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بیت الِ ابراّین زادُّ ،1اشن آرام ،2بٌْام پٌاّی

چکیذُ
ایي تحقیق تِ تزرسی ًطاط اجتواعی ٍ عَاهل هَثز تزآى در تیي داًطجَیاى داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ پارس آتاد
هغاى هی پزداسد ٍ ،سعی دارد راتغِ تیي ًطاط اجتواعی ٍ عَاهل هَثز تزآى را رٍضي ساسد .اًذیطوٌذاى ٍ
داًطَراى اعتقاد دارًذ اًساى ،تا ًطاط است کِ در سًذگی خاًَادگی ٍ اجتواعی هَفق هی ضَد ٍ تَاسغِ ًطاط
هایِ خیز ٍ تزکت را تزای خَد ٍ افزاد جاهعِ تَجَد هی آٍرد ٍ .در هقاتل اًساى ًاضاد ،اًساًی است کِ در تصوین
گیزیْا ٍ کارّا ٍ سایز رفتارّایص تا سستی ٍ کٌذی عول هی کٌذ ٍ تاعث ضزر ٍ سیاى تزای خَد ،خاًَادُ ٍ جاهعِ
اش هی ضَد ،تز ّویي اساس ضٌاخت عَاهل تقَیت کٌٌذُ ٍ تضعیف کٌٌذُ ًطاط اّویت ٍ ضزٍرت فزاٍاًی دارد.
رٍش تحقیق پیوایص تَدُ ٍ اعالعات السم تا استفادُ اس یک پزسطٌاهِ استاًذارد ضذُ ضاهل  04گَیِ تاس ٍ تستِ
رٍی ًوًَِ هَرد هغالعِ ً 563فز اس داًطجَیاى کِ تا استفادُ اس رٍش ًوًَِ گیزی اتفاقی ضوٌی اًتخاب ضذُ
تَدًذ ،جوع آٍری ضذُ است .پزداسش دادُ ّا تا استفادُ اس تستِ ًزم افشاری  ٍ spssتجشیِ ٍ تحلیل اعالعات در
دٍ تخص آهار تَصیفی ٍ اسٌثاعی تا تَجِ تِ آهارُ ّای هتٌاسة پاراهتزیک ٍ ًاپاراهتزیک صَرت پذیزفتِ است.
در ایي تحقیق تاثیز ٍ ّوثستگی هتغیزّای هستقل(ارضاء ًیاسّا ،اهیذ تِ آیٌذُ ،هقثَلیت اجتواعی ،پایگاُ
اقتصادی  -اجتواعی ) تا هتغیز ٍاتستِ ًطاط اجتواعی تزرسی ضذُ کِ یافتِ ّای تحقیق ًطاى هی دّذ ّوِ
هتغیزّا تجش پایگاُ اقتصادی  -اجتواعی تا ًطاط اجتواعی راتغِ ٍ ّوثستگی هعٌی داری دارًذ .تغَر کلی هی
تَاى گفت کِ تزای داضتي خاًَادُ ٍ جاهعِ تاًطاط ٍ سالن تایستی ضزایغی فزاّن گزدد کِ تِ ٍجَد آٍردى ایي
ضزایظ تز دٍش فزد ،خاًَادُ ٍ جاهعِ هی تاضذ.
ٍاشگاى کلیذی ً :طاط اجتواعی ،ارضاء ًیاسّا ،اهیذ تِ آیٌذُ ،هقثَلیت اجتواعی ،پایگاُ اقتصادی ٍ اجتواعی.
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هقذهِ

ثی ٌٕبٖ ؿبدی ٔ ٚؼشت ،احؼبع دس٘ٚی ا٘ؼبٖ اػت٘ .یبصی اػت وٞ ٝش ا٘ؼب٘ی دس ص٘ذٌی خٛد
ضشٚست آٖ سا احؼبع ٔی وٙذٕٞ ،بٖ ٌ ٝ٘ٛو٘ ٝیبص ث ٝغزا  ٚاػتشاحت الصٔ ٝص٘ذٌی اػت٘ ،یبص ثٝ
خٛؿحبِی الصٔٞ ٝش ص٘ذٌی ػبِٓ ٚوبٔیبة ٔی ثبؿذ.
ٚلتی ؿخق اص ٘ؾش ٞیدب٘ی تحشیه ٔی ؿٛد ،تدشثٞ ٝبی خٛؿی ث ٝا ٚدػت ٔی دٞذ ٘ ٚـبط پیذا
ٔی وٙذ .ؿبدی ث ٝفٛٙاٖ ٔٙجـ ا٘شطی اػت و ٝدس سٚاٖ ؿٙبػی فُٕ فقبَ ػبصی ٞیدبٖ ،اسصؽ
حیبتی آؿىبسی داسدٍٙٞ .بٔی و ٝث ٝا٘ؼبٖ ٞیدبٖ دػت ٔی دٞذ ؿشایظ فیضیِٛٛطیه ٘یض ٕٞشا ٜثب
ایٗ ٞیدبٖ ثبفث ٘یش ٚثخـیذٖ ث ٝؿخق ٔی ٌشدد.
اص ػٛی دیٍش دػت یبثی ث ٝآسأؾ ٚالقی یىی اص خٛاػتٞ ٝبی ٕٞیـٍی ثـش ثٛدٚ ٜدس ایٗ ساػتب
ا٘ؼبٖ دس ع َٛتبسیخ تالؽ ثؼیبسیی وشد ٚ ٜػختی ٞب ٔ ٚـمبت صیبدی سا ث ٝخبٖ ٚدَ پزیشفتٝ
اػت  .اص ایٗ س ٚتب صٔب٘ی و ٝافشاد یه خبٔق ٝاص ػغح ثٟی ٝٙای اص ؿبدی ثشخٛسداس ثبؿٙذ دس یه
ثؼتش ٔٙبػت ث ٝفقبِیت ٞبی فشدی  ٚاختٕبفی خٛد خٛاٙٞذ پشداخت .اص ػٛی دیٍش فمذاٖ یب
وبٞؾ ػغح ؿبدی دس ٞش خبٔق ٝای ِٔٛذ ایدبد سخٛت ،خٕٛدٌی ،افؼشدٌی  ٚث ٝتجـ آٖ ،ػجت
فذْ پٛیبیی  ٚحشوت دس ثیٗ آحبد ٔشدْ خبٔق ٝاػت و ٝایٗ أش ثب س٘ٚذ ػیبػت ٞبی تٛػق٘ ٝؾبْ
خبٔقٔ ٝب ٔغبیشت داسد(سضب اػٕی .)1383 ،
ٕٞچٙیٗ سٚاٖ ؿٙبػبٖ اختٕبفی دس ٔغبِقٚ ٝیظٌیٟبی ؿخلیتی ٚسٚا٘ی ا٘ؼبٖ فال ٜٚثش خٙجٞ ٝبی
راتی ٚؿخلی افشاد ،ث٘ ٝمؾ ٔحیظ پیشأ ٖٛتٛخٚ ٝافشی داؿت ٚ ٝدس ثشسػی خٙجٞ ٝبی سٚا٘ی
ٚخّمی ا٘ؼبٖ ،ؿشایظ ٔ ٚمتضیبت اختٕبفی ٔ ٚحیغی سا ٘یض دس ٘ؾش ٌشفت ٝا٘ذ( آیض٘ه .)1375 ،
ثذیٟی اػت ث ٝسغٓ ٚخٛد فبُٔ راتی تـىیُ دٙٞذ ٜػبختبس ؿخلیتیٔ ،حیظ پیشأ ٖٛآدٔی ثٝ
حبالت ٚ ٚیظٌیٟبی سفتبسی ٚخّمی ا ٚتبثیش ٌزاس ثبؿٙذ .اص فٛأُ ٔحیظ پیشأ٘ٛی  ٚاختٕبفیٔ ،ی
تٛاٖ ثٟ٘ ٝبدٞب ،ػبصٔبٟ٘بٌ ،شٟٞٚبی سػٕی  ٚغیش سػٕی ،سػب٘ٞ ٝب اؿبس ٜوشد و ٝثب اثقبد ٌ٘ٛبٌٖٛ
ٚخٛد ا٘ؼبٖ دس تقبُٔ ٞؼتٙذ  ٚدسویفیت ػغح ؿبدی ٚآساْ ثخـی ا٘ ٚمؾ ٕٟٔی ایفب ٔی وٙٙذ.
آ٘چٔ ٝؼّٓ اػت تٕبٔی دػت ا٘ذسوبساٖ ٘ؾبْٟ٘ ،بدٞب ،ػبصٔبٟ٘ب ثٛیظ ٜآٟ٘بییى ٝثب آٔٛصؽ  ٚتقّیٓ ٚ
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تشثیت افشاد ثخلٛف خٛا٘بٖ  ٚدا٘ـدٛیبٖ و ٝدس ؿشایظ ػٙی خبف لشاس داس٘ذ ،ػشٚوبس داس٘ذ ٚ
سػب٘ٞ ٝبی ٌشٞٚی و ٝسػبِت فؾیٕی داس٘ذ ثبیذ پبیٌ ٝزاس حشوت فشا ٌیش دس خٟت تٛػق٘ ٚ ٝـش
فش ًٙٞؿبدی ٘ ٚـبط دس خبٔق ٝثبؿٙذ.
بیاى هسألِ

