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محمد تاقزػليشادٌاقدم ،اػتبديبسگشٍُفلَمارتوبفيداًـگبُتجشيض

چكيدٌ

اهيذثِآيٌذُ،يكياصهتغيشّبيتأحيشگزاسثشكيفيتصًذگيٍؿبداثيافشادربهقٍِثٍِيظًُؼلرَاىاػتٍ.قتيي
اهيذثِآيٌذُدساستجبطثبقـشداًـزَثِفٌَاىآيٌذُػبصاىربهقِهغشحهيؿَد،اّويتآىدٍچٌيذاىهييؿيَد.
ّذفاصپظٍّؾحبضش،ػٌزؾهيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىداًـگبُتجشيضٍثشخياصفَاهلهؤحشثشآى
اػتً.وًَِآهبسيتحقيقحبضشً403فشاصداًـزَيبىداًـگبُتجشيضثَدُاًذكِثيِسٍؽًوًَيِگييشيعجقيِاي
هتٌبػتهغبلقِؿذُاًذً.تبيذتحقيقحبكياصآىاػتكِاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىهقبعـتحليليهختلف
ثبّنهتفبٍتاػتّ.وچٌييً،تبيذتحقيقًـبىدادكِثبايٌكِاهيذثِآيٌذُثشفولكشدتحليليداًـزَيبىهيؤحش
اػتٍ،لياصثييٍيظگيّبيفوَهيٍفشديآًبىفقظػيثِكَستضقيفيثباهيذثِآيٌذُاستجبطداؿتِاػيت.
ًتبيذتحليلسگشػيًَيًـبىهيدّذكِاهيذداًـزَيبىثِآيٌذُاصهيضاىديٌذاسي،اًؼزبمٍافتويبدارتويبفي(اص

اثقبدػشهبيِارتوبفي)ٍػشهبيِفشٌّگيهتأحشهيگشدد.اييهتغيشّبثشسٍيّن28،دسكذاصتغييشاتهتغيشاهييذ
ثِآيٌذُساتجيييهيكٌٌذ.يبفتِّبيتحقيقًـبىهي دّذكِاهييذثيِآيٌيذُدسثيييداًـيزَيبىثيـيتشاصايٌكيِاص
ٍيظگيّبيفشديتأحيشثپزيشد،اصفَاهلػبختبسيهتأحشاػت.

ياصٌَاي كليدي:اهيذ،ديٌذاسي،اًؼزبمارتوبفي،افتوبدارتوبفي،هـبسكتارتوبفي،ػشهبيِفشٌّگي
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مقدمٍ

ٍثباييتلَسكيِاحتويبلداسدًتيبيذهخجيتحبكيل

اهيذٍاسيًٍباهيذيًؼجتثِآيٌذُاصهَضَؿّبيهْين


گشدد،ثبفجتكؽفشدهيؿَدّ.شًَؿهفَْمػبصياص

ٍهَسدتَرِدسفلَماًؼبًياػتكيِاصاٍاخيشػيبل

اهيذٍ،يظگييّيبيچٌيذثقيذي،پَييبيي،آيٌيذًُگيشٍ

،1960دسچبسچَةفلويثشسػيٍاصدِّّفتيبد،ثيِ

فشآيٌذًگيشيآىساهيٌقكغهييكٌيذ(هيككلوٌيتٍ

گًَييِّييبيديگييشيدسساثغييِثييباحؼبػييبتهٌفييي،


چَكٌيَف2008،5؛دسثبلزبًيٍّوكبساى)2:1390،

ػبصگبسيٍثقبهغشحؿذُاػت.اهيذٍاسثَدىهْوتشيي

هغبثقًتبيذثشخياصپيظٍّؾّيب،افيشاداهييذٍاسٍ

اًگيضُدسصًذگياًؼبىاػت.اهيذ،هٌـأّيشپَييبييٍ

ؿبدهبى،سٍاثظارتوبفيقيَيتشيثيبدٍػيتبىّ،وؼيش،

پيـشفتيدسصًذگياًؼبىاػت،صيشااگشكؼياهيذثيِ

ّوؼبيگبىٍثؼتگبىخَدداسًيذ(فشديكؼيَى،2009،6

يبثذٍصهيٌِّبيدػيتيبثي


ثِآىدػتهي
چيضيداؿت،

گيلتيييٍّ7وكييبساى،2004،داًييشٍّ8وكييبساى،2001،

اهيذ،اًؼبىّيبسادس

آىّذفساثشايخَدهْيبهيكٌذ.


فبٍلشٍكشيؼتبكيض.)20089
اهيذدستقبليناػكهيّنربيگبُخبكييداسد،ثيِ

هيكٌذ.
سػيذىثِاّذافخَديبسي 
اػٌبيذسٍّ1وكبساى()1994اهيذساثِفٌيَاىحبليت

هيفشهبيذ«:آًگبُكيِ
عَسيكِخذاًٍذدسقشاىكشين 10

اًگيضؽهخجتيهيداًٌيذكيِثيشاحؼيبعهَفقييت،ثيِ

ًباهيذيثشربًتپٌزِافكٌذٍسّبًويؿَي،ثيِهيي


فٌييَاىفبهييلفقييبل(اًييشطيٍّييذفگشايييي)ٍهؼيييش

اهيذٍاسثبؽ»ّ.وچٌيي،پيبهجشافؾن(ف)هييفشهبيٌيذ:

(ثشًبهِسيضيسػيذىثِّذف)فولهيكٌذ.پظٍّؾّيب

«اهيذٍآسصٍ،ثشاياهتهيسحويتاػيت.اگيشاهييذ

ًـبىهيدّذكِاهييذٍاسيٍاسييبًغثييثيذيليثيشاي

ًجييَدّ،يييدهييبدسيفشصًييذؽساؿيييشًويييدادٍّيييد

خَؽثيٌيثٍِرَدهيآٍسدٍهيتَاًذكوكخَثيثِ

يكياصآحبساهيذدساًؼبىّيب

ثبغجبًيًْبليًويكبؿت».


پيؾثيٌيهتغيشّبيهختلفداؿتِثبؿذ(قشيـي:1388،

(ثخلَفرَاًبى)ايياػتكِثِآًْبدسسػييذىثيِ

.)45

اّذافخَد،اًگيضًٍُيشٍهيثخـذ.

دسحذيجپيبهجش(ف)آهذُاػت:

اهيذٍاسي،دسخَاػتياػتكِيكفيشدثيشايآيٌيذُ
خييَدداسد(كييكسوٍكيييضاى20022،؛ٍىداًگييي،3
.)1998اهيذ،ادساوافشادسادسساثغيِثيبتَاًيبييّيبي

ثِثْـتهيسٍدكِاهيذآىساداسدٍكؼيي

«كؼي
اصرٌْندٍسهيهبًذكِاصآىثيوٌبوثبؿذ».


گؼتشؽساّجشدّبدسرْتسػيذىثيِّيذفٍحفيؼ
اًگيختگيتبسػيذىثِّذفًـبىهييدّيذ(اػيٌبيذس،

اييگًَِهيػشايذ:

حكيناثَالقبػنفشدٍػي 
«ّويـِخشدهٌذاهيذٍاس

لَپضٍّ4وكبساى.)2003،

ًجيٌذثزضؿبدىاصسٍصگبس»

دسهقبثل،افؼيشدگيثيِفٌيَاىؿيبيقتشييثيويبسي

اهيذدسثشداسًذُتلَساتٍتَرِافشادثِآيٌذُاػيت
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ثشسػيهيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىٍفَاهلهؤحشثشآى

سٍاًيّنهيتَاًذاصفللٍّيناصپيبهيذّبيييأعٍ


ّبيرذيذًـبىهيدٌّذكِتقشيجيب


تخويي
داؿتِثبؿذ.

يكياصٍيظگيّبيهْنافشادافؼشدُايي

ًباهيذيثبؿذ.

20دسكذافيشادييكدٍسُافؼيشدگيسادسثشّيِاياص

اػتكِآًْبدچيبسًباهييذيصييبديّؼيتٌذً.يباهييذي

ايياعكفبتًـبىهيدّذ

صًذگيخَدتزشثِهيكٌٌذ.


فجبستاػيتاصاييياًتؾيبسكيِاتفبقيبتهغليَثيس 

اختكالتافؼشدگي،ػكهتفويَهيربهقيِساتْذييذ

ًخَاّيذدادٍپيبهيذّبيثؼييبسًبساحيتكٌٌيذُايس 

هيكٌذ.دسهغبلقبتؿيَؿؿٌبػي،افؼشدگيثبػكهت


خَاٌّذدادٍايٌكِاييهَققيتساّنًويتيَاىتغيييش


رؼويپبييي،ثٍِيظُهـككتقلجي،هليشفثيـيتش

داد،كِخَدثِتٌْيبييهييتَاًيذدليلييثيشايفك ين

ػيگبسٍّ...وشاُاػت(ؿوغٍّوكبساى82:1386،؛

دسافؼشدگيّبييكًِباهيذي

افؼشدگيثبؿذ.هخلَكبً 

ثييًِقييلاصگييشدى.)2007،1السػييَىٍٍيچؼييتشٍم2

ثبسصتشاصّوِچيضاػت،فكيويثٍِرَدهيآيذكِاص


ٍاثؼتِّبيسٍاًيي-ارتويبفيافؼيشدگيسادس

()2003

رولِهيتَاىغوگيٌي،توبيلثِخَدكـي،اًشطيكين،


ثييرَاًيبىثشسػييٍاصروليِهْوتيشييهيَاسد،ثيِ

ثيتفبٍتي،كٌذيحشكت،اختكلخَاة،توشكضضقيف


ًبػبصگبسياؿبسُكشدُاًذ.

