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چکیدٌ

خبٔقٝپزیشی ٘ٛفی فشآیٙذ وٙص ٔتمبثُ اختٕبفی استو ٝدسآٖ ،فشد ٙٞدبسٞب ،اسصشٞب  ٚدیٍش فٙبغش
اختٕبفی ،فشٍٙٞی  ٚسیبسی ٔٛخٛد دس ٌش ٜٚیب ٔحیظ پیشأ ٖٛخٛد سا فشا ٔیٌیشد ،آٖ سا دس٘ٚی  ٚثب
ضخػیت خٛد ،یٍب٘ٔ ٝیوٙذٞ .ذف وّی ایٗ تحمیك ،تقییٗ فٛأُ اختٕبفی ٔشتجظ ثب خبٔقٝپزیشی دیٙی
 ٚسیبسی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ٔیثبضذ .سٚش تحمیك ،سٚش تٛغیفی اص ٘ٛؿ پیٕبیص  ٚثٝ
ِحبػ ٞذف ،تحمیك وبسثشدی ثٛد .خبٔق ٝآٔبسی پژٞٚص ،وّی ٝدا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝا ٚ َٚد ْٚپبسسآثبد
دس سبَ تحػیّی ٔ 1397-98یثبضذ و ٝتقذاد وُ آٖٞب ٘ 10446فش ثٛد .حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثش اسبس سٚش
وٛوشاٖ ٘ 313فش ث ٝدست آٔذ ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبسی ٔذاسس ث ٝسٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی عجمٝای ٔتٙبست ا٘تخبة ضذ.
اثضاس ا٘ذاصٌ ٜیشی ،پشسطٙبٔٔ ٝحمك سبخت ٝثٛد و ٝافتجبس آٖ ثش اسبس افتجبس غٛسی ث ٝتبییذ سسیذ ٔ ٚیضاٖ
پبیبیی اثضاس ثب استفبد ٜاص ضشیت آِفبی وشا٘جبخ دس حذ لبثُ لج َٛثشآٚسد ٌشدیذ٘ .تبیح تحمیك ٘طبٖ داد وٝ
ثیٗ فٛأُ اختٕبفی ٔشتجظ ثبخبٔقٝپزیشی دیٙی  ٚسیبسی دا٘صآٔٛصاٖ پسش  ٚدختش ٔتٛسغ ٝضٟش پبسس-
آثبد ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.
ٍاصگاى کلیدی :فٛأُ اختٕبفی ،خبٔقٝپزیشی دیٙی ،خبٔقٝپزیشی سیبسی ،دا٘صآٔٛصاٖ پسش  ٚدختش
ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد.

 .1کبرشنبسی ارشد جبمعهشنبسی دانشگبه آساد اسالمی واحد تبزیش.
 .2عضو هیبت علمی واحد تبزیش ،گزوه علوم اجتمبعی ،دانشگبه آساد اسالمی ،تبزیش– ایزان (نویسنده مسئول).

دوا
مقدمٍ

خبٔقٝپزیشی یب اختٕبفی ضذٖ ،اص ٘ؾش ِغٛی ثٔ ٝقٙبی ا٘غجبق  ٚآضٙبسبصی ثب خبٔق ٝاست(حكضٙبس ٚ
ٕٞىبساٖ .)842 :1387 ،دس خبٔقٝضٙبسی ،ایٗ ٔف ْٟٛث ٝفشایٙذی اعالق ٔیضٛد و ٝدس آٖ ،افشاد ٚیژٌی-
ٞبیی وست ٔیوٙٙذ و ٝضبیست ٝفضٛیت آٖٞب دس خبٔق ٝاست( .)Scruton, 2007: 649ث ٝفجبست دیٍش،
خبٔقٝپزیشی ٘ٛفی فشآیٙذ وٙص ٔتمبثُ اختٕبفی است و ٝدس آٖ ،فشد ٙٞدبسٞب ،اسصشٞب  ٚدیٍش فٙبغش
اختٕبفی ،فشٍٙٞی  ٚسیبسی ٔٛخٛد دس ٌش ٜٚیب ٔحیظ پیشأ ٖٛخٛد سا فشا ٔیٌیشد ،آٖ سا دس٘ٚی  ٚثب
ضخػیت خٛد ،یٍب٘ٔ ٝیوٙذ(سّیٕی  ٚداٚسی .)144 :1385 ،خبٔقٝپزیشی  ٚاخضای آٖ ٔب٘ٙذ خبٔقٝپزیشی
دیٙی ،یه «استشاتژی» تّمی ٔیضٛد ،صیشا ث ٝفمیذ ٜا٘ذیطٕٙذاٖ فّ ْٛاختٕبفی  ٚخبٔقٝضٙبسبٖ ،یه
خبٔق ٝیب ٌشٔ ٜٚقیٗ اص ٔىب٘یسٓ خبٔقٝپزیشی ث ٝفٛٙاٖ ٘ٛفی استشاتژی ثشای حفؼ ا٘سدبْ اختٕبفی ٚ
ٚحذت ٌشٞٚی ثٟشٔ ٜیٌیشد( .)Michener & et. Al…, 1990ثب تٛخ ٝث ٝایٗ تقبسیف ٔطخع ٔیضٛد
و ٝدس حٛص ٜخبٔقٝپزیشی دیٙی حذالُ ثب د ٚدست ٝاص ٔفبٞیٓ ٔٛاخٞ ٝستیٓ .دست ٝأ َٚفبٞیٓ ٔشتجظ ثب
ٔم ِٝٛتٛحیذ است  ٚدست ٝد ْٚوٙصٞب  ٚسفتبسٞبیی است و ٝا٘سبٖ ثشای حػ َٛثٔ ٝشتج ٝا َٚوٕٞ ٝبٖ
افتمبد ث ٝتٛحیذ است ،ا٘دبْ ٔیدٞذ .ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ چٙیٗ ثیبٖ داضت و ٝدس حٛص ٜخبٔقٝپزیشی دیٗ،
٘یبص است ٞش د ٚدست ٝاص ٔفبٞیٓ آٔٛصش داد ٜضٛد .دست ٝا َٚؤ ٝیتٛاٖ اص آٖ ثب فٛٙاٖ افتمبدات ٔزٞجی
٘بْ ثشد ؤ ٝدٕٛفٝای اص اسصشٞبی فشدی سا دس ثش ٔیٌیشد و ٝث ٝغٛست ثشداضتٞبی ٔزٞجی ،فّٕی ٚ
اختٕبفی ٕ٘بیبٖ ٔیضٛدٞ .ذف افتمبدات ٔزٞجی ایدبد تػٛیشی دس ر ٗٞاست و ٝاحسبس فشدی  ٚخٕقی
ٛٞیت سا دسوٙطٍش تمٛیت ٔیوٙذ(٘ٛاثی٘ژاد .)227 :1386 ،دست ٝد ْٚسا ٔیتٛاٖ دسغبِت ضقبئش دستٝثٙذی
ٕ٘ٛد .ضقبئشی ؤ ٝقغٛف ث ٝسفتبسٞبی اخاللی ٔ ٓٞ ٚقغٛف ث ٝسفتبسٞبی  ٚوٙصٞبی دیٙی استٚ .لتی
یه فشد ٔؤٔٗ ٔیتٛا٘ذ اص سش افتمبد دست ث ٝسفتبس  ٚوٙص ضقبئشی ثض٘ذ و٘ ٝسجت ث ٝحمیمت آٖ دس رٗٞ
ٚ ٚخٛد ضخػی  ٚدس خبٔق ٚ ٝدس لجبَ ٛٞیت اختٕبفی ٘ٛفی تطبث ٚ ٝیىسب٘ی احسبس وٙذ  ٚدس ٔشحّٝ
ثبالتش ضٙبخت اص ایٗ أٛس دس ٚخٛد أ ٚحمك ٌشدد .ثش اسبس ایٗ ثحثٞب و ٝتبؤ ٖٛٙغشح ضذ ٔیتٛاٖ
چٙیٗ ٘تیدٌ ٝشفت خبٔقٝپزیشی دیٙی ثش «٘ح ٜٛا٘تمبَ ٔفبٞیٓ افتمبدی اص یه س ،ٛاسائ ٝضقبئش دیٙی دس
لبِت وٙصٞبی اخاللی  ٚفمٟی اص سٛی دیٍش دالِت داسد وٙٔ ٝتح ث ٝایدبد ٍ٘شش ٔجتٙی ثش ٞذفداس
ثٛدٖ حیبت ا٘سبٖ دس ٘ضد وٙطٍشاٖ اختٕبفی ضٛد» ٔیثبضذ(ٕٞبٖ .)228 :اص ثیٗ فٛأُ اختٕبفی ٔختّف
خب٘ٛادٟٓٔ ٜتشیٗ وبسٌضاس خبٔقٝپزیشی دیٙی  ٚسیبسی دس ٔشحّ ٝخبٔقٝپزیشی ٘خستیٗ است .اسصشٞبی
یبد ٌشفت ٝضذ ٜدس خب٘ٛاد ٜدس صٔی ٝٙأٛس ٔزٞجی  ٚسیبسی تبثیشٌزاستش اص سبیش وبٖ٘ٞٛبست؛ صیشا ،دس یه
فضبی فبعفی  ٚغٕیٕی غٛست ٔیثٙذد(ضشیف حیذسی .)1392 ،اص فٛأُ اختٕبفی دیٍش دسخبٔقٝپزیشی
دیٙی  ٚسیبسی ٟ٘بد آٔٛصش ٚپشٚسش است آٔٛصش  ٚپشٚسش سسٕی ث ٝضىُ أشٚصی ثشای پبسخٍٛیی
ث٘ ٝیبصٞب ٔ ٚطىالت ٔ ٚسبئُ سٚصافض ٖٚفش ًٙٞخبٔق ٝضٟشی -غٙقتی ثٚ ٝخٛد آٔذ ٜاستٔ .ذاسس ثٝ
پشٚسش اخاللی وٛدوبٖ ٘یض تٛخ ٝخبظ داس٘ذ؛ فال ٜٚثش آٖ پشٚسش دیٙی پشٚسش سیبسی دس ٔذاسس