یىی اص ٘ـب٘ٞ ٝبی ؿىُ ٌیشی ؿخلیت افشاد٘ ،ـبط  ٚا٘جؼبط سٚحی ٔی ثبؿذ .سٚاٖ ؿٙبػبٖ،
ؿبدی ٘ ٚـبط سا دس ٌش ٚایٗ ٔی دا٘ٙذ و ٝدس وّی ٝفٛاعف ؿخق  ٚص٘ذٌی ٕٞ ٚبٍٙٞی  ٚا٘ؼدبْ
ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ٚ .فمیذ ٜداس٘ذ و ٝؿبدی ٚآسأؾ سٚحی دس خاللیت ا٘ذیـ٘ ،ٝمؾ ثؼضایی
داسد(ٔؾفش .)1373 ،
ث ٝفمیذٚ ٜی )1993 (ٖٟٚٛٙسٚاٖ ؿٙبػبٖ ا٘ؼبٖ ٌشا ٔقتمذ٘ذ و ٝؿبدی فقبِیت فشد سا ثش ٔی اٍ٘یضد
 ٚثش آٌبٞی أ ٚی افضایذ ،خاللیت ٚی سا تمٛیت ٔیىٙذ  ٚثشلشاسی سٚاثظ اختٕبفی سا تؼٟیُ ٔی
ٕ٘بیذٕٞ .چٙیٗ ٔـبسوت ػیبػی سا س٘ٚك ٔی ثخـذ ٛٔ ٚخت حفؼ ػالٔتی  ٚتب حذٚدی ثبفث
افضایؾ ع َٛفٕش افشادی ٔی ؿٛد .ؿبدی كشف ٘ؾش اص چٍٍ٘ٛی وؼت آٖ ٔی تٛا٘ذ ػالٔت
خؼٕب٘ی سا ثٟجٛد ثخـذ .افشادی و ٝؿبد ٞؼتٙذ احؼبع أٙیت ثیـتشی ٔیىٙٙذ ،آػبٖ تلٕیٓ ٔی
ٌیش٘ذ .داسای سٚحیٔ ٝـبسوتی ثیـتشی ٞؼتٙذ ٘ ٚؼجت ث ٝوؼب٘ی و ٝثب آٟ٘ب ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ ،ثیـتش
احؼبع سضبیت ٔی وٙٙذ( ٔبیشص .)2002،
ؿبدی ٘ ٚـبط یه پذیذٚ ٚ ٜیظٌی دس ا٘ؼبٖ اػت و ٝثشاػبع ػ ٝثقذ یب ِٔٛفٔ ٝـخق ٔی ؿٛد
و ٝؿبُٔ فبعفٔ ٝثجت ،سضبیت اص ص٘ذٌی ٚ ،فمذاٖ احؼبػبت ٔٙفی ٔی ثبؿذ .حبكُ ؿذٖ حبِت
ؿبدی ٘ ٚـبطٚ ،اثؼت ٝث ٝفٛاعف ٔثجت ،سضبیت اص ص٘ذٌیِ ،زت ،آسأؾ ،افتٕبد ث ٝخٛد،
ؿٍفت صدٌی  ٚػشٚس  ،ػشحبَ ثٛدٖ ٚ ،تٟجیح ؿذٖ ٘ ٚ ،یض فمذاٖ احؼبػبت ٔفٙی ٔب٘ٙذ فلجب٘یت،
اضغشاة  ٚافؼشدٌی اػت( اسٌبیُ  .)2001،سٚاثظ ا٘ؼب٘ی ٘یض ،ث ٝفٛٙاٖ یىی اص فٛأُ ٔٛثش،
ػشچـٕ ٝؿبدی ِ ٚغبفت ا٘ؼبٖ اػت و ٝدس ػبی ٝآٖ أٛس تؼٟیُ ٔی ٌشدد( ٔیش وٕبِی .)1380،
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لغقب تقبٔالت ٔثجت دس ٔحیظ دا٘ـٍب ٚ ٜحزف تقبٔالت ٔٙفی ٞ ٚیدب٘بت ٔٙفی٘ ٚ ،بخٛؿبیٙذ دس
ساػتبی تحمك یبدٌیشی دا٘ـدٛیبٖ ضشٚسی اػت .وبسٔ )2004 ( 1قتمذ اػت وٞ ٝیدب٘بت ٔٙفی
ٔب٘ٙذ اضغشاة  ٚفلجب ٘یت تبثیشات ٔحذٚد وٙٙذ ٜای سا ثش س٘ٚذ ٞبی ؿٙبخت  ٚتفىش افشاد ثش خبی
ٔی ٌزاسد ٚ .اص ػٛی دیٍشٞ ،یدب٘بت ٔثجت ٔٛخت ثٟجٛد فّٕىشد ٞبی ؿٙبختی ٔی ؿٛد.
ثٙبثشایٗ یىی اص اٞذاف ٔ ٟٓدس ٞش ػبٔب٘ ٝآٔٛصؿی ثبیذ حزف ٞیدب٘بت ٔٙفی  ٚحبالت افؼشدٌی
٘ ٚبخـٛٙدی ثبؿذ تب اص ایٗ ٌزس ثشویفیت وبسوشدی ،تحلیُ وشدٌبٖ افضٚد ٜؿٛد.
 ٚاص عشف دیٍش اص آ٘دب و ٝخبٔق٘ ٝیبصٔٙذ افشاد ػبِٓ  ٚپٛیب ٔی ثبؿذ ،ضشٚسی اػت و ٝثشای
تشثیت افشاد ػبِٓ  ٚفقبَ ٚخالق ،دس ایٗ ساػتب فٛأُ ٘ـبط دس ٔحیظ ٞبی آٔٛصؽ  ٚدا٘ـٍبٟٞب سا
ثـٙبػیٓ .تب صٔب٘یىٔ ٝب ثش٘بٔ ٚ ٝاٍِٛی ٔٙبػجی ثشای ٔحیظ ٞبی آٔٛصؿی ٘ذاؿت ٝثبؿیٓ اٍ٘یضٜ
یبدٌیشی دس تحلیّىشدٌبٖ پبییٗ خٛاٞذ آٔذٔ ٚ .حیظ آٔٛصؽ ٔالَ آٚس خٛاٞذ ثٛد .ثب تٛخ ٝثٝ
فٙبیت ث ٝضشٚست سٚیىشدٞبی ٔٛثش دس خٟت ؿبداة ػبصی ٔحیظ ٞبی آٔٛصؿی ،ایٗ تحمیك ثٝ
ثشسػی فٛأُ ٔٛثش ثش ٘ـبط  ٚؿبدی دا٘ـدٛیبٖ ،دس دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ پبسع آثبد ٔغبٖ
ٔی پشداصد .ث ٝفجبستی ٔؼبِ ٝاكّی تحمیك حبضش چٙیٗ ٔیجبؿذ :فٛأُ تبثیش ٌزاس ثش ٘ـبط
دا٘ـدٛیبٖ وذأٙذ؟
ضرٍرت ٍ اّویت تحقیق

چشا ثبیذ دس ص٘ذٌی ؿبد صیؼت  ٚؿبدی سا دس ٔیبٖ افشاد خبٔق ٝتمٛیت  ٚتـٛیك وشد؟  ٚؿبدی
دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ چ ٝوبسوشد ٔثجتی ٔی تٛا٘ذ داؿت ٝثبؿذ؟ ا٘ذیـٕٙذاٖ  ٚفّٕبی كبحت ٘ؾش دس
ایٗ ساثغ ٝافتمبد داس٘ذ و ٝؿبدی ٔبی ٝی ٘ـبط افشاد خبٔق ٚ ٝفقبِیت خذی آ٘بٖ ٔی ٌشدد .افشادی
و ٝؿبد٘ذ  ٚسٚحی ٝؿبدی آٟ٘ب دس ػغح خٛثی لشاس داسد اوثشا دس ص٘ذٌیٚ ،دس وبسٞبی ؿغّی ٚ
تحلیّی ٔ ٛفك تش٘ذ .افشاد ؿبد اص فشكت ٞب ثیـتش اػتفبدٔ ٜی وٙٙذ .دسخٟت ا٘دبْ ٔؼئِٛیت ٞب
ٚوبس ٘یه  ٚخیش سػب٘ذٖ ث ٝدیٍشاٖ  ٚخٛد ثیـتشیٗ ٌبْ سا ثش ٔی داس٘ذ  ٚیبسی ٔی سػب٘ٙذ .افىبس
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افشاد ؿبد دس خٟت ٔثجت اػت  ٚدس وبسٞب خاللیت ثیـتشی ٘ـبٖ ٔی دٙٞذٞ .شوبسی و ٝخٛد یب
دیٍشاٖ ا ٘دبْ ٔی دٙٞذ ثب ٍ٘بٔ ٜثجت ثب آٖ ٔٛاخٔ ٝی ؿ٘ٛذ٘ .تبیح ٔثجت ٞش وبسی دس ٘ؾشؿبٖ
إٞیت ثیـتشی داس٘ذ ،ثشدثبسی سا ؿی ٜٛی ص٘ذٌی خٛیؾ ٔی ػبص٘ذ  ٚدس سا ٜصیؼتٗ  ٚحُ
ٔـىالت ٛٔ ٚفمیت دس وبسٞب ٔ ٚشاحُ ص٘ذٌی وٛؿؾ ٔی وٙٙذ .چٙیٗ فٛائذی وٛچه ٘یؼتٙذ ٚ
ٕ٘ی تٛاٖ ث ٝػبدٌی اص وٙبس آٖ ٌزؿت ،دا٘ـدٛیبٖ  ٓٞثِ ٝحبػ خٛاٖ ثٛدٖ  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٙىٝ
اوثش دا٘ـدٛیبٖ دس ػٗ خٛا٘ی  ٚحؼبع ثٛد ٚ ٜدس یه ٔشحّ ٝای ٞؼتٙذ وٛٔ ٝفمیت آٟ٘ب
ثخلٛف دس صٔی ٝٙتحلیالت  ٓٞثشای خب٘ٛادٞ ٜب  ٓٞ ٚثشای ٔؼئٛالٖ آٔٛصؽ ّٕٔ ٚىتی ٟٔٓ
ٔیجبؿذ .اص ایٗ لبفذٔ ٜؼثتٙی ٕ٘ی ثبؿٙذ .ثٙبثشایٗ ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝضٛفبت ٔغشح ؿذ ٜدس صٔی ٝٙؿبدی ٚ
تبثیش آٖ ثش ٔٛفمیت ا٘ؼبٟ٘ب ثشسػی ایٗ ٔٛضٛؿ دس ٔیبٖ لـش تحلیّىشد ،ٜدا٘ـدٛیبٖ حبئض إٞیت
خبكی ٔی ثبؿذ .و ٝایٗ ٔٛضٛؿ ٔی تٛا٘ذ ٔٛسد اػتفبدٔ ،ٜؼئٛالٖ آٔٛصؽ ،ػبصٔبٖ ّٔی خٛا٘بٖ،
ٚػبیش ٟ٘بدٞب ٚػبصٔبٟ٘ب ی ٔشتجظ ثبؿذ.
ثؼیبسی اص وبسؿٙبػبٖ ٘ؼجت ث ٝوٓ سً٘ ؿذٖ ٘ـبط دس خبٔق ٚ ٝتجقبت ایٗ ٔؼئّ ٝاؽٟبس ٍ٘شا٘ی ٔی
وٙٙذ .چٙذی لجُ ٘یض یىی اص ٔؼئٛالٖ ٚصاست ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ ٚآ ٔٛصؽ پضؿىی سػٕب افالْ وشد
و ٝحذٚد ٔ 10یّی٘ ٖٛفش اص ٔشدْ وـٛس ث ٝا٘ٛاؿ ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی دچبس ٞؼتٙذ .ایٗ ٘ـبٖ ٔی دٞذ
و ٝخبٔقٔ ٝب ث٘ ٝـبط ثیـتشی ٘یبص داسد( خشاػبٖ  .)81،ؤ ٝغبِق ٚ ٝوؼت ؿٙبخت دس ایٗ صٔی،ٝٙ
ٌبٔی اػت ثشای دػت یبفتٗ ث٘ ٝتبیح ثٟتش  ٚث ٝتجـ اص آٖ ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚالذاْ ثشای سػیذٖ ث ٝایٗ
ضشٚست.
اّذاف تحقیق

ّذف اصلی :ثشس ػی فٛأُ ٔٛثش ثش ٘ـبط اختٕبفی دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍب ٜآصاد ٚاحذ پبسع
آثبد ٔغبٖ دس ػبَ ٔ 89 -90ی ثبؿذ.
اّذاف فرعی:

 ؿٙبخت ساثغ ٝثیٗ اسضبء ٘یبص دا٘ـدٛیبٖ ثب ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی آٟ٘ب . -ؿٙبخت ساثغ ٝثیٗ أیذ ث ٝآیٙذ ٜدا٘ـدٛیبٖ ثب ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی آٟ٘ب .
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 ؿٙبخت ساثغ ٝثیٗ پبیٍب ٜالتلبدی -اختٕبفی دا٘ـدٛیبٖ ثب ثب ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی آٟ٘ب . ؿٙبخت ساثغ ٝثیٗ ٔمجِٛیت اختٕبفی دا٘ـدٛیبٖ ثب ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی آٟ٘ب . ؿٙبخت تفبٚت ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی دٌ ٚش ٜٚخٙؼیتی ( پؼشاٖ ٚدختشاٖ ) دا٘ـد.ٛ ؿٙبخت تفبٚت ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی دٌ ٚش ٜٚدا٘ـدٛیی ٔتأٔ ٚ ُٞدشد.هباًی ًظری

ا٘ذیـٕٙذاٖ دس ثشسػی ٞبی خٛد دس صٔی٘ ٝٙـبط اختٕبفی  ٚفٛأُ ٔشثٛط ث ٝآٖ ث٘ ٝتبیدی سػیذٜ
ا٘ذ ؤ ٝی تٛاٖ ٌفت فٛأُ ٔتقذدی ٔب٘ٙذِٛٔ ،فٞ ٝبی ؿٙبختی ،فٛأُ ٔحیغی  ٚاختٕبفی(تشثیتی
 ٚخٕقیتی ) ،كفبت ؿخلیتی ٌ ٚشایـبت افتمبدی ،سا صٔی ٝٙػبص ٘ـبط ث ٝؿٕبس ٔی آٚس٘ذ  .فبسٟ٘بْ
ٚپ 1ًٙدس ثشسػی ٞبی ٔتقذدی ٕٞجؼتٍی ٚیظٌیٟبی ٚساثتی ،كفبت ؿخلیتی ،ؿٙبختی ٔ ٚزٞجی
ثب ٘ـبط سا ٌضاسؽ داد ٜاػت ٕٞ .چٙیٗ دس تحمیمبت خٛد پی ثشد ٜو ٝثشٌ ٖٚشایی ثب ٘ـبط
ٕٞجؼتٍی ٔثجت  ٚسٚاٖ ٘ظ٘ذی ثب آٖ ٕٞجؼتٍی ٔٙفی داسد .ایٗ فٛأُ  ٚفٛأُ دیٍشی و ٝدس
ثشٚص ٘ـبط تبثیش ٌزاس ٞؼتٙذ دس ٔجب٘ی ٘ؾشی ٔٛسد ثحث لشاس ٔی ٌیش٘ذ.
٘ـبط یىی اص خّمیبت اػبػی دس ص٘ذٌی فشد اػت ٘ ٚمؾ ٕٟٔی دس چبسچٛة حیبت سٚا٘ی ٚ
اختٕبفی ا ٚثبصی ٔیىٙذ٘ .ـبط فجبست اص چٍٍ٘ٛی داٚسی فشد دسثبس٘ ٜحٌ ٜٛزساٖ ص٘ذٌی
اػت ،ایٗ ٘ٛؿ داٚسی ٔتبثش اص ادساوبت ؿخلی فشد  ٚتدشث ٝاحؼبػبت  ٚفٛاعف ٔثجت اػت
و ٝثش ػجه تجییٗ ،لضبٚت  ٚتلٕیٓ ٌیشی ا ٚاثش ٔیٍزاسد .فٛأّی و٘ ٝـبط سا ثٚ ٝخٛد ٔی
آٚس٘ذ ؿبُٔ احؼبع سضبیتٕٙذی اص ص٘ذٌی  ٚفمذاٖ فٛاعف ٔٙفی ٕٞچ ٖٛافؼشدٌی ِ ٚزت
ثشدٖ اص ٚلبیـ ٔی ثبؿذ  ٚیىی اص فُّ تبثیشٌزاس دس ثشلشاسی اك َٛثٟذاؿت سٚا٘ی  ٚخٛؿجختی
اػت  ٚثش فضبی ؿٙبختی  ٚسؿذ آٖ اثش ٔیٍزاسد٘ .ـبط یىی اص اثقبد اكّی تدشث ٝثٛدٔ ٚ ٜقٕٛال
دس پی ایدبد پبػخٟبی ٔغّٛة اػت و ٝوبسوشد ٔٙبػجی ث ٝخبی ٔیٍزاس٘ذ(ػّیٍٕٗ.)80 :200 0،
دس ثشسػی تٕبیالت اختٕبفی ٔشدْ آٔذ ٜاػت و ٝو ٝثشٚت  ٚپٔ َٛیتٛا٘ذ ٔـىالت ٔشدْ سا

