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محمودرضا مرتضوي
سيدعليرضا افشاني

چكیذُ
ثب تٛخ ٝث٘ ٝمف ضؾب٘ٞٝب زض فطنٞٝبي ٔرتّف اختٕبفي ،پػٞٚف حبضط ث ٝثطضؾي ٔ ٚمبيؿٍ٘ ٝطـ
افطاز ٔتأٔ ٚ ُٞغّم ٝث٘ ٝمف ثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ زض ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜزض قٟط يعز پطزاذت ٝاؾت.
زض تحميك حبضط اظ ضٚـ پيٕبيف اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ايٗ پػٞٚف ثِ ٝحبػ ٔقيبض ظٔبٖٔ ،مغقي ،ثِ ٝحبػ
ٔبٞيت ،وبضثطزي  ٚثِ ٝحبػ ٔقيبض ٚؾقت ،پٟٙبٍ٘ط اؾت .خبٔق ٝآٔبضي ايٗ تحميك ،افطاز ٔغّمٔ ٚ ٝتأ ُٞقٟط
يعز ٔيثبقس و ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ثطاي افطاز ٔغّم٘ 211 ٝفط  ٚثطاي افطاز ٔتأ323 ،ُٞ
٘فط تقييٗ ٌطزيس .افطاز ٔغّم ٝث ٝقيٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛيطي تهبزفي اظ ِيؿت ٔٛخٛز زض ٔطوع ثٟعيؿتي  ٚافطاز ٔتب٘ ُٞيع
ثهٛضت ذٛقٝاي اظ ٔٙبعك ٔرتّف ؾغح قٟط يعز ا٘تربة قسٜا٘س .اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ پػٞٚف،
پطؾكٙبٔ ٝثٛز ٜاؾت و ٝافتجبض آٖ ث ٝنٛضت ٔحتٛايي  ٚؾبظٜاي  ٚپبيبيي آٖ ثب ضطيت آِفبي وط٘ٚجبخ ث ٝزؾت
آٔس ٜاؾت .زض ٔدٕٛؿ ٘عزيه ث ٝز ٚؾ ْٛپبؾرٍٛيبٖ ،ثيكتطيٗ قجىٛٔ ٝضز تٕبقبي ذٛز ضا وب٘بَٞبي
فبضؾيظثبٖ ثب ٔٛضٛفبت ذب٘ٛازٌي افالْ ٕ٘ٛزٜا٘سٕٞ .چٙيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ تأثيط ٔٙفي ،قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ثط
ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜاظ ٘ؾط ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضي ايٗ تحميك ثيكتط اظ ٔتٛؾظ اؾت ضٕٗ ايٙى ٝافطاز ٔغّم ٚ ٝافطازي وٝ
ٔبٛٞاض ٜاؾتفبزٕ٘ ٜيوطز٘س ٍ٘طـ ٔٙفيتطي ٘ؿجت ث ٝتأثيط ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜزاقتٙسٞ .طچ ٝپبؾرٍٛ
ثيكتط اظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ اؾتفبزٔ ٜيوطز ٔيعاٖ تأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ظ٘بقٛيي ،ضٚاثظ
ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖٙٔ ،بؾجبت ذب٘ٛازٌي  ٚا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜضا وٕتط اضظيبثي ٔيوطز.
کلیذ ٍاشُ ٔ :بٛٞاض ،ٜضٚاثظ ظ٘بقٛييٙٔ ،بؾجبت ذب٘ٛازٌي ،ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ ،ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز.ٜ
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پػٞٚفٞبي ٔتقسز ٘كبٖ زٙٞس ٜآثبض  ٚفٛاضو ظيبٖثبض خؿٕي ،ضٚا٘ي ،اذاللي  ٚاختٕبفي
عالق ثطاي ٔطزاٖ ،ظ٘بٖ ٔغّم ،ٝفطظ٘ساٖ عالق  ٚحتي وّيت ؾبظٔبٖ اختٕبفي خبٔق ٝاؾت.
ثٝعٛضيو ٝثطضؾيٞبي ٔرتّف ،ضاثغ٘ ٝعزيه ثيٗ عالق  ٚآؾيتٞبي ضٚا٘ي -اختٕبفي ٔرتّف ٘ؾيط
افتيبز ،خطْ  ٚثعٞىبضي ،افعايف فمط  ٚفؿبز  ٚفحكب ،ذٛزوكي ،اذتالالت ضٚا٘ي  ٚقرهيتي،
افؿطزٌي ٘ ٚؾبيط آٖ ضا ٘كبٖ زازٜا٘س  ٚعالق ضا ٔٛخس آٖٞب ثٝقٕبض آٚضزٜا٘س (پيطاٖ1369 ،؛
اذٛاٖتفتي1382 ،؛ ضيبحي  ٚزيٍطاٖ .)1386 ،زض ٚالـ ،عالق ثٝفٛٙاٖ يىي اظ انّيتطيٗ فٛأُ اظ ٓٞ
ٌؿيرتٍي ٟٔٓتطيٗ ٟ٘بز اختٕبفي  ٚاؾبؼ خبٔق ٝاؾت (ّٔتفت  ٚاحٕسي .)153 :1387 ،عالق يه
آؾيت اختٕبفي خسي ٕٟٔ ٚي اؾت و ٝافعايف ٘بٌٟب٘ي آٔبضٞبي آٖ ضا ثبيس ثٔٝثبث ٝظً٘ ذغطي ثطاي
خبٔق ٝزا٘ؿت ،ظيطا ثب افعايف آؾيتپصيطي  ٚثيثجبتي ثٙيبٖ ذب٘ٛاز ،ٜآؾيتٞبي اختٕبفي زيٍط ٘يع
ٔدبَ ثطٚظ  ٚؽٟٛض ٔييبثٙس .اظ ايٗضٛٔ ،ٚضٛفي ٘يؿت و ٝثتٛاٖ ؾبزٜاٍ٘بضا٘ ٝاظ وٙبض آٖ ٌصقت.
ثطضؾي ض٘ٚس ظٔب٘ي تحٛالت عالق زض ؾغح وكٛض ٔؤيس آٖ اؾت و ٝاؾتبٖ يعز ٕٛٞاض ٜزض ظٔطٜ
اؾتبٖٞبيي ثٛز ٜاؾت وٟ٘ ٝبز ذب٘ٛاز ٜزض آٖ اظ ثجبت  ٚاؾتحىبْ ثباليي ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜاظ ٘ؾط
ٔمبيؿٝاي يىي اظ پبييٗتطيٗ ٔيعاٖٞبي عالق ضا زض ثيٗ اؾتبٖٞبي وكٛض زاقت ٝاؾت .ثب ايٗحبَ ،ثط
اؾبؼ آٔبضٞب  ٚقٛاٞس ٔٛخٛز ،زض ؾبِيبٖ اذيط ٘طخ عالق زض يعز ض٘ٚس ض ٚث ٝضقسي ضا پيٕٛز ٜاؾت.
ايٗ افعايف ،ثٚٝيػ ٜزض چٙس ؾبَ ٌصقت ٝزض ٔمبيؿ ٝثب چٙس ز ٝٞاذيط ثيؾبثمٍ٘ ٚ ٝطاٖوٙٙس ٜثٛزٜ
اؾت .ثٝعٛضي و ٝثطٔجٙبي اعالفبت ؾبظٔبٖ ثجت احٛاَ وكٛضٔ ،يبٍ٘يٗ قبذم ٘ؿجت عالق ثٝ
اظزٚاج زض اؾتبٖ يعز ،زض فبنّ ٝؾبَٞبي ٔ 1347-86قبزَ  3/2زضنس ثٛز ٚ( ٜزض ايٗ ٔست ٞيچٌبٜ
اظ  5/4زضنس فطاتط ٘طفت )ٝاؾت ،أب زض ؾبَ ٘ ،1387ؿجت عالقٞب ث ٝاظاي ٞط نس اظزٚاج ،ثٝضلٓ 6/4
 ٚزض يبظزٔ ٜب٘ ٝٞرؿت ؾبَ  ،1388ث 8/1 ٝزضنس افعايف يبفت ٝاؾت.
آٔبض  ٚاضلبْ فٛق ،ثٝذهٛل ثطاي ٔحيظ ٔصٞجي يعز و ٝاظ زيطثبظ ث ٝزاضاِقجبز ٜقٟطت زاقتٚ ،ٝ
اضظـٞبي اختٕبفي ٙٞ ٚدبضٞبي فطٍٙٞي ثطآٔس ٜاظ تقبِيٓ اؾالٔيٕٛٞ ،اضٌ ٜطٔيثرف وبٖ٘ٛ
نٕيٕي ذب٘ٛازٔ ٚ ٜكّٛقِ حفؼِ ثجبت ،اؾتحىبْ  ٚپبيساضي ٟ٘بز ذب٘ٛاز ٜثٛز ٜاؾت ،ثؿيبض ٍ٘طاٖ وٙٙسٜ
اؾت .ثٚٝيػ ٜآٖوٚ ،ٝيػٌيٞبي ٔتٕبيع فطٍٙٞئ ،صٞجي  ٚاختٕبفي يعز ٘يع ٕٞيك ٝثٝفٛٙاٖ اٍِٛيي
ٔغّ ٛة ٔ ٚثبَ ظز٘ي زض ؾغح خبٔق ٝظثب٘عز ثٛز ٜاؾت .ؾيط تحٛالت عالق  ٚآ ًٙٞتغييط آٖ زض
اؾتبٖ يعز ،خٟت ضٚقٗ  ٚذبني ضا ٔٙقىؽ ٔيوٙس و ٝزض ذٛض تٛخ ٚ ٝتقٕك ٚيػٜاي ،اظ خب٘ت
ٔحمميٗ اختٕبفئ ،سيطاٖ اخطايي  ٚثط٘بٔٝضيعاٖ أٛض فطٍٙٞي  ٚاختٕبفي خبٔق ٝاؾت .ثٙبثطايٗ
ضطٚضي اؾت ٔغبِقٕٝٞ ٝخب٘جٝاي زض خٟت قٙبذت فٛأُ تبظٜاي نٛضت ٌيطز و ٝث ٝتضقيف
ؾبظٚوبضٞبي لٛاْزٙٞس ٚ ٜاؾتحىبْثرف ٟ٘بز ذب٘ٛاز ٜزض ايٗ اؾتبٖ ٔٙدط ٌطزيس ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ
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ضطٚضي اؾت و ٝقست  ٚإٞيت ٘ؿجي تأثيط فٛأُ تقييٗوٙٙسٜاي و ٝزض ٌصقت ٝثٛزٜا٘س  ٚحبال ثٝ
نٛضت ٚؾيـتط چٟطٔ ٜيٕ٘بيٙس ،قٙبذت ٚ ٝاضظيبثي ٌطزز .يىي اظ فٛأّي و ٝث٘ ٝؾط ٔيضؾس ٘مف
ٕٟٔي زض افعايف عالقٞب  ٚث ٝعٛض وّي تضقيف ثٙيبٖ ذب٘ٛاز ٜزض قٟط يعز ث ٝخب ٌصاقت ٝاؾت
ٔبٛٞاض ٜاؾت.
أطٚظ ٜتٕبٔي نبحجٙؾطاٖ  ٚا٘سيكٕٙساٖ حٛظٜي اضتجبعبت خٕقي زض ثبة ايٗ ٔؿأِ ٝث ٝاخٕبؿ
٘ؾط ضؾيسٜا٘س و ٝثكط زض حبَ ٚضٚز ث ٝزٚضٜي خسيسي اظ تبضيد ضؾب٘ٞٝب ٔيثبقس .زض ايٗ ذهٛل
ثطذي اظ نبحجٙؾطاٖ حٛظٜي ضؾب٘ ٝثط ايٗ ثبٚض٘س و ٝزض ايٗ زٚض ،ٜخبٔقٝي خسيسي زض حبَ
قىٌُيطي ٔيثبقس و ٝذهٛنيت فٕسٜي آٖ حبوٕيت تىِٛٛٙغي ٘ٛيٙي ث٘ ٝبْ ٔبٛٞاضٔ ٜيثبقس.
ثطذي ٔحمميٗ ٔقتمـس٘س ضؾـب٘ٞٝـب لبزض٘ـس پسيسٜٞبي خسيس ضا زض خبٔق ٝضٚاج زٙٞس .أىبٖ زاضز
ايـٗ ضٚاج زض ظٔيٙـ ٝوبالٞـبي ٔـبزي ثبقسٔ .ب٘ٙس آٌب ٜوطزٖ افطاز خبٔق ٝاظ ا٘ٛاؿ وبالٞبي ٔهـطفي يـب
ٔٛضـٛفبت فىـطي ٔب٘ٙـس افىبض  ٚفمبيس تبظ ٜيب ضٚـٞبي خسيس ظ٘سٌي( Defiuer and Denis,