یر

ینی

سیا

غٛست ٔی ٌیشد .فشاٌشدی و ٝفشد اص عشیك آٖ خٟتٌیشی اسبسی سیبسی خٛد سا دس ٔحیظ خبٔق ٝوست
ٔیوٙذ .یب ث ٝتقشیف دیٍش پشٚسش سیبسی فشاٌشدی است و ٝاص عشیك آٖ اسصشٞبی اختٕبفی  ٚسیبسی
ث٘ ٝسُ ثقذ ٔٙتمُ ٔیضٛد ٔ ٚیتٛاٖ ث ٝعٛس خالغ ٝتقشیف وشد و ٝپشٚسش سیبسی فشاٌشد خزة ٚ
دس٘ٚی وشدٖ ٙٞدبسٞب  ٚاسصشٞبی ٘ؾبْ سیبسی خبٔق ٝاست .دس خبٔق ٝأشٚص ،پشٚسش سیبسی ث ٝفٛٙاٖ
یه وبسوشد آضىبس ٘ؾبْٞبی آٔٛصش  ٚپشٚسش ث ٝفٛٙاٖ یه فشاٌشد اختٕبفی ٔطشٚؿ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس
ٌشفتٔ ٚ ٝسئِٛیت ایدبد آٌبٞی ّٔی ٚ ٚفبق سیبسی ثٔ ٝذاسس ٚاٌزاس ضذ ٜاست(فاللٝثٙذ .)1388 ،سسب٘ٝ
٘یض اثضاسی است ثشای ثشلشاسی استجبط و ٝیب حبُٔ  ٚیب ٚاسظ پیبْ است (ایٍّٙس .)37 :1377 ،سسب٘ٞٝب دس
ع َٛفٕش خٛد داسای تٛٙؿ دس٘ٛؿ ٘ ٚح ٜٛتأثیشٌزاسی ثٛدٜا٘ذ؛ سٚص٘بٔٞٝب٘ ،طشیبت ادٚاسیٔ ،دالت اص پبیبٖ
لشٖ ٞیدذٔ ٓٞیالدی ث ٝثقذ دس غشة سٚاج یبفتٙذ .أب تقذاد خٛا٘ٙذٌبٖ آٖٞب ٘سجتبً ا٘ذن ثٛد .تٟٙب دس یه
لشٖ پس اص آٖ ثٛد و ٝایٗ ٌٔ ٝ٘ٛغبِت چبپی خضیی اص تدشثٞ ٝش سٚصٔ ٜیّیٖٞٛب ٘فش ٌشدیذٜ؛ ٍ٘ششٞب ٚ
فمبیذ آٖٞب سا تحت تأثیش لشاس داد٘ذٌ .ستشش سسب٘ٞٝبی ٍٕٞب٘ی ٔتىی ثش اسٙبد چبپی ،ث ٝصٚدی ثب
استجبعبت اِىتش٘ٚیىی ٕٞشاٌ ٜشدیذ ث ٝغٛستی و ٝأشٚص ٜسسب٘ٞٝبی خٕقی ٍ٘ششٞب  ٚثیٙصٞبی ٔشدْ سا
فٕیمبً تحت تأثیش لشاس ٔیدٙٞذ .آٖٞب ا٘ٛاؿ ٌ٘ٛبٌ ٖٛاعالفبت سا و ٝافشاد ث ٌٝ٘ٛ ٝدیٍشی وست ٘خٛاٙٞذ
وشد ا٘تمبَ ٔیدٙٞذ(ٌیذ٘ض.)87 :1378 ،
اص سٛی دیٍش خبٔقٝپزیشی سیبسی یىی دیٍش اص اثقبد خبٔقٝپزیشی است و ٝثشای دِٚتٞب اص إٞیت ٚ
حسبسیت ثبالیی ثشخٛسداس است .عجك تقشیف إِٓ٘ٛذ ،1خبٔقٝپزیشی سیبسی فشآیٙذی است و ٝاص عشیك آٖ
اسصشٞب  ٚایستبسٞبی سیبسی افشاد ضىُ ٔیٌیشد(إِٓ٘ٛذ  ٚدیٍشاٖ .)1381 ،یىی اص ٘ؾشیٞٝبی ٔ ٟٓدس
صٔی ٝٙخبٔقٝضٙبسی سیبسی ،خبٔقٝپزیشی سیبسی است و ٝدس صٔی ٝٙتجییٗ سفتبسٞبی سیبسی (ٔطبسوت)
وبسثشد صیبدی داسد .ا٘ذیطٕٙذاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسی سا فشآیٙذ ٔستٕش یبدٌیشی سفتبسٞب ،ا٘ذیطٞٝب ٚ
ٍ٘ششٞبی سیبسی ٔیدا٘ٙذ .فشآیٙذی و ٝثٛٔ ٝخت آٖ ،افشاد ضٕٗ آضٙب ضذٖ ثب ٘ؾبْ سیبسی اص عشیك
وست اعالفبت  ٚتدشثیبت ثٚ ٝؽبیف ،حمٛق ٘ ٚطب٘ٞٝبی خٛیص دس خبٔق ٝپی ٔیثش٘ذ(لٛاْ.)77 :1384 ،
خبٔقٝپزیشی ٔؤثش ٔیتٛا٘ذ ث ٝثسیح تٛدٜٞب  ٚفشا ٓٞوشدٖ صٔیٔ ٝٙطبسوت آٖٞب ٔٙدش ضٛد .خبٔقٝپزیشی
سیبسی ٔقٕٛالً اص عشیك فٛأُ اِٚی ٚ ٝثب٘ٛی ٝغٛست ٔیٌیشد .فٛأُ ٔٛسد ٘ؾش دس ایٗ ٔٛسد فجبستٙذ اص:
فٛأُ اِٚی( ٝخب٘ٛادٌ ٚ ٜشٜٞٚبی ٕٞسٗ) ،فٛأُ ثب٘ٛیٔ( ٝحیظٞبی آٔٛصضیٚ ،سبیُ استجبط خٕقی،
ا٘دٕٗٞبی اسادی ،دیٗ ٟ٘ ٚبدٞبی دیٙی) .ایٗ فٛأُ اص س ٝعشیك تمّیذ ،آٔٛصش  ٚاٍ٘یضش ثش سفتبس
سیبسی افشاد تأثیش ٌزاضت ٚ ٝثبفث ٔیض٘ٛذ و ٝافشاد ثِ ٝحبػ سیبسی ٔٙفقُ یب فقبَ ثبضٙذ(فیشٚصخبئیبٖ،
.)77 :1380
ٞذف ایٗ پژٞٚص تقییٗ فٛأُ اختٕبفی ٔشتجظ ثب خبٔقٝپزیشی دیٙی  ٚسیبسی دا٘صآٔٛصاٖ دختش ٚ
پسش دس ٔمغـ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ٔیثبضذ .دِیُ فٕذ ٜا٘تخبة ایٗ ضٟش ثشای پژٞٚص ایٗ ثٛد وٝ
. Gabriel Almond
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دوا

تحمیمی ثب ایٗ ٔٛضٛؿ دسایٗ ضٟش غٛست ٍ٘شفت ٝثٛدِ .زا ثشای اعالؿ اص ٚضقیت ٔٛخٛد دس صٔی ٝٙخبٔق-ٝ
پزیشی دیٙی  ٚسیبسی دا٘صآٔٛصاٖ دختش  ٚپسش دس ٔمغـ ٔتٛسغ ٝا ٚ َٚد ْٚتحمیمی ثب ایٗ ٔضٕٖٛ
ا٘دبْ داد ٜضذ تب خب٘ٛادٜٞب ،ثش٘بٔٝسیضاٖ  ٚدستا٘ذسوبساٖ ثتٛا٘ٙذ اص ٘تبیح چٙیٗ پژٞٚطی استفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
اَداف تحقیق

ّدف کلی

 تقییٗ فٛأُ اختٕبفی ٔشتجظ ثب خبٔقٝپزیشی دیٙی  ٚسیبسی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد.اّداف جشئی

 تقییٗ ساثغ ٝثیٗ ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد تقییٗ ساثغ ٝثیٗ ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد تقییٗ ساثغ ٝثیٗ ٔیضاٖ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد تقییٗ ساثغ ٝثیٗ ٔیضاٖ افتٕبد اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد تقییٗ ساثغ ٝثیٗ ٔیضاٖ افتٕبد اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد. تقییٗ ساثغ ٝثیٗ ٔیضاٖ تٕبیُ ث ٝفقبِیت ٌشٞٚی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟشپبسسآثبد
 تقییٗ ساثغ ٝثیٗ ٔیضاٖ تٕبیُ ث ٝفقبِیت ٌشٞٚی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟشپبسسآثبد
 تقییٗ ساثغ ٝثیٗ ٔیضاٖ ٔطبسوت  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسس آثبد تقییٗ ساثغ ٝثیٗ ٔیضاٖ ٔطبسوت  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسس آثبد.اجتماعی شدن یا جامعٍپذیزی

اختٕبفی ضذٖ یب خبٔقٝپزیشی ٔفٟٔٛی است و ٝث ٝتٛغیف  ٚتجییٗ چٍٍ٘ٛی سفتبسٞبیی ٔیپشداصد
و ٝفشد سا لبدس ٔیسبصد تب ثب فش ًٙٞخبٔق ٝخٛدش سبصش یبثذ .دس ٚالـ ،خبٔقٝپزیشی «فشآیٙذی است وٝ
ثش اسبس آٖ ،فشد ث ٝاوتسبة لٛا٘یٗ ،سفتبس ٘ ٚؾبْ ثبٚسٞب  ٚثبصخٛسدٞبی خبٔق ٝیب ٌشٔ ٜٚطخػی دست
ٔییبثذ تب ثتٛا٘ذ دس دس ٖٚآٖ خبٔق ٝص٘ذٌی وٙذ»(دادستبٖ .)179 :1386 ،دس خبٔقٝپزیشی ،خبٔق ٝث ٝاِمبی
اسصشٞب ٙٞ ٚدبسٞبی خٛیص ث ٝافشاد ٘بئُ ٔیآیذ(ٔٙغمی .)58 :1383 ،اصعشیك اختٕبفیضذٖ ،فشد ضی-ٜٛ
ٞبی ص٘ذٌی خبٔق ٝخٛد سا فشا ٔیٌیشد؛ ضخػیتی وست ٔیوٙذ  ٚآٔبدٌی سفتبس ث ٝفٛٙاٖ فضٛی اص یه
خبٔق ٝسا پیذا ٔیوٙذ .ا ٚیبد ٔی ٌیشد خٛدش سا ثب سیستٓ خذیذ ا٘غجبق داد ٚ ٜسفتبسی ٔغبثك ثب ا٘تؾبسٞبی

