
 

 

 

 :همبستگي اجتماعي در گروههاي قومي

 ناستان گلستا مطالعه موردي

 
 حميد ملكي

 

 چكيدٌ
ٌَِس ػٌدؾ هيضاى ّوجؼتگي اختوبٓي ٍ هايي همبلِ ًتيدِ تطميمي اػت وِ ثِ 

ويذ ثش ثيگبًگي اختوبٓي ٍ توبيالت لَهي ٍ ّوسٌيي أثب ت ثشسػي َٓاهل تْذيذوٌٌذُ

اص لجيل َّيت هلي ٍ سٍاثي  جؼتگي ٍ اًؼدبموٌٌذُ ٍ ًگْذاسًذُ ّو َٓاهل تمَيت

وبٓي ٍ فشٌّگي دس يىي اص گشٍّْبي لَهي وـَس ثِ سٍؽ پيوبيـي اخشا ٍ ػپغ تاخ

دس زبسزَة اهٌيت اختوبٓي هَسد تدضيِ ٍ تطليل لشاس گشفتِ  ،هيضاى هـبّذُ ؿذُ

وِ هيضاى ّوجؼتگي اختوبٓي دس اثش افضايؾ  دّذ ًـبى هي ،ًتبيح ضبكل .اػت

تؤيف ٍ هشيت اهٌيتي سا دس خبهِٔ وبّؾ  ،ت لَهي ٍ ثيگبًگي اختوبٓيتوبيال

دّذ ٍ گشايؾ ثيـتش ثِ هلبديك ٍ اثٔبد َّيت هلي ٍ افضايؾ تشاون ٍ تٔبهالت  هي

ٍ ػجت وبّؾ استمب  ،ّوجؼتگي اختوبٓي سا ثب خبهِٔ ٓبم ،اختوبٓي ٍ فشٌّگي

 گشدد. توبيالت لَهي هي

 

 توبيالت لَهي، اػتبى گلؼتبى، اهٌيت اختوبٓي، اهٌيت هلي.، ّوجؼتگي اختوبٓي َا: کليدياشٌ

                                                                                                                                        
 ثبؿٌذ. ٓبلي دفبّ هلي هي دفبّ هلي اص داًـگبُدوتشاي  دوتش هلىي داساي 

 83شماره مسلسل   6831بهار  شماره اول  سال دهم  مطالعات راهبردی  فصلنامه



 53ــــــــ فصلىامٍ مطالعات راَثردي ضمارٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 421

 مقدمٍ
 هشصّبيظئَپَلتيىي هيْي هب ايي اػت وِ هشصّبي ػيبػي ايشاى ثش  ّبي  يىي اص ٍالٔيت

ل اختوبٓي ٍ فشٌّگي ٍ ًمؾ آى يثٌبثشايي دس هٌبلِٔ هؼب .يؼتهٌٌجك ًآى فشٌّگي ٍ اختوبٓي 

تَاى ًبديذُ  ٍيظُ دس پيشاهَى سا ًويِ ث ،هزّجيٍ ٌگي تٌَّ لَهي، فشّ ،دس اهٌيت هلي وـَس

 اًگبؿت.

ّبي اختوبٓي ًبؿي اص تجٔبت خٌگ  ّب ٍ آػيت ثشٍص ثشخي ًبٌّدبسي ،اص ًشف ديگش

الوللي  ّوسٌيي تطَالت ػشيْ ثيي ،تطويلي ٍ تطشين التلبدي زٌذيي ػبلِ ٍ تطشيىبت ثيگبًِ

ثيش لشاس أتطت ت يذاًسد تَافك خبهِٔ سا ؿذّبي ضيبتي هَ ٍيظُ دس ٓشكِ استجبًبت، اسصؽِ ث

وبّؾ ّوجؼتگي اختوبٓي ٍ اًؼدبم دس همبثلِ ثب ًفَر فشٌّگي ٍ ػيبػي ٍ تَاًذ ثِ  هي وِدادُ 

 .ثيبًدبهذًيض تْذيذات اهٌيت هلي 

اي اػت وِ اهىبى استجبى  اي اص َٓاهل ٍ ٌٓبكش ٓذيذُ ّوجؼتگي اختوبٓي ؿبهل هدوَِٓ

يه وـَس سا دس ٍاوٌؾ ثِ هؼبئل خبف اص خولِ پبيذاسي دس لجبل دسًٍي ٍ پيَػتگي افشاد 

فشاّن ٍ ثذيي  ،ٍيظُ پبػخگَئي ثِ تْذيذات اهٌيت هلي دس اثٔبد هختلفِ ث ،هؼبئل هْن اهٌيتي

 ػبصد. سا هيؼش هياػتطىبم ٍ ثجبت خبهِٔ  ،تشتيت

دس خبهِٔ  اي ّبي تَػِٔ شي دس فشكتثثخؾ ٍ ًبثشا ّبي اًؼدبم اثْبم ٍ ٓذم ٍخَد ػيبػت

  (1)گشدد. ّبي لَهي ٍ ثِ تجْ آى تؤيف ّوجؼتگي اختوبٓي هي ػجت سؿذ َّيت ،زٌذلَهي

ّب ٍ هٔف دس آتمبدات فشدي ثِ ًِبم اختوبٓي ٍ هٔف  تغييش دس اسصؽ ،اص ػَي ديگش

هطشٍهيت  دٓذالتي ٍ ٍخَ ( ٍ يب اضؼبع ثي2هَخت اًطشاف ؿذُ) ،وٌتشل دسًٍي ٍ ثيشًٍي

هوىي اػت ػجت ثشٍص ثيگبًگي اختوبٓي ٍ فشٌّگي گشديذُ ٍ دس  ،خبهِٔ ًؼجي ٍ ثذثيٌي دس

 ػؼت ٍ ّوجؼتگي اختوبٓي وبّؾ يبثذ. ،ًتيدِ پيًَذّبي اختوبٓي

گيشي  ّبي ثشتش هجٌي ثش ؿىل ثب تَخِ ثِ ػيبػت اهٌيتي لذست ،ٓالٍُ ثش هؼبئل روشؿذُ

هوىي  ،( دس ػٌص خْبى3ي)صثبًي ٍ ًظاد ،ّبي خذيذ ثش پبيِ ػبختبسّبي فشٌّگي، لَهي دٍلت

ايي تطشيىبت ثيش أتطت ت ،ٌَٓاى ثخـي اص هٌبًك طئَپلتيه خبٍسهيبًِِ اػت هيْي هب ًيض ث

 .يبثذ هيهشٍست  ،تطمك ّوجؼتگي اختوبٓي ٍ تمَيت پيًَذ هيبى الَام ،لشاس گيشد. ثٌبثشايي
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يت اسهي، ّبي ثٌيبديي ٍ ضيبتي وـَس اص خولِ توبه تَافك دس ضفَ اسصؽ ،دس ايي ساػتب

تَػِٔ تٔبهالت ٍ سٍاثي ٍ لَآذ ٍ ٌّدبسّبي اسصؿي خبهِٔ  ،ّبي هلي ضبوويت هلي، اسصؽ

ايي دس ًتيدِ  سد.ثيش سا دس تمَيت ّوجؼتگي ٍ اًؼدبم داأثيـتشيي ت ،ػبصًذُ هيبى الَام هختلف

 .يبفتثجبت ػيبػي اػتوشاس پيذا وشدُ ٍ ًْبيتبً ػٌص اهٌيت اختوبٓي استمب خَاّذ تذثيش، 

ثشسػي ٓلوي ٍ ػٌدؾ هيضاى ّوجؼتگي اختوبٓي دس خبهِٔ هَسد هٌبلِٔ ٍ ٌٓبكش تمَيت 

ثيش ايي ٌٓلش ًبهطؼَع لذست هلي دس اهٌيت هلي أتجييي تّوسٌيي، وٌٌذُ ٍ تْذيذوٌٌذُ آى ٍ 

ثب تَخِ ثِ ؿشايي وًٌَي  ،پزيشي ًتبيح ثِ دػت آهذُ دس خبهِٔ زٌذلَهي ايشاى ثِ لطبٍ تٔوين

تَاى اص  هي ،هَهَّثبؿذ. دس تجييي هشٍست تطميك ٍ اّويت  هيضبئض اّويت  للالو هطيي ثيي

 ًوَداس صيش ثْشُ گشفت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيضاى  ،اًذ اص خولِ َٓاهل تْذيذوٌٌذُ ّوجؼتگي اختوبٓي وِ هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ

ثبؿذ ٍ هوي آًىِ ثِ  ِ هيتوبيالت لَهي ٍ ثيگبًگي اختوبٓي ٍ فشٌّگي دس خبهِٔ هَسد هٌبلٔ

پشداختِ ؿذُ  ،هْن پظٍّـي  ٌَٓاى فشهيِِ ث ،ًَّ استجبى ايي دٍ هتغيش ثب ّوجؼتگي اختوبٓي

گشدد. اص هْوتشيي  ثيش سًٍذ ٍ ٓبهل هْن اختوبٓي دس هتغيش تبثْ ًيض اسائِ هيأهيضاى ت ،اػت

هلبديك ٍ اثٔبد آى  گشايؾ ثِ َّيت هلي ٍ ،وٌٌذُ ّوجؼتگي ٍ اًؼدبم اختوبٓي َٓاهل تمَيت

اتخبر تذاثيش 

اػتشاتظيه دس 

 ثشاثش تْذيذات

تمَيت يىپبسزگي 

 ٍ اًؼدبم

ثِ هيضاى  ىپي ثشد
پزيشي  آػيت

ٍؿٌبخت تْذيذات 

 اهٌيت هلي

ػٌدؾ هيضاى 

ّوجؼتگي 

 هيي اهٌيت أت اختوبٓي 

تؼْيل تَػِٔ هلي 

 ٍ آتالي خبهِٔ

ٍاثي اختوبٓي ٍ س

 تٔبهالت فشٌّگي

 َٓاهل ثشسػي

تمَيت وٌٌذُ ٍ 

 تؤيف وٌٌذُ

ثش دس ؤّبي ه ييثشسع ًبسػب

تَافك اختوبٓي هشتجي ثب 

 ّبي ضيبتي اسصؽ
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ثبؿذ وِ هَسد اسصيبثي لشاس  ٍ ّوسٌيي افضايؾ تشاون سٍاثي ٍ تٔبهالت فشٌّگي ٍ اختوبٓي هي

 گيشًذ. هي

ثيش هيضاى ّوجؼتگي اختوبٓي أثيبى تطليلي اص زگًَگي ت ،ي همبلِ ضبهشيّذف ٍيظُ ٍ ًْب

ّب تدضيِ ٍ  فشهيِآًْب، ثٌذي ًتبيح ٍ ثشسػي  پغ اص خوْ .ثبؿذ ش زبسزَة اهٌيت هلي هيث

ساّىبسّبي ٓولي ي ٍ يپيـٌْبدات اخشا ،پزيشي ٍ ًمبى هٔف تطليل ٍ ثِ هٌَِس سفْ آػيت

 خَاّذ گشديذ. اسائِ

اًدبم  يثِ سٍؽ پيوبيـ 1383تطشيش ايي همبلِ ثش اػبع ًتبيح تطميمي اػت وِ دس ػبل 

 200يبى هدس د، ثَؿذُ  تذٍييوِ دس هميبع ليىشت  اي ًبهِ پشػؾ ػبع،اايي ثش ؿذُ اػت. 