 .)1991: 48ثؿيبضي اظ ٘ؾطي ٝپطزاظاٖ ٔبٛٞاض ،ٜپرف  ٚزضيبفت ٔؿتميٓ تّٛيعي٘ٛي اظ عطيك آٖ ضا
فبُٔ  ٚتؿٟيُ وٙٙس ٜتٟبخٓ فطٍٙٞي غطة ،ترطيت ٛٞيتٞبي ثٔٛي ث٘ ٝفـ فطٔ ًٙٞؿّظ آٔطيىبيي
 ٚزض ٟ٘بيت يىؿب٘ي فطٍٙٞي ٔيزا٘ٙس( .)Schiller, 19998; Melkote et al., 1998ثٙب ث٘ ٝؾط ثطذي
اظ خبٔقٝقٙبؾبٖٔ ،بٛٞاضٞ ٜط چٙس زاضاي وبضوطزٞبي ٔرتّفي ٔثُ آٌبٞيثركي ،اعالؿضؾب٘ي ٚ
ؾطٌطْوٙٙسٔ ٜي ثبقس ،ثط ذب٘ٛاز ٜتجقبتي ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٝاؾت و ٝفجبضتٙس اظ )1 :ترطيت ؾبذتبض
ؾٙتي ذب٘ٛازٜٞب  )2تضقيف اذالق زض ثيٗ افضبي ذب٘ٛاز ٚ ٜخبٔق )3 ٝتمٛيت ؾجه ظ٘سٌي ٔهطفي
ٔ ٚتؾبٞطا٘( ٝؾربيي.)3-4 :1391 ،
ث٘ ٝؾطٔيضؾس ٔبٛٞاض ٜزض ؾبِيبٖ اذيط زض خبٔقٛٔ ٝضز ٔغبِق ٝيقٙي قٟط يعز ،تأثيطات لبثُ
تٛخٟي ثط خبي ٌصاقت ٝاؾت .قجىٞٝبيي ٔثُ فبضؾي ،1ظٔعٔٚٗٔ ،2ٝت ،3ٛپياْؾي ،4خٓ ... ٚ 5اظ

ٔطزاز ؾبَ  1388ث ٝثقس پب ث ٝفطنٚ ٝخٛز ٌصاقتٙس .ايٗ قجىٞٝب ثيكتط زض حٛظٔ ٜؿبئُ ذب٘ٛاز،ٜ
ثط٘بٔٞٝبيي پرف ٔيوٙٙس و ٝثب ظيطؾبذتٞبي فطٍٙٞي ٔب ث ٝقست زض تضبز اؾت.
اؾتفبز ٜاظ ٔبٛٞاض ٜزض ؾبَٞبي اذيط زض اؾتبٖ يعز ٌؿتطـ يبفتٝاؾت ،ث٘ ٝحٛي و ٝتحميمبت
نٛضت ٌطفت٘ ٝكبٖ ٔيزٞس ث ٝضغٓ تبث ٛثٛزٖ اؾتفبز ٜاظ ٔبٛٞاض ٜزض وكٛض ايطاٖ ،زض ؾبَ  1390ثيف
اظ ٘يٕي اظ ٔطزْ قٟط يعز افالْ ٕ٘ٛزٜا٘س و ٝاظ ثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي اؾتفبزٔ ٜيٕ٘بيٙس .ثط اؾبؼ ٘ؾط
1 - Farsi1
2 - ZEMZEMEH
3 - MANOTO1
4 - PMC
5 - GEMTV
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ٔترههيٗ اضتجبعبت ،نطفبً اؾتفبز ٜاظ ٔبٛٞاض٘ ٜيؿت ؤ ٝكىُ ايدبز ٔيوٙس ،ثّى ٝقي ٜٛثٟطٜٙٔسي اظ
ٔبٛٞاضٔ ٜيتٛا٘س تأثيطات ؾٛيي ثط خبيٌصاضز.
ث٘ ٝؾط ٔيضؾس ايٗ ثط٘بٔٞٝب زض قٟط يعزٔ ،كىالت ٔتقسزي زض ضٚاثظ ظٚخيٗ  ٚحتي فطظ٘ساٖ
ايدبز وطز ٜاؾت؛ ثغٛضي و ٝآٔبض عالق زض قٟط يعز اظ ٛٔ 520ضز زض ؾبَ  1386ثٛٔ 996 ٝضز زض
ؾبَ  1390افعايف يبفت ٝاؾت (ؾبِٙبٔ ٝآٔبضي ؾبظٔبٖ ثجت احٛاَ وكٛض ؾبَ  ٚ 426 :1386ؾبِٙبٔٝ
آٔبضي ؾبظٔبٖ ثجت احٛاَ وكٛض ؾبَ  ،)331 :1390و ٝث٘ ٝؾط ٔيضؾس اؾتفبز ٜقٟط٘ٚساٖ يعزي اظ
ثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ٔيتٛا٘س فبُٔ ثطٚظ ثطذي اظ ايٗ عالقٞب ثبقس .اظ ايٗ ض ٚپػٞٚف حبضط لهس
زاضز ث ٝثطضؾي ايٗ ٔؿأِ ٝثپطزاظز ؤ ٝيعاٖ اؾتفبز ٜاظ ثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٟٓٔ ٚ ٜتط اظ آٖ ٘ٛؿ ٔحتٛاي
ثط٘بٔٞٝبي ٔٛضز اؾتفبز ٜچ ٝتأثيطي ثط ضٚاثظ ذب٘ٛازٌي ظٚخيٗ  ٚاظٌٓٞؿيرتٍي ؾبذتبض ذب٘ٛاز ٜزض
قٟط يعز ثط خب ٌصاقت ٝاؾت؟
 -2پیطیٌِ تحقیق
٘تبيح ث ٝزؾتآٔس ٜاظ پػٞٚف ٘قيٕي (٘ )1391كبٖزٙٞس ٜتأثيط ٔبٛٞاض ٜزض ايدبز اضظقٟبي ٔسضٖ
زض ظٚخيٗ  ٚتأثيط ذب٘ٛاز ٜزض پيسايي اضظـٞبي ؾٙتي زض ثيٗ ظٚخيٗ ثٛزٕٞ .چٙيٗ ٘تبيح حبوي اظ آٖ
ثٛز و ٝثطاي ايدبز تٛاظٖ زض اضظقٟبي ٔؿّظ زض ظٚخيٗ  ٚثطاي خٌّٛيطي اظ تغييطات ٘بٌٟب٘ي يب تضبز
اضظقي زض ثيٗ آ٘بٖ ،ثبيس تقبّٔي ؾٙديس ،ٜثيٗ ايٗ ز ٚثبَ ٔ ،ٟٓخبٔقٝپصيطي نٛضتٌيطز.
يبفتٞٝبي تحميك نفطي قبِي (٘ )1390كبٖ زاز و ٝزض ٔدٕٛؿ؛ ؾبذتبض ذب٘ٛازٜٞبيي و ٝاظ
قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي اؾتفبزٕ٘ ٜيوٙٙس زض ٔمبيؿ ٝثب ذب٘ٛازٜٞبيي و ٝاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي اؾتفبزٜ
ٔيوٙٙس اظ اؾتحىبْ ثيكتطي ثطذٛضزاض اؾت.
افٕٟي  ٚآلبٔحٕسيبٖ ( )1386زض پػٞٚف ذٛز ث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيس٘س ؤ ٝيبٍ٘يٗ افتمبز ث ٝثبٚضٞب
 ٚضفتبضٞبي زيٙي زض زٌ ٚط ٜٚوؿب٘ي و ٝثٔ ٝبٛٞاض ٜزؾتطؾي زاض٘س  ٚوؿب٘ي و ٝثٔ ٝبٛٞاض ٜزؾتطؾي
٘ساض٘س ،تفبٚت لبثُ تٛخٟي ثب يىسيٍط زاضز؛ ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝوؿب٘ي و ٝاظ ٔبٛٞاض ٜاؾتفبزٕ٘ ٜيوٙٙس
ثيكتط ث ٝثبٚضٞب  ٚضفتبضٞبي زيٙي پبيجٙس ثٛزٜا٘س.
٘تبيح تحميك فساوبضزيّٕمب٘ي (٘ )1380كبٖ زاز خٛا٘بٖ ثيٙٙس ٜثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي تّٛيعي،ٖٛ
ثيكتط اظ خٛا٘بٖ غيطثيٙٙس ،ٜتحت تأثيط ٔؾبٞط فط ًٙٞغطة لطاض ٌطفت ٚ ٝاظ ذٛزثيٍب٘ ٝقسٜا٘س.
ٕٞچٙيٗ خٛا٘بٖ ثيٙٙسٔ ٜبٛٞاض ،ٜثيف اظ خٛا٘بٖ غيطثيٙٙسٔ ٜبٛٞاض ،ٜث ٝپٛقيسٖ اِجؿٞٝبي ذبضخي،
ضلم زؾتٝخٕقي ٛٔ ٚؾيمي غيطٔدبظ ٍ٘طـ ٔثجت زاقتٙس.
ٔغبِق ٝأيطي  ٚزيٍطاٖ (٘ )1391كبٖ زاز و ٝثيٗ ٌطايف ث ٝآؾيتٞبي اختٕبفي ثب ٔيعاٖ
اؾتفبزٛ٘ ،ٜؿ اؾتفبزٔ ٚ ٜيعاٖ افتٕبز ثٔ ٝبٛٞاضٕٞ ٜجؿتٍي ٔقٙبزاضي ٚخٛز زاضز.
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زض تحميك فطيضي  ٚزيٍطاٖ ( )1385ثيٗ ٚخٛز ٔبٛٞاض ٜزض ٔٙعَ ٛٞ ٚيت خٙؿي ضاثغٚ ٝخٛز
زاقت  ٚافطاز زاضاي ٔبٛٞاض ٜاظ ؾبظٛٞ ٜيت خٙؿيٕ٘ ،ط ٜوٕتطي زضيبفت وطزٜا٘س.
ٔٛضٛؿ تحميك حبضط ث ٝزِيُ تفبٚتٞبي فطٍٙٞي ،زض تحميمبت ذبضخي ٚخٛز ٘ساضز ِٚيىٗ ثب
تٛخ ٝث ٝايٗو ٝتحميمبت ٔكبثٟي پيطأ ٖٛتأثيطات ضؾب٘ ٝثط ٍ٘طـ  ٚضفتبض افطاز زض ؾبيط وكٛضٞب
نٛضتٌطفتٝاؾت؛ زض ازأ ٝث ٝثطذي پػٞٚفٞبي ٔكبث ٝذبضخي اقبضٔ ٜيٌطزز.

