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چکیذُ
ٔمبِ ٝحبضش ثشٌشفت ٝاص پظٞٚـی اػت ثب ػٛٙاٖ ثشسػی ساثغ ٝثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ ٟٔ ٚبست ٞبی
ص٘ذٌی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔمغغ دثیشػتبٖ  ٚپیؾ دا٘ـٍبٞی ؿٟش ایزٞ ٚ ،ٜذف وّی آٖ تؼییٗ ساثغ ٝآٔٛصؽ
ثضسٌؼبالٖ (پذساٖ ٔ ٚبدساٖ) ٟٔ ٚبست ٞبی ص٘ذٌی فشص٘ذاٖ آٟ٘ب  ٚاٞذاف خضئی آٖ تؼییٗ ساثغ ٝآٔٛصؽ
ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ) ثب ٟٔبست ٞبی پیـٍیشی اص آػیت ٞبی اختٕبػی ،استجبط ثیٗ فشدی  ٚاستجبط
اختٕبػیٟٔ ،بست حُ ٔؼئّ ،ٝخٛدآٌبٞی  ٚت لٕیٓ ٌیشی فشص٘ذاٖ آٟ٘ب ثٛد ٜاػت .پظٞٚـٍشاٖ ثٙٔ ٝظٛس
دػتیبثی ث ٝاٞذاف خٛد ،خبٔؼ ٝآٔبسی پظٞٚؾ سا وّی ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔمغغ دثیشػتبٖ  ٚپیؾ دا٘ـٍبٞی
ؿٟش ایز ،ٜؿبُٔ٘ 8700فش ا٘تخبة ٕ٘ٛد٘ذ ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبسی عجك خذ َٚوشخؼی ٛٔ ٚسٌبٖ ٘ 358فش ث ٝسٚؽ
تلبدفی ػبد ٜا٘تخبة ؿذ .ثشا ی تٟی ٝاثضاس ا٘ذاصٌ ٜیشی اص پشػـٙبٔٔ ٝحمك ػبختٟٔ ٝبستٟبی ص٘ذٌی وٝ
لجالً تٛػظ حؼٗ صادٙٞ ) 1388( ٜدبسیبثی ؿذ ٜثٛد ،اػتفبدٕٛ٘ ٜد ٚ .دس فشْ پشػـٙبٔ ٝاص دا٘ؾ آٔٛصاٖ
خٛاػت ٝؿذ تب ػغح آٔٛصؽ پذساٖ ٔ ٚبدساٖ خٛد سا ثب ا٘تخبة ٌضیٞ ٝٙبی كحیح ٔـخق ٕ٘بیٙذ .ثشای
اخشای اكّی  393پشػـٙبٔ ٝثب احتٕبَ  %10ػذْ ثشٌـت تٛصیغ  ٚدس ٟ٘بیت  371پشػـٙبٔ ٝخٕغ آٚسی
ؿذ .دادٞ ٜبی خٕغ آٚسی ؿذ ٜاص عشیك آٔبس تٛكیفی ؿبُٔ (خذا َٚتٛصیغ فشاٚا٘ی ،فشاٚا٘ی دسكذی،
ٔیبٍ٘یٗ ،ا٘حشاف ٔؼیبس ،ضشیت ودی  ٚوـیذٌی)  ٚآٔبس اػتٙجبعی ؿبُٔ (آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی
اػپیشٔٗ  ٚآصٔ ٖٛخی د )ٚاص عشیك ٘شْ افضاس ٛٔ SPSSسد تدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفت٘ .تبیح ثذػت آٔذٜ
٘ـبٖ داد و ٝثب اعٕیٙبٖ  %99ثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ)  ٚثٟجٛد ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی دا٘ؾ آٔٛصاٖ
ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسدٕٞ .چٙیٗ ثب اعٕیٙبٖ % 99ثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ)  ٚثٟجٛد ٟٔبست ٞبی
پیـٍیشی اص آػیت ٞبی اختٕبػی ،استجبط ثیٗ فشدی  ٚاختٕبػی ،حُ ٔؼئّ ،ٝخٛدآٌبٞی  ٚتلٕیٓ ٌیشی
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد.
ٍاشُ ّبی کلیذی :آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖٟٔ ،بست ٞبی ص٘ذٌی دا٘ؾ آٔٛصاٖ.

 -1ایٗ ٔمبِ ٝثشٌشفت ٝاص سػبِ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ ٔی ثبؿذ.

 دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ـ ٚاحذ سٚد ،ٗٞػضٞٛیأت ػّٕی  ٚاػتبدیبس ٌش ٜٚػّ ْٛتشثیتی ،سٚد ٗٞـ ایشاٖ
 وبسؿٙبع اسؿذ ثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصؿی  ٚدا٘ؾ آٔٛخت ٝدا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ سٚدٗٞ
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هقذهِ
أشٚص ٜثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝد٘یبی ٔب سٚص ث ٝسٚص ٔبؿیٙی  ٚپیچیذ ٜتش ؿذ ٕٝٞ ٚ ٜچیض حتی ساثغٝ
ا٘ؼبٖ ٞب ٘یض تحت تأثیش تىِٛٛٙطی لشاس ٌشفتٔ ٚ ٝؼبئُ حؼبع ا٘ؼبٖ و ٝدس ٚالغ ٔحٛس اكّی
ص٘ذٌی اػت ،ث ٝحبؿی ٝسا٘ذ ٜؿذ ٜاػت ،ا٘ؼبٖ ٘بٌضیش اػت ٟٔبست صیؼتٗ سا دس خٟبٖ أشٚص یبد
ثٍیشد تب ثتٛا٘ذ ثب تٛا٘بئی ٞبی خٛیؾ ث ٝسفب ٜاختٕبػی  ٚفشدی ٘بئُ ٌشددٕٞ .چٙیٗ أشٚص ٜثب
تٛخ ٝث ٝایدبد تغییشات فشٍٙٞی  ٚتأثیش ػٛأُ ٔختّف دس ص٘ذٌی  ٚتغییش دس ؿی ٜٛص٘ذٌی
ثؼیبسی اص افشاد دس سٚیبسٚیی ثب ٔؼبئُ ص٘ذٌی فبلذ تٛا٘بئی ٞبی الصْ سا اػبػی ٞؼتٙذ ٕٞ ٚیٗ
أش آ٘بٖ سا دس ٔٛاخ ٟٝثب ٔـىالت سٚصٔشٔ ٚ ٜمتضیبت آٖ آػیت پزیش ٕ٘ٛد ٜاػت (ػبصٔبٖ خٟبٖ
ثٟذاؿت ،تشخٕٛ٘ ٝسی لبػٓ آثبدی ٔ ٚحٕذخب٘ی.)1379 ،
ث ٝایٗ ٔٙظٛس دس ػبَ ٔ 1996یالدی ،ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی ثٙٔ ٝظٛس پیـٍیشی ٚ
ٕٞچٙیٗ افضایؾ ثٟذاؿت سٚا٘ی افشاد خبٔؼ ،ٝثش٘بٔ ٝای ثب ػٛٙاٖ آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی سا
تذٚیٗ وشد .ایٗ ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ثٛ٘ ٝخٛا٘بٖ یبد ٔی داد و ٝچٍ ٝ٘ٛثب اػتمجبَ اص ٟٔبست ٞبی
سفتبس خشأتٕٙذا٘ ،ٝتلٕیٓ ٌیشی  ٚتفىش ٘مبد دس ٔمبثُ ٚػٛػ ٝیب پیـٟٙبد ػٛء ٔٛاد اص ػٛی
ٕٞؼبالٖ ٔمبٔٚت وٙٙذ .اكغالح ٟٔبستٞبی ص٘ذٌی و ٝدس پظٞٚؾ حبضش ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیش
ٚاثؼتٛٔ ٝسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝثٌ ٝش ٜٚثض سٌی اص ٟٔبست ٞبی سٚا٘ی ،اختٕبػی  ٚثیٗ فشدی
اعالق ٔیؿٛد ٔ ٚی تٛا٘ذ ث ٝافشاد وٕه وٙذ تب تلٕیٕبت خٛد سا ثب آٌبٞی اتخبر ٕ٘بیٙذ ،ث ٝعٛس
ٔؤثش استجبط ثشلشاس وٙٙذٟٔ ،بست ٔمبثّ ٝای ٔ ٚذیشیت ؿخلی خٛد سا ٌؼتشؽ دٙٞذ  ٚص٘ذٌی
ػبِٓ  ٚثبسآٚسی داؿت ٝثبؿٙذ (ػپبٙٔ ٜلٛسی.)1386 ،
پبیٔ ٝغبِجی و ٝدس آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ث ٝوبس ثشدٔ ٜی ؿٛد ،اعالػبتی اػت و ٝاص
٘ح ٜٛیبدٌیــشی وٛدوبٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ اص عشیك ٔـبٞذ ٜسفتبس دیٍــشاٖ  ٚپیبٔذٞبی آٖ ثذػت
ٔی آیذ  ٚدس ٚالغ ٔجتٙی ثش ٘ظشی ٝیبدٌیشی اختٕبػی ثٙذٚسا 1اػت .دس ٘ظشی ٝیبدٌیشی اختٕبػی
ثٙذ ٚسا ،یبدٌیشی فشایٙذی فؼبَ ٔ ٚجتٙی ثش تدشث ٝاػت  ٚثٕٞ ٝیٗ خٟت وٛدوبٖ دس خشیبٖ
یبدٌیشی  ٚآٔٛصؽ ،فؼبال٘ ٝث ٝیبدٌیشی ٟٔبستٟبی ص٘ذٌیٔ ،ی پشداص٘ذ .ثٙبثش ایٗ دس ایٗ آٔٛصؽ
اص سٚؽ ٞبیی و ٝؿشوت فؼبَ وٛدوبٖ سا دس أش آٔٛصؽ تؼٟیُ ٔی ثخـذ ،آؿٙب ٔی ؿٛد .ایٗ
ؿیٞ ٜٛب ػجبستٙذ اص:
تـىیُ ٌشٞ ٜٚبی وٛچه ،یب ٌشٞ ٜٚبی دٚتبیی ،ثبسؽ فىشی ،ایفبی ٘مؾ ،ثحث ٙٔ ٚبظشٜ
(٘ٛسی لبػٓ آثبدی ٔ ٚحٕذخب٘ی.)1379 ،
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اص ٘ظــش ثٛآیــذ )2004( 1آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی سٚؽ ٔٙبػجی سا دس اختیــبس ا٘ؼــبٖ
ٔی ٌزاسد و ٝثبیذ تٛػظ ٘ٛخٛا٘بٖ آٔٛخت ٝؿٛد ٘ ٚجبیذ ث ٝػّت ٔٛلؼیت ؿغّی  ٚتأثیشی وٝ
افشاد دس آٟ٘ب ٔی ٌزاس٘ذ ،اص آٔٛختٗ ایٗ ٟٔبست ٞب كشف ٘ظش وشد .ث ٝػّت تٛخ ٝخبف ث ٝپٙح
ٟٔبست اص ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ،اسائ ٝؿشح ٔختلشی اص آٟ٘ب ؿبُٔ ٟٔبست ٞبی پیـٍیــشی اص
آػیت ٞبی اختٕبػی ،خٛدآٌبٞی ،استجبط ثیٗ فشدی ،حُ ٔؼئّ ٚ ٝتلٕیــٓ ٌیشی ضشٚسی
اػت.
« آػیت ٞبی اختٕبػی (سفتبسٞبی پشخغش) ػجبست اػت اص پبییٗ ثٛدٖ تٛا٘بیی ؿخق دس
ٔٛاخ ٟٝثب ا٘تظبسات  ٚدؿٛاسیٟبی ص٘ذٌی سٚصٔش ٜػجت ثشٚص سفتبسٞبی پشخغشی ٕٞچٔ ٖٛلشف
ػیٍبس ،اِىُٛٔ ،اد ٔخذس  ٚالذاْ ث ٝخٛدوـی ٔی ؿٛد» (دٞؼتب٘ی ،1387 ،ف.)53
ٔٛلؼیت ٞبی پشخغش دس ٚالغ ؿشایظ  ٚصٔیٞ ٝٙبیی ٞؼتٙذ و ٝدسٌیش ؿذٖ دس آٟ٘ب ثبػـــث
ٔی ٌشدد و ٝص٘ذٌی ػبِٓ افشاد ث ٝخلٛف ٘ٛخٛا٘بٖ تٟذیذ ٌشدد  ٚآٟ٘ب دچبس ثحشاٖ ٌشد٘ذ.
ثشای پشٞیض اص ایٗ ٔٛلؼیت ٞب ثبیذ تٛا٘ؼت ایٗ ٔٛلؼیت ٞب سا ؿٙبػبیی وشد  ٚاص آٟ٘ب دٚسی وشد.
(ٕٞبٖ ٔٙجغ).
ٟٔبست خٛدآٌ بٞی ػجبست اػت اص تٛا٘بیی ؿٙبخت خٛد  ٚآٌبٞی اص خلٛكیبت٘ ،مبط ضؼف ٚ
لذست ،خٛاػتٞ ٝب تشع اص ا٘ضخبس اػت .خٛدآٌبٞی ث ٝفشد وٕه ٔی وٙذ تب دسیبثذ تحت اػتشع
لشاس داسد یب ٘ ٚ ٝایٗ ٔؼٕٛالً پیؾ ؿشط ضشٚسی سٚاثظ اختٕبػی  ٚسٚاثظ ثیٗ فشدی ٕٞ ٚذال٘ٝ
اػت .ایٗ ٟٔبست اِٚیٗ  ٚصیشثٙبیی تشیٗ ٟٔبست ،اص ػٛی ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی اػت و ٝوؼت آٖ
٘مؾ ٕٟٔی دس ػالٔت  ٚثٟذاؿت سٚاٖ ا٘ؼبٖ داسد .خٛدآٌبٞی ساثغٔ ٝؼتمیٓ ثب تلٛس رٙٞی
داسد .تلٛیشی و ٝا٘ؼبٖ اص خٛد دس رٞـــٗ ٔی پشٚسا٘ذ ،سیـ ٝثیـتش سفتبسٞـــبی ا ٚسا تـىیُ
ٔی دٞذ (دٞؼتب٘ی ،1387 ،ف.)53
ٟٔبس ت استجبط ثیٗ فشدی ػجبست اػت اص تٛا٘بیی ثشلشاسی استجبط ث ٝعٛس ٔؤثش  ٚوبس آٔذ ثب
دیٍشاٖ اػتٟٔ .بست استجبعی خٛة ث ٝا٘ؼبٖ وٕه ٔی وٙذ ،سٚاثظ ػبِٓ  ٚسضبیت ثخـی سا ثب
دیٍشاٖ داؿت ٝثبؿذ .اص عشف دیٍشاٖ ضؼف دس ایٗ ٟٔبست ٔی تٛا٘ذ ث ٝػٛء تفبٕٞبت ٚ
احؼبػبت ٔٙفی ٔٙدش ؿٛدٟٔ .بست ثشلشاسی استجبط یىی اص فبوتٛسٞبی پیؾ ثیٙی وٙٙذ ٜػالٔت
اػت (ػغبپٛس،1389 ،ف .)15دس ایٗ صٔی٘ ٝٙدبت ( )1385دس پظٞٚؾ خٛد ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ
و ٝاٌش ٚاِذیٗ آٌبٞی  ٚتحلیالت وبفی داؿت ٝثبؿٙذ ٔی تٛا٘ٙذ سٚؽ ٞبی ٟٔبست استجبعی سا ثٝ
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فشص٘ذا٘ـبٖ آٔٛصؽ دٙٞذ تب آٟ٘ب ثتٛا٘ٙذ ثؼیبسی اص ٔؼبئُ ص٘ذٌی سا حُ وشد ٚ ٜاص ص٘ذٌی ِزت
ثیـتشی ثجش٘ذ.
1
دس ایٗ صٔیٙـــٞ( ٝبِٛي ٕٞ ٚىبساٖ  )1988،دس یه ٔغبِؼ ٝپی ٌیـــش ػ ٝػبِـــ ،ٝیه
ٌش ٜٚاص صٚج ٞبی إِٓب٘ی سا دس یه ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی پیؾ اص اصدٚاج ٔشثٛط ث ٝآٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی
استجبعی ؿشوت وشد ٜثٛد٘ ذٛٔ ،سد ثشسػی لشاس داد٘ذ .ثؼذ اص ػ ٝػبَ صٚج ٞبی ؿشوت وٙٙذ ٜدس
ایٗ ثش٘بٔ ٝو ٝػپغ اصدٚاج وشد ٜثٛد٘ذ ،دس ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی اص ساثغ ٝص٘بؿٛیـــی ،تٛافك ،حُ
ٔؼئّـــ ٚ ٝسفتبسٞبی استجبعـــی ٔثجت ،تفبٚت ٔؼٙـــبداسی سا ثب ٌشٔ ٜٚمبیؼـــ٘ ٝــــبٖ
داد٘ذ.
ٟٔبست حُ ٔؼئّ ٝػ جبست اػت اص تـخیق  ٚوبسثشد دا٘ؾ ٟٔ ٚبست ٞبیی وٙٔ ٝدش ث ٝپبػخ
دسػت فشد ثٛٔ ٝلؼیت ٌشدد  ٚیب فشد سا ثٞ ٝذف خٛیؾ ثشػب٘ذ .ث ٝػجبست دیٍش ٟٔبست حُ
ٔؼئّ ،ٝفشآیٙذ تفىش ٔٙغمی ٙٔ ٚظٕی اػت و ٝث ٝفشد وٕه ٔی وٙذ تب ٍٙٞبْ سٚیب سٚیی ثب
ٔـىالت ،سا ٜحُ ٞبی ٔتؼذد سا خؼتد ٛوٙذ  ٚػپغ ثٟتشیٗ سا ٜحُ سا ا٘تخبة ٕ٘بیٙـــذ
(ّٔىی،1389 ،ف.)40
2
دس ایٗ صٔی ٝٙاػٕیت ( )2010ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیـذ ؤٟ ٝبست ٞبی حُ ٔؼئّــ ٝثٝ
یبدٌیش٘ذٞ ٜب وٕه ٔی وٙذ و ٝدػتٛساِؼُٕٞب سا ثٛٙیؼٙذ ،یبدداؿت ثشداسی وٙٙذٛٔ ،لؼیت ٞب
سا ثشسػی وٙٙذ  ٚدس ٟ٘بیت ٘تیدٌ ٝیشی وٙٙذ.
ٟٔبست تلٕیٓ ٌیشی ٟٔبستی اػت و ٝث ٝا٘ؼبٖ وٕه ٔی وٙذ تب دس خبٞبیی و ٝدچبس تشدیذ
ٔی ؿٛد خٛد سا ٘دبت دٞذ  ٚخیّی ػشیغ تلٕیٓ ٌیشی وٙذ .اكٛالً ٕٞیـ ٝایٗ ضشٚست ٚخٛد
داسد و ٝثبیذ ث٘ ٝحٔ ٛؤثشی دس ٔٛسد ٔؼبئُ ص٘ذٌی تلٕیٓ ٌشفت ٝؿٛد  ٚا٘ؼبٖ لجُ اص ٞش
تلٕیٕی ثبیذ لذست ثشسػی خٛا٘ت ٔختّف ا٘تخبثٟبی خٛد سا سا داؿت ٝثبؿذ.
اٌش چٙیٗ ؿٛد ثذ ٖٚؿه اص ثٟذاؿت سٚا٘ی ٔٙبػجی ثشخٛسداس خٛاٞذ ثٛد (ّٔىی،
1389ف .)52دس ایٗ صٔی ٝٙثٛس٘ؼتبیٗ ،)2003( 3دس پظٞٚـی ٘ـبٖ داد و ٝیىی اص ؿبخق
4
ٞبی ٔ ٟٓػالٔت سٚا٘ی ،تٛا٘بیی حُ ٔؼئّ ٚ ٝتلٕیٓ ٌیشی اػتٕٞ .چٙیٗ ٔبسیبٔب٘غ
( ) 2010دس ٕٞیٗ ساثغ ٝارػبٖ داؿت تلٕیٓ ٌیشی ٔٙغمی ٘ـب٘ ٝافشاد ثب ٛٞؽ اػت آٟ٘ب
ػٛاعف ؿبٖ سا ٔی ؿٙبػٙذ  ٚدسن ٔی وٙٙذ و ٝچٍ ٝ٘ٛایٗ ػٛاعف ٔی تٛا٘ذ دس تلٕیٓ ؿبٖ