1-Furunham&chang
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حُ وٙذ  ٚتِٛیذ ٘ـبط ٕ٘بیذ أب یبفتٞ ٝبی دیٍشی ٘یض ث ٝدػت آٔذ ٜو٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ افشادی
و ٝتلٛس ٔی وٙٙذ ثشٚت ٔ ٟٓاػت ٛٔ ٚفمیتـبٖ سا ثب آٖ اسصیبثی ٔی وٙٙذ وٕتش ؿبد ٞؼتٙذ ٚ
حتی ثب داؿتٗ ثشٚت ٔأیٛع ٔیجبؿٙذٕٞ .چٙیٗ دس یبفتٞ ٝبی دیٍش ،سٚؿٗ ؿذ ٜو ٝػشٚ
كذاٞبی ِزتجخؾ  ٚسٚیذادٞبی ٞیدبٖ آٚس اختٕبفی لبدس اػت ،ایدبد خٛؿحبِی وٙذ  ٚدس
ػغح اختلبكی تش وبسوشدٖ  ٚیب ٚخٛد آسأؾ  ٚا٘دبْ فقبِیت ٞبی ا٘فشادی ٕٞچ ٖٛاصدٚاج،
ٚسصؽ ٔ ٚغبِقٕٔ ٝىٗ اػت احؼبع ٘ـبط ثٚ ٝخٛد آٚسد .حتی ٔی تٛاٖ ث٘ ٝمؾ ٔزٞت دس
ایدبد ٘ـبط اؿبسٕٛ٘ ٜد.
ًظریِ ارضاء ًیازّا

اٌش ثتٛا٘یٓ ٘یبصٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛافشاد یه خبٔق ٝسا ثشآٚسد وٙیٓ  ٚاحؼبع سضبیت سا دس یه یه
افشاد خبٔق ٝایدبد ٕ٘بییٓ ثغٛس ٘بخٛدآٌب ٜثب خبٔق ٝای ساضی ٚؿبد ٔٛاخ ٝخٛاٞیٓ ؿذ .یىی اص
٘ؾشی ٝپشداصاٖ ٔـٟٛس دسایٗ صٔیٔ ٝٙبصِ ٛاػت ٞٚشْ ا ٚدس ایٗ صٔی ٝٙاص ؿٟشت خٟب٘ی ثشخٛسداس
اػتٔ .بصِ ٛثشای ثیبٖ ا٘ٛاؿ ٘یبصٞبی آدٔیٞ ،شٔی سا دس ٘ؾش ٌشفت و ٝدسلبفذ ٜآٖ ٘یبصٞبی
خؼٕب٘ی  ٚدس ساع آٖ ٘یبص ث ٝخٛد ؿىٛفبیی ٚتدشث ٝاسج لشاس داسد.
دس كٛستی و٘ ٝیبصٞبی اِٚی ٚ ٝػغح پبییٗ ٞشْ ثشآٚسد ٜؿذ٘ذ ث ٝتذسیح ا٘ؼبٟ٘ب اص ٘یبصٞبی اِٚی ٝسٞب
ٔی ؿ٘ٛذ .دس ٟ٘بیت ث ٝخٛد ؿىٛفبیی ٔی سػٙذ .یقٙی ٚالقیت ٞب سا ثٟتش دسن ٔی وٙٙذ  ٚدس لیذ ٚ
ثٙذ لٛافذ اختٕبفی ٕ٘ی ٔب٘ٙذ  ٚپغ اص عی ایٗ ٔشاحُ ث ٝتذسیح ث ٝخٛد ؿىٛفبیی  ٚاٚج دػت ٔی
یبثٙذ(إٞیت ٕٞٚىبساٖ .)412 :1388 ،
ًظریِ اهیذ

1

یىی اص صٔی ٝٙاكّی  ٟٓٔ ٚدس ثٛخٛد آٔذٖ احؼبع ٘ـبط ٚؿبدی ٚ ،خٛد أیذ ٘ؼجت ث ٝخٛد  ،ثٝ
ص٘ذٌی  ٚآیٙذ ٜاػت .احؼبع اضغشاة یب ٍ٘شا٘ی ثب فذْ أیذ ث ٝآیٙذ ٜساثغٔ ٝؼتمیٓ داسد .أیذ ثٝ

1 Hope theory
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آیٙذ ٜدػت یبفتٗ ثٞ ٝذف یب ا٘تؾبس دػت یبثی ثٞ ٝذف ٔی ثبؿذ .ث ٌٝ٘ٛ ٝای و « ٝؿ »ٛتئٛسی أیذ
سا تئٛسی اٍ٘یضؽ ٘بٔیذ ٜاػت( وٕپُ .)1981 ،
دس سٚاٖ ؿٙبػی د ٚدیذٌبٔ ٜثجت ٙٔٚفی ٔذ ٘ؾش اػت .عجك دیذٌبٔ ٜثجت ،أیذ ث ٝص٘ذٌی  ٚؿبدی
٘ ٚـبط ،ثبفث ثٟجٛدی ٚػالٔتی  ٚسفـ تٙؾ ٔی ؿٛدٔ ٚ .غبثك دیذٌبٙٔ ٜفی ،فشد ثیٕبس ،ثیٕبستش ٚ
ع َٛفٕشؽ وبٞؾ ٔی یبثذ .دس دیذٌبٔ ٜثجت فشد خٛد سا پیشٚص ٛٔ ٚفك  ٚاسصؿٕٙذ  ٚثشٚتٕٙذ ٚ
ٔمجٔ َٛی دا٘ذ  ٚدس دیذٌبٙٔ ٜفی فشد خٛد سا دایٓ ؿىؼت خٛسد ٜضقیف  ٚفمیش ٔ ٚشدٚد تلٛس
ٔی وٙذ ٕٞٚب٘ٙذ ٕٞیٗ اٍِٛی رٙٞی ٘یض ص٘ذٌی خٛاٞذ وشد .آِپٛست افتمبد داسد :داؿتٗ ٞذف
ٞبی دساص ٔذت ،وب٘ٚ ٖٛخٛد آدٔی سا تـىیُ ٔی دٞذ  ٚثـش سا اص حیٛاٖ  ،ػبِٕٙذ سا اص وٛدن ٚ
دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد  ،ؿخلیت ػبِٓ سا ثیٕبس ٔتٕبیض ٔی ػبصدٔ .بٞیت اسادی ؿخلیت ػبِٓ یقٙی
تالؽ ثشای آیٙذ ، ٜث ٝوُ ؿخلیت آدٔی یٍبٍ٘ی ٚیىپبسچٍی ٔی ثخـذ .ػٙیذس ٕٞ ٚىبساٖ
( )2002دس ثشسػی ٞبی خٛد ث٘ ٝتبیدی سػیذ ٜا٘ذ و ٝث ٝچٙذ ٔٛاسد اؿبسٔ ٜی ؿٛد .افشاد ثب أیذ ثبال
دس ٔمبیؼ ٝثب افشاد ثب أیذ پبییٗ دس صٔیٞ ٝٙبی ٔتقذد ص٘ذٌی ثٟتش فُٕ ٔی وٙٙذ .افشاد ثب أیذ ثبال دس
ٔمبیؼ ٝثب افشاد أیذ پبییٗ فّٕىشد ثٟتشی دس ٔذسػ ٝتب دا٘ـٍب ٜداس٘ذ .دس صٔی ٝٙػالٔت خؼٕی،
افشادی و ٝأیذ ثبال داس٘ذ ٘ؼجت ث ٝافشادیى ٝأیذ ؿبٖ پبییٗ اػت ،دا٘ؾ ثیـتشی دس ٔٛسد ٔضسؿ
ٞبی ػالٔتی داس٘ذ ،اص خٛد ٔشالجت ثٟتشی ٔی وٙٙذ .ثغٛس وّی افشاد ثب أیذ ثبال ٘ؼجت ث ٝافشاد
ٕٞتبی خٛد و ٝأیذؿبٖ پبییٗ اػت ،دس ػبصٌبسی ٞبی سٚاٖ ؿٙبختی ثٟتش فُٕ ٔی وٙٙذ .آ٘بٖ
خٛؿحبَ تش٘ذ ،خـٛٙد تش٘ذ.وٕتش افؼشدٞ ٜؼتٙذ ،افتٕبد ث٘ ٝفغ ثیـتشی داس٘ذ  ٚداسای تٛا٘بیی،
اِٟبْ  ٚاٍ٘یضؽ ٞؼتٙذ ٞ ٚذف ٞب ٔ ٚـىالت ص٘ذٌی سا ثب وٛؿؾ د٘جبَ ٔی وٙٙذٕٞ .چٙیٗ آ٘بٖ
ؿجىٞ ٝبی خب٘ٛادٌی  ٚدٚػتی داس٘ذ و ٝدس ٍٙٞبْ احتیبج ثشای حٕبیت ث ٝآ٘بٖ سخٛؿ ٔی وٙٙذ ٚ
ػشا٘دبْ ،آ٘بٖ داؿتٗ ٔقٙی ثیـتشی سا دس ص٘ذٌی خٛد ٌضاسؽ ٔی دٙٞذ(اكالح ٚتشثیت.)1385 ،
ًظرات عبذالْی دربارُ ضادی

