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تفايتَايجىعيّتیاظتفازٌؼس.يافتٍَاوؽانزازوسكٍجًّگهرميرهميماوٍ
میتًاوعتمًفقيّتتحصيلیراتٍعىهًان
مسارضتٍعىًانيکمتغيرتريوساز 
يکمتغيرزريوسازپيػتيىیومايس.تًاوػَايعاعفی-اجتماعیياوگيهسغ،
میتًاوعتىستهٍعىهًانمتغيرَهاي
ذًزگرزاویتحصيلیيزلثعتگیتٍمسرظٍ 
مياوجیايهارتثاطراتحتتاثيرقرارزَىس.ويمرخالگًيیپعهرانيزذتهران
زرترذیازرياتظميانمتغيرَايمًرزپصيَػحاكیازتفايتتيهايههزي
گريٌتًز .


ياشٌَايكليسي:يبزٌيزي عبقفي -اجتٕبعي ،تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي ،زِجستتٍي ثتٝ
ٔسرس ،ٝاٍ٘يشش تحػيّيٛٔ ،فميّت تحػيّي ٘ٛجٛا٘بٖ.
 .1مقسمٍيمريرتحقيقاتپيؽيه
ٚ ٕٝٞاِسيٗٔ ،عّٕبٖٔ ،سئٛالٖ ٔسارس عاللٕٙس٘س تب فزس٘سا٘طتبٖ اس ستٛاز ذٛا٘تسٖ ٚ
٘ٛضتٗ 1ث ٝغٛرت وبُٔ ثزذٛرزار ٌزز٘س ،زر ستك لبثتُ پذيزضتي ثت ٝازران ريبؾتيٚ 2
زيٍز عّ ْٛثپززاس٘سٔ ،سئّ ٝحُ وٙٙسٌبٖ 3لبثُ  ٚتٛا٘بيي ثبضٙس ٚ ،اس تفىزي ا٘تمبزي ،4زليتك
 ٚذاللب٘ٝاي 5ثزذٛرزار ٌزز٘سٔ .يتٛاٖ  ٕٝٞايٗ ذٛاستتٞٝتب را تحتت يته عٙتٛاٖ عتبْ ٚ
ٌستزز ٜث٘ ٝبْ «ٔٛفميّت تحػيّي» لزار زازٛٔ .فميّت تحػيّي زاراي چتّٔ ٝشٔٚتبت  ٚپتيص
٘يبسٞبيي ٔيثبضس؟ ثزاي رسيسٖ ث ٝايٗ ٞسف ٔكّٛة  ٚعبِي ثبيس اس چٔ ٝسيزي عجٛر وزز؟
چ ٝعٛأّي ٔيتٛا٘ٙس ٘ظبْٞبي آٔٛسضي را ث ٝسٕت ايٗ آرسٞ ٚسايت ٕ٘بيٙس؟
عسٜي سيبزي اس ٔترػػبٖ تعّيٓ  ٚتزثيت  ٚرٚا٘طٙبسي تزثيتي ٔب٘ٙس سيٙس ،پتبيت،6ٖٛ
ٚايشثزي ،7اٚثزايٗٔ ٚ )2007( 8برضبَ ( )2009اعتمبز زار٘س تٛج ٝثٟٔ ٝبرتٞتبي عتبقفي-
اجتٕبعي  ٚجٙجٞٝبي عبقفي يبزٌيزي ٔيتٛا٘س ٔسيز ٘يتُ ثت ٝايتٗ آرس ٚرا ٕٞتٛار  ٚستُٟ
ٕ٘بيس .ايٗ ٌ ٝ٘ٛتٛج ٝث ٝجٙجٞٝبي عبقفي  ٚاجتٕبعي يتبزٌيزيٞتب ،چيتشي ٘يستت وت ٝزر
ٕٞيٗ سبَٞبي اذيز ثٚ ٝجٛز آٔس ٜثبضس ،ثّى ٝلسٔتي سٞ ٝشارسبِ ٝزارز .أب أزٚس ٜثتيص اس
آٖ چ ٝو ٝتبؤ ٖٛٙزس ْٛثٛز ٜاست ث ٝايٗ جٙج ٝاس يبزٌيزيٞب تٛجٔ ٝيضٛز.
زر ٔٛرز ايٗ و ٝيبزٌيزي عبقفي -اجتٕبعي چٍٔ ٝ٘ٛيتٛا٘تس ثت ٝحتُ ايتٗ ٔطتىالت
وٕه وٙس  ٚزاراي چ ٝعٙبغز ٔ ٚؤِفٞٝبيي ٔيثبضس  ٚچت٘ ٝتٛا ارتجتبقي ثتيٗ آٖٞتب زيتسٜ
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ٔيضٛزٔ ،سَٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ارائ ٝضس ٜاست .آذزيٗ ايٗ ٔسَٞتبٔ ،تسَ ٔفٟتٔٛي يتبزٌيزي
سيٙس ٕٞ ٚىبراٖ ( )2007است .زر ايٗ ٔسَ فزؼ ٔيضٛز ؤ« ٝحيفٞبي يبزٌيزي ٌزْ ٚ
غٕيٕب٘ »ٝو ٝزر آٖ ارتجبـ عبقفي ٌزْ ٕٞ ٚسال٘ٝاي ثتيٗ زا٘تص آٔتٛساٖ ثتب يىتسيٍز  ٚثتب
ٔعّٕبٖ ٚجٛز زارز ٔٙجز ث« ٝتمٛيتت  ٚپتزٚرش تتٛا٘صٞتبي عتبقفي– اجتٕتبعي» (ٔب٘ٙتس