3 - Brnstein
4- Marya Manes

1 - Huhlweg & all
2 - Smith
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اثش ثٍزاسد ٚ .ث ٝایٗ تشتیت تلٕیٓ ٌیشی دس ٘ظش آٟ٘ب فشآیٙذی آٌبٞب٘٘ ٚ ٝظبٔٙذ اػت و ٝث٘ ٝظش
ٔی سػذ خبیی سا ثشای احؼبػبت ٕ٘ی ٌزاسد.
یىی اص ساٟٞبی ثٟجٛد  ٚاستمبی ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی دا٘ؾ آٔٛصاٖ استمبء ٔیضاٖ آٔٛصؽ ٞبی
ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ) آٟ٘بػت .آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ فشایٙذی اػت ػبصٔبٖ یبفت ٝثٙٔ ٝظٛس ایدبد
آٌبٞی ،ؿٙبخت ٟٔ ٚبست ثضسٌؼبالٖ ،تب ثتٛا٘ٙذ دس خٟت تىبُٔ  ٚتؼبِی حشوت وٙٙذ  ٚدس
ػش٘ٛؿت خبٔؼ ٝخٛد اص ِحبػ فشٍٙٞی ،اختٕبػی ،التلبدی  ٚػیبػی ٔـبسوت فؼبَ داؿتٝ
ثبؿٙذ  ٚؿبُٔ وّی ٝفؼبِیتٟبی ػبصٔبٖ یبفت ٝای اػت و ٝثشای ثضسٌؼبالٖ دس صٔی ٝٙػٛاد
آٔٛصی ،آٔٛصؿٟبی فشٍٙٞی ،اختٕبػیٔ ،زٞجی ،فٙی  ٚحشف ٝای  ٚآٔٛصؽ ثشای اسضبی ٘یبصٞبی
سٚا٘ی ٔی ثبؿذ (اثشاٞیٓ صاد.)1385 ،ٜ
دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ كبحجٙظشٖ ٔختّف دیذٌبٞ ٜبی ٔتفبٚت داس٘ذٔ .ثالً خبٖ
دیٛیی 1و ٝیىی اص ثضسٌتشیٗ فیّؼٛفبٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػت٘ ،مؾ ٕٟٔی دس تٛػؼ ٝآٔٛصؽ
ثضسٌؼبالٖ داؿت ٝاػت .دس ٔیبٖ ا٘ذیـٞٝبی دیٛییٚ ،ی ث« ٝسؿذ ٔؼتٕش» ث ٝػٛٙاٖ ٞذف ٟ٘بیی
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اؿبس ٚ ٜتبویذ ٔی وٙذ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ ،اكّی تشیٗ صٔی ٝٙای اػت وٚ ٝی
دس ٔغبِجبت خٛد ث ٝآٖ پشداختــ ،ٝثٙبثش ایٗ ٚی فیّؼــٛف آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ ٔؼشفی ٔی ؿٛد.
ثشاػبع ایٗ دیذٌب ٜا٘ؼبٖ داسای تٛا٘بئی ٞبی ثبِم ٜٛفشاٚاٖ  ٚپبیبٖ ٘بپزیشی اػت و ٝثبیذ دس
ع َٛص٘ذٌی اص عشیك تدشث ٝآٖ صٔیٞ ٝٙب سا ث ٝظٟٛس ثشػب٘ذ .ث٘ ٝظش دیٛییٞ ،ش لذس و ٝثش
ػبِٟبی ص٘ذٌی فشد اضبف ٝؿٛدٔ ،یضاٖ تدشثٚ ٝی ٘یض ثیـتش ٔی ؿٛد  ٚث ٝایٗ دِیُ اػت وٚ ٝی
تشثیت سا ثبصػبصی ٔؼتٕش تدبسة فشد دس ع َٛص٘ذٌی ٔیدا٘ذ (ٔیشصأحٕذی  ٚظفشی پٛس،
 ،1388ف.)44
افالع٘ 2ٖٛیض دس ٔٙظ ٝٔٛتشثیتی خٛدٔ ،شاحُ آٔٛصؽ سا لجُ اص تِٛذ تب پبیبٖ ػٕش دس ٘ظــش
ٔی ٌیشد .ثشای افالع ٖٛآٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ دس ػبِی تشیٗ ػغح خٛد ،تٕشیٗ صٔبٔذاسی اػت وٝ
اص  35تب  50ػبٍِی ث ٝعٔ َٛی ا٘دبٔذ .ثؼال ٜٚدیذٌب ٜافالع ٖٛدسثــبس ٜآٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ سا
ٔی تٛاٖ ،دیذٌب ٜؿشػی  ٚأشٚصی دا٘ؼت .صیشا آٔٛصؽ سا دس خٟت ثٟتش ؿذٖ دس ٘ظش ٔی ٌیشد
 ٚتبثؼی اص اٚظیف ٝاختٕبػـی فشد ٔی دا٘ذٕٞ .چٙیــٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ دس خٟت ثٟجٛد
تٛإ٘ٙذی ٞبی ؿخلی فشد ٔی ا٘دبٔذ (ٔیشصا ٔحٕذی.)1382 ،