صى ٍ هشد  ًفش، ؿبهل 200تَصيْ ؿذ. ايي اػتبى گلؼتبى دس ّبي ؿْشًـيي گٌجذ  ًفش اص تشووي

% ٍ هشيت 7ثب خٌبي  ،وِ ثش اػبع فشهَل ؿبسح ٍ وَوشاىثَدًذ ػبل ثِ ثبال  16ػٌيي 

ثِ ٍ يبى گشٍّْبي ػٌي هتفبٍت هگيشي ًجمبتي هتٌبػت اص  ثِ سٍؽ ًوًَِ ،%90اًويٌبى 

 .ؿذًذخبة تاً تلبدف

 

 الف. تمُيدات وظري
ّبي هٔتجش دس خلَف ػٌدؾ  ّبي لبثل آتوبد ٍ هميبع ثِ هٌَِس دػتشػي ثِ ؿبخق

پشداصاى ٓلَم  هوي ثشسػي ًِشيبت داًـوٌذاى ٍ ًِشيِ، اثتذا هيضاى ّوجؼتگي اختوبٓي

ِ دبم ثدٌّذُ ّوجؼتگي ٍ اًؼ تَافك ٍ اؿتشان ًِش آًبى دس َٓاهل ٍ ٌٓبكش تـىيل ،اختوبٓي

ى هفَْهي هيبى ػپغ استجب ،ٌَٓاى ثخـي اص فشآيٌذ تَكيفي تطميك هٌوص ًِش لشاس گشفتِ

زبسزَة تئَسيه  ،اًتخبة ٍ دس ًْبيت ،ثش دس هَهَّ هَسد هٌبلِٔهؤ هتغيشّبي هشتجي ٍ

 .گشدد هيتطميك تجييي 

سٍاثي  ،هٔتمذ اػت وِ ّوجؼتگي اختوبٓي ،ؿٌبع فشاًؼَي خبهِٔ ،اهيل دٍسوْبين

 اًذ ضمَليلَآذ  ،وٌٌذُ ايي سٍاثي ِينٌساثٌِ داسًذ ٍ تثب يىذيگش  ،توبٓي ٍ تْٔذات هتمبثلاخ

. دس اثش ٓذم سٓبيت لَآذ آيٌذ ثِ ضؼبة هيوِ ثْتشيي هٔشف ٍ ؿبخق ّوجؼتگي اختوبٓي 

 ( 4آيذ.) ٍخَد هيِ ًِوي ث ّشج ٍ هشج ٍ ثي ،ٍ ٌّدبسّب

 
 ّوجؼتگي اختوبٓي
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ًْبد اختوبّ 

          اي خبهِٔ

 ) لَآذ ضمَلي(

ًْبد 

      وٌٌذُ ياختوبٓ

 ()ًْبد فشٌّگي

 

 

 

 

 

 

هٔتمذ  ،ثخؾ( ؼدبمًاي )ًْبد ا هجبدلِ ٍ ًمؾ اختوبّ خبهِٔتـشيص ًِبم  دس تبلىَت پبػًَض

آى اختوبّ اص ًفَر  ،ّشزِ ٌّدبسّب ٍ لَآذ اختوبٓي ثيـتش هَسد پزيشؽ لشاس گيشد اػت وِ

داس اػت. ّشزِ پزيشؽ ٌّدبسّب ٍ ًفَر دس اختوبّ ثيـتش ثبؿذ، ّوجؼتگي ٍ سثيـتشي ثشخَ

تَاًذ ثذٍى ٍاػٌِ يب  ايي ًِبم هجبدلِ ًوي ٍي،ثِ ًِش اخوبّ هيبى افشاد ثيـتش خَاّذ ثَد. 

ثِ ضيبت خَد  ،ؿَد التضام ٍ ًفَر( وِ هَخت ػَْلت دس استجبى ٍ هجبدلِ هي ،هيبًدي )تْٔذ

 اداهِ دّذ.

 

 ٍفبداسي

 

 ّوجؼتگي

 ْذ ٍ التضامتٔ

  ًفَر

 

 

ش ٍ ثبلٔىغ. ّشزِ ٍفبداسي ٍ التضام ثِ لَآذ ضمَلي ثيـتش، ًِن ٍ ّوجؼتگي ثْتش ٍ ثيـت

اًؼدبم سا ٍ ٍُيفِ ايدبد ّوجؼتگي  ،اي( لَاًيي ٍ ًْبدّبي ضمَلي )ًْبد اختوبّ خبهِٔ ،ضمَق

 (5ْٓذُ داسد.)ش دس ثيي آوب ث

 سٓبيت ٌّدبسّب  سٍاثي اختوبٓي گؼتشدُ 

 ٍ لَآذ ضمَلي 

Commitment 

( c ) 

Influenee  

( I ) 
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ؿٌبػبى ًيض ّوجؼتگي ٍ اًؼدبم سا اص ديذگبُ هؼبئل اختوبٓي ًِن والى ٍ ثِ  ثشخي خبهِٔ

 زْبسُ ٍ هٔتمذًذ ًِن والى خبهِٔ ثب ػي اص پبسػًَض دس زبسزَة اخيل هَسد تطميك لشاس دادأت

 :ػتهـىل اػبػي سٍثشٍ

ؿبهل ٍخَدؿٌبػي ٍ اػتبًذاسّبي ؿٌبختي ٍ فلؼفِ ٍخَد هـتشن، َّيت،  ،تفبّن ًوبدي .1

اي ثذٍى زبسزَة ًوبدي  هشخْ لبًًَي هـتشن ٍ تفبّن اختوبٓي ٍ اسصؿي )ًِن خبهِٔ

 .هـتشن غيش لبثل تلَس اػت(

ًيبص ثِ تٌِين اختوبٓي  ،ّبي هتفبٍت ثب هشصّبي فشٌّگي هشثًَِ تٌِين اختوبٓي )َّيت .2

اػبػي داسًذ(. تٔبهالت ثيي گشٍّي ثِ تٔوين ٍاثؼتگي ٓبًفي ٍ تْٔذ دسًٍي افشاد ٍ تدشيذ 

گشٍّي هَخت وبّؾ اًؼدبم  تٔبهالت دسٍى ؿَد. اسصؿي ثشاي ًِبم فشٌّگي خبهِٔ هٌدش هي

 گشدد. ول ٍ اختالل دس اًؼدبم هطلي هي گشٍّي ػجت تمَيت اًؼدبم ٓبم ٍ تفبّن ثيي

هيضاى هـشٍٓيت لَآذ ثبصي اص ػَي اوثشيت  ػيبػي، تٌِين ًِبست ثيشًٍي ؿبهل تٌِين .3

 )هيضاى پزيشؽ لَآذ ثشاي آوبل لذست ًِبست اص ػَي اوثشيت (.

آتوبد اختوبٓي ًؼجت ثِ داسًذگبى ٍ ثبصيگشاى لذست ) هيضاى اًويٌبى ثِ ثبصيگشاى كطٌِ 

 .ٍلت(د

َّيت خؤي ًؼجت ثِ  اّويتثِ  ،لِ ادخبل اختوبٓيأثب ًشش هؼ ،بى تٔوين ػبختبسييدس ث .4

ثَدى ًِبم فشٌّگي ٓبم ثشاي  دس اثش سٍاثي هتمبثل ٍ ػبصًذُ اؿبسُ ٍ ثِ هشخْ ّب ػبيش َّيت

ايي ( آًبى هٔتمذًذ وِ ثشٍص اختالل اختوبٓي دس 6پشداصد.) ّب ٍ تٔوين اسصؿي هي فشٌّگ خشدُ

 گشدد. ػجت وبّؾ اًؼدبم ٍ ٍفبق اختوبٓي هي ،اثٔبد

ثِ اختالل ًوبدي  ،ّب، سهَص ٍ اكَل فشٌّگي هـتشن هٔف دس اضؼبػبت ٍ پٌذاؿت

وِ داساي  لشاس گيشدتَاًذ هىول ًِن اختوبٓي  صهبًي هي ،ٍ آصادي فشدي ضؼبة آهذُ

ت ًوبدي ٍ زبسزَة ًوبدي آسهبًي دس ػٌص ول خبهِٔ ثبؿذ . آصادي فشدي هؼتلضم ٍضذ

 يبفتِ اػت. هفبّوِ فشٌّگي تٔوين

ذ ثِ آصادي ٌتَاً افشاد ًوي ،ؿشاييايي ًبلن آصادي فشدي ثَدُ ٍ دس  ،اختالل ٌّدبسي

ًَذ. ًبٌّدبسي فشدي صهيٌِ سا ؿ بس ًبٌّدبسي )آًَهي فشدي( هيزثلىِ ثِ خبي آى د ؛ثشػٌذ

 .اػتٍ هشج  ًوبيذ وِ ًتيدِ آى ّشج ثشاي سؿذ ًبٌّدبسي اختوبٓي فشاّن هي
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ؿذى  ػجت ووشًگ ،ثَدى زگبلي سٍاثي اختوبٓي ٍ فشٌّگي ٍ تٔذد ٍ ؿذت آى پبئيي

 ؿَد. داس هي اًؼدبم اختوبٓي خذؿِ ،دس ًتيدِ ٍشدد گ اضتشام هتمبثل هيٍ اي  َّيت خبهِٔ

تَصيْ ًبثشاثش ٍ ًبهٌبػت هٌبثْ اسصؿوٌذ )ثشٍت، لذست، زٌبًسِ دس ثٔذ اختالل تَصئي، 

ؿَد.  هيتطذيذ ّب  هٌبثْ هطذٍد ٍ فشكتايي دػتشػي اوثشيت ثِ  ،هضهي ؿَد ،(داًؾ ،هٌضلت