فجذاِّٟی ث ٝفٛٙاٖ خبٔق ٝؿٙبع ٔقتمذ اػت اٌش خٛا٘بٖ ایٕبٖ  ٚافتمبدات خٛد سا دس ص٘ذٌی
تمٛیت وٙٙذ تدشث ٝؿبد ثٛدٖ ػشِٛح ٝص٘ذٌی ؿبٖ ٔی ؿٛدٚ .ی دس خلٛف لبِت ٞبی ؿبدی ٔی
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ٌٛیذ  :ؿبدی یه اكُ ٔ ٟٓاػت و ٝثبیذ ثب تٛخ ٝث ٝفالیك دس خٛا٘بٖ ٚخٛدداؿت ٝثبؿذ  ٚؿبدی
 ٓٞثبیذ ٔثُ ثش٘بٔٞ ٝبی دیٍش ٟ٘بدی ٝٙؿٛد.
اص دیذ ایـبٖ ،خٛاٖ دس ٞش صٔبٖ ٘یبص ث ٝؿبدی داسد .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ تحٛالت اختٕبفی دس خٛا٘بٖ ٔی
تٛا٘ذ صٔی ٝٙؿبدی آ٘بٖ سا تمٛیت وٙٙذٕٞ .چٙیٗ ٘ذاؿتٗ دغذغٞ ٝبی فىشی دس خٛا٘بٖ  ٚداؿتٗ
ؿشایظ التلبدی  ٚؿغُ ٔٙبػت دس ؿبدی خٛا٘بٖ ػٟیٓ اػت ٔ ٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد و ٝؿشایظ
التلبدی ٘بٔٙبػت دس الـبس فمیش خبٔق ،ٝافىبس خٛا٘بٖ ٔب سا پشتالعٓ ػبخت ٝاػت دس حبِی و ٝؿبدی
٘ ٚـبط دس خٛا٘بٖ عجمبت ٔشف ٝخبٔق ٝث ٝدِیُ داؿتٗ افىبس سفبٞی  ٚتفشیحی ٘ ٚجٛدٖ دغذغٞ ٝبی
فىشی ،ثیـتش اػت.
تحمیمبت ٘ـبٖ داد ٜو ٝپؼشاٖ اص دختشاٖ ؿبدتش٘ذ ؛ أب اص عشفی دغذغٞ ٝبی فىشی ثشای پؼشاٖ
ثیـتش اػت .پؼشاٖ ثیـتش ثشای آیٙذٔ ٜضغشثٙذ .أشٚصٔ ٜـىُ اػبػی آٟ٘ب ثیىبسی ٘ ٚذاؿتٗ ؿغُ
ٔٙبػت اػت  ٚدختشاٖ سا  ٓٞوبثٛع وٙىٛس  ٚتحلیالت اص ؿبد صیؼتٗ دٚس ٔیىٙذٚ .ی ٕٞچٙیٗ
دس ساثغ ٝثب ٘مؾ خب٘ٛادٞ ٜب دس فٛأُ ؿبدی خٛا٘بٖ اضبفٔ ٝی وٙٙذ  :پبی ٚ ٝثٙیبٖ اػبػی ٘مؾ
خٛا٘بٖ دس خب٘ٛادٞ ٜب ؿىُ ٔی ٌیشد دس حمیمت فشص٘ذاٖ ػفشٞ ٜبی خب٘ٛادٞ ٜؼتٙذ وٞ ٝش وذاْ
دػتبٚسدٞبی فىشی  ٚفشٍٙٞی و ٝدس خب٘ٛاد ٜآٔٛخت ٝا٘ذ سا ث ٝخبٔقٞ ٝذیٔ ٝیىٙٙذ .اٌش ٘مؾ ٚ
آٔٛصؽ خب٘ٛادٞ ٜب ٔثجت ثبؿذ ثذیٗ تشتیت خٛا٘بٖ ؿبدی ٚاثشات ٔثجت سا ثشای خبٔق ٝث ٝاسٔغبٖ
ٔی آٚس٘ذ .اص دیذ ایـبٖ ؿبدی اص عشیك ایٕبٖ ثذػت ٔی آیذ و ٝاٌش خٛا٘بٖ ٔب دس الـبس ٔختّف،
ایٕبٖ  ٚافتمبدات خٛد سا دس ص٘ذٌی تمٛیت وٙٙذ  ،تدشث ٝؿبد صیؼتٗ  ٚؿبد ثٛدٖ ػشِٛحٝ
ص٘ذٌیـبٖ ٔی ؿٛد.
هقبَلیت ( هَرد تاییذ ٍاقع ضذى ) ٍاحساض ًطاط ٍضادی

تٕبیُ داؿتٗ ث ٝتبییذ ؿذٖ چیض خٛثی اػت ،چ ٖٛدس كٛست تبٔیٗ ٘ـذٖ آٖ فمظ دِؼشد ٔی
ؿٛیِٓٚ .ی ٚلتی یه تٕبیُ یب آسص ٚث ٝتٛلـ یب ٘یبص تجذیُ ٔی ؿٛد ،حبكُ آٖ اضغشاة،
افؼشدٌیٚ ،فلجب٘یت اػتٚ .لتی ث ٝخٛدتبٖ ٔی ٌٛییذ ثبیذ دس ٔیٕٟب٘ی ٔٛسد تٛخٚ ٝفاللٚ ٝالـ
ؿ ،ْٛخٛدتبٖ سا ٔضغشة ٔی وٙیذ ٚاحتٕبَ ٔٛفمیت تبٖ سا وٓ ٔی وٙیذ .تٛلـ تبییذ ٘ ٚیبص ث ٝتبییذ
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سیـ ٝاكّی وٓ سٚیی اػت .ؿٕب ٔقٕٛال ثشای آ٘ىٔ ٝی تشػیذ ٔجبدا دیٍشاٖ دس ٔٛسد ؿٕب خٛة
فىش ٘ىٙٙذ .عجك خٛاػت ٝای خٛدتبٖ فُٕ ٕ٘ی وٙیذ .ػپغ ثی تٛخٟی دیٍشاٖ سا ٔذسوی ثشای ثی
اسصؽ ثٛدٖ تبٖ دس ٘ؾش ٔی ٌیشیذ .أب ثٟتش اػت خٛدتبٖ ثبؿیذ ٚػقی ٘ىٙیذ خٛدتبٖ سا ثبثت وٙیذ(
آِیغ ٚثىش .)1383 ،
خب٘ٓ اِیضاثت ٞبسیهٔ ،قتمذ اػت ؿبدوبٔی ٔثّثی اػت ثب ػ ٝفبُٔ ٔحجٛثیتٔ ،مجِٛیت ٛٔ ٚفمیت
 ،یقٙی ا٘ؼبٖ ؿبد ا٘ؼب٘ی اػت و ٝاٚال سٚحؾ پش اص دٚػتی ثب دیٍشاٖ ثبؿذٔ .غٕئٗ ثبؿذ وٝ
دیٍشاٖ دٚػتؾ داس٘ذ  ٚا٘ ٚیض ث ٝدیٍشاٖ فاللٕٙذ اػت .اص عشف دیٍش ا٘ؼبٖ ثشای ؿبد ثٛد٘ؾ
ثبیذ ٔمجِٛیت ٘یض داؿت ٝثبؿذ  ٚایٗ ٔمجِٛیت چیضی غیش اص ٔحجٛثیت اػتٔ ،مجِٛیت ثیؾ تش دس
استجبط اختٕبفی  ٚدس پزیشفتٗ ٔـبسوت ٞبی اختٕبفی ٔغشح ٔی ؿٛد .ثقذ دیٍش ٛٔ ٓٞفمیت دس
وبس اػت .دس ٔدٕٛؿ ایٗ ػ ٝفٙلش ،ؿبدوبٔی ثٕٞ ٝشأ ٜی آٚس٘ذ  ٚدس فیٗ حبَ ،خٛد ایٗ فٛأُ
٘یض ثش یىذیٍش اثش ٔی ٌزاس٘ذ .أٙیت ٘یض اص دیٍش ٘یبصٞبی اػبػی یه ا٘ؼبٖ ػبِٓ اػت و ٝتبٔیٗ
ثخؾ فٕذ ٜای اص آٖ ث٘ ٝؾبْ حىٔٛتی  ٚث ٝػیؼتٓ اختٕبفی ثش ٔی ٌشدد .ثبیذ دیذ دس ٘ؾش
اختٕبفی ثشای آیٙذ ٜخٛا٘بٖ چ ٝثش٘بٔ ٝسیضیٟبی ا٘دبْ ٌشفت ٝاػت  ٚچٍ ٝ٘ٛاص عشیك اسضبی دسػت
ایٗ ٘یبص ؿبدی ٘ ٚـبط سا ثشای خٛا٘بٖ فشا ٓٞخٛاٞذ ػبخت .حىٔٛتی ؤ ٝی خٛاٞذ پیـشفت وٙذ،
ثبیذ اػجبة ؿبدی ٔشدٔؾ سا فشا ٓٞوٙذ٘ .ذاؿتٗ آدْ ٞبی ؿبد یقٙی دس ٌیشی ٞبی اختٕبفی  ٚلتُ
 ٚؿشاست ٞبی ثیـتش  ٚپیـشفت وٓ تش ،ثٞ ٝش حبَ ،ثقذ اختٕبفی ؿبدی ٘ ٚـبط سا ٘جبیذ فشأٛؽ
وشد .ثخؾ فٕذ٘ ٜبؿبدی ٞب ٘ ٚبسضبیتی ٞبی ٔشدْ دس ساثظ اختٕبفی ٘بػبِٓ سیـ ٝداسد .دس خبٔقٝ
ای و ٝلب٘ ٖٛحبوٓ ٘جبؿذ  ٚثش٘بٔ ٝسیضی دلیك دس وبس ٘جبؿذ ،افشاد دچبس افؼشدٌی ٔی ؿ٘ٛذ .فالٜٚ
ثش ایٗ ٕٞضٔبٖ ثب ایٗ ػیؼتٓ خٕقی ،خٛد فشد  ٓٞثبیذ ثشای خٛدؽ ٘ؾٓ  ٚثش٘بٔ ٝداؿت ٝثبؿذ .دس
ٔدٕٛؿ ثبیذ ٌفت ثحث ؿبدی ٘ ٚـبط ٘ ٝیه أش تٕبٔب فشدی اػت  ٝ٘ ٚیه أش تٕبٔباختٕبفی .
ًقص هحیط در ایجاد ًطاط

تدبسة استجبعی  ٚاختٕبفی دس اٚایُ دٚس ٜوٛدوی ٘یض ٕٔىٗ اػت دس ؿبدوبْ ػبختٗ یب فذْ
٘ـبط ؿخلیت افشاد دس دٚسٞ ٜبی ثقذی سؿذ اثش ثٍزاسد .دس پظٞٚـیٔ ،بِتبػتب ٕٞ ٚىبساٖ،
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 ، 1986ث٘ ٝمُ( آسخیُ ) 2001 ،دسیبفتٙذ ؤ ٝبدساٖ ثٛ٘ ٝصاداٖ  5خٛدآٔٛصؽ ٔی دٙٞذ وٝ
چٍ ٝ٘ٛاحؼبػبتـبٖ سا ث ٝؿی ٜٛاختٕبفی ٔغّٛثی ثیبٖ وٙٙذ .ایٗ اثشاص احؼبػبت دس تدشثٝ
ٞیدب٘بت ٔثجت تأثیش ٔی ٌزاسد .ویفیت سٚاثظ فبعفی خب٘ٛاد ٜدس دٚساٖ وٛدوی  ٚدٚسٟٞبی
پغ اص آٖ دس ثشٚص لبثّیتٟبی ٔشثٛط ثٞ ٝیدب٘بت ٔثجت ٘ ٚـبط ثؼیبس ٔٛثش اػت (تبٔپؼ1999 ،ٖٛ
 ،ث٘ ٝمُ اص آسخیُ.)2001 ،
تٛػّی دس ایٗ خلٛف افتمبد داسد ٘ :جٛد ٘ـبط اختٕبفی ،افؼشدٌی  ٚثیٕبسیٟبی سٚا٘ی سا ٔی
تٛا٘ذ ثذ٘جبَ داؿت  ٝثبؿذ ٘ٚبؿی اص افؼشدٌی اختٕبفیٔ ،حیغی٘ ،ـبسٞبی ٔحیظ٘ ،بسػبیی ٞب،
وٕجٛد ٞب ،فذْ ٔٛفمیت ٞبٔٚ ،ـىالت اختٕبفی ٔ ٚـىالت ٔحیظ عجیقی اص لجیُ آِٛدٌی ٛٞا
ٚویفیت پبییٗ تغزیٔ ٝی تٛا٘ذ ثبؿذٚ .ی ٔی افضایذ .د ٚدػتٌٚ ٝشٔ ٜٚی تٛا٘ٙذ ٘ـبط سا دس خبٔقٝ
ثٛخٛد آٚس٘ذ آٖ ٌشٞٚی و ٝتجّیغبت سا دس اختیبس داس٘ذ .ؤٕٟ ٝتشیٗ آٟ٘ب سػب٘ٞ ٝبی ٌشٞٚی
ثخلٛف سادیٚ ٛتّٛیضیٞ ٖٛؼتٙذ ٚوبسٌضاساٖ ثخلٛف ؿٟشداساٖ  ٚافشادی ؤ ٝی تٛا٘ٙذ صیجبیی
٘ ٚـبط ثشای ٔحیظ ص٘ذٌی ٔشدْ فشا ٓٞوٙٙذ ،دس تضقیف  ٚیب تمٛیت سٚی افشاد تبثیش داس٘ذٚ .لتی
فشدی دس ؿٟشی ص٘ذٌی ٔی وٙذ و ٝداسای ٔحیظ ٞبی صیجب ،پبسوٟبی ػشػجض  ٚآساػت ٝثٌُ ٝ
ٌٚیبٚ ٚ ٜػبیُ تفشیحی اػت ٘بخٛاػت٘ ٝـبط دس ا ٚثٛخٛد ٔی آیذٛٔ ٚ .اٞت عجیقی ِزت ٔی ثشد.
دوتش تٛػّی اؽٟبس ٔی داسد :دس اغّت وـٛسٞبی كٙقتی دس پبسن ٞب ٌشٟٞٚبی ٔٛػیمی ثب اخشای
ٔٛػیمی ٞبی ؿبد ٘ ٚـبط آٚس ٔشدْ سا ػبفت ٞب ػشٌشْ ٔی وٙذ  ٚثب ٔؼبثمبت ٚ ٚػبیُ تفشیحی اص
تٙؾ ٞب ٚاضغشاة ٞب ٔی وبٙٞذ ثٙبثشایٗ اٌش ٔی خٛاٞیٓ و٘ ٝـبط اختٕبفی  ٚػالٔت سٚحی ثشای
خبٔق ٝفشا ٓٞوٙیٓ ثبیذ ٔحیظ اختٕبفی سا ػبِٓ ػبصی ٕ٘بییٓ  ٚاص دغذغٞ ٝبی سٚحی ثىبٞیٓ.
ٔتِٛیبٖ ٔٚؼئٛالٖ اخشایی ثبیذ ثشای ػالٔت سٚحی ٚآػٛدٌی خبعش ثخلٛف ثشای خٛا٘بٖ تالؽ
 ٚثش٘بٔ ٝسیضی وٙٙذ  ٚثؼتشی فشا ٓٞوٙٙذ و ٝاص حذالُ ص٘ذٌی ثب ؿبداثی ٘ٚـبط اػتفبد ٜوٙٙذ ٚ
صٔی ٝٙسؿذ  ٚتقبِی سا دس  ٕٝٞصٔیٞ ٝٙب ثشای افشاد خبٔق ٝفشإ٘ ٓٞبیٙذ(خشاػبٖ .)1381 ،
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چارچَب ًظری تحقیق