ًباهيذيٍ

ٍ...ساًبمثشد(ؿوغ ٍّوكبساى.)82:1386،


اصًباهيذيثِفٌَاىفكهتّؼتِايافؼيشدگي

ثك3
يبدكشدُ،يبدآٍسهيؿَدكِايييًباهييذيّين

افؼشدگي

تيان مسألٍ

فلذكٌٌذُاسادُاػتٍّنثبفجتحولًبپيزيشؿيذىٍ


تَرِثِػكهتييكياصًيبصّيبيحييبتياًؼيبىثيشاي

ثشسػيّبثشًقؾ

هيلثِگشيضاصيكهَققيتهيگشدد.


اهشٍصُثًِؾشهيسػذكِاهييذٍ

سؿذٍثبلٌذگياػت.

سٍيذادّبييهبًٌذسخيذادّبيهٌفييصًيذگي(ّوچيَى

اهيذٍاسيربيگبُخبكيدسػكهتيسٍاًي،رؼوبًيٍ

ثيكبسي،هـشٍطؿذى،ثيوبسيٍغيشُ)كيِاهكيبىداسد

اهيذػبصُاياػيتكيِثيب

ثِتجـآىپيـشفتفشدداسد.

تِثبؿٌذ،هتوشكضؿذُاًيذ.

دسپيـشفتًباهيذيًقؾداؿ

خييَؽثيٌييياستجييبطتٌگييبتٌگيداسد،اهيييذيكييياص


ثشًييبسدٍ4ثشًييبسد()1982ثييشاييييثبٍسًييذكييِهحيييظ

ػبصُّبيياػتكيِثيِفٌيَاىؿيبخقتَاًوٌيذيدس


داًـگبُثبگؼتشؽهـككتيبفـبسّبيسٍاًي،هوكي

ثْضيؼتيهخجتافشادهَسدتَرٍِاقـؿذُاػيت.اكخيش

اػتدسثبالسفتيًباهييذيدسهييبىداًـيزَيبىًقيؾ

تحقيقبتگزؿتِدسهيَسداهييذ(اػيٌبيذسٍّوكيبساى،

اصاييسٍ،پيؾثيٌيهييؿيَدكيِاهيشٍصُ

داؿتِثبؿٌذ.

)2002ساثغِآىساثبهتغيشّبيهْوي،اصقجيلحوبييت

داًـزَيبىاػتشعثيـيتشيساًؼيجتثيِداًـيزَيبى

ارتوبفي،هـككتسفتيبسيٍٍيظگييّيبيؿخلييتي

ػبلّيبيگزؿيتِگيضاسؽكٌٌيذ(هليجبحٍفبثيذيبى،


اًذ،ثباييحبلپظٍّؾّبيهذاخكتيدسايي


ًـبىدادُ

155:1385؛ثًِقلاصكَپليكٍ5دٍيتَ.)1986،6

ػبصٌَُّصدسآغبصساُاػت.
اهيذٍاسيدسًقغِهقبثلًباهيذيقشاسهييگييشدكيِ
خَدؽسيـِثؼيبسياصثيوبسيّبيسٍاًيٍرؼيوبًي

ثَدُ،هقضكتارتويبفيٍػييقيساهييتَاًيذدسپيي
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ٍضقيتاهيذثِآيٌذُ،پيبهذّبيهختلفيثشايافيشاد

ثشگضيذُتقشيفكشدُاًذتبثِاّذافـبىثشػٌذ.اصعشيق


دسپيداسد،كِدسثبالتشييػغحآحبسخَدسادسقبليت

تشكيتهٌبثـٍهؼيشّبهيتَاىثِاّذافسػيذ.اگشّش


پيـشفتيبسكَدٍتَقفربهقًِـبىهيدّيذ (گيتيي


كذاماصاييدٍفٌلشؿيٌبختيٍريَدًذاؿيتِثبؿيٌذ،

قشيـي.)47:1388،ثبتَرِثِايٌكِداًـزَيبىريضٍ

سػيذىثِاّذافغييشهوكياػيت.ؿيَاّذتحقيقيبتي

ػشهبيِّبياًؼبًيآهَصؽديذُثَدُ،آيٌيذُربهقيِدس

صيبديٍرَدداسدكًِـبىهيدّذثييثبالثَدىهييضاى


دػتآًْبػت،هيضاىاهييذٍاسيًٍباهييذيآًْيبثيشاي

اهيذافشادٍهَفقيتآًْيبٍػيكهترؼيويٍسٍاًيي

پيـشفتٍتَػقِربهقِثؼيبساّويتداسد.

استجييبطٍرييَدداسد.ثييِافتقييبداػييٌبيذس،ثشگضيييذى

ثبلحبػاّويتيكِثشاياهييذٍاسيثييبىؿيذ؛اييي

ّذفّبيهٌبػتٍتكؽثشايسػيذىثِآًْيبّ،ويبى


هقبلِثِدًجبلپبػخثِاييپشػؾّبػت؛كِآييبٍاققيبً


چيضياػتكِهيتَاىثِآىتفكيشّذفويذاسييباهييذ


اهيذٍاًگيضُافشادثشايفقبليتٍپيـجشداهيَسخيَدٍ

گفت(ًليشيٍرَكبس.)161:1387،سيويبى)1997(1

ربهقِآًْباهشياػتفشديكيِتٌْيبدسٍيظگييّيبي

ًيضتقيييّذفً،يشٍيساّييبثيًٍييشٍياسادُساػيِ

سٍاًيٍؿخليتيافشادسيـِداسديبفشٌّگٍؿيشايظ

رضءاكلياهيذتقشيفهييكٌيذ(فلييپيَسٍافيشاة

ارتوبفيّنثشآىهؤحشاػيت فَاهيلارتويبفيچيِ

ؿيجبًي.)73:1390،

تأحيشيثشاحؼبعاهيذٍاسيييبًباهييذيافيشادربهقيِ

رَىًٍيكَاليريَو)1998(2اهييذساثيبّفيت

داسد پغّذفاصثشسػياييهَضَؿ،ايياػتكيِ

هؤلفِهـخقهيكٌٌذكيِدسصثيبىاًگليؼييثيب""C


چِفَاهلارتوبفيثباهيذثِآيٌذُداًـيزَيبىهيشتجظ

ؿشٍؿهيؿًَذٍؿبهلكٌبسآييٍاقذام،ؿيبدي،اريشا،


اػت 

استجبط،خلقٍروـگشايياػت(گيتيقشيـيي:1388،



ادتيات ي چارچًب وظزي

.)46
ثشخيهحققبىاصرولِهٌذلش)1972(3هقتقذًذكيِ

اػييٌبيذسٍّوكييبساًؾ()1991اهيييذساهزوَفييِاي

فشددساثتذادچبسًباهيذيٍهتقبقتآىدچبسافؼشدگي

ؿٌبختيهيداًٌذكِثشاحؼبعهَفقيتًبؿياصهٌيبثـ


هيؿَد.اييٍضقيتثباييادساوؿشٍؿهييؿيَدكيِ


گًَييبگَى(تلييوينّييبيّذفوييذاس)ٍهؼيييشّب(ؿيييَُ

هذاماتفبقبتهٌفيس هيدٌّذيبايٌكِاتفبقيبتهخجيت

اًتخبةؿذُثشايًيلثِاّذاف)اػتَاساػت.ثٌبثشايي،

س ًويدٌّذ.حَادثهٌفييثيِفٌيَاىهَققييتّيبي

اهيذيبتفكشّذفوذاس،اصدٍهؤلفِهشتجظثِّين؛يقٌيي

ايفولهيكٌٌذكِافشاداحؼيبعًباهييذي


ؿشٍؿكٌٌذُ

هؼيييشّبيتفكييشٍهٌييبثـتفكييش،تـييكيلؿييذُاػييت.

كٌٌذ .فيشدثيشاحيشًباهييذيثيِؿيذتغيشفقيبلؿيذُ،

هؼيشّبيتفكشاًقكبعدٌّذُؽشفيتفشدثيشايتَلييذ

تَاًذهَققيتّبيهختلفخَدساثؼٌزذٍتلوين


ًوي

كبًبلّبيؿٌبختيثيشايسػييذىثيِاّيذافؾاػيتٍ


ثگيشدً.باهيذي،ؿخقساثِػشفتدسّينؿكؼيتٍِ

هٌبثـتفكيشّينفجبستٌيذاصافكيبسيكيِافيشاددسثيبسُ
تَاًبييّيبٍقبثلييتّبيـيبىثيشايفجيَساصهؼييشّبي

1

Riemann
2
Jeven & Nekolaichuk
3
Mandler
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دفبؿٍگشفتبسهيكٌذ.ثب


فَاهلفـبسصا،ثي
اٍسادسثشاثش

ٍفشآيٌذّبيارتويبفيّ،وچيَىهـيبسكتدساؿيكبل

گزؿتصهبى،ؿخقتوبماهيذخيَدسااصدػيتدادُ،

ارتوبفي،اقتليبديٍػيبػييهغيشحهييؿيَدّ،ويِ

ثِربيآىافؼشدگيفوييقساريبيگضييهييكٌيذ.ثيِ

ًؾشيِپشداصاىربهقِؿٌبػيافناصًؾنگيشاٍتضيبدگشا،

هشٍسصهبىاييافؼيشدگيثيشاستجيبطثيويبسثيبهحييظ

دسخلَفاثشاصتَرِثٍِرَداييپيًَذ،فلييسغين

ارتوبفياٍثؼيبستأحيشهيگزاسد(ؿيوغّ،بؿيويبىٍ


اخييتكفًؾييشدسچگييًَگياستجييبطٍتأحيشگييزاسيدس

ؿفيـآثبدي.)82:1386،

ػغَحگشٍّي،هيبىگشٍّييٍروقيي،ثيًِيَفيدس

ثٌبثشاييً،باهيذيٍثِتجـآىافؼشدگيّشچٌذكيِ

پيًَذثيياًؼيزبمثيبهـيبسكتارتويبفياتفيب ًؾيش

ثِفٌَاىهـككتفشديثًِؾشهيآيٌذٍ،لييدالييلٍ


داؿتِ،ثشپيًَذثييايييدٍتأكييذهييكٌٌيذ(.اصكييبٍ

پيبهذّبيارتوبفيهيتَاًٌذداؿتِثبؿٌذ.هيضاىاهييذٍ


غفبسي.)177:1380،

يبًباهيذيهيتَاًذثشتقبهكتثييافشادتيأحيشثگيزاسد.


