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تررسی عًامل مؤثر تر ضادی داوطجًیان تا تأکیذ تر مطارکت اجتماعی
محمذ حسیه پىاَی ،استبد گشٍُ علَم اجتوبعي داًطگبُ عالهِ عجبعجبيي

حمیذ دَقاوی ،داًطجَي كبسضٌبس اسضذ داًطگبُ عالهِ عجبعجبيي
چکیذٌ
پژٍّص حبضش ،دس پي آى ثَد كِ ثِ ثشسسي عَاهل هؤثش ثش ضبدهبًي داًطجَيبى ثب تأكيذ ثش هطبسكت اجتوابعي
ثپشداصد .ثب استفبدُ اص ًظشيبت هَجَد يک چبسچَة ًظشي تلفيقي تذٍيي ٍ ثش اسابس آى فشضايِّابيي هغاش
ضذ .جبهعِ آهبسي پژٍّص ضبهل كليِ داًطجَيبى داًطگبُّبي عالهِ عجبعجبيي ٍ غٌعتي اهيشكجيش ّستٌذ كاِ اص
آىً ،وًَِاي ثِ حجن ً 400فش ثب سٍشّبي ًوًَِگيشي خَضِاي عجقِاي هتٌبست اًتخابة ضاذًذ ٍ ،دادُّابي
تحقيق اص عشيق پشسطٌبهِ جوع آٍسي ٍ تجضيِ ٍ تحليل گشديذ .يبفتِّابي حبغال اص آصهاَىّابي  Tتسات ٍ
پيشسَى ًطبى داد كِ توبهي هتغيشّبي تحقيق ،ثِ غيش اص جٌسيت ٍ هطبسكت سسوي ثب ضبدي ساثغِ داسًذً .تبيج
حبغل اص تحليل چٌذ هتغيشُ ًيض گَيبي آى ثَد كِ هتغيشّابي اسضابي ًيبصّاب ،اعتوابد ثاِ ديگاشاى ٍ هطابسكت
اجتوبعي غيشسسوي ثِ تشتيت ثيطتشيي تأثيش سا ثش سٍي ضبدي داًطجَيبى داسًذّ .وچٌيي ،هتغيشّبي هازكَس 15
دسغذ اص ضبدي داًطجَيبى سا تجييي كشدًذ.
ياشٌ َای کلیذی :ضبدي ،هطبسكت اجتوبعي ،اسضبي ًيبصّبي هبدي ،اعتوبد ثِ ديگشاى ،داًطجَيبى.
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طرح مسألٍ

آهَصضي ٍ داًطگبّي ثب ًطبط ٍ هطبسكت جَست كاِ

يکي اص چبلصّابي فاشاسٍي اًسابى دس دًيابي اهاشٍص،

ثب اًگيضُ ٍ ثب اهيذ ثِ آيٌذُ ،فشايٌذ پيطشفت علوي خَد

احسبس ثْضيستي ٍ ضبدهبًي اسات ،صياشا علاي سغان

سا عي كٌٌذ.

پيطشفتّبي چطاوگيش دس فٌابٍسي ٍ تاأهيي آسابيص

اص سَي ديگش ،تحقيقبت ًطبى دادُاًاذ كاِ عَاهال

اًساابى ،احساابس ضاابدهبًي ٍي افااضايص ًيبفتااِ اساات

ديگشيّ ،وچَى اعتوبد ثِ ديگاشاى ،اسضابي ًيبصّابي

ٍجااَد

هبدي ٍ هتغيشّبي صهيٌِاي هايتَاًٌاذ ثاش سٍي ضابدي

اًسبى هيداًٌذ ٍ ،هعتقذًذ كِ ّوِ اًسبىّاب ثاِ دًجابل

تأثيشگزاس ثبضٌذ .ثٌبثشايي ،اص آًجب كاِ دسثابسُ ضابدي ٍ

ضبدي ّستٌذ ،اهب تٌْب چيضي كِ دس ايي هيابى هتفابٍت

عَاهل هؤثش ثشآى هغبلعبت جبهعِ ضٌبختي اًذكي اًجبم

است ،اثضاسّبي هتفبٍتي است كِ آًْب ثشاي سسيذى ثاِ

ضذُ است ،ايي تحقيق ثاشآى اسات كاِ ثاب سٍيکاشدي

ثِ كبس هيگيشًذ .دس ٍاقاع ،اص ديشثابص تاب ثاِ

جبهعِ ضٌبختي ثِ ثشسسي تأثيش هطابسكت اجتوابعي ٍ

اهشٍص ضبدي يک هيل اًسبًي ثٌيبدي ثِ ضوبس هايسفتاِ

سبيش هتغيشّبي هشثَط ثش هياضاى ضابدهبًي داًطاجَيبى

است (پبسکبل.)45 :1995 ،1

ثپشداصد ،تب ثب ضٌبخت ايي عَاهل ثتَاى قذمّبي هؤثشي

(قغااشُاي .)8 :1385 ،ثشخااي ضاابدي سا ّااذ

ايي ّذ

تحقيقبت دس ايي صهيٌِ ًطبى هيدٌّاذ افاشادي كاِ

دس ثبال ثشدى ضبدي ٍ ًطبط ايي قطش هْن ثشداضات .اص

ضبد ّستٌذ ،احسبس اهٌيت ثيطتشي هايكٌٌاذ ،آسابًتش

ايي سٍ ،سؤال اغلي اياي پاژٍّص آى اسات كاِ چاِ

تػوين هيگيشًذ ٍ ًسجت ثِ كسبًي كِ ثب آًْب صًاذگي

استجبعي ثيي هطبسكت اجتوبعي ،اثعبد آى ٍ هتغيشّابيي

هيكٌٌذ ،ثيطتش اظْبس سضبيت هيكٌٌاذ (هابيشص:2002 ،

هبًٌذ اعتوبد ثِ ديگشاى ٍ اسضبي ًيبصّابي هابدي  ...ثاب

80؛ پتشسَى .)45 :2000،فقذاى ضبدي ٍ ًطبط ًياض دس

هيضاى ضبدي ٍ ًطبط داًطجَيبى ٍجَد داسد؟

جبهعِ ًتبيج هٌفاي ثسايبسي ثاِ دًجابل داسد ،كاِ اص آى
جولِ هيتَاى ثاِ افساشدگي ،ثاذثيٌي ،اسصيابثي هٌفاي

پیطیىٍ تحقیق

سٍيذادّب ،ثيعالقگي ثِ كبس ٍ فقاذاى ٍجاذاى كابسي،

ثشدثَسى ٍ كپلاَيتض )1965( 2ثاِ پژٍّطاي ثاب عٌاَاى

اعتيبد ثِ هَاد هخذسً ،بٌّجابسيّابي اجتوابعي ،سٍا

«گضاسشّبيي دسثبسُ ضبدي» پشداختِاًذً .تابيج تحقياق

خطااًَت دس سٍاثااظ اجتواابعي ،عااالش ٍ گااشايص ثااِ

آًْااب ايااي اساات كااِ فعبلياات ،هطاابسكت اجتواابعي ٍ

فشٌّگ ثيگبًِ ٍ غيش خاَدي اضابسُ ًواَد (عبّشيابى،

هَقعيت اجتوابعي ًساجت ثاِ عَاهال هحيغاي ،تاأثيش

 .)4 :1381اص سَيي ،هحققبى هعتقذًذ كِ هطابسكتّاب

ثيطااتشي دس افااضايص ضاابدي افااشاد داسًااذّ .وچٌاايي،

ٍ فعبليتّبي اجتوبعي هيتَاًٌذ ثش ضابدي ٍ سضابيت

ثشدثَسى ( )1969پژٍّطي ثب عٌَاى «سابختبس ساالهت

افشاد اص صًذگي تأثيشگازاس ثبضاٌذ (دسيکًَاذي1381 ،؛

سٍاًي» اًجبم داد .اٍ ثب استفبدُ اص ياک پشسطاٌبهِ ساِ

علي صادُ قَي فکش1388 ،؛ دٍالى ٍ ّوکابساى2008 ،؛

دسجِاي ،ثِ ايي ًتبيج دست يبفت كاِ هياضاى دسآهاذ،

لًَااگ ٍ ّوکاابساى .)2010،ثٌاابثشايي ،احتواابل داسد

هطبسكت اجتوبعي ٍ كست تجبسة جذياذ ثاب ضابدي

فضبيي كِ دس آى هطبسكت ٍجَد داضتِ ثبضاذ ،ضابدي

ساثغِ هستقين داسًذ.

آفااشيي ثبضااذ .دس حقيقاات ،جبهعااِ ساابلن جبهعااِاي

فيليااپ  ،1976(3الا ) ًيااض تحقيقااي سا ثااب عٌااَاى

هطبسكت جَست .چٌيي جبهعِاي ًيبصهٌاذ ياک ًظابم
Pascal

1

2 Bradburn & Caplovits
3
Philops

3

ثشسسي عَاهل هَثش ثش ضبدي داًطجَيبى ثب تبكيذ ثش هطبسكت اجتوبعي

«هطبسكت اجتوبعي ٍ ضابدي» اًجابم دادً .تيجاِ اياي

پژٍّطگشاى دس ايي تحقيق اص آهبسّبي ثيي الوللاي 41

پژٍّص اياي اسات كاِ هطابسكت اجتوابعي هَجات

كطَس ثاش اسابس پيوابيص جْابًي اسصشّاب اساتفبدُ

هثجات هايگاشدد.

كشدُاًذ .يبفتِّبي اياي تحقياق گَيابي آى اسات كاِ

( ،1976ة) ّوچٌايي پژٍّطاي ديگاش تحات

سٍاثظ اجتوبعي خَة ٍ ثِ ّن پيَستِ ،هَفقياتّابي

عٌااَاى «ثشسسااي ساثغااِ ثْذاضاات سٍاًااي ٍ هطاابسكت

ضااغلي ٍحشفااِاي ،جْااتگيااشيّااب ٍ هطاابسكتّاابي

اجتوبعي ثب ضبدي» اًجابم دادً .تابيج اياي تحقياق ًياض

اجتوبعي -فشٌّگي ٍ ضشايظ كاالى اقتػابدي ثشاثاش ٍ

ّوجسااتگي قااَي ثْذاضاات سٍاًااي ٍ هطاابسكتّاابي

عبدالًٍِ ،ضعيت هٌبست سفبُ ٍ دهَكشاسي سيبسي ثاش

اجتوبعي ثب هيضاى ضبدي افشاد سا ًطبى هايدّاذ .لاَ ٍ

ضبدي افشاد جبهعاِ اثاش گزاسًاذّ .وچٌايي ،گياَلي ٍ

افضايص سغح ضبدي ٍ سبيش عَاع
فيليپ

4

آسگبياالً )1991( 1يااض پژٍّطااي ثااب عٌااَاى «ضاابدي ٍ

ّوکبساى ( )2010تحقيقي سا ثب عٌاَاى «اًاذاصُگياشي

هطبسكت» اًجبم دادًاذ .آًْاب پاژٍّص خاَد سا دس دٍ

هطاابسكت اجتواابعي ٍ جبيگاابّص دس ًظشيااِ سااشهبيِ

هشحلااِ اًجاابم دادًااذ ٍ ايااي فشضاايِ سا آصهَدًااذ كااِ

اجتوبعي» اًجبم دادُاًذ .تحليالّابي اياي تحقياق ثاِ

هطبسكت يکي اص عَاهل ًطبط اًگياض اساتً .تابيج ثاِ

هحققبى خبعش ًطبى هيسبصد كِ ثبيذ يک هحذٍدُ هيبى

دست آهذُ ًطبى داد داًص آهَصاًي كِ دس هشحلاِ اٍل

هطبسكت سسوي ٍ غيش سساوي ايجابد ضاَد .ثاِ دليال

پژٍّص ًطبط كوتشي سا اص خَد ًطبى دادُ ثَدًذٍ ،لي

آًکااِ ايااي دٍ ًااَک هطاابسكت ثااب هتغيشّاابي ديگااشي،

دس خالل ضص هبُ گزضتِ اص فعبليتّبي گشٍّي لزت

ّوچَى سي ،تحػيالت ،كٌص سيبسي ٍ ضابدهبًي ثاِ

ثشدُاًذ ،دس هشحلِ دٍم پژٍّص ًطبط ثيطتشي اص خاَد

ضکل هتفبٍتي ساثغِ داسًذ .ثِ گًَِاي كِ ًتيجاِگياشي

ًطبى هيدٌّذّ .وچٌيي ،آى دستِ اص داًص آهَصاًي كاِ

ًطبى هيدّذ ،هطبسكت اجتوبعي سسوي ثيطتش ثب كٌص

دس هشحلِ ًخسات پاژٍّصً ،طابط ثيطاتشي اص خاَد

سيبسااي ٍ تحػاايالت هااشتجظ اساات ،دس حاابلي كااِ

ًطبى دادٍُ ،لي دس فعبليتّبي گشٍّي ضشكت كوتشي

هطبسكت اجتوبعي غيش سسوي ثيطتش ثاب ضابدي ٍ ساي

داضتِاًذ ،دس هشحلِ دٍم پژٍّص هيضاى ًطابط كوتاشي

افشاد ساثغِ داسد.