ٕٞسِي  ٚثزلزاري رٚاثف اجتٕبعي ٔكّٛة ثب زيٍزاٖ ،ضٙبسبيي عٛاقف ذٛز  ٚزيٍتزاٖ) ٚ
«افشايص  ٚتسٟيُ اٍ٘يشٜٞب ،افشايص  ٚپزٚرش ٞتسف ٌشيٙتي ،زذبِتت ٔ جتت  ٚستبس٘سٚ ٜ
رؾبيت اس آٔسٖ ثٔ ٝسرس ٝزر زا٘ص آٔٛساٖ» ٔيٌتززز .ايتٗ زٔ ٚتريتز يعٙتي تتٛا٘صٞتبي
عبقفي -اجتٕبعي ٚ 9تسٟيُ اٍ٘يشٜٞب ٞ ٚسف ٌشيٙتي ،ستجت زِجستتٍي زا٘تص آٔتٛساٖ ثتٝ
ٔسرسٔ ٝيض٘ٛس« .زِجستٍي ثٔ ٝسرسٔ »10ٝيتٛا٘س ث ٝعٛٙاٖ يه ٔتريز ٔيتب٘جي ارتجتبـ ثتيٗ
جٌ ّٛزْ ٕٞ ٚسال٘ٔ ٝسارس ثب ٔٛفميّتٞبي تحػيّي را تحت تأثيز ذٛز لزار زٞس ٕٝٞ .ايتٗ
ٔتريزٞب زر تعبُٔ ثب  ،ٓٞضزايف ٔٛفك ضسٖ زر تحػيُ  ٚزر س٘سٌي را ثزاي زا٘تص آٔتٛساٖ
فزأ ٓٞيآٚر٘س.
ثب ثزرسيٞبيي ؤ ٝؤِفيٗ ٔكبِع ٝحبؾز زر ازثيّبت پژٞٚطي ث ٝعُٕ آٚرز٘تس ٔطترع
ضس و ٝايٗ ٔسَ تب ٍٙٞبْ ا٘جبْ ايٗ ٔكبِع ٝث ٝغٛرت عّّي ٔٛرز ٔكبِع ٝلزار ٍ٘زفتت ٝاستت.
ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ٞسف اسبسي ٔكبِع ٝحبؾز ارائ ٝيه ٔسَ ثتزاي ثزرستي ارتجتبـ عّّتي ثتيٗ
ٔؤِفٞٝب  ٚعٙبغز عبقفي -اجتٕبعي يبزٌيزي ثب ٔٛفميّت زر تحػيُ ثز اسبس ٔسَ سيتٙس ٚ
ٕٞىبراٖ ( )2007است .ايٗ ٔسَ زر ٕ٘ٛزار  1آٚرز ٜضس ٜاست .ثت ٝعجتبرت زيٍتز زر ايتٗ
ٔكبِع ٝتالش ٔيضٛز تب ثب استفبز ٜاس رٚش آٔبري تحّيُ ٔسيز راثك ٝعّّي ثيٗ ج ّٛعتبقفي-
اجتٕبعي ٔسرس ٝث ٝعٛٙاٖ يه ٔتريز ثز٘ٚشاز ثب تٛا٘صٞبي عتبقفي -اجتٕتبعي ،اٍ٘يتشش ٚ
ذٛزٌززا٘ي تحػيّي  ٚزِجستٍي ثٔ ٝسرس ٝثت ٝعٙتٛاٖ ٔتريزٞتبي ٚاستكٝاي ثتب ٔٛفميّتت
تحػيّي ث ٝعٛٙاٖ ٔتريز زر٘ٚشاز ٔطرع ٌزززٞ .سف فزعي ٔكبِعت ٝحبؾتز ثزرستي تتبثيز
جٙسيّت ثز ارتجبـ ثيٗ ايٗ ٔؤِفٞٝب ثٛز .ثزاي زرن ثٟتز ٔسَ ،ث ٝغٛرت ٔتٛجش ستبسٜٞتبي
ٔسَ ٔعزفي  ٚازثيّبت پژٞٚطي ٔزثٛـ ث ٝآٖٞب ثزرسي ٔيضٛز .
 .1جًّعاعفی-اجتمهاعیمسرظهٍٔ:تريتز ثز٘ٚتشاز ٔتسَ پيطتٟٙبزي ،جت ّٛعتبقفي-
اجتٕبعي ٔسرس ٝاست .زر ٔسَ ٔفٟٔٛي سيٙس ٕٞ ٚىبراٖ (ٔ )2007تريز پيطتیيٙس ٔٛفميّتت
تحػيّئ ،حيفٞبي ٌزْ ،غٕيٕب٘ ٚ ٝحٕبيت ٌزا٘ ٝيبزٌيزي است .وت )2006( 11ٗٞٛجتّٛ
ٔسرس ٝرا فزآيٙس ا٘عىبس زٙٞس ٜتجبرة ا٘تشاعي ٔسرسٔ ٝب٘ٙتس تجتبرة اجتٕتبعي ،عتبقفي،
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اذاللي  ٚتحػيّي زا٘ص آٔٛساٖٚ ،اِسيٗ  ٚپزسٔ ُٙسرس ٝتعزيف وتزز ٜاستت .يبفتتٞٝتبي
سيبزي ٚجٛز زار٘س و٘ ٝطبٖ ٔيزٙٞس زا٘ص آٔٛسا٘ي و ٝزر ٔسارسي زرس ٔيذٛا٘ٙتس وت ٝاس
ج ّٛعبقفي -اجتٕتبعي ثٟتتزي ثزذٛرزار٘تس ،پيطتزفت تحػتيّي ثٟتتزي زار٘تس  ٚاس ٘ظتز
عبقفي -اجتٕبعي سبِٓ تز٘س ( ٔ الً ثزٌيٗ ٚ 12ثزٌيٗ.)2009 ،