یر
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خبٔق ٝا٘دبْ دٞذ(ٔقب٘ٚت اختٕبفی  ٚپیطٍیشی اص ٚلٛؿ خشْ .)100 :1383 ،دس ٚالـ ،ا٘سبٖ دس فشآیٙذ
خبٔقٝپزیشی استو ٝاص عشیك وٙصٞبی ٔتمبثُ اختٕبفی ،ضی ٜٛسا ٜسفتٗ ٌ ٚفتٗ سا ٔیآٔٛصد  ٚث ٝتذسیح
ث ٝوست تدشثٞٝبی ٔختّف ٔیپشداصد(ستٛد .)49 :1386 ،ٜدس ایٗ ٔیبٖ ،خبٔق ٝ٘ ٝتٟٙب ثشای ثمبی خٛد،
افشاد خبٔق ٝسا ث ٝضیٜٞٛبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٔٛصش ٔیدٞذ تب آٖٞب ٕ٘بدٞب ،اٍِٞٛب ،اسصشٞب ٙٞ ٚدبسٞبی
اختٕبفی سا دس سٚاثظ ٔتمبثُ خٛد ث ٝوبس ثٍیش٘ذ ،ثّى ٝدس تالش است تب ثب دٌشٌ٘ٛیٞبیی و ٝدس ٘ؾبْ
اختٕبفی  ٚتشویت افشاد خبٔق ٝث ٝفّت ٔشي ٔ ٚیش ،صاد ِٚ ٚذ ٟٔ ٚبخشت سخ ٔیدٞذ ،ث ٝخٛدسبصی ٚ
٘ٛسبصی خٛیص ثپشداصد تب اص ایٗ عشیك ،دس٘ٚی ضذٖ فٙبغش اختٕبفی دس افشاد خبٔق ٝأىبٖپزیش ضٛد.
ثشای ایٗ و ٝخبٔق ٝداسای ا٘سدبْ  ٚدٚأی ٔقم َٛثبضذ ،ثبیذ داسای اخٕبؿ ٚ ٚفبق وبفی ثبضذ .ا٘سدبْ ٚ
دٚاْ ثیطتش خبٔق ٝثستٍی ثٔ ٝیضاٖ خبٔقٝپزیشی افشاد داسد .اٌش خبٔق ٝفٙبغش اختٕبفی  ٚفشٍٙٞی خٛد سا
دس ٔسیش خٛاستٞٝبی اختٕبفی -التػبدی افشاد خبٔق ٝلشاس دٞذ  ٚثب ٘یبصٞبی آٖٞب ٍٕٞبٔی وٙذ ،آٔٛصش
 ٚخبٔقٝپزیشی افشاد ث ٝسِٟٛت ا٘دبْ ٔیضٛد .دس غیش ایٗ غٛست٘ ،بسبصٌبسیٞب ٘ ٚبوبٔیٞب ثشٚص خٛاٙٞذ
وشد(سیفاِٟی.)129 :1386 ،
ث ٝعٛس وّی ،س٘ٚذ اختٕبفی ضذٖ ،چٙیٗ ٔغشح ٔیوٙذو ٝثیٗ ضخع  ٚخبٔق ٝ٘ ٝتٟٙب تضبد  ٚخذایی
٘یست ،ثّى ٝتذا ٚ ْٚتذاخُ ٚخٛد داسد ٔ ٚدبصاتٞب ثخطی اص س٘ٚذ اختٕبفی ضذٖ ٞستٙذ .ث ٝایٗ ضىُ
و ٝفٛأُ اختٕبفی وشدٖ ثشای آٖ و ٝثش دس٘ٚی وشدٖ ٙٞدبسٞب تأویذ وٙٙذ ،اص ٔدبصاتٞب استفبدٔ ٜی-
وٙٙذ .ث ٝفجبست دیٍش ،آثبس اختٕبفی ضذٖ ثب تأویذ ثش ٔدبصاتٞب ٌستشش  ٚدٚاْ ٔییبثذ  ٚاختٕبفی ضذٖ
ثبفث ٔیضٛد تب ٘مصٞب ٔ ٚدبصاتٞب ثخص خذایی٘بپزیشی اص ضخػیت فشد ض٘ٛذ؛ ث٘ ٝحٛی و ٝاستجبط
سفتبس ثب ٙٞدبسٞب ٘ ٝتٟٙب پزیشفت ٝضٛد ،ثّى ٝثٚ ٝسیّ ٝخٛد فشد خستد ٛضٛد(سٚض.)59-61 :1387 ،ٝ
ِٛٞی ًٙضیذ ) (Holling Sheadس ٝاغُ اِٚی ٝسا دس اختٕبفی ضذٖ ٞش فشد ث ٝضشح صیش افالْ وشد ٜاست:
 فشد ،سفتبس اختٕبفی سا دس ایدبد ساثغ ٚ ٝتأثیشپزیشی اص دیٍشاٖ دس اختٕبؿ یبد ٔیٌیشد. فشٍٙٞی و ٝفشد دس آٖ ث ٝد٘یب آٔذ ٚ ٜثضسي ٔیضٛدٔ ،طخع ٔیوٙذ و ٝا ٚچ ٝوبسی ثبیذ فشا ٌیشد ٚچ ٝفّٕی اص خٛد ٘طبٖ دٞذ .تىبُٔ فشاٌیشی  ٚآٔٛصشپزیشی فشد دس خبٔق ٝصٔب٘ی ٔحمك ٔیضٛد وٚ ٝی
ثتٛا٘ذ ث ٝعٛس ٔؤثش دس اختٕبفی ضذٖ ٘ ٚمص پزیشفتٗ دس ٌش ٜٚایفبی ٘مص وٙذ(یبٚسصاد.)40 :1382 ،ٜ
خشیبٖ اختٕبفی ضذٖ فشد سا ثبیذ اص د ٚثُقذ ثشسسی وشد :ثقذ فشدی  ٚثقذ اختٕبفی .ثُقذ فشدی اختٕبفی
ضذٖ فجبست است اص :فشآیٙذ یبدٌیشی و ٝاص عشیك آٖ ،فشد ٛٞیت اختٕبفی خٛد سا پیذا ٔیوٙذ ٘ ٚحٜٛ
ص٘ذٌی دس خٕـ سا فشا ٔی ٌیشد  ٚثُقذ اختٕبفی آٖ ٘یض فشآیٙذی است و ٝخبٔق ٝاص عشیك آٖ ث ٝآٔٛصش
افضبی خٛد ث ٝتٙؾیٓ أٛس اختٕبفی  ٚتذا ْٚص٘ذٌی اختٕبفی ٔیپشداصد(سیفاِٟی .)128 :1386 ،اِجتٝ
خبٔقٝپزیشی ٔٛلقی ٔغشح ٔیضٛد و ٝاِضىبَ دس تقبُٔ اختٕبفی ٚخٛد داضت ٝثبضذٚ .لتی غحجت اص ایٗ
ٔف ٚ ْٟٛدیٍش ٔسبئُ اختٕبفی ٔیضٛد ،الصْ است ثٔ ٝسبئُ صیستی ،ا٘سبٖضٙبسی ،سٚاٖضٙبسی ٌ ٚش-ٜٚ
ٞبی ٔطىُداس ٘یض تٛخ ٝضٛد .ثٞ ٝش حبَ  ٕٝٞایٗٞب یه تفىش  ٚثیٙص دسٔب٘ی سا ٔیعّجذ .ثشسسی ایٗ

دوا

ٔسبئُ ٔیتٛا٘ذ ث ٝضٙبخت فٛأُ ثیٕبسیصا ٌٕٝٞ ٚیش اختٕبفی وٕه وٙذ؛ چشا و ٝایٗ پذیذٜٞب خٛد ثٝ
خٛد ٔیتٛا٘ٙذ ث ٝغٛست ٌستشد ٕٝٞ ٜحٛصٜٞب سا دسٌیش٘ذ(سثب٘ی .)67 :1383 ،ثٙبثشایٗ فشد خبٔقٝپزیش وسی
استو ٝثش اثش ٕٛٙٞا ضذٖ ثب ٙٞدبسٞبی ٌشٞٚیٚ ،ؽبیف ٌشٞٚی سا پزیشفت ٚ ٝساٜٞبی ٕٞىبسی سا ضٙبختٝ
 ٚث ٝایٗ تشتیت داسای سفتبسٞبی ٌش ٜٚپسٙذ ضذ ٜاست .خشیبٖ خبٔقٝپزیشی ث ٝد ٚغٛست پیص ٔیسٚد.
یقٙی ٌبٞی اٚلبت ٌش ٜٚفٕذاً ث ٝخبٔقٝپزیش وشدٖ فشد ٔیپشداصدٔ ،ب٘ٙذ صٔب٘ی و ٝخب٘ٛادٔ ٚ ٜذسس ٝآٌبٞب٘ٝ
ٙٞدبسٞبی ص٘ذٌی ٌشٞٚی سا ث ٝوٛدن آٔٛصش ٔیدٙٞذ ٌ ٚبٞی ٘یض ص٘ذٌی ٌشٞٚی ،خٛد ث ٝخٛد فشد سا
خبٔقٝپزیش ٔیوٙذٔ .ثُ ٚلتی و ٝسفتبس پذساٖ ٔ ٚبدساٖ ثیآٖ و ٝخٛد آٖٞب ٔتٛخ ٝثبضٙذ سشٔطك وٛدوبٖ
لشاس ٔیٌیشد(ضٕس اسفٙذآثبد .)159 :1384 ،خبٔقٝپزیشی داسای ٞذفٞبیی است و ٝثٟٓٔ ٝتشیٗ آٖٞب
اضبسٔ ٜیضٛد:
یىی اص ٔمبغذ خبٔقٝپزیشی فشد دس خبٔق ٝایٗ است و ٝا ٚآداة  ٚسس ،ْٛسٙتٞب ،فمبیذ  ٚسفتبسٞبی
خبٔق ٝسا ثپزیشد  ٚث ٝآٖٞب فُٕ وٙذ تب أىبٖ ص٘ذٌی اختٕبفی ٔیسش ضٛد(سیفاِٟی.)131 :1386 ،
خبٔقٝپزیشی ثٕٞ ٝبٖ ٔیضاٖ و ٝفبدات  ٚسفتبس فشد سا ٔغبثك ٙٞدبسٞبی اختٕبفی تحت ٘ؾٓ  ٚا٘ضجبط
دس ٔیآٚسد ،ث ٝا ٚأیذ  ٚآسصٔ ٓٞ ٚیدٞذ .فشاٌشد خبٔقٝپزیشی اص عشیك ثشآٚسد ٜوشدٖ خٛاستٞٝب ،آسصٞٚب،
أیذٞب  ٚسٛداٞبی فشدی یب ٕٔب٘قت اص دستیبثی ث ٝآٖٞب ،ثشای فشد ٛٞیت ٔیآفشیٙذ .ایٗ فشاٌشد٘ ،مص-
ٞبی اختٕبفی ٍ٘ ٚششٞب ،ا٘تؾبسات ٌ ٚشایصٞبی ٔشثٛط ث ٝآٖ ٘مصٞب سا ث ٝفشد ٔیآٔٛصد .یىی دیٍش اص
ٞذفٞبی خبٔقٝپزیشی ،آٔٛصش ٟٔبستٞب ث ٝافشاد است تب ثب اوتسبة  ٚیبدٌیشی ایٗ ٟٔبستٞب ثتٛا٘ٙذ دس
خبٔقٙٔ ٝطأ اثش ٚالـ ض٘ٛذ(فاللٝثٙذٞ .)93 :1380 ،ذف دیٍش اختٕبفی ضذٖ ،لبٖ٘ٛپزیشی است .دس ٚالـ
س٘ٚذ لبٖ٘ٛپزیشی اص دٚس ٜوٛدوی  ٚعی فشآیٙذ اختٕبفی ضذٖ فشد ث ٝدست ٔیآیذ و ٝثب ٚیژٌیٞبی
ضخػیتی ،فش ًٙٞفٕٔٛی خبٔق ،ٝسبختبسٞبی فٕٔٛی  ٚسبصٔبٖ افىبس  ٚضخػیت افشاد ٔشتجظ است.
پیشیىٍ تحقیق