 ،ٍ دس ثٔذ ػيبػي ُدشو ّب صهيٌِ ٓيٌي ٍفبق اختوبٓي سا هطذٍد  ًبثشاثشي ،دس ثٔذ اختوبٓي

 (7دٌّذ.) هـشٍٓيت ًِبم ػيبػي سا تمليل هي

 دّذ. بٍتي اسائِ هيّيبفت وبهالً هتفس ،دس خلَف  يىپبسزگي ٍ اًؼدبم اختوبٓي پيتش ثالٍ

 .ػبصد دٍ كَست توبيض ًَٓي سا هـخق هي ،ثش هجٌبي َٓاهل ٍ خبيگبّْبي اختوبٓي يٍ

ّبي  تَصيْ خؤيت دس هيبى گشٍُثش اػبع آى ًخؼتيي كَست توبيض، ًبّوگًَي اػت وِ 

ّبي  تَاًذ ًبثشاثشي اي هي ؿَد. ّش خبهِٔ ؿذُ هـخق هي ثٌذي گًَبگَى ثش ضؼت َٓاهل دسخِ

 .تَاًذ تبة آٍسد ّبي ثيؾ اص ضذ سا ًوي ٍلي ّشگض ًبّوگًَي ؛ًي سا تطول وٌذفشاٍا

ػبختي سّيبفت خَد اص خولِ ثِ لويِ  ثالٍ ثشاي سٍؿي ،دس ثشسػي ًبّوگًَي لَهي

يىپبسزگي پبسػًَض هٔتمذ ًيؼت وِ ٍ اٍ ثش خالف ليپؼت  .پشداصد يىپبسزگي اختوبٓي هي

ثلىِ ثش ايي ثبٍس اػت وِ دسخِ توبيض ػبختبسي  ؛ػتٌّدبسّبٍ ّب  َٓاهلي زَى اسصؽضبكل 

ٍيظُ َٓاهل ِ وٌذ. َٓاهل هَسد ًِش ثالٍ ث پبسزگي سا دس هيبى گشٍّْب ٍ افشاد ايدبد ىيتَاًذ  هي

وِ  ؿَد تأهيي هييىپبسزگي صهبًي  ،وٌٌذ. دس هدوَّ يىپبسزگي سا تٔييي هي ،ػبختبسي اػوي

ي اص يّوؼبيگي، ثِ دسخِ ثبالٍ ؿغل  غ، ًظاد،ثخـي اص خبهِٔ ثش پبيِ َٓاهلي زَى ػي، خٌ

ّوبًٌذي سػيذُ ثبؿذ. ًبّوگًَي ثيؾ اص اًذاصُ، هَأًي ثش ػش ساُ يىپبسزگي اختوبٓي ايدبد 

 (8وٌذ.) هي

 الٍ سا ثِ آصهَى وـيذُ اػت:ثتشي ثلَم دٍ فشهيِ ثشگشفتِ اص ًِش 

گشٍّي،  ّبي دسٍى شخيصٍخَد سٍاج ت ّبي هتمبثل الَام سا ثب ، وٌؾ ًبّوگًَي لَهي. یک

 وٌذ.  تمَيت هي

ّبي دسٍى گشٍّي  ٍخَد ؿيَّ تشخيص ّبي هتمبثل هزاّت سا ثب ًبّوگًَي هزّجي، وٌؾ. دي

 وٌذ. تشغيت هي
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زٌبزِ َٓاهل ّوبًٌذي دس اهتضاج ثب ّن ٓول وٌٌذ، ّوذيگش سا  ،اػبع ًِشيِ ثالٍ ثش

 .ذ ًوَدٌگشٍّي خلَگيشي خَاّ تمَيت وشدُ ٍ اص گضيٌؾ ثشٍى

ساثشت  ،ثيشگزاس دس ػٌص يىپبسزگي ٍ اًؼدبم اختوبٓيأدس خلَف ثشسػي َٓاهل ت

گشدد. دس  هشتي هٔتمذ اػت وِ ثشٍص ثيگبًگي اختوبٓي هَخت ًفي پيًَذّبي اختوبٓي هي

ًَس ِ ّب ٍ ًجمبت اختوبٓي ث اي وِ وبس ٍ وَؿؾ ٍ وؼت هَفميت ثشاي ّوِ گشٍُ خبهِٔ

ٍػبيل  ثِ دليل آًىِ اهب ؿَد؛ اسج گزاؿتِ هيوَؿؾ فشاٍاى خالليت ٍ  ِث ،ؿذُ يىؼبى پزيشفتِ

ٍيظُ ًجمبت پبئيي لشاس ِ ث ّب ثِ ًَس يىؼبى دس اختيبس ّوِ ًجمبت ًيل ثِ ّذف ثشايهـشٍّ 

هطشٍم گشديذُ ٍ ايي ّبي ثؼيبس ثشاي ًجمبت  ًذاسد، ّويي پذيذُ هَخت ػشخَسدگي ٍ ًبوبهي

هَخت هٔف تْٔذات فشد  ،ّبي ًبؿي اص آىگؼيختگي ٍ ؿىبف ثيي ّذف ٍ ٍػيلِ ٍ پيبهذ

ٌّدبسي  ٔيت ثيهفشد سا دس ٍ ،گشدد ٍ ثِ ًِش هشتي ؿذُ هي يب ٍػبيل ًْبدي ،ّب ًؼجت ثِ ّذف

ٓلت ِ ث ،دّذ. ثشٍص ثيگبًگي اختوبٓي ٍ فشٌّگي )اًضٍاي اسصؿي( دس ػٌص خبهِٔ لشاس هي

اثي اخاللي ٍ ٍخذاى ٌّدبسي خؤي ٍ اًطشاف اص لَآذ ٍ هَ اضؼبع ًَٓي اختالل ٍ ثي

ًبساضتي ٍ فـبس ؿذيذ ًبؿي اص گؼؼتگي  ،ػشؿىؼتگي ،ٓذالتي اضؼبع ثي ٍ ّوسٌييخؤي 

هٌدش ثِ  ،ّب ًيل ثِ ّذف ثشايؿذُ  ّبي فشٌّگي ٍ ٍػبيل ًْبدي ٍ اًفلبل ثٌيبديي ثيي ّذف

ثذثيٌي ٍ ًفي ّوِ پيًَذّبي اختوبٓي  ،ٓذم اضؼبع ضوبيت ،خبهِٔ دسلٌْ ٓوَيت فشد 

 (9آٍسد.) ذُ ٍ دس ًتيدِ هَخجبت وبّؾ ّوجؼتگي اختوبٓي سا دس خبهِٔ فشاّن هيگشدي

ًِشيِ  ثِ تـشيص ،َسيه اهٌيت ٍ ّوجؼتگي ٍ اًؼدبمئثِ هٌَِس ثشسػي ساثٌِ تدس اداهِ، 

 پشداصين. هياختوبّ اهٌيتي دٍٍير ٍ ّوسٌيي گفتوبى اهٌيتي دس ًِبم خوَْسي اػالهي ايشاى 

 

 تماع امىيتياج .4
ؿٌبػي  م اختوبّ اهٌيتي اص دٍ ٌٓلش اختوبّ ٍ اهٌيت تـىيل ؿذُ وِ دس ادثيبت خبهِٔهفَْ

دس  .يىي للوشٍ ٍ ػشصهيي ٍ ديگشي پيًَذّبي هـتشن ٍ ضغ تٔلكسٍد؛  ثِ وبس هيدس دٍ هٌٔب 

پبيذاس  تْٔذات هـتشن ًؼجتبًٍ ٍيل ثِ ٓلمِ اختوبٓي أخَّشُ اكلي اختوبّ لبثل ت ،ؿىل ًبة

 .ثبؿذ هيثيي وٌـگشاى 
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 .داًذ ش اػبع اًويٌبى هتمبثل هيثاختوبّ اهٌيتي سا اختوبّ گشٍّي اص هشدم  ،دٍٍير

دس زبسزَة هٔيبس تْٔذ ثِ هٌَِس  ،ّبيي وِ دس خلَف اختوبّ هٌشش گشديذُ ؿبخلِ

استجبًبت ٍ هشٍست آى دس اختوبّ ثِ  ثش ،پشداص گيشي اختوبّ اهٌيتي لشاس داسد. ايي اًذيـِ ؿىل

ّبي  اص هٔيبسّب ٍ ٍيظگي .ويذ داسدأّبي ّوفىشي، ّوذلي ٍ ّوىبسي ت ؿذى صهيٌِ هٌَِس فشاّن

تٔلك ثِ َّيت خؤي ٍ ػيبػي، تٔبهالت پبيذاس، ٍاثؼتگي هتمبثل، تَاى ثِ  هي ،اختوبّ اهٌيتي

 .اؿبسُ وشدّبي هـتشن ٍ ثجبت داخلي  ٌّدبسّب ٍ ايذُ ،آتوبد هتمبثل ،ًْبدّبي هـتشن

اص وِ َّيت خؤي اػت  ،گشدد اختوبّ هي يًَذ ثبصيگشاى ٍ آوبهٔيبسي وِ هٌدش ثِ پي

ي يدٍم اص خْت ثْبٍ توبيض خَدي ٍ غيشخَدي  ًخؼت ثِ دليل .ثبؿذ ِ ضبئض اّويت هيٌجدٍ خ

 اختوبّ اهٌيتي ضبهش ّؼتٌذ ثشاي اضؼبع ٍفبداسي ثِ گشٍُ خَد ثپشداصًذ. يوِ آوب

ثبيؼتي  ًْبدّب هي .يل اختوبّ اهٌيتي اػتي زٌذخبًجِ يىي اص ديگش هٔيبسّبي تـىيًْبدگشا

ثش اػبع  ْب،آً يّبي هـتشن اختوبّ اهٌيتي ثبؿٌذ ٍ لَآذ دسًٍ تدلي َّيت خؤي ٍ اسصؽ

 اخوبّ ٓبم ٍ ػبصؽ ٍ هلبلطِ ثش اػبع ٓبدات هيبى آوب اخشا گشدد.

