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تاریخ دریافت مقاله1391/11/30 :
تاریخ پذیزش نهایی مقاله1392/4/1 :
چکیده

دسػذُی گزؿشِ ٍ ثِ ٍیظُ عی ًین لشى اخیش فشایٌذ هذیشیز ثذى ٍ اًشخبة ػجه صًذگی دچبس سحَل
اػبػی ؿذُ اػز وِ دس فلش حبضش وٌششل هٌؾن ثذى اص خولِ اثضاسّبی اػبػی اػز وِ اًؼبى هشٌبػت
ثب هَلقیز ّبی گًَبگَى ثب اًشخبة ًَؿ هلشف ٍ ثِ وبسگیشی صثبى ثذى سٍایشی هقیي اص َّیز ؿخلی
خَد ثشٍص هیدّذ وِ اص ٍسای ّویي سٍایز «خَد» دس هقشم سوبؿب ٍ اسصیبثی لشاس هیگیشد .ایي دظٍّؾ
ساثغِ ثیي اثقبد ػجه صًذگی ٍ هذیشیز ثذى سا ثشسػی هیًوبیذ .دس ثخؾ ًؾشی ،ثب اػشفبدُ اص آسای
اًذیـوٌذاى هخشلف دس حَصُّبی هذیشیز ثذى ٍ ػجه صًذگی چبسچَثی هفَْهی سٌؾین ؿذُ اػز .ثشای
ثشسػی هذیشیز ثذى ،هؤلفِّبی اػبػی آى (آسایؾ ،ثْذاؿز ،وٌششل ٍصى ،دػشىبسی دضؿىی) ٍ ثشای
ثشسػی ػجه صًذگی هؤلفِّبی اػبػی آى (فقبلیزّبی فشاغز ،هلشف فشٌّگیٌّ ،دبسّبی هلشف ٍ
افشمبدار دیٌی) سا اًشخبة ٍ ثشسػی ؿذُ ٍ ثش ایي اػبع ًِ فشضیِ ثِ آصهَى گزاؿشِ ؿذًذ .سٍؽ سحمیك
اص ًَؿ ّوجؼشگی اػز ٍ دادُّب ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ووی (دیوبیؾ) اص عشیك دشػـٌبهِ گشدآٍسی ؿذُاًذ ٍ
ثِ ایي هٌؾَس اص ثیي ً 351فش اص داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى ثب اػشفبدُ اص فشهَل وَوشاى
ً 184فش ثِ سٍؽ ًوًَِگیشی سلبدفی عجمِای اًشخبة ؿذُاًذ .افشجبس هحشَایی دشػـٌبهِ ،كَسی اػز ٍ
 .1عضً َیات علمی داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد تبریس .گريٌ علًم اجتماعی ،تبریس -ایران.
E- Mail: drmahmoodelmi@gmail.com
 .2عضً َیات علمی داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد تبریس .گريٌ علًم اجتماعی ،تبریس -ایران.
 .3کارشىاسی ارشد جامعٍشىاسی داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد تبریس.
E- Mail: serwah.eftekhari@yahoo.com
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دبیبیی آى ثِ سٍؽ آلفبی وشًٍجبخ  82دسكذ ثِ دػز آهذُ اػز .ثِ هٌؾَس سـخیق ّوجؼشگی ثیي
هشغیشّب اص سحلیل ّبی آهبسی ضشیت ّوجؼشگی دیشػَى ٍ سگشػیَى چٌذهشغیشُ اػشفبدُ ؿذُ اػز.
یبفشِّبی ثِ دػز آهذُ ثِ ؿشح ریل هیثبؿٌذ :ثب سَخِ ثِ ایيوِ آصهَى هقٌیداسی هشغیشّب ووشش اص 0/05
ثَدُ ( ،)sig>0/05هیسَاى ًشیدِ گشفز فشضیبر هشثَط ثِ آىّب سأییذ ؿذُ ٍ ثیي ایي هشغیشّب ثب هذیشیز
ثذى اسسجبط هقٌیداسی ٍخَد داسد ٍ .هشغیش افشمبدار دیٌی ثب لذسر سجییي ( -22دسكذ) وِ داسای ساثغِ
هٌفی ثب هذیشیز ثذى هیثبؿذ ثِ سشسیت هشغیشّبی فقبلیزّبی فشاغشی ( 47دسكذ) ٍ ٌّدبسّبی هلشف
( 44دسكذ) ٍ هلشف فشٌّگی ( 23دسكذ) ٍ هیضاى دسآهذ ( 21دسكذ) اص ٍاسیبًغ هذیشیز ثذى سا سجییي
هیوٌٌذ.
ٍاشگاى کلیذی :هذیشیز ثذى ،ػجه صًذگیَّ ،یز ،هلشف ،خَد ،ثَوبى.
مقدمٍ

هذیشیز ؽبّش اص عشیك افوبل ٍ وشداسّبیی هثل اًشخبة ًَؿ لجبع ،دَؿؾ ؽبّشی ،آسایؾ ثذىًَ ،ؿ
ػالیك ٍسصؿی ،سطینّبی غزایی ٍ  ...ثیبى هیؿًَذ .اص ایي سّگزس سوبیضار سفشبسی ٍ ًگشؽ افشاد سا هی-
سَاى اص عشیك سفؼیش سفبٍر الگَّبی هذیشیز ؽبّشؿبى دسن وشد .ثذیي سشسیت ًَؿ هذیشیز ثذى افشاد
ثِ فٌَاى ٍػیلِای ثشای سوبیض ثخـیذى هیبى َّیز آًبى ،اّویز ٍ هشوضیز هییبثذ .ثذیيػبى َّیز
افشاد دس هذسًیشِی هشأخش ثیـشش دس فشٌّگ ثلشی یب دیذاسی ٍ ًوَداسّبی فیٌی ّنچَى ثذى آىّب ًْفشِ
اػز .اص ّویي سٍ گیذًض ثیبى هیداسد وِ همَلِی ثذى ثِ فٌَاى یه دشٍطُی ثبصسبثی سجذیل ؿذُ اػز
چشا وِ ثذى هؼشمینسشیي لشاسگبّی اػز وِ هیسَاًذ حبهل ٍ ًوبیـگش سوبیضّبی ػجه صًذگی ٍ اؿىبل
َّیشی ثبؿذ(گیذًض .)1387 ،ػجه صًذگی ًـبى دٌّذُی اسصؽّبٌّ ،دبسّب ،خَاػشِّب ،سوبیالر ٍ  ...فشد
اػز .دسحبل حبضش افشاد َّیز خَد سا اص عشیك ػجهّبی صًذگی خَد ًـبى هیدٌّذ ،دغ ػجه صًذگی
ثِ ًَفی َّیزثخؾ اػز .ػجه صًذگی سٍؽ الگَهٌذ هلشف ،دسن ٍاسصؽگزاسی هحلَالر فشٌّگی
هبدی اػز وِ ثبصی ثب هقیبسّبی هٌضلز سا دس ٍضقیزّبی اخشوبفی ثیًبم ٍ ًـبى ،هوىي هیػبصد
(چبٍؿیبى .)35 :1381 ،دس فلش حبضش صًذگی سٍصهشُ ثِ هَضَؿ اًشخبة ؿخلی سجذیل ؿذُ اػز ،ثذیي
هقٌی وِ هشدم هیسَاًٌذ وبسی سا اًدبم دٌّذ وِ هیخَاٌّذ ٍ هیسَاًٌذ چیضی ثِ ؿًَذ وِ خَدؿبى
هیخَاٌّذ ثِ ؿًَذ ،سٍیِ ای وِ حبوی اص فشدی ؿذى اػز ،اهشٍصُ هشدم ثِ عَس فضایٌذُای ثش هجٌبی
فالیك ٍ هٌبفـ فشدی دػز ثِ وٌؾ هیصًٌذ(گیجییٌض ٍ دیگشی .)110 :1384 ،عجمِ ٍ لـش اخشوبفی اص
خولِ هفبّین حَصُی خبهقِؿٌبػی ّؼشٌذ وِ خبیگبُ گزؿشِی خَد سا اص دػز دادُ ٍ هفبّین ػجه
صًذگی ٍ هلشف خبیگضیي آىّب ؿذُاًذ .ثِ گًَِای وِ اهشٍصُ دس سحلیلّبی اخشوبفی سأویذ اػبػی ثش
ػجه صًذگی افشاد اػز سب عجمِ ٍ خبیگبُ اخشوبفی آًبىّ .شچٌذ هیسَاى هذیشیز ثذى ٍ ػجه صًذگی سا
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دس هیبى الـبس هخشلف ٍ گشٍُ ّبی ػٌی هشفبٍر ثشسػی وشد اهب سَخِ ثِ خَاًبى ثِ دلیل سأثیشگزاسی صیبد
آىّب ثش یىذیگش ثیـشش دس خَس سَخِ اػز.
بیان مسألٍ