٘تبيح پػٞٚف ٔبالٔٛؼ ٚ 1ثطيط٘ )1986( 2كبٖ زاز و ٝثٕ٘ ٝبيف ٌصاقتٗ ذك٘ٛت خٙؿي زض

ضؾب٘ٞٝب ث ٝتٛؾق ٝاٍِٛي تفىطي ٔٙدط ٔيقٛز و ٝاظ ذك٘ٛت فّي ٝظ٘بٖ حٕبيت ٔيوٙس ٕٞچٙيٗ ايٗ
٘ىت ٝضا ذبعط ٘كبٖ ٔيوٙس و ٝايٗ ٘ٛؿ تفىط ث ٝقىُٞبي ٔرتّف ث ٝضفتبضٞبي ضساختٕبفي ٔٙدط
ٔيقٛز.
تحميمي ثب فٛٙاٖ ٔهطف ضؾب٘ٞٝبي خٕقي زض ثيٗ خٛا٘بٖ زض غٚئٗ ؾبَ  2003تٛؾظ خٕقي اظ
پػٞٚكٍطاٖ اؾپب٘يبيي خٟت تٛنيف ٔهطف ضؾب٘ٞٝبي خٕقي (تّٛيعي ،ٖٛتّفٗٞبي ٕٞطا ،ٜوبٔپيٛتط،
ايٙتط٘ت  ٚثبظيٞبي ٚيسئٛيي) زض ٔيبٖ ٘ٛخٛا٘بٖ  ٚتدعي ٚ ٝتحّيُ تأثيطات آٖ ضٚي ؾالٔتي ٚ
پيكطفت آٟ٘ب نٛضت ٌطفت.
ٔحممبٖ ثط اؾبؼ ٘تبيح ايٗ پػضٞٚف ٔقتمس٘س وٚ ٝاِسيٗ ثبيس ٔحسٚزيت اؾتفبز ٜوٕتط اظ زٚ
ؾبفت ضا ثطاي اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبي خٕقي ثطاي ٘ٛخٛا٘بٖ ذٛز افٕبَ وطز ٚ ٜاظ ايٙى ٝايٗ ٚؾبيُ زض
اتبق ذٛاة آٟ٘ب ٚخٛز زاقتٝثبقسٕٔ ،ب٘قت ثقُٕآٚض٘س (.)Sanz et al., 2003

پػٞٚف پيطؾ٘ )2006( 3ٖٛكبٖ زازٜاؾت وٕ٘ ٝبيف ذك٘ٛت ،ثياحتطأي ث ٝظ٘بٖ  ٚپطظضق ٚ

ثطق ٕ٘ٛزٖ اؾتفبز ٜاظ زاضٞٚب ،ضفتبضٞبي ٔكبثٟي ضا زض زا٘ف آٔٛظاٖ ثٚ ٝخٛز آٚضزٜاؾت.
ثطؾبٔيٕٗٞ ٚ 4ىبضاٖ ( )2010ث ٝايٗ ٘تيد ٝزؾتيبفتٙس و ٝاؾتفبز ٜاظ تّٛيعي ٖٛث ٝعٛض وّي ٚ
ٕٞچٙيٗ اؾتفبز ٜاظ ثط٘بٔٞٝبي ٚيسيٛيي ٔٛظيه ،خٙؿي  ٚثعضٌؿبالٖ زض پيفثيٙي ضفتبضٞبي خٙؿي ٚ
ٚضقيت ضاثغ ٝخٙؿي ٘ٛخٛا٘بٖ ،پيفثيٙي وٙٙسٜٞبي ٔقٙيزاضي ٞؿتٙس.
ً -9ظريِ کاضت

٘ؾطي ٝوبقت 5يىي اظ پطوبضثطزتطيٗ ٘ؾطيٞٝبي ٔطثٛط ث ٝاثطات ضؾب٘ٞٝبي خٕقي اؾت٘ .ؾطيٝ

وبقت ٔحه َٛز ٚز ٝٞفقبِيت پػٞٚكي ٔحممبٖ زض زا٘كٍب ٜپٙؿيّٛا٘يب ث ٝؾطٌطٞٚي خطج ٌطثٙط ثط
1-Malamuth
2- Beriere
3- Pearson
4- Bersamin
5-Cultivation theory
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ضٚي ٚؾبيُ اضتجبط خٕقي ث ٝعٛض فبْ  ٚتّٛيعي ٖٛثٌٝ٘ٛ ٝاي ذبل اؾت .ايٗ ٘ؾطي ٝيىي اظ اقىبَ
اثط ضؾب٘ٞٝب زض ؾغح قٙبذتي ثٛزٔ ٚ ٜطثٛط ث ٝايٗ ٔٛضٛؿ اؾت و ٝلطاض ٌطفتٗ زض ٔقطو ضؾب٘ٞٝب،
تب چ ٝحس ٔيتٛا٘س ث ٝثبٚضٞب  ٚتّمي فٕ ْٛاظ ٚالقيت ذبضخي ،قىُ زٞس؟ ٘ؾطي ٝوبقت يب اقبفٝ
ثطاي اضائ ٝاٍِٛيي اظ تحّيُ ،تجييٗ قس ٜاؾت؛ تب ٘كبٖزٙٞس ٜتأثيط ثّٙسٔست ضؾب٘ٞٝبيي ثبقس ،و ٝاؾبؾبً
زض ؾغح ثطزاقت اختٕبفي ،فُٕ ٔيوٙٙس .فطو اؾبؾي ايٗ ٘ؾطي ٝايٗ اؾت و ٝثيٗ ٔيعاٖ ٔٛاخٚ ٟٝ
اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٚ ٚ ٝالقيت پٙساضي ٔحتٛا  ٚثط٘بٔٞٝبي آٖ ضؾب٘ ٝاضتجبط ٔؿتميٓ ٚخٛز زاضز ،ثسيٗ
ٌ ٝ٘ٛو ٝؾبفتٞبي ٔتٕبزي ٔٛاخ ٟٝثب ضؾب٘ ٝثبفث ايدبز تغييط ٍ٘طـ  ٚزيسٌبٜٞبي ٔٛافك ثب ٔحتٛاي
ضؾب٘ٔ ٝيقٛز .زض ٚالـ ٘ؾطي ٝپطٚضـ ثب تقييٗ ٔيعاٖ ٛ٘ ٚؿ ثط٘بٔٞٝبي ٔٛضز اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبٔ ،يعاٖ
تأثيط ضا ٔغبِقٔ ٝيوٙس تب ث ٝؾبظٚوبض ٘ ٚح ٜٛتأثيط ٘بئُ آيس (افعاظيٌ .)42 :1379 ،طثٙط اؾتسالَ
ٔيوٙس و ٝتّٛيعي ٖٛزض ٔيبٖ ضؾب٘ٞٝبي ٔسضٖ چٙبٖ خبيٍبٔ ٜحٛضي زض ظ٘سٌي ضٚظٔطٔ ٜب پيسا
وطزٜاؾت وٙٔ ٝدط ث ٝغّج ٝآٖ ثط ٔحيظ ٕ٘بزيٗ ٔب قس ٚ ٜپيبْٞبيف زض ٔٛضز ٚالقيت خبضي تدطثٝ
قرهي  ٚؾبيط ٚؾبيُ قٙبذت خٟبٖ ضا ٌطفتٝاؾت (ثبالذب٘ي.)85 :1384 ،
ٌطثٙط ثب تٕطوع ٔغبِقبت ذٛز ثط ضٚي قٟط٘ٚسا٘ي ؤ ٝيعاٖ تٕبقبي تّٛيعي ٖٛزض آٟ٘ب ثبالؾت ٚ
ٔمبيؿ ٝآٖ ثب افطازي و ٝوٕتط تّٛيعي ٖٛتٕبقب ٔيوٙٙس ،فٛٙاٖ ٔيوٙس و ٝاظ ٘ؾط تٕبقبٌطاٖ پطٔهطف،
تّٛيعي ٖٛفٕالً زيٍط ٔٙبفـ اعالفبت ،افىبض  ٚآٌبٞي ضا ث ٝا٘حهبض زضٔيآٚضز  ٚيه وبؾٔ ٝيوٙس .اثط
ايٗ ٔٛاخ ٟٝثب پيبْٞب چيعي ضا تِٛيس ٔيوٙس وٌ ٝطثٙط آٖ ضا وبقت ٔيذٛا٘س يب آٔٛظـ خٟبٖثيٙي ضايح
اضظـٞبي ضايح.
ٌطثٙط اظ تّٛيعي ٖٛث ٝفٛٙاٖ ثبظٚي فطٍٙٞي انّي خبٔق ٝيبز ٔيوٙس .أ ٚيٌٛيس زؾتٍبٜ
تّٛيعي ٖٛيه فض ٛانّي ذب٘ٛاز ٜقس ٜاؾت ،وؿي و ٝثيكتط اٚلبت ثيكتط زاؾتبٖٞب ضا ٔيٌٛيس.
ٌطثٙط زض ٔغبِقبت ذٛز ثيٗ ٔربعجبٖ پطٔهطف  ٚوٓٔهطف تفبٚت لبئُ ٔيقٛز .ث ٝافتمبز اٚ
تٕبقبٌطاٖ پط ٔهطف تّٛيعي ٖٛاغّت تهٛيطي اظ ز٘يب زاض٘س و ٝث ٝز٘يبي تّٛيعي٘ ٖٛعزيهتط اؾت.
ثقسٞب تحت تأثيط ا٘تمبزٞبيي و ٝاظ ٘ؾطي ٝوبقت قس ،تدسيس ٘ؾطيٞٝبيي ضا زض ايٗ ذهٛل
ا٘دبْ زاز .زض ٕٞيٗ ضاؾتب ٚي زٔ ٚفٔ ْٟٛتساَٚؾبظي  ٚتكسيس ضا ث٘ ٝؾطي ٝذٛز اضبف ٝوطز .ثب ايٗ
ٔفبٞيٓ ايٗ ٚالقيت زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝيقٛز ؤ ٝيعاٖ ٔٛاخ ٟٝثب ضؾب٘ٝاي ذبل ٘تبيح ٔتفبٚتي ضا ثطاي
ٌطٜٞٚبي اختٕبفي ٔرتّف زض ثط زاضزٔ .تساَٚؾبظي ٍٙٞبٔي ضخ ٔيزٞسؤ ٝيعاٖ ٔٛاخ ٟٝثب ضؾب٘،ٝ
ٔٙدط ث ٝتمبضٖ زيسٌبٜٞب زض ٌط ٜٚقٛز .ثطاي ٔثبَ تٕبقبٌطاٖ پطٔهطف زض ٞط ز ٚزؾت ٝوٓ زضآٔس ٚ
پطزضآٔس زض ايٗ ٘ؾط قطيها٘س و ٝتطؼ اظ خٙبيت ٔكىُ قرهي خسي اؾت ،أب تٕبقبٌطاٖ وٓ
ٔهطف زض ايٗ ز ٚزؾت٘ ٝؾطقبٖ ٔثُ ٘ ٓٞيؿت .تٕبقبٌطاٖ وٓٔهطف  ٚوٓزضآٔس ثب تٕبقبٌطاٖ
پطٔهطف وٓ زضآٔس  ٚپطزضآٔس اتفبق ٘ؾط زاض٘س و ٝتطؼ اظ خٙبيت ٔكىُ خسي اؾت (ثبالذب٘ي،
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 .)86 :1384او ٖٛٙزافيٝي ايٗ ٘ؾطي ٝايٗ اؾت و ٝاؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝب ثب ٔتغيطٞبي زيٍط زض تقبُٔ لطاض
ٔيٌيطز؛ ث ٝقيٜٛاي وٛٔ ٝاخ ٟٝثب ضؾب٘ٝاي ذبل ،ثط ثطذي اظ افطاز ٌ ٚطٜٞٚب اثط لٛي ذٛاٞس زاقت
 ٚثط ثطذي اظ ٌطٜٞٚب تأثيطي ٘رٛاٞس ٌصاقتٌ .ط٘جط ايٗ ٘ؾط ضا ٔيپصيطز و ٝظٔب٘ي و ٝقرم
ٔتغيطٞبي زيٍط (ٔيعاٖٛ٘ ،ؿٔ ،ست ٚ ٚيػٌيٞبي فطزي  ٚاختٕبفي) ضا ٓٞظٔبٖ وٙتطَ وٙس ،اثط
ثبلئب٘س ٜو ٝلبثُ ا٘تؿبة ث ٝضؾب٘ٝاي ذبل ثبقس٘ ،ؿجتبً وٓ اؾت (ؾٛضيٗ  ٚتب٘ىبضز.)392 :1381 ،
ثطذالف تئٛضيٞبي ؾٙتي تأثيط ضؾب٘ٞٝب ،و ٝتأثيط آٟ٘ب ضا ٔؿتميٓ  ٚفٛضي فطو ٔيوطز٘س،
تحّيُ وبقت چٙس فطو انّي ثطاي قىٌُيطي وبقت اضائ ٝوطز:
وبقت ،ض٘ٚسي ض ٚث ٝا٘جبقت زاضز.1