اص خَد ًطبى هيدٌّذ .كاَپش ٍ ّوکابساى )1992( 2دس

هسااعَد چلجااي ٍ ساايذ هحسااي هَسااَي ()1387

پژٍّطي ثب عٌَاى «فعبليت اجتوبعي ٍ ًطبط» ثاِ اياي

تحقيقي ثب عٌَاى «ثشسسي جبهعِ ضٌبختي عَاهل هاؤثش

ًتيجِ سسيذُاًذ كِ فعبليتّبي اجتوبعي (فعبليتّابي

ثش ضبدهبًي دس ساغَ خاشد ٍكاالى» اًجابم دادُاًاذ.

گشٍّي) ثب هيضاى ًطبط افشاد ساثغِ هستقين داسد ٍ ّاش

يبفتِّاب دس اياي هغبلعاِ كاِ ثاِ دٍ سٍش پيوابيص ٍ

چِ تعذاد فعبليتّب ثيطتش ثبضذ ،ثش ضبدي افشاد افاضٍدُ

تغجيقي -كوّي اًجبم ضذًُ ،طابى هايدّاذ كاِ سٍاثاظ

هيضَد.

اجتوبعي تَأم ثب اعتوابد ،كاِ اص عشياق هتغياش اًاضٍاي

پااژٍّص ديگااشي ثااب عٌااَاى «چگًَااِ سٍاثااظ ٍ

اجتوبعي دس سغح كالى ٍ سشهبيِ اجتوابعي دس ساغح

سبختبسّبي اجتوبعي هيتَاًٌذ ضبدي ٍ ًبضبدي تَلياذ

خشد ثشسسي ضذُ است ،اثش تعييي كٌٌذُاي ثش ضابدهبًي

كٌٌذ» :يک تحليل تغجيقي ثايي الوللاي اسات كاِ ثاِ

داسًذ.

ٍساايلِ ّاابلش ٍ ّاابدلش )2006( 3اًجاابم ضااذُ اساات.

«تحلياال عَاهاال جبهعااِ ضااٌبختي هااؤثش ثااش هيااضاى

1

احسبس ضبدي سشپشساتبى خابًَاس دس ضاْش اغافْبى»

Lu & Argyle
Cooper et al.
Haler & Hadler

2
3

Guillen et al.
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عٌَاى پژٍّطي است كِ هحوذ گٌجاي ( )1387اًجابم

كبساتيّابي ًظاشي صياابدي دس اياي صهيٌاِ ثاِ چطاان

دادُ استً .تبيج ايي پژٍّص كِ يک ثشسسي پيوبيطاي

هيخَسد .اص سَي ديگش ،هجبح

ًظشي عٌَاى ضذُ دس

استً ،طبى دادُ است كِ هتغيشّبي سشهبيِ اجتوابعي،

تحقيقبت ًطبى هيدّذ كِ عَاهل هؤثش ثش ضبدي هتعذد

سشهبيِ فشٌّگي ،سضبيت اص اهکبًبت هٌغقاِاي ،هياضاى

ثَدًُ ،ظشيِ ٍاحذي ٍجَد ًاذاسد كاِ ثتاَاى آى سا ثاِ

ثشخَسداسي اصحقَش ضْشًٍذي ،هيضاى هٌضلات ًقطاي،

عٌَاى چبسچَة ًظشي هغبلعاِ ٍ تحقياق قاشاس داد .اص

ديٌااذاسيٍ ،ضااعيت اٍقاابت فشاغاات ،دسآهااذٍ ،سصش

ايي سٍ ،دس ايي پژٍّص يک چبسچَة ًظاشي تلفيقاي

ّفتگي ٍگَش دادى ثاِ هَسايقي ثاب احسابس ضابدي

اسائِ هيضَد.

سشپشستبى ّوجستگي هستقين داسد.
دس جوع ثٌذي پژٍّصّبي اًجابم ضاذُ ،هطابّذُ

وظریٍَای مرتثط تا مطارکت ي ضادی

هاايضااَد كااِ هطاابسكت اجتواابعي ثااَيژُ هطاابسكت

ضبدي دس ايي پژٍّص هتطاکل اص ساِ جاضس اسبساي

اجتوبعي ،غيشسسوي ،فعبليتّبي گشٍّي ٍ استجبعابت

عاابعفي ،ضااٌبختي ٍ اجتواابعي اساات .جااضس عاابعفي

اجتوبعي دس كٌبس عَاهليّ ،وچَى ساشهبيِ اجتوابعي،

(ّيجبًي) كِ ثبع

حبالت ّيجبًي هثجت ٍ خَضابيٌذ

اعتواابد اجتواابعي ٍ سضاابيت اص اهکبًاابت فشٌّگااي-

دس افشاد هي ضَد ،جضس ضٌبختي ًَعي تفکاش سا ضابهل

اجتوبعي -اقتػبدي ثش ضابدي تأثيشگزاسًاذّ .وچٌايي،

هيضَد كاِ ٍقابيع سٍصهاشُ سا ثاب خَضاجيٌي اسصيابثي

پااژٍّصّاابي داخاال كطااَس ًيااض عوااذتب اص حياا

هيكٌذ ٍ جضس اجتوبعي ًيض ثِ سٍاثظ اجتوبعي گستشدُ

سٍاىضااٌبختي ،ضاابدي داًطااجَيبى سا اًااذاصُگيااشي ٍ

ٍ هثجت ثاب ديگاشاى هٌجاش هايضاَدً .ظشياِ پاشداصاى

اسصيبثي ًوَدُ ٍ پژٍّصّبي اًاذكي اص هٌظاش جبهعاِ

كالساايک ،هبًٌااذ الکسااي دٍتَكَياال ( ٍ )1347اهياال

ضٌبختي ثِ ثشسسي ضبدي پشداختاِاًاذ .اص اياي سٍ ،دس

دٍسكاااين ( )1359دس ًظشيااابت خاااَد ثاااِ ثشسساااي

ايي تحقيقابت ،كوجاَد چطاوگيشي دس هاَسد ثشسساي

اًجويّبي داٍعلجبًِ هي پشداصًذ .دٍسكين ،اًجويّب سا

عَاهل اجتوبعي ثش ضبدي داًطجَيبى هالحظِ هيضَد.

دس جبهعِ ًَيي اهشي ضشٍسي هيداًذ ٍ آى سا ثِ هثبثاِ

اص سااَي ديگااشّ ،ااي كااذام اص تحقيقاابت داخلااي ثااِ

ساّي ثشاي دسهبى ثيوبسيّابي جبهعاِ جذياذ هغاش

ثشسسااي هطاابسكت اجتواابعي ٍ اثعاابد آى ثااش ضاابدي

هيكٌذ .ثاِ ًظاش اٍ ٍقتاي كاِ گاشٍُّابي اختػبغاي

ًپشداختِاًذ .ثِ ّويي علات ،دس اياي تحقياق كَضاص

تطکيل هيضاًَذ ٍ فعبلياتّابيي دسٍى آًْاب ثساظ ٍ

ضااذُ اساات كااِ ساثغااِ عَاهاال اجتواابعي ثااش ضاابدي

تَسعِ پيذا هيكٌذ ًِ ،تٌْب جبهعِ دس ايي اهاش ري ًفاع

داًطجَيبى ثب تأكياذ ثاش هطابسكت اجتوابعي ثشسساي

است ،ثلکِ فشد ًيض دس ايي گشٍُّب هٌجع سضبيت خبعش

گشدد.

خَد سا هييبثذ يب ثِ عجبستي ديگش ضبدتش هيضاَدّ .اش
قذس كِ اًسبى ثب جبرثِّبي صًذگي اًجوٌي آضٌب ضاَد،

چارچًب وظری تحقیق

ًيبص ثِ آى سا ثيطتش احسبس هيكٌذ ٍ دس ّاي فعابليتي

ثب ٍجَد آًکِ اخيشا هغبلعِ دس ثبة ضبدي ثاِ غاَست

ًيست كِ ايي جبرثِّب سا جستجَ ًکٌذ .گشد ّن آهذى

جذيتشي دًجبل ضذُ ٍ كبسّبي دسخاَس تاَجْي ًياض

افشاد هطتشک الوٌبفع تٌْاب ثاشاي دفابک اص هٌابفع خاَد

غَست گشفتِ است ،اهب ّي كبس ًظشي داخلي دسثابسُ

ًيست ،ثلکِ ثشاي ايي است كِ لزت دس جوع ثاَدى سا

ساثغِ هطبسكت ٍ ضبدي ديذُ ًويضَد ،ثِ ّويي علت،

دسيبثٌذ ٍ ثب عذُاي يک ٍاحاذ سا ثسابصًذ ٍ احسابس
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ًکٌٌذ دس هحيغي دضوٌکبم ،گن ضذُاًاذ (قابًعي ساد ٍ