تٛا٘ص ٞبي عبقفي-
ج ّٛعبقفي-

اجتٕبعي 

اجتٕبعي
ٔسرسٝ

اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي

زِجستٍي

ٔٛفميّت

ثٔ ٝسرسٝ

زر

تحػيّي

ومًزار:1مسلمغالعٍحاضر 

تحػيُ

جىعيّت


 .2اوگيسغيذًزگرزاویتحصيلی :اس جّٕت ٝعٛأتُ فتززي ٕٟٔتي ٔتيثبضتس وتٝ
پيطزفت تحػيّي ٛٔ ٚفميّت زر ٔسرس ٝرا ث ٝضست تحت تبثيز ذتٛز لتزار ٔتيزٞتس (ٔته
وتتبن ٚ 13ستتيٍُ2003 ،14؛ ٘ػتتيزي  ٚرؾتتٛي .)1387 ،ٝسيٕزٔتتبٖ ٚ 15ويتستتب٘تبس)1996( 16
ذٛزٌززا٘ي تحػيّي را فزآيٙس تٙظيٓ ٔ ٚسيزيت آٌبٞب٘ٔ ٚ ٝستمال٘ ٝافىتبر ،احسبستبت  ٚوتٙصٞتبي
ذٛز اٍ٘يرت ٝزا٘ص آٔٛساٖ ٔيزا٘ٙس و ٝث ٝغٛرت ٔستميٓ زر جٟت رسيسٖ ث ٝاٞساف ٞسايت ضس ٜا٘س.
ارسضٕٙس زا٘ستٗ اٞساف  ٚپيطزفت تحػيّي را ٘يش ث ٝغٛرتٔطٛقٞب يب اٞسافي و ٝافزاز ثزاي تجزثٝ
ٔٛفميّت زر يه فعبِيّت ذبظ ثزاي ذٛز زر ٘ظز ٔيٌيز٘تس  ٚزريبفتت ٔتيزار٘تس تعزيتف ٔتيوٙٙتس
(ٚيٍفيّس .)1994 ،17ثز اسبس يبفتٞٝبي ٔٛجٛز (ثزاي ٕ٘ :ٝ٘ٛوبٔيٞ،18ًٙتبٌزتي1997 ،19؛ اِيتبس،
ثز ٖٚت ثبتّز ،20ثّ ٚ 21ْٛسٛثتّز1997،22؛ ث٘ ٝمُ اس اِيبس )1995 ،ٌُّٕٗ ٚ 2007 ،ايٗ ٔتريتز
ٕٞزا ٜثب تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي  ٚزِجستٍي ثٔ ٝسرس ٝث ٝعٛٙاٖ ٔتريزٞبي ٚاسكٝاي ٔيتٛا٘ٙس ثتز
راثك ٝثيٗ ج ّٛعبقفي -رٚا٘ي ٔسرسٛٔ ٚ ٝفميّت تحػيّي اثز ثٍذار٘س  ٚايٗ راثك ٝرا تعسيُ ٕ٘بيٙس.
 .3تًاوػَايعاعفی-اجتماعی :اسبسيتزيٗ  ٚوّيسيتتزيٗ ٔؤِفت ٝتطتىيُ زٙٞتسٜ
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يبزٌيزي عبقفي -اجتٕبعي است .سيٙس ٕٞ ٚىبراٖ ( )2004تٛا٘صٞبي عبقفي– اجتٕتبعي
را ث ٝعٛٙاٖ ٌٙجبيص يب تٛاٖ ضٙبسبيي ٔ ٚسيزيت عٛاقف ،حُ ٔؤثز ٔستبئُ ٔ ٚطتىالت ٚ
ثزلزاري ارتجبـ ٔ جت ثب زيٍزاٖ تعزيف وزز ٜا٘تس .ثت ٝاعتمتبز ايتٗ غتبحجٙظزاٖ ،ايتٗ ٘تٛا
تٛا٘صٞب ٔ ٚحيفٞبي يبزٌيزي و ٝاس رضس آٖٞب حٕبيت ث ٝعُٕ ٔيآٚر٘س ٔيتٛا٘ٙتس ستجت