أشٚص٘ ٜـبط  ٚؿبدی اختٕبفی یىی اص ٕٟٔتشیٗ دغذغٞ ٝبی ٔؼئٛالٖ ،ثش٘بٔ ٝسیضاٖ  ٚػبیش افشاد
خبٔقٔ ٝی ثبؿذ ٔ ٚؼئٛالٖ  ٚدػت ا٘ذسوبساٖ دس ایٗ صٔی ٝٙػقی ٔی وٙٙذ ث ٝسٚؽ ٞب  ٚعشق ٞبی
ٔختّف ایٗ ٔٛضٛؿ  ٚإٞیت آٖ سا دس خبٔقٟ٘ ٝبدی ٝٙوٙٙذ  ٚإٞیت ایٗ ٔٛضٛؿ ؿبیذ اص آ٘دب
٘بؿی ٔی ؿٛد و ٝیىی اص  7ؿبخل ٝسؿذ اختٕبفی سا ا٘ذیـٕٙذاٖ ٘ـبط  ٚؿبداثی اختٕبفی ٔی
دا٘ٙذ.
٘ـبط (ؿبد وبٔی) یىی اص خّمیبت اػبػی دس ص٘ذٌی فشد اػت ٘ ٚمؾ ٕٟٔی دس چبس چٛة حیبت
سٚا٘ی ٚاختٕبفی ا ٚثبصی ٔی وٙذ٘ .ـبط فجبست اص چٍٍ٘ٛی داٚسی فشد دسثبس٘ ٜحٌ ٜٛزساٖ
ص٘ذٌی اػت ،ایٗ ٘ٛؿ داٚسی فشد دس ثبس٘ ٜحٌ ٜٛزساٖ ص٘ذٌی اػت .ایٗ ٘ٛؿ داٚسی ٔتبثش اص
ادساوبت ؿخلی فشد  ٚتدشث ٝاحؼبػبت  ٚفٛاعف ٔثجت اػت و ٝثش ػجه تجییٗ ،لضبٚت
ٚتلٕیٓ ٌیشی ا ٚاثش ٔی ٌزاسد .فٛأّی و٘ ٝـبط سا ثٚ ٝخٛد ٔی اٚس٘ذ ؿبُٔ احؼبع سضبیتٕٙذی
اص ص٘ذٌی  ٚفمذاٖ فٛاعف ٔٙفی ٕٞچ ٖٛافؼشدٌی ِ ٚزت ثشدٖ اص ٚلبیـ ٔی ثبؿذ ٚیىی اص فُّ
تبثیش ٌزاس دس ثشلشاسی اك َٛثٟذؿبت سٚا٘ی  ٚخٛؿجختی اػت  ٚثش فضبی ؿٙبختی  ٚسؿذ آٖ اثش
ٔی ٌزاسد٘ .ـبط یىی اص اثقبد اكّی تدشث ٝثٛدٔ ٚ ٜقٕٛال دس پی ایدبد پبػخٟبی ٔغّٛة اػت وٝ
وبسوشد ٔٙبػجی ث ٝخبی ٔی ٌزاس٘ذ(ػّیٍٕٗ .)8:20002،
دس ثشسػی تٕبیالت اختٕبفی ٔشدْ آٔذ ٜاػت و ٝثشٚت  ٚپٔ َٛی تٛا٘ذ ٔـىالت ٔشدْ سا حُ
وٙذ  ٚتِٛیذ ٘ـبط ٕ٘بیذ أب یبفت ٝای دیٍش ٘یض ث ٝدػت آٔذ ٜو٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ افشادی و ٝتلٛس ٔی
وٙٙذ ثشٚت ٔ ٟٓاػت ٛٔ ٚفمیتـبٖ سا ثب آٖ اسصیبثی ٔی وٙٙذ وٕتش ؿبد ٞؼتٙذ  ٚحتی ثب داؿتٗ
ثشٚت ٔبیٛع ٔی ثبؿٙذٕٞ .چٙیٗ دس یبفتٞ ٝبی دیٍش  ،سٚؿٗ ؿذ ٜو ٝػشٚكذاٞبی ِزت ثخؾ
ٚسٚیذادٞبی ٞیدبٖ آٚس اختٕبفی لبدس اػت ،ایدبد خٛؿحبِی وٙذ  ٚدس ػغح اختلبكی تش وبس
وشدٖ  ٚیب ٚخٛد آسأؾ  ٚا٘دبْ فقبِیتٟبی ا٘فشادی ٕٞچ ٖٛاصدٚاجٚ ،سصؽ ٔغبِقٕٔ ٝىٗ اػت
احؼبع ٘ـبط ثٚ ٝخٛد آٚسد .حتی ٔی تٛا٘ذ ث٘ ٝمؾ ٔزٞت دس ایدبد ٘ـبط اؿبسٕٛ٘ ٜد.
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خذا٘ٚذ ػجحبٖ دس وتبة آػٕب٘ی لشآٖ ٍ٘ب ٜخبٔـ  ٕٝٞٚخب٘ج ٝای ثٔ ٝؼبِ٘ ٝـبط داسدٔ ،ی فشٔبیذ
ثٍ :ٛث ٝفضُ خذا  ٚسحٕت ا ٚؿبدٔبٖ ؿ٘ٛذ ،صیشا ایٗ د ٚاص ٞش چٔ ٝی ا٘ذٚص٘ذ ثٟتش اػت( ػٛسٜ
.))58 :10
دسایٗ آی ٝؿشیفٚ ٝآیبت دیٍش خذا٘ٚذ ٘تید ٝفضُ ٚسحٕت خٛد سا ثشای ثٙذٌب٘ؾ ؿبدٔب٘ی ٔی
دا٘ذ  ٚدسخبی دیٍش ؿبدٔب٘ی سا ٘تید ٝوؼت پیشٚصی افشاد دس أٛس تّمی ٔی فشٔبیذ ،أب ٘ـبط
حبكُ اص سحٕت خٛد سا ثٟتش ٔی دا٘ذ  ٚآ٘شا ٔی پؼٙذدٔ ،قٙبی چٙیٗ ػخٙی ایٗ اػت وٝ
ؿىشٌضاسی ثشای ؿٙبخت سحٕت ٚفضُ ثیؾ اص حذ ٚفجبدت ا٘ ٚـبط ٔتٙبػت ثب ؿٙبخت ایٗ
سحٕت ثٚ ٝخٛد ٔی آٚسد .ثٞ ٝش كٛست اؤ ٖٛٙغبِقبت صیبدی ساخـ ث ٝػالٔت رٙٞی وٕٞ ٝبٖ
٘ـبط اػت كٛست ٌشفتٚ ٝثب ٔف ْٟٛفبْ ػالٔتی و ٝچیض دیٍشی اػت ٔٚقٕٛالٔ ،تغیشٞبی فیٙی
٘ؾیش دسآٔذ  ٚثٟذاؿت سا دس ثش داسدٔ ،تفبٚت اػت(آسخیُ  )2001،عجم ٝاختٕبفی ٚتحلیالت ٘یض
ٔی تٛا٘ٙذ صٔی ٝٙای اص سضبیتٕٙذی سا دس افشاد ثٚ ٝخٛد آٚس٘ذ ٙٔ ٚدش ث٘ ٝـبط ؿ٘ٛذ ٕٞ ،چٙیٗ
استجبط ثب افشاد ؿبدوبْ ؿبیذ دس ایدبد ثب افضایؾ ٔیضاٖ ٘ـبط ثی تبثیش ٘جبؿذ ٘.ـبط فشایٙذی اػت وٝ
آثبس خؼٕی ٚسٚا٘ی صیبدی سا ث ٝخب ٔی ٌزاسد ٚث ٝفٛٙاٖ یه ٚیظٌی ٕٞشا ٜثب ا٘شطی ػبص٘ذ ٜوٝ
تٛا٘بیی ٞبی فشاٚا٘ی دس ا٘ؼبٖ ایدبد ٔیىٙذ ٍ٘شیؼتٔ ٝی ؿٛد.
فٛأُ ٕٟٔی ٔب٘ٙذ كفبت ؿخلیتی ِٛٔ ،فٞ ٝبی ؿٙبختی ٌ،شایـٟبی افتمبدی ٔٚحیغی (تشثیتی ،
خٕقیتی  ،صٔی ٝٙػبص ٘ـبط ث ٝؿٕبس ٔی س٘ٚذ .ثشسػی ٞبی ثؼیبسی ٕٞجؼتٍی ٚیظٌیٟبی ٚساثتی ،
كفبت ؿخلیتی ،ؿٙبختی ٔٚزٞجی ثب ٘ـبط سا ٌضاسؽ وشد ٜا٘ذ ٔ .بسٟ٘بْ ٚچ، ًٙدس تحمیمبت
خٛد پی ثشد ٜا٘ذ و ٝثشٍ٘ٚشایی ثب ٘ـبط ٕٞجؼتٍی ٔثجت ٚسٚاٖ ٘ظ٘ذی ثب آٖ ٕٞجؼتٍی ٔٙفی داسد .
ػبیش ٔغبِقبت ٘یض ایٗ ٔٛضٛؿ سا ٔحمك ػبخت ٝا٘ذ .ثشسػی ٔدٕٛف ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛتحمیمبت  ،ثش سٚاثظ
صٔی ٝٙای ط٘تیىی ٚكفبت ؿخلیتی دس ٘ـبط تبویذ ٔیىٙذ( ایضاٚا  )2004 ،فٛأُ ؿٙبختی ٘یض ٘مؾ
ٔٛثشی دس ایدبد ٘ـبط ایفب ٔی ٕ٘بیٙذ .ایٗ فٛأُ ٚفٛأُ دیٍشی ٔب٘ٙذ  ،أیذ ث ٝآیٙذٔ ،ٜمجِٛیت (
ٔٛسد تبییذ ؿذٖ ) ،اسضبء٘یبصٞب ،پبیٍب ٜالتلبدی ٚاختٕبفیٍٕٞ ،ی دس ٔجب٘ی ٘ؾشی ٛٔ ،سد ثحث
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لشاس ٌشفت ٝا٘ذ ،و ٝدس ایٙدب  ٓٞثلٛست ٔختلش اؿبسٔ ٜی ؿٛد .یىی اص صٔیٞ ٝٙبی اكّی  ٟٓٔٚدس
ثٛخٛد آٔذٖ احؼبع ٘ـبط ٚؿبدی ٚ،خٛد أیذ ٘ؼجت ث ٝخٛد ،ص٘ذٌی ٚآیٙذ ٜاػت ،احؼبع
اضغشاة یب ٍ٘شا٘ی ثب فذْ أیذ ث ٝآیٙذ ٜساثغٔ ٝؼتمیٓ داسد .أیذ ث ٝآیٙذ ٜدػت یبفتٗ ثٞ ٝذف یب
ا٘ؾبس دػتیبثی ثٞ ٝذف ٔیجبؿذ  ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و" ٝؿ "ٛتئٛسی أیذ سا تئٛسی اٍ٘یضؽ ٘بٔیذ ٜاػت(
وٕپُ ٞ ،)1981 ،بسیهٔ ،قتمذاػت ؿبدی وبٔی ٔثّثی اػت ثب ػ ٝفبُٔ ٔحجٛثیت ٔ،مجّیت
ٛٔٚفمیت  ،یقٙی ا٘ؼبٖ ؿبد  ،ا٘ؼب٘ی اػت و ٝاٚال سٚحؾ پش اص دٚػتی ثب دیٍشاٖ ثبؿذ ٔ .غٕئٗ
ثبؿذ و ٝدیٍشاٖ دٚػتؾ داس٘ذ ٚا٘ ٚیض ث ٝدیٍشاٖ فاللٕٙذ اػت اص عشف دیٍش  ،ا٘ؼبٖ ثشای ؿبد
ثٛد٘ؾ ثبیذ ٔمجِٛیت ٘یض داؿت ٝثبؿذ ٚایٗ ٔمجِٛیت چیضی غیش اص ٔحجٛثیت اػت ٔ ،مجِٛیت ثیـتش دس
استجبط اختٕبفی ٚدس پزیشفتٗ ٔـبسوت ٞبی اختٕبفی ٔغشح ٔی ؿٛد ثقذ دیٍشؽ ٛٔ ٓٞفمیت دس
وبس اػت .دسٔدٕٛؿ ایٗ ػ ٝفبُٔ ؿبدوبٔی سا ثٕٞ ٝشأ ٜی آٚس٘ذ ٚدسفیٗ حبَ خٛد ایٗ فٛأُ
ثش یىذیٍش اثشٔی ٌزاس٘ذ.
٘ؾشی ٝاسضبء ٘یبصٞب و ٝتٛػظ ٔبصِٔ ٛغشح ٌشدیذ ٘یض یىی اص ٔٛاسدی اػت و ٝدس صٔی٘ ٝٙـبط
ٚؿبدی ا٘ؼبٖ ٔغشح ٔی ؿٛدٔ .بصِ ٛافتمبد داسد لجُ اص ایٙى٘ ٝیبصٞبی ػغٛح ثقذی اٍ٘یضٞ ٜبی
ثشای فُٕ ٌشد٘ذالصْ اػت ٘یبصٞبی یه ػغح حذالُ ثغٛس ٘ؼجی اسضبءٌشد٘ذ .صٔب٘ی و٘ ٝیبصٞبی
پبی ٝث ٝآػب٘ی ثش آٚسد ٜؿ٘ٛذ  .فشد صٔبٖ ٘ٚیشٚی وبفی ثشای پشداختٗ ث ٝتالؽ صیجب ؿٙبختی ٚفىشی
پیذا خٛاٙٞذ وشد.دتالؽ ٞبی ٙٞشی ٚفّٕی دس خٛأقی و ٝدس آٟ٘ب ٔشدْ ثبیذ ثشای غزا ٚػشپٙبٜ
ٚایٕٙی تالؽ وٙٙذ ؿىٛفبیی ٕ٘ی یبثذٔ .بصِ ٛافتمبد داسد ثبالتشیٗ اٍ٘یض ٜیقٙی خٛدؿىٛفبیی  ،فمظ
پغ اص اسضبء ػبیش ٘یبصٞب لبثُ ثش آٚسد ٜؿذٖ اػت و ٝثب احؼبع ؿبدٔب٘ی ٘ٚـبط ٕٞشا ٜاػت دوتش
ػیف  ٓٞدس ایٗ صٔی ٝٙافتمبد ث ٝاسضبء٘یبص داسد ٚثی ٘یبص سا فبُٔ اٍ٘یضؽ ٔقشفی ٔی وٙذ ( كفشی
ؿبَ  . )1386،اص ایٗ س ٚثبیذ ٌفت و٘ ٝیبصٞبی فبعفی ٘یض یىی اص ا٘ٛاؿ ٘یبصٞب ٔی ثبؿذ وٝ
اسضبءآٖ  ،خلٛكب دس ٔحیظ خب٘ٛاد ٜدس ثبال ثشدٖ ٔیضاٖ ٘ـبط ٚأیذ ثؼیبس ٔٛثش اػت .ثقضی اص
فّٕبء دٌیش  ٓٞاؿتغبَ ٚاصدٚاج سا ٔبی٘ ٝـبط ٚؿبدوبٔی ٔیذا٘ٙذ  .دوتش فجذاِٟی  ٓٞافتمبد داسد
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و ٝافشاد ثب عجم ٝپبییٗ ٚفمیش ٘ؼجت ث ٝافشاد عجم ٝثشٚتٕٙذ وٚ ٝػبیُ ٚاػجبة الصْ تفشیحی سا دس
دػت داس٘ذ – احؼبع ٘ـبط ٚؿبدی وٕتش ٚپبییٙی داس٘ذ.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِجی وٌ ٝفت ٝؿذ ٔـبٞذٔ ٜی ٌشدد و٘ ٝـبط  ٚفٛأُ ٔٛثش ثش اٖ كشفب یه پذیذٜ
فشدی  ٚسٚا٘ی ٘یؼت ثّى ٝفٛأُ اختٕبفی ،التلبدی  ٚفشٍٙٞی ٘یض اص ثقذ خبٔق ٝؿٙبختی ٔی تٛا٘ٙذ
صٔی ٝٙػبص ٘ـبط  ٚؿبدی دس خبٔق ٝثبؿٙذ ،ثش ٕٞیٗ اػبع فٛأُ ٔٛثش ثش ٘ـبط اختٕبفی سا ثٝ
كٛست حٛص ٜای دس ریُ ٔی آٚسیٓ:
حٛص ٜالتلبدی(احؼبع ػالٔتی ،سفبٔ ٜبدی ،سضبیت ؿغّی) ،حٛص ٜاختٕبفی(احؼبع دٚػتی ٚ
ٕٞجؼتٍی اختٕبفی ،خـٛٙدیٛٞ ،یت خٕقی ،افتٕبد) ،حٛص ٜفشٍٙٞی(ٛٞیت فشدی ،فضت ٘فغ،
تقییٗ اختٕبفی  ٚثلیشت) ،حٛص ٜػیبػی(احؼبع أٙیت ،خٛدٔختبسی ،أیذ ،فذاِت)(چّجی ٚ
ٔٛػٛی.)39 :1387 ،
فرضیات تحقیق
-