2 - Aflatun

1 - Dewey. J
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پیتش خبسٚیغ 1اص ٘ظشی ٝپشداصاٖ ٔتأخش آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ اػت .ث٘ ٝظش ایـبٖ ،أشٚص ٜثحث اص
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ فشاتش سفت ٝاػت ٚاطٞ ٜبیی ٔب٘ٙذ «آٔٛصؽ ٔذا« ٚ »ْٚآٔٛصؽ ٔدذد» صٔیٝٙ
سا ثشای عشح آٔٛصؽ دس تٕبْ ػٕش فشا ٓٞآٚسد ٜاػت (ػدبدی.)1387،ٝ
پظٞٚـٍشاٖ ٔختّف (ویب٘ی فش1389 ،؛ ٔشادی  ٚثٙبیی1388 ،؛ غشیجی  ٚلّی صاد،1386 ،ٜ
خی اف دسان2009 ،2؛ ِٚیٍٙت2006 ،3ٖٛ؛ اػٕیتٌ ٚ 2004 ،4ال٘غ )2010 ،5دس ٔٛسد تأثیش
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ ثش ثٟجٛد ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی فشص٘ذاٖ آٟ٘ب ث ٝپظٞٚؾ پشداخت ٝا٘ذ.
ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛویب٘ی فش ( )1389ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ و:ٝ
ـ تٛا٘بیی ٞب ،احؼبػبت  ٚسفتبس افشاد تحت تأثیش اتفبلبتی اػت و ٝافشاد دس دٚساٖ وٛدوی تدشثٝ
وشد ٜا٘ذ.
ـ ثٟتش اػت آٔٛصؽ ایٗ ٟٔبست ٞب اص دٚساٖ وٛدوی آغبص ؿٛد .چ ٖٛوٛدن دس ایٗ دٚساٖ،
آٔبدٌی صیبدی ثشای دسیبفت داسد.
ـ ٚاِذیٗ ثشای آٔٛصؽ ثٟتش ٟٔبست ٞب ثبیذ ٘یبصٞبی ٔتفبٚت وٛدن اص خّٕٔ ٝحجت  ٚآسأؾ سا
ثشای ا ٚتأٔیٗ وٙٙذ.
ـ خب٘ٛاد ٜخبیٍبٙٔ ٜبػجی ثشای ثیبٖ احؼبػبت ٘ ٚیبصٞبی فشدی اػت  ٚصٔی ٝٙسا ثشای سؿذ ٚ
ؿىٛفبیی اػتؼذادٞبی ا ٚفشأ ٓٞی وٙذ ٔ ٚىب٘ی ثشای سؿذ اخاللی ،اػتمبدی  ٚػّٕی افشاد
اػت.
ٕٞچٙیٗ ٔشادی  ٚثٙبیی ( )1388دس ایٗ صٔی ٝٙتأویذ ٔی وٙٙذ و ٝاٌش ٚاِذیٗ آٌبٞی وبفی
دس ٔٛسد ٟٔبست حُ ٔؼئّ ٝداؿت ٝثبؿٙذ  ٚثتٛا٘ٙذ آٖ سا دس ص٘ذٌی پیبد ٜوٙٙذ ،فشص٘ذاٖ آٟ٘ب ٘یض
ایٗ ٟٔبست سا ٔی آٔٛص٘ذ  ٚساٞجشدٞبی ٚیظ ٜثشای حُ ٔـىالت ص٘ذٌی سا یبد ٔی ٌیش٘ذ ،تلٕیٓ
ث ٝاتخبر تلٕیٓ ٔی ٌیش٘ذ  ٚخالك ٝعشیم ٝدسػت ٔٛاخ ٟٝثب ٔـىالت  ٚاسائ ٝسا ٜحُ ٞبی
ٔختّف  ٚپیبد ٜػبصی آٖ دس كحٚ ٝٙالؼی ص٘ذٌی سا یبد ٔی ٌیش٘ذٕٞ .چٙیٗ غشیجی  ٚلّی صادٜ
( ) 1386دس پظٞٚـی دس ساػتبی ایٗ ٔٛضٛع ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ٘ذ و ٝثیٗ تحلیالت ٚاِذیٗ ٚ
ٔیضاٖ ثشخٛسداسی فشص٘ذاٖ آٟ٘ب اص ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی تأثیش ٔتمبثّی ٚخٛد داسد .خی اف دسان
( ) 2009دس پظٞٚـی تحت ػٛٙاٖ ضشٚست آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ ثیبٖ وشد و ٝثش٘بٔ ٝآٔٛصؽ
ثضسٌؼبالٖ فشكتی سا ثشای یبدٌیش٘ذٞ ٜبی ثضسٌؼبَ فشأ ٓٞی وٙذ تب آٟ٘ب سا ٔتؼٟذ ث ٝثٟجٛد ٚ
4 - Smith
5 - Galance
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اكالح ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی فشص٘ذا٘ـبٖ ػبصد  ٚث ٝثضسٌؼبالٖ وٕه ٔی وٙذ تب خٛد فشص٘ذا٘ـبٖ
ؿٟش٘ٚذی ٔؼئ ٚ َٛاؿتغبَ صا ثبؿٙذٕٞ .چٙیٗ اػٕیت ( )2004دس ٔغبِؼبت خٛد ٘ـبٖ داد وٝ
آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ث ٝعٛس لبثُ تٛخٟی ٔٙدش ث ٝوبٞؾ ٔلشف اِىُ ٛٔ ٚاد ٔخذس دس
٘ٛخٛا٘بٖ ٔی ٌشدد .ػال ٜٚثش ایٗ ٌال٘غ )2010( 1دس پظٞٚـی دس ٕٞیٗ ساثغ ٝث ٝایٗ ٘تیدٝ
سػیذ وٞ ٝذف اكّی آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ ایدبد دسیچ ٝای خذیذ دس ٔمبثُ ثضسٌؼبالٖ اػت.
ػال ٜٚثش ایٗ ٔغبِؼ ٝدأٟٔ ٝٙبستٟبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ؿذ٘ ٜـبٖ ٔی دٞذ ؤٟ ٝبست حُ ٔؼئّ،ٝ
اػتؼذاد سیبضی  ٚفٗ آٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت سا ٌؼتشد ٜتش ٔیوٙذ  ٚثبػث افضایؾ سؿذ
التلبدی  ٚوبٞؾ ٘بثشاثشیٞبی اختٕبػی  ٚالتلبدی  ٚافضایؾ ػغح ویفیت ص٘ذٌی دسثیٗ
ثضسٌؼبالٖ  ٚاػضبء خب٘ٛاد ٜآٟ٘ب ٔی ٌشدد.
أب ثب ٚخٛد تحمیمبت ا٘دبْ ؿذ ٚ ٜثیبٖ ضشٚست آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌیٔ ،غبِؼبت
(سٔضب٘خب٘ی  ٚػیبسی٘ )1387 ،ـبٖ ٔی دٞذ و ٝآٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی دس كح ٝٙػُٕ
چٙذاٖ ٔٛسد تأویذ لشاس ٍ٘شفتٔ ٚ ٝیضاٖ دػتیبثی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ث ٝایٗ ٟٔبست ،فمذاٖ یب وبٞؾ
آٖ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح تحمیمبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝدس ٘ظبْ آٔٛصؽ ایشاٖ چٙذاٖ
دس آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی تٛفیك ٘ذاؿت ٝاػت (فشصاْ ٘یب1381 ،؛ ٔیشصاد1381 ،ٜ؛ وشأتی،
.)1382
2
ٌضاسؿبت ٞبصٖ  ٚتشفیُ (٘ )1990ـبٖ ٔی دٞذ وٌ ٝشٚ ٜٚػیؼی اص خٕؼیت خٟبٖ ثذِیُ
ػذْ دا٘ؾ  ٚآٌبٞی  ٚپبییٗ ثٛدٖ ػغح آٔٛصؽ ،تٛا٘بیی ٞبی الصْ خٟت ص٘ذٌی دس لشٖ ثیؼت
 ٚیىٓ سا ٘ذاس٘ذ .دس د٘یبیی و ٝخٛأغ ث ٝػشػت دػتخٛؽ دٌشٌ٘ٛیٞبی طسف اختٕبػی ٚ
التلبدی لشاس داس٘ذ ،حٕبیت اص تفىش  ٚا٘ذیـ ٝآیٙذٍ٘ ٜش إٞیت ٔی یبثذ  ٚآٔٛصؽ ویفی داسای
ػٙبكش ٔـتشن صیبدی اػت و ٝػٕٔ ْٛشدْ (اػٓ اص صٖ ٔ ٚشد) سا ثشای ٔـبسوت  ٕٝٞخب٘ج٘ ٚ ٝیض
یه ؿٟش٘ٚذ خٟبٖ آٔبدٔ ٜی وٙذ .دػتشػی ثٞ ٝذف آٔٛصؽ ثشای  ،ٕٝٞتٛػؼ ٝظشفیت آٔٛصؽ
ٔتٛػغ ،ٝفٙی  ٚحشفٝای  ٚػبِی سا ثشای ثضسٌؼبالٖ ضشٚسی ٔی دا٘ذ  ٚاستمبی ػٛادآٔٛصی سا
ثٛیظ ٜثشای ثضسٌؼبالٖ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔی دٞذ  ٚثیبٖ ٔی داسد و٘ ٝیبص ث ٝآٔٛصؽ ثٙٔ ٝظٛس
تذا ْٚص٘ذٌی ثٟتش ثشای  ٕٝٞافشاد دس ػغٛح ٔختّف اِضأی اػت  ٚپبػخٍٛیی ث ٝخٛاػتٞ ٝب ٚ
احتیبخبت افشاد ث ٝؿی ٜٛػٙتی ٘بٕٔىٗ اػت.
پظٞٚـٍش ثب تٛخ ٝث ٝتدبسة ضٕٗ خذٔت دس ؿٟشػتبٖ ایز ٜدسیبفت ث ٝػّت تؼلجبت لْٛ
ٔذاسی ٘ؼجت ث ٝآداة  ٚسػ ْٛپیـیٙیبٖ خٛد٘ ،مؾ ص٘بٖ دس كح ٝٙاختٕبع وٕشً٘ ثٛدٚ ٜ
2 - Hazen & Trefil