ثعااذ اساات -1 :هطاابسكت اجتواابعي سسااوي ،هبًٌااذ

حسيٌي.)1384 ،آًچِ دس اكثاش تحقيقابت ًياض هطابّذُ

عضَيت دس سابصهبىّاب ،ثبضاگبُّاب ٍ اًجوايّاب؛ -2

ضذُ است ،گَاّي ثش ايي هَضاَک اسات كاِ صًاذگي

هطبسكت اجتوبعي غيش سسوي ،هبًٌذ استجبط ثب دٍستبى،

فعااابل اجتوااابعي هْوتاااشيي عبهااال ضااابدي اسااات

ّوسبيگبى ،خَيطبًٍذاى ٍ ّوکبساى .تحقيقبت دس ايي

(دسيکًَااذي71 : 1381 ،؛ چبًااگ)844 :2009،؛ ثااِ

صهيٌِ ًطبى دادُاًذ كِ ٍجَد تعبهالت ٍ هطبسكتّابي

گًَِاي كِ ايجبد ساثغِ سبلن اجتوبعي تَأم ثاب اعتوابد،

اجتواابعي ،چااِ دس اجتوبعاابت سسااوي ٍ چااِ دس

احتشام هتقبثالّ ،وکابسي ،غاذاقت ٍ ثاِ عاَس كلاي،

اجتوبعبت غيش سسوي ،احسابس سضابيت اص صًاذگي،

عالقااِ اجتواابعي ،صهيٌااِّاابي ايجاابد ٍ تثجياات هثجاات

حوبيت اص سَي ديگشاى ٍ تعلق ثاِ گاشٍُ سا افاضايص

اًذيطي ٍ احسبس اسصضاوٌذي دس افاشاد سا ثاِ ٍجاَد

هيدّذ ،كِ ّوِ ايٌْب دس ايجبد ًطابط دس افاشاد ثسايبس

هيآٍسد كِ پيبهذّبيي چَى اهياذٍاسي ،خاَش ثيٌاي،

هْن ّساتٌذ (دسيکًَاذي .)71 :1381،دس اياي صهيٌاِ،

سضبيتوٌذي ،اعويٌبى خبعش دس فاشد ٍ ثاِ عاَس كلاي،

هغبلعبت هتعذد ثِ ٍسيلِ اًذيطوٌذاًي ،چَى ثشادثاَسى

احسبس ضبدي سا دس افشاد جبهعِ هيآفشيٌذ (ّبضاويبى

( ،)1969آسگبيل ( ٍ )1987ديگشاى ًطابى دادُاًاذ كاِ

فش .)163 :1386،افشادي كِ سٍاثاظ اجتوابعي ثيطاتشي

تَاًبيي ايجبد سٍاثظ غويوبًِ ٍ خاَة ثاب ديگاشاى ،اص

داسًذ ٍ كيفيت ايي سٍاثظ ًيض اص ًظش ٍجاَد اعتوابد ٍ

جولااِ ثااب ّوسااشٍ ،الااذيي ،فشصًااذاى ،خَيطاابًٍذاى،

ٌّجبسّبي عول هتقبثل ثيطاتش اسات ،توبيال ثيطاتشي

دٍسااتبىّ ،وساابيگبى ٍ ّوکاابساى ،اص هٌاابثع اغاالي

ثشاي عضَيت ٍ هطبسكت دس سابصهبىّابي داٍعلجبًاِ

سضبيت اص صًذگي ٍ ضبدياًاذ .ثسايبسي اص هغبلعابت

داسًذ .اسصشّبي فشاهبدي ًيض ثب ايجبد اًگياضُ ثيطاتشي

ًطبى دادُاًذ كِ سضبيت اص سٍاثاظ ثاب دٍساتبى؛ يعٌاي

ثشاي سٍاثظ ثب ديگشاى ثش هطبسكت هؤثشًذ .افاشادي كاِ

ّوبى ثعذ غيش سسوي هطبسكت ،ثب سضبيت اص صًذگي ٍ

داساي اسصشّبي فشاهبدياًاذ ،ثاِ ثشقاشاسي سٍاثاظ ثاب

ضاابدي ّوجسااتگي داسد (دايٌااش132 :1994 ،؛ دايٌااشٍ
1

ديگشاى ٍ ايجبد كيفيبتي اص ًَک اعتوابد ٍ ّوکابسي دس

ّوکبساى83 :1999 ،؛ للکا

ايي سٍاثظ هتوبيال ّساتٌذ ٍ ثاذيي عشياق ،احسابس

ساستب ،دٍسكين هعتقذ است ،هطابسكت اجتوابعي اص دٍ

تعلق ،احتشام ٍ خَدضکَفبيي هايكٌٌاذ (قابًعي ساد ٍ

عشيق هٌطأ ٍ هٌجع ضبدي افشاد تلقي هيضاَد :الا ) اص

حسيٌي .)108ٍ107 :1384،اسصشّبي فشا هبدي ثب ّاش

عشيق عضَيت داٍعلجبًِ دس اًجويّاب ٍ هؤسسابت ٍ

دٍ ًَک هطبسكت اجتوبعي سسوي ٍ غيشسساوي ساثغاِ

ة) اص عشيق عضاَيت دس ياک هجواع هازّجي ٍ ياب

هعٌبداسي داسد؛ ثِ عَسي كِ هيتَاى گفت كسابًي كاِ

هطاابسكتّاابي هاازّجي .سااپ

ٍي ثااِ چگااًَگي

ثِ اسصشّبي فشا هبدي اّويت صيبدي هيدٌّاذ ،ثيطاتش

اثشگازاسي آى سٍاثاظ ثاش پذياذُ ضابدي هايپااشداصد ٍ

ثِ هطبسكت اجتوبعي دست هايصًٌاذ ،اهاب اسصشّابي

هيافضايذ كِ آى دٍ ًَک سٍاثظ ،ثاِ دٍ دليال ضابدي سا

هبدي استجبط هعٌبداسي ثاب هطابسكت اجتوابعي ًذاسًاذ

افاضايص هايدٌّاذ :اثتااذا ايٌکاِ عضاَيت ،ياک ًظاان

(پٌابّي ٍ ياضداى پٌابُ .)97 :1383 ،اص گفتاِّابي ثاابال

اجتواابعي ايجاابد هاايكٌااذ ،ثااِ عااَسي كااِ اص آى ساُ،

چٌيي استٌجبط هيضَد كِ ضکلگيشي ضبدي افشاد ياک

فشدگشايي هفشط ٍ آًَهي كٌتشل هيضاَد ٍ دٍم ايٌکاِ

جبهعِ استجبط تٌگبتٌگي ثب هطبسكت آًْب دس فعبليتّبي

 .)287 :2006،دس ّوايي

تشكيجي هتعبلي– هعٌَي ايجبد هيضَد كِ اص آى عشياق،

اجتوبعي داسد .اص سَيي ،هطبسكت اجتوابعي داساي دٍ
Lelkes
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تجوع ًيشٍّبي اعتقبدي ٍ عولي (اجشايي) اًسبىّب ثاِ

عيي حبل خغشّب ٍ ًاباهٌيّابي ديگاشي سا جابيگضيي

يک احسبس جوعاي ثاشاي فْان جٌجاِّابي هختلا

سبختِ است .اص جولِ عَاهل تْذيذ كٌٌذُ ضابدهبًي اص

صًذگي هجاذل هايضاَد (ّابلش ٍ ّابدلش-180 :2006 ،

ًظش گيذًض عجبستٌذ اص :تْذيذّبي خطًَت آهياض ًبضاي

179؛ ثِ ًقل اص گٌجي .)93 :1387 ،عالٍُ ثش دٍسكاين،

اص غٌعتي ضذى جٌگ ،هتضلضل ضذى سيطِّابي اعتوابد

اًذيطااوٌذاًي چااَى پااَلٌش ( )1989هاابيشص (،)1992

ثِ ًظبمّابي اًتضاعاي ٍ احسابس ًاباهٌي ٍ اضاغشاة

آسگبيااال ٍ ّيلاااض (ّ ،)1998ااابيي ( ،)1982كبلاااذٍس

ٍجااَديّ .وچٌاايي ،اص جولااِ عَاهاال تااأهيي كٌٌااذُ

( ،)1995ثشٍا ( ،)2000پَتٌبم (ٍ ٍ )2000يٌْاٍَى ٍ

ضبدهبًي اص ًظش گيذًض سا هايتاَاى اعتوابد ّواشاُ ثاب

كبلويجي (ً )2005يض ّش كذام ثش تأثيش سٍاثظ اجتوبعي

احتيبط ًسجت ثِ ًظبمّابي اًتضاعاي ،اعتوابد ٍ ٍاًْاي

ٍ هطبسكتّابي اجتوابعي دس افاضايص ضابدي تأكياذ

اهَس صًذگي ثِ دست ًظبمّبي تخػػي ٍ ،دگشديسي

كشدُاًاذ؛ تاب جابيي كاِ ٍيٌْاٍَى ٍ كابلويجيٍ ،سٍد

غويويت ٍ ضکلگيشي ساثغِ ًابة داًسات (چلجاي ٍ

اًسبىّب ثِ اًجويّب سا اغل داًستِ ،هعتقذًذ ّاش چاِ

هَسَي .)38 :1387،پژٍّصّب ًطبى هيدٌّذ يکاي اص

ٍسٍد اًسبىّب ثِ اًجويّب (تحول ديگشاى ،اعتوابد ثاِ

عَاهلي كِ ثذٍى ٍاسغِ ديگش هتغيشّب ،ضابدهبًي افاشاد

هاشدم ٍ فعبليااتّاابي داٍعلجبًااِ) ثيطااتش ضااَد ،هااشدم

سا تب حذ صيبدي افضايص هيدّاذ ،سٍاثاظ اعتوابد آهياض

صًذگي ضبدتشي خَاٌّذ داضت (ٍيٌٍَْى ٍ كابلويجي،

است .چلجي ٍ هَسَي ايي عبهل سا دس ساغح خاشد اص

436 :2005؛ ثاااِ ًقااال اص ّوااابى .)94 :كوفيلاااذ ٍ

عشيق هتغيش اًضٍاي اجتوبعيٍ ،دس سغح كالى ثب عٌَاى

ّوکبساًص ًيض ،پٌج هٌجع :دسآهذ ،سٍاثظ ،خبًَاسّ ،وسش

سشهبيِ اجتوبعي ثشسسي كشدًذ .دس ًظش آًبى ّش اًاذاصُ

ٍ فشصًاذاى ٍ ًْبيتاب سٍاثاظ دسٍى اجتوابک سا اص هٌاابثع

هيضاى اعتوابد افاشاد ثاِ يکاذيگش كابّص يبثاذ ،افاشاد

ضبدي آٍس ركش كشدُ ٍ ،ثش ايي ثبٍسًذ كاِ سٍاثاظ دسٍى

احساابس اًااضٍاي ثيطااتشي كااشدُ ،دس ًتيجااِ احساابس

اجتوبک ّوبى هطبسكت دس فعبليتّبي اجتوبعي اسات

ضبدهبًي كوتشي خَاٌّذ داضت (ّوبى.)53 ،

كِ ايي هطبسكت اجتوبعي تأثيشات ضگشفي ثش احسبس
ضبدهبًي افشاد داسد .ثذيي تشتيت ،هايتاَاى گفات كاِ

دیذگاٌَای زمیىٍای درتارٌ ضادی

ضجکِ سٍاثظ افشاد دس سبصًذگي ضابدهبًي آًْاب اّويات

دس ثشخي اص ًظشيِّب ،هبًٌذ ًظشياِ ٍيٌْاٍَى ()1994

ثسضايي داسد ،ثِ عاَسي كاِ اياي سٍاثاظ اص ياک ساَ

ايي اعتقبد ٍجَد داسد كِ ثْضيستي رٌّاي ٍ ضابدكبهي

احسبس َّيت ٍ اص سَيي ديگاش ،احسابس هثجتاي سا

هعلَل احسبس اسضبي ًيبصّبي اسبسي ٍ كلاي اًسابى

ثااشاي افااشاد ثااِ اسهغاابى هاايآٍسد .الجتااِ ،ايااي سٍاثااظ

اساات .اص ًظااش ٍي ،اگااش هااشدم ًيبصّاابي گشسااٌگي،

ًقصّبي اجتوبعي ٍيژُ ٍ هسؤٍليتّبيي ّن ثِ ّوشاُ

تطٌگي ،سشهب ٍ گشهبي آًبى ثشعش

ضاَد ،هايتَاًٌاذ

داسد (كوفيلذ ٍ ّوکبساى.)87 :2007 ،

ضبدكبم ثبضاٌذ .الجتاِ ،اياي احسابس سضابيت استجابط
ًضديکي ثب اسصشّب ،ايذُ آلّب ٍ ّذ ّبي افاشاد داسد

وظریٍ گیذوس در تاب ضادی

(دايٌااش ٍ ساابُ .)193 :1997 ،دس ايٌجااب سااِ ديااذگبُ

گيذًض ( )1377دس ًظشيِ خَد كِ دس خػَظ هذسًيتاِ

صهيٌااِاي ثااب عٌااَاىً :ظشيااِ اسضاابي ًيبصّاابي عيٌااي،

ٍ پيبهذّبي آى است ،عٌَاى هيكٌذ كِ هذسًيتِ احتوبل

ًظشيبت ًتيجِ غبيي ٍ ًظشيِ هقبيسِ اجتوابعي هغاش

خغش سا دس ثعضي حَصُّب كابّص دادُ اسات ،اهاب دس
Context
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ضذُ است.