ث٘ ٝؾش ٔی سػذ ثیٗ اسضبء ٘یبص دا٘ـدٛیبٖ ٘ ٚـبط اختٕبفی آٟ٘ب ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد داسد.

-

ث٘ ٝؾش ٔی سػذ ثیٗ أیذ ث ٝآیٙذ ٜدا٘ـدٛیبٖ ٘ ٚـبط اختٕبفی آٟ٘ب ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد داسد.

-

ث٘ ٝؾش ٔی سػذ ثیٗ پبیٍب ٜالتلبدی  -اختٕبفی دا٘ـدٛیبٖ ٘ ٚـبط اختٕبفی آٟ٘ب ساثغٔ ٝقٙی داسی

ٚخٛد داسد .
-

ث٘ ٝؾش ٔی سػذ ثیٗ ٔمجِٛیت اختٕبفی دا٘ـدٛیبٖ ٘ ٚـبط اختٕبفی آٟ٘ب ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد

داسد.
-

ث٘ ٝؾش ٔی سػذ ثیٗ دٌ ٚش ٜٚدا٘ـدٛیی ٔتبٔ ٚ ُٞدشد ٔ ٚیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی آٟ٘ب تفبٚت ٔقٙی

داسی ٚخٛد داسد.
-

ث٘ ٝؾش ٔی سػذ ثیٗ دٌ ٚش ٜٚخٙؼیتی( پؼشاٖ ٚدختشاٖ) دا٘ـدٔٚ ٛیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی آٟ٘ب تفبٚت

ٔقٙی داسی ٚخٛد داسد.
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تعریف هفاّین

ًطاط اجتواعی:ث ٝاحؼبػبت ٔثجت فشد  ٚسضبیت خبعش ا ٚاص ص٘ذٌی ٔشثٛط ٔیـٛد ٔغبِقبت
ا٘دبْ ؿذ٘ ٜـبٖ ٔیذٞذ و٘ ،ٝـبط ٔدٕٛف ٝای اص  ،1فٛاعف ٔثجت  ،2تقبدَ فبعفی  3سضبیت
خبعش  ٚ 4فٛأُ ؿخلیتی ٞؼتٙذ و ٝثب ٕٞ ٓٞجؼتٍی ثبالیی داس٘ذ( وبسِؼ.)1377، ٖٛ
ضادی :ؿبدی دس فشِ ًٙٞغت ثٔ ٝقٙبی ؿبدٔب٘ی ،خٛؿحبِی ،خٛؿذِی أذ ٜاػت٘ .ـبط ٘یض
ؿبدٔب٘ی وشدٖ  ،ػجىی ،چبالوی ،ؿبدی ،خٛؽ ٚخٛؿحبِی ٔقٙی ؿذ ٜاػت( فشًٙٞ
فٕیذ .)1365،دس ِغت ٘بٔ ٝدٞخذا( )1364ثٔ ٝقٙی  :ؿبدٔب٘ی ،خٛؿحبِی ،ثٟح ،ثٟدت ،ثـبؽ،
عشة ،استیبحٚ ،خذ  ،ػشٚس ...ٚآٔذ ٜاػت ٚدس ثشاثش ٚاطٞ ٜبیی  ٓٞچ ٖٛا٘ذ ،ٜٚغٓ ٚػٛي ،تیٕبس
ٚوشٚص ٚاحؼبع دسٔب٘ذٌی لشاس ٌشفت ٝاػت ٚ .دس لشآٖ وشیٓ ٔف ْٟٛؿبدی 25ثبس ثب اِفبػ ٔختّف
ٔب٘ٙذ فشح ،فشحٛا ،تفشح  ،تفشحٛا ،تفشح ،ٖٛیفشح ،فشحٚ ٖٛفشحیٗ آٔذ ٜاػت.
هقبَلیت اجتواعی :ثب ایٗ تٛضٛؿ و٘ ٝؼُ خٛاٖ اص خبیٍبٙٔٚ ٜضِت ٔمجِٛی دس ٘ضد خب٘ٛاد،ٜ
خبٔق ،ٝآٔٛصؿٍب ٚ ٜثٚ ٝیظٌ ٜشٕٞ ٜٚؼبالٖ ثشخٛسداس ثبؿذ ٚایٗ ٔٛلقیت اص ػٛی ٟ٘بدٞبی ٔزوٛس
ث ٝخٛثی پزیشفت ٝؿذ ٜثبؿٙذ( .)WWW.WRIB.IR

اهیذ بِ آیٌذ ُ :أیذ فجبست اػت اص « تٕبیّی و ٝثب ا٘تؾبس ٚلٛؿ ٔثجت ٕٞشا ٜاػت ٚیب ث ٝفجبست
دیٍش  ،اسصیبثی ٔثجت اص آ٘چ ٝو ٝفشد ٔتٕبیُ اػت ٔٚی خٛاٞذ و ٝثٚ ٝلٛؿ ثپی٘ٛذ د» ( كفشی ؿبِی
.) 147 :1388،
خَضبختی :یه احؼبع خٛؿبیٙذ اػت .ث ٝفجبست دیٍش « احؼبع ثشخٛسداسی اص سفبٚ ٜسضبیت
خبعش »( ٕٞبٖ ٔٙجـ ).
رضایت از زًذگیٔ : 1ف ْٟٛسضبیت ث ٝیه حبِت ٞیدب٘ی اؿبس ٜداسد و ٝدس اثش دػت یبثی ثٝ
ثشخی اٞذاف دس فشد ایدبد ٔی ؿٛد ٌٚب٘ ٜیض ثٔ ٝقٙی تحمك ٚالقی پبداؽ ٞب دس ٔمبیؼ ٝثب پبداؽ
ٞبی ٔٛسد ا٘تؾبس اػت( فشٍٙٞی تٛكیفی سٚاؿٙبػی اختٕبفی ،عیجی ،طاػٙت ).