 ِد وتَاى اػتذالل وش آتوبد ًيض اص هٔيبسّبي ثؼيبس هْن تـىيل اختوبّ اهٌيتي اػت. هي

وٌذ ٍ ثِ غلجِ ثش هٌبفْ  دّذ، ٌّدبسّب سا تمَيت هي ّب سا ؿىل هي ساثٌِ آتوبدآهيض، َّيت

ّب ٍ ٌّدبسّبي هـتشن هٌدش ثِ افضايؾ آتوبد  َّيت ،صا ووه وشدُ ٍ اص ًشفي ديگش اختالف

 گشدد. هي

تبسيخي ٍ هفَْهي دس آى  يئٌي ٌٓلش ؛اػبع آتوبد، تدشثِ، ٍفبداسي ٍ پيًَذ اػت

َد داسد. آتوبد تشويجي اص تدشثِ دسثبسُ گزؿتِ ٍ اهيذ ًؼجت ثِ آيٌذُ اػت. اختوبّ اهٌيتي ٍخ

ثذٍى اص دػت دادى  ،دس زبسزَة وـَس يب ٍاضذ ػيبػي ادغبهي هيبى وـَسّبي هؼتمل

 (10لبثل ًشش اػت.) ،اػتمالل ٍ ضبوويت

 

 امىيتي در جمًُري اسالمي ایرانگفتمان  .2
تشيي هجبًي اهٌيت پبيذاس سا دس خبهِٔ  ٓوذُ ،ذي دػتگبُ ضىَهتهـشٍٓيت ػيبػي ٍ وبسآه

تبثْ وبسآهذي آى اػت.  ،هـشٍٓيت ػيبػي ًِبم ،لدٌّذ. ثش اػبع ايي تطلي اػالهي تـىيل هي

دس ثلٌذهذت داساي هفشٍهبتي اػت  ،ويذ ثش هـشٍٓيت ػيبػي ثِ ٌَٓاى هجٌبي اهٌيت داخليأت
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 صهبًي ،دس ثبًيٍ هْوتش اص تْذيذات خبسخي ًِبم اػت  اٍالً تْذيذّبي داخلي ،وِ ثش اػبع آى

تْذيذّبي  ،وِ وـَس اص لطبٍ داخلي ًيشٍهٌذ ٍ ًِبم ػيبػي هـشٍّ ٍ هَسد آتوبد هشدم ثبؿذ

 ًخَاٌّذ وشد. سا هخذٍؽاهٌيت هلي  ،خبسخي

ؿشى اكلي ثمب ٍ هبهي  ،هختلف ّبي وبسآهذوشدى دػتگبّبي ػيبػي دس ضَصُ ،ثٌبثشايي

دس  فميًِ  ،ويذ ثش اثٔبد التلبدي اهٌيت ٍ تَػِٔ التلبديأدم ثِ آى خَاّذ ثَد. تآتوبد هش

ثلىِ ضفَ آى هٌَى ثِ  ؛گيشد ّبي اًمالثي ٍ اػالهي لشاس ًوي توبد ٍ تٔبسم ثب اسصؽ

ؿَد. اهٌيت هشدم هجٌبي اكلي ضبوويت اػت ٍ ثذٍى اهٌيت  ّبي التلبدي ًِبم هي تَاًوٌذي

اهٌيت هشدم ٍ اهٌيت ضبوويت دٍ سٍي  .ؿَد هيآى غيشهوىي  يٍ ثمباهٌيت ًِبم ػيبػي  ،هشدم

ثْتشيي  ثٌبثشايي .ًبلق خَاّذ ثَد ،ذ ٍ اهٌيت هلي ثب غفلت اص ّش دٍ خضء آىٌيه ػىِ ّؼت

 (11ضفَ پيًَذ اهٌيت هشدم ثب اهٌيت ضبوويت اػت.) ،هيي اهٌيت هليأت ُسا

زٌيي دسيبفتين وِ  ،ٓي ٍ اهٌيت هليّبي هشتجي ثب ّوجؼتگي اختوب تئَسي ياص ثشسػي اخوبل

ثخؾ دس خبهِٔ هطؼَة ؿذُ ٍ ثْتشيي  ٌَٓاى ًْبد اًؼدبمِ سٓبيت لَآذ ضمَلي ٍ ٌّدبسّب ث

 .ثبؿٌذ هٔشف ّوجؼتگي اختوبٓي هي

ّبي هشتجي زٌيي اػتٌجبى وشد وِ ّشگًَِ اختالل دس تفبّن  تَاى اص تئَسي ّوسٌيي هي

وبّؾ تٔبهالت ػبصًذُ ّوسٌيي اختوبٓي دس خبهِٔ ٍ ًوبدي ٍ تفبّن فشٌّگي ٍ ثشٍص آًَهي 

فشٌّگي ٍ اختوبٓي هيبى افشاد ٍ الَام اص يه ػَ ٍ تَصيْ ًبثشاثش فشكت ٍ وبّؾ آتوبد 

ٍفبق ٍ ّوجؼتگي اختوبٓي دس خبهِٔ سا وبّؾ  ،اص ػَي ديگش اختوبٓي )آتوبد ثِ دٍلت(

هَخذ  ،هلبديك آى ٍِ اثٔبد َّيت هلي ٍ گشايؾ ث ،اػبع ًِشيبت داًـوٌذاى دّذ. ثش هي

ثبؿذ وِ ثش اػبع اضؼبع تْٔذ ٍ تٔلك ٓبًفي ٍ ٍخَُ هـتشن ؿىل  ّوجؼتگي ٍ اًؼدبم هي

 گيشد. هي

شيي ساُ تتَاى دسيبفت وِ ثْ هي ،ّبي هَخَد ثب ٌٓبيت ثِ تطليل ًِشيبت ٓلوي ٍ تئَسي

ثبؿذ وِ  پبيذاس هيتمَيت آتوبد اختوبٓي هتمبثل، َّيت خؤي ٍ تٔبهالت  ،هيي اهٌيت هليأت

هَخت تمَيت ٌّدبسّب گشديذُ ٍ ّوجؼتگي اختوبٓي سا استمب ٍ ًِن اختوبٓي ٍ ًِبم ػيبػي 

 ثخـذ. سا اػتطىبم هي
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ٍ ًِشي هيبى  هيَفْلِ ٍ استجبى هأثش دس هؼؤضبل ثب تَخِ ثِ سٍاثي هوىي ثيي هتغيشّبي ه

تَاى  كَست تئَسيه هيِ ثا ساًذاص صيش  زـن ،زبسزَة ًِشي يثِ هٌَِس تٔييّوسٌيي آًْب ٍ 

 :اسائِ داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امىيت ملي

 هلت 

 اهٌيت اختوبٓي ٍ فشٌّگي

 گيثيگبً ّوجؼتگي اختوبٓي 
اختوبٓي ٍ 

 فشٌّگي

 اي توبيالت لَهي ٍ لجيلِ

پيشٍي اص لَآذ 

ّب  ضمَلي ٍ اسصؽ

  ّبٍ ٌّدبس

 َّيت هلي
تٔبهالت ٍ سٍاثي 

 اختوبٓي ٍ فشٌّگي

 هييػشص

ي فشٌّگ يّوؼَ

ّبي  لَهي ثب اسصؽ

 فشٌّگ هلي

 فشٌّگ  دٍلت
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گيشد وِ ّوجؼتگي اختوبٓي وبّؾ يبفتِ ٍ تطت  هي ساهٌيت هلي صهبًي هَسد تْذيذ لشا

 ثيش گشايؾ ثِ توبيالت لَهي ٍ ثيگبًگي اختوبٓي تؤيف گشدد.أت

ًؼجت ثِ ػٌص  ،دٍلت )گشايؾ ثِ ضبوويت( وِ گشايؾ ثِ ػشصهيي ٍ آتوبد ثِ دس كَستي

ّبي  سِ اسصؽًثيش لشاس گشفتِ ٍ زٌبأتش ثبؿذ، گشايؾ ثِ َّيت هلي تطت ت توبيالت لَهي پبييي

ؿَد ٍ سٍاثي  هلي دس توبد ثبؿذ، َّيت لَهي تـذيذ هيفشٌّگ ّبي  فشٌّگ لَهي ثب اسصؽ

وبٓي ٍ فشٌّگي ثيي الَام وبّؾ تٔبهالت ٍ سٍاثي اخت ،گشٍّي افضايؾ يبفتِ ٍ ثِ تجْ آى دسٍى

 يبثذ ٍ ثلٔىغ. هي

 

 متغيرَاي اصلي پصيَصتعریف مفًُمي ي عملياتي ب. 
ي يهتغيشّبي هؼتمل ٍ ٍاثؼتِ صيش ثِ ٌَٓاى َٓاهل هْوي وِ ثشاي تطليل ًْب ،دس ايي همبلِ

 ، ٓجبستٌذ اص:اًذ گشفتِ سثشداسي لشا هشيت اهٌيتي هَسد ثْشُ

 

 . َمثستگي اجتماعي4
ػت اص ا وِ اص ًِش هفَْهي ٓجبستاػت ّوجؼتگي اختوبٓي  ،ش ٍاثؼتِ ٍ اكليهتغي

اي وِ اهىبى استجبى دسًٍي ٍ پيَػتگي افشاد وـَس سا دس   اي اص ٌٓبكش ٍ َٓاهل ٓذيذُ هدوَِٓ

ٍيظُ دس ِ ث ،ل هْن اهٌيتييل خبف اص خولِ پبيذاسي دس لجبل هؼبيهَسد ٍاوٌؾ ثِ هؼب

ايي ّبي هٔتجش  هميبع .ًوبيذ فشاّن هي ،هلي دس اثٔبد هختلفي ثِ تْذيذات اهٌيت يپبػخگَ

 ثبؿذ: ثِ لشاس صيش هي هتغيش

 

 گرایص تٍ ًَیت ملي. 4. 4

ٍ وِ توبيل ثِ ضفَ توبهيت اسهي، ضؼبػيت ثِ هيْي  ؛اضؼبع تٔلك ثِ ػشصهيي .یک

 اػت.گشفتِ ؿذُ ّبي آى دس ًِش  ؿبخقثِ ٌَٓاى  ،توبيل ثِ ػىًَت دس وـَس
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توبيل ثِ ضفَ ضبوويت ؿبهل  ،ثِ ضبوويت ) دٍلت خوَْسي اػالهي ايشاى ( گشايؾ .دي

ّبي هلي دٍلت،  هشداى، ّوىبسي ثب ثشًبهِ دس ثشاثش ثشاًذاصي، ًگشؽ ثِ اضؼبع هؼئَليت دٍلت

 ٍخَد ضؼبػيت ثِ ضبوويت.