اسذ٘ژاد( ،)1393دستحمیمی ثبفٛٙاٖ "ٔمبیس٘ ٝمص خب٘ٛادٔ ٚ ٜذسس ٝدسخبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ
دختش ٔمغـ ٔتٛسغ ٝفیشٚصآثبد فبسس" ث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ و ٝثیٗ خبٔقٝپزیشی دیٙی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیش
ٚاثستٔ ٚ ٝتغیشٞبی ٔستمّی چ ٖٛسٗ ،پبی ٝتحػیّی ،سضت ٝتحػیّی ،دسآٔذٛ٘ ،ؿ ٔسىٗ٘ ،مص اٍِٛیی
خب٘ٛاد ،ٜسشٔبی ٝفشٍٙٞی٘ ،مص ٔقّٓ ،ضیٜٞٛبی فشص٘ذپشٚسی ،ا٘ٛاؿ سجهٞبی ٔذیشیت٘ ،مص ٔشثی ٚ
٘مص ٔحتٛای وتبةٞبی دسسی ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚخٛد داسدِٚ .ی ثیٗ خبٔقٝپزیشی دیٙی  ٚتحػیالت پذس،
تحػیالت ٔبدس ،ضغُ پذس ،ضغُ ٔبدس  ٚثقذ خب٘ٛاس ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚخٛد ٘ذاسد .خبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘ص-
آٔٛصاٖ اص حذ ٔتٛسظ ثبالتشاست٘ .مص خب٘ٛاد ٜدس وُ دس خبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ ثیطتش اص ٘مص
ٔذسس ٝاست٘ .تبیح تحّیُ سٌشسی٘ٛی ٘طبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝتغیشٞبی ٔستمُ ٚاسد ضذ ٜدسٔذَ سٌشسیٖٛ
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 48/4دسغذ اص ٚاسیب٘س ٔتغیش ٚاثست ٝسا تجییٗ ٔیوٙذ .عبِجبٖ( ،)1387دس تحمیمی تحت فٛٙاٖ "خب٘ٛاد،ٜ
 ٚخبٔقٝپزیشی ٔزٞجی" ث ٝثشسسی ٘مص خب٘ٛاد ،ٜثش خبٔقٝپزیشی ٔزٞجی ٘ٛخٛا٘بٖ پشداخت ٝاست و٘ ٝتبیح
ث ٝدست آٔذ ٜاص تحمیك دلیمبً ثب چبسچٛة ٘ؾشی ٔمبِ ٝاسائ ٝضذ ٜا٘غجبق داضت ٝو٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ ثیٗ
خب٘ٛاد ٚ ٜدیٗداسی ساثغٔ ٝثجت ٚخٛد داسد .حتی دس ثبالتشیٗ سغٛح تحػیّی ٚاِذیٗ ،دیٗداسی فشص٘ذاٖ
٘ٛخٛاٖ آٖٞب ٘سجتبً لٛی  ٚثبالتش اص ٔتٛسظ ٘ؾشی ٔمیبس دیٗداسی ثٛد ٜاست .صائش( ،)1382دس پژٞٚطی
ثب فٛٙاٖ "دیٗداسی  ٚفٛأُ ٔؤثش ثش آٖ دس ثیٗ دا٘صآٔٛصاٖ دختش  ٚپسش ضٟشستبٖ لیش  ٚوبسصیٗ" ثٝ
ایٗ ٘تید ٝدست یبفت ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘ش ٜدیٗداسی دا٘صآٔٛصاٖ ثبالتش اص سغح ٔتٛسظ عیف لشاس داسد ٚ
اِتضاْ دیٙی آٖٞب دس ثقذ افتمبدی ثیطتش اص سبیش اثقبد ثٛدِٚ ٜی دس ثقذ پیبٔذی دیٗداسی و٘ ٝبؽش ثش ثٝ
وبسٌیشی دیٗ دس ص٘ذٌی است ضقیفتش اص سبیش اثقبد ثٛد ٜاست؛ ٓٞچٙیٗ ساثغ ٝدیٗداسی ثب سٗ ،خٙس،
ٚاِذیٗ ،دسآٔذ خب٘ٛاد ٚ ٜتذیٗ دٚستبٖ ٔٛسد تأییذ لشاس ٌشفت ٝاستِٚ .ی ساثغٔ ٝیبٖ دیٗداسی ثب ٔحُ
سى٘ٛت ،ضغُ ٚاِذیٗٛ٘ ،ؿ ٔسىٗ  ٚفّٕىشد دثیش دیٙی ٔطبٞذ٘ ٜطذ.
وبتشیٗ سادیِٛ ٚ 1سا تبیّٛس ،)2015(2تحمیمی ثب فٛٙاٖ "خبٔقٝپزیشی سیبسی ٘ٛخٛا٘بٖ خٛأـ پس اص
ٔٙبلطٍ٘ "ٝبضتٝا٘ذ .یبفتٞٝبی ایٗ پژٞٚص حبوی اص آٖ است و ٝثبٚسٞبی ٚاِذیٌٗ ،شٕٞ ٜٚسبالٖٔ ،ذسسٝ
 ٚسسب٘ٞٝب  ٚخػٛغبً سٚاثظ دسٌ ٖٚشٞٚی دس تٛسق ٝثبٚسٞبی سیبسی خٛا٘بٖ تبثیشٌزاس است٘ .تبیح تحمیك
ٞبٔپّٚٛا٘ ٚ 3سپٛس٘ ،)2009(4یض ثش إٞیت فضایٙذ ٜفشآیٙذ خبٔقٝپزیشی دیٙی تأویذ ٔیوٙذ٘ .تبیح ایٗ
تحمیك دس خٕٟٛسی چه ٘طبٖ دادو ٝدس ٔمبیس ٝثب فٛأُ اختٕبفی  ٚخٕقیتضٙبختی ،خبٔقٝپزیشی دیٙی
یه فشد ٘مطی ثٔ ٝشاتت ٟٔٓتشی دس تقییٗ ٘ٛؿ  ٚویفیت خٟبٖثیٙی ٚی داسد .وِٛت سبثی،)2007(5
ٔقتمذ است وٙٔ ٝبثـ اغّی  ٚسٙتی فشآیٙذ خبٔقٝپزیشی ٛٞیت دیٙی فجبستٙذ اصٔ :ذاسس ،خب٘ٛادٚ ٜ
ٔؤسسبت ٟ٘ ٚبدٞبی دیٙی (ٔب٘ٙذ ٔسبخذ).
چارچًب وظزی

ًظزيِ اهیل دٍرکین

ثسیبسی اص وبسٞبی دٚسویٓ دسثبس ٜتقّیٓ  ٚتشثیت  ٚدس سغحی وّیتش خبٔقٝپزیش وشدٖ ٘طبٖ دٙٞذٜ
إٞیت ایٗ د ٚفبُٔ دسخٌّٛیشی اص صٚاَ اخاللی ٚ ٚخٛد أىبٖ اغالحبت دسخبٔقٔ ٝیثبضذ(سیتضس:1988 ،
 .)91دٚسویٓ ثطش سا ث ٝفٛٙاٖ ا٘سبٖ د ٚثقذی ٔیدیذ و ٝاص یه س ٛداسای ثذٖٔ ،یُ  ٚاضتٟبست  ٚاص
سٛی دیٍش یه ضخػیت اختٕبفی داسد .أب ا٘سبٖ تٟٙب دس ثقذ اختٕبفی غٛست ا٘سب٘ی ث ٝخٛد ٔیپزیشد
 ٚتٟٙب اص عشیك خبٔق ،ٝا٘سبٖ ثٔ ٝقٙبی وبُٔ آٖ ٔیضٛد .اص ایٗ سٚی وٙص اخاللی ساستیٗ دس فذا وشدٖ
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دوا