1 - Glans
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٘تٛا٘ؼت ٝا٘ذ ث ٝخٛثی ایفبی ٘مؾ وٙٙذٕٞ .چٙیٗ ص٘بٖ ث ٝػّت اصدٚاج ٞبی صٚد ثٍٙٞ ٝبْ ٚ
٘بخٛاػتٔ ٚ ٝـىالت التلبدی ٘تٛا٘ؼت ٝا٘ذ ثٔ ٝذاسج ثبالی ػّٕی دػت یبثٙذ .اص ایٗ س ،ٚایٗ
خالء ثبػث ػمت ٔب٘ذٌی آٟ٘ب اص ٘ظش ػغح فىشی  ٚفشٍٙٞی ؿذ ٜاػت  ٚایٗ ػٛأُ ثبػث ؿذٜ
آٟ٘ب ٘تٛا٘ٙذ ث٘ ٝح ٛؿبیؼت ٝث ٝفؼبِیت ٞبی اختٕبػی ،ػیبػی  ٚالتلبدی ثپشداص٘ذٔ .شداٖ ٘یض ثٝ
دالیُ فٛق ٔدجٛس٘ذ و ٝتحلیُ سا دس ٔمبعغ پبییٗ سٞب وشد ٚ ٜث ٝوبسٞبی وـبٚسصی  ٚدأذاسی
ثپشداص٘ذ .یؼٙی ٔدجٛس٘ذ ٕٞبٖ حشف ٝپذساٖ خٛد سا ادأ ٝدٙٞذ .ثٙبثشایٗ اؿتغبَ دس ػٙیٗ پبییٗ
عجؼبً ٔٙدش ث ٝاصدٚاج  ٚتـىیُ خب٘ٛاد ٜدس ػٗ پبییٗ ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ٔؼٕٛالً اوثش ایٗ
اصدٚاج ٞب لٔٛی  ٚفبٔیّی ثٛد ٚ ٜخب٘ٛاد ٜفشص٘ذاٖ خٛد سا ٔدجٛس ٔی ػبصد تب ػّیشغٓ ٔیُ ثبعٙی
خٛد ث ٝایٗ اصدٚاج تٗ دٞذ .اص تجؼبت ایٗ اصدٚاج ٞب ٔی تٛاٖ ث ٝاصدیبد آٔبس خٛدوـی دس ثیٗ
آٟ٘ب ٕٞ ٚچٙیٗ ٌشایؾ آٟ٘ب ثٛٔ ٝاد ٔخذس اؿبس ٜوشد .اص عشف دیٍش ٌشایؾ خٛا٘بٖ ث ٝا٘ٛاع ٔٛاد
ٔخذس ٔ ٚـشٚثبت اِىّی  ٚافضایؾ آٔبس فشاس فشص٘ذاٖ آٟ٘ب اص خب٘ٔ ٝی تٛا٘ذ سیـ ٝدس ضؼف
آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی داؿت ٝثبؿذ .اص ایٗ س ٚآٟ٘ب دس ٔٛاخ ٟٝثب آػیت ٞبی اختٕبػـــی
ٕ٘ی تٛا٘ٙذ خٛد سا اص ٔؼضالتی ٔب٘ٙذ اػتیبد ثشٞب٘ٙذٕ٘ ،ی تٛا٘ٙذ دس ٔٛسد اصدٚاج  ٚسؿذ تحلیّی
ث ٝدسػتی تلٕیٓ ثٍیش٘ذ .ثش ایٗ اػبع  ٚثشاػبع ٔؼتٙذات فٛق  ٚتأییذ إٞیت  ٚضشٚست
تحمیك دسثبس٘ ٜمؾ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ دس ثٟجٛد ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،تحمیك
حبضش ثٙٔ ٝظٛس ثشسػی ایٗ ساثغ ٝا٘دبْ ؿذ.
رٍش پصٍّص
پظٞٚؾ حبضش دس حیغ ٝپظٞٚؾ ٞبی تٛكیفی  ٚاص ٘ٛع ٕٞجؼتٍی اػت  ٚثشای خٕغ آٚسی
اعالػبت اص سٚؽ وتب ثخب٘ ٝای  ٚسٚؽ ٔیذا٘ی (ٔحیظ عجیؼی والع دسػی ٔ ٚذسػ )ٝاػتفبدٜ
ؿذ ٜاػت.
جبهعًِ ،وًَِ ٍ رٍش ًوًَِ گیری
خبٔؼ ٝآٔبسی ایٗ پظٞٚؾ حبضش ؿبُٔ وّی ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ دختش  ٚپؼش پبیٞ ٝبی ا َٚتب ػْٛ
ٔتٛػغ ٚ ٝپیؾ دا٘ـٍبٞی ؿٟش ایز ٜث ٝتؼذاد ٘ 8700فش ثٛد٘ذ و ٝدس ػبَ تحلیّی 90ـ1389
تحلیُ ٔی وشد٘ذ .ثب ػٙبیت ث ٝحدٓ خبٔؼ ٝآٔبسی ثب اػتفبد ٜاص خذ َٚتلبدفی ٔٛسٌبٖ ٚ
وشخؼی ،تؼذاد ٘ 358فش ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تخبة ؿذ٘ذ و ٝتؼذاد  393پشػـٙبٔ ٝثب احتٕبَ
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 %10افت آصٔٛد٘ی تٛصیغ  371 ٚپشػـٙبٔ ٝخٕغ آٚسی ؿذ و ٝثشای ا٘تخبة ایٗ تؼذاد ٕ٘ ٝ٘ٛاص
خبٔؼ ٝآٔبسی اص سٚؽ تلبدفی ػبد ٜاػتفبد ٜؿذ.
ابسار پصٍّص
اثضاس ا٘ذاصٌ ٜیشی دس ایٗ پظٞٚؾ پشػـٙبٔٞ ٝبی ٔحمك ػبخت ٝثٛد٘ذ و ٝلجالً تٛػظ حؼٗ
پٛس (ٙٞ ) 1388دبسیبثی ؿذ ٜثٛد  ٚپبیبیی آٟ٘ب ٘یض تبئیذ ؿذ ٜثٛد٘ذ .پشػـٙبٔ ٝثشسػی سفتبسٞبی
پشخغش ث ٝتؼذاد  26ػٛاَ چٙذ ٌضی ٝٙای  ٚچٟبس پشػـٙبٔٔ ٝشثٛط ثٟٔ ٝبست ٞبی ص٘ذٌی ثٛد٘ذ.
پشػـٙبٟٔٔ ٝبست استجبط ثیٗ فشدی  ٚاختٕبػی داسای  25ػؤاَ ،پشػـٙبٟٔٔ ٝبست حُ ٔؼئّٝ
داسای 18ػؤاَ ،پشػـٙبٟٔٔ ٝبست تلٕیٓ ٌیشی داسای 19ػؤاَ  ٚپشػـٙبٟٔٔ ٝبست خٛدآٌبٞی
داسای  22ػؤاَ چٟبس ٌضی ٝٙای ثٛد٘ذ .ثشای تٛصیغ پشػـٙبٔٞ ٝب ٔحمك ٔؼتمیٕبً ثٔ ٝذاسع
ٔشاخؼ ٚ ٝپغ اص ا٘تخبة تلبدفی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پشػـٙبٔ ٝسا دس اختیبس آٟ٘ب لشاس داد .دس ٞش یه
اص ایٗ پشػـٙبٔٞ ٝبی ٔحمك ػبخت ٝاص دا٘ؾ آٔٛصاٖ خٛاػت ٝؿذ تب ٔیضاٖ ٟٔبست خٛد سا دس ٞش
صٔی ٝٙثب ا٘تخبة یىی اص ٌضیٞ ٝٙبی اكالً ،وٓٔ ،تٛػظ  ٚصیبد وٞ ٝش یه اص ٌضیٞ ٝٙب ث ٝتشتیت
ثب أتیبصات  1اِی  4ا٘ذاصٌ ٜیشی ؿذ ٜثٛد٘ذ ،ثیبٖ وٙٙذ  ٚدس فشْ پشػـٙبٔ ٝاص دا٘ؾ آٔٛصاٖ
خٛاػت ٝؿذ ٜثٛد تب ٔیضاٖ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ خٛد) سا ثب ا٘تخبة یىی اص ٌضیٞ ٝٙبی
ٔمذٔبتی ،تىٕیّی ،پبیب٘ی ،پٙدٓ ٔـخق ٕ٘بیٙذ .ثشای تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜب اص آٔبس تٛكیفی
ؿبُٔ؛ (خذا َٚتٛصیغ فشاٚا٘ی ،فشاٚا٘ی دسكذیٔ ،یبٍ٘یــٗ ،ا٘حشاف ٔؼیبس)  ٚآٔبس اػتٙجبعی
ؿبُٔ؛ (آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٖ ٚخی د )ٚاص عشیك ٘شْ افضاس  SPSSاػتفبد ٜؿذ.
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یبفتِ ّبی پصٍّص
سَال اصلی اٍل :آیب ثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ پذس دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚثٟجٛد ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی
آ٘بٖ ساثغٚ ٝخٛد داسد؟
ثشای پبػخ ث ٝایٗ ػٛاَ اص آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ ث ٝؿشح خذ َٚؿٕبس1 ٜ
اػتفبد ٜؿذ؛
جذٍل  .1آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ
ٕٞجؼتٍی
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی

ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی
1

ػغح ٔؼٙبداسی

-0/045
0/390

تؼذاد

370

370

ٕٞجؼتٍی

-0/045

1

ػغح ٔؼٙبداسی

0/390

تؼذاد

370

370

ثب تٛخ ٝث ٝدادٞ ٜبی خذٔ ٚ 1 َٚـبٞذٔ ٜمذاس ٕٞجؼتٍی ( ٚ )r; -0/045ػغح ٔؼٙبداسی
آصٔ ٚ )α;0/390( ٖٛثضسٌتش ثٛدٖ آٖ اص ٘ 0/05تیدٌ ٝشفت ٝؿذ و ٝساثغٔ ٝؼٙبداسی ٔیبٖ
ٔتغیشٞب ٚخٛد ٘ذاسد ،ث ٝػجبست دیٍش ثب اعٕیٙبٖ  0/99ثیبٖ ؿذ و ٝثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ
پذساٖ  ٚثٟجٛد ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی فشص٘ذاٖ ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد.
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سَال اصلی دٍم :آیب ثیٗ آٔ ٛصؽ ثضسٌؼبالٖ ٔبدس دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚثٟجٛد ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی
آ٘بٖ ساثغٚ ٝخٛد داسد؟
ثشای پبػخ ث ٝایٗ ػٛاَ اص آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ ث ٝؿشح خذ َٚؿٕبس2 ٜ
اػتفبد ٜؿذ؛
جذٍل  .2آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ

ٕٞجؼتٍی
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی

آٔٛصؽ
ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی

1

0/009
0/862

ػغح ٔؼٙبداسی
تؼذاد

370

370

ٕٞجؼتٍی

0/009

1

ػغح ٔؼٙبداسی

0/862

تؼذاد

370

370

ثب تٛخ ٝث ٝدادٞ ٜبی خذٔ ٚ 2 َٚـبٞذٔ ٜمذاس ٕٞجؼتٍی ( ٚ )r; 0/009ػغح ٔؼٙبداسی
آصٔ ٚ )α;0/862( ٖٛثضسٌتش ثٛدٖ آٖ اص ٘ 0/05تیدٌ ٝشفت ٝؿذ و ٝساثغٔ ٝؼٙبداسی ٔیبٖ
ٔتغیشٞب ٚخٛد ٘ذاسد ،ث ٝػجبست دیٍش ثب اعٕیٙبٖ  0/99اػتذالَ ؿذ و ٝثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ
ٔبدساٖ  ٚثٟجٛد ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی فشص٘ذاٖ ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد.
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سَال فرعی اٍل :آیب ثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (پذساٖ)  ٚثٟجــٛد ٟٔبست ٞبی پیـٍیشی اص
آػیت ٞبی اختٕبػی فشص٘ذاٖ ساثغٚ ٝخٛد داسد ؟
ثشای پبػخ ث ٝایٗ ػٛاَ اص آصٔٔ ٖٛدزٚس وبی  Χ²ث ٝؿشح خذ َٚؿٕبس 4ٚ 3 ٜاػتفبد ٜؿذ؛
جذٍل  .3آصٔٔ ٖٛدزٚس وبی (پذساٖ)
اػتؼٕبَ
ػیٍبس
ثّی
آٔٛصؽ
ثضسٌؼبالٖ
ٍ٘زسا٘ذ ٜا٘ذ

آٔٛصؽ
ثضسٌؼبالٖ
ٌزسا٘ذ ٜا٘ذ

خیش

ٔلشف ٔـشٚة
ثّی

فشٚا٘ی
9
ٔـبٞذ133 31 ٜ
ؿذٜ
فشاٚا٘ی
9/6 138 26
ٔٛسد
ا٘تظبس
فشاٚا٘ی
ٔـبٞذ12 170 26 ٜ
ؿذٜ
فشاٚا٘ی
11/4 165 31
ٔٛسد
ا٘تظبس

ٔدٕٛع

303

57

خیش

خشٚج اص ٔٙضَ
ثذ ٖٚاخبصٜ
خیش

ثّی

غیجت اص ٔذسػٝ
ثذ ٖٚاعالع
خیش

ثّی

الذاْ ثٝ
خٛدوـی
خیش

ثّی

154

37

119

43

111

6

150

153/4

39/6

116/4

42/7

111/3

9/5

146/5

182

50

137

51

134

15

175

182/6

47/4

139/6

51/3

133/7

11/5

178/5

336

87

256

94

245

21

325

21

دسخ ٝآصادی

1

1

1

1

1

ػغح ٔؼٙبداسی
X2

0/145

0/791

0/522

0/942

0/117

2/129

0/071

0/410

0/005

2/463
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جذٍل  .4آصٔٔ ٖٛدزٚس وبی ( ٔبدساٖ )
اػتؼٕبَ ػیٍبس

آٔٛصؽ
ثضسٌؼبالٖ
ٍ٘زسا٘ذ ٜا٘ذ

آٔٛصؽ
ثضسٌؼبالٖ
ٌزسا٘ذ ٜا٘ذ

فشٚا٘ی
ٔـبٞذٜ
ؿذٜ
فشاٚا٘ی
ٔٛسد
ا٘تظبس
فشاٚا٘ی
ٔـبٞذٜ
ؿذٜ
فشاٚا٘ی
ٔٛسد
ا٘تظبس

ٔدٕٛع

دسخ ٝآصادی

ٔلشف ٔـشٚة

خشٚج اص ٔٙضَ
ثذ ٖٚاخبصٜ

الذاْ ثٝ
خٛدوـی

غیجت اص ٔذسػٝ
ثذ ٖٚاعالع

ثّی

خیش

ثّی

خیش

ثّی

خیش

ثّی

خیش

ثّی

خیش

41

201

14

227

61

169

55

173

14

218

38/9

203/1

14/4

226/6

59/2

170/8

64/2

163/8

13/6

218/4

16

97

7

104

26

82

39

67

6

103

18/1

94/9

6/6

104/4

27/8

80/2

29/8

76/2

6/4

102/6

57

298

21

331

87

251

94

240

20

321

1

1

1

1

1

ػغح ٔؼٙبداسی

0/506

0/855

0/631

0/017

0/846

X2

0/443

0/033

0/230

5/744

0/038

ثب تٛخ ٝث ٝدادٞ ٜبی خذٔ 4 ٚ 3 َٚـبٞذ ٜػغح ٔؼٙبداسی آصٔٞ ٖٛب  ٚثضسٌتش ثٛدٖ آٟ٘ب اص
٘ 0/05تیدٌ ٝشفت ٝؿذ و ٝساثغٔ ٝؼٙبداسی ٔیبٖ فشاٚا٘ی ٞبی ٔـبٞذ ٜؿذٛٔ ٚ ٜسد ا٘تظبس ثیٗ
ٔتغیشٞب ٚخٛد ٘ذاسد .ث ٝػجبست دیٍش ثب اعٕیٙبٖ  0/99تغییش ؿذ و ٝثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ
(ٚاِذیٗ)  ٚثٟجٛد ٟٔبست ٞبی پیـٍیشی اص آػیت ٞبی اختٕبػی فشص٘ذاٖ ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد
٘ذاسد.
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سَال فرعی دٍم :آیب ثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ)  ٚثٟجٛد ٟٔبست ٞبی استجبط ثیٗ فشدی
– اختٕبػی فشص٘ذاٖ ساثغٚ ٝخٛد داسد ؟
ثشای پبػخ ث ٝایٗ ػٛاَ اص آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ ث ٝؿشح خذ َٚؿٕبس6ٚ 5 ٜ
اػتفبد ٜؿذ.
جذٍل  .5آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ( پذساٖ )
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ
ٕٞجؼتٍی
آٔٛصؽ
ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست ٞبی
استجبط
ثیٗ فشدی-
اختٕبػی

ٟٔبست ٞبی استجبط ثیٗ
فشدی -اختٕبػی
0/038

1

0/461

ػغح ٔؼٙبداسی
تؼذاد

370

370

ٕٞجؼتٍی

0/038

1

ػغح ٔؼٙبداسی

0/461

تؼذاد

370

370

جذٍل  . 6آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ (ٔبدساٖ)

ٕٞجؼتٍی
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبستٟبی استجبط
ثیٗ فشدی-
اختٕبػی

آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست ٞبی استجبط
ثیٗ فشدی -اختٕبػی