1

هؤلفِّبي تطکيل دٌّذُ ضبدكبهي كِ اًذسٍص ٍ ٍيتاي

دس هَسد ًظشيِ اسضابي ًيبصّابي عيٌاي ،ضاَاّذي
ٍجااَد داسد كااِ تااب اًااذاصُاي اص ايااي ًظشيااِ حوبياات

(  )1976آى سا ضٌبختٌذ ،سضبيت اص صًذگي است .اياي

هؤلفِ ،اسصيبثي قضبٍتي – ضٌبختي اص صًذگي ضخػاي

هيكٌذ .پَل ،هشدم سا ضبدهبى هيسبصد ،هطشٍط ثش آًکِ

است .ركش ايي ًکتِ هْن است كِ چگاًَگي سضابيت

خيلي فقيش ثبضٌذ ٍ يب دس كطَسّبي خيلي فقيش صًذگي

ّش فشد اص صًذگي ،ثِ هاالکّابي خابظ ّوابى فاشد

كٌٌذّ .وچٌيي ،داضتي خبًِ ،ضغلّ ،وساش ٍ ساالهتي،

ثستگي داسد كِ اص خبس ثِ اٍ تحويال ًطاذُ اسات ٍ

هٌبثع ديگش ضبدياًذ .ثب ٍجَد ايي ،آثابس اياي هتغيشّاب

ثِ ّوايي علات ،جاضٍ هاالکّابي ضابدكبهي اسات.

ثشاي ثيطتش هشدم ثسيبس كن است .علت ايٌکِ هب ثب اياي

ثٌبثشايي ،هحقق ًويتَاًذ هالکّبيي سا ثاشاي سضابيت

عَاهل ،سضبيت كوي ثذسات هايآٍسيان ،ثاِ عَاهال

اص صًذگي تعييي كشدُ ،ثاش اسابس آىّاب اياي سابصُ سا

ضٌبختي گًَبگًَي ،هبًٌذ هقبيسِ ثب گزضتِ يب ثب ديگشاى

تعشي

ًوبيذ ،صيشا تفبٍتّبي ّش فشد ،احتوبال هستقل

ثستگي داسد (عبثذي.)100 -101 :1381 ،

اص ديگشاى است ٍ ّش فشد ثشاي قضبٍت دسثبسُ صًذگي

ًظشيبت ًتيجِ غبيي ثش هحَس اّذا

هيچشخٌاذٍ ،

ثش ايي اهش تأكيذ هايكٌٌاذ كاِ ضابدهبًي صهابًي پذياذ
هيآيذ كِ ثشخي اّذا

ياب ًيبصّاب ٍ آسصٍّابي افاشاد

خَد ،هالکّبي خَيص سا داسد (دايٌش.)548 :1984 ،
وظریٍَای مرتثط تا پایگااٌ اتتااادی– اجتمااعی ي

ثاشآٍسدُ ضااًَذ ،صيااشا پيطاشفت ثااِ سااوت اّااذا

ٍ

ضادی

اسااتبًذاسدّب هَجاات ثااِ ٍجااَد آهااذى عَاعاا

ٍ

هتغيش پبيگبُ اقتػبدي -اجتوبعي ًيض ثاِ غاَست غياش

آى ،عَاعا

ٍ

هسااتقين ٍ ثااِ ٍاسااغِ هتغيااش اسضاابي ًياابص ثااش سٍي

هايضاَد .اص عشفاي ،اياي

ضبدكبهي تبثيش افضايٌذُ داسد؛ ثاذيي ضاکل كاِ اسضابي

احسبساابت هثجاات هاايضااَد ٍ عکا
احسبسبت هٌفاي سا ثبعا

تئَسي ثيبى هيكٌذ كِ علتّبي ضبدي ،جْبًي ًجاَدُ،
ثلکِ ثِ اّذا

ًيبص دس ثيي افشاد ثب پبيگبُ اقتػبدي – اجتوبعي ثابالتش،

ٍ آسصٍّبي افشاد دس يک هحيظ خابظ

ثيطتش اص افشاد ثب پبيگبُ اقتػبدي اجتوبعي پبييي اسات

ٍاثسااتِ اساات (گٌجاايً .)64 :1387 ،ظشيااِ هقبيسااِ

ٍ ثب ثبال ثَدى هيضاى اسضبي ًيبص دس ًضد ديگشاى ،هياضاى

اجتوبعي هعتقذ است كِ ضايَُّابي اسصيابثي افاشاد اص

ضبدكبهي ًيض ثبال خَاّذ ثَد (ّاضاس جشيجاي ٍ غافشي

خَد ٍ صًذگيطبى ثب هقبيساِ خاَد ثاب ديگاشاى اًجابم

ضاابلي .)62 :1389 ،تحػاايالت كااِ اص ضاابخعّاابي

هيضَد .ثشاي هثبلٍ ،يلض ( )1981تعذادي اص يبفتِّابي

پبيگاابُ اقتػاابدي -اجتواابعي اساات ًيااض سٍي هيااضاى

گًَبگَى سا گشدآٍسي كشد كِ اص ايي فشضايِ حوبيات

خَضجختي افشاد تأثيش داسد :تحػيالت اثتاذا ثاب تحات

هيكشد كِ هشدم هيتَاًٌاذ ساالهت رٌّاي خاَد سا دس

تأثيش قشاس دادى ضغل ايفبي ًقص هي كٌذ ،كِ ايي اهش اص

هقبيسِ ثب افشادي كِ كوتش خَضجخت ّساتٌذ ،افاضايص

عشيق ثِ دست آٍسدى ضغل سضابيت ثخاص ،افاضايص

دٌّذ .اٍ ًتيجِ گشفت كِ اغلت هشدم ،خَد سا ثاب افاشاد

كٌتشل ٍ دستيبثي ثْتش ثِ اصدٍا ٍ سبيش حوبياتّابي

ثبالتش اص خَد هقبيساِ هايكٌٌاذ (آسگبيال-80 :1383 ،

اجتوبعي است (آسگبيل.)230 :1383،

.)81
سضبيت اص تأهيي ًيبصّبي هبدي ًياض يکاي اص اثعابد
سضبيت اص صًذگي ثِ عَس كلي است .اص سَي ديگش اص
Andrews & Withey
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جمع تىذی مثاحث وظری مرتًط تٍ ضادی

ثش ضبدي داسد .دٍسكين ّن دس ًظشيبت خاَد ،حضاَس

ثب استفبدُ اص ًظشيبت اًذيطوٌذاى ٍ غبحجٌظشاى حاَصُ

افشاد دس اًجويّبي داٍعلجبًِ سا هٌجاع سضابيت خابعش

ضبدي هيتَاى ًتيجِ گشفت كِ ضبدي ضبهل ساِ جاضس

آًْب هيداًذ .گيذًض ًيض ثِ هبّيت ساثغِ ًابة ّواشاُ ثاب

عاابعفي ،ضااٌبختي ٍ اجتواابعي اساات .ثشخااي اص ايااي

اعتوبد كِ دس آى ضبدي ثِ ٍجاَد خَاّاذ آهاذ ،اضابسُ

غبحجٌظشاىّ ،وچَى ٍيٌٍَْى هعتقذًذ كاِ ضابدي ثاب

هيكٌذ .ثش ايي اسبس ،دس ايي ًظشيبت ثِ گًَِاي ًطبى

اسااات.

دادُ ضذُ است كاِ ثايي فعبلياتّاب ٍ هطابسكتّابي

ديذگبُّبي صهيٌِاي ًيض ضابدي سا ثاش حسات صهابى ٍ

اجتوبعي ،اسضبي ًيبصّبي عيٌي ،اعتوابد ثايي افاشاد ٍ

ضشايظ صًذگي اًسبى دس ًظش هيگيشًذ ٍ ثِ ساِ دساتِ:

ضاابدي ساثغااِ ٍجااَد داسد .اص سااَي ديگااش ،ثااِ ًظااش

ً -1ظشيِ اسضبي ًيبصّابي عيٌاي؛ ً -2ظشيابت ًتيجاِ

هيسسذ كِ ضبدي ثاب داًطاگبُ هحال تحػايل ،پبيگابُ

غبيي ٍ ً -3ظشيِ هقبيسِ اجتوابعي تقساين ضاذُاًاذ.

اقتػبدي -اجتوبعي ٍ هتغيشّابي صهيٌاِاي ًياض ساثغاِ

ثشخي اص ًظشيابت هغاش ضاذًُ ،طابى هايدٌّاذ كاِ

داسد .دس صيااش سااعي ضااذُ اساات ثااب تَجااِ ثااِ ساثغااِ

تعبهالت اجتوبعي ثش سٍي ضبدي تأثيشگزاسًذ .آسگبيال

هتغيشّبي هستقل ٍ ضبدي ،هذل ًظاشي تشساين ضاَد.

سضاابيت اص صًااذگي ٍ ثْضيساااتي هتااشاد

ثش ايي ثبٍس است كِ سٍاثظ اجتوبعي تبثيش ثسيبس صيبدي

داًطگبُ هحل تحػيل

هطبسكت اجتوبعي

(عالهِ عجبعجبيي ٍ غٌعتياهيشكجيش)

هتغيشَّبي صهيٌِ اي
(جٌ  ،تحػيالت)

(سسوي -غيش سسوي)

اسضبس ًيبصّبي هبدي

ضادی

پبيگبُ اقتػبدي –

اعتوبد

اجتوبعي

ضکل  -مذل وظری پصيَص

فرضیٍَای تحقیق

داًطجَيبى ثيطتش ثبضذ ،هياضاى ًطابط آًْاب ًياض ثابالتش

ثب الْبم ٍ ثْشُگيشي اص سٍيکشدّبي ًظشي هغاش ضاذُ

است.

دس ايي تحقيق ٍ ثشاي تجييي ساثغِ هطابسكت اجتوابعي

 -ثيي هيضاى ضبدي داًطجَيبى ٍ اسضبي ًيبصّبي هبدي

ٍ ضبدي داًطجَيبى ،فشضايِّابي پاژٍّص دس قبلات

آًْب ساثغِ هعٌي داسي ٍجَد داسد.

چْبسچَة ًظشي اسائِ ضذُ است:

 -ثيي هيضاى ضبدي داًطجَيبى ٍ اعتوبد آًْب ثِ ديگاشاى

ّ -شچااِ هطاابسكت اجتواابعي سسااوي ٍ غيااش سسااوي

ساثغِ هعٌيداسي ٍجَد داسد.
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ثشسسي عَاهل هَثش ثش ضبدي داًطجَيبى ثب تبكيذ ثش هطبسكت اجتوبعي

 -ثيي هيضاى ضبدي داًطجَيبى ٍ داًطگبُ هحل تحػيل

تعریف وظری ي عملیاتی متغیر ياتستٍ (ضادی)

آًْب ساثغِ هعٌيداسي ٍجَد داسد.

ضاابدي سا هاايتااَاى سضاابيتوٌذي اجتواابعي ،سٍاًااي ٍ

 -ثيي هيضاى ضابدي داًطاجَيبى ٍ پبيگابُ اقتػابدي _

جسااوبًي ٍ يااب سضاابيتوٌذي اص جشياابىّاابي صًااذگي

اجتوبعي آًْب ساثغِ هعٌيداسي ٍجَد داسد.

تعشي

 -ثيي هيضاى ضبدي داًطاجَيبى ثاش حسات هتغيشّابي

 .)52 :1386ضبدي اص سِ جضس اسبسي عبعفي ،ضٌبختي

صهيٌِاي (جٌسيت ،تحػيالت) ساثغِ ٍجَد داسد.