افشايص پيطزفت تحػيّي ث ٝضي ٜٛي ٔستميٓ يب غيز ٔستميٓ ٌزز٘س .ايٗ تٛا٘صٞب ٘مك ٝثمتُ
يبزٌيزي عبقفي ت اجتٕبعي ٔيثبضتٙس  ٚيتبزٌيزي عتبقفي -اجتٕتبعي ٘يتش تؿتٕيٗ وٙٙتسٜ
ٔٛفميّت زا٘ص آٔٛساٖ زر تحػيُ  ٚس٘سٌي ٔيثبضس
 .4زلثعتگیتٍمسرظٍ :زِجستٍي ثٔ ٝسرس ٚ ٝاحسبس رٚا٘طٙبذتي تعّك زاضتٗ ثٔ ٝسرستٚ ٝ
والس ،يىي زيٍز اس ٔتريزٞبي ٕٟٔي است و ٝزر سبَٞبي اذيز ٔٛرز تٛجتٚ ٝالتش ضتسٚ ٜ
يىي اس وّيسي تزيٗ فزآيٙسٞبي اجتٕبعي است ؤ ٝيتٛا٘س ٔٛفميّت زر ٔسرس ٚ ٝتحػيُ ٚ
سالٔت عبقفي -رٚا٘ي زا٘ص آٔٛساٖ را تحت تأثيز ذٛز لزار زٞتسٞ .تز ا٘تساس ٜوت ٝزا٘تص آٔتٛساٖ
احسبس وٙٙس و ٝزر ٔسرس ٝثيطتز ٔٛرز احتزاْ ثٛز ٚ ٜپذيزفت ٝضس ٜا٘س ثيطتز تالش ٔيوٙٙتس ،اس اٍ٘يتشٜ
ثبالتزي ثزذٛرزار ٔيٌزز٘س  ٚرفتبرٞبي وٓ ذكزتزي اس ذٛز ٘طبٖ ٔيزٙٞس  ٚزر ٘تيج ٝستبِٓ تتز  ٚاس
پيطزفت تحػيّي ٔٙبسجي ثزذٛرزار ذٛاٙٞس ثٛز (ٌٛزيٙبٔ .)1993 ،23ٚيٗ ضبَ ،)2007( 24زِجستٍي ثتٝ
ٔسرس ٝرا «ٔيشاٖ عاللٕٙسي زا٘ص آٔٛس ثٔ ٝسرس ٚ ٝافزازي و ٝزر آٖ ٚجٛز زار٘تس  ٚثززاضتت ٚي اس
ايٗ و ٝتب چ ٝا٘ساسٔ ٜسئٛالٖ ٔسرس ٝثٚ ٝي عالل ٝزار٘س» تعزيف وزز ٜاست .تعزيتف زيٍتزي ٞتٓ اس
زِجستٍي ثٔ ٝسرس ٝتٛسف ٔٛتٞ ،25ٖٛبٚويٙشٔ ،26ه فزس ٚ 27ٖٛوبپّي )1996( 28ارائ ٝضس ٜاست .ايتٗ
پژٞٚطٍزاٖ زِجستٍي ثٔ ٝسرس ٝرا «يه حبِت عبقفي ٔ جت ؤ ٝبحػُ ٕٞتبٍٙٞي ٞ ٚتبرٔ٘ٛي ثتيٗ
ٔجٕٛع ٝعٛأُ سٔيٝٙاي ذبظ اس يه قزف ٘ ٚيبسٞبي فتززي  ٚا٘تظتبراتي وت ٝزر ٔسرست ٝاس زا٘تص
آٔٛساٖ ٔيرٚز اس قزف زيٍز است ».تعزيف وززٜا٘س.
 .5مًفقيّتتحصيلیِٚٚ :فِٛتهٞ )2006( 29تسف اس تٕتبْ فعبِيّتتٞتبي تحػتيّي را
يبزٌيزي  ٚوست ٟٔبرتٞبي آوبزٔيه ٔيزا٘س ٔ ٚعتمس است ٍٙٞبٔي و ٝزا٘ص آٔتٛساٖ يتبز
ٔيٌيز٘س  ٚثز ٟٔبرتٞبٔ ،فبٞيٓ  ٚزا٘صٞبيي و ٝث ٝآٖٞب آٔٛسش زازٔ ٜيضتٛز تستّف پيتسا
ٔيوٙٙس ،ثٛٔ ٝفميّتت تحػتيّي رستيس ٜا٘تس .زر ثتبرٜي إٞيتت تحميتك زر ٔتٛرز ٔٛفميّتت