ثشخی أیبَ فشدی ثشای خذٔت ثٌ ٝش ٚ ٜٚخبٔقٟ٘ ٝفت ٝاست .دٚسویٓ دیٗ سا یىی اص ٘یشٞٚبیی ٔیدا٘ست
و ٝدس دس ٖٚافشاد احسبس اِضاْ اخاللی ثٛٞ ٝاداسی اص دسخٛاستٞبی خبٔق ٝسا ایدبد ٔیوٙذ .آییٗٞبی
ٔزٞجی اص عشیك تحٕیُ ا٘ضجبط ثش ٘فس  ٚخٛیطتٗداسی ،ا٘سبٖٞب سا ثشای ص٘ذٌی اختٕبفی آٔبدٔ ٜی-
سبص٘ذ(وٛصس .)196-200 :1385 ،دس دیذٌب ٜدٚسویٓ ،حبالت ٘فسب٘ی ٘ ٚیبصٞبی ا٘سبٖ و ٝخٙج ٝراتی ٚ
فغشی ٘یض داس٘ذ ثٚ ٝسیّ ٝاخالق ٔطتشن تحت فطبس لشاس ٔیٌیش٘ذ .اص ٘ؾش دٚسویٓ لٛافذ اخاللی داسای
خػٛغیت اخجبسی ٞستٙذ  ٚاخالق خٕقی ا٘سبٖٞب سا اص ٞش د ٚعشیك ثیش٘ٚی  ٚدس٘ٚی تحت فطبس لشاس
ٔیدٙٞذ .وٙتشَ ثیش٘ٚی ،اص ٘ؾش دٚسویٓ ٚالقیبت اختٕبفی غیش ٔبدی ٞستٙذ و ٝدس وٙبس ا٘سبٖ لشاس داس٘ذ ٚ
ا٘ذیط ٚ ٝوٙص افشاد سا ضىُ ٔیدٙٞذ .أب وٙتشَ دس٘ٚی ٟٔٓتش اص آٖ ٞستٙذ  ٚث ٝدسخٝای اعالق ٔیضٛد
و ٝافشاد خٛد سا ثٚ ٝسیّ ٝاخالق اختٕبفی دس٘ٚی تحت فطبس ٔیثیٙٙذ ،دٚسویٓ ثٛٔ ٝضٛؿ دس٘ٚی وشدٖ
اخالق اختٕبفی اصعشیك آٔٛصش  ٚدس سغحی فٕٔٛیتش اص «عشیك خبٔقٝپزیشوشدٖ» ثسیبس فاللٕٙذ ثٛدٜ
است(سیتضس .)91 :1988 ،دٚسویٓ تبویذ ٔیوشد وٚ ٝالقیتٞبی اختٕبفی  ٚثٚ ٝیژ ٜلٛافذ اخاللی تٟٙب دس
غٛست دس٘ٚی ضذٖ دس ٚخذاٖ فشدی ،ث ٝسإٙٞب ٘ ٚؾبست وٙٙذٛٔ ٜثش سفتبس ثطش تجذیُ ٔیض٘ٛذ .ث ٝفمیذٜ
سیتضس ثب آٖو ٝدٚسویٓ ٘ح ٜٛدس٘ٚی ضذٖ اخالق ٔطتشن سا ٔطخع ٘ىشد ٜثٛد ،ثب ایٗ حبَ ث ٝایٗ أش وٝ
اص لذست دس٘ٚی وشدٖ ایٗ أٛس اخاللی دس خٛأـ ٔقبغش وبستٔ ٝیضٛدٔ ،قتشف ثٛد .ث ٝفمیذ ٜدٚسویٓ،
٘ؾٓ  ٚا٘ضجبط خٕقی دسحبَ اص دست دادٖ التذاس سٙتی خٛیص است .إٞیت حفؼ اخالق خٕقی ٘ ٚؾٓ
اختٕبفی اص ٘ؾش دٚسویٓ دس خٌّٛیشی اص ٚلٛؿ ثیٙٞدبسی  ٚخٛدوطی دس خبٔق ٝاست و ٝفٕٔٛبً اص پی
تمسیٓ وبس  ٚخشیبٖ تفىیه اختٕبفی ثٚ ٝخٛد ٔیآیذ .اص ٘ؾش دٚسویٓ تقّیٓ  ٚتشثیت  ٚخبٔقٝپزیش وشدٖ
ث ٝفٛٙاٖ فشآیٙذٞبیی و ٝدس آٖ افشاد ضیٜٞٛب  ٚعشق تقییٗ ضذٌ ٜش ٜٚیب خبٔق ٝسا فشا ٌشفت ٚ ٝاثضاسٞبی
خسٕب٘ی  ٚفىشی  ٚاص ٟٓٔ ٕٝٞتش اثضاس اخاللی ٔٛسد ٘یبص ثشای ٔفیذ ثٛدٖ دس خبٔق ٝسا وست ٔیٕ٘بیٙذ .اص
٘ؾش دٚسویٓ آٔٛصش اخاللی دس خبٔقٝپزیش وشدٖ فشد داسای س ٝخٙج ٟٓٔ ٝاست(ٕٞبٖ).
٘ؾٓ  ٚتشتیتٞ :ذف دس آٔٛصش اخاللی ایدبد افشادی است و ٝداسای ٘ؾٓ  ٚتشتیت ض٘ٛذ .آٖٞب ثٝ
٘یشٚیی احتیبج داس٘ذ و ٝاص تغییشات ٘فسب٘ی و ٝا٘سبٖٞب سا فشا ٌشفت ٝخٌّٛیشی وٙذ .تٙؾیٕبت اخاللی دس
وّیت خٛد ٓٞچ ٖٛدیٛاس  ٚحفبؽی فشضی دس اعشاف ا٘سبٖ فُٕ ٔیوٙٙذ و ٝا ٚسا اص پیشٚی اص ٌشٜٚ
٘فسب٘یبتٔ ،حذٚد ٔیسبصد(ٕٞبٖ .)91-92 :اص ٘ؾش دٚسویٓ ٘ؾٓ  ٚتشتیت داسای د ٚخضء است:
اِف) ا٘تؾبْ یب ٔٙؾٓ ثٛدٖ و ٝدس آٖ فشد ثٚ ٝؽبیف خٛد دس ضیٜٛای ٔٙؾٓ  ٚصٔبٖ غحیح  ٚثب غجش ٚ
حٛغّ ٝفُٕ ٕ٘بیذ .اص ٘ؾش دٚسویٓ ٘ ٕٝٞؾٓ اخاللی ثش ایٗ ا٘تؾبْ ٔجتٙی است .دٚسویٓ دس ٕٞیٗ ساثغٝ
ث ٝتغییشاتی و ٝدس حبالت  ٚسفتبس فشد پیذا ٔیضٛد اضبس ٜوشد ٚ ٜثیبٖ ٔیداسد :آٖ چ ٝغفبت ٔطخػٝ
فقبِیت فشد سا اص دیٍشاٖ خذا ٔیوٙذ ثی٘ؾٕی وبُٔ دس حبالت فشد است(دٚسویٓ.)861 :1961 ،
ة) خٛدتٙؾیٕیٌ :شایص ا٘ضجبط اص ایٗ ٘مغ٘ ٝؾش افتذاَ ٔ ٚیب٘ٝسٚی دس تٕبیالت  ٚآسصٞٚبی ضخع
 ٚایدبد خٛدتٙؾیٕی دس اٚست .تدشثٔ ٝطتشن ٔب ثیبٖ ٔیداسد و ٝا٘سبٖ دس ع َٛخشیبٖ سضذ خٛد ،ثٝ
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٘یشٚیی ثشخٛسد ٔیوٙذ و ٝلیٛد ٙٞدبسی ٘بْ داسد  ٚسفتبس  ٚخٛاستٞٝبی ا٘سبٖ سا وٙتشَ ٔیوٙذ .فشد ٚلتی
یه چیضی سا دٚست داسدٍٙٞ ،بٔی ساضی ٔیضٛد و ٝآٖ سا ث ٝدست آٚسد .ا ٝ٘ ٚتٟٙب ٕ٘یخٛاٞذ ثٚ ٝسیّٝ
خٛد ٔتٛلف ضٛد ،ثّى ٝآغبص تٛلف ثٚ ٝسیّ ٝدیٍشاٖ سا  ٓٞث ٝآسب٘ی ٕ٘یپزیشد .اص ٘ؾش دٚسویٓ وٙتشَ
فٛاعف  ٚاحسبسبت إٞیت ثسیبسی داسد .صیشا ٍٙٞبٔی و ٝفشد ثب اثشاص ٔمبٔٚت اص سٛی ا٘سبٖٞبی دیٍش
ٔٛاخٔ ٝیضٛد ،دس ا ٚاحسبس خطٓ ثٚ ٝخٛد ٔیآیذ(دٚسویٓ .)861 :1961 ،دٚسویٓ ثب اضبس ٜث ٝإٞیت
آٔٛصش افشاد دس ایٗ صٔیٔ ٝٙقتمذ استٔ :ب ثبیذ ث ٝفشص٘ذاٖ خٛد آٔٛصش دٞیٓ تب آٖٞب ثتٛا٘ٙذ خّٛی
خٛاستٞٝب  ٚآسصٞٚبی خٛیص سا ثٍیش٘ذ  ٚاضتٟبی خٛد سا اص  ٕٝٞچیض ٔحذٚد وٙٙذ .ایٗ افٕبَ ٔحذٚدیت
ضشط خٛضجختی  ٚسالٔت اخاللی است(سیتضس.)92 :1988 ،
احسبس استمالَ  ٚخٛد ٔختبسی :دٔٚیٗ خٙج ٝاص آٔٛصش اخاللی ث ٝتذاسن دیٍشاٖ  ٚآٔبدٜسبصی آٖ-
ٞب ثشای احسبس استمالَ ٔیپشداصدٙٔ .ؾٛس دٚسویٓ اص استمالَ  ٚخٛدٔختبسی ،آٖ است و ٝفشد ثفٕٟذ:
دِیُ  ٚفّت ایٗ و ٝلٛافذ تدٛیض ٔیض٘ٛذ چیست؟  ٚآٖٞب سا ثٚ ٝسیّ ٝتػذیمی ثب فىش سٚضٗ  ٚاص
سٚی ٔیُ پزیشفت ٝثبضذ.
احسبس غٕیٕیت ث ٝخبٔق :ٝسشا٘دبْ ٞذف اص خبٔقٝپزیش وشدٖ ،سضذ احسبس غٕیٕیت ث ٝخبٔقٚ ٝ
٘ؾبْ اخاللی است .تالشٞبیی است و ٝثٙٔ ٝؾٛس ٔجبسص ٜثب سستی تبثیش اخالق خٕقی ثش افشاد دس خبٔقٝ
ٔذسٖ غٛست ٔیٌیشد(ٕٞبٖ).
فزضیٍَا

 ثیٗ ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ساثغٚ ٝخٛد داسد. ثیٗ ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ساثغٚ ٝخٛد داسد. ثیٗ ٔیضاٖ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ساثغٚ ٝخٛد داسد. ثیٗ ٔیضاٖ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ساثغٚ ٝخٛد داسد. ثیٗ ٔیضاٖ افتٕبد اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ساثغٚ ٝخٛد داسد. ثیٗ ٔیضاٖ افتٕبد اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ساثغٚ ٝخٛد داسد. ثیٗ ٔیضاٖ تٕبیُ ث ٝفقبِیت ٌشٞٚی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ساثغٝٚخٛد داسد.
 ثیٗ ٔیضاٖ تٕبیُ ث ٝفقبِیت ٌشٞٚی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ساثغٚ ٝخٛدداسد.
 -ثیٗ ٔیضاٖ ٔطبسوت  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ساثغٚ ٝخٛد داسد.