1-Life satisfaction
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هحرٍهیتٙٔ : 1ؾٛس اص ٔحشٔٚیت ٘ذاؿتٗ ٚػبئُ اسضبیی ٘یبصٞب ٚدس٘تید٘ ٝبسضبیتی اػت ایٗ
ٔف ْٟٛثب  deprivationو ٝث ٝاص دػت دادٖ یب خبث ٝخب ؿذٖ چٙیٗ اثضاسی دالِت داسد ٘ضدیه
اػت ( ٕٞبٖ ٔٙجـ ).
رٍش ضٌاسی تحقیق

تحمیك حبضش اص ٘ٛؿ تحمیمبت پیٕبیـی ٔی ثبؿذ .دس اخشای ایٗ تحمیك ٕٞچٙیٗ اص تىٙیه ٞبی
سٚؽ اػٙبدی ٔ ٚیذا٘ی ػٛد ثشد ٜؿذ ٜاػت .دس سٚؽ اػٙبدی خٟت تذٚیٗ چبسچٛة ٘ؾشی
تحمیك ثٔ ٝغبِقبت ا٘دبْ ٌشفت٘ ٚ ٝؾشیبت كبحجٙؾشا٘ی و ٝث ٝایٗ ٔٛضٛؿ پشداخت ٝا٘ذٔ ،شاخقٝ
ؿذ ٜاػت  .دس ایٗ ساػتب ثشای ا٘دبْ ٔغبِق ٝاوتـبفی  ٚثذػت آٚسدٖ ؿبخلٟبی تحمیك ،اص افشاد
كبحجٙؾش دس استجبط ثب ٔٛضٛؿ تحمیك ٔلبحج ٝثقُٕ آٔذ ٜاػت ٚ .ػپغ ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ؾشی
تحمیك ٘ ٚتبیح ثذػت آٔذ ٜاص ٔلبحج ،ٝپشػـٙبٔ ٝتحمیك ثقٛٙاٖ اثضاس خٕـ آٚسی دادٞ ٜب تٟیٚ ٝ
تٙؾیٓ ؿذ.
ابسار جوع آٍری دادُ ّا:

دس تحمیك حبضش ثشای ػٙدؾ ٔٛضٛؿ اص پشػـٙبٔ ٝػبخت یبفت ٝاػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
جاهعِ آهاری ٍ حجن ًوًَِ:

خبٔق ٝآٔبسی ایٗ تحمیك ؿبُٔ تٕبٔی دا٘ـدٛیبٖ دس حبَ تحلیُ دس دا٘ـٍب ٜثٛد( ٜافٓ اص صٖ
ٔٚشد ) و ٝدس حذٚد ٘ 3000فش ٔی ثبؿٙذ .دس ٔٛسد حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛؿبیبٖ روش اػت و ٕٝ٘ٛ٘ ٝثب تٛخٝ
ث ٝاعالفبت ٚآٔبس ٔٛخٛد ثش عجك فشٔ َٛوٛوشاٖ ٘ 345فش ثذػت آٔذ ٜاػت.
ضیَُ ًوًَِ گیری:

سٚؽ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی دس ایٗ تحیك ثلٛست ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی اتفبلی ضٕٙی ثٛد ٜاػت .
یافتِ ّای پصٍّص

إٞیت ٘ؼجی ٘ـبط اختٕبفی اص دیذٌب ٜپبػخ ٌٛیبٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔتغیش تشویجی داسای ػغح
ػٙدؾ فبكّ ٝای ،دس ػغح ٔغبِقٕٞ ٝجؼتٍی لبثُ ثشسػی ٚتحّیُ اػت .ثش ایٗ اػبع ٕٞجؼتٍی
2-priration
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اسصؽ ٞبی اختٕبفی ثب ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ اص لجیُ أیذ ث ٝآیٙذ ،ٜاسضبء ٘یبصٞبٔ ،مجِٛیت اختٕبفی،
پبیٍب ٜالتلبدی  ٚاختٕبفی ثشسػی ؿذ و٘ ٝتیدٔ ٝحبػجبت آٔبسی ث ٝؿشح خذ َٚریُ ٔی ثبؿذ.
خذ َٚؿٕبس)1(ٜخالك٘ ٝتبیح آصٔٞ ٖٛبی آٔبسی ػٙدؾ ساثغ٘ ٝـبط اختٕبفی ثب ٔتغیشٞبی پظٞٚؾ

سدیف

ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ

آصٔٞ ٖٛبی آٔبسی ( ٔتغیشٞب دس ػغح فبكّ) ٝ
آصٔ ٖٛپیشػٖٛ
ضشیت ٕٞجؼتٍی

ػغح ٔقٙی داسی

ساثغ ٝثب فذْ ساثغٝ

1

اسضبء ٘یبصٞب

0/438

0./000

ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد داسد

2

پبیٍب ٜالتلبدی ٚاختٕبفی

0/039

0/56

ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد ٘ذاسد

3

ٔمجِٛیت اختٕبفی

0/153

0/01

ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد داسد

4

أیذ ث ٝآیٙذٜ

/279

0/000

ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد داسد

سدیف

ٔتغیش ٔؼتمُ

آصٔt ٖٛ

تفبٚت یب فذْ تفبٚت ٔقٙی
داسی

ٔمذاس t

ػغح ٔقٙی داسی

1

خٙؼیت

-1/150

0/260

2

تبُٞ

2/006

0/955

تفبٚت یب فذْ تفبٚت ٔقٙی
داسی
تفبٚت ٔقٙی داسی ٚخٛد ٘ذاسد
.
تفبٚت ٔقٙی داسی ٚخٛد ٘ذاسد

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدس خذٔ َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ دس ایٗ تحمیك دس ػغح ػٙدؾ فبكّٝ
ای ٔٛسد ػٙدؾ ٚا٘ذاصٌ ٜیشی لشاس ٌشفت ٝا٘ذ  .ثیٗ اسضبء ٘یبصٞب ٘ٚـبط اختٕبفی ساثغٔ ٝقٙی داسی
ٚخٛد داسد ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح آصٔ ٖٛپیشػ ٖٛایٗ آصٔ ٖٛدس فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  %95ػٙدؾ ؿذ ٜاػت
ٚػغح ٔقٙی داسی ثشاثش ثب  sig;000/0و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜساثغٔ ٝقٙی داسی ثیٗ ٘ـبط اختٕبفی
ٚاسضبء ٘یبصٞب ٔی ثبؿذ  ٓٞٚ.چٙیٗ ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی پیشػ ٖٛثشاثش  0/438اػت و٘ ٝـبٖ دٙٞذٜ
ؿذت ساثغ ٝخٛی ٔٚؼتمیٓ ثیٗ ٔتغیشٞبػت دس ٘تید ٝثب تٛخ ٝث ٝاعالفبت خذ َٚفشضی H0 ٝاثغبَ
ٚفشضی H1 ٝتبییذ ٔی ؿٛد .یقٙی ثب ثشعشف ؿذٖ ٘یبصٞب صیؼتی ٚاسضبء ٘یبصٞب ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی
ثبال ٔی سٚد.
ثیٗ پبیٍب ٜالتلبدی ٚاختٕبفی ٘ٚـبط اختٕبفی دا٘ـدٛیبٖ ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد داسد .
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٘تبیح آصٕٔٞ ٖٛجؼتٍی پیشػ٘ ٖٛـبٖ ٔی دٞذ ایٗ آصٔ ٖٛدس فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  0/95ػٙدؾ ؿذٜ
اػت ػغح ٔقٙی داسی  Sig ;0/56اػت و ٝاص ػغح ٔٛدس ٘ؾش  %5ثیـتش اػت و٘ ٝـبٖ دٙٞذٜ
فذْ ساثغٔ ٝقٙی داسی ثیٗ ٘ـبط اختٕبفی ٚپبیٍب ٜالتلبدی ٚاختٕبفی ٔی ثبؿذ دس ٘تید ٝثب تٛخ ٝثٝ
اعالفبت فشضیH0 ٝلجٚ َٛفشضی H1 ٝاثغبَ ٔی ؿٛد عجك تحمیمبت پیـیٗ ٘ٚیض عجك چبسچٛة
٘ؾشی تحمیك ث٘ ٝؾش ٔی سػذ ٞش چ ٝپبیٍب ٜافشاد ثبالتش سٚد ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی ٘یض ثبالتش سٚد
ٚثشفىغ ِٚ ،ی ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح آصٔ ٖٛدس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ ایٗ فشضی ٝسد ؿذ یقٙی پبیٍب ٜالتلبدی
ٚاختٕبفی تبثیشی ثش ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی آ٘بٖ ٘ذاؿت .
 ٓٞچٙیٗ ثیٗ ٔمجِٛیت اختٕبفی ٚافتٕبد اختٕبفی ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛدداسد ٘تبیح آصٖٔٛ
ٕٞجؼتٍی پیشػ٘ ٖٛـبٖ ٔی دٞذ ایٗ آصٔ ٖٛدس فبكّ ٝاعٕٙیبٖ  %95ػٙدؾ ؿذ ٜاػت ػغح ٔقٙی
داسی ثشاثش ثب  Sig ; 0/001و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜؿذت ساثغٔ ٝقٙی داسی ثیٗ ٘ـبٖ اختٕبفی ٔٚمجِٛیت
اختٕبفی ٔی ثبؿذ  ٓٞچٙیٗ ٔیبصٖ ٕٞجؼتٍی پیشػ ٖٛثشاثش  0/153و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜؿذت ساثغٝ
ضقیف ٔٚؼتمیٓ ثیٗ ٔتغیشٞبػت دس ٘تید ٝثب تٛخ ٝث ٝاعالفبت خذ َٚفشضی H0 ٝاثغبَ ٚفشضیٝ
 H1تبییذ ٔی ؿٛد یقیٗ ٞشچ ٝدا٘ـدٛیبٖ دس ثیٗ اعشفیبٖ ٚدٚػتبٖ اص ٔمجِٛیت اختٕبفی ثٟتشی
ثشخٛسداس اص ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبؿ ثبالیی ثشخٛسداس ٔی ؿ٘ٛذ.
ثیٗ أیذ ث ٝآیٙذ٘ٚ ٜـبط اختٕبفی دا٘ـدٛیبٖ ٘یض ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد داسد ٘تید ٝآصٖٔٛ
ٕٞجؼتٍی پیشػ٘ ٖٛـبٖ ٔی دٞذ ایٗ آصٔ ٖٛدس فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  %95ػٙحؾ ؿذٚ ٜػغح ٔقٙی
داسی ثشاثش Sig -0/000اػت و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜؿذت ساثغٔ ٝتٛػظ ثیٗ ٔتغیشٞبػت دس ٘تید ٝثب
تٛخ ٝث ٝاعالفبت خذ َٚفشضی H0ٝاثغبَ ٚفشضی H1 ٝتبییذ ٔی ؿٛد .یقٙی ٞشچٔ ٝیضاٖ أیذ ثٝ
آیٙذ ٜدس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ ثیـتش ثبؿذ ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی آ٘بٖ  ٓٞثبالتش ٔی سٚد.
ثیٗ دٌٚش ٜٚخٙؼیت ص٘بٖ ٔٚشداٖ تفبٚت ٔقٙی داسی ٚخٛد ٘ذاسد  .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتید ٝآصِٔ ٖٛیٖٛ
ػغح ٔقٙی داسی ثشاثش  sig ; 0/260اػت ث ٝفجبست دیٍش ٚاسیب٘غ دسٌ ٖٚش ٜٚثشاثش اػت ٚػغح
ٔقٙی داسی و sig;0/251 ٝاػت ث ٝفجبست دیٍش ٚاسیب٘غ دسٌ ٖٚش ٜٚثشاثش اػت ٚػغح ٔقٙی
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داسی و sig ; 0/251 ٝچ ٖٛاص  0/05ثیـتش اػت ٘ـبٍ٘ش فذْ تفبٚت ٔقٙی داسی ثیٗ دٌ ٚشٜٚ
خٙؼیت ص٘بٖ ٔٚشداٖ دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ ٔی ثبؿذ  .ثٙبثشایٗ فشضی H0 ٝلجٔ َٛی ؿٛدٚفشضیH1 ٝ
اثغبَ ٔی ؿٛد .یقٙی ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی ص٘بٖ ٔٚشداٖ د ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ تفبٚت چٙذا٘ی ثب ٕٞذیٍش
٘ذاسد  .دس حبِیى ٝث٘ ٝؾش ٔی سػذ ٔیض اٖ ٘ـبط اختٕبفی ٔشدا ٖ ثیـتش اص ص٘بٖ ثبؿذ ِٚ .ی عجك ٘تبیح
آصٔ ٖٛچٙیٗ ٘یؼت دس ٚالـ ٔیبٍ٘یٗ ٘ـبط اختٕبفی ص٘بٖ ٔٚشداٖ دس ثیٗ دا٘ـدٛیبٖ تمشیجب ثب ٓٞ
ثشاثش اػت .
 ٕٞچٙیٗ ثیٗ دٌ ٚشٔ ٜٚدشدیٗ ٔٚتبّٞیٗ تفبٚت ٔقٙی داسی ٚخٛد ٘ذاسد ثب تٛخ ٝث٘ ٝتید ٝآصٖٔٛ
ِی ٖٛػغح ٔقٙی داسی  Sig ; 0/955ث ٝفجبستی ٚاسیب٘غ دٌٚش ٜٚثشاثش اػت ٚػغح ٔقٙی داس
یچ ٖٛاص  0/05ثیـتش اػت ٘ـبٍ٘ش فذْ تفبٚت ٔقٙی داسی ثیٗ دٌ ٚشٔ ٜٚدشدیٗ ٔٚتبّٞیٗ دس ثیٗ
دا٘ـدٛیبٖ ٔی ثب ؿذ  .ثٙبثشا٘ی فشضی H0 ٝلجّٔ ٛی ؿٛد ٚفشضی H1 ٝاثغبَ ٔی ؿذ .یقٙی ٔیضاٖ
٘ـبط اختٕبفی ٔدشدی ٗ ٔٚتبّٞیٗ دسثیٗ دا٘ـدٛیبٖ تفبٚت چٙذا٘ی ثب ٕٞذیٍش ٘ذاسد دس حبِیى ٝثٝ
٘ؾش ٔی سػذ ٔیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی ٔتبّٞیٗ ثیـتش اص ٔدشدیٗ ثبؿذ ِٚی عجك ٘تبیح آصٔ ٖٛچٙیٗ
٘یؼت.
ًتیجِ گیری