اًؼزبمارتوبفيداللتثشتَافقروقيهيبىافضبي

اييتقبهكتدسقبلتػشهبيِارتوبفيافيشادهـيخق

يكربهقِداسد.ثِفجبستي،اًؼيزبمدسكيلً،يبؽشثيش

هيؿَد.صتَهكباهيذٍاسيٍتوبيلثِآيٌيذُسايكيياص


هيضاىٍالگَيساثغِهتقبثلثييكٌـيگشاى،گيشٍُّيبٍ

خلقيبتارتوبفيافشادداًؼتِ،اييخلقيبتسادسايزبد

خشدُفشٌّگّبيتويبيضيبفتيِاػيت(اصكييبٍغفيبسي،

فشٌّگافتوبددسربهقِدخيلهيداًذ(صتَهكيب1384،


284:1383؛ثًِقلاصافشٍك.)140:1378،
اًؼزبمارتوبفيثِتقبهلٍاستجبطتٌگبتٌگثييفشد

.)147-142:
افتويبدارتوييبفييكييياصاثقيبدػييشهبيِارتوييبفي

ٍافضبيخبًَادًٍُضديكيبىٍيًٍييضافيشادربهقيِ

اػتً.ييَتيثيبسٍيكيشديسٍاىؿيٌبختي -ارتويبفي،

اعك هيؿَد.دسايييساػيتب،حوبييتفيشداصػيَي

افتوييبدارتوييبفيساٍيظگيييهشكييضيؿخليييتافييشاد

خبًَادًٍُضديكبىهغشحهيگشدد.اًؼزبمارتوبفيثيِ

هيداًذ.ثًِؾشٍي،افتوبدثخـياصًؾيبمتويبيكتٍ


فٌَاىقَيتشييفبهلثيشايسٍييبسٍييهَفقييتآهييضٍ

ٍيظگيييّييبيؿخليييتياػييت،هبًٌييذخييَؽثيٌييي،


آػبىافشاددسصهبىدسگيشيثبؿيشايظتيٌؾصاؿيٌبختِ

ثبٍسداؿتيثِّوكبسيٍاهيذٍاعويٌبىثِايٌكيِافيشاد

ؿذُ،تحولهـككتساثشايافشادتؼْيلهيكٌذ.


هيتَاًٌذاخيتكفّبيـيبىساحيلكيشدُ،ثيبيكيذيگش


تحقيقبتٍثشسػيّيبگَييبيآىاػيتكيِداؿيتي

صًذگيسضبيتثخـيداؿتِثبؿٌذ(ًييَتي4:2002،1؛

حوبيتارتوبفيهيتَاًذدسسضبيتٍاهيذثِصًيذگي

ثًِقلاصغفبسيًٍَاثي.)216-215:1388،

افشادتأحيشگزاسثبؿذ.ثذيْياػتكِّوِاًؼيبىّيبدس

ثقييذديگييشػييشهبيِارتوييبفي،اًؼييزبمارتوييبفي.

ٌّگبمگشفتبسيّبثِحوبيتاعشافييبىٍدٍػيتبىخيَد


دٍسكيناًؼزبمارتوبفيسااصهؤلفِّبياكليفويلٍ

ًيبصداسًذتباحؼبعاهٌيتكٌٌذ.لزاّيشچيِاحؼيبع

سفتبسارتوبفيهيداًذ.دسفيييحيبل،دسّيشريبكيِ

حوبيتٍاًؼزبمارتوبفياصػيَيديگيشاىدسافيشاد

استجبطٍپيًَذاًؼزبمارتوبفياػت.ثبديگشكٌؾّيب

ثيـتشثبؿذ،هيضاىاهيذٍاسيآًبىًيضافيضايؾهيييبثيذ.

Newton

1

احؼييبعاًؼييزبمٍحكبيييتارتوييبفيثييِدٍسٍؽ،

ربهقِ ؿٌبػيكبسثشدي،ػبلثيؼتٍػَم،ؿوبسُپيبپي(،)48ؿوبسُچْبسم،صهؼتبى1391
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سضبيتاصصًذگيٍاهييذٍاسيساهتيأحشهييػيبصد:ثيِ

دسؿييشايظاػييتشعصاهحبفؾييتهيييكٌييذ(فؼييگشي،

ؿكلهؼيتقينٍثيِكيَستغيشهؼيتقين(ٍاىلييَىٍ

ؿشفالذيي.)27:1387،


ّوكبساى.)2010،1

اػكهيًؼت()1372هقتقذاػتكِاهييذٍاسيثيش

دسٍاقـ،احؼبعحوبيتٍاًؼيزبمييككويكدٍ

كيفيتسٍاثظثبديگشاىًيضتأحيشهيگزاسد؛ثِعَسيكِ


ربًجِاػيتكيِهَريتخليقتليَسهخجيتاصخيَد،

ٌذستهيتَاًٌذثبديگشاىاستجيبطسضيبيت

افشادًباهيذث

پزيشؽخَد،اهييذٍاسي،احؼيبعفـيقٍسضيبهٌذي

ثخـيثشقشاسكٌٌذ؛پغّوَاسُاحؼبعتٌْيبييكيشدُ،

هيگشددٍاضغشاةساكبّؾهيدّذٍتوبمايٌْبثِفشد

دساًتؾبسؿكؼتثِػشهييثشًيذٍٍقيبيـكَچيكسا

فشكتخَدؿيكَفبييٍسؿيذساهييدّيذ(قٌَاتييبىٍ

ثؼيبسثذتقجيشهيكٌٌذ(فليپَس،افشاةؿييجبًي:1390،


ّوكبساى.)1381،

.)73

ؿيشسٍ،يٌتيشٍةٍكيبسٍس)1986(2ثيِايييًتيزيِ

ثقذػَمػشهبيِارتوبفي،هـبسكتارتوبفياػيت.

سػيييذًذكييِافييشادخَؿييجييٍاهيييذٍاسٌّ،گييبمثييشٍص

هيضاىاهيذثِآيٌيذُافيشادربهقيِ،ثيشتوبييلآًيبىثيِ

هَققيتّبيهـيكلصااصهقبثليِهؼيألِهيذاساػيتفبدُ


ّوكبسيٍهـيبسكتتيأحيشهييگيزاسد.يكيياصپييؾ

كشدُ،ثِرؼتزَيحوبيتارتوبفيثشهييآيٌيذٍدس

ؿشطّبيهـيبسكت،قبثلييتٍؽشفييتهتقبثيلثيشاي

ضوي،ثشرٌجِّبيهخجيتسٍييذادّبيهٌفيي،تأكييذٍ


استجبطٍتقبهلداؿتيثبديگشاىاػتٍ.فيب ارتويبفي

توشكضهيكٌٌذ(كـبٍسصٍ،فبييبى.)54:1386،


دٍهـكلاكيلي؛يقٌييپييؾثيٌييپيزيشيسفتبسّيبي

تحقيقبتٍثشسػيّبحبكياصآىاػتكيِداؿيتي


ارتوبفيٍتقبهلارتوبفيساحلهيكٌيذ.ثيبحيلدٍ

حوبيتارتوبفيهيتَاًذثشسضيبيتاصصًيذگيافيشاد


هـكلفَ ٍّوضهبىثبؽَْسٍافتويبدهتقبثيلصهيٌيِ

تأحيشثگزاسد.ثذيْياػتكِّوِاًؼيبىّيبدسٌّگيبم

ثشايّوكيبسيٍهـيبسكتارتويبفيفيشاّنهييآييذ

گشفتبسيّبثِحوبييتاعشافييبىٍدٍػيتبىخيَدًييبص


(چلجي.)19:1372،ثًِؾشاػيلٌذس،3هيبثيِتقبهيلٍ

داسًييذتييباحؼييبعاهٌيييتكٌٌييذ.لييزاّشچييِحوبيييت

هـبسكتثبّنًيبصداسينٍثبيذاصهحيذٍدُآؿيٌبيبىٍ

ارتوبفيثيـتشثبؿذ،اهييذٍاسيًييضثيـيتشهييگيشدد.

دسٍىگشٍُّبفشاتشثشٍينٍثِافشادديگشيكِهتفبٍت


ثٌبثشايي،حوبييتارتويبفيثيشسضيبيتاصصًيذگيٍ

كوكّيبي
اصهبًٍبؿٌبعثشايهبّؼتٌذ،افتوبدكٌين .