ٍ اجتوبعي تطکيل ضذُ است .جضس عبعفي (ّيجابًي)
كِ ثبع

كشد (لَ2001،؛ ثِ ًقال اص سثابًي ٍ ّوکابساى،

حبالت ّيجبًي هثجات ٍ خَضابيٌذ دس افاشاد

ريش تحقیق

هيضَد ،جضس ضٌبختي ًَعي تفکش سا ضبهل هيضَد كِ

سٍش تحقيااق دس پااژٍّص حبضااش ،پيوبيطااي اساات.

ٍقبيع سٍصهشُ سا ثب خَضجيٌي اسصيبثي هايكٌاذ ٍ جاضس

تحقيااق پيوبيطااي سٍضااي هٌبساات ثااشاي جوااعآٍسي

اجتوبعي ًيض ثِ سٍاثظ اجتوابعي گساتشدُ ٍ هثجات ثاب

هجوَعاااِ ٍسااايعي اعالعااابت اص تعاااذاد صيااابدي

ديگشاى هٌجش هيضَد .ثِ هٌظَس سٌجص ضبدي ،گٌجي

پبسخگَساات (ثيکااش .)196 :1381 ،جبهعااِ آهاابسي

دس تحقيق خَد دس اسصيبثي ٍ ثبصثيٌي هجذد پشسطاٌبهِ

تحقيق حبضش ،كليِ داًطجَيبى دختش ٍ پساش داًطاگبُ

آكسفَسد ،ضبدي سا ثِ سِ ثعاذ احسبساي ،ضاٌبختي ٍ

عالهِ عجبعجبيي ٍ داًطگبُ غٌعتي اهيشكجيش ّساتٌذ كاِ

اجتوبعي تقسينثٌذي كشدُ است (گٌجي.)162 :1387 ،

دس ًيوسبل دٍم تحػيلي  1389-90هطغَل ثِ تحػيل

دس تحقيااق حبضااش ،ثااب تَجااِ ثااِ پشسطااٌبهِ ضاابدي

ثَدُاًذ .ثش اسبس آخشيي اعالعبت ،دس داًطگبُ عالهاِ

آكسفَسد (ثِ ٍيژُ دس ثعذ احسبسي) گَيِّب ثاب قابلجي

عجبعجبيي تقشيجب  15000داًطجَ ٍ دس داًطگبُ غاٌعتي

هتفبٍت اص ًَک ليکاشت عشاحاي ٍ ثشخاي گَياِّابي

اهيشكجيااش ًيااض  23808داًطااجَ هطااغَل ثااِ تحػاايل

جذيذ اضبفِ ضاذُاًاذ .اياي پشسطاٌبهِ ثاب اساتفبدُ اص

ّسااتٌذ .ثٌاابثشايي ،تعااذاد كاال جبهعااِ آهاابسي تحقيااق

ضشيت آلفابي كشًٍجاب  ،پبيابيي ٍ سٍاياي الصم سا ثاِ

ً 38808فشاسااات .ثاااشاي اًتخااابة ًوًَاااِ اص سٍش

دست آٍسدُ اسات .داهٌاِ ًواشُّاب اص  ٍ 0-84ساغح

ًوًَِگيشي خَضِ اي چٌذ هشحلِاي عجقاِاي هتٌبسات

سٌجص ًيض فبغلِاي است.

استفبدُ ضذُ ،حجن ًوًَِ ثب استفبدُ اص فشهَل كاَكشاى
ً 381فش ّستٌذ كِ ثِ ًساجت تَصياع جوعيات دس ّاش

تعریف وظری ي عملیاتی متغیرَای مستقل
هطبسكت دس دايشُ الوعبس

علَم اجتوابعي

يک اص داًطگبُّبً 234 ،فش ثِ داًطگبُ غٌعتي اهيشكجيش

دس تعشي

ٍ ً 147فااش ثااِ داًطااگبُ عالهااِ عجبعجاابيي اختػاابظ

ًيض آٍسدُ ضذُ است كِ« :هطابسكت كاشدى ثاِ هعٌابي

هييبثٌذ .اهب ثشاي جلَگيشي اص كبّص حجن ًوًَاِ ،دس

سْوي دس چيضي داضتي ،اص آى سَد ثشدى ،دس گشٍّاي

هجوَک تعذاد  400پشسطٌبهِ تَصيع ضاذ كاِ اص هيابى

ضااشكت جسااتي ٍ ثااب آى ّوکاابسي داضااتي اساات .اص

جوعياات ًوًَااِ ً 150فااش ثشاثااش ثااب  3775دسغااذ اص

ديذگبُ جبهعِ ضٌبختي ثبيذ ثايي هطابسكت ثاِ عٌاَاى

داًطگبُ عالهِ عجبعجابيي ٍ ً 250فاش هعابدل ثاب 6275

ٍضع يب حبلت تويض قبئل ضذ .هطبسكت دس هعٌبي اٍل،

دسغذ اص داًطاگبُ غاٌعتي اهيشكجيشّساتٌذ .دادُّاب ثاب

اص تعلق ثِ گشٍّي خبظ ٍ داضتي ساْوي دس ّساتي

استفبدُ اص ًشم افضاس  spssتجضيِ ٍ تحليل ضذ.

آى خجش هيدّذ ٍ دس هعٌبي دٍم داضتي ضشكتي فعبالًِ
دس گشٍُ سا هيسسبًذ ٍ ثِ فعبليت اجتوبعي اًجبم ضذُ
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ًظش داسد» (ثيشٍ .)257: 1370،ثشاي ثشسسي ٍ هحبساجِ

هسبئل هبدي ٍ  ٍ )...ثشآٍسدُ ضاذُ ثبضاذ ،ثاِ هعٌابي

هطبسكت اجتوبعي اص يک پشسطٌبهِ دس دٍ ثعذ سسوي

سضبيت است (گلاضاسي1386 ،؛ ثاِ ًقال اص علاي صادُ

ٍ غيااش سسااوي اسااتفبدُ ضااذُ اساات كااِ ثااِ غااَست

قَي فکش .)72 :1388 ،ثش ايي اسبس ،سضبيت اص تأهيي

فبغاالِاي ثااب تعااذاد دفعاابت هطاابسكت افااشاد دس ثعااذ

ًيبصّبي هبدي ،يکي اص اثعبد سضبيت اص صًاذگي اسات

سسوي ،ضبهل :اًجوي داًطاجَيي ،ثسايج داًطاجَيي،

ٍ ضاابخعّاابي آى سضاابيت اص هسااکي ،سضاابيت اص

اًجويّبي علوي ٍ  ...سٌجيذُ ضاذُ اسات ٍ دس ثعاذ

تغزيِ ،سضبيت اص ٍضعيت هبلي ،سضابيت اص اهکبًابت

غيش سسوي ًيض ضبهل :هطبسكت دس فعبليتّبي خيشياِ

سفبّي ٍ ،سضبيت اص هيضاى دسآهذ اسات .هقيبساي كاِ

ٍ هزّجي ٍ ً ٍ ...يض هيضاى هالقبت (ساثغِ غويوبًِ) ثاب

ثشاي سٌجص سضبيت اص تأهيي ًيبصّبي هابدي اساتفبدُ

اعضبي (خبًَادُ ،خَيطبًٍذاى ،دٍستبى ٍ ّوسابيگبى)

ضذُ ،هحقق سبختِ ٍ دس سغح فبغلِاي ثاب اساتفبدُ اص
عي

است.

ليکشت است.

يکي ديگاش اص هتغيشّابي هساتقل دس اياي تحقياق،

پبيگبُ اجتوبعي ٍ اقتػبدي ،ثِ عٌَاى يکي ديگش اص

هتغيش اعتوبد ثِ ديگشاى است .اعتوبد عجابست اسات اص

هتغيشّبي هستقل تحقيق عجبست اص هَقعيتي اسات كاِ

توبيل فشد ثِ قجَل سيسک دس يک هَقعيات اجتوابعي

فاشد دس ًظاابم سلسالِ هشاتاات اجتواابعي داسد ٍ دس آى

اعويٌبى ثِ ايي ًکتِ هجتٌي اسات

ايفبي ًقص هيكٌذ (ًيبصي .)129 :1381 ،ثشاي دستيبثي

كِ ديگشاى ثِ گًَِاي كِ اًتظابس هايسٍد عوال كاشدُ،

ثااِ ضاابخع پبيگاابُ اقتػاابدي -اجتواابعي ،اثعاابد

ضيَُاي حوبيت كٌٌذُ دس پيص خَاٌّذ گشفت (علواي

تحػيالت ،هٌضلت ضغلي ٍ دسآهذ پذس ،هبدس ٍ ّوساش

ٍ ّوکاابساى .)244 :1384 ،ثااشاي سااٌجص اعتواابد ثااِ

(دس غَست داسا ثَدى) ثب ّن جوع صدُ ضذُاًذ.

كِ ايي توبيل ثش ح

ديگشاى ،هيضاى اعتوبد ثِ افشاد فبهيل ،دٍساتّ ،وسابيِ
ٍ ًظبيش آى  ،سٌجيذُ ٍ ثشاي سٌجص آى ًياض اص عيا

اعتثار ي پایایی اتسار تحقیق

ليکشت استفبدُ ضذُ است.

دس پژٍّص حبضش ،ثشاي ثشسسي اعتجابس ضابخعّاب ٍ

سضبيت اص تأهيي ًيبصّبي هبدي ًياض يکاي ديگاش اص

سؤالّب اص ضيَُّبي اعتجبس هحتاَا ٍ سابصُاي اساتفبدُ

هتغيشّبي هستقل تحقيق اسات .سضابيت يعٌاي ايٌکاِ

ضذُ است .ثاشاي تعيايي پبيابيي اثاضاس ساٌجص ،اثتاذا

اكٌااَى ٍ دس ضااشايظ كٌااًَي ،فااشد اص ًظااش جسااوي،

پشسطٌبهِ تٌظين ضذ ٍ ً 50فش ثِ آى پبساخ دادًاذ .دس

تحػاايلي ،ضااغلي ٍ هاابدي چيضّاابيي سا داسد كااِ ثااب

جذٍل صيش ًتبيج آلفبي كشًٍجب ثشاي هتغيشّبي تحقيق

آسصٍّبيص تغجيق هيكٌذ .اياي كاِ فاشد ّاش آسصٍياي

آهذُ است:

داضتِ ثبضذ (آسصٍّابي دسات يابفتٌي ،هبًٌاذ ضاغل ٍ
جذيل  -میسان آلفای کريوثاخ متغیرَای تحقیق
متغیر
ضبدي احسبسي
ضبدي اجتوبعي
ضبدي ضٌبختي
اعتوبد
اسضبي ًيبصّبي هبدي

میسان آلفای کريوثاخ
0/751
0/715
0/792
0/834
0/901

تعذاد گًیٍ
11
6
7
9
5
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الف -يیصگیَای جمعیتی ومًوٍ مًرد مطالعٍ

تحػيل هيكشدُاًذ46 .دسغذ اص كل پبساخگَيبى هاشد

ثش اسبس اعالعبتي كاِ اص دادُّاب جواعآٍسي ضاذ ،اص

ٍ  54دسغذ صى ثاَدُاًاذ .هيابًگيي ساي پبساخگَيبى

هيبى جوعيت ًوًَِ ً 150فش ثشاثش ثاب  3775دسغاذ دس

ً ٍ 21733وااابي آى  19سااابل اسااات .داهٌاااِ ساااٌي

داًطگبُ عالهِ عجبعجابيي ٍ ً 250فاش هعابدل ثاب 6275

پبسخگَيبى ًيض ثيي  17تب  29سبل دس ًَسبى است .ثاِ

دسغذ دس داًطگبُ پلاي تکٌياک هطاغَل ثاِ تحػايل

لحبػ ٍضعيت تأّل ًيض 9373 ،دسغذ آًْب هجشد ٍ ثقيِ

ثَدُاًذ 83 .دسغذ اص پبسخگَيبى دس هقغع كبسضٌبساي

آًْب هتبّل ثَدُاًذ.