تٕبقبي تّٛيعي ٖٛفبزتٌ ٚ ٝ٘ٛغيطا٘تربثي اؾت.
ض٘ٚس وبقت چٙسٚخٟي اؾت.2
وبقت ث ٝضايحؾبظي يه ض٘ٚس ٔيا٘دبٔس (.)Gerbner et al,. 1994: 18
تئٛضي وبقت فطو ٔيوٙس و ٝضؾب٘ٞٝبي خٕقي اثطات ثّٙسٔست زض ٍ٘طـ ثيٙٙسٌبٖ زاضز،
اثطاتي و ٝغيطٔؿتميٓ ،تسضيدي  ٚوٛچه ٞؿتٙس أب تطاوٕي  ٚض ٚث ٝافعايف ٔيثبقٙس  ٚفٕستبً تأويس
ضٚي اثطات ٍ٘طقي اؾت تب اثطات ضفتبضي (ٛٔ .)Chandler, 1995: 20ضٌبٖ  ٚؾيٍٛٙضِي تٛضيح
ثيكتطي اضائ ٝزازٜا٘س :وبقت يقٙي آ٘ىٔ ٝسَٞبي حبوٓ ٔ ٚؿّظ تِٛيس فطٍٙٞي ث ٝتِٛيس پيبْٞب ٚ
ثبظٕ٘بيي ايسئِٛٛغيٞب ،خٟبٖثيٙيٞب ،ضٚيىطزٞب  ٚالسأبت  ٚافٕبَ ٟ٘بزٞبي ٔؿّظ  ٚظٔيٞٝٙبي
فطٍٙٞي ٌطايف زاض٘س و ٝاظ آٖٞب ٘بقي قس ٜا٘س تب آٖٞب ضا ثپطٚضا٘ٙس  ٚپبيساض وٙٙس (ضضٛيظازٚ ٜ
٘دفي.)87-88 :1386 ،
ض٘ٚس ض ٚث ٝوبقت اظ عطيك تّٛيعي ،ٖٛثساٖ ٔقٙبؾت و ٝثب افعايف اؾتفبز ٜاظ تّٛيعئ ٖٛيعاٖ
وبقت افعايفٔييبثس  ٚثٝفجبضتي ،تأثيط تّٛيعي ٖٛزض وؿب٘ي و ٝثيكتط تّٛيعي ٖٛتٕبقب ٔيوٙٙس ثيفتط
اؾتٌ .طثٙط ٕٞ ٚىبضا٘ف ثيبٖزاقتٝا٘س؛ افطازي و ٝثٔ ٝيعاٖ ظيبزي تّٛيعئ ٖٛيثيٙٙس احتٕبالً تأثيط
ثيفتطي اظ آٖ ٔيپصيط٘س تب افطازي و ٝوٓتط تّٛيعي ٖٛتٕبقب ٔيوٙٙس ،ث ٝذهٛل زض ٔٛضز ٔؿبئّي وٝ
ثيٙٙسٌبٖ تدطثٔ ٝؿتميٓ  ٚزؾت ا َٚوٓتطي زاض٘س (.)Chandler, 1995: 22-29
زض ٔدٕٛؿ ٔيتٛاٖ ٌفت ذالنٝي ٘ؾطي ٝوبقت ايٗ اؾت و ٝافطاز ٚالقيتٞبي پيطأ ٖٛذٛز ضا
آٌٖٔ ٝ٘ٛيفٕٟٙس و ٝتّٛيعي ٖٛث ٝآٟ٘ب ٘كبٖ زاز ٜاؾت٘ .ؾطي ٝوبقت حبنُ پػٞٚفٞبيي اؾت و ٝزض
آٟ٘ب اظ افطاز زض ضاثغ ٝثب ٚالقيتٞبي پيطأ ٖٛؾؤاَ قس ،ٜپبؾد آٟ٘بيي و ٝظيبز تّٛيعي ٖٛتٕبقب
ٔيوطز٘س ٔتفبٚت اظ افطازي ثٛز و ٝوٕتط ثب ايٗ ٚؾيّ ٝؾطٚوبض زاقتٙس .ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ايٗ
1 -Cultivation is Cumulative
2 -Cultivation is Multidirectional
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پػٞٚفٞب اظ افطاز ؾؤاَ ٔيقس و ٝزض ع َٛيه ٞفت ٝاحتٕبَ ايٙىٌ ٝطفتبض ٘ٛفي ذك٘ٛت قٛيس،
چمسض اؾت؟ پبؾد ٚالقي ث ٝايٗ ؾؤاَ يه زضنس يب حتي وٕتط اؾت .أب پبؾد افطازي و ٝظيبز
تّٛيعي ٖٛتٕبقب ٔيوطز٘س  10زضنس ثٛز (ؾٛضيٗ  ٚتب٘ىبضز.)391 :1381 ،
 -1فرضیات تحقیق
ٔيعاٖ تأثيط ٔٙفي قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜثيف اظ ٔتٛؾظ اؾت.
ثيٗ ٔيعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ
ظ٘بقٛيي ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثيٗ ٘ٛؿ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ
ظ٘بقٛيي ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثيٗ ٔيعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ
ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثيٗ ٘ٛؿ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ
ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثيٗ ٔيعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط
ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثيٗ ٘ٛؿ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ٔٙبؾجبت
ذب٘ٛازٌي ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثيٗ ٔيعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ
ذب٘ٛاز ٜضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثيٗ ٘ٛؿ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ ثب ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثطا٘ؿدبْ
ذب٘ٛاز ٜضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثيٗ افطاز ٔغّمٔ ٚ ٝتأ ُٞثِ ٝحبػ ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜتفبٚت ٚخٛز
زاضز.
ثيٗ افطاز زاضاي ٔبٛٞاض ٚ ٜثسٔ ٖٚبٛٞاض ٜثِ ٝحبػ ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثطا٘ؿدبْ ذب٘ٛازٜ
تفبٚت ٚخٛز زاضز.
 -5رٍشضٌاسي تحقیق
زض تحميك حبضط اظ ضٚـ پيٕبيف اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ايٗ پػٞٚف ثِ ٝحبػ ٔقيبض ظٔبٖٔ ،مغقي،
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ثِ ٝحبػ ٔبٞيت ،وبضثطزي  ٚثِ ٝحبػ ٔقيبض ٚؾقت ،پٟٙبٍ٘ط اؾت .خبٔق ٝآٔبضي ايٗ تحميك ،افطاز
ٔغّمٔ ٚ ٝتأ ُٞقٟط يعز ٔيثبقس و ٝافطاز ٔغّم ٝث ٝقيٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛيطي تهبزفي اظ ِيؿت ٔٛخٛز زض
ٔطوع ثٟعيؿتي ا٘تربة (زض قٟط يعز ٔطاخقيٗ ث ٝزازٌؿتطي خٟت عالق ،اثتسا خٟت ٔكبٚض ٜثٝ
ثٟعيؿتي ٔقطفي ٔيق٘ٛس)  ٚافطاز ٔتأ٘ ُٞيع ثهٛضت ذٛقٝاي اظ ٔٙبعك ٔرتّف ؾغح قٟط يعز
ا٘تربة قسٜا٘س .ثطاي ٔحبؾج ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ اؾتفبزٌ ٜطزيس .تقساز افطاز ٔطاخقٝوٙٙسٜ
ثٔ ٝطوع ٔكبٚض ٜثٟعيؿتي ٘ 1500فط ثٛز ٜاؾت و ٝثب ؾغح اعٕيٙبٖ  95زضنس  ٚزلت احتٕبِي 5
زضنس ٚ ٚاضيب٘ؽ ث ٝزؾت آٔس ٜاظ پيفآظٔ ،ٖٛحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثطاي افطاز ٔغّم٘ 211 ٝفط ٔحبؾج ٝقس ٚ
حدٓ ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛافطاز ٔتأ٘ 323 ،ُٞفط تقييٗ ٌطزيس.
اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ پػٞٚف ،پطؾكٙبٔ ٝثٛز ٜاؾت و ٝپؽ اظ احطاظ افتجبض  ٚپبيبيي زض
ٔطحّٔ ٝمسٔبتي ،خٟت خٕـآٚضي زازٜٞب زض ٔطحّٟ٘ ٝبيي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت.

 -6تؼاريف ًظري هتغیرّا
ضٚاثظ ظ٘بقٛيي :اضتجبط ظ٘بقٛيي ،فطايٙسي اؾت و ٝزض عي آٖ ظٖ  ٚقٞٛط چ ٝث ٝنٛضت
والٔي زض لبِت ٌفتبض ٌٛ ٚـ زازٖ  ٚچ ٝث ٝنٛضت غيطوالٔي زض لبِت حبالت چٟط ٚ ٜضٚاثظ
خٙؿي  ٚخؿٕي ث ٝتجبزَ احؿبؾبت  ٚافىبض ٔيپطزاظ٘س (٘ٛاثي ٘ػاز.)1377 ،
ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ :فطايٙسي اؾت و ٝپسض ٔ ٚبزض زض يه ضاثغٔ ٝؿتميٓ  ٚآٌبٞب٘ ٝثب
فطظ٘ساٖ ذٛز زض وٙف ٔتمبثُ ٞؿتٙس.
ٔٙبؾجبت ذب٘ٛاٌيٙٔ :بؾجبت ذب٘ٛاز ٜثرف ٕٟٔي اظ ؾبذتبض ذب٘ٛاز ٜضا تكىيُ ٔيزٞس و ٝقبُٔ
ضٚاثظ ،اٍِٞٛبي تقبُٔ ٘ ٚمفٞبي ذب٘ٛازٌي ٔيثبقس ( Protes & Howel, 1992: 45ث٘ ٝمُ اظ
ؾيف.)1368 ،
ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز :ٜزض ايٗ ٘ٛقتبضٙٔ ،ؾٛض اظ ا٘ؿدبْ ذب٘ٛازٔ ،ٜغّٛثيت ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي ،ضٚاثظ
ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ  ٚضٚاثظ ظ٘بقٛيي ٔيثبقس.
 -7تؼريف ػولیاتي هتغیرّا
ٔيعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜائ :يعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ زض ثيٗ
قٟط٘ٚساٖ قٟط يعز زض لبِت يه ؾؤاَ ثبظ (ٔيعاٖ تٕبقب ث ٝؾبفت زض ع َٛقجب٘ ٝضٚظ) ٔٛضز ؾٙدف
لطاض ٌطفتٕٞ .چٙيٗ تقساز ؾبَٞبيي و ٝزض ذب٘ٔ ٝبٛٞاض ٜتٕبقب ٔيوٙٙس.
٘ٛؿ قجىٞٝبي ٔٛضز اؾتفبزٙٔ :ٜؾٛض اظ ايٗ ٔتغيط زؾتٝثٙسي قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي زض  5لبِت
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اؾت:
 )1قجىٞٝبي فبضؾيظثبٖ ثب ٔٛضٛفبت ذب٘ٛازٌي (ٔثُ فبضؾيٚاٖ ٚ ٗٔ ،ت ،PMC،ٛخٓ ،ظٔعٔٝ