1

-0/019
0/713

ػغح ٔؼٙبداسی
تؼذاد

365

365

ٕٞجؼتٍی

-0/019

1

ػغح ٔؼٙبداسی

0/0/713

تؼذاد

365

365
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ثب تٛخ ٝث ٝدادٞ ٜبی خذٔ ٚ 6ٚ 5 َٚـبٞذٔ ٜمذاس ٕٞجؼتٍی ()r; -0/019( ٚ )r; -0/019
ػغح ٔؼٙبداسی آصٟٔ٘ٛب ( )α;0/461( ٚ )α;0/713ثضسٌتش ثٛدٖ آٟ٘ب اص ٔ 0/05ـخق ؿذ وٝ
ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٔیبٖ ٔتغیشٞب ٚخٛد ٘ذاسد ،ث ٝػجبست دیٍش ثب اعٕیٙبٖ اص  0/99تفؼیش ؿذ وٝ
ثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ)  ٚثٟجٛد ٟٔبست ٞبی استجبط ثیٗ فشدی– اختٕبػی فشص٘ذاٖ
ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد.
سَال فرعی سَم :آیب ثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ)  ٚثٟجٛد ٟٔبست حُ ٔؼئّ ٝفشص٘ذاٖ
ساثغٚ ٝخٛد داسد ؟
ثشای پبػخ ث ٝایٗ ػٛاَ اص آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ ث ٝؿشح خذ َٚؿٕبس8 ٚ 7 ٜ
اػتفبد ٜؿذ؛
جذٍل  . 7آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ (پذساٖ)
ٕٞجؼتٍی
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست حُ ٔؼئّٝ

آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست حُ ٔؼئّٝ

1

-0/048
0/361

ػغح ٔؼٙبداسی
تؼذاد

370

370

ٕٞجؼتٍی

-0/048

1

ػغح ٔؼٙبداسی

0/361

تؼذاد

370

370
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جذٍل  .8آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ (ٔبدساٖ)
ٕٞجؼتٍی
آٔٛصؽ
ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست حُ
ٔؼئّٝ

آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست حُ ٔؼئّٝ

1

0/017
0/741

ػغح ٔؼٙبداسی
تؼذاد

365

365

ٕٞجؼتٍی

0/017

1

ػغح ٔؼٙبداسی

0/741

تؼذاد

365

365

ثب تٛخ ٝث ٝدادٞ ٜبی خذٔ ٚ 8 ٚ 7 َٚـبٞذٔ ٜمذاس ٕٞجؼتٍی ()r; 0/048( ٚ )r; 0/017
ػغح ٔؼٙبداسی آصٔٞ ٖٛب ( ٚ )α;0/36( ٚ )α;0/741ثضسٌتش ثٛدٖ آٖ اص  0/05اػتذالَ ؿذ وٝ
ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٔیبٖ ٔتغیشٞب ٚخٛد ٘ذاسد ،ث ٝػجبست دیٍش ثب اعٕیٙبٖ  0/99تؼجیش ؿذ ثیٗ
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ)  ٚثٟجٛد ٟٔبست حُ ٔؼئّ ٝفشص٘ذاٖ ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد.
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سَال فرعی چْبرم :آیب ثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ)  ٚاستمبء ٟٔبست خٛدآٌبٞی فشص٘ذاٖ
ساثغٚ ٝخٛد داسد ؟
ثشای پبػخ ث ٝایٗ ػٛاَ اص آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ ث ٝؿشح خذ َٚؿٕبس9 ٚ 8 ٜ
اػتفبد ٜؿذ؛
جذٍل  .9آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ (پذساٖ)
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست خٛدآٌبٞی

1

-0/098

ٕٞجؼتٍی
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست خٛدآٌبٞی

0/060

ػغح ٔؼٙبداسی
تؼذاد

370

370

ٕٞجؼتٍی

-0/098

1

ػغح ٔؼٙبداسی

0/060

تؼذاد

370

370

جذٍل  .11آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ (ٔبدساٖ)
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ
ٕٞجؼتٍی
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست خٛدآٌبٞی

1

ػغح ٔؼٙبداسی

ٟٔبست خٛدآٌبٞی
0/026
0/617

تؼذاد

365

365

ٕٞجؼتٍی

0/026

1

ػغح ٔؼٙبداسی

0/617

تؼذاد

365

365

ثب تٛخ ٝث ٝدادٞ ٜبی خذٔ ٚ 10ٚ 9 َٚـبٞذٔ ٜمذاس ٕٞجؼتٍی (ٚ )r; 0/098( ٚ )r; 0/026
ػغح ٔؼٙبداسی آصٖٔٞٛب ( ٚ )d;0/60( ٚ )α;0/617ثضسٌتش ثٛدٖ آٖ اص  0/05اػتذالَ ؿذ
ٔغشح ٕ٘ٛد و ٝساثغٔ ٝؼٙبداسی ٔیبٖ ٔتغیشٞب ٚخٛد ٘ذاسد ،ث ٝػجبست دیٍش ثب اعٕیٙــبٖ 0/99
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ٔی تٛاٖ ثیبٖ وشد ثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ ٔبدساٖ  ٚاستمبء ٟٔبست خٛدآٌبٞی فشص٘ذاٖ ساثغٝ
ٚخٛد ٘ذاسد.
سَال فرعی پٌجن :آیب ثیٗ ٔیضاٖ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ)  ٚاستمبء ٟٔبست تلٕیٓ ٌیشی
فشص٘ذاٖ ساثغٚ ٝخٛد داسد؟
ثشای پبػخ ث ٝایٗ ػٛاَ اص آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ ث ٝؿشح خذ َٚؿٕبس12 ٚ 11 ٜ
اػتفبد ٜؿذ؛
جذٍل  .11آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ (پذساٖ)
ٕٞجؼتٍی
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست تلٕیٓ ٌیشی

آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست تلٕیٓ ٌیشی

1

-0/039
0/458

ػغح ٔؼٙبداسی
تؼذاد

370

370

ٕٞجؼتٍی

-0/039

1

ػغح ٔؼٙبداسی

0/458

تؼذاد

370

370

جذٍل  .12آصٔ ٖٛضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ (ٔبدساٖ)
ٕٞجؼتٍی
آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست تلٕیٓ ٌیشی

آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ

ٟٔبست تلٕیٓ ٌیشی

1

-0/001
0/982

ػغح ٔؼٙبداسی
تؼذاد

365

365

ٕٞجؼتٍی

-0/001

1

ػغح ٔؼٙبداسی

0/982

تؼذاد

365

365
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ثب تٛخ ٝث ٝدادٞ ٜبی خذٔ ٚ 12 ٚ11 َٚـبٞذٔ ٜمذاس ٕٞجؼتٍی ()r; -%39( ٚ )r; -0/001
ػغح ٔؼٙبداسی آصٔ ٚ )α;0/458( ٚ )α;0/982( ٖٛثضسٌتش ثٛدٖ آٖ اص ٔ 0/05ی تٛاٖ اػتذالَ
ٕ٘ٛد و ٝساثغٔ ٝؼٙبداسی ٔیبٖ ٔتغیشٞب ٚخٛد ٘ذاسد ،ث ٝػجبست دیٍش ثب اعٕیٙبٖ ٔ 0/99ی تٛاٖ
ثیبٖ وشد ثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبال ٖ ٔبدساٖ  ٚاستمبء ٟٔبست تلٕیٓ ٌیشی فشص٘ذاٖ ساثغٚ ٝخٛد
٘ذاسد.
بحث ٍ ًتیجِ گیری
دس پبػخ ث ٝػؤاَ ا َٚیبفت ٝپظٞٚؾ حبضش ٘ـبٖ داد و ٝثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (پذس)  ٚثٟجٛد
ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی فشص٘ذاٖ آٟ٘ب ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد و ٝایٗ یبفت ٝثب یبفت ٝپظٞٚؾ غشیجی  ٚلّی
صاد ،)1386( ٜویب٘ی فش ( ،)1389خی اف دسان (٘ ٚ )2009دبت (ٔ )1385غبثمت ٘ذاسد .دس
پبػخ ث ٝػؤاَ د ْٚیبفت ٝتحمیك حبضش ٘ـبٖ داد و ٝثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٔبدس)  ٚثٟجٛد
ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی فشص٘ذاٖ آٟ٘ب ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد و ٝایٗ یبفت ٝثب پظٞٚؾ آلبخب٘ی ()1381
ٔجٙی ثش ایٙى ٝثیٗ ػغح تحلیالت ٔبدس ،اؿتغبَ ٔبدس  ٚػالٔت سٚاٖ ٟٔ ٚبست ٞبی ص٘ذٌی
دا٘ؾ آٔٛصاٖ استجبط ٔؼٙبداس ٚخٛد ٘ذاسدٔ ،غبثمت داسد .دس پبػخ ث ٝػؤاَ ػ ْٛیبفت ٝپظٞٚؾ
حبضش ٘ـبٖ داد و ٝثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ)  ٚثٟجٛد ٟٔبست پیـٍیشی اص آػیت ٞبی
اختٕبػی فشص٘ذاٖ ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد و ٝایٗ یبفت ٝثب پظٞٚؾ اػٕیت (ٔ )2004غبثمت ٘ذاسد .دس
پبػخ ث ٝػؤاَ چٟبسْ یبفت ٝپظٞٚؾ حبضش ٘ـبٖ داد و ٝثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ) ٚ
ثٟجٛد ٟٔبست ٞبی استجبط ثیٗ فشدی  ٚاختٕبػی فشص٘ذاٖ ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد و ٝایٗ یبفت ٝثب
پظٞٚؾ ٘دبت (ٔ )1385غبثمت ٘ذاسد .دس پبػخ ث ٝػؤاَ پٙدٓ یبفت ٝپظٞٚؾ حبضش ٘ـبٖ داد
و ٝثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ)  ٚثٟجٛد ٟٔبست حُ ٔؼئّ ٝفشص٘ذاٖ ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد وٝ
ایٗ یبفتٞ ٝب پظٞٚؾ ٔشادی  ٚثٙبیی (ٔ )1388غبثمت ٘ذاسد .دس پبػخ ث ٝػؤاَ ؿـٓ یبفتٝ
پظٞٚؾ حبضش ٘ـبٖ داد و ٝثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ) استمبء ٟٔبست خٛدآٌبٞی فشص٘ذاٖ
آٟ٘ب ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد و ٝیبفت ٝای دس خلٛف سد یب تأییذ ایٗ یبفت ،ٝیبفت ٘ـذ .دس پبػخ ثٝ
ػؤاَ ٞفتٓ یبفت ٝپظٞٚؾ حبضش ٘ـبٖ داد و ٝثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ (ٚاِذیٗ)  ٚاستمبء ٟٔبست
تلٕیٓ ٌیشی فشص٘ذاٖ ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاسد و ٝثب یبفت ٝپظٞٚؾ ٔبسیبٔب٘غ (ٔ )2010غبثمت ٘ذاسد.
ثٙبثش ایٗ ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞ ٝبی پظٞٚؾ حبضش ٔ ٚمبیؼ ٝآٖ ثب یبفتٞ ٝبی تحمیمبت دیٍشاٖ ثٝ
ٔؼئٛالٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٚ ٚاِذیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ پیـٟٙبدات وبسثشدی صیش اسائٔ ٝی ؿٛد:
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چ ٖٛثیٗ آٔٛصؽ ثضسٌؼبالٖ ٟٔ ٚبست ٞبی ص٘ذٌی فشص٘ذاٖ ؿبُٔ ٟٔبست ٔذیشیت حُ ٔؼئّٝ
ٟٔ ٚبست خٛدآٌبٞی ٟٔ ٚبست تلٕیٓ ٌیشی ٟٔ ٚبست استجبط اختٕبػی ـ فشدی فشص٘ذاٖ ٟٔ ٚبست
پیـٍیشی اص آػیت ٞبی اختٕبػی ساثغٚ ٝخٛد ٘ذاؿت .ثٔ ٝؼئٛالٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ پیـٟٙبد
ٔی ؿٛد و ٝوالع ٞب ،ػٕیٙبسٞب  ٚوبسٌبٞ ٜبیی دس خلٛف ٞشیه اص ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثشٌضاس
ٕ٘بی ٙذ ،تب ٚاِذیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب ایٗ ٟٔبست ٞب آؿٙب ؿ٘ٛذ  ٚثتٛا٘ٙذ ایٗ ٟٔبست ٞب سا ثٝ
فشص٘ذا٘ـبٖ آٔٛصؽ  ٚا٘تمبَ دٙٞذ.
هٌببع
 اثشاٞیٓ صاد ،ٜػیؼی ،)1385( .آهَزش بسرگسبالى ،تٟشاٖ؛ دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس آلبخب٘ی ،حٕیذ ،)1381( .بررسی تأثیرآهَزش هْبرت ّبی زًذگی بر سالهت رٍاى ٍهٌبع کٌترل داًص آهَزاى هقطع دبیرستبًی ضْر قن ،پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ،
دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع
 حؼٗ پٛس ،اِ ،)1388( .ٟٝبررسی تأثیر آهَزش هْبرت ّبی زًذگی بر رفتبر داًصآهَزاى راٌّوبیی هٌطقِ اسالهطْر ،پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد ٚاحذ
سٚدٗٞ
 دٞؼتب٘یٙٔ ،لٛس ،)1387( .هْبرت ّبی زًذگی ،خّذ د ،ْٚا٘تـبسات خیحٖٛ سٔضب٘خب٘ی ،ع ٚ .ػیبسی ،ع ،)1387( .َ.بررسی ٍضعیت آهَزش هْبرت ّبی زًذگی درتخصصی ًظبم آهَزش ٍ پرٍرشٌ .ضاسؽ ی٘ٛیؼف دس ایشاٖ  ٚدفتش ٔغبِؼبت ثیٗ إِّّی
ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ
 ػپبٙٔ ٜلٛسٔ ،ظٌبٖ ،)1386( .تأثیر آهَزش هْبرت ّبی زًذگی بر اًگیسٓ پیطرفت،خٛد احتشأی  ٚػبصٌبسی اختٕبػیٔ ،دّی ٝا٘ذیـ ٚ ٝسفتبس ،دٚس ٜد ،ْٚؿٕبس6ٜ
 ػدبدی٘ ،ٝشٌغ ،)1387( .ببزاًذیطی در هفَْم آهَزش غیررسویٔ ،مبِ ٝاسائ ٝؿذ ٜدساِیٗ ٕٞبیؾ آٔٛصؽ  ٚیبدٌیشی غیشسػٕیٔ ،ـٟذ دا٘ـٍب ٜفشدٚػی.
 ػغبپٛسٔ ،بٞبٖ ،)1389( .هْبرت برقراری ارتببط ،پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ سؿتٝسٚاؿٙبػی ثبِیٙی ،دا٘ـىذ ٜسٚاٖ ؿٙبػی ،دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع
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 غشیجی ،حؼٗ  ٚلّی صاد ،ٜصِیخب ،)1386( .سطح هْبرتّبی زًذگی داًصآهَزاىراٌّوبیی ٍ هتَسطِ استبى کردستبى ،فلّٙبٔ ٝا٘ذیـٞ ٝبی تبص ٜدس ػّ ْٛتشثیتی ،دا٘ـٍبٜ
آصاد ٚاحذ سٚد ،ٗٞػبَ ػ ،ْٛؿٕبس ٜا.َٚ
 فشصاْ ٘یب ،)1381( .ْ ،بررســی ٍ ضٌبسبیی ًقص عَاهل درٍى سبزهبًی در کسبهْبرت ّبی زًذگی .گسارش تحقیق ،ؿٛسای تحمیمبت آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػتبٖ ٌّؼتبٖ
 وشأتی ،)1382( .ْ ،یبدگیری هطبرکتیٔ ،ـٟذ ،ا٘تـبسات آییٗ تشثیت. ویب٘ی فشٔ ،شیٓ ،)1389( .داًستٌیّبی زًذگی ،تٟشاٖ :ا٘تـبسات اثتىبس دا٘ؾ ٔشادی ،أیذ ،ثٙبیی ،ثبلش ،)1388( .بررسی اثربخطی آهَزش هْبرت حل هسئلِ برتعبرضبت ٍالذ ـ فرزًذ در داًص آهَزاى پسر هقطع هتَسطِ ضْر تْراى ،پبیبٖ ٘بٔٝ
وبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔؼّٓ
 ّٔىی ،حؼٗ 31 ،)1389( .هْبرت زًذگی ٍیصُ جَاًبى ٍ ًَجَاًبى ،تٟشاٖ ،ا٘تـبسات آییظ ٔیشصا ٔحٕذیٔ ،حٕذحؼٗ ،)1382( .بررسی هقبیسِ ای اّذاف تعلین ٍ تربیت ازدیذگبُ افالطَى ٍ فبرابی٘ ،ـشی ٝسٚاٖ ؿٙبػی  ٚػّ ْٛتشثیتی دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ،ػبَ ػی ٚ
ػ ،ْٛؿٕبس ،2 ٜف 225ـ .201
 ٔیشصاد.ْ ،ٜح ،)1381( .بررسی عَاهل هؤثر بر پبییي بَدى سطح هْبرت ّبی زًذگیداًص آهَزاى ابتذایی از ًظر هعلوبى ٍ اٍلیبی داًص آهَزاى ابتذایی تبریسٌ ،ضاسؽ
تحمیك ؿٛسای ػبِی تحمیمبت آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػتبٖ آرسثبیدبٖ ؿشلی.
 ٔیشصأحٕذیٔ ،حٕذحؼٗ ،ظفشی پٛس ،عبٞشً ،)1388( .ٜگبّی ًَ بِ آهَزش بسرگسبالىًطر یسطرٍى
 ٘دبت ،حٕیذ ،)1385( .بررسی تأثیر آهَزش هْبرت ّبی زًذگی بر هیساى صویویتزٍجیي ،دٔٚیٗ وٍٙش ٜػشاػشی آػیت ؿٙبػی خب٘ٛاد ٜدس ایشاٖ ،دا٘ـٍب ٜؿٟیذ ثٟـتی
 ػبصٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؿت ،تشخٕٛ٘ ٝسی لبػٓ آثبدی  ٚپشٚا٘ٔ ٝحٕذخب٘ی ،)1379( .برًبهِآهَزش هْبرت ّبی زًذگی
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