هطااغَل ثااِ تحػاايل ثااَدُ 1675 ،دسغااذ دس هقغااع
كبسضٌبسي اسضذ ٍ  075دسغاذ ًياض دس هقغاع دكتاشي

ب -تًصیف متغیر ياتستٍ تحقیق

جذيل  -2تًزیع درصذی میسان ضادی در کل پاسخگًیان ي داوطجًیان عالمٍ طثاطثایی ي صىعتی امیرکثیر
متغیر ياتستٍ
ضبدي كل پبسخگَيبى
ضبدي داًطجَيبى عالهِ عجبعجبيي
ضبدي داًطجَيبى غٌعتي اهيشكجيش

پاییه
35
44
29/6

متًسط
37/2
40
35/6

تاال
27/8
16
34/8

جمع کل
100
100
100

دس ايٌجب سِ ثعذ احسبسي ،اجتوبعي ٍ ضٌبختي ثب ّان

ايي كاِ چاشا داًطاجَيبى سضاتِّابي فٌاي ضابدتش اص

جوع صدُ ضذُ ٍ ضبخع كلي ضبدي ثاِ دسات آهاذُ

سضتِّبي علَم اًسبًي ّستٌذ ،علل صيابدي هايتَاًاذ

است .دس هجواَک ،ساِ ثعاذ داساي  21گَياِ ٍ داهٌاِ

داضتِ ثبضذ؛ اص جولِ آًْاب تضاويي ضاغلي ٍ اهياذ ثاِ

ًوشُّب ثِ غَست ثبلقَُ ثيي  0تب  84است .ثب تَجِ ثِ

آيٌااذُ اقتػاابدي ثْتااش داًطااجَيبى فٌااي ًسااجت ثااِ

دسغذّبي تجوعي حبغل اص دادُّبي ٍاقعيً ،وشُّاب

داًطجَيبى علَم اًسبًي است .اص سَي ديگش ،هحتَاي

ضبدي پبسخگَيبى ثِ سِ قسوت پبييي ،هتَسظ ٍ ثابال

دسٍس داًطگبّي ايي دٍ سضتِ كبهال اص ّن هجضاست.

تقسين ضذُاًذ .ثش اسبس ايي تقساينثٌاذي ،ضابدي 35

دسٍس علَم اًسبًي ثب اًذيطِ ٍ ًگشش فشد ثاِ دًيابي

دسغذ كل پبسخگَيبى دس حذ پبئيي ثَدُ است3772 ،

پيشاهًَص سشٍ كبس داسد ،اهب دسٍس فٌاي ثيطاتش جٌجاِ

دسغذ پبسخگَيبى دس حذ هتَسظ ضبد ثَدُاًذ ٍ هيضاى

عولااي داسد .دس ًتيجااِ ،داًطااجَيبى علااَم اًساابًي

ضبدي  2778دسغذ كل پبساخگَيبى ًياض دس حاذ ثابال

دسگيااشيّاابي رٌّااي ثيطااتشي داسًااذ كااِ دس پااي آى

ثَدُ استّ .وچٌيي ،دس جذٍل ضاوبسُ  ،2ثاِ هقبيساِ

هعيبسّبي ضبدي دس آًْب ثب ديگشاى ثسيبس هتفبٍت است.

هيضاى ضبدي دٍ داًطگبُ ًيض پشداختِ ضذُ است:
هيضاى ضبدي  44دسغذ داًطاجَيبى عالهاِ دس هقبيساِ

ج -یافتٍ َای تثییىی

ثب  2976دسغذ پبساخگَيبى غاٌعتي اهيشكجياش دس حاذ

تحلیل دي متغیرٌ

پبييي ثَدُ است .هيضاى ضابدي  40دسغاذ داًطاجَيبى

اگش هتغيش هاَسد ثشسساي تٌْاب دٍ هقَلاِ داضاتِ ثبضاذ

عالهِ ٍ  35/6دسغذ غٌعتي اهيشكجيش دس حاذ هتَساظ

(هبًٌذ جٌسيت يب ٍضعيت تأّل دس تحقيق حبضاش) اص

ثَدُ ٍ هيضاى ضبدي  16دسغاذ عالهاِ ٍ  34/8دسغاذ

آصهَى  tاستفبدُ هي كٌين.

داًطجَيبى غٌعتي اهيشكجيش ًيض دس حذ ثبال ثَدُ اسات.
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جذيل ضمارٌ  -3تررسی راتطٍ ضادی ي جىسیت
متغیر ياتستٍ
ضبدي

جىسیت

تعذاد

میاوگیه

اختالف میاوگیه

مقذار

صى

184

43/9

0/6

-0/59

هشد

216

44/5

سطح معىی داری

t

0/549

هيبًگيي هيضاى ضبدي صًبى  076اص هيبًگيي هيضاى ضابدي

هيضاى ضبدي دٍ جٌ  ،تفابٍتي هعٌايداس ًيسات ٍ ثاِ

هشداى ثيطتش است ،اهب سغح هعٌيداسي ثِ دست آهاذُ

عجبستي ،هيضاى ضبدي افاشاد ثاش حسات جٌسايت آًْاب

اص آصهَى  0/549 ،tاست كاِ فبقاذ هعٌايداسي آهابسي

تفبٍت هعٌيداسي ثب ّن ًذاسد.

است ٍ ًطبى هيدّذ كِ تفابٍت هَجاَد دس هيابًگيي
جذيل ضمارٌ  -4تررسی راتطٍ ضادی ي داوطگاٌ
متغیر ياتستٍ
ضبدي

تعذاد

میاوگیه

داوطگاٌ
عالهِ عجبعجبيي

150

41/57

غٌعتي اهيشكجيش

250

45/84

اختالف میاوگیه مقذار  tسطح معىی داری
4/27

0/000

-4/3

هياابًگيي هيااضاى ضاابدي داًطااجَيبى داًطااگبُ عالهااِ

داًطجَيبى عالهِ ثابالتش اسات .ساغح هعٌايداسي ثاِ

عجبعجبيي  ٍ 41/57هيبًگيي هياضاى ضابدي داًطاجَيبى

دست آهذُ اص آصهَى  0/000 ،tاست كِ اص ًظش آهابسي

داًطگبُ غٌعتي اهيشكجيش  45/84اسات .هيابًگيي ًواشُ

هعٌيداس است ٍ ًطبى هيدّذ كِ تفابٍت دس ًواشُ دٍ

داًطاااجَيبى غاااٌعتي اهيشكجياااش  4/27اص هيااابًگيي

گشٍُ ،تفبٍتي تػبدفي ًيست.

جذيل ضمارٌ  -5تررسی راتطٍ ضادی ي مقطع تحایلی
متغیر ياتستٍ

مقطع تحایلی

سطح معىی

تعذاد
میاوگیه

ضبدي

كبسضٌبسي

332

44/9

كبسضٌبسي اسضذ ٍ دكتشي

68

41/2

اختالف میاوگیه

مقذار

0/03

2/48

t

داری
0/005

هيبًگيي هياضاى ضابدي داًطاجَيبى هقغاع كبسضٌبساي

هعٌيداس است .ثش ايي اسبس هيتَاى گفات كاِ هياضاى

 ٍ 44/9هيبًگيي ًوشُ داًطجَيبى اسضذ ٍ دكتشي 41/2

ضبدي داًطاجَيبى هقغاع كبسضٌبساي ثابالتش اص هياضاى

است .سغح هعٌايداسي ثاِ دسات آهاذُ اص آصهاَى ،t

ضبدي داًطجَيبى هقغاع كبسضٌبساي اسضاذ ٍ دكتاشي

 0/005است كِ ثِ لحبػ آهبسي هعٌيداس ثاَدًُ ،طابى

است.

هيدّذ كِ تفبٍت هَجَد دس ًواشُ دٍ گاشٍُ تفابٍتي
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جذيل ضمارٌ -6ضریة َمثستگی تیه ضادی ي متغیرَای مستقل مًرد مطالعٍ
متغیرَای مستقل تحقیق

ضریة َمثستگی

سطح معىاداری

هطبسكت اجتوبعي

0/149

0/003

هطبسكت سسوي

0/006

0/899

هطبسكت غيش سسوي

0/185

0/000

اعتوبد ثِ ديگشاى

0/193

0/000

اسضبي ًيبصّبي هبدي

0/341

0/000

پبيگبُ اقتػبدي -اجتوبعي

0/163

0/001

اثعبد هطبسكت اجتوبعي

دس جذٍل فَش ًيض ضاشيت ّوجساتگي ثايي ضابدي ٍ

است ٍ ضشيت ّوجساتگي آى  0/341اسات .هقاذاس r

ديگش هتغيشّبي هساتقل تحقياق ٍجاَد داسد .چٌبًکاِ

پيشسَى ثِ دست آهذُ اص ساثغِ هيبى پبيگبُ اجتوبعي –

هطبّذُ هي ضَد ،هقذاس  rپيشسَى ثاِ دسات آهاذُ اص

اقتػبدي ٍ هيضاى ضبدي  ٍ 07163سغح هعٌي داسي آى

ساثغِ هيبى هطبسكت اجتوبعي ٍ ضبدي  ٍ 0/149سغح

 0/001اساات كااِ اص ًظااش آهاابسي دس سااغح 0/99

هعٌيداسي آى  0/003است كِ اص ًظش آهبسي دس ساغح

هعٌيداس است.

 0/99هعٌيداس است ٍ ًطبى هيدّذ كِ ثيي هطابسكت
اجتوبعي ٍ هيضاى ضبدي ساثغِ ٍجَد داسد .آى گًَِ كِ

د -تحليل چٌذ هتغيشُ :سگشسيَى خغي

هطبّذُ هيضَد ،سغح هعٌايداسي ثاِ دسات آهاذُ اص

ثشاي هحبساجِ سگشسايَى چٌاذ هتغياشُ اص سٍش inter

ساثغِ هيبى ضبدي ٍ هطبسكت سسوي ثِ لحابػ آهابسي

اسااتفبدُ ضااذُ اساات .دس ايااي سٍش ،كليااِ هتغيشّاابي

هعٌاايداس ًيساات .ثٌاابثشايي ،هاايتااَاى گفاات كااِ ثاايي

هستقل ّوضهبى ٍاسد تحليل ضذُ ،آثبس كلياِ هتغيشّابي

هطبسكت سسوي ثاب ضابدي ساثغاِ هعٌايداسي ٍجاَد

هسااتقل ثااش سٍي هتغيااش ٍاثسااتِ ثشسسااي هاايگااشدد

ًذاسد.

(كالًتشي .)181 :1385 ،آى گًَِ كِ دادُّابي جاذٍل

هقذاس  rپيشسَى حبغل اص ساثغِ هيابى هطابسكت غياش

ضوبسُ ً 8طبى هيدّذ ،هتغيشّابي هطابسكت سساوي،

سسوي ٍ ضبدي  ٍ 0/185ساغح هعٌايداسي آى 0/000

پبيگبُ اجتوبعي– اقتػبدي تأثيش هعٌايداسي ثاش هتغياش

است كِ ثِ لحبػ آهبسي دس سغح  0/99هعٌيداس است.