 -ثیٗ ٔیضاٖ ٔطبسوت  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ساثغٚ ٝخٛد داسد.

دوا
متغیزَای تحقیق

ٔتغیش ٔالن :خبٔقٝپزیشی دیٙی  ٚسیبسی دا٘صآٔٛصاٖ.
ٔتغیشٞبی ٔستمُ یب پیصثیٗ:
هطارکت

فش ٚ ًٙٞثستشٔ ،طبسوت سا ضشوت دادٖ افشاد دس ٚالقیبت ص٘ذٌی سٚصٔش ٜص٘ذٌی  ٚیب تمسیٓ وشدٖ
فقبِیتٞب دس ثیٗ افشاد ثب تٛافك خٛدضبٖ تقشیف ٕ٘ٛد ٜاست(.)Webester, 1981: 1946
ٔیضاٖ ضشیت پبیبیی ایٗ ٔتغیش ثشاثش  0/70است.
اًسجام اجتواعی

تٛافك خٕقی ٔیبٖ افضبی یه خبٔق ٝو ٝحبغُ پزیشش  ٚدس٘ٚی وشدٖ ٘ؾبْ اسصضی ٙٞ ٚدبسی یه
خبٔقٚ ٚ ٝخٛد تقّك خٕقی  ٚتشاوٕی اص ٚخٛد تقبُٔ دس ٔیبٖ افشاد آٖ خبٔق ٝاست(ثیش.)400 :1370 ،ٚ
ٔیضاٖ ضشیت پبیبیی ایٗ ٔتغیش ثشاثش  0/72است.
اعتواد اجتواعی

افتٕبد اختٕبفی دالِت ثش ا٘تؾبسات  ٚتقٟذات اوتسبثی  ٚتأییذ ضذ ٜثِ ٝحبػ اختٕبفی و ٝافشاد ٘سجت
ث ٝیىذیٍش ٘ ٚسجت ث ٝسبصٔبٖٞب ٟ٘ ٚبدٞبی اختٕبفی داس٘ذ تقشیف ضذ ٜاست(پبت.)105 :1999 ،ٖٛ
ٔیضاٖ ضشیت پبیبیی ایٗ ٔتغیش ثشاثش  0/76است.
توايل بِ فعالیت گزٍّی ٍ جوعی

تٕبیُ ث ٝفقبِیت ٌشٞٚی  ٚخٕقی ثیبٍ٘ش سٚحیٕٞ ٝىبسی ،اٍ٘یض ٜوبس ٌشٞٚی  ٚخٕقی دس ثیٗ افشاد ٚ
ثشخٛسداس ثٛدٖ اص خػّتٞبیی چ ٖٛدیٍشخٛاٞی ،خیشخٛاٞی ٔ ٚطبسوت خٛیی دس فشد ٔیثبضذ(اصویب ٚ
فیشٚصآثبدی.)60 :1383 ،
ٔیضاٖ ضشیت پبیبیی ایٗ ٔتغیش ثشاثش  0/61است.
بیگاًگی اجتواعی

دس ٘ؾش ٔبسوس ا٘فػبَ  ٚخذایی ا٘سبٖ اص خٛد ،اص وبس  ٚتِٛیذات خٛیص ،اص ٕٛٙٞؿ  ٚاص خبٔقٚ ٝ
عجیقت است( ،Robertث٘ ٝمُ اص یضداٖپٙب.)1386 ،ٜ
ٔیضاٖ ضشیت پبیبیی ایٗ ٔتغیش ثشاثش  0/66است.

یر

ینی

سیا

جاهعِپذيزی ديٌی

خبٔق ٝپزیشی دیٙی ثش ٘ح ٜٛا٘تمبَ ٔفبٞیٓ افتمبدی اص یه س ،ٛاسائ ٝضقبئش دیٙی دس لبِت وٙصٞبی
اخاللی  ٚفمٟی اص سٛی دیٍش دالِت داسد وٙٔ ٝتح ث ٝایدبد ٍ٘شش ٔجتٙی ثش ٞذفداس ثٛدٖ حیبت ا٘سبٖ
دس ٘ضد وٙطٍشاٖ اختٕبفی ضٛد(٘ٛاثی٘ژاد.)1386 ،
ٔٙؾٛس اص خبٔقٝپزیشی دیٙی دا٘صآٔٛصاٖ دس ایٗ تحمیك ایٗ است و ٝدا٘صآٔٛصاٖ ثب اثشات  ٚفٛایذ
افٕبَ دیٙی (ٕ٘بص خٕق ٚ ٝخٕبفت ،سٚصٔ ،ٜشاسٓ افیبد ٔزٞجی افتىبفٔ ،شاسٓ ضتٞبی احیبء دس ٔبٜ
سٔضبٖ) آضٙب ضذ٘ ٚ ٜسجت ث ٝا٘دبْ ایٗ افٕبَ فاللٕٙذ ض٘ٛذ.
جاهعِپذيزی سیاسی

ا٘ذیطٕٙذاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسی سا فشایٙذ ٔستٕش یبدٌیشی سفتبسٞب ،ا٘ذیطٞٝب ٍ٘ ٚششٞبی سیبسی
ٔیدا٘ٙذ .فشایٙذی و ٝثٛٔ ٝخت آٖ افشاد ضٕٗ آضٙب ضذٖ ثب ٘ؾبْ سیبسی اص عشیك وست اعالفبت ٚ
تدشثیبت ثٚ ٝؽبیف ،حمٛق ٘ ٚطب٘ٞٝبی خٛیص دس خبٔق ٝپی ٔیثش٘ذ(لٛاْ.)77 :1384 ،
ٔٙؾٛس اص خبٔقٝپزیشی سیبسی دس ایٗ تحمیك ایٗ است و ٝدا٘صآٔٛصاٖ یبد ثٍیش٘ذ ؤ( ٝطبسوت دس
ا٘تخبثبت ،فاللٕٙذی ثٛٔ ٝضٛفبت سیبسیٌ ،فتٍ ٛدسثبسٛٔ ٜضٛفبت سیبسی ،استجبط ثب ٔسٛالٖ سیبسی،
ٔطبسوت دسساٞپیٕبیی  ٚتؾبٞشات ،فقبِیتٞبی ا٘تخبثبتیٔ ،طبسوت دس ا٘تخبثبت ٔختّف سشاسشی ،پیٍیشی
اعالفبت  ٚاخجبس سیبسی وطٛس) ٔیتٛا٘ذ دس سش٘ٛضت سیبسی وطٛسضبٖ ٔؤثش ٚالـ ضٛد.
جامعٍ آماری ي ومًوٍ

خبٔق ٝآٔبسی ایٗ تحمیك وّی ٝدا٘صآٔٛصاٖ ٔتٛسغ ٝا ٚ َٚد ْٚپبسسآثبد دسسبَ تحػیّی 1397-98
ٔیثبضذ و ٝتقذاد وُ آٖٞب ٘ 10446فش ثٛد .حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثش اسبس سٚش وٛوشاٖ ٘ 313فش ث ٝدست آٔذ.
سپس ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی ٔذاسس ث ٝسٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی عجمٝای ٔتٙبست ا٘تخبة ضذ٘ذ .دس ٔشحّ ٝثقذ تقذاد وُ
ٔذاسس ٔطخع ضذ و ٝخٕقبً  76آٔٛصضٍبٔ ٜیثبضذ و ٝاص ثیٗ آٖٞب  40آٔٛصضٍب ٜا٘تخبة ضذ.
یافتٍَا

 ثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.ثبتٛخ ٝث ٝسغح ٔقٙیداسی ثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ثشاثش ثب  ٚ sig=0.000ثب ضشیت
ٕٞجستٍی  r=0/704ثیبٖ ٔیضٛد و ٝثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداس ٔثجت ثب
ضذت لٛی ثشلشاس است ،یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ ٔطبسوت فٕٔٛیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی افضایص ٔی-
یبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ ٔطبسوت فٕٔٛیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی وبٞص ٔییبثذ  ٚدس ٘تید ٝفشضی ٝفٛق
تبییذ ٔیٌشدد.