تحػيّي ٔكبثك ثب آرٔ ،30ٛتال ٚ 31تال (ٔ )2008يتٛاٖ ٌفتت تحميتك زر سٔيٙت ٝپيطتزفت ٚ
ٔٛفميّت تحػيّي ،ثس ٖٚضه تحميك زر ٔٛرز لّت رٚا٘طٙبسي تزثيتي است.
زر ازثيّبت پژٞٚطي ٔٛجٛز ،يبفتٞٝبي ا٘سن  ٚثعؿبً ٔتٙبلؿي زر سٔي ٝٙتأثيز جٙسيّت ثز
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ٔتريزٞتتبي ٔٛجتتٛز زر ٔتتسَ ٔكبِعتت ٝحبؾتتز ٚجتتٛز زارز .ثتتزاي ٔ تتبَ ثتتبرٞ ٚ 32يٍيٙتتش-
زآِسب٘سرٔ )2009( 33ٚعتمس٘س و ٝاقالعبت ٘بچيشي زر ٔٛرز تفبٚتٞبي جٙستيّتي زر ازران
زا٘ص آٔٛساٖ اس فز ٚ ًٙٞجٔ ّٛسرسٚ ٝجٛز زارز .ثب ايٗ حتبَ اعتمتبز زار٘تس وت ٝجٙستيّت
ٔيتٛا٘س ارتجبقي و ٝثيٗ فزٔ ًٙٞسرس ٚ ٝرفتبرٞبي ٘ٛعسٚستتبٕ٘ٞ ٚ ٝتسِي ٚجتٛز زارز را
تحت تأثيز ذٛز لزار زٞس.
 ٓٞچٙيٗ ث ٝاعتمبز ٌٛزيٙب )1993( ٚزذتتزاٖ ارسيتبثي ٔ جتت تتزي اس فزٙٞتً  ٚجتّٛ
ٔسرس ٝضبٖ ث ٝعُٕ ٔيآٚر٘س ٘ ٚسجت ث ٝپسزٞب لؿبٚت ثٟتزي زر ٔٛرز جٔ ّٛسرس ٝزار٘س.
زِيُ آٖ ايٗ است و ٝزذتزاٖ زرٌيزي عبقفي ثيطتزي ثب ٔسرس ٝپيسا ٔيوٙٙس  ٚث ٝجٙجٞٝتبي
ثيٗ فززي رٚاثف ثب زيٍزاٖ  ٚجٔ ّٛسرس ٝإٞيت ثيطتزي ٔيزٙٞس .ايٗ تٙبلؽٞب  ٚاثٟتبْٞتب
زر سٔي ٝٙتٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي ٛٞ ٚش عبقفي ٘يش ٚجتٛز زارز .ثزذتي اس يبفتتٞٝتب
٘طبٖ ٔيزٙٞس و ٝزذتتزاٖ اس تتٛا٘صٞتبي عتبقفي ت اجتٕتبعي ٞ ٚتٛش عتبقفي ثتبالتزي
ثزذٛرزار٘س (ٔ الً يٛستفي2009 ،؛ ٔتبيز،34وبرٚست ٚ35ٛستبِٚٛي1999 ،36؛ ٔتبيز ٌٟ ٚتز،37
 .)1996ثزذي اس ٔحممبٖ ٔب٘ٙس چبٖ ٚ )2003( 38ستيبرٚچي ،39فٛرٌتبسٔ ٚ 40تبيز ()2001
ٔعتمس٘س و ٝپسزاٖ اس تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي ٛٞ ٚش عتبقفي ثتبالتزي ثزذٛرزار٘تس.
ٞز چٙس ٌّٕٗ )1995( 41ثز ايٗ ثبٚر است وت ٝس٘تبٖ ٔ ٚتززاٖ ٞتز وتساْ پزٚفبيتُ ذتبظ
ذٛزضبٖ را اس ٘مبـ لٛت  ٚؾعف زر تٛا٘صٞتبي عتبقفي زار٘تس .ايتٗ يبفتتٞٝتب حتبوي اس
٘يبسٞبي ٔكبِعبتي ثيطتز زر ايٗ سٔئ ٝٙتيثبضتٙس .ثت ٝاعتمتبز سيتٙس ٕٞ ٚىتبراٖ (ٚ )2007