خزاثیز خؼوبًی اص خولِ هَضَفبسی اػز وِ دس دٍساى هذسى اػشبًذاسدّبی خذیذی دیذا وشدُ ٍ اص
فَاهل ؿىل دٌّذُی سٍاثظ افشاد هحؼَة هیؿَد ثِ عَسی وِ هذیشیز ثذى دس دٍساى هذسى اّویز
ثیـششی دیذا وشدُ اػز ٍ سفشبسّبی گًَبگَى ثْذاؿشی ًؾیش ثذىػبصی ،سطینّبی غزایی ،سدْیضار
ٍسصؿی ٍ آسایـی هخشلف ثشای هشالجز اص ثذى دذیذاس ؿذُ اػز(فبضلی150 :1382 ،ـ .)149ساثغِ ٍ
دیًَذی دیبلىشیىی ثیي هذیشیز ثذى ٍ ػجه صًذگی ٍخَد داسد .سٌَؿ ٍ سىثش فشٌّگی ٍ اخشوبفی
خبهقِی ایشاًی ٍ ّنچٌیي ٍسٍد ٍ گؼششؽ هذسًیشِ ٍ فٌبكش گًَبگًَی وِ ثب خَد آٍسدُ اػز سغییش دس
حَصُّبی هخشلف اص خولِ هذیشیز ثذى ٍ ػجه صًذگی دس هیبى الـبس هخشلف ٍ گشٍُّبی ػٌی هشفبٍر
سا دس دی داؿشِ اػز .ؿقبس لذیوی «صؿشی فشٍؽ ًذاسد» خبی خَد سا ثِ ؿقبس «صیجبیی اعشاف ،دیؾ
ؿشط یه صًذگی ػشصًذُ» دادُ اػز وِ ثش هحَس ثذى خَد سا ًـبى هیدّذ .هؼألِ دظٍّؾ حبضش
سقیییي ساثغِ ثیي اثقبد ػجه صًذگی ٍ هذیشیز ثذى دس هیبى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى
اػز .دس ثشسػی ٍ سحلیل ایي هَضَؿ ،سَخِ ثِ خَاًبى اّویز ثؼیبسی داسد ،صیشا ثیؾ اص ّش گشٍُ ػٌی
دیگش ثِ ػجهّبی صًذگی ٍ هذیشیز اص ثذى اّویز هیدٌّذ ٍ خَاًبى ثخلَف دخششاى اص خْز فىشی
ٍ فولی ثب آى دسگیشًذ.
اَمیت ي ضريرت تحقیق

دظٍّـگشاى هقشمذًذ وِ ثشخالف گزؿشِ وِ دبیگبُ الشلبدی ٍاخشوبفی ،ػشهبیِ الشلبدی ،عجمِ افشاد
ٍ ؿغل آًبى دس ؿىلثٌذی َّیز افشاد ثؼیبس سأثیشگزاس ثَد  ،اهب اهشٍصُ ؿىلثٌذی َّیز افشاد سا هیسَاى
ثیـشش هجشٌی ثش خلَكیبر فشٌّگی وِ اص خولِ خَد سا دس خٌغ ،ػي ،سحلیالر ،دیبًزً ،گشؽ ػٌشی
ٍ ً ...وبیؾ هیدّذ داًؼز .خلَكیبر فشٌّگی وِ اص خولِ خَد سا دس ؿیَُّبی ًؾبسر ثش ثذى ،وِ
هیسَاى اص آى ثِ فٌَاى «سػبًِی َّیز» افشاد ًیض یبد وشد ًوبیبى هیوٌذ(آصاد اسهىی ٍ دیگشی .)1381،
كَس ًَیي َّیز اخشوبفی هجشٌی ثش هلشف ثب سَخِ ثِ خلَكیبسی كَسرثٌذی هیؿَد وِ ایٌه خضء
فٌبكش ثٌیبدیي دذیذُّبی هشسجظ ثِ ػجه صًذگی اػز .ثب ثشسػی ٍ سحلیل هفَْم ػجه صًذگی هیسَاى
اص ًگشؽّبٌّ ،دبسّب ٍ اسصؽّبی دٌْبى وِ دس رّي ،ثبٍس ٍ وشداسّبی خَاًبى ٍخَد داسد اعالؿ یبفز ٍ
اص خْزگیشیّب ٍ الگَی هَخَد یب دس حبل ؿىلگیشی سفؼیش ٍ سلَیش ٍالـثیٌبًِسشی اسائِ داد .ثِ
سقجیشی دیگش ،اص ویفیز خشدُ فشٌّگّب  ،سٍؽّب ٍ ػلیمِّب ٍ سفشبسّبی خَاًبى اعالفبر ثب اسصؽ ٍ
وبسثشدی ثِ دػز آٍسد(حبخیبًی.)10 –11 :1386 ،
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سٍاىؿٌبػبى هقشمذًذ وِ گؼششؽ ًبهغلَة خشاحیّبی صیجبیی دس یه خبهقِ هشأثش اص اًگیضُّبی
ؿٌبخشی ٍ فبعفی افشاد آى اػز ،ثِ عَسی وِ ًیبصّبی فبعفی خَاًبى ثِ ٍیظُ ًیبص ثِ هَسد سَخِ ٍالـ
ؿذى اص ػَی خبهقِ اص اًگیضُّبی اكلی وؼت صیجبیی سلٌقی ؿذُ اػز .خبهقِ ایشاًی ثِ لحبط فشٌّگی
ٍ اخشوبفی ثؼیبس هشٌَؿ ٍ هشىثش اػز .ثشای فْن دیچیذگیّب ٍ ؿشایظ وًٌَی حبون ثش صًذگی خَاًبى
سَخِ ثِ ػجهّبی صًذگی ٍ هذیشیز ثذى حبئض اّویز اػز .فْن چشایی فاللِ هشدم ثِ ػجهّبی
صًذگی هذسى ٍ احیبی ثذى هؼشلضم اًدبم دظٍّؾّبی گؼششدُ هیذاًی اػز.
بیان اَداف تحقیق

ّذف اصلی

سقییي ساثغِ ثیي اثقبد ػجه صًذگی ثب هیضاى هذیشیز ثذى دس هیبى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد
اػالهی ثَوبى.
اّذاف جسئی

 .1سقییي سفبٍر ثیي اثقبد ػجه صًذگی ثب هیضاى هذیشیز ثذى دس هیبى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد
اػالهی ثَوبى.
 .2سقییي ساثغِ ثیي هیضاى فقبلیزّبی فشاغشی ثب هیضاى هذیشیز ثذى دس هیبى داًـدَیبى دخشش
داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى.
 .3سقییي ساثغِ ثیي هیضاى هلشف فشٌّگی ثب هیضاى هذیشیز ثذى دس هیبى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ
آصاد اػالهی ثَوبى.
 .4سقییي ساثغِ ثیي هیضاى ٌّدبسّبی هلشفی ثب هیضاى هذیشیز ثذى دس هیبى داًـدَیبى دخشش
داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى.
 .5سقییي ساثغِ ثیي هیضاى افشمبدار دیٌی ثب هیضاى هذیشیز ثذى دس هیبى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ
آصاد اػالهی ثَوبى.
 .6سقییي ساثغِ ثیي ػي ثب هیضاى هذیشیز ثذى دس هیبى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى.
 .7سقییي سفبٍر ثیي ٍضقیز اؿشغبل ثب هیضاى هذیشیز ثذى دس هیبى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد
اػالهی ثَوبى.
 .8سقییي سفبٍر ثیي ٍضقیز سأّل ثب هیضاى هذیشیز ثذى دس هیبى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد
اػالهی ثَوبى.
 .9سقییي سفبٍر ثیي هیضاى دسآهذ ثب هیضاى هذیشیز ثذى دس هیبى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد
اػالهی ثَوبى.
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مباوی وظری تحقیق

آًتًَی گیذًس

ثِ افشمبد گیذًض حبالر چْشُ ٍ دیگش حشوبر ثذى ،فشاّن آٍسًذُ لشائي ٍ ًـبًِّبیی اػز وِ
اسسجبعبر سٍصهشُ هب هـشٍط ثِ آىّبػز .ثِ فجبسر دیگش ،ثشای ایيوِ ثشَاًین ثِ عَس هؼبٍی ثب دیگشاى
دس سَلیذ ٍ ثبص سَلیذ سٍاثظ اخشوبفی ؿشیه ؿَین ،ثبیذ لبدس ثبؿین ًؾبسسی هذاٍم ٍ هَفمیزآهیض ثش چْشُ ٍ
ثذى خَیؾ افوبل وٌین(گیذًض .)95 :1385 ،گیذًض ،هقشمذ اػز ثذى ّوبًٌذ ؿخلیز ،هىبًی ثشای
سقبهل ،سخلیق ٍ سخلیق هدذد هیثبؿذ .سَخِ ثِ ثذى ،خؼشدَیی ثشای َّیز اػز .هیسَاى ثب
سخَؿ ثِ آى ،سقشیف هـخلی سا وِ همیذ ثِ لَافذ ٍ اًشؾبسار اخشوبفی ًیؼز ،خؼشدَ ًوَد(خَصُ لَدضٍ
دیگشی .)157 :1385 ،گیذًض دیذایؾ ػجهّبی صًذگی سا هحلَل ثبصاًذیـی دس دًیبی هذسى هیداًذ وِ
وبسثشد آى دس فلش دیـبهذسى ٍ فشٌّگّبی ػٌشی چٌذاى سٍاج ًذاؿز .صیشا داؿشي ػجه صًذگی هؼشلضم
آى اػز وِ افشاد اص هیبى اًشخبةّبی هخشلف دػز ثِ گضیٌؾ ثضًٌذ .ػجهّبی صًذگی سفشبسّبی فبدی
سٍصهشُ ّؼشٌذ وِ دس لبلت فبدار لجبع دَؿیذى ،هحیظّبی هَسد دؼٌذ ثشای سقبهل ثب دیگشاى ،سطین
غزایی ،وبس ٍ حشفِ افشاد ٍ  ...خَد سا ًـبى هیدٌّذ اهب ایي سفشبسّبی فبدی سٍصهشُ دس هقشم سغییش
ّؼشٌذّ .ش یه اص سلویوبر سیض ٍ دسؿشی وِ فشد سٍصاًِ اسخبر هیوٌذ ،ایي وِ چِ ثذَؿذ ،چِ ثخَسد ،دس
هحل وبس چگًَِ سفشبس وٌذ ،ثب چِ وؼی هاللبر وٌذ ،ثِ چٌیي اهَس فبدیای ووه هیوٌذ(گیذًض:1380 ،
 .)12ثش ایي اػبع اص آسای گیذًض دس صهیٌِ هذیشیز ثذى ٍ ػجه صًذگی هیسَاى ًشیدِ گشفز ،گیذًض ثذى
سا دس اسسجبط ثب َّیز ٍ خَد لشاس هیدّذ وِ افشاد اص ثذىّبیؿبى ثشای ؿىل دادى ثِ َّیز ؿخلی-
ؿبى اػشفبدُ هیوٌٌذ ٍ ثذى اثضاسی اػز وِ ثِ ٍػیلِ آى افشاد ثب اٍضبؿ ،احَال ٍ وٌؾّبی دیگش افشاد
ثشخَسد هیوٌٌذ ٍ فشكِای ثشای سَلیذ سٍاثظ اخشوبفی اػز .دسدًیبی هشدذد وًٌَیَّ ،یز ٍ ؿىلگیشی
آى ثِ اهشی ثبصاًذیـبًِ سجذیل ؿذُ اػز ٍ فشد آى سا ثب سَػل ثِ ػجه صًذگی ٍیظُی خَد ٍ دس سقبهل ثب
اخشوبؿ اًدبم هیدّذ .سطینّبی غزایی ٍ ثذىػبصی ،سَخِ ثِ آساػشگی ٍ ًؾبفز ،خَدآسایی ٍ سضئیي
خَیـشي ،دَؿبن ٍ  ...ثشخی هؤلفِّبی هذیشیز ثذى اص ًؾش گیذًض ّؼشٌذ.
پیر بَردیَ