)…ٚ

 )2قجىٞٝبي فبضؾيظثبٖ ثب ٔٛضٛفبت ؾيبؾي (ٔثُ نساي أطيىب ()... ٚ BBC ،)VOA
 )3قجىٞٝبي ايطا٘ي ثطٔ ٖٚطظي ٔثُ خبْخٓ
 )4قجىٞٝبي زاذّي  ٚاؾتب٘ي
 )5ؾبيط (ٚضظقي ،وكٛضٞبي ٕٞؿبي)... ٚ ،ٝ
ضٚاثظ ظ٘بقٛيي :زض ايٗ تحميك ثطاي ؾٙدف ٔف ْٟٛضاثغ ٝظ٘بقٛيي اظ قبذمٞبيي چٌ ٖٛفتٍٛ
 ٚاذتالط ثب ٕٞؿط ،اثطاظ ٔحجت ثٕٞ ٝؿط ،ضضبيت اظ اظزٚاج ،ضضبيت خٙؿي اظ ٕٞؿط ،ثسثيٙي ثٝ
ٕٞؿط ،نحجتٞبي فبقمب٘ٔ ٚ ٝحجتآٔيع ثب ٕٞؿط  ٚثط ضٚي ضاثغ ٝخٙؿي ثب وؿي غيط اظ ٕٞؿط زض
لبِت عيف ِيىطت  5زضخٝاي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ :زض ايٗ تحميك ثطاي ؾٙدف ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ اظ قبذمٞبيي
چ ٖٛزضن ٘بضاحتي فطظ٘ساٖ ،تطثيت فطظ٘ساٖٚ ،لت ٌصاقتٗ ثطاي فطظ٘ساٖ ،تفطيح ثطزٖ فطظ٘ساٖ،
ٔحجت ث ٝفطظ٘ساٖ ،زضن ٔكىالت فطظ٘ساٖ  ٚآيٙسٍٜ٘طي ثطاي فطظ٘ساٖ زض لبِت عيف ِيىطت 5
زضخٝاي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي :زض ايٗ تحميك ثطاي ؾٙدف ٔفٙٔ ْٟٛبؾجبت ذب٘ٛازٌي اظ قبذمٞبيي
تحميط ٕٞؿط زض ٘عز فبٔيُ ،نسالت ثب ٕٞؿط ،زضزِزَ ثب ٕٞؿطٕٞ ،فىطي زض ٔؿبئُ ٔرتّف ثب ٕٞؿط،
وٕه ثٕٞ ٝؿط زض وبضٞبي ٔٙعَ ،ذٛـاذاللي زض ٔٙعَ  ٚافتمبزات ٔصٞجي ظٖ  ٚقٞٛط زض لبِت
عيف ِيىطت  5زضخٝاي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز :ٜزض ايٗ پػٞٚف اظ تطويت ٔتغيطٞبي ضٚاثظ ظ٘بقٛيي ،ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ
ٙٔ ٚبؾجبت ذب٘ٛازٌي ٔتغيط خسيسي ث٘ ٝبْ ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜؾبذت ٝقس.
 -8اػتبار پرسطٌاهِ

زض ضاثغ ٝثب افتجبض 1اثعاض ا٘ساظٌٜيطي ثبيس ٌفت و ٝزض ايٗ تحميك ،ثطاي ؾٙدف ٔيعاٖ افتجبض

پطؾكٙبٔ ،ٝاظ ض ٚـ افتجبض ٔحتٛايي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثسيٗ تطتيت و ٝزض ؾٙدف افتجبض ،زض ٍٙٞبْ
تٟي ٝپطؾكٙبٔ ،ٝاظ ٘ؾطات ٘ 5فط اظ اؾبتيس  3 ٚتٗ اظ وبضقٙبؾبٖ اؾتفبز ٚ ٜپطؾكٙبٔ ٝاِٚي ٝتٟيٌ ٝطزيس.
ٕٞچٙيٗ ثطاي تقييٗ افتجبض ؾبظ ٜپطؾكٙبٔ ٚ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض ِيعضَ اظ ضٚـ تحّيُ فبُٔ
1- Validity
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تأييسي 1اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝزض ايٙدب ث ٝثحث ٔرتهطي زض ٔٛضز تحّيُ فبُٔ تأييسي ٚ
ٔكرهٞٝبي ثطاظ٘سٌي آٖ پطزاذتٔ ٝيقٛز.
اِف -ثطضؾي افتجبض ٌٛيٞٝبي ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي :زض ايٗ
پػٞٚف ثطاي ؾٙدف ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي زض لبِت ٌٛ 7ي ٝاظ
پبؾرٍٛيبٖ پطؾيس ٜقس ؤ ٝبٛٞاض ٜثط ٞط وساْ اظ ٔٛاضز ظيط چٛ٘ ٝؿ تأثيطي زاقت ٝاؾت (ذيّي ٔثجت،
ٔثجت ،ثس ٖٚتأثيطٙٔ ،في ،ذيّي ٔٙفي):
 -1ثط ضٚي تحميط ٕٞؿط زض ٘عز فبٔيُ  -2ثط ضٚي نسالت ثب ٕٞؿط  -3ثط ضٚي زضزِزَ ثب
ٕٞؿط  -4ثط ضٚي ٕٞفىطي زض ٔؿبئُ ٔرتّف ثب ٕٞؿط  -5ثط ضٚي وٕه ثٕٞ ٝؿط زض وبضٞبي ٔٙعَ
 -6ثط ضٚي ذٛـاذاللي زض ٔٙعَ  -7ثط ضٚي افتمبزات ٔصٞجي ظٖ  ٚقٞٛط

ًوَدار ضوارُ :4خرٍجي لیسرل براي تحلیل ػاهلي تائیذي سازُ ًگرش بِ تأثیر هٌفي هاَّارُ بر هٌاسبات خاًَادگي

ثط عجك يبفتٞٝبيٕ٘ٛزاضفٛق ٔيتٛاٌٖفت ٌٛي ٝزضزِزَ ثبٕٞؿط ،ثيكتطيٗ ٌٛٚي ٝتحميطٕٞؿط زض

٘عز فبٔيُ وٕتطيٗ ٔيعاٖ ضاثغ ٝضا ثب ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي زاض٘س.
جذٍل ضوارُ  :4ضاخصّاي ًیكَيي برازش سازُ ًگرش بِ تأثیر هٌفي هاَّارُ بر هٌاسبات خاًَادگي
قبذم

ChiSquare

Df

ChiSquare/
Df

RMSEA

GFI

CFI

NFI

NNFI

IFI

ٔمساض

17/44

14

1/25

0/067

0/92

0/99

0/93

0/99

0/99

ثب تٛخ ٝث ٝذطٚخي ِيعضَ و ٝزض خس َٚفٛق اضائ ٝقسٔ ،ٜمساض ٔ 2/dfحبؾج ٝقس 1/25 ٜاؾت،
1- Confirmatory factor Analysis
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ٚخٛز  2/dfوٛچىتط اظ ٘ 3كبٖ زٙٞس ٜثطاظـ ٔٙبؾت ٔسَ اؾت ٕٞچٙيٗ ضيك ٝذغبي ٔيبٍ٘يٗ
ٔدصٚضات تمطيت ( )RMSEAثبيس وٕتط اظ  0/1ثبقس و ٝزض ٔسَ اضائ ٝقس ٜثطاثط  0/067اؾتٔ .يعاٖ
ِٔٛفٞٝبي ٘ IFI ٚ NNFI ،NFI ،CFI ،GFIيع ثبيس ثيكتط اظ  0/9ثبقس و ٝزض ٔسَ تحت ثطضؾي ثٝ
تطتيت ثطاثط  0/99 ٚ 0/99 ،0/93 ،0/99 ،0/92اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝقبذمٞب  ٚذطٚخيٞبي ٘طْ افعاض
ِيعضَ ٔيتٛاٖ ٌفت ٔقطفٞبي ا٘تربة قس ٜثطاي ؾٙدف ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط
ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي اظ افتجبض الظْ ثطذٛضزاض اؾت  ٚث ٝذٛثي ٔيتٛا٘ٙس ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي
ٔبٛٞاض ٜثط ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي ضا ثؿٙدٙس.
ة -ثطضؾي افتجبض ٌٛيٞٝبي ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ :زض
ايٗ پػٞٚف ثطاي ؾٙدف ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيطٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ زض لبِت 7
ٌٛي ٝاظ پبؾرٍٛيبٖ پطؾيسٜقس ؤ ٝبٛٞاض ٜثط ٞطوساْ اظ ٔٛاضز ظيط چٛ٘ٝؿ تأثيطي زاقتٝاؾت (ذيّي-
ٔثجتٔ ،ثجت،ثسٖٚتأثيطٙٔ ،في،ذيّئٙفي)  -8ثط ضٚي زضن٘بضاحتيفطظ٘ساٖ  -9ثط ضٚي تطثيت فطظ٘ساٖ
-10ثط ضٚي ٚلتٌصاقتٗ ثطايفطظ٘ساٖ -11ثط ضٚي تفطيحثطزٖفطظ٘ساٖ -12ثط ضٚي ٔحجت ثٝ
فطظ٘ساٖ  -13ثط ضٚي زضن ٔكىالت فطظ٘ساٖ  -14ثط ضٚي آيٙسٍٜ٘طي ثطاي فطظ٘ساٖ

ًوَدار ضوارُ  :2خرٍجي لیسرل براي تحلیل ػاهلي تائیذي سازُ ًگرش بِ تأثیر هٌفي هاَّارُ بر رٍابط
ٍالذيي ٍ فرزًذاى

ثط عجك يبفتٞٝبي ٕ٘ٛزاضفٛق ٔيتٛاٌٖفت ٌٛئٝحجت ثٝفطظ٘ساٖ ثيكتطيٗ ٌٛ ٚيٝتطثيت فطظ٘ساٖ
وٕتطيٗٔيعاٖضاثغ ٝضا ثب ؾبظٍٜ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ زاض٘س.
جذٍل ضوارُ  :2ضاخصّاي ًیكَيي برازش سازُ ًگرش بِ تأثیر هٌفي هاَّارُ بر رٍابط ٍالذيي ٍ فرزًذاى
قبذم

ChiSquare

Df

ٔمساض

19/19

14

ChiSquare/
Df
1/37

RMSEA

GFI

CFI

NFI

NNFI

IFI

0/092

0/90

0/97

0/92

0/96

0/97

ثب تٛخ ٝث ٝتٛضيحبت اضائ ٝقس ٜزض ٔٛضز قبذمٞبي فٛق زض خس َٚقٕبضٔ 1 ٜيتٛاٖ ٌفت
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ٔقطفٞبي ا٘تربة قس ٜثطاي ؾٙدف ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ
اظ افتجبض الظْ ثطذٛضزاض اؾت  ٚث ٝذٛثي ٔيتٛا٘ٙس ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ٚاِسيٗ
 ٚفطظ٘ساٖ ضا ثؿٙدٙس.
ج-ثطضؾي افتجبض ٌٛيٞٝبي ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضضبيت ظ٘بقٛيي :ثطاي ؾٙدف
ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضضبيت ظ٘بقٛيي زض لبِت ٌٛ 7ي ٝاظ پبؾرٍٛيبٖ پطؾيس ٜقس وٝ
ٔبٛٞاض ٜثط ٞط وساْ اظ ٔٛاضز ظيط چٛ٘ ٝؿ تأثيطي زاقت ٝاؾت (ذيّي ٔثجتٔ ،ثجت ،ثس ٖٚتأثيطٙٔ ،في،
ذيّي ٔٙفي) -15 :ثط ضٚي ٌفتٍ ٚ ٛاذتالط ثب ٕٞؿط  -16ثط ضٚي اثطاظ ٔحجت ثٕٞ ٝؿط  -17ثط ضٚي
ضضبيت اظ اظزٚاج  -18ثط ضٚي ضضبيت خٙؿي اظ ٕٞؿط  -19ثط ضٚي ثسثيٙي ثٕٞ ٝؿط  -20ثط ضٚي
نحجتٞبي فبقمب٘ٔ ٚ ٝحجتآٔيع ثب ٕٞؿط  -21ثط ضٚي ضاثغ ٝخٙؿي ثب وؿي غيط اظ ٕٞؿط

ًوَدار ضوارُ  :9خرٍجي لیسرل براي تحلیل ػاهلي تائیذي سازُ ًگرش بِ تأثیر هٌفي هاَّارُ بر رضايت زًاضَيي

ثط عجك يبفتٞٝبي ٕ٘ٛزاض فٛق ٔيتٛاٖ ٌفت ٌٛي ٝاثطاظ ٔحجت ثٕٞ ٝؿط ثيكتطيٗ ٌٛ ٚي ٝضاثغٝ
خٙؿي ثب وؿي غيط اظ ٕٞؿط وٕتطيٗ ٔيعاٖ ضاثغ ٝضا ثب ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضضبيت

ظ٘بقٛيي زاض٘س.
جذٍل ضوارُ  :9ضاخصّاي ًیكَيي برازش سازُ ًگرش بِ تأثیر هٌفي هاَّارُ بر رضايت زًاضَيي
قبذم