توبيل ثِ ٍكلت، ّوىبسي ٍ هٔبؿشت، ؿبهل پزيشؽ اختوبٓي )گشايؾ ثِ هلت(،  .سٍ

م ثَدى ٍ صًذگي دس هيبى ػبيش الَام ٍ توبيل ثِ پزيشؽ ػبيش الَا هطلِ بيگي، ٍ ّنتوبيل ثِ ّوؼ

 .دس هيبى آًْب )ًيف ثَگبسدٍع(

ّبي ديٌي هزّجي،  ثٌذي ثِ اسصؽ ّبي فشٌّگ هلي )پبي تَافك دس ضفَ اسصؽ .چُار

 .ثَدى( ًوبدّبي هلي ٍ هيٌْي، ًفي ػلٌِ، آتمبد ثِ غشٍس هلي ٍ ايشاًي

 

 ٍ قاوًن گرایص ت .4-2

هيضاى سٍضيِ همبثلِ ثِ اػت.  ذ ٍ ٌّدبسّبي اختوبٓيٓاپزيشؽ اسادي لَاًيي ٍ لَثِ هٌٔبي 

تفبٍتي دس اخشاي لَاًيي، لوبٍت دس اخشاي ٓذالت اص ػَي هؼئَليي، التضام ثِ سٓبيت  هثل، ثي

 ّبي ايي ٌَٓاى اػت. ، اص خولِ ؿبخقًبفشهبًي يتوبم لَاًيي ٍ وـؾ ثِ ػَ

 

  ي رياتط اجتماعي ي فرَىگي تعامالت .4-5

دس سٍاثي اختوبٓي  ّوفىشي ٍ هٔبؿشت ،ىبسي، هـَستهيضاى ّوذسدي، ّوثِ هٌٔبي 

 اػت.

 

 تيگاوگي اجتماعي ي فرَىگي. 2
ثشخي ٍخَُ ٍ  دس ثشاثشاضؼبع اًفٔبل )ثِ كَست فىشي، رٌّي ٍ سفتبسي(  ٌٔبيثِ ه -

 (12ّبي فشٌّگي اختوبٓي خبهِٔ خَد اػت.) خٌجِ

هيلي دس فٔبليت اختوبٓي، ثذثيٌي ٍ ًفي پيًَذّبي اختوبٓي  ع تٌفش ٍ سد ٍ اًىبس ثياضؼب -

 ٍ ٓذم تجٔيت اص ٌّدبسّبي اختوبٓي تَػي فشد .
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ثيش هؼبئل ٍ هـىالت ثِ هؼئَليي، أاٍهبّ هطشٍهيي خبهِٔ، ثيبى تخلَف لوبٍت دس  -

 ًگشي ٍ اًويٌبى ثِ آيٌذُ. آيٌذُ ،آتوبد ثِ ديگشاى

 

 اي قثيلٍقًمي ي . تمایالت 5
 ،وِ هجٌبي هـتشن داؿتِ ٍ ثش پبيِ هٔيبسّبيي زَى ًظاد ػتّب گشٍّي اص اًؼبىلَم، ؿبهل 

دس دسٍى اوثشيتي هتوبيض لشاس گشفتِ ٍ اص  آوبي گشٍُ لَهي .آيذ صثبى ٍ هليت پذيذ هي

يذ وأّبي فشٌّگ خبف خَد ت ضفَ اسصؽ ايي افشاد، ثش .يبثٌذ هي شثيـت يپيًَذّبي خَد آگبّ

 (13).ًوبيٌذ ّبي خَد سفتبس هي داؿتِ ٍ هٌبثك ٌّدبسّب ٍ ػٌت

بت لَهي ٍ خَيـي، صثبى ِاًتخبة هطل ػىًَت ٍ صًذگي ثش اػبع هالض شويذ ثأت

گشٍّي اص خولِ  تٔبهالت فشٌّگي دسٍى ،ٍاثؼتگي ثِ ؿدشُ ٍ ًبيفِ لَهي ،تشووٌي

ًي ٍ تجبسي )كيبًت اص ضفَ پيًَذّبي خَ شويذ ثأّبي فشٌّگ لَهي ٍ ت ّبي اسصؽ ؿبخق

 ثبؿذ.  اي هي آتمبد ثِ ٌّدبس ويفشي ٍ خَى كلص اص ٌّدبسّبي لَهي ٍ لجيلِ ،لَم(

 

 امىيت اجتماعي ي فرَىگي .1
ّب ٍ  پزيشي آساهؾ خبًش افشاد خبهِٔ دس ثشاثش آػيتاػت وِ دس زبسزَة آى، ؿشايٌي 

 ،اص خولِ هَاسد تطمك اهٌيت اختوبٓي (.14ؿَد) هيهيي أتْذيذات اختوبٓي ٍ فشٌّگي ت

 .اػتّبي هتفبٍت  فشٌّگ تفبّن دس هيبى خشدٍُ ّبي فشٌّگ هلي  وٌذي، ضفَ اسصؽًلبًَ

ّبي اختوبٓي ٍ  پزيشي ثَدى ػٌص آػيت ثبالثَدى هيضاى ّوجؼتگي اختوبٓي ٍ پبييي

شيت اهٌيتي ػٌص ه ،اي فشٌّگي هٌدولِ ثيگبًگي اختوبٓي ٍ فشٌّگي ٍ توبيالت لَهي ٍ لجيلِ

 دّذ . سا دس خبهِٔ افضايؾ هي

بالثَدى ػٌص توبيالت افشاد خبهِٔ هَسد ثثبالثَدى هيضاى ّوجؼتگي اختوبٓي ثِ هفَْم 

ى هيضاى سٍاثي ٍ دي ٍ ثبالثَيگشا هٌبلِٔ ًؼجت ثِ َّيت هلي ٍ اثٔبد آى ٍ ّوسٌيي لبًَى

 . اػتتٔبهالت اختوبٓي فشٌّگي 
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 متغيرَا يلحلدست آمدٌ از تٍ وتایج ت. ج

 ًَیت ملي .4
ثيشگزاسي دس أثِ لطبٍ اّويت ٍ ت ،ػٌدؾ هيضاى َّيت هلي دس خبهِٔ هَسد هٌبلِٔ

اص  ،ّوجؼتگي اختوبٓي ٍ ثِ هٌَِس تٔييي ساثٌِ ثب توبيالت لَهي دس هشضلِ آصهَى فشهيِ

دٌّذُ ٍ  ثبؿذ. ٍهٔيت گشايؾ خبهِٔ ًوًَِ ثِ َّيت هلي ٍ ٌٓلش تـىيل هشٍسيبت هي

 :اسائِ ؿذُ اػت صيشدس خذٍل  ؿبخق آى
 

 
 

 
 هميبع

 
 ّب ٍهٔيت ؿبخق

 ٌٓبكش َّيت هلي يتطليل آهبس
 ثِ اًطشاف          هيبًگيي         ػٌص  

 دػت آهذُ    اػتبًذاسد         ًوشات        

ًتيدِ ولي 
ػَگيشي دس 
 خبهِٔ ًوًَِ

خغشافيبي  
 ػيبػي

 ٓاللِ ثِ وـَس 
توبيل ثِ 
فذاوبسي 
ثِ ضؼبػيت 

 هيْي

هتَػي ثبال 
 هتَػي

 
10/2 

 
74/10 

 
71/0 

توبيالت 
ػشصهيٌي دس 

خْت هثجت ٍ 
 ثبال

َّيت 
 هلي
63/0 
;id 

 200ًفش
;n 

ضبوويت 
هلي 

 )دٍلت(

ّوىبسي ثِ ضفَ 

ًگشؿي  ضبوويت

ثِ ٓولىشد 

آتمبد  ،هؼئَالى
ثِ ٍخَد 

توبيل  ،ضبوويت

ثِ ّوىبسي ثب 

 دٍلت

هتَػي 
هٔيف 

 هتَػي ثبال

 
85/2 

 
 

 
66/12 

 
63/0 

ًگشؿي هثجت ٍ دس 
ضذ هتَػي ًؼجت 

 ثِ ضبوويت هلي

  
 

 فشٌّگ

  ،ثبٍسي ديي
آتمبد ثِ 

  ،ًوبدّبي هلي
آتمبد ثِ ًفي 

  ،ػلٌِ

ثِ غشٍس هلي آتمبد 

 )ايشاًيت(

ثبال هتَػي 
 ثبال هتَػي

 
52/2 

 
99/14 

 
74/0 

تَافك ًؼجتبً ثبال دس 
ّبي  ضفَ اسصؽ

 فشٌّگ هلي

هلت  

)پزيشؽ 

 اختوبٓي(

شؽ ػبيشيي ثِ پزي

تَافك  ،ّوؼبيگي

دس ػىًَت هيبى 

توبيل ثِ  ،الَام

ػىًَت ػبيشيي دس 

 هيبى آًْب

هتَػي 
هٔيف 
 هتَػي

 
73/3 

 
58/8 

 
53/0 

تَافك ًؼجي دس 
 پزيشؽ اختوبٓي
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ػٌص ًگشؽ ولي خبهِٔ ًوًَِ ًؼجت ثِ َّيت  ،دّذ ًَس وِ خذٍل فَق ًـبى هي ّوبى

 شاس داسد.اػتبًذاسد ل ًؼجت ثِهلي دس ضذ هتَػي 

ػٌص  ؛ًؼجتبً ثبال ،ّبي فشٌّگ هلي تَافك دس ضفَ اسصؽ ؛هتَػي ،هيضاى پزيشؽ اختوبٓي

 ثبؿذ. ًؼجتبً ثبال هي ،هتَػي ٍ توبيالت ػشصهيٌي ،آتمبد ًؼجت ثِ ضبوويت

. ٓذم ٍخَد اػتثِ ٓولىشد ًؼجتبً هٔيف وبسگضاسى دٍلت  آتمبد اػت،آًسِ ضبئض اّويت 

اص  ،هليٍ ّبي فشٌّگي  ٌَٓاى اسصؽِ ث ،ًفي ػلٌٍِ ثبٍسي  ي ٍ دييي دس ثٔذ ػشصهيٌيٍاگشا

 گشدد. ًمبى لَت دس خبهِٔ هَسد هٌبلِٔ هطؼَة هي

 

 َمثستگي اجتماعي .2
ثب تَخِ ثِ ٌٓبكش ٍ َٓاهل هشتجي وِ  ايي همبلِ اػتّذف اكلي  ،ػٌدؾ هيضاى ّوجؼتگي

 خالكِ ؿذُ اػت: صيشذٍل دس خ ،دػت آهذُِ ًتبيح ث ٍتدضيِ ٍ تطليل گشديذُ ، آى بث

 