ٍی هبًٌذ گیذًض فاللِی اكلی خَیؾ سا سوبیل ثِ فجَس اص دٍگشاییّبی رّيگشایی ٍ فیيگشایی،
ػبخشبسگشایی ٍ وٌـگش هحَسی ،ػوجَلیؼن ٍ هبسشیبلیؼن ٍ سحلیلّبی اخشوبفی خشد ٍ والى فٌَاى
هیوٌذ .سالؽ ٍی آى اػز وِ دس هغبلقِی حیبر اخشوبفی ّن ثِ ػبخشبسّب ٍ ّن ثِ وٌؾّبی فشدی ٍ
هقبًی رٌّی سَخِ ًوبیذٍ .ی هقشمذ اػز وِ ػبخشبسّب وٌؾ سا ّذایز ٍ هْبس هیوٌٌذ ،اهب اص ػَی
وٌـگشاى سَلیذ ثبص سَلیذ هیؿًَذ .ثشّویي هجٌب ،خْزگیشی ًؾشیاؽ سا ػبخشبسگشایی سىَیٌی هیًبهٌذ.
ثَسدیَ هقشمذ اػز اًؼبىّب ثِ لحبػ ػبخشبسی ّوَاسُ دس فضبیی اخشوبفی لشاس داسًذ وِ هدوَفِای اص
هَلقیزّبی اخشوبفی هشوبیض ٍ ّن صیؼز ثَدُ وِ اص یىذیگش هدضا ّؼشٌذ .فضبی اخشوبفی ّوِ
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هَلقیزّب سا یه خب ٍ دس آى ٍاحذ گشد ّن هیآٍسد ٍ ثب یه ًگبُ لبثل هـبّذُ هیوٌذ وِ فبهالى ّشگض
ًویسَاًٌذ ولیز آى سا دسن وٌٌذ .ایي فضبی گؼششدُ خَد ثِ فضبی خشد ثیؿوبسی سمؼین هیؿَد وِ
هیذاىّبی اخشوبفی ًبم داسًذ(ثَسدیَ :1986 ،ثِ ًمل اص ایشاًذٍػز .)35 :1390 ،هیذاىّب (ادثی ،فلوی،
ػیبػی ،لضبیی ،دیٌی ٍ  .)...ؿشایظ ثبصی ،هفشٍضبر ٍ هٌبفـ خبف خَد سا داسًذً ،ؼجز ثِ یىذیگش
خَدػبالسی داسًذ یقٌی دس سٌؾین لَافذ خَد آصادًذ ٍ دٍس اص سأثیشار دگشػبالساًِی هیذاىّبی دیگش
اخشوبفی ثِ وبس خَد اداهِ هیدٌّذ(ؿَیذُ ٍ دیگشی :1385 ،ثِ ًمل اص ّوبى) .ثَسدیَ هیذاى سا ًَفی ثبصاس
سلبثشی ـ ػبصهبى یبفشِ اص افشادی هیداًذ وِ دس هدوَفِای اص سٍاثظ اخشوبفی لشاس گشفشِاًذ ٍ اص اًَاؿ
هخشلف ػشهبیِ (الشلبدی ،اخشوبفی ،فشٌّگی ٍ ًوبدیي) ثْشُهٌذ ثَدُ ٍ ثشخالف هبسوغ وِ كشفبً ثِ
ػشهبیِ الشلبدی سأویذ داؿز ٍ ثشای وؼت دشػشیظ ،ثشٍر ٍ لذسر سلبثز داسًذ(ػیذهي :1388 ،ثِ ًمل اص
ّوبى .)36 :ػشهبیِ فشٌّگی ثِ ػِ ؿىل ٍخَد داسد :حبلز سدؼذ یبفشِ ،هدوَفِای اص سوبیالر دبیذاس
رٌّی ٍ خؼوی دس فشد (ثب فشٌّگ ثَدى ،ثِ ًحَی ثیبى سؼلظ داؿشي ،) ... ،حبلز فیٌیز یبفشِ ،دس لبلت
وبالّبی فشٌّگی (سبثلَّب ،وشبةّب ،هبؿیيّبٍ ،اطًُبهِّب ،اثضاسّب ٍ  ٍ ) ...حبلزّبی ًْبدیٌِ ؿذُ (ثِ
كَسر ًوبدیي ٍ المبة ،هذاسن سحلیلی ،هَفمیز دس هؼبثمبر ٍسٍدی ٍ  .)...ػشهبیِ اخشوبفی اص ولیِ
دیًَذّبی اخشوبفی ٍ افشوبد سـىیل هیؿَد ٍ هدوَفِای اص هٌبثـ هَخَد یب ثبلمَُای اػز وِ ثِ هبلىیز
ؿجىِی دبیذاسی اص سٍاثظ ون ٍ ثیؾ ًْبدیٌِ ؿذُی افشاد ثؼشگی داسد ،افشادی وِ یىذیگش سا هیؿٌبػٌذ
ٍ خَد سا هذیَى یىذیگش هیداًٌذ .ػشهبیِ الشلبدی ؿبهل ،ثشٍر ،دسآهذ ٍ ّش ػشهبیِای اػز وِ اص
حَصُی الشلبد ثِ دػز هیآیذ .ػشهبیِی ًوبدیي ّن اص ؿأى ،ؿخلیز ٍ افشخبسار ؿخق ثِ دػز
هیآیذ(ثَسدیَ :1986 ،ثِ ًمل اص ّوبى)ّ .شچٌذ ثَسدیَ هقشمذ اػز وٌؾ دسثیـشش هَاسد ثذٍى سقْذ آگبّبًِ
اًدبم هیگیشد ،اهب ثذٍى للذ ٍ ًیز ّن ًویسَاًذ اًدبم دزیشد(خٌىیٌض :1385 ،ثِ ًمل اص ّوبى.)37 :
الشضبی وٌؾ آى اػز وِ فبهلیي «وٌـگشاى» آداة ٍ سػَم خَیؾ سا ثِ وبس گیشًذ ،ثٌبثشایي خاللیز ٍ
اخشیبس داسًذ ،اهب اص ػَی آداة «فبدار ،لَافذ ٍ سػَم خوقی» هحذٍد هیؿًَذ(دبسوش :1383 ،ثِ ًمل اص
ّوبى .)37 :ثَسدیَ چٌیي ثیبى هیداسد« :الشلبد ًَیي خَاّبى خْبى اخشوبفی خذیذی اػز وِ هشدم دس
آى ثِ ّوبى ػبى وِ ثش هجٌبی ؽشفیزؿبى دس سَلیذ اسصیبثی هیؿًَذ ،ثش اػبع سَاًبییؿبى دس هلشف
ّن اسصیبثی هیگشدًذ»(ثَسدیَ :1984 ،ثِ ًمل اص ّوبى) .ثِ ًؾش ثَسدیَ هلشف اص اسوبى اػبػی صًذگی دس
دًیبی اخشوبفی هذسى اػز(ثِ ًمل اص ّوبى) .اٍ سحلیلّبی ٍثلي ٍ صیول سا وبهلسش وشدُ ٍ دس دی آى ثَد
وِ ًـبى دّذ گشٍُّبی فشادػز ٍ فشٍدػز دس خبهقِ دسگیش هجبسصُای ثی دبیبى ثشای سثجیز هَلقیز ٍ
َّیز اخشوبفی خَد ّؼشٌذ ٍ دس ایي ساُ هلشف ٍ ثِ ٍیظُ هلشف فشٌّگی «حَصُی سَلیذ فشٌّگی» ایي
وبسوشد اخشوبفی سا داسد وِ سوبیضار اخشوبفی سا هـشٍفیز ثخـذ(اػشَسی :1389 ،ثِ ًمل اص ّوبى.)38 :
ثب ػشهبیِی فشٌّگی افشاد هیخَاٌّذ فشٌّگ هـشٍؿ خبهقِ سا ثِ دػز آٍسًذ .گشٍُّبی فشادػز
رائمِّبی فشٌّگی گًَبگًَی داسًذ ٍ ػقی هیوٌٌذ آىّب سا هـشٍفیز ثخـیذُ ٍ ثِ دیگشاى سحویل وٌٌذ.
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عجمِی هؼلظ اص عشیك اسصؽهٌذ ًـبى دادى هقیبس فشٌّگی ٍ ػجه صًذگی خَد ػقی هیوٌذ هَلقیز
هؼلظ خَد سا حفؼ وٌذ .ثَسدیَ ًمؾ ٍ سأثیش فبدرٍاسُ ثش هلشف سا اػبػی هیداًؼز ٍ هقشمذ ثَد
رائمِّبی ثشآهذُ اص فبدرٍاسُ عجمبر داسای ػشهبیِ فشٌّگی اًذن ،ثش وبسوشد آىچِ هلشف هیؿَد ٍ
رائمِی عجمبر داسای ػشهبیِ فشٌّگی ثبال ثش ویفیز آىچِ هلشف هیؿَد سأویذ داسًذ .دسثبسُی ؿىل-
گیشی ػجه صًذگی ًیض هقشمذ اػز ،ؿشایظ فیٌی صًذگی ٍ هَلقیز فشد دس ػبخشبس اخشوبفی ثِ ایدبد
فبدرٍاسُی ٍیظُای هٌشْی هیگشدد .فبدرٍاسُ هَلذ دٍ دػشِ ًؾبم اػزً ،ؾبهی ثشای ایدبد افوبل لبثل
عجمِثٌذی ٍ ًؾبهی ثشای ادساوبر ٍ رائمِّبً .شیدِ ًْبیی سقبهل ایي دٍ ًؾبم ؿىلگیشی ػجه صًذگی
اػز .ثِ فجبسسی دیگش فبدرٍاسُ ثِ ٍاػغِی ًؾبم سشخیحبسی وِ ؿىل هیدّذ هَلقیز افشاد دس
خبیگبُّبی اخشوبفی سا هـخق هیػبصد ٍ ایي ًؾبم سشخیحبر ،ػجه صًذگی اخشوبفی خبكی سا ؿىل
هیدّذ(دٍسسیِ :1381 ،ثِ ًمل اص ّوبى) .ثَسدیَ ثذى سا حبهل ٌّدبسّبی اخشوبفی هیداًذ(خَصُ لَدض ٍ
دیگشی .)161 :1385 ،اص ًؾش ٍی ًؾن اخشوبفیً ،ؾن خؼنّب اػز ٍ الضاهبر اخشوبفی ثِ كَسر ًوبدیي
ٍ فیضیىی ثش خؼن ّب اثش هیگزاسًذ(ؿَیذُ ٍ دیگشی .)71 :1385 ،اص ًؾش ثَسدیَ ،ػَطُّبی اخشوبفی ثب
داٍسیّبی خَد دػشِثٌذی ؿذُاًذ .ثذیي سشسیت خَد سا اص دیگشاى هشوبیض هیػبصًذ ٍ هَضـ آىّب دس
دػشِثٌذیّبی فیٌی آؿىبس هیؿَد .ثِ اص ایيسٍ ،خَؽ رٍلیّب ٍ ثذ رٍلیّبی ّشوغ ثِ هؼیش
اخشوبفی ثؼشگی داسد .ایي ػالیك ّن چَى هْشی اخشوبفی فول هیوٌٌذ وِ سقلك اخشوبفی فبهل سا ثِ
گشٍّی آؿىبس هیػبصد .عجمِ اخشوبفی لشیحِ فشٌّگی افشاد سا سحز سأثیش لشاس هیدٌّذ ٍ افشاد دس خالل
ایي فشایٌذ ،هذفی «سوبیض ،ثشسشی ٍ هـشٍفیز» ثشای خَد هیؿًَذ(فبضلی .)47 : 1382 ،ثَسدیَ سَلیذ
ػشهبیِ فیضیىی سا دس گشٍ سَػقِ ٍ گؼششؽ ثذى هیداًذ وِ ثِ هَخت آى ثذى داسای اسصؽ اخشوبفی
هیگشدد ٍ .دس ثبة ایي هَضَؿ ثبیذ ثِ هؤلفِّبی صیش سَخِ وشد :اٍل «داسائیّبیی وِ افشاد دٍس خَد خوـ
وشدُاًذ ،هبًٌذ خبًِ ،هبؿیي ،وشبةّب ٍ لجبعّب» ٍ دٍم «فقبلیزّبیی وِ فشد ثب آىّب خَد سا هشوبیض ًـبى
هیدّذً ،ؾیش ٍسصؽ ،سفشیحبر ،لجبع دَؿیذى ،سػیذگی ثِ ؽبّش ٍ ثذى خَد ٍ .»...
ارٍیٌگ گافوي