ٌزيٙجزي ٕٞ ٚىبراٖ ( )2003ثزرسي راثك ٝعّّي ثيٗ ٔتريزٞبي عبقفي -اجتٕبعي وٙٔ ٝجتز
ث ٝپيطزفت تحػيّي ٔيض٘ٛس  ٚثيبٖ آٖ زر لبِت يه ٔتسَ عّّتي ،يىتي اس ؾتزٚرتٞتبي
اسبسي زر رٚا٘طٙبسي تزثيتي است  ٚالسْ است تب زر ٔكبِعتبتي ثتب استتفبز ٜاس رٚشٞتبيي
ٔب٘ٙس تحّيُ ٔسيز ايٗ رٚاثف ٔكبِع ٝض٘ٛس.
ثز اسبس ٔسَ پيطٟٙبزي سيٙس ٕٞ ٚىبراٖ ( ٚ )2007يبفتٞٝتبي پژٞٚطتي ٔٛجتٛز زر
پژٞٚص حبؾز ز ٚفزؾي ٝسيز ث ٝآسٔبيص ٌذاضت ٝضس٘س.
-1ج ّٛعبقفي -اجتٕبعي ٔسرس ٝث ٝعٛٙاٖ يه ٔتريز ثز٘ٚشاز  ٚتتٛا٘صٞتبي عتبقفي-
اجتٕبعي ،اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػتيّي  ٚزِجستتٍي ثتٔ ٝسرست ٝثت ٝعٙتٛاٖ ٔتريزٞتبي
ٚاسكٝاي ٔيتٛا٘ٙس ٔٛفميّت زر تحػيُ زر زا٘ص آٔٛساٖ زثيزستب٘ي را پيص ثيٙي ٕ٘بيٙس.
 -2اٍِتتٛي ارتجتتبقي ثتتيٗ ٔتريزٞتتبي ثز٘ٚتتشازٔ ،يتتب٘جي  ٚزر٘ٚتتشاز ٔتتسَ ،تحتتت
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تأثيزتفبٚتٞبي جٙسيّتي لزار زارز.
.2ريغتحقيق 
.2-1جامعٍآماري 
جبٔع ٝآٔبري ٔكبِع ٝحبؾز وّي ٝزا٘تص آٔتٛساٖ وتالسٞتبي ا َٚزثيزستتبٖ  ٚزا٘تص
آٔٛساٖ والسٞبي ز ٚ ْٚس ْٛرضت ٝتجزثي  ٚريبؾي -فيشيه ثٛز٘س و ٝزر ستبَ تحػتيّي
 1389-1388زر زثيزستبٖٞبي ضٟز ضيزاس تحػيُ ٔتيوزز٘تس .اس ايتٗ جبٔعت ٝآٔتبري يته
ٕ٘ ٝ٘ٛثب حجٓ ٘ 241فز (٘ 97فز زذتز ٘ 144ٚفتز پستز) ثتب استتفبز ٜاس رٚش ٕ٘٘ٛتٌ ٝيتزي
تػبزفي ذٛضٝاي چٙس ٔزحّٝاي ا٘تربة ضس .ثزاي ا٘تربة آسٔٛز٘يٞب ،اثتسا اس ثيٗ ٘ 4بحيتٝ
آٔٛسش  ٚپزٚرش ضيزاس ،يه ٘بحي ٝث ٝغٛرت تػبزفي ا٘تربة ضس .سپس اس آٖ ٘بحيت ٝزٚ
ٔسرس ٝزذتزا٘ ٚ ٝزٔ ٚسرس ٝپسزا٘ ٝث ٝغٛرت تػبزفي ا٘تربة ٌززيس (جٕعتبً ٔ 4سرست.)ٝ
ثعس اس آٖ  ٓٞث ٝضيٜٛي تػبزفي اس ٞز ٔسرس ٝيه والس زر ٞز پبي ٝثت ٝغتٛرت تػتبزفي
ا٘تربة ٌززيس (والً  12والس) .وُ زا٘ص آٔٛساٖ  12والس ا٘ترتبثي ،ثت ٝعٙتٛاٖ آسٔتٛز٘ي
ا٘تربة  ٚث ٝاثشارٞبي پژٞٚص پبسد زاز٘س.