 ٍهٔيت ؿبخق ٍ هٔيبسّب  
 ) ػَگيشي ٍ ًتيدِ ولي (

 تطليل آهبسي

اًطشاف 
 اػتبًذاسد

 هيبًگيي
ػٌص 

دػت ِ ث
 آهذُ

َمثستگي 
 اجتماعي

 =n 211وفر

ss=0/58 

 
 

 َّيت هلي

 ػشصهيي
 دٍلت
 فشٌّگ
 هلت

 هثجت ٍ ثبال
 هتَػي

 هثجت ٍ ثبال
 هتَػي

64/7 25/47 
64/0 

 هتَػي

بهالت ٍ تٔ
سٍاثي 

اختوبٓي ٍ 
 فشٌّگي

 ّوذسديٍ ووه 

 هٔبؿشت
 ّوىبسي ٍ تٔبٍى

 هـَست ٍ ّوفىشي

 توبيل ثبال
 هٔيف

 توبيل ثبال
 هٔيف

71/2 3/12 
61/0 

 هتَػي

پزيشؽ اساداي 
لَاًيي 

 )لبًًَگشائي(

 ٓذم سٍضيِ همبثلِ ثِ هثل

لوبٍت دس ٓولىشد لبًًَي 

 هؼئَليي

 ًگشؽ ثِ التضام ٓولي
 شاي لَاًييآتمبد ثِ اخ

 هثجت ٍ ثبال
 هٌفي ٍ پبئيي

 هتَػي
 هتَػي

28/3 13 
61/0 

 هتَػي
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دػت آهذُ اص پبػخ ثِ ِ ًتبيح ث ،ثِ هٌَِس دػتيبثي ثِ هيضاى ّوجؼتگي دس خبهِٔ ًوًَِ

ًگشؽ ته ته افشاد خبهِٔ ًوًَِ ٍ ّبي هختلف دس ٌٓبكش هتـىلِ ّوجؼتگي اختوبٓي  گَيِ

 دس ًوَداس صيش اسائِ ؿذُ اػت: هَسد ثشسػي لشاس گشفت وِ ضبكل آى

 

 ومًوٍ ٍيضعيت َمثستگي اجتماعي در جامع: 4ومًدار 

 ٍهٔيت ّوجؼتگي اختوبٓي دس خبهْ ًو2ًًَِوَداس 

دػت آهذُ دس هيضاى ّوجؼتگي اختوبٓي افشاد خبهِٔ ًوًَِ ِ تَصيْ اهتيبصات ث ،ًِش ثِ ايٌىِ

ّوجؼتگي اختوبٓي دس خبهِٔ هَسد ًِش هٔف ًؼجي هيضاى وِ تَاى گفت  هي ،ثبؿذ ًشهبل ًوي

 هـَْد اػت.

دػت ِ دس ػٌص اػتبًذاسد ثَدُ ٍ اًطشاف اػتبًذاسد ث 585/0 ،هيضاى ّوجؼتگي اختوبٓي

ّشزِ اًطشاف اػتبًذاسد وَزىتش  .ثبؿذ ؿبخق هٌبػجي ثشاي ّوجؼتگي ٍ اًؼدبم ًوي ،آهذُ

 (15اًؼدبم ثيـتش اػت.) ،ثبؿذ
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Mean =55.8 

N = 200.00 
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 تيگاوگي اجتماعي . 5
ثش  ،ّبي ّوجؼتگي ٍ اًؼدبم اختوبٓي ٌَٓاى يىي اص تْذيذوٌٌذُِ ثيگبًگي اختوبٓي ث هيضاى

 ٍدس ػٌص هتَػي تَكيف گشديذُ  ،ؿذُ ّبي تذٍيي خقباػبع لوبٍت افشاد ًوًَِ دس ؿ

 :آهذُ دس خذٍل صيش خالكِ ؿذُ اػت دػتِ ًتبيح ث

 

66/0 ;SOCIAL ANOMY         200           ثيگبًگي اختوبٓيN= 

 هتغيش هؼتمل

 

 تدضيِ ٍ تطليل آهبسي

ًگشؽ 

 ثِآهيض  اثْبم

 آيٌذُ

ٓذم آيٌذُ 

 ًگشي

ٓذم آتوبد 

 ثِ ديگشاى

ٓذم تأثيش ثيبى 

 ثِ ليهؼب

 هؼئَليي اهش

سًٍذ ًجمبت 

 هطشٍم
 لوبٍت دس ؿبخق ّب

13/1 

8/2 

19/1 

3/3 

16/1 

4/2 

97/0 

87/2 

99/0 

4 

ٍ اًطشافبت اػتبًذاسد 

 دػت آهذُِ هيبًگيي ث

 

دس  ،ًجمبت هطشٍم خبهِٔ هٔيتثِ ٓذم ثْجَد ٍ آتمبدآيٌذُ ٍ  ىآهيضثَد بٍت دس اثْبملو

 ثبؿٌذ. ثيشگزاس هيأثشٍص ثيگبًگي ت
 

 اي تمایالت قًمي ي قثيلٍ. 1
توبيالت  ،ثشاثش تٔشيف هفَْهي همبلِ ،يىي ديگش اص َٓاهل تْذيذوٌٌذُ ّوجؼتگي اختوبٓي

ثشاثش  ،اي گ لَهي ٍ ٌّدبسّبي لَهي ٍ لجيلِّبي فشٌّ ثبؿذ وِ ثش اػبع اسصؽ لَهي هي

كفطِ ٍهٔيت توبيالت لَهي دس خذٍل  .تدضيِ ٍ تطليل گشديذُ اػت ،ّبي هٔتجش ؿبخق

 .تاسائِ ؿذُ اػ ثٔذ

توبيالت لَهي دس ػٌص خبهِٔ هَسد هٌبلِٔ  ،دػت آهذُِ خذٍل ًتبيح ثايي ثب تَخِ ثِ 

 ؿَد. ًؼجتبً لَي تَكيف هي
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 n; 200 ; توبيالت لَهي71/0

 ّبي فشٌّگ لَهي اسصؽ يا ٌّدبسّبي لَهي ٍ لجيلِ

خَى 

 كلص

 شويذ ثأت

ٌّدبس 

 ويفشي

كيبًت اص 

 خَى ٍ تجبس

ويذ ثش سٍاثي أت

 گشٍّي دسٍى

هيضاى اًالّ 

اص ؿدشُ ٍ 

 ًبيفِ

آؿٌبيي ثِ 

صثبى ٍ 

 ادثيبت لَهي

ٍاثؼتگي 

 لَهي
ٍهٔيت 

ّب ٍ  هميبع

ّبي  ؿبخق

خيلي  هشثًَِ

 هٔيف
 لَي هتَػي لَي لَي لَي هٔيف

03/1 

8/7 

62/0 

25/2 

71/11 

76/0 

اًطشاف 

 اػتبًذاسد

 هيبًگيي

دػت ِ ػٌص ث

 آهذُ

 

 َا دست آمدٌ از آزمًن فرضيٍٍ وتایج ت .د
ساثٌِ ثيي توبيالت لَهي ٍ ّوجؼتگي اختوبٓي سا ثيبى وشدُ  ،فشهيِ اكلي دس ايي همبلِ

هتشيه پيشػَى هَسد اآصهَى آهبسي غيشپبسثب اػتفبدُ اص  ،ّبي هشثَى ثِ ايي فشهيِ دادُ اػت.

ٍ  ثيبًگش ساثٌِ هٔىَع ٍ هٌٔبداس ثيي هتغيش تبثْ ،تدضيِ ٍ تطليل لشاس گشفت وِ ًتبيح ضبكل

 ،ئٌي افضايؾ توبيالت لَهي دس خبهِٔ ًوًَِ .( α=0.01,r;  -221/0 ) ثبؿذ توبيالت لَهي هي

ِ ث ،ش هتغيش هؼتمل توبيالت لَهيثيأيذُ اػت . هيضاى تدهَخت وبّؾ ّوجؼتگي اختوبٓي گش

گيشي اص خذاٍل ٍاسيبًغ هَسد اسصيبثي  ثب ثْشُ ،ًي آصهَى اثش اكلي ،ٌَٓاى ٓبهل تْذيذوٌٌذُ

ثيش أٍ هيضاى ت 386/1ثشاثش ثب  ،α =0.05دػت آهذُ دس ػٌص ِ ث Fًؼجت  .لشاس گشفت

 ثبؿذ. هي df=18ثب دسخِ آصاديي  862/0ؿذُ  هـبّذُ

   ئٌي ؛اػت 1هدوَّ هشثٔبت هيبًگيي ثِ هشثْ هيبًگيي خٌب ثيـتش اص ًِش ثِ ايٌىِ ًؼجت 

(386/1;F)، ٓلت ساثٌِ هٔىَع ٍ هٌٔبداس ثب ِ ث ،تَاى گفت وِ ٓبهل توبيالت لَهي هي

وٌٌذُ  پيـگَيي ،ؿذُ دس تطليل ٍاسيبًغ ثيش هـبّذُأٓلت هيضاى تِ ّوجؼتگي اختوبٓي ٍ ث
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ثيش ًبهٌلَة آى ثش ّوجؼتگي أت ثِ ثيبى ديگش،ثبؿذ.  يهٔتجشي ثشاي هتغيش ّوجؼتگي اختوبٓي ه

 .آيذ ثِ ضؼبة هيٍ ٓبهل تْذيذوٌٌذُ  ثَدُاختوبٓي وبهالً هطشص 

ٍ ثِ ساثٌِ هٔىَع ٍ هٌٔبداس ثيي ّوجؼتگي اختوبٓي  ،دٍهيي فشهيِ هْن ايي همبلِ -

 ثيگبًگي اختوبٓي اؿبسُ داسد.