اص هىبست خبهقِؿٌبػی وِ ثذى سا ثِ فٌَاى هَضَؿ هجبحث خَد لشاس دادُاًذ هیسَاى اص هىشت وٌؾ
هشمبثل ًوبدیي ٍ آثبس خبهقِؿٌبع وبًبدایی سجبس ،اسٍیٌگ گبفوي یبد وشد .هْنسشیي اثش گبفوي وشبة ًوَد
خَد دس صًذگی سٍصاًِ ( )1959اػز .ثشداؿز گبفوي اص خَد ثب سّیبفز ًوبیـی اٍ ؿىل گشفشِ ثَد .اٍ خَد
سا دسسوله وٌـگش ًویاًگبسد .ثلىِ آى سا هحلَلی اصوٌؾ هشمبثل ًوبیـی هیبى وٌـگش ٍ حضبس هیداًذ.
خَد« ،یه اثش ًوبیـی اػز وِ اص  ...كحٌِ ًوبیؾ ثش هیخیضد» (سیشضس :1384 ،ثِ ًمل اص سٌْبیی ٍ
خشهی .)23 :1388 ،گبفوي ثش ایي ثبٍس ثَد وِ افشاد دس ٌّگبم وٌؾ هشمبثل هیوَؿٌذ خٌجِای اص خَد سا
ًوبیؾ دٌّذ وِ هَسد دزیشؽ دیگشاى ثبؿذ .اهب وٌـگشاى هیداًٌذ وِ حضبسؿبى هوىي اػز دس اخشای
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ًمؾ آىّب اخشالل ایدبد وٌٌذ ثِ ّویي دلیل ًیبص ثِ ًؾبسر ثش حضبس احؼبع هیؿَد ،وٌـگشاى اهیذ
داسًذ خَدی سا ثِ حضبس ًـبى دٌّذ وِ دٍػز داسًذ دیذُ ؿًَذ سب حضبس داٍعلجبًِ ثِ دلخَاُ آىّب فول
وٌٌذ .گبفوي ایي فشایٌذ سا «هذیشیز سأثیشگزاسی» هغشح وشد(ثِ ًمل اص ّوبى .)292 :گبفوي ثب سٍیىشد
ًوبیـی خَدً ،مؾّبی اخشوبفی ٍهَلقیزّبی اخشوبفی سا سٌْب ًوبیؾّبیی هیثیٌذوِ دس صًذگی سٍصهشُ
اخشا هیؿًَذ .ثِ فمیذُ اٍ «خَد» افشاد ثِ ٍػیلِ ًمؾّبیی وِ دس ایي هَلقیزّب اخشا هیوٌٌذ ،ؿىل
هیگیشد ٍ هقٌب هی یبثذ .گبفوي ضوي اػشفبدُ اص هفَْم خَد سب اًذاصُ صیبدی ثِ ثذى اؿبسُ داسد .اص دیذ اٍ
فبهالى ثذًی یب خؼوی ًیض سأی خوـويّبیی ّؼشٌذ وِ ثب سَػل ثِ ّوِ سٍؽّبی فالهزدّی
اخشوبفی ،ػقی داسًذ ًؾشدیگشاى سا ثِ خَد خلت وٌٌذ .ایي فبهالى ثذًی « ،هقشفّبی سدؼذ یبفشِ هٌؾ
ٍ هٌضلزاًذ» وِ هیسَاًٌذ سَػظ دیگش وٌـگشاى هَسد سفؼیش لشاس گیشًذ(لَدض ٍ دیگشی .)155 :1385 ،ثِ
ًؾش اٍ دس ّش وٌؾ هشمبثل یه خلَی كحٌِ ٍخَد داسد وِ ثب دـز كحٌِ اخشای سئبسشی لشیٌِ اػز.
ثبصیگشاى كحٌِ سئبسش ٍ ًیض صًذگی اخشوبفی ّش دٍ ثِ حفؼ ؽبّش ،لجبع هٌبػت دَؿیذى ٍ ٍػبیل كحٌِ
آسایی فاللوٌذًذٍ .اًگْی دس ّش دٍ اخشا ،یه ًَؿ فمت كحٌِ ٍخَد داسد وِ ثبصیگشاى هیسَاًٌذ ثِ آىخب
ثشگشدًذ ٍ خَدؿبى سا ثشای اٍ آهبدُ ػبصًذ .دس فمت كحٌِ یب دـز كحٌِ ثِ اكغالح سئبسشی ،ثبصیگشاى
هیسَاًٌذ ًمؾّبیؿبى سا ٍا ًٌْذ ٍ خَدؿبى ثِ ؿًَذ(سیشضس .)93-94 :1374 ،دس ایي سحمیك دـز كحٌِ
ًوبیؾ ،ثبؿگبُّبی ثذىػبصی ،هشاوض صیجبیی ٍ دسهبًی ٍ  ...دس ًؾش گشفشِ هیؿًَذ وِ دس آىخب دخششاى
داًـدَ خَد سا ثشای حضَس دس كحٌِ ًوبیؾ (فشكِ اخشوبفی) آهبدُ هیوٌٌذ ٍ ػقی هیوٌٌذ خَد سا ثِ
ثْششیي ٍ همجَلسشیي ؿىل ثشای ایفبی ًمؾ وِ فىش هیوٌٌذ دیگشاى اص آىّب اًشؾبس داسًذ هْیب وٌٌذٍ .
ثشخی اص هؤلفِّبی هَسد ًؾش گبفوي فجبسسٌذ اص :لیبفِ ،هٌؾ ،آسایؾ ؽبّش ،لجبع دَؿیذىً ،وبیؾّبی
ثذًیّ ،بلِ دَؿی ،ثبؿگبُّبی ثذىػبصی  ،هشاوض آسایـی ٍ دسهبًی ٍ . ...
تَرستایي ٍبلي