.2-2اتسارَايپصيَػ 
زر ايٗ ٔكبِع ٝثزاي ارسيبثي ٔ ٚمبيس ٝسبسٜٞبي ٔٛرز ٔكبِع ٝاس اثشارٞبيي ث ٝايٗ ضتز
استفبز ٜضس:
.2-2-1مقياضاحعاضرياوؽىاذتیعضًمسرظٍتًزن(گًزيىاي.)1993،زر ايتٗ
ٔكبِع ٝاس ايٗ ٔميبس ثزاي ارسيبثي ٔيشاٖ زِجستٍي زا٘ص آٔٛساٖ ثتٔ ٝسرست ٝاستتفبز ٜضتسٜ
است .ايٗ ٔميبس يه ٔميبس ٌٛ 19يٝاي ذٛز سٙجي است و ٝثزاي ٘ٛجٛا٘بٖ سبذت ٝضتسٜ
 ٚزاراي پبسدٞبيي ثب ٔميبس اليىزت  5زرجٝاي اس (ٞ« )1زٌش» تب (ٕٞ« )5يطٔ »ٝتيثبضتس.
ٞسف ٌٛزيٙب ٚاس سبذت ايٗ ٔميبس ارسيبثي ٔيشاٖ تعّك ذبقز زا٘ص آٔٛساٖ زثيزستتب٘ي ثتٝ
ٔسرس ٝثٛز ٜاستٕ٘ .زات ٞز چ ٝثبالتز ثبضٙس ٘طب٘ ٝتعّك ذتبقز ثيطتتز زا٘تص آٔتٛساٖ ثتٝ
ٔسرسٔ ٝيثبضس .يبفتٞٝبي لجّي حبوي اس پبيبيي زر٘ٚي ثبالي ايٗ ٔميبس ثيٗ  0/77تتب 0/89
ٞستٙس (ٌٛزيٙب .)1993 ،ٚزر ٔكبِعٝاي  ٓٞوٚ ٝايت ،2007( 42ث٘ ٝمُ اس ٔبرضتبَ )2009 ،اس
ايٗ ٔميبس استفبزٕٛ٘ ٜز ٜاست ؾزيت آِفبي ٌ 0/92شارش وزز ٜاست ٔ ٚعتمس است وت ٝاس
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رٚايي ستبس ٜثتباليي ٘يتش ثزذتٛرزار استت .زر ٔكبِعت ٝحبؾتز اس رٚش تحّيتُ عٛأتُ ثتب
ٔؤِفٞٝبي اغّي ثزاي ثزرسي رٚايي استفبز ٜضس .ؾزيت  KMOثزاي ايٗ تحّيتُ ثزاثتز ثتب
ٔ ٚ 0/85مسار آسٔ ٖٛوزٚيت ثبرتّت ٘يش حسٚز  1516ثٛز و ٝزر سك ٔ P<0/0001عٙتبزار
ثٛز .ثبر عبّٔي ٌٛيٞٝب ثيٗ  0/43تب  0/78ثٛز .يبفتٞٝب حبوي اس رٚايي ٔكّتٛة ايتٗ ٔميتبس
ثٛز .زر ٔكبِع ٝحبؾزٕ٘ ،ز ٜوُ آسٔٔ ٖٛالن تحّيُ ٔسيز لزار ٌزفت .ثتزاي احتزاس پبيتبيي
 ٓٞاس رٚش آِفبي وز٘ٚجبخ ثزاي وُ ٔميبس استفبز ٜضس و ٝؾزايت آِفب ثتزاي ايتٗ ٔميتبس