اهيذٍاسياصدٍعشيقتأحيشهيگزاسد:اٍلييسٍؽتيأحيش


خيشخَاّبًًِوًَِاياصايياهشاػت.كؼبًيكيِداساي


هؼتقينيبتأحيشفوَهي حوبيتارتويبفيثيشسضيبيت

افتوبدفبمگشايبًِّؼتٌذ،دسخَداحؼبع ًَفيالتيضام

صًذگياػتكِدساييعشيقثذٍىدسًؾشگشفتيهيضاى

اخكقيدسرْتكوكثيِثيگبًگيبىداسًيذ(اػيلٌذس،

پشيـبًيتزشثِؿذُاصربًتفشد،ثشسضبيتاصصًذگي

104:2001؛ثًِقلاصغفبسيًٍَاثي.)216:1388

تأحيشهيگزاسدٍسٍؽدٍمؿبهلتيأحيشغيشهؼيتقينييب


اصعشفي،هقٌَيتٍديٌيذاسيّينفيشدساثيِتقويق

تأحيشهيبًزياػتكِاصافشاددسهقبثيلتيأحيشاتهٌفيي

دسثييبسُپيًَييذرَيي،ثشقييشاسياستجييبط،هقٌييبّ،ييذفٍ

Van Leuven & et al
Sheier, Weintraub & Carver

1
2

Uslander

3
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ّوكبسيػَ هيدّيذ.هقٌَييتّيندسدسٍىٍّين

عَالًيتشيخَاٌّذداؿتّ.وچٌييي،افيشاداهييذٍاسٍ


ثيشٍىاصآييييّيب ،افتقيبداتٍهشاػينهيزّجيؿيكل

ؿبدهبىسٍاثظارتويبفيقيَيتشيثيبدٍػيتبىّ،وؼيش،

هيگييشد.اػيتگشٍّ 1وكيبساًؾدسهغبلقيبترَاًيبى


ّوؼبيگبىٍثؼتگبىخَدداسًذ(گيتيقشيـيي:1388،

آهشيكييبييٍطاپٌيييدسيبفتٌييذكييِثييشفكغرَاًييبى

.)46

آهشيكبيي،ثييحضَسهقٌيبٍثْضيؼيتيرَاًيبىطاپٌيي

تحقيقػليگوي()1998دسساثغِثبتأحيشاهييذٍاسي

ساثغيِهخجييتٍرييَدداسد.گبسثييبًيَ2هقتقييذاػييتكييِ

ثشفولكشدًـبىدادكِاهييذٍاسيهَفقييتّيبييسادس

گبُهقٌَيثِكبسهيسٍد.ثِايي


هزّتثِكَستتكيِ

ّبيگًَبگَىهخلفشٍؿٌذگيپيؾثيٌييهييكٌيذ؛


ؿغل

خبعش،اهيذثِآيٌذُسادسفشدتقَيتهيكٌذٍاهييذثيِ


يقٌيٌّگبهيكِفشٍؿٌذگبىثيويِداسايػيجكتجيييي

آيٌذُثًَِفياصپؼبيٌذّبيصًذگيثبهقٌبػتكِفشد،

خيليخَؽثيٌبًٍِكويخيَؽثيٌبًيِهقبيؼيِؿيذًذ،


ثييبهقٌَيييتثييِهقٌييبيٍاالتييش،ثْضيؼييتيٍؿييكَفبيي

هـخقؿذكيِگيشٍُاٍل88دسكيذثيـيتشفيشٍؽ

تشيدػتهييبثذ(ًيبديٍػيزبديبى-56:1390،


غٌي

داؿتٌذ(فليپَس،افشاةؿيجبًي.)74:1390،
ي6
دسهغبلقبتپٌشٍدٍهَسعٍ)1997(5چبًگٍلي 

.)57
احؼييبعافتوييبد،اًؼييزبمارتوييبفيٍتوبيييلثييِ

كؼبًيكِخَدساهزّجيهيداًٌيذ،دسهقبيؼيِ

()2002

هـبسكتثشاياداهِصًذگيافشادربهقِ،ثٍِيظُسضبيت

ثبافشاديكِخَدساهزّجيًوييداًٌيذ،اهتييبصاتاهييذ

اصصًذگيٍاهيذثِآيٌذُاهشيضشٍسيتلقيهييؿيَد.

ثبالتشيداسًذ.

دسفييحبل،فكٍُثشػشهبيِارتوبفي،ػشهبيِفشٌّگي

گَهضٍفيـش)2003(7هقتقذًذكِثْضيؼتيهقٌيَي

ٍديٌذاسيًيضهيتَاًٌذثشهيضاىاهييذثيِآيٌيذُدخييل


هقٌَيثبفيجهييؿيَدفيشدداسايَّييتيكپبسچيِ،

ثبؿٌذ.

سضبيت،ؿيبدي،احتيشامً،گيشؽّيبيهخجيت،آساهيؾ
دسًٍيّ،ذفٍرْتدسصًذگيثبؿذ.



ٌبيذسگضاسؽهيدّذكِػيغَحثيبالياهييذ دس

اػ

پيشيىٍ تحقيق
دسثبسُاهيذ،اهيذٍاسيٍفللٍپيبهيذّبيآىدسايٌزيب

ثيٌيكٌٌيذُهقيذلكيلثيبالتش،
داًـزَيبىداًـگبُپيؾ 


هيتَاىثِثشخياصًتبيذتحقيقبتتزشثيدسداخيلٍ


ؿبًغثبالتشيثشايفيبسكالتحلييليٍاحتويبلكوتيش

خبسداصكـَساؿبسُكشد.

ثشايهـشٍطؿذىثَدُاػتّ.وچٌييٍ،يًـيبىداد

يبفتِّبيفشدسيكؼيَى)2009(3فيَلشٍكشػيتيكض4


كِداًـزَيبىپغاصدٍسُليؼبًغكِاهتييبصثيبالتشدس

ًـبىدادُاػت،افشاديكِّيزبىّبيهخجتٍ

()2008

هقيبعاهيذگشفتٌذ،هْبستػيبصگبسيثْتيشيداسًيذٍ

خَؿييجيٌيثيـييتشيساتزشثييِكييشدُثبؿييٌذ،فوييش

ساّجشدّبيثْتشيساثيشايدٍسُّيبيتحلييكتؿيبى
اًتخبةهيكٌٌذ.فيكٍُثيشتحلييلدسهذسػيًٍِييض


1

Steger
Garbanio
3
Fredrichkson
4
Fowler & Christakis
2

5

Penrod & Morse
6
Chang & Li
7
Gomez & Fisher

ربهقِ ؿٌبػيكبسثشدي،ػبلثيؼتٍػَم،ؿوبسُپيبپي(،)48ؿوبسُچْبسم،صهؼتبى1391


196

ثيٌيكٌٌذٓهْوياصپيـشفتٍسصؿيي
داًـگبُ،اهيذپيؾ 


اػت.اييتفبٍتدساهيذٍاسيهيتَاًذثِدلييلتفيبٍت

داًـييزَيبىثييَدُاػييت،اهيييذثييبالثييبفولكييشدثشتييش

دسربيگبًٍُقؾدختشاىٍپؼشاىدسربهقِثبؿذ.

پييظٍّؾّييبدس

ٍسصؿييكبساىهييشتجظثييَدُاػييت.

ًتبيذهغبلقيبتثبلزيبًيٍّوكيبساى(ً)1390ـيبى

سٍاىؿٌبػيهخجتٍػبيشفلَمهشتجظًـبىدادُاػيت،


هيدّذكِثيياهيذثِآيٌيذٍُافويبلهيزّجيػيبصهبى

افشاديكِّيزبى ihdهخجتٍخيَؽثيٌييثيـيتشيسا

يبفتِ،افوبلهزّجيغيشػبصهبىيبفتِ(هٌبػكيفشدي)ٍ

تزشثِكشدُثبؿٌذ،فوشعيَالًيتيشيخَاٌّيذداؿيت.

هزّتدسًٍيساثغِهقٌبداسيٍرَدداسد.

ّوچٌيييي،افييشاداهيييذٍاسٍؿييبدهبىسٍاثييظارتوييبفي
قَيتشيداسًذ(گيلتبٍّوكبساى.)2004،

دسهذلسگشػيَى،اصثييهتغيشّبيهختليفافويبل
هزّجيػبصهبىيبفتِ(هٌبػكيروقي)ٍهزّتدسًٍيي،

تحقيقبتصيبديكَستگشفتِكيًِـيبىهييدّيذ،
قَُهيتَاًذثيش

هقٌَيتٍديٌذاسيثِفٌَاىيكهٌجـثبل

ثيـتشييهيضاىتغييشاتاهيذثِآيٌذُساهيتَاًٌيذتجيييي
ًوبيٌذ.

افضايؾاهيذتأحيشگزاسثبؿذ.ػشچـوِاييتحقيقيبتثيِ

ًتبيذتحقيقاهزذيبىًـبىهيدّذكؼيبًيكيِاهييذ


ػبلّبي1880تبٍ1930ثشسػيفلويآىثِپبيبىقشى


ثِآيٌذًُذاسًذ،ثيـتشتحتتأحيشقشاسهييگيشًيذٍاييي

ثيؼتنثشهيگشدد.تحقيقبتافشاديچَىٍ،يلْينًٍيت،1

اهشثشافتوبدارتوبفيآًْبتأحيشهٌفيثشربيهييگيزاسد

ٍيليييبمريوييض،2اػييتٌليّييبلٍ3كييبسليًَييگ4هغييشح

(.)94:1384

هي كٌٌذكيِآدهييثبييذاصهيزّتثيشايافيضايؾاهييذ


تحقيقفشّبديٍّوكبساى()1389ثشسٍيػيكهت

خَيؾاػتفبدُكٌذ.سٍثشت5دستحقيقيبتريبهـخيَد

سٍاىػبلوٌذاىًـيبىهييدّيذكيِثبٍسّيبيهيزّجيٍ

پيشاهَىًيبصّبيافتقبدياًؼبىّب،قشىثيؼيتٍيكينسا


هقٌَيقَيّوشاُثيباهييذٍاسي،ثيبافيضايؾآساهيؾٍ

قشىهقٌَيتخَاًذٍثْتشييساُايزبداهيذسا،ساثغِثيب

احؼبػبتهخجت،تزبسةخَؿبيٌذساافيضايؾٍفكيين

خذاًٍذهقشفيكشد(پشچنٍهحققيبى.)101:1390،

ًبخَؿبيٌذساكبّؾهيدٌّذ.