سَسػشبیي ٍثلي سا ثِ فٌَاى ػٌزؿىي ٍ عشاح ًؾشیِّبی اًگیضؽ اخشوبفی هیؿٌبػٌذ(وَصس:1386 ،
ٍ .)355ثلي دس وشبة ًؾشیِی عجمِی سيآػب ،عجمِای سا سشػین هیوٌذ وِ دس آى افشاد سيآػبیی ٍ سفبُ
خَد سا ثِ ًوبیؾ هیگزاسًذ ٍ هلشف سا ًِ ثشای سفـ ًیبص ثلىِ ثشای وؼت افشجبس اخشوبفی ٍ خلت سَخِ
اًدبم هیدٌّذ(ٍثليّ .)76 :1386،ذف اكلی ٍثلي ایي ثَد وِ ثشسػی وٌذ افشاد چگًَِ ثِ هٌضلز ٍخبیگبُ
اخشوبفی دػز هییبثٌذٍ .ی دس ثشسػیّبیؾ «ثشٍر» سا فبهل اػبػی سوبیض ثیي افشاد ٍ سػیذى ثِ
خبیگبُ ّبی ثشسش اخشوبفی یبفز وِ ثبیذ ًوَد ثیشًٍی داؿشِ ثبؿٌذ ٍ ثِ فجبسسی دیگش ،ثیبًگشاًِ ثبؿذ .یقٌی
فشد ثب آى خَدؽ سا ثِ خْبى دیشاهَى خَد هقشفی ًوبیذ ٍ هَلقیز اخشوبفی خَد سا اثشاص داسد .هثالً داؿشي
خذهشىبس دسهٌضل ٍػیلِای ثشای ًـبى دادى ثشٍر اػز(ّوبىً .)103 –104 ،ؾشیِی ٍثلي سا هیسَاى ثِ
فجبسسی دیگش چٌیي ثیبى وشد :ثشای هشدهی وِ دسخَاهـ ًَیي صًذگی هیوٌٌذ هحشن اكلی دس كشف
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ّضیٌِ ی ثیؾ اص حذ ًیبص خؼوی ،سوبیل دس خْز خَددزیشی ثب ؿیَُ ٍ هقیبس آساػشگی ٍ سدول هشذاٍلی
اػز وِ ثشحؼت وویز ٍویفیز وبالّبی هلشف ؿذُ كَسر هیگیشد .هقیبس هلشفی وِ وَؿؾ اًؼبى
سا خْز هیدّذ ،ػغح هقشف آسهبًیای اػز وِ دٍس اصدػششعّبػز یب دػزیبثی ثِ آى سالؽ ثیـششی
سا ایدبة هیوٌذ .اًگیضُ اكلی دس ایي صهیٌِ ،چـن ٍ ّن چـوی اػز .ثذیي هقٌی وِ ّش عجمِ ًؼجز ثِ
عجمِی ثبالسش اص خَد دسػلؼلِ هشاست اخشوبفی ،سؿه ٍ چـن ٍ ّن چـوی ًـبى هیدّذ ٍ ایي هحشوی
اػز وِ فشد سا ٍاداس هیوٌذ سب اص آى چِ فبدر سایح دس ٍضقیشی هقیي اػز وِ خَد سا دس آى ػغح
هیداًٌذ ،فشاسش سًٍذ .ثِ فجبسسی دیگش هقیبس سدول دس هلشف اص ساُ ثِ وبس ثؼشي هقیبس آىّبیی وِ اص لحبػ
ؿْشر ٍ افشجبس دس ػغح ثبال ّؼشٌذ افوبل هیؿَد ٍ ایي خشیبى سب خبیی اداهِ هییبثذ وِ ّوِ اهَس ثِ
ػغح عشص سفىش ٍ اػشبًذاسدّبی هلشف عجمِی ثشسش ٍ سيآػب ثشػذ .خالكِ ایي عجمِی سيآػب ٍ ثشسش
اػز وِ هقیي هیوٌذ خبهقِ وذام ػجه صًذگی سا ثِ هثبثِی ػجه آساػشگی ٍ افشخبسآهیض خَاّذ دزیشفز
ٍ ًیض ٍؽیفِی آى اػز وِ ثب اسائِی ساُ ٍ سٍال هغلَة ػجه صًذگی اخشوبفی خَة سا دس فبلیسشیي ٍ
آسهبًیسشیي ؿىل آى سٍاج دّذ(ّوبى .)137 –139 ،ثشاػبع ًؾشار ٍثلي ،دس ایي سحمیك ،خشاحیّبی
صیجبیی ،هُذ ،آساػشگی ،لجبعّبی ثشاصًذُ ٍ گشاى لیوز ٍ  ...ثِ فٌَاى ًَفی هلشف ًوبیـی دس صًذگی هذ
ًؾش لشاس گشفشِ اػز.
هیشل فَکَ

دس ًگبُ فَوَ ثذى هؼشمیوبً دسگیش حَصُی ػیبػی اػز ٍ سٍاثظ لذسر ًَفی چؼجیذگی ثالفلل ثب آى
داسًذ .سٍاثظ لذسر ضوي ػشهبیِگزاسی دس ثذى ،هجبدسر ثِ ًـبًِگزاسی ٍ سشثیز آى هیوٌذ ٍ .ثذى سا
ثشای اًدبم ٍؽبیف ٍػبعـ وشدى اًَاؿ ًـبًِّب ،سحز فـبس لشاس هیدّذ .فَوَ ثب چٌیي ًگشؿی صهیٌِّبی
سبسیخی ػلغِ سٍاثظ لذسر ٍ اًضجبط ثش ثذى سا دس ًْبدّبی هخشلف (هبًٌذ صًذاى) سشػین هیوٌذ ٍ ثذیي
سشسیت ،سشفیـ هیدّذ وِ چگًَِ اص خالل ثذىّبػز وِ ٌّدبسّب ٍ فشف اخشوبفی سحمك دیذا هیوٌذ.
ثذى فالٍُ ثش سأثیشدزیشی اص ػبخشبسّبی والى اخشوبفی ،هیسَاًذ ثِ ٍػیلِی ساّجشدّبی خَد ،هؼشمیوبً اص
ػَی داسًذُی آى ًیض هشأثش گشدد .ساّجشدّبی خَد ًضد فَوَ ثِ سٍؽّبی هخشلف اعالق هیؿَد وِ اص
عشیك آىّب ،افشاد سٍی ثذىّبیؿبى وبس هیوٌٌذ سب ثِ حغ سضبیز ثشػٌذً .ىشِ لبثل سَخِ دس ایي اػز
وِ سأثیشگزاسی افشاد ثشثذىّبیؿبى ،خَد ًیض هٌجقث اصگفشوبىّبی غبلت اخشوبفی ،ػیبػی ،فشٌّگی ٍ ...
هیثبؿذ .روش ایي ًىشِ ضشٍسی اػز وِ دس آساء فَوَ« ،خَد»ّبی ثشػبخشِ اخشوبؿ ثِ كَسر ثذًی ؿذُ
ٍ هشدؼذ ّؼشٌذ .ثِ عَسخالكِ ،خَد یب ّوبى ثَد ٍ ػَثظوشیَ اص عشیك سٍؽّبیی حبكل هیؿَد وِ دس
آىّب ثذىّبی خَد سا دػشِثٌذی ٍ آىّب سا هذیشیز هیوٌین ٍ .فشاسش اص آى ثِ اًضجبط وـبًذُ ٍ سٌؾین
هیوٌین .دس چٌیي ٍضقی ٍلشی وِ فشد خَاى ،لذسر افوبل هذیشیز اًذوی دس دیگش هَاسد داسد ،ثذًؾ ثِ
فٌَاى هحیظ هْوی ثشای افوبل لذسر ثِ اثضاس لزر هجذل هیگشدد .ثِ فٌَاى هثبل سلَیشی وِ یه
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خَاى اص اػشقوبل ػیگبس داسد ،دسوی وِ اص خَد ،آى گبُ وِ هُذ هخلَف سا هیدَؿذ یب سلَیشؽ دس آیٌِ،
ٌّگبهی وِ اص ثبؿگبُ ثذىػبصی ثیشٍى هیآیذ ثشایؾ لزرثخؾ اػز .ػَساخ وشدى گَؽ ٍ آٍیخشي
صیَسآالر ٍ خبلىَثی ًوًَِّبی دیگشی اص ایي افوبل لذسر ثش ثذىّبػز .دس ٍالـٍ ،لشی سٍؽّبی دیگش
افوبل هذیشیزً ،ؾیش دسگیش ؿذى دس وبس دلخَاُ دیشیبة هیؿَد .لزرخَیی آًی اص عشیك افوبل هذیشیز
ثش ٍاػغِسشیي داسایی ،یقٌی ثذى ،فقبلیشی خذی ثِ ؿوبس هیسٍد(هیـل فَوَ .)1378 ،فَوَ ثش ایي ثبٍس
اػز وِ هب فبهالى ون ٍ ثیؾ آصاد دساًشخبة ًؾشیِی اًشخبة فمالًی یبّش ًؾشیِی دیگش اص سٍیىشدّبی
سفؼیشی ًیؼشین ،ثلىِ ثقىغ ،ایذُّبی اًشخبة ٍ آصادی ثِ خَدی خَد سبثقیز هب سا سضویي هیوٌذ(یبى
وشایت .)304 :1384 ،ثش اػبع ًؾشیبر فَوَ ،دس ایي سحمیك ًؾبسر صًبى ثش ثذىّبیؿبى ٍ ثبؿگبُّبی
ثذىػبصی ٍ ثیوبسػشبى ٍ  ...ثِ هٌؾَس هحبفؾز ٍ ًگْذاسی اص ثذى ثشای سػیذى ثِ حغ سضبیز اػز.
فرضیٍَای تحقیق