ٍاثستِ ًذاضتِاًذ .هتغيشّابي اسضابي ًيبصّابي هابدي،

ّوچٌيي ،هقذاس  rپيشسَى ثِ دست آهذُ اص ساثغِ هيابى

اعتوبد ثِ ديگشاى ٍ هطابسكت غيشسساوي ،ثاِ تشتيات

اعتوبد ثِ ديگشاى ٍ ضبدي  0/193ثَدُ ،دس سغح 0/99

قَيتشيي هتغيشّبي هساتقل تأثيشگازاس ثاش سٍي ضابدي

هعٌيداس است .ثٌبثشايي ،هيتَاى گفت كاِ ثايي هياضاى

ّستٌذ ٍ .جْت ّوِ سٍاثظ هساتقين اسات؛ يعٌاي ثاب

اعتوبد افشاد ثِ ديگشاى هيضاى ضبدي آًْاب ساثغاِ ٍجاَد

افضايص هقبديش ايي هتغيشّب ،هيضاى ضابدي ًياض افاضايص

داسد .سغح هعٌيداسي آهبسي ثِ دست آهاذُ اص ساثغاِ

هييبثذ .آى گًَِ كِ يبفتِّبي جذٍل ًطابى هايدٌّاذ،

هيبى هيضاى اسضبي ًيبصّبي هبدي ٍ هيضاى ضبدي افاشاد،

هقذاس ثتب ثاشاي هتغياش هياضاى اسضابي ًيبصّابي هابدي

 0/000ثَدُ كِ اص ًظش آهبسي دس سغح  0/99هعٌايداس

 0/301ثَدُ ،اص سبيش هتغيشّب ثيطتش است؛ يعٌي اص هيبى
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هتغيشّبي هستقل تحقيق ،هتغيش اسضبي ًيبصّبي هابدي،

آى  0/125است ٍ ًطبى هيدّذ كِ ايي هتغياش ًياض ثاش

ثيطتشيي تأثيش سا ثش ضبدي هيگزاسد .هتغيش هيضاى اعتوبد

هيضاى ضبدي داًطجَيبى تأثيش داسد .هقذاس  R2ثِ دسات

ثااِ ديگااشاى ثااب هقااذاس ثتاابي  0/166ثااِ لحاابػ هياضاى

آهذُ دس تحقيق كًٌَي 0/152 ،است كِ ًطبى هيدّاذ

اص هتغياش اسضابي

هجوااَک هتغيشّاابي هسااتقل تحقيااق 15 ،دسغااذ اص

ًيبصّبي هابدي دس سدُ دٍم اّويات قاشاس داسد .هعٌابي

تغييشات هتغيش ٍاثستِ سا تجييي هيكٌٌذ .ثِ عجابستي15 ،

ايي عاذد آى اسات كاِ ثاِ اصاي ّاش ٍاحاذ تغيياش دس

دسغذ اص تغييشات هياضاى ضابديً ،بضاي اص هتغيشّابيي

اسضبي ًيبصّب ،ثِ هقذاس  0/166ثش هياضاى ضابدي افاشاد

است كِ دس ايي تحقيق ثِ عٌَاى هتغيش هستقل آهذُاًذ؛

افااضٍدُ هااي ضااَد .دس جبيگاابُ ثعااذي ،هتغيااش هيااضاى

يعٌي اسضبي ًيبصّبي هبدي ،اعتوبد ٍ هياضاى هطابسكت

هطبسكت اجتوبعي غيشسسوي قشاس داسد كِ هقذاس ثتابي

اجتوبعي غيشسسوي.

تأثيشگزاسي ثش هتغياش ٍاثساتِ ،پا

جذيل ضمارٌ  -7خالصٍ ضاخصَای آماری رگرسیًن چىذ گاوٍ ترای تثییه میسان ضادی
ضااااریة َمثسااااتگی مرتااااع ضااااریة مرتع ضریة َمثساتگی مقذار آزمًن مقایسٍ سااطح معىاای داری
آزمًن (Sig) F
َمثسااتگی چىذگاوااٍ چىذگاوٍ تعاذیل یافتاٍ میاوگیهَا ()F
چىذگاوٍ )(R
)(R Square

0/403

)(Adjusted R Square

0/152

0/163

0/000

15/293

جذيل ضمارٌ  -8تحلیل چىذ متغیرٌ؛ تررسی تأثیر َمسمان اتعاد متغیر مستقل تر متغیر ياتستٍ (ضادی)
متغیرَای مستقل
هقذاس كل
اثعبد هطابسكت هطبسكت سسوي
هطبسكت غيش سسوي
اجتوبعي
اعتوبد ثِ ديگشاى
اسضبي ًيبصّبي هبدي
پبيگبُ اقتػبدي -اجتوبعي

ضریة تأثیر غیر استاوذارد

ضریة تأثیر استاوذارد

B

Beta

مقذارT

27/568
0/013
0/033
0/302
0/690
0/068

0/034
0/125
0/166
0/301
0/027

11/850
0/726
2/640
519/3
5/691
0/519

سطح معىی
داریsig
0/000
0/468
0/009
0/000
0/000
0/604

تحلیل مسیر

آى اساات كااِ هتغيشّاابي هطاابسكت سسااوي ٍ پبيگاابُ

ايي قسوت اص تحقيق ،ثش هجٌبي هذل علّاي هَجاَد دس

اجتوبعي -اقتػبدي ثِ علت هعٌايداس ًجاَدى اص هاذل

چبسچَة ًظشي تحليل هسايش اًجابم ضاذ .اگاش هاذل

حز

ضذُاًذ .ثذيي تشتيت ،ثيطتشيي تاأثيش هساتقين سا

تحليل هسيش صيش سا ثب هذل قجلي هقبيسِ كٌاين ،قجال اص

هتغيش اسضبي ًيبصّبي هبدي ثب هقذاس ثتابي  0/301داسد

ّش چيض هتَجِ هيضَين كِ تعذاد هتغيشّب كوتاش ضاذُ

ٍ ثيطااتشيي تااأثيش غيااش هسااتقين سا هتغيااش هطاابسكت

است ٍ هذل سبدُتشي دس پيص سٍ داسين .علت ايي اهش

اجتوبعي غيشسسوي ثب هقاذاس ثتابي  0/0448داساسات.
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هجوااَک تاابثيشات هسااتقين ٍ غيااش هسااتقين ًيااض ًطاابى

ثتبي  ٍ 0/169هتغيش اعتوبد ثِ ديگشاى ثاب هقاذاس ثتابي

هيدّذ كِ هتغيش اسضبي ًيبصّبي هبدي ثب هقاذاس ثتابي

 0/166ثيطااتشيي اثشگاازاسي سا ثااش ضاابدي داًطااجَيبى

 0/319قَيتشيي ٍ هؤثشتشيي هتغيش اسات .پا

داسًذ.

اص آى،

ثِ تشتيت هتغيش هطبسكت اجتوبعي غيشسسوي ثب هقاذاس
هطبسكت
0/125

ضادی

0/301

غيشسسوي

اسضبي ًيبصّبي

0/166

0/149

هبدي

اعتوبد

ًتيجِگيشي ٍ ثح
ّذ

ًظشي

اص هقبلِ پيص سٍ ،تجييي تاأثيش عَاهال هاؤثش ،ثاِ

هقغع كبسضٌبسي اسضذ ٍ دكتشي است .ثِ سخي ديگش،

ٍيژُ هطبسكت اجتوبعي ثاش سٍي ضابدي داًطاجَيبى

هيتَاى گفت ثب ثبال سفتي هقغع تحػايلي داًطاجَيبى

ثَدً .تبيج تحقيق ًطبى هيدّاذ كاِ هياضاى ضابدي دس

اص هيضاى ضبدي آًْب كبساتِ هايضاَدً .تابيج هغبلعابت

هيبى داًطجَيبى دس حاذ هتَساظ قاشاس داسد .جٌسايت

كوپاال ٍ ّوکاابساى (ّ ٍ )1976واايي عااَس دايٌااش ٍ

يکي اص هيبى عَاهل هختلفي ثَد كِ ثشسي كاشدين ،كاِ

ّوکبساى ( )1993حبكي اص يک ّوجستگي كَچک ،اهب

ًتيجااِ تحقيااق ًطاابى داد ثاايي هيااضاى ضاابدي افااشاد ٍ

هعٌيداس ثيي تحػيالت ٍ ضبدي است .تحػيالت اگش

جٌسيت آًْب تفبٍت هعٌيداسي ٍجَد ًذاسد .ايي ًتيجِ

ثاِ اًتظاابستي هٌجاش ضااَد كاِ ًتااَاى آًْاب سا ثااشآٍسدُ

ثب يبفتِّابي ايٌگلْابست ( ،)1990هيکابلَس (،)1991

سبخت ،تبثيشات سَس ثش ضبدي افشاد ثِ جب هايگازاسد

فَجيتاااب ٍ ّوکااابساى ( ٍ )1991كطااابٍسص ()1384

(كطبٍسص .)1384 ،يبفتِّبي ايي تحقياق ثاب ثخطاي اص

ّوخَاًي داسد .ايي هَضَک هيتَاًذ ًبضاي اص عَاهال

ًتبيج ثِ دست آهذُ دس تحقيق گيَلي ٍ ّوکابساى ًياض

يکساابًي ثبضااذ كااِ ثااش ضاابدي صًاابى ٍ هااشداى تاابثيش

ّوخااااَاًي داسد (گيااااَلي ٍ ّوکاااابساى.)3 :2010،

هيگزاسد .عوذُتشيي علت ديگش هايتَاًاذ حضاَس دس

اغليتشيي فشؼ گيَلي ٍ ّوکبساًص آى است كاِ ثاب

داًطگبُ ثبضذ .دس حقيقات ،جاَّ آهَصضاي تَقعابت ٍ

افضايص هطابسكت اجتوابعي ثاش ضابدي افاشاد افاضٍدُ

صى ٍ هاشد ثاِ

هيضَد .دس هَسد دٍ ثعذ هطبسكت كِ ضبهل هطابسكت

ّوشاُ هيآٍسد ٍ دس پي چٌيي اهشي ،ضبدي هَجاَد دس

سسوي ٍ غيش سسوي است ،دس تحليلّبي دٍ هتغياشُ ٍ

تفابٍت هعٌابداسي ثاب يکاذيگش ًاذاسد.

سگشسيَى چٌذ هتغيشُ ساثغاِ هطابسكت غيشسساوي ثاب

ّوچٌيي ،ثيي هيضاى ضبدي افاشاد ٍ تحػايالت ساثغاِ

ضبدي تأييذ ضذ .گيَلي ٍ ّوکبساى ًيض دس تحقيق خَد

هعٌبداس هعکَس ٍجَد داسد .هيضاى ضابدي داًطاجَيبى

عٌَاى هيكٌٌذ كِ هطبسكت غيشسسوي تأثيش فضايٌذُتشي

هقغع كبسضٌبساي ثابالتش اص هياضاى ضابدي داًطاجَيبى

ثش سٍي ضبدي افشاد داسد (ّوبى .)13 :اٍ علت ايي اهش

سفتبسّبي يکسبًي سا دس ّش دٍ جاٌ
ايي دٍ جاٌ
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سا تفبٍت هيبى ًَک ساثغِ هيبى ايي دٍ ًَک هطبسكت ثاب

فشضيِّابي ديگاش تحقياق ساثغاِ اعتوابد اجتوابعي ٍ

هتغيشّبي ديگشيّ ،وچَى ساي ،آهاَصش ٍ ضابدهبًي

ضبدي ثَد كِ دس ّاش دٍ هشحلاِ اص تجيايي تحليال دٍ

هيداًذ .تحليلّبي اٍ ًطابى هايدّاذ كاِ ثبياذ هيابى

هتغيشُ ٍ چٌذ هتغيشُ هَسد تبيياذ قاشاس گشفاتً .تابيج

هطبسكت سسوي ٍ غيشسساوي ،هاشص هطخػاي ايجابد

پااژٍّصّاابي چلجااي ٍ هَسااَي ( ٍ )1387اكجااشصادُ

كٌين (ّوبى) .عبهل ديگش ٍجَد اًگياضُّابي هتفابٍت

( )1390ثب ايي يبفتِ ّوخَاًي داسد.