تحقيييقگيتيييقشيـييي()1388دسخلييَفػييغح

ًتبيذتحقيقّضاسرشيجييٍكيفشيؿيبلي ()1388

اهيذٍاسيداًـزَيبىٍسٍديّيبيرذييذٍػيبلآخيش

ًـبىدادُاػتكِهتغيشاهييذثيِآيٌيذُارتويبفيثيِ

سؿتِسٍاىؿٌبػيًـيبىهييدّيذكيِهييضاىاهييذٍاسي

داًـزَيبىٍسٍديّبيرذيذثشحؼترٌؼيتتفيبٍتي
هـبّذًُـذٍ،ليدسهيضاىاهيذٍاسيداًـيزَيبىدختيش
ٍپؼشػبلآخشتفبٍتهقٌبداسيٍرَدداسد.ثِفجيبست
ديگش،اهيذٍاسيدسپؼشاىػبلآخيش،ثيـيتشاصدختيشاى
1

wandt,w
William James
3
stanley Hall
4
Jung, K
5
Robert
2

ٍاػغِهتغيشافتوبدارتوبفيتأحيشفضآيٌذُايثيشهييضاى
سضبيتافشادداسد.اييًـبىهيدّذّشچِهيضاىاهييذ
ثِآيٌذُارتوبفيثيـيتش ثبؿيذ،احؼيبعافتويبدٍدس
ًْبيت،سضبيتاصصًذگيثيـتشؿذُ،دسهقبثلافيشادي
كِاهيذصيبديثِآيٌذٍُربهقًِذاسًذ،سضبيتكوتشي
اصصًذگيداسًذ.دسفييحبل،اهيذثِآيٌيذُفيشديثيش
اهيذثِآيٌذٍُربهقِتأحيشگيزاسثيَدُ،اصآىًييضتيأحيش
هيپزيشد(ّضاسرشيجيٍكفشيؿبلي.)21:1388،

تحقيقيثبفٌيَاىثشسػييساثغيِهقٌيبيصًيذگيٍ
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ثشسػيهيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىٍفَاهلهؤحشثشآى

اهيذٍاسيدسداًـزَيبىداًـگبُؿيشاصتَػظثْيشٍصي

دػتهيآيذساٌّوبٍدػتَسالقوليثشايفقبلييتّيبي


ًتبيذاييتحقيقًـبىهيدّيذ

ٍهحوذياًزبمگشفت.

فوليخَاّذثَد،ليكيايييٍيظگييثبفيجؿيذُكيِ

كِثييدختيشاىٍپؼيشاىاصلحيبػاهييذٍاسيتفيبٍت

يبفتِّبيتحقيقكبسثشدي،ثِهيضاىصيبديقب نثِصهبى


هقٌيداسيٍرَدداسد.ثِفجبستديگش،دختشاىاصًؾيش


ٍهكييبىثبؿييذ.سٍؽارييشايتحقيييقًيييضثييِسٍؽ
1

هيضاىاهيذٍاسيًؼجتثِپؼشاىًوشُثيـتشيثِدػيت

پيوبيـي اػتّ.وچٌيياصًؾشٍػقتايييپيظٍّؾ

آٍسدُاًذّ.وچٌييً،تبيذاييتحقيقًـيبىدادكيِثييي


پٌْبًگشٍاصًؾشصهبًييكثشسػيهقغقيياػيتكيِ

داًـزَيبىسؿتِّبيفلَمپبيٍِفلَماًؼيبًيتفيبٍت


دسصهبىخبكي()90-1389اًزبمگشفتِاػت.

هقٌيداسيثِدػتًيبهذ؛ّشچٌذكِدسآهبستَكييفي

هيبًگييداًـزَيبىفلَماًؼبًيًؼجتثيِداًـيزَيبى
فلَمپبيِكويثيـتشثَدُاػت(ثْيشٍصيٍهحويذي،
.)72:1387

فزضيٍَاي تحقيق
هيبًگيياهيذثِآيٌذُداًـزَيبىثشحؼيترٌؼييتآًْبهتفبٍتاػت.
هيبًگيياهيذثِآيٌذُداًـيزَيبىثيشحؼيتهقغيـتحليليآًْبهتفبٍتاػت.
ثيياهيذثيِآيٌيذُداًـيزَيبىٍهقيذلآًْيبساثغيٍِرَدداسد.
ثيياهيذثِآيٌذُداًـزَيبىٍديٌيذاسيآًْيبساثغيٍِرَدداسد.

تؼزيف اميد تٍ آيىدٌ
تؼزيف مفًُمي اميد تٍ آيىدٌ:اهيذفجبستاػيتاص
توبيليكِثباًتؾبسٍقَؿهخجيتّويشاُاػيتٍييبثيِ
فجبستديگش،اسصيبثيهخجتاصآًچِفشدهتوبيلاػتٍ
هيييخَاّييذكييِثييٍِقييَؿثپيًَييذد(ّضاسرشيجيييٍ

آػتييفـبى.)122:1388،

تؼزيف ػملياتي اميد تٍ آيىدٌ:اهيذثِآيٌذُيكياص
هتغيشّبيهؼتقلاييتحقيقاػتكِثشايػيٌزؾآى،
24گَيييِدسػييغحعيييفليكييشتٍثييِكييَست6
گضيٌييِاياػييتفبدُؿييذُاػييت.ثييشايػييٌزؾهيييضاى
اهيذٍاسياصهقيبعگيشايؾثيِاهييذٍاسيثضسگؼيبالى
2

اػٌبيذس( )ADHSاػتفبدُؿذُاػيت.ثيشايػيٌزؾ
سٍاييٍّوٌَاييگَييِّيباصضيشيتآلفيبيكشًٍجيب 

-ثيياهيذثِآيٌذُداًـزَيبىٍاثقبدػشهبيِارتوبفي

اػتفبدُؿذُاػتكيًِتيبيذآصهيَىسٍايييثيبآلفيبي

(اًؼييزبمارتوييبفي،افتوييبدارتوييبفيٍهـييبسكت

ً 0/834ـبىهيدّذكِسٍاييگَيِّبهشثَطثِهتغييش

ارتوبفي)آًْبساثغٍِرَدداسد.

اهيذثِآيٌذُدسحذثباليياػت.رذٍلً1تبيذهشثَط

ثيياهيذثِآيٌذُداًـزَيبىٍػشهبيِفشٌّگييآًْيبساثغٍِرَدداسد.

ثِآلفبيكشًٍجب گَيِّبيهتغيشاهيذثِآيٌذُساًـيبى
هيدّذ.



ريش تحقيق
ًَؿ تحقييق دس اييي پيظٍّؾاصًيَؿكيبسثشدياػيت.
خليلِايكِهَريتهييؿيَدكَؿيؾافيشادثيشاي

كؼتاعكفبتٍداًؾثِتحقيقكبسثشديهٌزشؿيَد،
ٍرَدّذفٍهقلَداػت.داًـيكِثِاييعشيقثيِ

survey method
)Adults Dispositional Hope Scale(ADHS

1
2
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جديل  -1وتايج مزتًط تٍ آلفاي كزيوثاخ گًيٍَاي متغيز اميد تٍ آيىدٌ
گًيٍَا

ضزية ريايي

ّوِچيضسٍصثِسٍصثْتشهيؿَد.

-1



-2سٍيذادّبيخَةاتفب خَاّذافتبد.



ػقيهيكٌنهخجتفكشكٌن.

-3



ثقضيكبسّبسااًزبمهيدّنكِاصافكبسثذسّبيييبثن.

-4



ٌَّ-5صچيضّبيخَثيٍرَدداسدكِثبآىسٍثِسٍؿَم.



ّبيهختلفثِيكهـكلًگبُهيكٌن.


اصرٌجِ
-6



-7هغوئيّؼتنكِؿشايظصًذگينثْتشخَاّذؿذ.



تَاًنآيٌذُامساتغييشدّن.

 -8
هي

0/834

-9ؿبيذسٍصيؿبًغيشايهيّنسٍيخَؿيًـبىدّذ.
-10ثبٍسداسمكِؿبًغثشايهيّنٍرَدداسد.
ًنكِدسصًذگيدسػتفولهيكٌن.

هيدا
 -11
-12هيفبدتداسمكِصيبدًگشاىهؼب لثبؿن.
تقشيجبهغوئٌنكِهـككتساًويتَاًنحلكٌن.

-13
-14هيثْتشاصايٌكِّؼتنًخَاّنؿذ.
ّبييكِثشاينهوكياػتپيؾثيبيذفكشهيكٌن.


ثِؿبًغ
-15
اتكبثًِفؼنسٍصثِسٍصثيـتشهيؿَد.

-16
ّبيثذساهيثيٌن.


ّويـِرٌجِ
-17
خَؽثييًيؼتنكِصًذگيخَثيداؿتِثبؿن.

-18
هيثِاّذافيكِثشايخَدمتٌؾينكشدُام،خَاّنسػيذ.

-19
تَاًنثِساُّبيصيبديفكشكٌن.


هيثشايثشٍىسفتاصيكهـكلهي
-20
-21هيثشايتحققاّذافناًشطيصيبديداسم.
ؽّبيصيبديثشايحليكهـكلٍرَدداسد.
-22سٍ 
هيدسهَسدػكهتيامًگشاىّؼتن.

-23
ايثْتشهْيبهيػبصد.


امهشاثشايداؿتيآيٌذُ

تزشثيبتگزؿتِ
-24


جامؼٍ آماري

ًفشؿبهل13000پؼشٍ11000دختشثَدًذ.

ربهقِآهبسيپظٍّؾحبضش،ؿبهلتويبهيداًـيزَيبى

سٍؽًوًَييِگيييشيدستحقيييقحبضييشًوًَييِگيييشي

داًـييگبُتجشيييضدستوييبهيهقييبعـتحليييلياػييتكييِ

دساييسٍؽًوًَِگييشي،افيشاد

عجقِايهتٌبػتاػت.