 .1ثیي اثقبد ػجه صًذگی ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى سفبٍر
ٍخَد داسد.
 .2ثیي هیضاى فقبلیز ّبی فشاغشی ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی
ثَوبى ساثغِ ٍخَد داسد.
 .3ثیي هیضاى هلشف فشٌّگی ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخششداًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى
ساثغِ ٍخَد داسد.
 .4ثیي هیضاى ٌّدبسّبی هلشف ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى
ساثغِ ٍخَد داسد.
 .5ثیي هیضاى افشمبدار دیٌی ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى
ساثغِ ٍخَد داسد.
 .6ثیي ػي ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى ساثغِ ٍخَد داسد.
 .7ثیي ٍضقیز اؿشغبل ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى سفبٍر
ٍخَد داسد.
 .8ثیي ٍضقیز سأّل ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى سفبٍر
ٍخَد داسد.
 .9ثیي هیضاى دسآهذ ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی ثَوبى سفبٍر ٍخَد
داسد.
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جامعٍ آماری ي چگًوگی ومًوٍگیری

ول خبهقِ آهبسی هب ؿبهل داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی ؿْشػشبى ثَوبى هیثبؿذ وِ عجك
آهبس ٍ گضاسؽ سػوی داًـگبًُ 351 ،فش وِ دس ًیوؼبل دٍم سحلیلی  1390–91هـغَل ثِ سحلیل
هیثبؿٌذ .حدن ًوًَِ آهبسی ثب اػشفبدُ اص فشهَل وَوشاى ً 184فش ثِ دػز آهذ .دس ایي فشهَل حدن
ًوًَِ = ،nاًذاصُ خبهقِ آهبسی = z;1/96 ، Nهمذاس هشغیش ًشهبل ٍاحذ اػشبًذاسد وِ دس ػغح اعویٌبى 95
دسكذ ٍ  p;0/5همذاس ًؼجز كفز هَخَد دس خبهقِ اػز اگش دس اخشیبس ًجبؿذ هیسَاى آى سا  0/5دس ًؾش
گشفز ٍ  q;0/5دسكذ افشادی وِ فبلذ آى كفز دس خبهقِ ّؼشٌذ ٍ  d;0/05همذاس اؿشجبُ هدبص اػز.

ريششىاسی تحقیق

دسایي دظٍّؾ اصسٍؽ ًوًَِگیشیسلبدفی عجمِای اػشفبدُ ؿذُ اػز .سٍؽ سحمیك اصًَؿ ّوجؼشگی
اػز ٍ اص ًؾش ّذف ،یه ثشسػی وبسثشدی اػز ٍ .اص ًؾش ٍػقز ،یه سحمیك دٌْبًگش اػز ٍ .اص ًؾش
داهٌِ ،یه هغبلقِ خشد اػز .اص لحبػ ؿیَُ گشدآٍسی اعالفبر ،اص ًَؿ سحمیمبر اػٌبدی ٍ دیوبیـی
اػز .ثشای اًذاصُگیشی هشغیشّبی ایي دظٍّؾ اص دشػـٌبهِ وشجی ثب اػشفبدُ اص عیف دٌح دسخِای لیىشر
الذام ؿذُ اػز ٍ .ػؤاالر ثش اػبع اّذاف آىّب ثِ كَسر دشػؾ هؼشمین ،دٍ گضیٌِای ٍ دٌح گضیٌِای
(عیف لیىشر) ٍ دس ػغح اًذاصُگیشی اػوی ٍ سسجِای ٍ فبكلِای عشاحی ؿذُ اػزً ٍ .وشُ عیف اص
خیلی صیبد (ًوشُ  )5سب خیلی ون (ًوشُ  )1دس ًؾش گشفشِ ؿذُ اػز ٍ ًوشار ایي ؿبخقّب اص عشیك ًوشُ
دسكذی ثیي كفش سب كذ سقییي گشدیذُ اػز .دس ایي دظٍّؾ ،ثشای ػٌدؾ افشجبس ػبصُّب اص افشجبس
كَسی اػشفبدُ ؿذُ اػز .ثشای ثشسػی لبثلیز دبیبیی ػؤالّبی دشػـٌبهِ هشثَط ثِ ّش یه اص هشغیشّب
ٍ ػبصُّب اص سىٌیه آلفبی وشًٍجبخ اػشفبدُ ؿذُ اػز .آصهَى سحلیل اًدبم گشفشِ ثشای گَیِّبی هذیشیز
ثذى ( ٍ )0/78گَیِّبی ػجه صًذگی ( )0/74اػز ٍ ایي ضشیت ثشای ّوِ آیشنّب ( )0/825اػز وِ
ًـبى دٌّذُی لبثلیز اعویٌبى (دبیبیی) ثبالی دشػـٌبهِ اػز .ثشای سدضیِ ٍ سحلیل اعالفبر اص ًشم افضاس
ً Spssؼخِ  17اًدبم گشفشِ اػز ٍ دس دٍ ػغح آهبس سَكیفی ٍ آهبس اػشٌجبعی اػز.
وتایج حاصل از فرضیٍَای تحقیق

فرضیِ اٍل :ثیي اثقبد ػجه صًذگی ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد اػالهی
ثَوبى سفبٍر ٍخَد داسد .ثشای آصهَى ایي فشضیِ اص سحلیل ٍاسیبًغ یه عشفِ ثْشُ گشفشِ ؿذ.
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جديل شمارٌ ( :)1وتایج آزمًن تحلیل ياریاوس یک طرفٍ آزمًدویَا در سبکَای زودگی
مجمًع مجذيرات

درجٍ آسادی

میاوگیه مجذيرات

F

معىیداری

مجذير اتا

بیه گزيَی

506/07

3

1689/02

11/24

0/001

0/156

درين گزيَی

27343/15

182

150/23

کل

32410/23

185

ًشبیح سحلیل ٍاسیبًغ یه عشفِ ًـبى هیدّذ وِ سفبٍر هقٌبداسی ثیي گشٍُّبی سحمیك اصًؾش ػجه
هذیشیز ثذى ٍخَد داسد ٍ فشم كفش هب هجٌی ثش فذم سفبٍر گشٍُّب سد هیؿَد .دس خذٍل ؿوبسُ ()2
ًشبیح ً LSDـبى هیدّذ ػجهّبی صًذگی هلشف فشٌّگی ًؼجز ثِ فقبلیز فشاغشی ٍ ٌّدبسّبی
هلشفی اص لحبػ هذیشیز ثذى ًوشُ دبییيسشی وؼت وشدُاًذ ٍ ًؼجز ثِ ػجه افشمبد دیٌی ًوشُ ثبالسشی
وؼت وشدُاًذّ .ن چٌیي ػجه صًذگی فقبلیز فشاغشی ًؼجز ثِ ٌّدبسّبی هلشفی ٍ افشمبدار دیٌی ًوشُ
ثبالسشی دس هذیشیز ثذى وؼت وشدُاًذ .اص ًشبیح دیگش خذٍل ایي وِ ػجه صًذگی ٌّدبس هلشفی ًوشُ
ثبالسشی دس هذیشیز ثذى ًؼجز ثِ ػجه صًذگی دس ثقذ افشمبدار دیٌی وؼت وشدُاًذ.
جديل شمارٌ ( :)2مقایسٍ چىدگاوٍ تفايت میاوگیهَای مدیریت بدن در سبکَای زودگی
شاخصَا

خًشٍَا

تفايت میاوگیه

معىیداری

مصرف فرَىگی

فعالیت فزاغتی

-8/32

0/008

َىجار مصزفی

-4/40

0/069

اعتقادات دیىی

6/48

0/006

َىجار مصزفی

3/91

0/209

اعتقادات دیىی

14/80

0/001

اعتقادات دیىی

10/88

0/001

فعالیت فراغتی
َىجار مصرفی

فرضیِ دٍم :ثیي هیضاى فقبلیزّبی فشاغشی ثبهیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخششداًـگبُ آصاد ثَوبى
ساثغِ ٍخَد داسدً .شبیح خذٍل ؿوبسُ (ً )3ـبى هیدّذ وِ ضشیت ّوجؼشگی ثِ دػز آهذُ ثشاثش 0/47
هیثبؿذ وِ اص ًؾش آهبسی هقٌیداس اػز ٍ ایي دٍ هشغیش داسای ّوجؼشگی هؼشمین ٍ هثجز هیثبؿٌذ ٍ
ؿذر ساثغِ ّوجؼشگی هشَػظ اػز.
جديل شمارٌ ( :)3خالصٍ آزمًن ضریب َمبستگی پیرسًن بیه متغیرَای فعالیتَای فراغت ي مدیریت بدن
متغیر ايل