ChiSquare

Df

ٔمساض

19/37

14

ChiSquare/
Df
1/38

RMSEA

GFI

CFI

NFI

NNFI

IFI

0/088

0/90

0/97

0/92

0/96

0/97

ثب تٛخ ٝث ٝتٛضيحبت اضائ ٝقس ٜزض ٔٛضز قبذمٞبي فٛق زض خس َٚقٕبضٔ 1ٜيتٛاٖ ٌفت
ٔقطفٞبي ا٘تربة قس ٜثطاي ؾٙدف ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضضبيت ظ٘بقٛيي اظ افتجبض
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الظْ ثطذٛضزاض اؾت  ٚث ٝذٛثي ٔيتٛا٘ٙس ؾبظٍ٘ ٜطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضضبيت ظ٘بقٛيي ضا
ثؿٙدٙس.
ثطاي ؾٙدف پبيبيي اظ قطيت آِفبي وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس ٜاؾتٔ .يعاٖ آاِفب ثطاي ؾبظٍ٘ ٜطـ ثٝ
تأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي (ٍ٘ ،)0/831طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ٚاِسيٗ ٚ
فطظ٘ساٖ (ٍ٘ ،)0/934طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضضبيت ظ٘بقٛيي (ٍ٘ ٚ )0/862طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي
ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز )0/943( ٜقس ٜو ٝچٔ ٖٛيعاٖ آِفب زض ٛٔ ٕٝٞاضز اظ  0/7ثيكتط قس ٜاؾت
حىبيت اظ ٕٞجؿتٍي زض٘ٚي ٌٛيٞٝب ٔ ٚغّٛثيت پبيبيي اثعاض تحميك زاضز.
 -9يافتِّا
 زض ثيٗ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝو ٝقبُٔ ٘ 534فط ٔيثبقس٘ ،يٕي اظ افطاز زض ٞط زٌ ٚطٔ ٜٚتأٚ ُٞٔغّم ٝضا ٔطزاٖ ٘ ٚيٕي ضا ظ٘بٖ تكىيُ ٔيزٙٞس ٕٞچٙيٗ ٘عزيه ث٘ ٝيٕي اظ افطاز زض ٔٙعَ ذٛز زاضاي
ٔبٛٞاضٞ ٜؿتٙس ٘ ٚيٕي زيٍط فبلس ٔبٛٞاضٜا٘س.
 ٔيعاٖ تحهيالت پبؾرٍٛيبٖ زض لبِت يه ؾؤاَ ثبظ پطؾيس ٜقس .حسالُ  ٚحساوثط تحهيالتپبؾرٍٛيبٖ زض زأ ٝٙثيؿٛاز ( ٚ )0زوتطا ( )22ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ ٔيبٍ٘يٗ  ٚا٘حطاف ٔقيبض ٔيعاٖ
تحهيالت زض ٌطٔ ٜٚغّم ٝزض ثيٗ ٔطزاٖ ث ٝتطتيت  ٚ 3/221 ٚ 11/27زض ثيٗ ظ٘بٖ ٚ 3/303 ٚ 12/10
زض ٌط ٜٚافطاز ٔتأ ُٞزض ٔطزاٖ ث ٝتطتيت  ٚ 3/439 ٚ 12/85زض ظ٘بٖ  3/466 ٚ 12/52ثٛز ٜاؾت.
 ٔيبٍ٘يٗ  ٚا٘حطاف ٔقيبض ؾٗ زض ٌطٔ ٜٚغّم ٝزض ثيٗ ٔطزاٖ ث ٝتطتيت  ٚ 10/831 ٚ 32/65زضثيٗ ظ٘بٖ  ٚ 7/008 ٚ 27/70زض ٌط ٜٚافطاز ٔتأ ُٞزض ٔطزاٖ ث ٝتطتيت  ٚ 10/919 ٚ 38/52زض ظ٘بٖ
 11/236 ٚ 33/08ثٛز ٜاؾت.
جذٍل ضوارُ :1آهار تَصیفي هتغیر هیساى تواضاي هاَّارُ بِ تفكیک گرٍُّا
ٚضقيت
ظ٘بقٛيي
ٔغّمٝ
ٔتأُٞ

ٔيعاٖ تٕبقبي ٔبٛٞاض( ٜث ٝؾبفت)

خٙؿيت
ٔيبٍ٘يٗ

ٚاضيب٘ؽ

ا٘حطافٔقيبض

ٔيٙيٕٓ

ٔبوعيٕٓ

ٔطز

2/29

2/562

1/601

1

8

ظٖ

3/15

3/054

1/747

1

7

ٔطز

2/77

2/732

1/653

1

8

ظٖ

3/72

7/975

2/824

1

12

ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ تٕبقبي ٔبٛٞاض ٜزض ٌطٔ ٜٚغّم ٝزض ثيٗ ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ ث ٝتطتيت 3/15 ٚ 2/29
ؾبفت  ٚزض ٌط ٜٚافطاز ٔتأ ُٞزض ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ ث ٝتطتيت  3/72 ٚ 2/77ثٛزٜاؾت.
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جذٍل ضوارُ  :5تَزيغ فراٍاًي پاسخگَياى بر حسب ضبكِ هَرد ػالقِ بِ تفكیک ٍضؼیت زًاضَيي
قجىٛٔ ٝضز فاللٝ
ٚضقيت
ظ٘بقٛيي

خٙؿيت

وب٘بَٞبي

وب٘بَٞبي

فبضؾيظثبٖ ثب

فبضؾيظثبٖ ثب

ٔٛضٛفبت

ٔٛضٛفبت

ذب٘ٛازٌي

ٔغّمٝ
ٔتأُٞ

قجىٞٝبي ايطا٘ي

قجىٞٝبي زاذّي

ثطٔ ٖٚطظي ٔثُ

 ٚاؾتب٘ي

خبْخٓ

ؾيبؾي

ؾبيط (ٚضظقي،
وكٛضٞبي
ٕٞؿبي)... ٚ ،ٝ

تقساز

زضنس

تقساز

زضنس

تقساز

زضنس

تقساز

زضنس

تقساز

زضنس

ٔطز

38

73/1

5

9/6

2

3/8

5

9/6

2

3/8

ظٖ

37

69/8

3

5/7

3

5/7

9

17/0

1

1/9

ٔطز

46

56/8

10

12/3

7

8/6

7

8/6

10

12/3

ظٖ

53

65/4

6

7/4

5

6/2

15

18/5

2

2/5

آٔبض خس َٚفٛق ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝثيف اظ  70زضنس افطاز ٔغّم ٝث ٝتٕبقبي وب٘بَٞبي
فبضؾيظثبٖ ثب ٔٛضٛفبت ذب٘ٛازٌي(ٔثُ فبضؾيٚاٖ ٚ ٗٔ ،ت ،PMC ،ٛخٓ ،ظٔعٔ )… ٚ ٝفاللٕٙس
ٔيثبقٙس  ٚثقس اظ آٖ ثيكتطيٗ فالل ٝث ٝقجىٞٝبي زاذّي  ٚاؾتب٘ي اؾت .حسٚز  60زضنس افطاز ٔتأُٞ
٘يع ث ٝتٕبقبي وب٘بَٞبي فبضؾيظثبٖ ثب ٔٛضٛفبت ذب٘ٛازٌي فاللٕٙس ٔيثبقٙس  ٚثقس اظ آٖ ثيكتطيٗ
فالل ٝث ٝقجىٞٝبي زاذّي  ٚاؾتب٘ي اؾت .زض ٔدٕٛؿ ٘عزيه ث ٝز ٚؾ ْٛپبؾرٍٛيبٖ ثيكتطيٗ قجىٝ
ٔٛضز تٕبقبي ذٛز ضا وب٘بَٞبي فبضؾيظثبٖ ثب ٔٛضٛفبت ذب٘ٛازٌي افالْ ٕ٘ٛزٜا٘س .ثطاي ؾٙدف
ٔيعاٖ تأثيط ٔٙفي قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛازٌٛ 21 ،ٜي ٝزض پطؾكٙبٔ ٝلطاض زاز ٜقس ٜوٞ ٝط
پبؾرٍ ٛث ٝاظاي ٞط ٌٛي ،ٝثؿت ٝثٛ٘ ٝؿ ٌٛي ،ٝحسالُ يه (ثطاي ٌعي ٝٙذيّي ٔثجت)  ٚحساوثط 5
(ذيّي ٔٙفي) زضيبفت ٔيوطز .ثٙبثطايٗ حسالُ  ٚحساوثط أتيبظات پبؾرٍ ٛثِ ٝحبػ ٘ؾطي ثيٗ  21تب
 105ثٛز ٜاؾت ثٌٝ٘ٛ ٝاي وٕ٘ ٝط ٜثبالتط ٘كبٖزٙٞسٍ٘ ٜطـ ٔٙفيتط ث ٝتأثيط ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ
ذب٘ٛاز ٜاؾتٔ .يبٍ٘يٗ ايٗ زأ ٝٙيقٙي 63ث ٝفٛٙاٖ حس ٔتٛؾظ ٔيعاٖ تأثيط ٔٙفي قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي
ثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜزض ٘ؾط ٌطفت ٝقس تب ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛتي تهٕ٘ٝ٘ٛاي ٔكرم ٌطزز ؤ ٝيعاٖ
تأثيط ٔٙفي قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜچمسضاؾت؟
جذٍل ضوارُ  :6خرٍجي آزهَى تي تکًوًَِاي1براي سٌجصهیساى تأثیرهٌفيضبكِّاي هاَّارُاي بر اًسجام خاًَادُ
ٔيبٍ٘يٗ

ٌطٜٚ

تقساز

ٔغّمٝ

211

63

ٔتأُٞ

323

63

65/94

وُ

534

63

67/63

٘ؾطي

ؾغح

ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘ٝ٘ٛ

ا٘حطاف ٔقيبض

تي

زضخ ٝآظازي

70/23

17/202

6/107

210

0/000

13/698

3/855

322

0/000

15/309

6/996

533

0/000

ٔقٙيزاضي

ٕٞبٖعٛض و ٝذطٚخي ايٗ آظٔ٘ ٖٛكبٖ ٔيزٞس ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طٔ ٜيعاٖ تأثيط ٔٙفي قجىٞٝبي
1- One Sample t-test
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ٔبٛٞاضٜاي ثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜزض ثيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛافطاز ٔغّمٕٞ ٚ )70/23( ٝچٙيٗ زض ثيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛافطاز ٔتأُٞ
( )65/94ث ٝعٛض ٔقٙيزاضي ثيكتط اظ ٔيبٍ٘يٗ ٘ؾطي ( )63ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ زض ٔدٕٛؿِ پبؾرٍٛيبٖ،
ٔيبٍ٘يٗ ث ٝزؾت آٔس )67/63( ٜث ٝعٛضٔقٙيزاضي ثيكتط اظ ٔيبٍ٘يٗ ٘ؾطي ( )63ثٛز ٜاؾت ٔ ٚيتٛاٖ
ٌفت زض ٔدٕٛؿ ٔيبٍ٘يٗ ٔيعاٖ تأثيط ٔٙفي قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜاظ ٘ؾط ٕ٘ٝ٘ٛ
آٔبضي ايٗ تحميك ثيكتط اظ ٔتٛؾظ اؾت.
جذٍل ضوارُ  :7خرٍجي آزهَى تي براي هقايسِ هیاًگیي ًگرش بِ تأثیر هٌفي هاَّارُ بر اًسجام خاًَادُ بر
حسب ٍضؼیت زًاضَيي
ٔتغيط

ٌطٜٞٚب

ٚضقيت

ٔغّمٝ

211

ظ٘بقٛيي

ٔتأُٞ

323

تقساز

4

ٔيبٍ٘يٗ

ا٘حطافٔقيبض

70/23

17/202

65/94

13/698

ؾغح

تي

ٔقٙيزاضي
3/196

0/002

ذطٚخي ايٗ آظٖٔٞٛب ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝثيٗ افطاز ٔتأٔ ٚ ُٞغّم ٝثِ ٝحبػ ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي
ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ،ٜتفبٚت ٔقٙيزاضي ٚخٛز زاضز .تي ٔحبؾج ٝقس ٜثطاي خسٔ َٚعثٛض ثطاثط
ٔمبيؿٍ٘ ٝطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜثطاثط  3/196قس ٜاؾت و ٝاظ ٔمساض تي خسَٚ
ثب زض٘ؾط ٌطفتٗ پٙح زضنس ذغب ثعضيتط اؾت ٔ ٚيتٛاٖ فطو نفط ضا ضز وطز .ث ٝفجبضت زيٍط افطاز
ٔغّمٍ٘ ٝطـ ٔٙفيتطي ٘ؿجت ث ٝتأثيط ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜزاقتٙس.
جذٍل ضوارُ  :8خرٍجي آزهَى تي براي هقايسِ هیاًگیي ًگرش بِ تأثیر هٌفي هاَّارُ بر اًسجام خاًَادُ بر
حسب داضتي هاَّارُ
ٔتغيط
ٔبٛٞاضٜ