ثشاػبعآهبسػيبلتحلييلي  1389-90تقشيجيب 24000

ربهقِثبتَرِثِسؿيتِتحلييلي،هقغيـتحلييليثيِ
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عجقييبتيتقؼييينؿييذُ،ػييپغثييشحؼييتتقييذادآًْييب

اػتّ.وچٌيي،اص403هَسدهغبلقيِؿيذًُ294فيشدس

ًوًَِگييشيتليبدفيدسداخيلعجقيبتاًزيبمخَاّيذ


ػغحكبسؿٌبػيً77،فشدسهقغـكبسؿٌبػياسؿيذ27،

گشفت.ثِفجبستي،دساييتحقيق،داًـگبُتجشييضثيِ13

ًفشدسهقغـدكتشيًٍ5فشدسهقغـكيبسداًيهـيغَل

داًـكذُتقؼينؿذًٍُوًَِايهتٌبػيتثيبحزينّيش


ثِتحليلثَدُاًذّ.وچٌييً،تبيذتَكيفيتحقيقًـبى


كذاماصآًْبدسربهقيِآهيبسياًتخيبةٍهغبلقيِؿيذُ

هيدّذكِهيبًگيياهييذثيِآيٌيذُدسثيييداًـيزَيبى


اػت.

اػتًٍـبىدٌّذُاهيذثيِ

104/82ثَدُكِاص67،100

ٍاحذآهيبسيدسايييپيظٍّؾ،داًـيزَيدسحيبل
تحليلدسػيبلتحلييلي1390-1389داًـيگبُتجشييض
ثَدُاػت.
ًوًَييِآهييبسيپييظٍّؾهييَسدهغبلقييِاصثييييكليييِ
داًـييزَيبًيكييِدسػييبلتحليييلي1390-1389دس
داًـگبُتجشيضهـغَلثيِتحلييلّؼيتٌذٍثيِعشييق
فشهَلكَكشاىاًتخبةؿذُاػت.
Nt 2 s 2
Nd 2  t 2 s 2

اميد تٍ آيىدٌ داوشجًيان تز حسة جىسيت آوُا
رٌؼيتيكياصهتغيشّبيهؼتقلاييتحقيقاػت.ثشاي
آصهَىتفبٍتهيبًگيياهيذثِآيٌذُداًـزَيبىثشحؼت
رٌؼيتآًْباصآصهَىتفبٍتهييبًگييّيباػيتفبدُؿيذ،
صيشارٌؼيتهتغيشاػويدٍحبلتٍِاهيذثِآيٌذُهتغييش
فبكلِاياػت،كِهٌبػيجتشييدػيتَسالقولثيشاياييي،


n 

ثشاػبعيبفتِّبيتَكيفيهييبًگيياهييذ

آصهَىtاػت.

 

24000  1 / 96   0 / 5  0 / 5 ;378
24000  0 / 05 
2

آيٌذُدسحذهتَػظثِثبالػت.

ثييِآيٌييذُثييشايداًـييزَيبىپؼييشٍ104/89ثييشاي
n

داًـزَيبىدختش 105/28اػتً.تبيذحبكلاصآصهيَى

ؿبيبىركشاػتكِتقذادًوًَِثًِ403فشافيضايؾدادُ
ؿذُاػت.

تفبٍتهيبًگيياهيذثِآيٌذُدسهيبىداًـيزَيبىپؼيشٍ
دختش،ثشاػبعكويتٍtػغحهقٌييداسيثيِدػيت
آهييذُثشاثييشثييبًsig;0/776ـييبىهيييدّييذتفييبٍت



هقٌيييداسيثييييهيييبًگييهيييضاىاهيييذثييِآيٌييذُّييبي

يافتٍَاي تحقيق
ثشاػيييبعًتيييبيذتَكييييفيتحقييييق53/8دسكيييذاص
داًـزَيبىدختيشٍ  46/2دسكذؿيبىپؼيشثيَدُاًيذٍ

داًـزَيبىپؼشٍدختشٍرَدًذاسد.ثِفجبستي،هيبًگيي
ًوشُاهيذثِآيٌذُداًـزَيبىدختشٍپؼشيكؼبىاػت.

هيبًگييػٌيداًـزَيبىهَسدهغبلقِ22/11ػيبلثيَدُ
جديل  -2وتايج آسمًن تفايت مياوگيه اميد تٍ آيىدٌ تزاساس جىسيت
متغيزَا
اهيذثِآيٌذُ

جىسيت
هشداى
صًبى

تؼداد
178
202

مياوگيه
104/89
105/28

درجٍ آسادي كميت
-0/284
378

T

سطح مؼىيداري
0/776

اميد تٍ آيىدٌ داوشجًيان تز حسة مقطغ تحصيلي

ٍاسيبًغيكعشفِاػتفبدُؿذُاػت،صيشااًيذاصُگييشي

ثييشايآصهييَىفشضيييِتفييبٍتهيييبًگيياهيييذثييِآيٌييذُ

هتغيشٍاثؼتِدسػغحفبكلِايٍػٌزؾهتغيشهؼيتقل؛


داًـزَيبىثيشحؼيتهقغيـتحلييليآًْيباصتحلييل

يقٌيهقغـتحليليدسػغحستجيِايچٌيذحبلتيِقيشاس
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داسًذً.تبيذآصهَىآًبليضٍاسييبًغثيبػيغحهقٌييداسي

هيدّذكِكوتشييهيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبى


هحبػجِؿذُثشاثشثبSig;0/046ثَدُكِكوتيشاصآلفيبي

كبسؿٌبػياسؿذٍكبسؿٌبػي،ثيـتشييهيبًگيياهييذثيِ

ثٌبثشايي،هيتَاىگفتكِهييبًگيياهييذثيِ

0/05اػت.

آيٌذُثشايداًـزَيبىدٍسُّبيكبسداًيٍدكتيشيثيَدُ


آيٌذُداًـزَيبىثشحؼتهقغـتحليليآًْبثبيكيذيگش

اػت.

اختكفهقٌييداسيداسدً.تيبيذتَكييفيتحقييقًـيبى




جديل  -3جديل مياوگيه اميد تٍ آيىدٌ تز حسة مقطغ تحصيلي داوشجًيان
مياوگيه كل
كارشىاسي ارشد دكتزي
كارشىاسي
مقطغ تحصيلي كارداوي
105/09
108/73
103/65
104/87
118/60
هيبًگيي
جديل  -4جديل وتايج تحليل يارياوس اميد تٍ آيىدٌ داوشجًيان تز حسة مقطغ تحصيلي آوُا
متغيز
اهيذثِآيٌذُ

مجمًع
مىثغ تغييزات
مجذيرات
ٍاسيبًغثييگشٍّي 1412/617
ٍاسييييييييبًغدسٍى 65847/973
67260/589
گشٍّي
ٍاسيبًغكل

درجٍ
آسادي
3
375
378

مياوگيه
مجذيرات
470/82
175/128

كميتF

2/689

سطح
مؼىيداري
0/046

اميد تٍ آيىدٌ ي متغيزَاي تأثيزگذار تز آن

هقٌييداسٍهؼييتقيويداسد؛يقٌييافييضايؾػيشهبيِّييبي

ًتبيذتحقيقآصهَىّوجؼتگيپيشػَىثيياهيذثِآيٌيذُ

ارتوبفيٍفشٌّگيصهيٌِساثشاياهييذٍاسؿيذىًؼيجت

ٍهتغيشّبيهؼتقلثبػغحهقٌيداسي(ً)α;./000ـيبى


ثِآيٌذُافضايؾهيدّذّ.وچٌيي،ساثغِثيياهيذثِآيٌذُ


هيدّذكِثييديٌذاسيٍاهيذثِآيٌذُساثغِهقٌييداسٍ


ثباثقبدػشهبيِارتوبفيهقٌيداسثَدُاػت.


هؼتقيويٍرَدداسد؛يقٌيثبثبالسفيتيهييضاىديٌيذاسي

ًتبيذآصهَىّوجؼيتگيپيشػيَى(ريذٍل ً)5ـيبى

داًـزَيبى،اهيذثِآيٌذُدسثييآًْبًيضثبؿذتهتَػظ

هيدّذكِػيّنّشچٌذثِؿكلضقيفٍ،ليساثغيِ


تشهيؿَد.


ثْتشٍهخجت

هقٌيداسيثباهييذثيِآيٌيذُداًـيزَيبىداسد؛يقٌييثيب

ًـبىهيدّذكِػيشهبيِ

ًتبيذآصهَىدسرذٍل()5
ارتوييبفيٍػييشهبيِفشٌّگيييثييباهيييذثييِآيٌييذُساثغييِ

افضايؾػيداًـزَيبى،اهيذٍاسيآًْيبثيِآيٌيذُثيـيتش
هيؿَد.



جديل  -5جديل وتايج تحليل َمثستگي تيه
سزمايٍ
ديىداري سزمايٍ
متغيزَاي مستقل ي
اجتماػي فزَىگي
ياتستٍ
0/235
0/489
اهيييذثييِآيٌييذُ:ضييشيت 0/313
0/000
0/000
0/000
ّوجؼتگي
403
403
403
ػغحهقٌيداسي


تقذادهـبّذات

اميد تٍ آيىدٌ ي متغيزَاي مستقل
سه
اوسجام مشاركت اػتماد
اجتماػي اجتماػي اجتماػي
0/1
0/384
0/308
0/436
0/047
0/000
0/000
0/000
403
403
403
403

ثشسػيهيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىٍفَاهلهؤحشثشآى

اميد تٍ آيىدٌ ي مؼدل داوشجًيان
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داًـزَيبىًـبىهيدّذكيِثيييايييدٍهتغييشساثغيِ


ثبتَرِثِاييكِهقيذلٍاهييذثيِآيٌيذُّيشدٍدس

هقٌيداسيٍرَدداسد.هقذاسضشيتّوجؼتگيثِدػيت


هقيبعفبكلِايّؼتٌذ،ثشايػٌزؾساثغِثيييآًْيباص


آهذُاصrپيشػَىثيياييدٍهتغيشثشاثشثيب0/167ثيَدُ

ضشيتّوجؼتگيپيشػَىاػتفبدُؿذُاػيتً.تيبيذثيِ

كًِـبىدٌّذُّوجؼتگيضقيفثييدٍهتغيشاػت.