متغیر ديم

ضریب َمبستگی

سطح معىیداری

وتیجٍ آزمًن

فعالیتَای فراغتی

مدیریت بدن

0/464

0/000

معىیدار
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فرضیِ سَم :ثیي هیضاى هلشف فشٌّگی ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد ثَوبى
ساثغِ ٍخَد داسدً .شبیح خذٍل ؿوبسُ (ً )4ـبى هیدّذ ضشیت ّوجؼشگی  0/23ثبػغح هقٌیداسی
 0/002ثیبًگش ایي اػز وِ ایي دٍ هشغیش داسای ّوجؼشگی هؼشمین ٍ هثجز هیثبؿٌذ ٍ ؿذر ساثغِ
ّوجؼشگی ثیي ایي دٍ هشغیش ،ضقیف هیثبؿذ.
جديل شمارٌ ( :) 4خالصٍ آزمًن ضریب َمبستگی پیرسًن بیه متغیرَای مصرف فرَىگی ي مدیریت بدن
متغیر ايل

متغیر ديم

ضریب َمبستگی

سطح معىیداری

وتیجٍ آزمًن

مصزف فزَىگی

مدیزیت بدن

0/228

0/002

معىیدار

فرضیِ چْارم :ثیي هیضاى ٌّدبسّبی هلشف ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد
ثَوبى ساثغِ ٍخَد داسد .ػغح هقٌیداسی  Sig;0/00اػز ٍ ضشیت ّوجؼشگی دیشػَى ( )0/44ثیبًگش
ایي اػز وِ ایي دٍ هشغیش داسای ّوجؼشگی هؼشمین ٍ هثجز هیثبؿٌذ ٍ ؿذر ساثغِ ّوجؼشگی ثیي ایي
دٍ هشغیش ،هشَػظ هیثبؿذ.
جديل شمارٌ ( :) 5خالصٍ آزمًن ضریب َمبستگی پیرسًن بیه متغیرَای َىجارَای مصرفی ي مدیریت بدن
متغیر ايل

متغیر ديم

ضریب َمبستگی

سطح معىیداری

وتیجٍ آزمًن

َىجارَای مصزفی

مدیزیت بدن

0/429

0/000

معىیدار

فرضیِ پٌجن :ثیي هیضاى افشمبدار دیٌی ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد ثَوبى
ساثغِ ٍخَد داسدً .شبیح خذٍل ؿوبسُ (ً )6ـبى هیدّذ ثب سَخِ ثِ ػغح هقٌیداسی  Sig;0/004اػز وِ
ایي همذاس اص  0/05ووشش اػز اص ًؾش آهبسی ساثغِ ثیي ایي دٍ هشغیش هقٌیداس اػز ٍ همذاس ٍ فالهز
ضشیت ّوجؼشگی دیشػَى ( )-0/21ثیبًگش ایي اػز وِ ایي دٍ هشغیش داسای ّوجؼشگی هقىَع ٍ هٌفی
هیثبؿٌذ ٍ ؿذر ساثغِ ّوجؼشگی ثیي ایي دٍ هشغیش ضقیف هیثبؿذ.
جديل شمارٌ ( :) 6خالصٍ آزمًن ضریب َمبستگی پیرسًن بیه متغیرَای اعتقادات دیىی ي مدیریت بدن
متغیز ايل

متغیز ديم

ضزیب َمبستگی

سطح معىیداری

وتیجٍ آسمًن

اعتقادات دیىی

مدیزیت بدن

-0/210

0/004

معىیدار

فرضیِ ششن :ثیي ػي ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد ساثغِ ٍخَد داسد .ثش
اػبع اعالفبر خذٍل ؿوبسُ ( )7ثب سَخِ ثِ ایيوِ ػغح هقٌیداسی  0/43اػز اص ًؾش آهبسی ساثغِ ثیي
ایي دٍ هشغیش هقٌیداس ًیؼز ٍ همذاس ٍ فالهز ضشیت ّوجؼشگی دیشػَى ( )-0/057ثیبًگش ایي اػز وِ
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ایي دٍ هشغیش ثب ّن ّوجؼشگی ضقیفی داسًذ .احشوبل داسد ًضدیىی ػٌیي وِ سمشیجأ سوبم داًـدَیبى دس
فبكلِ ػٌی ًضدیه ثِ ّن ّؼشٌذ ػجت ؿذُ اخشالف ػي ًشَاًذ سأثیش خَد سا ًـبى دّذ.
جديل شمارٌ ( :)7خالصٍ آزمًن ضریب َمبستگی پیرسًن بیه متغیرَای سه ي مدیریت بدن
متغیز ايل

متغیز ديم

ضزیب َمبستگی

سطح معىیداری

وتیجٍ آسمًن

سه

مدیزیت بدن

-0/057

0/426

معىیدار ومیباشد.

فرضیِ ّفتن :ثیي ٍضقیز اؿشغبل ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش داًـگبُ آصاد سفبٍر ٍخَد
داسد .ایي هشغیش دس همیبع اػوی ٍ ثِ فٌَاى دٍ گشٍُ ؿبغل ٍ غیشؿبغل دس ًؾش گشفشِ ؿذُ اػز ٍ ثب
آصهَى سی دٍ گشٍُ هؼشمل هَسد اسصیبثی لشاس گشفز .اعالفبر خذٍل ؿوبسُ (ً )8ـبى هیدّذ ثب سَخِ ثِ
حذ دبییي ( ٍ )-0/41حذ ثبال ( ٍ )0/05ثضسگشش ثَدى ػغح هقٌیداسی ( )0/40اص ( )0/05سفبٍر هیضاى
هذیشیز ثذى ثش حؼت ٍضقیز اؿشغبل هقٌیداس ًیؼز ٍ فشضیِ دظٍّؾ ثبثز ًـذ.
جديل شمارٌ (:)8آزمًن تی بیه دي متغیر يضعیت اشتغال ي مدیریت بدن
يضعیت اشتغال

اوحراف

میاوگیه خطای

استاودارد

استاودارد

0/09244
0/03171

تعداد

میاوگیه

مدیزیت

شاغل

13

2/8149

0/33328

بدن

غیزشاغل

173

2/9958

0/41709

تی
-1/577

درجٍ

معىی-

حد

حد

آزادی

داری

پاییه

باال

184

0/408

-0/414

0/052

فرضیِ ّشتن :ثیي ٍضقیز سأّل ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش سفبٍر ٍخَد داسد .ایي
هشغیش دس همیبع اػوی ٍ ثِ فٌَاى دٍ گشٍُ هدشد ٍ هشأّل دس ًؾش گشفشِ ؿذُ اػز ٍ ثب آصهَى آهبسی سی
دٍ گشٍُ هؼشمل هَسد اسصیبثی لشاس گشفشِ اػز .اعالفبر خذٍل ؿوبسُ (ً )9ـبى هیدّذ ثب سَخِ ثِ حذ
دبییي ( ٍ )-0/287حذ ثبال ( ٍ )0/099ثضسگشش ثَدى ػغح هقٌیداسی ( )0/76اص ( )0/05سفبٍر هیضاى
هذیشیز ثذى ثش حؼت ٍضقیز سأّل هقٌیداس ًیؼز ٍ فشضیِ دظٍّؾ ثبثز ًـذ.
جديل شمارٌ ( :)9آزمًن تی بیه دي متغیر يضعیت تأَل ي مدیریت بدن
يضعیت تأَل

اوحزاف

میاوگیه خطای

استاودارد

استاودارد

تعداد

میاوگیه

0/03247

مدیزیت

مجزد

166

2/9731

0/41836

0/08294

بدن

متأَل

20

3/0672

0/37090

تی
-0/961

درجٍ

معىی

حد

حد

آسادی

داری

پاییه

باال

184

0/769

-0/287

/099
0
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فرضیِ ًْن :ثیي هیضاى دسآهذ ثب هیضاى هذیشیز ثذى داًـدَیبى دخشش سفبٍر ٍخَد داسد .هشغیش دسآهذ
دس همیبع سشسیجی دس ًؾش گشفشِ ؿذُ اػز .ثش اػبع اعالفبر خذٍل ؿوبسُ ( )10هالحؾِ هیؿَد وِ
عجك آصهَى سحلیل ٍاسیبًغ یه عشفِ همذاس  F;2/97ثب ػغح هقٌیداسی  sig;0/02هحبػجِ ؿذُ اػز
وِ ًـبًگش ایي اػز وِ سفبٍر هیضاى هذیشیز ثذى ثشحؼت هیضاى دسآهذ هقٌیداس اػز .ثشای سقییي
هقٌیداس ثَدى سفبٍر هیبًگیيّب اص سٍؽ  LSDاػشفبدُ ؿذُ اػز .وِ ثیـششیي سفبٍر هیبًگیي سا
داًـدَیبًی وِ خَد یب خبًَادُ ایـبى داسای دسآهذی ثیي  750000سب  1249000سَهبى ًؼجز ثِ ػبیش
گشٍُّبی دیگش داسًذ ٍ .ووششیي سفبٍر هیبًگیي ًیض ثِ داًـدَیبًی سقلك داسد وِ داسای دسآهذی ثیي
 1250000سب  1749000سَهبى ّؼشٌذ.
جديل شمارٌ ( :)11خالصٍ آزمًن آوالیس ياریاوس یک طرفٍ بیه دي متغیر درآمد ي مدیریت بدن
مدیریت بدن

مجمًع ومرات

درجٍ آزادی

میاوگیه مربعات

 Fآزمًن

معىیداری

درين گزيٌ

1/955

4

0/489

2/978

0/021

بیه گزيٌ

29/696

181

0/164

مجمًع

31/651

158

مدل رگرسیًوی مدیریت بدن

دس ایي هذل هشغیشّبی هؼشمل دظٍّؾ افن اص هلشف فشٌّگی ،فقبلیزّبی فشاغشیٌّ ،دبسّبی
هلشفی ،افشمبدار دیٌی ،دسآهذ ،ػيٍ ،ضقیز سأّلٍ ،ضقیز اؿشغبل ثِ ؿیَُ هشحلِ ثِ هشحلِ ٍاسد هقبدلِ
ؿذُ اًذ.
جديل شمارٌ ( :)11متغیرَای يارد شدٌ در معادلٍ رگرسیًن برای تبییه ياریاوس مدیریت بدن داوشجًیان دختر
متغیر