دوا
جديل شمارٌ ( :)1آسمًن َمبستگی پیزسًن بیه جامعٍپذیزی دیىی ي مشارکت عمًمی
متغیز

تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

مشبرکت عمومی

310

0/704

0/000

 ثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.ثب تٛخ ٝث ٝسغح ٔقٙیداسی ثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ثشاثش ثب  ٚ sig=0.000ثب
ضشیت ٕٞجستٍی  r=0/564ثیبٖ ٔیضٛد و ٝثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداس
ٔثجت ثب ضذت ٔتٛسظ ثشلشاس است ،یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ ٔطبسوت فٕٔٛیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسی
افضایص ٔییبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ ٔطبسوت فٕٔٛیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسی وبٞص ٔییبثذ  ٚدس
٘تید ٝفشضی ٝفٛق تبییذ ٔیٌشدد.
جديل شمارٌ ( :)2آسمًن َمبستگی پیزسًن بیه جامعٍپذیزی سیاسی ي مشارکت عمًمی
متغیز

تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

مشبرکت عمومی

310

0/564

0/000

 ثیٗ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.ثب تٛخ ٝث ٝسغح ٔقٙیداسی ثیٗ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ثشاثش ثب  ٚ sig=0.000ثب ضشیت
ٕٞجستٍی  r=0/325ثیبٖ ٔیضٛد و ٝثیٗ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداس ٔثجت ثب
ضذت ٔتٛسظ ثشلشاس است ،یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ ا٘سدبْ اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی افضایص
ٔییبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ ا٘سدبْ اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی وبٞص ٔییبثذ  ٚدس ٘تید ٝفشضیٝ
فٛق تبییذ ٔیٌشدد.
جديل شمارٌ ( :)3آسمًن َمبستگی پیزسًن بیه اوسجام اجتماعی ي جامعٍپذیزی دیىی
متغیز

تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

انسجبم اجتمبعی

310

0/324

0/000

 ثیٗ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.ثب تٛخ ٝث ٝسغح ٔقٙیداسی ثیٗ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ثشاثش ثب  ٚ sig=0.000ثب
ضشیت ٕٞجستٍی  r=0/235ثیبٖ ٔیضٛد و ٝثیٗ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقٙیداس
ٔثجت ثب ضذت ضقیف ثشلشاس است ،یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ ا٘سدبْ اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسی
افضایص ٔییبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ ا٘سدبْ اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسیوبٞص ٔییبثذ  ٚدس ٘تیدٝ
فشضی ٝفٛق تبییذ ٔیٌشدد.

یر

سیا

ینی

جديل شمارٌ ( :)4آسمًن َمبستگی پیزسًن بیه اوسجام اجتماعی ي جامعٍپذیزی سیاسی
متغیز

تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

انسجبم اجتمبعی

310

0/235

0/000

 ثیٗ تٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.ثبتٛخ ٝث ٝسغح ٔقٙیداسی ثیٗ تٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ثشاثش ثب sig=0.000
 ٚثب ضشیت ٕٞجستٍی  r=0/304ثیبٖ ٔیضٛد و ٝثیٗ تٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی
ساثغٔ ٝقٙیداس ٔثجت ثب ضذت ٔتٛسظ ثشلشاس است ،یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ تٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی،
ٔیضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی افضایص ٔییبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ تٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚیٔ ،یضاٖ خبٔق-ٝ
پزیشی دیٙی وبٞص ٔییبثذ  ٚدس ٘تید ٝفشضی ٝفٛق تبییذ ٔیٌشدد.
جديل شمارٌ ( :)5آسمًن َمبستگی پیزسًن بیه تمایل بٍ فعالیتَای گزيَی ي جامعٍپذیزی دیىی
متغیز

تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

تمبیل به فعبلیتهبی گزوهی

310

0/304

0/000

 ثیٗ تٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.ثب تٛخ ٝث ٝسغح ٔقٙیداسی ثیٗ تٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ثشاثش ثب sig=0.007
 ٚثب ضشیت ٕٞجستٍی  r=0/153ثیبٖ ٔیضٛدو ٝثیٗ تٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی
ساثغٔ ٝقٙیداس ٔثجت ثب ضذت ضقیف ثشلشاس است ،یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ تٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی،
ٔیضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی افضایص ٔییبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ تٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚیٔ ،یضاٖ خبٔق-ٝ
پزیشی دیٙی وبٞص ٔییبثذ دس ٘تید ٝفشضی ٝفٛق تبییذ ٔیٌشدد.
جديل شمارٌ ( :)6آسمًن َمبستگی پیزسًن بیه تمایل بٍ فعالیتَای گزيَی ي جامعٍپذیزی سیاسی
متغیز

تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

تمبیل به فعبلیتهبی گزوهی

310

0/153

0/007

 ثیٗ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.ثب تٛخ ٝث ٝسغح ٔقٙیداسی ثیٗ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ثشاثش ثب  ٚ sig=0.000ثب
ضشیت ٕٞجستٍی  r=0/-278ثیبٖ ٔیضٛد و ٝثیٗ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداس
ٔقىٛس ثب ضذت ضقیف ثشلشاس است ،یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی
وبٞص ٔییبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی افضایص ٔییبثذ دس ٘تیدٝ
فشضی ٝفٛق تبییذ ٔیٌشدد.

دوا
جديل شمارٌ ( :)7آسمًن َمبستگی پیزسًن بیه بیگاوگی اجتماعی ي جامعٍپذیزی دیىی
متغیز

تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

بیگبنگی اجتمبعی

310

-0/278

0/ 000

 ثیٗ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.ثب تٛخ ٝث ٝسغح ٔقٙیداسی ثیٗ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ثشاثش  ٚ sig=0.000ثب
ضشیت ٕٞجستٍی  r=-250ثیبٖ ٔیضٛد و ٝثیٗ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقٙیداس
ٔقىٛس ثب ضذت ضقیف ثشلشاس است ،یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی
سیبسی وبٞص ٔییبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسی افضایص ٔییبثذ
دس ٘تید ٝفشضی ٝفٛق تبییذ ٔیٌشدد.
جديل شمارٌ ( :)8آسمًن َمبستگی پیزسًن بیه بیگاوگی اجتماعی ي جامعٍپذیزی سیاسی
متغیز

تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

بیگبنگی اجتمبعی

310

-0/250

0/ 000

 ثیٗ افتٕبد اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.ثب تٛخ ٝث ٝسغح ٔقٙیداسی ثیٗ افتٕبد اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ثشاثش ثب  ٚ sig=0.000ثب ضشیت
ٕٞجستٍی  r=0/519ثیبٖ ٔیضٛد و ٝثیٗ افتٕبد اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداس ٔثجت ثب
ضذت ٔتٛسظ ثشلشاس است ،یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ افتٕبد اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی افضایص ٔی-
یبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ افتٕبد اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی وبٞص ٔییبثذ .دس ٘تید ٝفشضی ٝفٛق
تبییذ ٔیٌشدد.
جديل شمارٌ ( :)9آسمًن َمبستگی پیزسًن بیه اعتماد اجتماعی ي جامعٍپذیزی دیىی
متغیز

تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

اعتمبد اجتمبعی

310

0/519

0/000

 ثیٗ افتٕبد اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقٙیداسی ٚخٛد داسد.ثبتٛخ ٝث ٝسغح ٔقٙیداسی ثیٗ افتٕبد اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ثشاثش ثب  ٚ sig=0.000ثبضشیت
ٕٞجستٍی  r=0/387ثیبٖ ٔیضٛد و ٝثیٗ افتٕبد اختٕبفی  ٚخبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقٙیداس ٔثجت ثب
ضذت ٔتٛسظ ثشلشاس است ،یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ افتٕبد اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسی افضایص
ٔییبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ افتٕبد اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسی وبٞص ٔییبثذ .دس ٘تید ٝفشضیٝ
فٛق تبییذ ٔیٌشدد.

یر

سیا

ینی

جديل شمارٌ ( :)11آسمًن َمبستگی پیزسًن بیه اعتماد اجتماعی ي جامعٍپذیزی سیاسی
متغیز

تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

اعتمبد اجتمبعی

310

0/387

0/000

 ثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚا٘سدبْ اختٕبفی  ٚتٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی  ٚثیٍبٍ٘ی اختٕبفی ٚافتٕبد اختٕبفی ثب خبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٚ ٝخٛد داسد.
ثب تٛخ ٝث ٝثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚافتٕبد اختٕبفی ثب خبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداس ٔثجت ثب ضذت
لٛی ثشلشاس استٓٞ ،چٙیٗ ثیٗ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚتٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی ثب خبٔقٝپزیشی دیٙی
ساثغٔ ٝستمیٓ ثب ضذت ٔتٛسظ ثشلشاس است .یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚا٘سدبْ اختٕبفی ٚ
افتٕبد اختٕبفی  ٚتٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی ٘یض افضایص ٔییبثذ  ٚثبِقىس.
 ٚدس ٟ٘بیت ثیٗ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی ثب خبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقىٛس ثب ضذت ضقیف ثشلشاس ٔیثبضذ.
یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی وبٞص ٔییبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی
اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی دیٙی افضایص ٔییبثذ دس ٘تید ٝفشضی ٝفٛق تبییذ ٔیٌشدد.
جديل شمارٌ ( :)11آسمًن َمبستگی پیزسًن بیه مشارکت عمًمی ي
اوسجام اجتماعی ي تمایل بٍ فعالیتَای گزيَی ي بیگاوگی اجتماعی ي اعتماد اجتماعی با جامعٍپذیزی دیىی
متغیز

تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

مشبرکت عمومی

310

0.704

0.000

انسجبم اجتمبعی

310

0.324

0.000

تمبیل به فعبلیتهبی گزوهی

310

0.304

0.007

بیگبنگی اجتمبعی

310

-0.274

0.000

اعتمبد اجتمبعی

310

0/519

0/000

 ثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚا٘سدبْ اختٕبفی  ٚتٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی  ٚثیٍبٍ٘ی اختٕبفی ٚافتٕبد اختٕبفی ثب خبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٚ ٝخٛد داسد.
ثب تٛخ ٝث ٝثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی ثب خبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقٙیداس ٔثجت ثب ضذت لٛی ثشلشاس
استٓٞ ،چٙیٗ ثیٗ افتٕبد اختٕبفی ثب خبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝستمیٓ ثب ضذت ٔتٛسظ ثشلشاس استٚ .
ٓٞچٙیٗ ثیٗ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚتٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی ثب خبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝستمیٓ ثب
ضذت ضقیف ثشلشاس است .یقٙی ثب افضایص ٔیضاٖ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚا٘سدبْ اختٕبفی  ٚافتٕبد اختٕبفی
 ٚتٕبیُ ث ٝفقبِیتٞبیٌشٞٚیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسی ٘یض افضایص ٔییبثذ  ٚثبِقىس ٚ .دسٟ٘بیت ثیٗ
ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی ثب خبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقىٛس ثب ضذت ضقیف ثشلشاس ٔیثبضذ .یقٙی ثب افضایص