دػتآهذُاصآصهَىثييدٍهتغيشهقذلٍاهيذثِآيٌيذُ

جديل  - 6تحليل َمثستگي تيه اميد تٍ آيىدٌ ي مؼدل داوشجًيان
متغيزَا
اهيذثِآيٌذُ:ضشيتّوجؼتگي
ػغحهقٌيداسي

تقذادهـبّذات

ميشان مؼدل
0/167
0/001
398


تحليل چىدمتغيزٌ
ًتبيذتحليلسگشػيًَيفَاهلتجيييكٌٌذُاهيذثيِآيٌيذُ

هَرَددسهذلساهيتَاىثِكَستاػيتبًذاسدؿيذُدس


داًـزَيبىًـبىهيدّذكِاصهيبىهتغيشّيبيهؼيتقلٍ


هقبدلِصيشًـبىداد:

هييكوٍاسدؿييذُدسهييذلسگشػيييًَي،دسهييذلًْييبيي

(افتوبد ارتوبفي)(+0/14ػشهبيِ فشٌّگي)(+0/15ديٌذاسي)

هتغيشّبيديٌذاسي،اًؼزبمارتوبفي،افتوبدارتويبفيٍ

(+0/26اًؼزبمارتوبفي);0/30اهيذثِآيٌذُ

ػشهبيِفشٌّگيٍاسدهقبدلِؿذُاًذ.هتغيشّبيٍاسدؿيذُ


ّوبىگًَِكِهقبدليِفيَ ًـيبىهييدّيذ،هتغييش

ثِهذل29،دسكيذاصٍاسييبًغهتغييشٍاثؼيتِساتجيييي

ٍاثؼتِ؛يقٌياهيذثِآيٌذُثيؾاصّشهتغييشديگيشي،اص

هيكٌٌذٍ71دسكيذديگيشاصٍاسييبًغهتغييشٍاثؼيتِ،


هتغيشاًؼيزبمارتويبفيهتيأحشاػيتٍ،پيغاصآىًييض

ًبؿييياصهتغيشّييبيياػييتكييِدساييييتحقيييقآٍسدُ

هتغيشّبيديٌذاسي،ػشهبيِفشٌّگيٍافتويبدارتويبفي،

ًـذُاًذ.هتغيشّبيرٌؼيت،هـيبسكتٍػيي،اصروليِ


ثِتشتيتثيـتشييًقؾسادستجيييهتغيشٍاثؼيتِداسًيذ.

اًذكِاصهقبدلِسگشػيًَيخبسدؿذُاًذ.


هتغيشّبييثَدُ

خككِهذلتجيييسگشػييًَيچٌذگبًيِدسريذٍلصييش

ًتبيذحبكلاصتحلييلسگشػييًَيچٌذگبًيِهتغيشّيبي

آٍسدُؿذُاػت:


جديل  -7آمارٌَاي تحليل رگزسيًن چىدگاوٍ ي خالصٍ مدل رگزسيًوي تزاسش شدٌ
ضشيتّوجؼتگيچٌذگبًِ0/540
ضشيتتجييي0/292
ضشيتتجيييؿذُتلحيحؿذُ0/29
اؿتجبُهقيبس11/28
آصهَىدٍسثييٍاتؼَى1/98



ربهقِ ؿٌبػيكبسثشدي،ػبلثيؼتٍػَم،ؿوبسُپيبپي(،)48ؿوبسُچْبسم،صهؼتبى1391


202

ًتبيذتحليلٍاسيبًغثشايهذلًْبييًـبىهيدّذكِ


اػت.اصعشفي،ثبتَرِثيِايٌكيِهتغيشّيبيهؼيتقلثيب

هتغيشّبيتجيييكٌٌذُثِعيَسهقٌييداسيقيبدسّؼيتٌذ،

ّوييذيگشّوجؼييتگيثييبالييًذاسًييذ،لييزاٍرييَدساثغييِ

ساپيؾثيٌييكٌٌيذ.

تغييشات«هتغيشٍاثؼتِ»(اهيذثِآيٌذُ)

ّوخغيّنهٌتفيهيگشدد.


ثِفجبستديگش،هذلتجييٌيR2تليحيحؿيذُهقٌييداس
جديل  -8تحليل يارياوس رگزسيًن چىد متغيزٌ اميد تٍ آيىدٌ
مجمووووووًع مياوگيه مزتؼات

مىثغ تغييزات

درجٍ آسادي

سطح مؼىيداري

كميتF

مزتؼات
احشسگشػيَى

19638/159

4909/540

4

ثبقيوبًذُّب


47621/609

127/331

374

كل

67259/768

0/000

38/557

378

جديل  – 9آمارٌَاي متغيزَايي كٍ در مدل تزاسش رگزسيًوي تاقي ماودٌاود
ًبمهتغيشّب

B

STD.B

BETA

T

SIG

TOLERANCE

فشماصهجذأ

48/708

4/874

-

10/050

0/000



اًؼزبمارتوبفي

0/615

0/105

0/30

5/833

0/000

./989

ديٌذاسي

0/185

/033

0/26

5/609

0/000

/877

ػشهبيِفشٌّگي

0/180

0/059

0/15

3/054

0/001

./952

افتوبدارتوبفي

0/394

0/137

0/14

2/883

0/004

./852


وتيجٍگيزي

سػيذًذكيِافيشادخَؿيجييٍاهييذٍاسدسٌّگيبمثيشٍص

اهيذثِآيٌذُيكيياصهَضيَؿّيبيهحيَسيٍهْيندس

هَققيتّبيهـكل اصهقبثلِهؼألِهذاساػيتفبدُكيشدُ،


استجبطثبصًذگيافشاددسربهقٍِفبهلكليذيٍاًگييضُ

ثِرؼتزَيحوبيتارتويبفيثيشهييآيٌيذ.اصعشفيي

ثخؾدسسؿذٍپيـشفتػشهبيِّبياًؼبًييكربهقِ


ديگش،اصًؾشٍاىليَىٍّوكبساًؾًيضّشچِاحؼيبع

اػت.اييپظٍّؾثبّذفثشسػيهيضاىاهيذثيِآيٌيذُ

حوبيتٍاًؼزبماصػَيديگشاىدسافشادثيـتشثبؿيذ،

دسثييداًـزَيبىداًـگبُتجشيضٍثشخيياصهتغيشّيبي

هيضاىاهيذٍاسيآًبىًيضثيـتشهيؿَد.


تبحيشگزاسثشآىارشاييؿذُاػت.

اصثييهتغيشّبيتبحيشگزاسثشاهييذٍاسيداًـيزَيبى

ًتبيذيبفتِّبيتحقيقً،ـيبىدٌّيذُاييياػيتكيِ


ثِآيٌذُ،ثقذاًؼزبمارتويبفيػيشهبيِارتويبفيداساي

هيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىدسحذتقشيجبصييبد

ثيـتشييتأحيشثبضشيتثتبي 0/29ثيَدٍُثقيذافتويبد

(67اص)100ثَدُاػت.

ارتوبفيثبثتبي./14كوتشييتأحيشساثيشاهييذثيِآيٌيذُ

ؿيييشسٍ،يٌتييشٍةٍكييبسٍس()1986ثييِاييييًتيزييِ

داًـزَثبىداؿتِاػتٍاييًـبىهيدّذكِدٍثقذاص
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ثشسػيهيضاىاهيذثِآيٌذُدسثييداًـزَيبىٍفَاهلهؤحشثشآى

ػِثقذػشهبيِارتويبفي (اًؼيزبمارتويبفيٍافتويبد

هيتَاىچٌيياػتٌجبطكشدكِثبالثَدىهيضاىاهييذ
داسد .

ارتوبفي)دساهيذثخـيثِافشادتأحيشگزاسّؼيتٌذ.اييي

ثِآيٌيذُدسثيييداًـيزَيبىكيبسداًيٍكبسؿٌبػييدس

ًتيزِ،يبفتِّبيفشدسيكؼَى(،)2009فيَلشٍكشػيتيكض


افييضايؾهقييذلآًْييبٍثْجييَدفولكييشدتحليييليؿييبى

()2008سادسهَسدايٌكِافشاداهيذٍاسثِآيٌيذُ،استجيبط

تأحيشگزاسثَدُ،ػجتاستقبيآًبىثِهقغـثقيذي؛يقٌيي


قَيتشيثباعشافيبىٍاقيَامدٍسًٍضدييكداسًيذ،تأيييذ

كبسؿٌبػيٍكبسؿٌبػياسؿيذهييؿيَدٍؿيبيذثتيَاى

هيكٌذ.


گفييتكييِپييبيييثييَدىهيييضاىاهيييذثييِآيٌييذُدسثيييي

دسثييؿيبخقّيبيػيشهبيِارتويبفي(هـيبسكت

داًـزَيبىكبسؿٌبػياسؿذًبؿيياصايييثبؿيذكيِدس

ارتوبفي،افتوبدارتوبفيٍاًؼزبمارتوبفي)،اًؼيزبم

هَارْييِثييبثشخييياصٍاققيييتّييبيربهقييِدچييبس

ارتوبفيٍافتوبدارتوبفي،ثِتشتيتثيـيتشييتيأحيشسا

ػشخَسدگيؿذُ،اصهيضاىاهيذٍاسيآًْبثِآيٌذُكبػيتِ

ثشافضايؾاهيذثِآيٌذُداًـزَيبىداؿتِاًذٍ،دسهقبثل،


هيؿَد.