ٌطٜٞٚب

تقساز

ٔيبٍ٘يٗ

ا٘حطافٔقيبض

٘ساضز

267

70/70

15/164

زاضز

267

64/57

14/857

تي

ؾغح ٔقٙيزاضي

4/725

0/000

ذطٚخي ايٗ آظٔ٘ ٖٛكبٖ ٔيزٞس و ٝثيٗ افطاز ٔبٛٞاضٜزاض  ٚافطاز ثسٔ ٖٚبٛٞاض ٜثِ ٝحبػ
ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ،ٜتفبٚت ٔقٙيزاضي ٚخٛز زاضز .تي ٔحبؾج ٝقس ٜثطاي
خسٔ َٚعثٛض ثطاثط ٔمبيؿٍ٘ ٝطـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜثطاثط  4/725قس ٜاؾت وٝ
اظ ٔمساض تي خس َٚثب زض٘ؾط ٌطفتٗ پٙح زضنس ذغب ثعضيتط اؾت ٔ ٚيتٛاٖ فطو نفط ضا ضز وطز.
ث ٝفجبضت زيٍط افطازي ؤ ٝبٛٞاض ٜاؾتفبزٕ٘ ٜيوٙٙس ٍ٘طـ ٔٙفيتطي ٘ؿجت ث ٝتأثيط ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ
ذب٘ٛاز ٜزاقتٙس.
 -1زض ايٗ آظٖٔٞٛب اثتسا آظٔٛٔ ِٖٛ ٖٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت .زض نٛضتي و ٝفطو ثطاثطي ٚاضيب٘ؽٞب ضز ٘كس اظ تي ؾغط اٚ َٚ
زض نٛضت ضز قسٖ فطو ثطاثطي ٚاضيب٘ؽٞب اظ تي ؾغط ز ْٚاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
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جذٍل ضوارُ  :9خرٍجي ضريب ّوبستگي پیرسَى براي آزهَى رابطِ هیساى استفادُ از ضبكِّاي هاَّارُاي
فارسي زباى با ًگرش بِ تأثیر هٌفي هاَّارُ بر هَضَػات هختلف
ٔتغيط

ٔتغيط

ضطيت پيطؾٖٛ

ؾغح ٔقٙيزاضي

تقساز

ٔيعاٖ

تأثيط ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ظ٘بقٛيي

-0/177

0/004

267

تأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ

-0/149

0/015

267

تأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي

-0/148

0/016

267

اؾتفبز ٜاظ
قجىٞٝبي
ٔبٛٞاضٜاي
فبضؾي ظثبٖ

تأثيط ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛازٜ

-0/168

267

0/006

ثط اؾبؼ اعالفبت خس َٚثبال ،ضطيت ٕٞجؿتٍي پيطؾ ٖٛثيٗ ٔيعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي
ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ ثب ؾبظٜٞبي ٔرتّف تحميك (تأثيط ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ظ٘بقٛيي ،تأثيط ٔٙفي
ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ ،تأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي  ٚتأثيط ٔبٛٞاض ٜثط
ا٘ؿدبْ ذب٘ٛازٙٔ )ٜفي قس ٜاؾت  ٚچ ٖٛؾغح ٔقٙيزاضي اظ  0/05وٕتط قس٘ ،ٜكبٖزٙٞس ٜايٗ اؾت
و ٝايٗ ضاثغٞٝب ٔقٙيزاض اؾت .ثب تٛخ ٝثٙٔ ٝفي ثٛزٖ ضطيتٔ ،كرم ٔيقٛز وٞ ٝطچ ٝپبؾرٍٛ
ثيكتط اظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ اؾتفبزٔ ٜيوٙس ٔيعاٖ تأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ظ٘بقٛيي،
ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖٙٔ ،بؾجبت ذب٘ٛازٌي  ٚا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜضا وٕتط اضظيبثي ٔيوٙس.
جذٍل ضوارُ  :41خرٍجي آزهَى تحلیل ٍارياًس براي آزهَى تفاٍت هیاًگیي ًگرش بِ تأثیر هٌفي هاَّارُ بر
هَضَػات هختلف بر حسب ًَع استفادُ از ضبكِّاي هاَّارُاي فارسيزباى
ٔتغيط

٘ٛؿ اؾتفبز ٜاظ
قجىٞٝبي
ٔبٛٞاضٜاي
فبضؾيظثبٖ

ٔتغيط

ٔيبٍ٘يٗ ٔطثقبت
ثيٌٗطٞٚي

زضٌٖٚطٞٚي

F

ؾغح
ٔقٙيزاضي

ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ظ٘بقٛيي

66/357

29/079

2/282

0/061

ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ

104/645

40/255

2/600

0/037

ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي

63/887

21/671

2/948

0/021

ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛازٜ

621/409

214/726

2/894

0/023

ثب تٛخ ٝث ٝاعالفبت خس َٚفٛق ،تفبٚت ٔقٙيزاضي ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط
ضٚاثظ ظ٘بقٛيي ثط حؿت ٘ٛؿ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾيظثبٖ ٚخٛز ٘ساضز (; P =0/061
ِٚ .)F =2/282ي تفبٚت ٔقٙيزاضي ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ٚاِسيٗ ٚ
فطظ٘ساٖ ثط حؿت ٘ٛؿ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ٚخٛز زاضز (.)F =2/600 ; P =0/037
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آظٔ ٖٛتقميجي تٛوي٘ 1كبٖ زاز وؿب٘ي و ٝاظ قجىٞٝبي زاذّي  ٚاؾتب٘ي ثيكتط اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس ٔيعاٖ
تأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ ضا ثيكتط ٔيزا٘ٙس.2
ٕٞچٙيٗ تفبٚت ٔقٙيزاضي ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي ثط
حؿت ٘ٛؿ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ٚخٛز زاضز ( .)F =2/948 ; P =0/021ثط اؾبؼ
ذطٚخي اظٔ ٖٛتقميجي تٛوي ،وؿب٘ي و ٝاظ قجىٞٝبي فبضؾي ظثبٖ ثب ٔٛضٛفبت ؾيبؾي ثيكتط اؾتفبزٜ
ٔيوٙٙس ٔيعاٖ تأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي ضا ثيكتط ٔيزا٘ٙسٟ٘ ٚ .بيتبً ايٙى ٝتفبٚت
ٔقٙيزاضي ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٍ٘طـ ث ٝتأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜثط حؿت ٘ٛؿ اؾتفبز ٜاظ
قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ٚخٛز زاضز ( .)F =2/894 ; P =0/023ثط اؾبؼ ٘تبيح آظٔ ٖٛتقميجي
تٛوي ،وؿب٘ي و ٝاظ قجىٞٝبي فبضؾي ظثبٖ ثب ٔٛضٛفبت ؾيبؾي ثيكتط اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس ٔيعاٖ تأثيط
ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜضا ثيكتط ٔيزا٘ٙس.
 -41بحث ٍ ًتیجِگیري
يبفتٞٝب ٘كبٖ زاز افطاز ٔغّمٍ٘ ٝطـ ٔٙفيتطي ٘ؿجت ث ٝتأثيط ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜزاقتٙس.
ايٗ يبفتٔ ٝيتٛا٘س ٘كبٖزٙٞس ٜايٗ ثبقس و ٝافطاز ٔغّم ٝتجّٛض فيٙي تأثيطٌصاضي ثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ثط
ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜضا زضن وطزٔ ٚ ٜهبزيك ٚالقي ايٗ تأثيطٌصاضي ضا زض ظ٘سٌي ظ٘بقٛيي ذٛزقبٖ
تدطثٕٛ٘ ٝزٜا٘س .ايٗ يبفتٕٞ ٝؿ ٛثب يبفتٞٝبي تحميك نفطيقبِي ( )1390اؾت و٘ ٝكبٖ زاز وٝ
ؾبذتبض ذب٘ٛازٜٞبيي و ٝاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي اؾتفبزٕ٘ ٜيوٙٙس زض ٔمبيؿ ٝثب ذب٘ٛازٜٞبيي و ٝاظ
قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس ،اظ اؾتحىبْ ثيكتطي ثطذٛضزاضٔيثبقس .پيكٟٙبز ٔيقٛز ثب تٛخٝ
ث ٝايٙى ٝظ٘بٖ زض ٔمبيؿ ٝثب ٔطزاٖ ؾبفبت ثجيكتطي ضا ث ٝتٕبقبي ثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي اذتهبل
ٔيزٙٞس؛ ٔؿؤِٚيٗ  ٚثط٘بٔٝضيعاٖ ضؾبّ٘ٔ ٝي ،تساثيط ٚيػٜاي زض ايٗ ظٔي ٝٙثيٙسيكٙس  ٚثٛيػ ٜزض ؾبفبت
اِٚي ٝنجح و ٝظ٘بٖ زض ذب٘ٞ ٝؿتٙس  ٚفطاغت ثيكتطي زاض٘س ،ثط٘بٔٞٝبي ٚيػٜاي ثطاي آٟ٘ب زض ٘ؾط
ثٍيط٘س .لغقب ٔطزْ اٌط ٘يبظقبٖ تبٔيٗ قٛز ،خبي زيٍط ٕ٘يض٘ٚس .ضازي ٚ ٛتّٛيعي ٖٛثبيس پبؾرٍٛي
٘يبظٞبي افطاز ثبقٙس .غٙي وطزٖ ثط٘بٔٞٝبي زاذّي نسا  ٚؾيٕب ،قٙبذتٗ ٘يبظٞبي افطاز خبٔق ،ٝتقّيٓ،
آٌبٞي ثركيسٖ  ٚآقٙب وطزٖ افطاز اظ اثطات ٔرطة ٔبٛٞاض ٜتٛؾظ خبٔقٝقٙبؾبٖ ،ضٚا٘كٙبؾبٖ  ٚفّٕبء
ثٟتطيٗ ضأ ٜجبضظ ٜثب ثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاض ٜاؾت.
1 .Tukey
 -2زض ايٙدب تٟٙب ث٘ ٝتيد ٝآظٔ ٖٛتقميجي تٛوي اقبض ٜقس ٜاؾت  ٚث ٝزِيُ ظيبز ثٛزٖ حدٓ ٔغبِت  ٚخسأ َٚمبِ ،ٝخسا َٚتٛوي
ٌعاضـ ٘كس ٜاؾت.
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ثيف اظ  73زضنس ٔطزاٖ ٌطٔ ٜٚغّم٘ ٚ ٝعزيه ث 70 ٝزضنس ظ٘بٖ اظ ايٗ ٌط ٜٚوب٘بَٞبي