افشاد ثشاي هطبسكت سسوي ٍ غياش سساوي اسات .ثاِ

ًتبيج تحليل هسيش ًطبى هايدّاذ كاِ ثيطاتشيي تاأثيش

ّويي علت ،هيضاى تبثيشگزاسي ايي دٍ ثعذ اص هطبسكت

هستقين سا هتغيش اسضبي ًيبصّبي هبدي ٍ ثيطتشيي تأثيش

ثش سٍي ضبدي ًيض هتفبٍت است .حضَس دس گشٍُّبي

غيش هستقين سا هتغيش هطابسكت اجتوابعي غياش سساوي

سسوي ثيطتش ثب اًگيضُّبي هبدي ٍ دس گاشٍُّابي غياش

داسد .هجوَک تبثيشات هستقين ٍ غيش هستقين ًياض ًطابى

سسوي ثب اًگيضُّبي فشا هبدي است .هطابسكتي كاِ ثاِ

هيدّذ كِ هتغيش اسضابي ًيبصّابي هابدي ،قاَيتشيي ٍ

ٍ هٌابفع

اص آى ،ثاِ تشتيات هتغياش

جبي تبهيي اّذا

جوعي ثاِ دًجابل اّاذا

هؤثشتشيي هتغياش اسات .پا

فشدي ثبضذً ،ويتَاًذ ثِ آى هعٌب ضبديآٍس ثبضذً .اَک

هطبسكت اجتوبعي غيشسسوي ٍ هتغيش اعتوبد ثِ ديگشاى

كٌص دس ايي دٍ ثعذ اص هطبسكت ًياض هتفبٍتٌاذ كاِ دس

ثيطتشيي اثشگزاسي سا ثش ضبدي داًطجَيبى داسًذ.

ًتيجِ تبثيشات هتفبٍتي سا دس پيخَاٌّذ داضت .دس ًَک
اٍل كٌصّب ثيطتش ثش اّذا

ٍ هٌبفع هبدي استَاسًذ كِ

مىاتع

اغغالحب ثِ آى كٌص سيستوبتيک هيگَيٌذ ٍ دس ًاَک

- 1آسگبياال ،هبيکاال  .)1383(.سٍاى ضٌبسااي ضاابدي،

كٌص استجبعي اسات كاِ فابسز اص

تشجوِ :هسعَد گَّشي اًابسكي ٍ ديگاشاى ،اًتطابسات

دٍم ،كٌص اص جٌ

هٌبفع هبدي ٍ اسصيبثي سَد ٍ ضشس هٌفعتي اسات .اياي

جْبد داًطگبّي اغفْبى.

ًتيجِ ثب تحقيقبت ثشدثَسى ٍ كپلَيتض ( ،)1965ثشدثَسى

- 2اكجشصادُ ،فبعواِ  .)1390(.ثشسساي عَاهال جبهعاِ
ضٌبختي هؤثش ثش هيضاى ضبدي جَاًبى (هغبلعاِ هاَسدي
ضااْش ثبثلسااش) ،پبياابى ًبهااِ كبسضٌبسااي اسضااذ جبهعااِ

ٍ ّااابدلش ( ٍ )2006گياااَلي ٍ ّوکااابساى ()2010

ضٌبسي ،داًطکذُ علاَم اًسابًي ٍ اجتوابعي ،داًطاگبُ

ّوخااَاًي داسد .اص سااَيي هاايتااَاى گفااتً ،ظشيااِ

هبصًذساى.

( ،)1969فيليپ

( ،1976ال ) ،فيلياپ

( ،1976ة)،

لَ ٍ آسگبيل ( ،)1991كَپش ٍ ّوکابساى (ّ ،)1992ابلش

ٍيٌٍَْى دسثبسُ تأثيش اسضابي ًيبصّاب ثاش سٍي ضابدي،

- 3ثيشٍ ،آلي .)1370( .فشٌّگ علَم اجتوبعي ،تشجوِ:

ثيطتشيي قذست تجييي كٌٌذگي سا دس اياي تحقياق داسد.

ثبقش سبسٍخبًي ،تْشاى :اًتطبسات كيْبى.

ٍيٌٍَْى هعتقذ است كِ ثْضيستي رٌّاي ٍ ضابدكبهي،
هعلَل احسبس اسضبي ًيبصّبي اسبسي ٍ كلاي اًسابى
است .دس ٍاقعً ،ظشيِ اسضبي ًيبصّب عٌَاى هيكٌاذ كاِ

- 4ثيکااش ،تااشص الً ،)1381( .حااَُ اًجاابم تحقيقاابت
اجتوبعي ،تشجوِ َّضٌگ ًبئجي ،تْشاىً :طش ًي.
 - 5پٌبّي ،هحوذ حسيي ٍ يضداى پٌبُ ،لايال".)1383( .

ثِ ّش هيضاى تأهيي ًيبصّب ثيطتش ثبضاذ ،افاشاد ضابدتشًذ.

اثش ٍيژگيّبي فشدي ثش هطبسكت اجتوبعي" ،فػالٌبهِ
علَم اجتوبعي داًطگبُ عالهِ عجبعجابيي ،ش - 69 :26

تأهيي ًيبصّبي هبدي ّن ثِ غَست هساتقين ٍ ّان ثاِ

.107

ايي اهش دس ّش دٍ هشحلِ تجييي هب ًيض تأييذ ضاذ .هتغياش
غَست غيش هستقين ثش سٍي ضبدي تبثيش هايگازاسد .اص
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- 6چلپاي ،هسااعَد ٍ هَساَي ،سيذهحسااي .)1387(.

اسضذ سضتِ هغبلعابت صًابى ،داًطاکذُ علاَم اًسابًي،

«ثشسسي جبهعِ ضٌبختي عَاهال هاؤثش ثاش ضابدهبًي دس

داًطگبُ اغفْبى.

سغَ خشد ٍكالى» ،هجلِ جبهعِ ضٌبسي اياشاى ،دٍسُ
ًْن ،ش .2ٍ1

- 7دسيکًَذيّ ،اذايت ا  .)1381(.ثشسساي عَاهال
ًطبط اًگيض دس داًص آهَصاى هذاسس ساٌّوبيي پساشاًِ
ضْش اغفْبى اص ًظش هذيشاى ٍ هشثيابى پشٍسضاي ،پبيابى
ًبهِ كبسضٌبسي اسضذ ثشًبهِ سيضي آهَصضاي ،داًطاکذُ
علَم تشثيتي ٍ سٍاى ضٌبسي داًطگبُ اغفْبى.

 - 13قاابًعي ساد ،هحوااذ اهاايي ٍ حساايٌي ،فشيااذُ.
( ".)1384اسصش ّااب ،ضااجکِ سٍاثااظ ٍ هطاابسكت دس

ساابصهبى ّاابي غيشدٍلتااي :هغبلعااِي تجشثااي دس ثاايي
جَاًبى تْشاى" ،جبهعِ ضٌبسي ايشاى.123- 97:)3(6 ،

 - 11قغااشُاي ،فشضااتِ« .)1385( .ثشسسااي ساثغااِ
ضبدكبهي (ًطبط) ٍ كيفيات عَاهال آهَصضاي دس دٍسُ
اثتذايي هذاسس ضاْش تْاشاى» ،پبيابى ًبهاِ كبسضٌبساي

 - 8سثبًي ،سساَل؛ سثابًي ،علاي؛ عبثاذي ،هحوذسضاب

اسضذ سضتِ سٍاى ضٌبسي تشثيتي ،داًطکذُ سٍاى ضٌبسي

ٍگٌجي ،هحوذ« .)1386( .فشٌّگ ٍضابدي:سٍيکاشدي

ٍ علَم تشثيتي داًطگبُ تشثيت هعلن.

ًظشي ٍتجشثي دس صًذگي سٍصهشُ سشپشستبى خبًَاس دس

ضااْش اغاافْبى» ،اًجوااي ايشاًااي هغبلعاابت فشٌّگااي ٍ
استجبعبت ،سبل سَم ،ش .8

- 9عبّشياابى،م« .)1381( .چااشا ضاابدي اص جبهعااِ هااب
سخت ثاش ثساتِ اسات» ،سٍصًبهاِ اعتوابد ، 81/10/21
ظ.4

 - 11عبثذي ،هحوذ سضب« .)1381(.ثشسسي ٍ هقبيسِ
اثش ثخطي سٍش ّبي هطبٍسُ ضغلي ثاِ ساجک ًظشياِ
يبدگيشي اجتوبعي ،سبصگبسي ضاغلي ٍ هاذل ضاٌبختي
سفتبسي فَسداي ثشكبّص افسشدگي ضاغلي هطابٍساى
آ.ح.ضْش اغفْبى» ،پبيبى ًبهِ دكتشي هطبٍسُ ،داًطکذُ
سٍاى ضٌبسي ٍ علَم تشثيتي داًطگبُ عالهاِ عجبعجابيي
تْشاى.

 - 11علوااي ،صّااشا (هاايال)؛ ضاابسک پااَس ،هحوااَد ٍ
حسيٌي ،سيذ اهيش حسيي" .)1384( .سشهبيِ اجتوابعي

ٍ چگااًَگي تااأثيش آى ثااش اقتػاابد" ،هجلااِ تحقيقاابت
اقتػبدي ،ش .296-239 :71
 - 12علي صادُ قَي فکش ،سضَاى « .)1388(.ثشسساي
تأثيش سشهبيِ اجتوبعي ثاش سضابيت اص صًاذگي دس ثايي
صًبى  20-40سبل ضْش تجشياض» ،پبيابى ًبهاِ كبسضٌبساي

 - 15كالًتااشي ،خلياال .)1385( .پااشداصش ٍ تحلياال
دادُّب دس تحقيقبت اجتوبعي -اقتػبدي ثاب اساتفبدُ اص
ًشم افضاس ،spssاًتطبسات هٌْذسيي هطبٍس عش ٍ هٌظش،
چبح دٍم.

 - 16كطاابٍسص ،اهيااش .)1384( .ثشسسااي ساثغااِ ثاايي
ضبدكبهي ثب ساشصًذگي ،جضهيات  -اًعغاب پازيشي ٍ
ٍيژگي ّبي جوعيت ضٌبختي دس هشدم ضاْش اغافْبى،
پبياابى ًبهااِ كبسضٌبسااي اسضااذ سٍاى ضٌبسااي عوااَهي،
داًطکذُ علَم تشثيتي ٍ سٍاى ضٌبسي داًطگبُ اغفْبى.

- - 17گٌجي ،هحوذ« .)1387( .تحليل عَاهل جبهعِ
ضٌبختي هؤثش ثاش هياضاى احسابس ضابدي سشپشساتبى
خبًَاس دس ضْش اغافْبى» ،پبيابى ًبهاِ دكتاشي جبهعاِ
ضٌبسااي ،داًطااکذُ ادثياابت ٍ علااَم اًساابًي داًطااگبُ
اغفْبى.

ً - 18ياابصي ،هحسااي .)1381( .هَاًااع هطاابسكت
اجتوبعي دس ضاْش كبضابى دس سابل  ،1380پبيابى ًبهاِ
دكتشي جبهعِ ضٌبسي ،داًطکذُ ادثيبت ٍ علَم اًسابًي
داًطگبُ اغفْبى.

ّ - 19بضويبىفش ،جوطيذ« .)1386( .ثشسساي عَاهال
هؤثش ثش ًبثشاثشي ّبي اجتوابعي ثاب تأكياذ ثاش ساشهبيِ
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