجبل آوبن ثبقس.
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3ا ثب بًخٍ ثٍ یبفتٍَبی پػيَف وًگطایی میبًاوس ثط زیىساضی بأ یطگصاض ثبقس .یقىی َطچمسض وًگطایی
افعایف یبثس زیىساضی زاوكدًیبن ویع افعایف مییبثس ي ثبلقىؽ .ثىبثطایه ثبیؿتٍ اؾت ثب گؿتطـ اضظـَبی
ؾىتی ي بطيیح آن زض ثیه خًاوبن اظ عطیك ؾبظيوبضَبی مىبؾت زض خلًگیطی ي وبَف زیىساضی السامبت
الظو ضا اودبو زاز.
 -4زض ضاؾتبی وُبزیىٍ وطزن ثبيضَبی زیىی زض زاوكدًیبن ثُطٌگیطی اظ ؽطفیت قجىٍَبی اختمبفی
مدبظی زض خُت آمًظـ ي وُبزیىٍؾبظی الگًَبی شَىی ي ضفتبضی ثٍ مىؾًض مهًنؾبظی آوبن زض ثطاثط
فًامل مر ط ثط بغییطات میعان زیىساضی پیكىُبز میگطزز.
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 .7ذسایبضی فطز محمس ( )1385آمبزٌؾبظی ي َىدبضیبثی ممیبؼ ؾىدف زیىساضی زاوكدًیبن عطح
پػيَكی زاوكىسٌ ضياوكىبؾی زاوكگبٌ بُطان.
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 .17قیًلؿًن ضیچبضز ( )1374اؾتسالل آمبضی زض فلًو ضفتبضی بطخمٍ فلیطضب ویبمىف خلس زيو
اوتكبضات خُبز زاوكگبَی بُطان.
 .18ؾبضيذبوی ثبلط ( )1384ضيـَبی بحمیك زض فلًو اختمبفی وكط پػيَكگبٌ فلًو اوؿبوی ي مغبلقبت
فطَىگی بُطان.
 .19ؾبفی اضؾی ایطج ( )1389مُبضتَبی وًقتبضی پػيَف زض فلًو اختمبفی اوتكبضات ثُمه ثطوب
بُطان.
 .20ؾطاج ظازٌ حؿه ( )1384چبلفَبی زیه ي مسضویتٍ عطح وً بُطان.
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قمبضٌ ايل ثُبض.
 .22واوتطی ذلیل ( )1387پطزاظـ ي بحلیل زازٌَب زض بحمیمبت اختمبفی ا التهبزی فطَىگ نجب
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بُطان.
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