اي  اػتفبدُ اص آصهَى آهبسي ستجِ ثبٍ سي تطليل آهبٍ ساثٌِ ثيي هتغيشّبي فَق ًي تدضيِ 

 .( α=0.01,r =0/346 )هٌٔبداس تَكيف گشديذ  ،هيشاػپي

ثيشپزيشي هتغيش تبثْ ّوجؼتگي أديگش تطميك هجٌي ثش ت الؤػثِ هٌَِس پبػخ ثِ  ،ّوسٌيي

ًـبى داد وِ  ،گيشي اص آصهَى اثش اكلي خذٍل ٍاسيبًغ ثب ثْشُ ،اختوبٓي اص ثيگبًگي اختوبٓي

ثيش هتغيش ثيگبًگي اختوبٓي أفشم كفش هجتٌي ثش ٓذم ت ،852/3 ؛ ئٌيدػت آهذُِ ث Fت ًؼج

سد  ،دس خبهِٔ ًوًَِ ،α =0.05)ٍاثؼتِ( ّوجؼتگي اختوبٓي سا دس ػٌص هٌٔبداسي  ثش هتغيش 

 وٌذ. هي

دػت آهذُ دس ِ ثيش ثأثَدى ساثٌِ ثيي دٍ هتغيش ٍ هيضاى ت ثب تَخِ ثِ اثجبت فشهيِ ٍ هٌفي

ثيش أتَاى ًتيدِ گشفت وِ ثيگبًگي اختوبٓي دس ّوجؼتگي اختوبٓي ت هي ،تطليل ٍاسيبًغ آصهَى

 .آيذ ثِ ؿوبس هيوٌٌذُ  ذيذديگش اص َٓاهل تْ يٌَٓاى يىِ ث ،ثٌبثشايي .ًبهٌلَة داسد

 ثبؿذ: ّوسٌيي، همبلِ ضبهش ؿبهل ػِ فشهيِ فشٓي ثِ لشاس ريل هي

دٌّذُ  اص هْوتشيي َٓاهل تـىيل ،هتغيش هيبًدي ٌَٓاىِ ث ،ثب تَخِ ثِ ايٌىِ َّيت هلي یک.

همبلِ وِ ثش اػبع زبسزَة تئَسيه ٍ هفشٍهبت  اي فشهيِ ،ثبؿذ ّوجؼتگي ٍ اًؼدبم هي

اػت . فشم ثش ايي  تذٍيي ؿذُ «ساثٌِ هيبى توبيالت لَهي ٍ َّيت هلي»تطت ٌَٓاى  ،ثبؿذ

ٓث وبّؾ ػٌص گشايؾ ثِ ثب ،گشايـبت لَهي افضايؾ يبثذ ،ثَد وِ زٌبزِ تطت ّش ؿشايٌي

ّبي هشثَى ثِ ايي فشهيِ ثب اػتفبدُ اص آصهَى هشيت ّوجؼتگي  گشدد. دادُ َّيت هلي هي

ثيبًگش ٍخَد ساثٌِ  ،دػت آهذُِ اي اػپيشهي هَسد تدضيِ ٍ تطليل لشاس گشفت . ًتيدِ ث ستجِ

ٌبداس ثيي ٔهساثٌِ هٌفي ٍ  اػت وِ هيَهٌفي ٍ هٌٔبداس ثيي گشايؾ ثِ َّيت هلي ٍ توبيالت ل

 ّشزٌذ وِ ؛( α=0.05,r =0/152 )دّذ سا ًـبى هيگشايؾ ثِ َّيت هلي ٍ توبيالت لَهي 

 ثبؿذ.  ؿذت آى هٔيف هي
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ّبي  بي فشٌّگ هلي ٍ اسصؽّ ي هيبى اسصؽيثشدى ثِ استجبى ٍ ّوؼَ ثِ هٌَِس پي دي.

لشاس  فشهيِ فشٓي ديگشي هَسد ثشسػي ،ًي آصهَى آهبسي ّوجؼتگي پيشػَى ،فشٌّگ لَهي

           اػتي هٌٔبداس ثيي دٍ هتغيش فَق يگشفت وِ ًتبيح ضبكل ثيبًگش ٓذم استجبى ٍ ّوؼَ

( α=0.05, r=0/083 ). تَاى زٌيي اػتٌجبى وشد وِ ًگشؽ خبهِٔ ًوًَِ ًؼجت ثِ  ثٌبثشايي هي

 ّبي فشٌّگ لَهي هتفبٍت اػت .  ّبي فشٌّگ هلي ٍ اسصؽ اسصؽ

ثب دسخِ آصادي  ،α=0.01ثيي دٍ هيبًگيي ٍاثؼتِ دس ػٌص  Tؿذُ ًي آصهَى  تفبٍت هـبّذُ

df=199 دس  گفتِ پيؾفشم كفش هجٌي ثش ٓذم تفبٍت هيبى دٍ هتغيش  .هَسد ثشسػي لشاس گشفت

 .خبهِٔ سد ؿذ

مؾ ٍ هيضاى استجبى ّشيه اص هتغيشّب ثب هتغيش اكلي ّوجؼتگي ًثِ هٌَِس ثشسػي  سٍ.

هذُ اص آدػت ِ ًتبيح ث ،ىآوٌٌذُ  وٌٌذُ ٍ تؤيف اختوبٓي ٍ ّوسٌيي ثشسػي َٓاهل تمَيت

 هبسي اػپيشهي دس خذٍل صيش خالكِ گشديذُ اػت:آصهَى آگيشي اص  تَكيف هتغيشّب ثب ثْشُ

 

َّيت 

 هلي

ّبي  اسصؽ

ٌگ ّفش

 هلي

 ييلبًًَگشا

سٍاثي 

تٔبهالت 

 اختوبٓي

آتوبد 

 اختوبٓي

ثيگبًگي 

 اختوبٓي

توبيالت 

 لَهي

هتغيشّبي 

 هؼتمل

 ْهتغيش تبث

831/0 491/0 680/0 513/0 655/0 364/0- 190/0- 
ّوجؼتگي 

 اختوبٓي

200 ;n  هشيت ّوجؼتگي ثيي هتغيشّب دس ػٌص همبديشيα=0.01 

 

ّبي فشٌّگ هلي ٍ آتمبد ثِ  دّذ وِ تىيِ ثش اسصؽ ًـبى هي ،اًالٓبت هٌذسج دس خذٍل

وٌٌذُ ّوجؼتگي  هل تمَيتاص َٓا ،ٍيظُ َّيت هليِ سٍاثي اختوبٓي ٍ لبًَگزاسي ٍ ثٍ ًِبم 

هبسي تطليل آصهَى آايي ٍالٔيت اػت ٍ  ثيبًگش ،ىآهيضاى استجبى ٍ خْت  .ّؼتٌذاختوبٓي 

ثيش لبثل أهيضاى ت ،ثيش ٓبهل َّيت هلي ثش ّوجؼتگي اختوبٓيأدًٍشفِ دس خلَف ت ٍاسيبًغ

   ( R=0/823 , F= 20/312 ) .دّذ اي سا ًـبى هي هالضِِ

 گشدد. ػجت تمَيت ّوجؼتگي اختوبٓي هي ،يت هلي ٍ هلبديك آىويذ ثش َّأت ،ثٌبثشايي
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 دست آمدٌ در چارچًب امىيت مليٍ تحليل وتایج تي تجسیٍ . اَ
تطميك اكلي ال ؤاثتذا ثش آى ؿذين وِ ثِ ػ ،ثِ هٌَِس سػيذى ثِ ّذف ًْبيي ٍ ٍيظُ تطميك

 خ دّين.پبػ ،ثش اػتأهجٌي ثش ايٌىِ اهٌيت هلي زگًَِ اص ّوجؼتگي اختوبٓي هت

ثيش أتَكيف هتغيشّبي اكلي ٍ سػيذى ثِ ساثٌِ ٍ ت ،آًسِ تب وٌَى هَسد ثشسػي لشاس گشفت

خذٍل ريل ثِ تَكيف  وٌٌذُ ثش ّوجؼتگي ٍ اًؼدبم اختوبٓي ثَد. تيَٓاهل تْذيذوٌٌذُ ٍ تمَ

 هتغيشّبي اكلي تطميك اختلبف داسد.

 

 خيلي لَي 
1-80/0 

 لَي
79/0-69/0 

 هتَػي
68/0-53/0 

 هٔيف
52/0-37/0 

خيلي 
 هٔيف

36/0-2/0 

ّوجؼتگي 
 اختوبٓي

- - 585/0 - - 

توبيالت 
 لَهي

- 71/0 - - - 

ثيگبًگي 
 اختوبٓي

- - 66/0 - - 

 

تىي ٍ دس خبهِٔ زٌذلَهي ايشاى ثب تَخِ يلَدس هَلٔيت طئَپاختوبٓي هَهَّ ّوجؼتگي 

دس  ،تْذيذوٌٌذُ آىل ٍ هـىالت اختوبٓي يثشتش ٍ هؼب  ّبي اهٌيتي لذست  ّبي ثِ ػيبػت

ثبؿذ ٍ ثب ٌٓبيت ثِ ايٌىِ ّوجؼتگي اختوبٓي يىي اص َٓاهل  ؿشايي وًٌَي ضبئض اّويت هي

هيي أًَس ًؼجي صهبًي تِ تَاى گفت اهٌيت هلي ث هي اػت،ًبهطؼَع لذست هلي دس ّش خبهِٔ 

 دس ػٌص لبثل لجَلي استمب يبثذ.اختوبٓي گشدد وِ ّوجؼتگي  هي

افشاد   ثبٍسّبي ٓلت هٔف دسِ زٌيي دسيبفتين وِ ث ،دػت آهذُِ ثٌذي ًتبيح ث اص خوْ

ثبٍس هٌدولِ آتوبد اختوبٓي وِ ًبؿي اص  ،خبهِٔ ًوًَِ دس ثشخي َٓاهل ٍ هلبديك َّيت هلي

ٍ ّوسٌيي ػٌص تٔبهالت اختوبٓي ٍ پزيشؽ اختوبٓي  ،ثبؿذ هٔف ٓولىشد وبسگضاساى هي ثِ

اص خولِ َٓاهلي  ،اص ػَي ديگش .جتبً پبييي لشاس داسددس ػٌص ًؼ ،هيْي فشٌّگي ثب ػبيش الَام ّن



 413ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمثستگي اجتماعي در گريَُاي قًمي 

 

 

ّوجؼتگي ٍ اًؼدبم اختوبٓي  ،ّبي هشثَى ثِ تطميك ضبهش وِ ثش اػبع هجبًي ًِشي ٍ تئَسي

ثيگبًگي اختوبٓي ٍ فشٌّگي ٍ ّوسٌيي افضايؾ توبيالت لَهي ٍ  ،دّذ سا هَسد تْذيذ لشاس هي

 .ي(جٓي زلًِن اختوب ٍ. )ًِشيِ ساثشت هشتي اػتي ا لجيلِ

هيضاى ثيگبًگي اختوبٓي وِ ٓوذتبً ًبؿي اص اضؼبع  ،ثش اػبع لوبٍت افشاد ًوًَِ

دس ضذ  ،ؿذ آهيض ثَدى آيٌذُ هي ٍيظُ دس ًجمبت پبئيي خبهِٔ ٍ اثْبمِ ٓذالتي ث هطشٍهيت ٍ ثي