هغبثقثيبًتيبيذثيِدػيتآهيذُاصتحلييلسگشػييًَي

آًچِدسًْبيتهيتَاىگفت،ايياػتكِهغبثقثيب


هتغيشّيب،هـييبسكتكوتييشييتيأحيشساداؿييتٍِتيأحيشآى

يبفتِّبيتحقيق،ػيبػتگزاسيدسرْتافضايؾػيشهبيِ


هقٌبداسًجَدُاػيتٍثٌيبثشايي،اصهقبدليِخيبسدؿيذُ

ارتوبفيهيتَاًذدسثبالثشدىهيضاىاهيذثِآيٌذُدسثيي


ًتبيذتحقيقحبضش،يبفتِّيبياهزيذيبى(،)1384

اػت.

داًـزَيبىثِفٌيَاىػيشهبيِّيبيآتييٍتحلييلكشدُ

ّييضاسرشيجيييٍكييفشيؿييبلي(ٍ)1388ثبلزييبًيٍ

ربهقِاهشيثؼيبسهْنتلقيؿَدٍثِّوييفليت،ثيِ

ساتأييذهيكٌذ.

ّوكبساى()1390

تقوييقثيـييتشاصػييَيهؼييؤٍالىًيييبصداسدّ.وچٌيييي،

ّوچٌييدستأييذيبفتِّبيپٌشٍدٍهيَسع(،)1997


ربهقِهيتَاًيذدس

افضايؾثبٍسّبيديٌيًؼلرَاىدس

چبًييگٍلييي(،)2002گييَهضٍفيـييش(،)2003گيتييي

رْتاستقبيهيضاىاهيذثِآيٌذٍُحشكتاييًؼيلثيِ

قشيـي(،)1388فشّبديٍّوكبساى(ٍ)1389ثبلزيبًي

رلٍَپيـشفتكوككشدُ،ربهقِساثيِػيَيتَػيقِ

ٍّوكييبساى(ً،)1390تييبيذاييييتحقيييقثيييبًگشت يأحيش

سٍصافضٍىسٌّوَىگشدد.

ديٌذاسيثشايزبدافتوبدٍاهيذثِآيٌذُثَدُاػت.



ّوچٌيي،اييتحقيقًـبىهيدّذكِثيييدختيشاىٍ



مىاتغ

پؼشاىداًـزَدسهيضاىاهيذٍاسيثِآيٌذُتفبٍتيٍرَد

اصكيب،هليغفيٍغكهشضيب،غفيبسي«.)1380(.ثشسػيي

ًذاسدٍدسفييحبل،هتغييشػييساثغيِهقٌيبداسٍ،ليي

ساثغِثيياًؼيزبمارتويبفيٍهـيبسكتارتويبفي

ثؼيبسضقيفيثبهتغيشاهيذثِآيٌذُداؿتِاػت.

ػييبصهبىًيبفتييِسٍػييتبييبىدسًييَاحيسٍػييتبيي

ثشاػبعًتبيذثِدػتآهذُ،كوتشييهيضاىاهييذثيِ

ؿْشػييتبىكبؿييبى»،فلييلٌبهِاقتلييبدكـييبٍسصيٍ

آيٌذُدسثييداًـزَيبىكبسؿٌبػياسؿذٍكبسؿٌبػيٍ

تَػييقِ،ػييبلًْيين،ؽ،36صهؼييتبى،كييق-175

ثيـتشييهيبًگيياهيذثيِآيٌيذُثيشايداًـيزَيبىدٍسُ
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كبسداًيٍدكتشيثَدُاػت.دسفييحيبل،ثيييهقيذل

خشدُ فشٌّيگّيب،هـيبسسكتٍ
افشٍك،فوبد «.)1378(.

داًـزَيبىٍهيضاىاهيذثِآيٌذُساثغِهخجتٍهقٌبداسي

ٍفب ارتوبفي»،هزوَفِهقبالتٍفيب ارتويبفيٍ

ايييبفتِثبيبفتِّبياػٌبيذسهغبثقت

ٍرَدداؿتِاػت.

فشٌّگفوَهي،تْيشاى:ػيبصهبىچيبحٍاًتـيبسات
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ربهقِ ؿٌبػيكبسثشدي،ػبلثيؼتٍػَم،ؿوبسُپيبپي(،)48ؿوبسُچْبسم،صهؼتبى1391


ٍصساتفشٌّگٍاسؿبداػكهي.
اهزييذيبى،فيييشٍص«.)1384(.ثشسػيييپتبًؼيييلآًييَهيٍ

فللٌبهِپظٍّؾّيبيًيَييسٍاىؿيٌبختي،

هقلوبى»،
ػبلؿـن،ؽ،22تبثؼتبى.

صهيٌييِّييبيثييشٍصآىدسؿييْشكشهبًـييبُ»،فلييلٌبهِ

غفبسي،غكهشضبٍهيخنًَاثي«.)1388(.تجيييگؼتشٍُ

هغبلقبتهلي،ػيبلؿـين،ؽ،)24(4كيق-85

ؿقبؿافتويبدارتويبفيدسؿيْشكبؿيبى»،داًـيٌبهِ

.107

فلييَمارتوييبفي،دٍسُاٍل،ؽ،2صهؼييتبى،كييق

ثبلزبًي،اػفٌذيبس؛خـبثي،ريَاد؛اهيبًپَس،الْيبمًٍيذا

.231-207

فؾيوييي«.)1390(.ثشسػييياستجييبطثييييػييكهت

فشّييبدي،هْييشاى؛احوييذيعْييَسػييلغبًي،هحؼييي؛

هقٌَي،هزّتٍاهيذدسثيوبساىهجتكثيِػيشعبى»،

سهضبًيٍ،ليالٍِاحوذقشُخبًي«.)1388(.ػكهت

هزلِداًـيكذُپشػيتبسيٍهبهيبييداًـيگبُفليَم

سٍاىػبلوٌذاىً:قؾثْضيؼتيهقٌَيٍاهييذٍاسي»،

پضؿكيتْشاى(حيبت)،دٍسُ،17ؽ،3كيق-27

فلييلٌبهِپييظٍّؾدسػييكهتسٍاىؿييٌبختي،دٍسُ

.37

ػَم،ؿوبسُدٍم،تبثؼتبى.

ثْييشٍصيً،ييَسٍصًٍَسالييِهحوييذي«.)1378(.ثشسػييي

قٌَاتيييبى،هْشًييَؽ؛روـيييذيهيييبًشٍد،ليييذاٍٍيييذا

ساثغييِهقٌييبيصًييذگيٍاهيييذٍاسيدسداًـييزَيبى

ًييَسٍصيدُهيييشاى.)1381(.ثشسػيييثييييساثغييِ

داًـگبُؿيشاص»،هزوَفِهقيبالتچْيبسهييػيويٌبس

ػكهتسٍاىثبتفكشپبساًَ يذٍحوبييتارتويبفي

ػشاػشيثْذاؿتسٍاًيداًـزَيبى.

دسداًـزَيبىدختيشٍپؼيشداًـيگبُآصاداػيكهي

پشچن،افؾنٍصّشاهحققيبى«.)1390(.ثشسػيتغجيقيي
ساُكبسّيييبيايزيييبدٍافيييضايؾاهييييذاصدييييذگبُ

ًبهِكبسؿٌبػياسؿذسٍاىؿٌبػيثيبليٌي،

اَّاص،پبيبى
اَّاص.

سٍاىؿٌبػيييهخجييتًگييشٍقييشآىكييشين»،فلييلٌبهِ


كـبٍسص،اهيشٍهحجَثٍِفبييبى«.)1386(.ثشسػيفَاهل

هقشفت،ػبلثيؼتن،ؽ،164هشداد،كق.113-99

تأحيشگزاسثشهيضاىؿبدكبهي»،فللٌبهِاًذيـٍِسفتبس

چلجي،هؼقَدٍ«.)1372(.فيب ارتويبفي»ً،بهيِفليَم

سٍاىؿٌبػيكبسثشدي)،ؽ،)5(2پبييض،كق-51
( 

ارتوبفي،داًـگبُتْشاى،داًـكذُفليَمارتويبفي،
ؽ،3كق.28-15
افتوبديكًؾشيِربهقِؿيٌبختي،

صتَهكب،پيتش.)1384(.
تشروِفبعوِگكثي]،ثيرب[ً:ـشػتَدُ.
فؼگشي،پشٍيضٍّذيؿيشفاليذيي«.)1387(.ساثغيِ

.62
گيتيقشيـي،اؿشفالؼبدات«.)1388(.ػغحاهيذٍاسي
دسداًـيييزَيبىػيييبلاٍلٍػيييبلآخيييشسؿيييتِ
سٍاىؿٌبػييي»،فلييلٌبهِاًذيـييِسفتييبس،دٍسُػييَم،

ؽ،12تبثؼتبى.

اضغشاةارتوبفي،اهيذٍاسيٍحوبيتارتوبفيثيب

هلجبحً،ؼشييٍاحوذفبثذيبى«.)1385(.ساثغيِهييضاى

احؼبعرٌّيثْضيؼتيدسداًـزَيبى»،يبفتيِّيبي

باهيذيدسداًـزَيبىػبكيخَاثگبُّيب»،

اػتشعثبً

ًَدسسٍاىؿٌبػي،ؽ،)9(3صهؼتبى،كق.36-25


اًذيـِسفتبس،ػبلدٍاصدّن،ؽ،2كق.159-154

فليييپييَس،احوييذٍخذيزييِافييشاةؿيييجبًي.)1390(.

ًبدي،هحويذفليٍايلٌيبصػيزبديبى«.)1390(.تحلييل

«ساثغييِاهيييذٍاسيٍؿييبدكبهيثييبسضييبيتؿييغلي

سٍاثظثييهقٌبيهقٌَيثبثْضيؼتيهقٌيَي،ؿيبدي
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