ثغٛس وّی إٞیت ٘ـبط دس ص٘ذٌی خب٘ٛادٌی  ٚفقبِیت ٞبی اختٕبفی تب ثذاٖ حذ اػت ؤ ٝی
تٛا٘یٓ ثٍٛییٓ اٌش ٘ـبط اختٕبفی دس ٔیبٖ افضبی خبٔق٘ ٝجبؿذ یب ا٘ذن ثبؿذ سفتبسٞب  ٚتقبٔالت
سٚاثظ ٔیبٖ افشاد خبٔق ٝثذسػتی كٛست ٕ٘ی ٌیشد ث ٝایٗ فبكّ ٝو ٝا٘ذیـٕٙذاٖ افتمبد داس٘ذ افشاد
ثب ٘ـبط سٚاثظ اختٕبفی خٛد سا ث ٝدسػتی ا٘دبْ ٔی دٙٞذ  ٚدس ثشخٛسد ثب افشاد خبٔق ٝثب خٛؿشٚیی
ثشخٛسد ٔی وٙٙذ دس ایدبد سٚاثظ ثب دیٍشاٖ ثٟتش فُٕ ٔی وٙٙذ .إٞیت ٘ـبط دس ا٘ؼبٖ ٞب تب ثذاٖ
حذ اػت و ٝحتی ایٗ ٔٛضٛؿ دس لشآٖ وشیٓ ث ٝتىشاس ثیبٖ ؿذ ٜاػت .سٚایت ٞب ٌٚفتٞ ٝبی
ثؼیبسی  ٓٞاص عشف پیبٔجشاٖ ٚأبٔبٖ اسائ ٝؿذ ٜاػت و ٝایٗ خٛد إٞیت ٘ـبط اختٕبفی سا ٘ـبٖ
ٔی دٞذ .
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یبفتٞ ٝبی ایٗ پظٞٚؾ دس ػغح تٛكیفی حبوی اص ایٗ اػت ؤ ٝیضاٖ ٘ـبط اختٕبفی دس ثیٗ
دا٘ـدٛیبٖ دس حذ ٔتٛػظ ٔی ثبؿذ٘ .تبیح حبكُ اص آصٔ ٖٛفشضیبت دس ػغح ٘جییٙی ثب اػتفبد ٜاص
آصٔ ٖٛآٔبسی ٕٞجؼتٍی پیشػ٘ ٖٛـبٖ ٔی دٞذ و ٝثیٗ اسضبء ٘یبصٞب ٘ ٚـبط اختٕبفی دا٘ـدٛیبٖ
ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد داسد .یقٙی ٞش چمذس اسضبء ٘یبصٞبی دا٘ـدٛیبٖ ثبال ثبؿذ ٔیضاٖ ٘ـبط
اختٕبفی آٟ٘ب ٘یض ثبال تش خٛاٞذ سفت .ایٗ ٔتغیش ثب فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  %95ػٙدؾ ؿذ ٜاػت ٔٚیضاٖ
پیشػ ٖٛثذػت آٔذ ٜثشاثش ثب  0/438اػت و٘ ٝـبٖ دٙٞذٕٞ ٜجؼتٍی ثبال ثیٗ اسضبء ٘یبصٞب ٘ٚـبط
اختٕبفی ٔی ثبؿذ.
فشضی ٝدیٍشی ؤ ٝغشح ؿذ ٜایٗ ثٛد و ٝثیٗ پبیٍب ٜالتلبدی ٚاختٕبفی دا٘ـدٛیبٖ ٘ ٚـبط
اختٕبفی آٟ٘ب ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد داسد و ٝایٗ فشضی ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝتید ٝآصٔ ٖٛپیشػ ٖٛسد ؿذ .
ایٗ ٔتغیش  ٓٞثب فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  %95ػٙدؾ ؿذ ٜاػت ٚػغح ٔقٙی داسی ثذػت آٔذ ٜثشاثش ثب %56
ٔ sigی ثبؿذ ثٙبثشایٗ ثب تٛخ ٝث ٝاعالفبت ٔٛخٛد فشضی H0 ٝتبییذ ٚفشضی ٝپظٞٚـٍش H1سد ؿذ
دسحبِیى ٝتلٛس ٔی ؿذ و٘ ٝـبط اختٕبفی دس ٔیبٖ عجمبت اختٕبفی فشق داؿت ٝثبؿذ ِٚی ایٗ
ٔٛضٛؿ تبییذ ٍ٘شدیذ .
فشضی ٝدیٍش ایٔ ٍٝ٘ٛٙغشح ؿذ ٜثٛد و ٝثیٗ ٔمجِٛیت اختٕبفی دا٘ـدٛیبٖ ٘ٚـبط اختٕبفی آٟ٘ب
ساثغٔ ٝقٙی داسی ٚخٛد داسد و ٝایٗ فشضی ٓٞ ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح آصٔ ٖٛآٔبسی پیشػ ٖٛتبییذ
ٌشدیذ ایٗ ٔتغیش دس فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  %95ػٙدؾ ؿذ ٜاػت ٔٚیضاٖ پیشػ ٖٛثذػت آٔذ ٜثشاثش %153
و٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ ثیٗ ٔمجِٛیت اختٕبفی دا٘ـدٛیبٖ ٘ٚـبط اختٕبفی آٟ٘ب ساثغٔ ٝقٙی داس ٚدس حذ
ضقیف ٚخٛد داسد ٚ .ثب تٛخ ٝث ٝاعالفبت ٔٛخٛد فشضی ٝپظٞٚـٍش  H1تبییذ ٚفشضی H0 ٝسد ؿذ.
فشضی ٝثقذی ٔغشح ؿذ ٜایٗ ثٛد و ٝثیٗ أیذ ث ٝآیٙذ ٜدا٘ـدٛیبٖ ٘ٚـبط اختٕبفی آٟ٘ب ساثغٔ ٝقٙی
داسی ٚخٛد داسد .و ٝایٗ فشضی ٓٞ ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝتید ٝآصٔ ٖٛآٔبسی پیشػ ٖٛتبییذ ٌشدیذ  .ایٗ
ٔتغیش دس فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  %95ػٙدؾ ؿذ ٜاػت ٚ .ػغح ٔقٙی داس ی ثشاثش  Sig 0/000و٘ ٝـبٖ
دٙٞذ ٜساثغٔ ٝقٙی داسی ثیٗ آٔیذ ث ٝآیٙذ٘ٚ ٜـبط اختٕبفی ٔی ثبؿذ ٔ ٚ .یضاٖ پیشػ ٖٛثذػت آٔذٜ
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ثشاثش ثب  0/279و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜؿذت ساثغٔ ٝتٛػظ ٔٚؼتمیٓ ثیٗ ٔتغیشٞبػت یقٙی ٞشچ ٝأیذ ثٝ
آیٙذ ٜثبالتش ٔی سٚد ٔٚ .یضاٖ ٘ـبط اختٕبفی  ٓٞثبالتش ٔی سٚد ٚ.ثبِقىغ .
 ٕٞچٙیٗ ثیٗ خٙؼیت افشاد ( ٔشد ٚصٖ ) ٘ٚـبط اختٕبفی تفبٚت ٔقٙی داسی ٚخٛد ٘ذاؿت یقٙی
دسثیٗ ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ٘ـبط اختٕبفی ص٘بٖ ٔٚشداٖ تفبٚت ٔقٙی داسی ٚخٛد داس د .یقٙی ٔیضاٖ
٘ـبط اختٕبفی ص٘بٖ ٔٚشداٖ دس دا٘ـٍب ٜتفبٚت چٙذا٘ی ثب ٕٞذیٍش ٘ذاسد.
ثغٛس وّی ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝخبٔق ٝػبِٓ ٘یبصٔٙذ افشاد ػبِٓ ٚؿبداة ٔی ثبؿذ ٚایٗ ٔؼئّ ٝایٗ
ٔٛضٛؿ سا ٔی سػب٘ذ و ٝثشای تشثیت افشاد ػبِٓ ٚخالق ثبیذ ثش٘بٔ ٝسیضی ٚفقبِیت وشد .ثخلٛف
دس ایٗ ساػتب ثبیذ فٛأُ ٘ـبط صا دس ٔحیظ آٔٛصؿی  ٚدا٘ـٍبٟٞب سا ثـٙبػیٓ  ٚدس تمٛیت  ٚپٛیبیی
ایٗ فٛأُ ثش٘بٔ ٝسیضی داؿت ٝثبؿیٓ تب دا٘ـدٛیبٖ دس ٔحیظ ػبِٓ  ٚثب ٘ـبط ثتٛا٘ٙذ چ ٝدس ثش٘بٔٝ
ٞبی دسػی  ٚچ ٝدس ػبیش وبسٞب یـبٖ ٔٛفك تش فُٕ وٙٙذ.
پیطٌْادّا

 ٔؼئٛالٖ دا٘ـٍبٞ ٜب ثبیذ ٘ؼجت ث ٝا یٗ ٔٛضٛؿ حؼبػیت  ٚفالل٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٘جبیذ ایٗ ٔٛضٛؿسا دػت وٓ ثٍیش٘ذ  ٚثبیذ ٘ؼجت ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ إٞیت ٘ـبٖ دٙٞذ.
 ثبیذ ثب ثش٘بٔٞ ٝب سیضیٟبی خٛة  ٚاكِٛی دس خٟت تمٛیت وبسٞب  ٚثش٘بٔٞ ٝبیی و ٝثبفث ثبالسفتٗ سٚحی٘ ٝـبط دس دا٘ـدٛیبٖ ٔی ؿٛد فقبِیت وٙٙذ.
 ثبیذ ثب اخشای ثش٘بٔٞ ٝبیی ٔب٘ٙذ ٔؼبثمبت ٚسصؿی  ٚثشٌضاسی ٔشاػٕبت ٕ٘ ٚبیؾٚ ،ػبیش ٔٛاسدصٔیٞ ٝٙبی ٘ـبط سا دس دا٘ـدٛیبٖ ثٛخٛد ثیبٚس٘ذ .
 ثبیذ ثب پظٞٚؾ ٞبی ٔتقذد  ٚدیٍشی ث ٝثشسػی فٛأُ ٔٛثش دیٍش ثش ٘ـبط اختٕبفی پشداختٝؿٛد تب اثقبد  ٚصٔیٞ ٝٙبی ٘ـبط اختٕبفی ؿٙبخت ٝؿٛد.
 دا٘ـدٛیبٖ  ٓٞػقی وٙٙذ ثب اػتفبد ٜاص أىب٘بت دا٘ـٍبٔ ٜثُ ٔـبٚساٖ  ٚؿشوت دس وبسٞبیخٙجی ٌٚشٞٚی ٔثُ ٌشدؿٟبی فّٕی  ٚتفشیحی  ٚصیبستی سٚحی٘ ٝـبط  ٚؿبدی سا دس خٛد تمٛیت
وٙٙذ.
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