 شويذ خبهِٔ ًوًَِ ثأي ًيض وِ ثش هجٌبي ت ا يذ ٍ توبيالت لَهي ٍ لجيلِدهتَػي تَكيف گش

ئٌي دٍ ٓبهل  ،ٍيظُ صثبى ٍ كيبًت اص خَى ٍ تجبس خَيـبًٍذيِ ّب ٍ ٌّدبسّبي لَهي ث اسصؽ

 ؿَد، دس ضذ ثبال لشاس داسد. هـخق هي ،ًوَدًذ ػبختبسي وِ ّوذيگش سا تمَيت هي

اص  ،ثيش آًْب ثش هتغيش تبثْ ّوجؼتگي اختوبٓيأّب( ٍ ت استجبى دٍ هتغيش فَق )تْذيذوٌٌذُ

االت ؤٓالٍُ ثش ايٌىِ پبػخگَي ػ ،دػت آهذُِ ِ اثجبت سػيذ. ًتبيح ثّبي آهبسي ث ًشيك آصهَى

 ّوخَاًي داسد.ًيض ؿذُ دس ادثيبت تطميك  ثب ًِشيبت ٓلوي هٌشش ،ثبؿذ تطميك هي

ًـبى داد وِ تَخِ ثِ هلبديك ٍ  ،ّبي آهبسي دس سًٍذ تطميك تطليلٍ تدضيِ  ،ّوسٌيي

ثبٓث تمَيت ّوجؼتگي  ،وبٓي ٍ فشٌّگيتٔبهالت اخت، ييگشا ىلبًَ، ّبي َّيت هلي لفِؤه

 گشدد. اختوبٓي هي

فشٌّگ لَهي دس خبهِٔ هَسد   ّبي ّبي فشٌّگ هلي ثب اسصؽ ي اسصؽيػَ دس اسصيبثي ّن

ساثٌِ  آن اص ؛ي ثيي ايي دٍ اسصؽ )هتغيش( ثشلشاس ثبؿذا سفت وِ ضذالل ساثٌِ اًتِبس هي ،هٌبلِٔ

 ،ٌيي ًـذ ٍ هٔلَم گشديذ وِ خبهِٔ هَسد هٌبلِٔوِ ز ،ييػَ هٌفي ئٌي توبد يب تَافك ٍ ّن

فشٌّگ لَهي هطبفِت ًوَدُ ٍ ثِ آى   ّبي اص اسصؽ ،فشٌّگ هلي  ّبي اسصؽ شويذ ثأهوي ت

 يثيشأدػت آهذُ تِ ًتيدِ ثثٌبثشايي،  .هٌذ اػت ٍ اص ايي ثبثت ًيض تْذيذي هتلَس ًيؼت ٓاللِ

 دس افضايؾ يب وبّؾ ّوجؼتگي اختوبٓي ًذاسد.

تَاى گفت وِ هٔف دس وليِ  هي ،گشفتِ اًدبمثٌذي ًتبيح ٍ تدضيِ ٍ تطليل  ِ ثِ خوْثب تَخ

ثيش هٌفي ٍ وبّؾ أثِ لطبٍ ت ،لَهي  ّبي َٓاهل هتـىلِ ّوجؼتگي اختوبٓي دس ّش يه اص گشٍُ

وٌٌذُ لذست هلي اػت )ثب تَخِ ثِ تٔشيف  هييأّبي ت لفِؤلذست اختوبٓي وِ اص هْوتشيي ه

 ،ٓجبستيِ ثبؿذ ٍ ث هؼتميوبً دس اهٌيت هلي اثشگزاس هي ،لذست هلي(اهٌيت هلي ثش ضؼت 

ثيش هؼتمين داسد ٍ تؤيف آى تَػي َٓاهل تْذيذوٌٌذُ اص أّوجؼتگي اختوبٓي دس اهٌيت هلي ت
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 .هَخت وبّؾ ثيـتش هشيت اهٌيتي خَاّذ گشديذ ،لجيل ثيگبًگي اختوبٓي ٍ توبيالت لَهي

تْذيذي ثبلمَُ ثشاي اهٌيت هلي ثِ ؿوبس  ،لَهي  ّبيُ ايي اهش دس كَست تٔوين ثِ ػبيش گشٍ

 ػبصد. پزيش هي آػيت ،ؿذى ٍ تَػِٔ خبهِٔ زٌذلَهي ايشاى سا دس كَست هضهي ٍسٍد  هي

اضشاص اهتيبص دس ػٌَش هتَػي اص هٌِش ويفيت اختوبّ ثشاي الَام هتفبٍت دس خبهِٔ زٌذ 

يت ػيبػي ( وِ ًبؿي اص هٔف ٓولىشد لَهي ثِ ٍيظُ دس ثٔذ آتوبد اختوبٓي )آتوبد ثِ ضبوو

اص خولِ ضفَ ٍ ضوبيت  ،ثِ ٌّگبم پبيذاسي دس ثشاثش تْذيذات اهٌيت هلي ،ٓولىشد ثبؿذ يب ػَء

تشتيت لذست  دّذ ٍ ثذيي تفبٍتي لشاس هي اص خبهِٔ سا ضذالل دس ضَصُ ثي يثخـ اص ضبوويت،

  ًوبيذ. تؤيف هيسا هلي ًبؿي اص پـتَاًِ هشدهي 

آتوبد ٍ يب اثْبم دس ٍهٔيت آيٌذُ  ػَء ،گي اختوبٓي وِ ًبؿي اص هطشٍهيتٍخَد ثيگبً

اٍهبّ خبهِٔ سا ثِ  ،ثيش ًبهٌلَة دس هيضاى ّوجؼتگي اختوبٓيأٍاػٌِ تِ ث ،ثبؿذ خبهِٔ هي

  ّبي ضوبيت اختوبٓي اص ػيبػت ،ثٌبثشايي .ٌّدبسي ٍ غيشًشهبل ػَق خَاّذ داد ٍهٔيت ثي

تَصيْ هتٌبػت  ،ٍ ثشٓىغ ًوبيذ گبًِ سا ثب هـىل هَاخِ هيدٍلت دس همبثلِ ثب فشٌّگ ثي

هَخت ثبالسفتي ػٌص سهبيت  ،ّب ٍ خلت آتوبد هشدم ٍ ّوسٌيي سفْ هطشٍهيت فشكت

سا تمَيت ٍ پبيذاسي ّوجؼتگي اختوبٓي ؿذُ ٍ  ٓوَهي ٍ وبّؾ ػٌص ثيگبًگي اختوبٓي

ًتبيح تطليلي دس هذل صيش  ًوبيذ. ثٌبثشايي هشدهي سا دس ضوبيت اص ػيبػت خبسخي توويي هي

 ثبؿذ: لبثل تجييي هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٓولىشد دٍلت :
 تَصيْ هتٌبػت فشكت -1

تَػِٔ ٍ تبهيي سفابُ   -2

 اختوبٓي

 افضايؾ آتوبد اختوبٓي

 وبّؾ ثيگبًگي اختوبٓي
وبيت هشدهي اص افضايؾ ض

 ػيبػت خبسخي

استمبء لذست 

 اختوبٓي

 هيي اهٌيتأت

 اختوبٓي 

 تمَيت اهٌيت

 هلي 

 ؾ ّوجؼتگي افضاي

 اختوبٓي
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 گيري وتيجٍ
 ،پيـٌْبداتي سا ثِ هٌَِس افضايؾ ػٌص ّوجؼتگي اختوبٓيتَاى  هي ،گيشي دس لبلت ًتيدِ

افضايؾ هشيت  ،دس ًتيدٍِ دػت آهذُ ِ سفْ ًمبى هٔف ث ،وبّؾ هيضاى َٓاهل تْذيذوٌٌذُ آى

 :اسائِ ًوَد اهٌيتي دس خبهِٔ

ي ا ثِ هلبديك ٍ اثٔبد َّيت هلي اص ًشيك تَػِٔ تجليغبت سػبًِثبيؼت  هيًَس ولي ِ ث -

 تَخِ ٍيظُ هٔوَل گشدد. ،ٍيظُ دس هذاسع ٍ خبًَادُِ ث ،ٍ آهَصؽ دس خبهِٔ

ِ ثيي اػتبًي ث  ّبي ثِ هؼبفشت ،هالت اختوبٓي ٍ فشٌّگيبثِ هٌَِس افضايؾ هيضاى تٔ -

هذاسع ٍ  دسٍ هٌبلٔبتي ٍ گشدؿگشي دس هطيي فشٌّگي ٍ ٓلوي  ٍيظُ ػفشّبي ٓلوي

 ؿَد. تَخِ  ،ّب داًـگبُ

ي دس ضذ همذٍس دس خبهِٔ ًْبديٌِ ؿذُ ٍ ًؼجت ثِ سفْ يگشا ٓذالت اختوبٓي ٍ لبًَى -

 ّبي هلوَػي ثشداؿتِ ؿَد. گبم ،ٍيظُ دس ًجمبت پبئييِ وبسي ث هطشٍهيت ٍ ثي

تالؽ ثشاي تَػِٔ ٍ سفبُ ثِ ٌَٓاى ّذف هلي هَسد  ّبي هـتشن فشٌّگي اص لجيل اسصؽ -

 تَخِ لشاس گيشد.

توبع هؼتمين ٍ فشاگيش فشٌّگي اص ًشيك هدبهْ فشٌّگي ٍ ٓلوي ثب خبهِٔ هَسد هٌبلِٔ  -

 ثشلشاس ٍ كذا ٍ ػيوبي اػتبى تمَيت ؿَد.

 ػبختبسي اص ًشيك ّوبًٌذػبصي هٌضلت اختوبٓي ٍ التلبدي ثذٍىَٓاهل ثِ تمَيت ػبيش  -

 صثبًي تَخِ ؿَد.ٍ هزّجي  ،ل لَهييدس ًِش گشفتي هؼب

خِ ثِ ػبالسي ٍ ثذٍى تَ تَصيْ هٌبػت فشكت دس اثٔبد هختلف ثب دس ًِش گشفتي ؿبيؼتِ -

 ، هَسد تَخِ لشاس گيشد.لَم ٍ لـش خبف دس ػٌص وـَس

ثذٍى  ،ثِ ٍيظُ دس هذاسع ،ثِ تَػِٔ آهَصؽ صثبى فبسػي دس هدبهْ ٓلوي ٍ فشٌّگي -

 هطلي تَخِ ؿَد.  ّبي د هطذٍديت دس آهَصؽ صثبىايدب
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