ضریب َمبستگی

ضریب تعییه

مقدار F

)Sig (F

Beta

T

)Sig (T

مصزف فزَىگی

0/23

0/05

10/074

0/002

0/228

3/174

0/002

فعالیت َای فزاغتی

0/467

0/218

51/353

0/000

0/467

7/166

0/000

َىجارَای مصزفی

0/44

0/193

43/967

0/000

0/439

6/631

0/000

اعتقادات دیىی

0/210

0/044

8/486

0/004

-0/210

-2/913

0/004

درآمد

0/214

0/064

8/815

0/003

0/214

2/969

0/003

ثب سَخِ ثِ ایي وِ آصهَى هقٌیداسی هشغیشّبی هلشف فشٌّگی ٍ فقبلیزّبی فشاغشی ٍ ٌّدبسّبی
هلشفی ٍ افشمبدار دیٌی ٍ هیضاى دسآهذ ووشش اص  0/05ثَدُ ( )Sig>0/05هیسَاى ًشیدِ گشفز وِ
فشضیبر هشثَط ثِ آىّب سأییذ ؿذُ ٍ ثیي ایي هشغیشّب ثب هذیشیز ثذى اسسجبط هقٌیداسی ٍخَد داسدً .شبیح
خذٍل ثبال ًـبى هیدّذ هشغیشفقبلیزّبی فشاغشی ًمؾ ثؼیبس فوذُای دسسقییي هیضاى اّویز ثِ هذیشیز
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ثذى افشاد داسا ثَدُ اػز .ایي هشغیش ثب لذسر سجییي ٍ سأثیش  47دسكذی ٍ لبثلیز دیؾثیٌی  22دسكذی ٍ
ٌّدبسّبی هلشفی ثب لذسر سجییي  44دسكذی ٍ لبثلیز دیؾ ثیٌی  19دسكذی ٍ هشغیش هلشف فشٌّگی
ثب لذسر سجییي  23دسكذی ٍ لبثلیز دیؾ ثیٌی  5دسكذی اص ٍاسیبًغ هذیشیز ثذى سسجِّبی اٍل ٍ دٍم
ٍ ػَم سأثیشگزاسی سا داسا ّؼشٌذ ٍ .ضشیت ثشبی هٌفی هشغیش افشمبدار دیٌی  -21دسكذ ثیبًگش ایي اػز
وِ ثِ اصای یه ٍاحذ افضایؾ دس همیبع ػٌدؾ افشمبدار دیٌی فشد همذاس  21دسكذ اص هذیشیز ثذى ٍی
وبػشِ هیؿَد ٍ .هشغیش هیضاى دسآهذ ثب لذسر سأثیش ٍ سجییي  21دسكذی ٍ لبثلیز دیؾ ثیٌی  6دسكذی
ٍاسیبًغ هذیشیز ثذى سا ًـبى هیدّذ.
وتیجٍگیری

ثب سَخِ ثِ ایي وِ آصهَى هقٌیداسی هشغیشّبی فقبلیزّبی فشاغشی ٍ ٌّدبسّبی هلشفی ٍ افشمبدار
دیٌی ٍ هیضاى دسآهذ ووشش اص  0/05ثَدُ ( )Sig>0/05هیسَاى ًشیدِ گشفز وِ فشضیبر هشثَط ثِ آىّب
سأییذ ؿذُ ٍ ثیي ایي هشغیشّب ثب هذیشیز ثذى اسسجبط هقٌی داسی ٍخَد داسد.
چٌبًچِ هـبّذُ هیؿَد فقبلیزّبی فشاغشی ًمؾ ثؼیبس فوذُای دس سقییي هیضاى اّویز ثِ هذیشیز
ثذى افشاد داسا ثَدُ اػز .ایي هشغیش ثب لذسر سجییي ٍ سأثیش  47دسكذی ٍ لبثلیز دیؾثیٌی  22دسكذی ٍ
ٌّدبسّبی هلشفی ثب لذسر سجییي  44دسكذی ٍ لبثلیز دیؾ ثیٌی  19دسكذی اص سغییشّبی هذیشیز
ثذى سسجِ اٍل ٍ دٍم سأثیشگزاسی سا داسا ّؼشٌذ .ػَهیي هشغیشی وِ دس هقبدلِ سگشػیَى سأثیش فوذُای ثش
ًحَُ هذیشیز ثذى افشاد ًـبى دادُ اػز ،هشغیش هلشف فشٌّگی ثَدُ اػز وِ لبدس ثِ سجییي ٍ سأثیش 23
دسكذی ٍ لبثلیز دیؾثیٌی  5دسكذی اص سغییشّبی هشغیش هالن ثَدُ اػز .ثب سَخِ ثِ ایي ًشبیح هیسَاى
ًشیدِ گشفز وِ اوثش داًـدَیبى ثیىبس ٍ هدشد ّؼشٌذ ٍ دس ػٌیي خَاًی لشاس داسًذ ٍ عیف ًَخَاًی ٍ
خَاًی هُذگشا ثَدُ ٍ ثِ ٍضـ خَد سَخِ ثیـششی ًوَدُ ٍ وشبةّب ٍ هدالر هخشلف ،فىغّب ٍ
دَػششّبی ٍسصؿىبساى ٍ ٌّشدیـِّبی ػیٌوب ٍ سلَیضیَى ،فیلنّب ٍ ولیخّبی كَسی ٍ سلَیشی ٍ
ؿجىِّبی هبَّاسُ ای ٍ ایٌششًز دس ثؼیبسی اص هَاسد ثِ آػبًی دس دػششع لشاس داسًذ ٍ اخالق ٍ فشٌّگ
آىّب سا سحز سأثیش لشاس هی دٌّذ ٍ خَاًبى ثِ ساحشی هُذ سٍص سا اخز ًوَدُ ٍ خَد سا ثب سَخِ ثِ ٌّشدیـِ یب
خَاًٌذُ یب ٍسصؿىبس ٍ یب ؿخلیز هَسد لجَل خبهقِ دسػز هیوٌٌذ ٍ اص ؿیَُ صًذگی آىّب الگَ ثشداسی
هیوٌٌذ .ثِ سقجیش گبفوي افشاد دس ٌّگبم وٌؾ هشمبثل هیوَؿٌذ خٌجِای اص خَد سا ًوبیؾ دٌّذ وِ هَسد
دزیشؽ دیگشاى ثبؿذ ٍ .دس سحمیك حبضش ثیي ػجه صًذگی افشمبدی دیٌی ثب هذیشیز ثذى ساثغِ ٍ
ّوجؼشگی هٌفی دیذُ ؿذ .ضشیت ثشبی هٌفی هشغیش افشمبدار دیٌی ( )-0/21ثیبًگش ایي اػز وِ ثِ اصای
یه ٍاحذ افضایؾ دس همیبع ػٌدؾ افشمبدار دیٌی فشد همذاس  21دسكذ اص هذیشیز ثذى ٍی وبػشِ
هیؿَد .ثب سَخِ ثِ ایي وِ سػبًِّبی خوقی ثِ ٍیظُ هبَّاسُ ٍ ایٌششًز سٍاج ثیثٌذ ٍثبسی اخاللی ،همبثلِ
ثب ٌّدبسّبی اخشوبفی خبهقِ ػٌشی ،فذم دبیثٌذی هزّجی ٍ ًجَدى حشین دس سٍاثظ ثیي دخشش ٍ دؼشّب سا
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سشٍیح هیوٌٌذ ٍلی ایي داًـدَیبى ٌَّص ثِ اسصؽّبی خبًَادگی ٍ فشٌّگ ػٌشی ٍ ثبٍسّبی اخاللی ٍ
دیٌی خَد دبیثٌذ ّؼشٌذ ٍ احشوبل داسد ایي ثِ خبعش افشمبد دیٌی ػٌشی سضبیز ٍ لٌبفز ثِ خَاػز ٍ
اسادُ خذاًٍذ دس خلك ٍ آفشیٌؾ ٍ سشویت افضبء ٍ غیشُ ثبؿذ وِ ووشش ثِ دػز دس وبس خذا ثشدى هَافمز
ًـبى هیدٌّذ ٍ .سفبیز افشذال یقٌی لذس وفبف آى اًذاصُ اص اهىبًبر صًذگی وِ اًؼبى سا اص دیگشاى ٍ
دسخَاػز اص آىّب ثیًیبص وٌذ سا دس دیؾ ثگیشًذ ٍ اص دػشىبسی كَسر ٍ اًذام ٍ هلشف ثیسٍیِ ٍ اػشفبدُ
ًبثدب ٍ ًبهٌبػت اص اهىبًبر صًذگی خَدداسی هیوٌٌذ .دٌدویي هشغیش هیضاى دسآهذ ثب لذسر سأثیش ٍ سجییي
 21دسكذی ٍ لبثلیز دیؾثیٌی  5دسكذی اص سغییشّبی هذیشیز ثذى سا ًـبى هیدّذ ٍ .ثب سَخِ ثِ ایي
وِ ػغح هیضاى دسآهذ خَد یب خبًَادُ داًـدَیبى دخشش دس ػغح هشَػظ ٍ هشوبیل ثِ ثبال ثَد هیسَاى
ًشیدِ گشفز وِ ّش چِ هیضاى دسآهذ ثبال سش ثبؿذ داًـدَیبى ثیـشش ثِ سػیذگی اص ثذى خَد هیدشداصًذ.
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