دوا

ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفیٔ ،یضاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسیوبٞص ٔییبثذ  ٚثب وبٞص ٔیضاٖ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی،
ٔیضاٖ خبٔقٝپزیشی سیبسی افضایص ٔییبثذ  ٚدس ٘تید ٝفشضی ٝفٛق تبییذ ٔیٌشدد.
جديل شمارٌ ( :)12بیه مشارکت عمًمی ي اوسجام اجتماعی ي تمایل بٍ فعالیتَای
گزيَی ي بیگاوگی اجتماعی ي اعتماد اجتماعی با جامعٍپذیزی سیاسی
تعداد

ضزیب همبستگی

سطح معنبداری

متغیز
مشبرکت عمومی

310

0.562

0.000

انسجبم اجتمبعی

310

0.235

0.000

تمبیل به فعبلیت هبی گزوهی

310

0.152

0.000

بیگبنگی اجتمبعی

310

-0.250

0.000

اعتمبد اجتمبعی

310

0/387

0/000

بحث ي وتیجٍگیزی

ٞذف وّی ایٗ تحمیك ،تقییٗ فٛأُ اختٕبفی ٔشتجظ ثب خبٔقٝپزیشی دیٙی  ٚسیبسی دا٘صآٔٛصاٖ
ٔتٛسغ ٝضٟش پبسسآثبد ٔیثبضذ .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی  ٚافتٕبد اختٕبفی ثب خبٔقٝپزیشی
دیٙی ساثغٔ ٝقٙیداس ٔثجت ثب ضذت لٛی ثشلشاس استٓٞ ،چٙیٗ ثیٗ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚتٕبیُ ث ٝفقبِیت-
ٞبی ٌشٞٚی ثب خبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝستمیٓ ثب ضذت ٔتٛسظ ثشلشاس است .ثیٗ ثیٍبٍ٘ی اختٕبفی ثب
خبٔقٝپزیشی دیٙی ساثغٔ ٝقىٛس ثب ضذت ضقیف ثشلشاس ٔیثبضذ .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ،ثیٗ ٔطبسوت فٕٔٛی
ثب خبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقٙیداس ٔثجت ثب ضذت لٛی ثشلشاس استٓٞ ،چٙیٗ ثیٗ افتٕبد اختٕبفی ثب
خبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝستمیٓ ثب ضذت ٔتٛسظ ثشلشاس استٓٞ ٚ .چٙیٗ ثیٗ ا٘سدبْ اختٕبفی  ٚتٕبیُ
ث ٝفقبِیتٞبی ٌشٞٚی ثب خبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝستمیٓ ثب ضذت ضقیف ثشلشاس است .ثیٗ ثیٍبٍ٘ی
اختٕبفی ثب خبٔقٝپزیشی سیبسی ساثغٔ ٝقىٛس ثب ضذت ضقیف ثشلشاس ٔیثبضذ٘ .تبیح ث ٝدست آٔذ ٜثب
ثشخی اص تحمیمبت ا٘دبْ ٌشفتٕٞ ٝخٛا٘ی داسد .اِجت ٝثشسسیٞب ٘طبٖ داد و ٝتحمیمی ٔطبث ٝتحمیك حبضش
(ثب ٔتغیشٞبی پیصثیٗ) تبو ٖٛٙا٘دبْ ٍ٘شفت ٝاست .ثب تٛخ ٝث ٝساثغٔ ٝقٙیداس ٔتغیشٞبی خبٔقٝپزیشی
دیٙی  ٚسیبسی ثب ٔتغیشٞبی ٔستمُ (پیصثیٗ) تحمیك حبضش ٔیتٛاٖ اصدیذٌب٘ ٜؾشی أیُ دٚسویٓ خٟت
تجییٗ ایٗ ساثغ ٝاستفبد ٜوشد .دٚسویٓ تبویذ ٔیوشد وٚ ٝالقیتٞبی اختٕبفی  ٚثٚ ٝیژ ٜلٛافذ اخاللی تٟٙب
دس غٛست دس٘ٚی ضذٖ دس ٚخذاٖ فشدی ،ث ٝسإٙٞب ٘ ٚؾبست وٙٙذٛٔ ٜثش سفتبس ثطش تجذیُ ٔیض٘ٛذ .اص ٘ؾش
دٚسویٓ آٔٛصش اخاللی دس خبٔقٝپزیش وشدٖ فشد داسای س ٝخٙج ٟٓٔ ٝاست(سیتضس٘ .)91 :1988 ،ؾٓ ٚ
تشتیتٞ :ذف دس آٔٛصش اخاللی ایدبد افشادی است و ٝداسای ٘ؾٓ  ٚتشتیت ض٘ٛذ .آٖٞب ث٘ ٝیشٚیی احتیبج
داس٘ذ و ٝاص تغییشات ٘فسب٘ی و ٝا٘سبٖٞب سا فشا ٌشفت ٝخٌّٛیشی وٙذ .تٙؾیٕبت اخاللی دس وّیت خٛد -ٓٞ

یر

ینی

سیا

چ ٖٛدیٛاس  ٚحفبؽی فشضی دس اعشاف ا٘سبٖ فُٕ ٔیوٙٙذ و ٝا ٚسا اص پیشٚی اص ٌش٘ ٜٚفسب٘یبتٔ ،حذٚد
ٔیسبصد(ٕٞبٖ .)91-92 :اص ٘ؾش دٚسویٓ ٘ؾٓ  ٚتشتیت داسای د ٚخضء است:
اِف) ا٘تؾبْ یب ٔٙؾٓ ثٛدٖ و ٝدس آٖ فشد ثٚ ٝؽبیف خٛد دس ضیٜٛای ٔٙؾٓ  ٚصٔبٖ غحیح  ٚثب غجش ٚ
حٛغّ ٝفُٕ ٕ٘بیذ .اص ٘ؾش دٚسویٓ ٘ ٕٝٞؾٓ اخاللی ثش ایٗ ا٘تؾبْ ٔجتٙی است .دٚسویٓ دس ٕٞیٗ ساثغٝ
ث ٝتغییشاتی و ٝدس حبالت  ٚسفتبس فشد پیذا ٔیضٛد اضبس ٜوشد ٚ ٜثیبٖ ٔیداسد :آٖ چ ٝغفبت ٔطخػٝ
فقبِیت فشد سا اص دیٍشاٖ خذا ٔیوٙذ ثی٘ؾٕی وبُٔ دس حبالت فشد است(دٚسویٓ.)861 :1961 ،
ة) خٛدتٙؾیٕیٌ :شایص ا٘ضجبط اص ایٗ ٘مغ٘ ٝؾش افتذاَ ٔ ٚیب٘ٝسٚی دس تٕبیالت  ٚآسصٞٚبی ضخع
 ٚایدبد خٛدتٙؾیٕی دس اٚست .تدشثٔ ٝطتشن ٔب ثیبٖ ٔیداسد و ٝا٘سبٖ دس ع َٛخشیبٖ سضذ خٛد ،ثٝ
٘یشٚیی ثشخٛسد ٔیوٙذ و ٝلیٛد ٙٞدبسی ٘بْ داسد  ٚسفتبس  ٚخٛاستٞٝبی ا٘سبٖ سا وٙتشَ ٔیوٙذ .فشد ٚلتی
یه چیضی سا دٚست داسدٍٙٞ ،بٔی ساضی ٔیضٛد و ٝآٖ سا ث ٝدست آٚسد .ا ٝ٘ ٚتٟٙب ٕ٘یخٛاٞذ ثٚ ٝسیّٝ
خٛد ٔتٛلف ضٛد ،ثّى ٝآغبص تٛلف ثٚ ٝسیّ ٝدیٍشاٖ سا  ٓٞث ٝآسب٘ی ٕ٘یپزیشد .اص ٘ؾش دٚسویٓ وٙتشَ
فٛاعف  ٚاحسبسبت إٞیت ثسیبسی داسد .صیشا ٍٙٞبٔی و ٝفشد ثب اثشاص ٔمبٔٚت اص سٛی ا٘سبٖٞبی دیٍش
ٔٛاخٔ ٝیضٛد ،دس ا ٚاحسبس خطٓ ثٚ ٝخٛد ٔیآیذ(ٕٞبٖ) .دٚسویٓ ثب اضبس ٜث ٝإٞیت آٔٛصش افشاد دس
ایٗ صٔیٔ ٝٙقتمذ استٔ :ب ثبیذ ث ٝفشص٘ذاٖ خٛد آٔٛصش دٞیٓ تب آٖٞب ثتٛا٘ٙذ خّٛی خٛاستٞٝب  ٚآسصٞٚبی
خٛیص سا ثٍیش٘ذ  ٚاضتٟبی خٛد سا اص  ٕٝٞچیض ٔحذٚد وٙٙذ .ایٗ افٕبَ ٔحذٚدیت ضشط خٛضجختی ٚ
سالٔت اخاللی است(سیتضس.)92 :1988 ،
احسبس استمالَ  ٚخٛدٔختبسی :دٔٚیٗ خٙج ٝاص آٔٛصش اخاللی ث ٝتذاسن دیٍشاٖ  ٚآٔبدٜسبصی آٖ-
ٞب ثشای احسبس استمالَ ٔیپشداصدٙٔ .ؾٛس دٚسویٓ اص استمالَ  ٚخٛدٔختبسی آٖ است و ٝفشد ثفٕٟذ:
دِیُ  ٚفّت ایٗ و ٝلٛافذ تدٛیض ٔیض٘ٛذ چیست؟  ٚآٖٞب سا ثٚ ٝسیّ ٝتػذیمی ثب فىش سٚضٗ  ٚاص
سٚی ٔیُ پزیشفت ٝثبضذ.
احسبس غٕیٕیت ث ٝخبٔق :ٝسشا٘دبْ ٞذف اص خبٔقٝپزیش وشدٖ ،سضذ احسبس غٕیٕیت ث ٝخبٔقٚ ٝ
٘ؾبْ اخاللی است .تالش ٞبیی است و ٝثٙٔ ٝؾٛس ٔجبسص ٜثب سستی تبثیش اخالق خٕقی ثش افشاد دس خبٔقٝ
ٔذسٖ غٛست ٔیٌیشد.
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