فبضؾيظثبٖ ثب ٔٛضٛفبت ذب٘ٛازٌي (ٔثُ فبضؾيٚاٖ ٚ ٗٔ ،ت ،PMC ،ٛخٓ ،ظٔعٔ )… ٚ ٝضا تٕبقب
ٔيوٙٙس  ٚاظ عطف زيٍط افطاز ٔغّمٍ٘ ٝطـ ٔٙفيتطي ٘ؿجت ث ٝتأثيط ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛازٜ
زاقتٙس ،ثٙبثطايٗ ٔكرم ٔيٌطزز وٌ ٝطزا٘ٙسٌبٖ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ث ٝيىي اظ اٞساف ذٛز وٝ
تأثيطٌصاضي ٔٙفي ثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜاؾت زؾت يبفتٝا٘س .يىي اظ زاليّي و ٝثؿيبضي اظ ثيٙٙسٌبٖ خصة
ايٗ ٌ ٝ٘ٛثط٘بٔٞٝب ٔيق٘ٛس ،خٙج ٝؾطٌطٔي  ٚتفطيح آٟ٘بؾت .يه فٙهط ٔ ٚؤِف ٝثؿيبض ٔ ٟٓزض
ؾيبؾت ٔبٛٞاضٜاي ٌطايف  ٚذٛاؾت ٔطزْ ثطاي زؾتطؾي ث ٝثط٘بٔٞٝبي (غبِجبً ٔغّٛة ٔ ٚثجت)
ٔبٛٞاضٜاي اؾت ( .)Thomas, 1999: 243-254ث ٝفميس ٜثؿيبضي اظ وبضقٙبؾبٖ ،ضؾب٘ٞٝبي زاذّي ٔب
زض حٛظ ٜؾطٌطٔي  ٚتفطيح ٘تٛا٘ؿتٝا٘س ٘يبظ ٔربعت ضا ثطآٚضز ٜوٙٙس .تّٛيعي ،ٖٛضازي ،ٛضؾب٘ٚ ٝ
ٔغجٛفبت زاذّي ضؾب٘ٞٝبي قبزي ٘يؿتٙس .ثيكتط؛ ضؾب٘ٞٝبي غٍٕيٗ  ٚحعٖآٚضي ٞؿتٙس .زض ٕٝٞ
ٔٛضٛفبت زض حٛظ ٜتِٛيس ٔحتٛا ث ٝتىطاضي  ٚتىطاضيٌٛيي افتبزٜا٘س .آٖ چيعي ضا ؤ ٝطزْ ٘يبظ زاض٘س
زض اضتجبط ثب ظ٘سٌي ضٚظٔط ٜلكطٞبي ٔرتّف ٔطزْ ،پبؾرٍٛيكبٖ ٘جٛزٜاؾت .پيكٟٙبز ٔيقٛز زض
ثط٘بٔٞٝبي تّٛيعي٘ٛي ث ٝايٗ ٘ىت ٝتٛخٚ ٝيػٜاي ٔجص َٚقس ٚ ٜثط٘بٔٞٝبي زضذٛضي ثب ٔحتٛاي تفطيح ٚ
ؾطٌطٔي تٟي ٚ ٝاظ قجىٞٝبي ّٔي پرف ٌطززٕٞ .چٙيٗ خٟت تٛٙؿ ثركيسٖ ث ٝثط٘بٔٞٝب ٔيتٛاٖ
قجىٞٝبي اؾتب٘ي ضا ثطاي  ٕٝٞاؾتبٖٞبي وكٛض لبثُ زضيبفت ؾبذت تب ضٕٗ ايٙى ٝث ٝؾاليك ٔرتّف
تٛخ ٝثيكتطي ٔيٌطزز؛ ٔطزْ ثتٛا٘ٙس اظ ثط٘بٔٞٝبي ؾطٌطٔي  ٚتفطيحي ايٗ قجىٞٝب ٘يع اؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس.
ضٕٗ ايٙى ٝقٟط يعز ث ٝفميس ٜذيّي اظ وبضقٙبؾبٖ ثب وٕجٛز ٔطاوع تفطيدي  ٚؾطٌطٔي ثٛيػ ٜثطاي
ظ٘بٖ ٔٛاخٔ ٝيثبقس ٕٞ ٚيٗ أط ث ٝافعايف ؾبفبت اذتهبل زازٜقس ٜث ٝتٕبقبي ثط٘بٔٞٝبي
ٔبٛٞاضٜاي زأٗ ظزٜاؾتِ ،صا خب زاضز ٔؿئِٛيٗ ثب ٌؿتطـ ٔىبٖٞبي تفطيحي  ٚؾطٌطٔي اظ ٔيعاٖ
ٚلت نطف قس ٜتٛؾظ ٔطزْ ثطاي تٕبقبي ثط٘بٔٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ثىبٙٞس.
ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘طٔ ٜيعاٖ تأثيط ٔٙفي قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜزض ثيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛافطاز ٔغّمٝ
( ،)70/23زض ثيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛافطاز ٔتإٔٞ ٚ )65/94( ُٞچٙيٗ زض ٔدٕٛؿ پبؾرٍٛيبٖ ث ٝعٛض ٔقٙيزاضي
ثيكتط اظ ٔيبٍ٘يٗ ٘ؾطي ( )63ثٛزِ .صا زض ٔدٕٛؿٔ ،يبٍ٘يٗ ٔيعاٖ تأثيط ٔٙفي قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ثط
ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜاظ ٘ؾط ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضي ايٗ تحميك ثيكتط اظ ٔتٛؾظ ثٛز.
ٞطچ ٝپبؾرٍ ٛثيكتط اظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ اؾتفبزٔ ٜيوطزٔ ،يعاٖ تأثيط ٔٙفي
ٔبٛٞاض ٜثط ضٚاثظ ظ٘بقٛيي ،ضٚاثظ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖٙٔ ،بؾجبت ذب٘ٛازٌي  ٚا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜضا وٕتط
اضظيبثي ٔيوطز .ث ٝفجبضت زيٍط وؿب٘ي و ٝاظ ٔبٛٞاض ٜاؾتفبزٕ٘ ٜيوٙٙس يب وٓ اؾتفبزٔ ٜيوٙٙسٔ ،يعاٖ
تأثيط ٔٙفي ٔبٛٞاض ٜثط ا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜضا ثيكتط اضظيبثي ٔيوٙٙسِٚ .ي وؿب٘ي و ٝاظ ٔبٛٞاض ٜظيبز اؾتفبزٜ
ٔيوٙٙس؛ ايٗ تأثيط ضا وٕتط اضظيبثي ٔيوٙٙس .ايٗ ٘ىت٘ ٝكبٖزٙٞس ٜايٗ اؾت وٙٔ ٝغجك ثب ٘ؾطي ٝوبقت،
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ضؾب٘ ٝث ٝتسضيح تأثيط ذٛز ضا ثط ش ٚ ٗٞفىط ٔربعت ذٛز ث ٝخب ٔيٌصاضز ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝزض
زضاظٔستٔ ،ربعت ٕٛٙٞا ٕٞ ٚؿ ٛثب ٔبٛٞاض ٜقس ٚ ٜاثطات ترطيجي آٖ ضا ٔتٛخٕ٘ ٝيقٛزِ .صا خب زاضز
وبضقٙبؾبٖ  ٚنبخت ٘ؾطاٖ ثب ٍ٘بضـ ٔمبالت ،ؾرٙطا٘ي ،ثطٌعاضي ٔيعٌطز  ... ٚزض ٔٛضز تجقبت
اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي  ٚتأثيطپصيطي آضاْ  ٚتسضيدي اظ آٖٞ ،كساضٞب  ٚتٛنيٞٝبي الظْ ضا
اضائٕ٘ ٝبيٙس .ؾبظٔبٖٞبي ٔتِٛي أٛض فطٍٙٞي ٘يع ثبيس ثب تسٚيٗ ثط٘بٔٞٝبي خبٔـ ،ثطٚقٛضٞب ٚ
وتبثچٞٝبي وٛچه زض ايٗ ظٔيٌ ٝٙبْٞبي ٕٟٔي ثطزاض٘س .نسا  ٚؾيٕب ٘يع ضٕٗ ٘مس  ٚثطضؾي فبِٕب٘ٝ
 ٚوبضقٙبؾب٘ ٚ ٝزليك ايٗ ثط٘بٔٞٝب٘ ،ؿجت ث ٝتسٚيٗ ثط٘بٔٞٝبي خصاة ٛٔ ٚضز پؿٙس ذب٘ٛازٜٞب الساْ
ٕ٘بيس.
فْرست هٌابغ:
 -1اذٛاٖ تفتيٟٙٔ ،بظ (« .)1382پيبٔسٞبي عالق زض ٌصاض اظ ٔطاحُ آٖ»ٔ ،غبِقبت ظ٘بٖ ،ؾبَ ا،َٚ
قٕبض.127-151 :3ٜ
 -2افعاظي ،قٟال ( .)1379تهٛيط ذب٘ٛاز ٜزض ثط٘بٔ ٝوٛزن ؾيٕب .تٟطاٖ :ازاض ٜوُ پػٞٚفٞبي
ؾيٕب.
 -3افٕٟي ،ثٙفك ٚ ٝآلبٔحٕسيبٖ ققطثبف ،حٕيسضضب (« .)1386ثطضؾي فٛأُ ٔؤثط ثط ٌطايف ثٝ
ٔبٛٞاض ٚ ٜتأثيط آٖ ثط ثبٚضٞب  ٚضفتبضٞبي زيٙي ٔطزْ ٔكٟس» ،فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت تطثيتي ٚ
ضٚا٘كٙبؾي.63-78 :
 -4أيطي ،فجساِطضب ٕٞ ٚىبضاٖ (« .)1391ثطضؾي ضاثغ ٝاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي ٌ ٚطايف
ث ٝآؾيتٞبي اختٕبفي زض ثيٗ خٛا٘بٖ قٟطوطج» ،فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت أٙيت اختٕبفي ،قٕبض ٜا:َٚ
.211-199
 -5ثبالذب٘ي ،لبزض ( .)1384ثطضؾي تأثيط ٔيعاٖ اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبي خٕقي ثط ٔيعاٖ افتٕبز اختٕبفي.
پبيبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس ،تٟطاٖ :زا٘كٍب ٜتطثيت ٔقّٓ تٟطاٖ.
 -6ضضٛي ظاز٘ ،ٜبنط ٘ ٚدفي ،حؿٗ ( .)1381تحّيُ ٔحتٛاي ٟٔٓتطيٗ ٔغبِت ضٚظ٘بٔٞٝبي
ؾطاؾطي .تٟطأٖ :طوع ٔغبِقبت  ٚتحميمبت ضؾب٘ٞٝب.
 -7ضيبحئ ،حٕساؾٕبفيُ؛ فّيٚضزي٘يب ،اوجط  ٚثٟطأيوبوب٘ٚس ،ؾيبٚـ (« .)1386تحّيُ
خبٔقٝقٙبذتي ٔيعاٖ ٌطايف ث ٝعالق (ٔغبِقٛٔ ٝضزي قٟطؾتبٖ وطٔب٘كب ،»)ٜظٖ زض تٛؾقٚ ٝ
ؾيبؾت ،قٕبض.109-140 :19 ٜ
 -8ؾبِٙبٔ ٝآٔبضي ؾبظٔبٖ ثجت احٛاَ وكٛض ،ؾبَ .1386
 -9ؾبِٙبٔ ٝآٔبضي ؾبظٔبٖ ثجت احٛاَ وكٛض ؾبَ .1390
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 -10ؾربيي ،ايٛة ( .)1391ثطضؾي ضاثغٔ ٝيعاٖ ٛ٘ ٚؿ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ ثب
ٔٙبؾجبت ذب٘ٛازٌي (ٔٛضز ٔغبِق :ٝپٙح ٔٙغم ٝقٟط تٟطاٖ) .پبيبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس ضقتٝ
خبٔقٝقٙبؾي ،تٟطاٖ :زا٘كٍب ٜذٛاضظٔي.
 -11ؾٛضيٗٚ ،ض٘ط ،تب٘ىبضز ،خيٕع (٘ .)1381ؾطيٞٝبي اضتجبعبت (تطخٕ ٝفّيطضب زٞمبٖ) .تٟطاٖ:
زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
 -12ؾيف ،ؾٛؾٗ ( .)1368تئٛضي ضقس ذب٘ٛاز .ٜتٟطاٖ :ا٘تكبضات اِعٞطا.
 -13نفطي قبِي ،ضضب (٘ .)1390مف قجىٞٝبي ٔبٛٞاضٜاي فبضؾي ظثبٖ ثط ؾبذتبض ذب٘ٛاز .ٜعطح
پػٞٚكي ثب حٕبيت ٚظاضت وكٛض.
 -14فطيضي ،فطٚك اِؿبزات؛ ٚحيسا ،فطيسٖٚ؛ زا٘ف ،پطٚا٘ٔ« .)1385( ٝبٛٞاضٛٞ ٚ ٜيت خٙؿيتي
زذتطاٖ خٛاٖ»ٔ ،دّ ٝخبٔقٝقٙبؾي ايطاٖ ،زٚضٞ ٜفتٓ .قٕبض.100-76 :2 ٜ
 -15فّيرٛا ،ٜفطزيٗ (ٔ« .)1387ربعتقٙبؾي ٔبٛٞاضٜٞبي فبضؾي ظثبٖٔ :ساضٞبي اضتجبعي ثط وساْ
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 -16فساوبض زيّٕمب٘ئ ،مهٛز (« .)1380اٚلبت فطاغت خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ اضٔٚي ،ٝثطضؾي تأثيط فٛأُ
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