زر جس 1 َٚآٚرز ٜضس ٜاست.
.2-2-2مقياضتجسيسوررؼسٌيارزياتیوگرغتحصيلی :ايٗ ٔميبس تٛسف ٔه
وبن  ٚسيٍُ ( )2003ثزاي ارسيبثي عٛأُ ضرػي ٔؤثز ثز وٓ آٔٛسي تيشٛٞضبٖ قزاحي ٚ
سبذت ٝضس ٜاست .اس ايٗ ٔميبس زر ٔكبِع ٝحبؾز ثزاي ثزرسي ٔيشاٖ اٍ٘يتشش تحػتيّي ٚ
ذٛزٌززا٘ي تحػيّي استفبز ٜضس ٜاست .ايٗ ٔميبس حبٚي ٌٛ 35ي ٝاست و ٝپبسدٞتبي آٖ
ث ٝغٛرت ٔميبس اليىتزت  ٚزاراي  5زرجت ٝاس وتبٔالً ٔتٛافمٓ ( )5تتب وتبٔالً ٔرتبِفٓ ()1
ٔيثبضس ٚزر ايزاٖ تٛسف ٘ػيزي  ٚرؾٛي )1387( ٝث ٝوبر ثزز ٜضس ٜاست .ايٗ پژٞٚطٍزاٖ
رٚايي ايٗ ٔميبس را ثب استفبز ٜاس رٚش آٔبري تحّيُ عٛأُ ٔؤِفٞٝبي اغّي  ٚثىتبرٌيزي
چزذص ٚاريٕبوس ٕٞ ٚسب٘ي زر٘ٚي  ٚپبيتبيي ٞتٓ ثتب استتفبز ٜاس رٚش آِفتبي وز٘ٚجتبخ
ٔحبسج ٝوزز ٜو ٝؾزيت آِفب ثزاي وُ ٔميبس  ٚ 0/94ثزاي ذززٔ ٜميتبسٞتب ؾتزايجي ثتيٗ
 0/76تب ٌ 0/90شارش وزز ٜا٘س .زر ٔكبِع ٝحبؾز اس رٚش تحّيُ عٛأُ ثب ٔؤِفٞٝبي اغّي
ثزاي ثزرسي رٚايي استفبز ٜضس .ؾزيت  KMOثزاي ايتٗ تحّيتُ ثزاثتز ثتب ٔ ٚ 0/93متسار
آسٔ ٖٛوزٚيت ثبرتّت ٘يش حسٚز  5707ثٛز و ٝزر سك ٔ P<0/0001عٙبزار ثٛز .ثبر عتبّٔي
ٌٛيٞٝب ثيٗ  0/44تب  0/85ثٛز .زر ٔكبِعت ٝحبؾتز ٕ٘تز ٜوتُ آسٔتٔ ٖٛتالن تحّيتُ ٔستيز
لزارٌزفت .يبفتٞٝب حبوي اس رٚايي ٔكّٛة ايٗ ٔميبس ثٛز .ثزاي احزاس پبيبيي ٞتٓ اس رٚش
آِفبي وز٘ٚجبخ ثزاي وُ ٔميبس استفبز ٜضس و ٝؾزايت آِفب ثزاي ايتٗ ٔميتبس زر جتس1 َٚ
آٚرز ٜضس ٜاست.
43

.2-2-3مقياضفرَىگمسرظٍَيگيىس-زآلعاوسرييظاز (.)1997اس ايٗ ٔميتبس
ثزاي ارسيبثي ثززاضت زا٘ص آٔٛساٖ اس ٔحيف ٔسرس ٝذٛز استفبز ٜضس ٜاستت .ايتٗ ٔميتبس
زاراي ٌٛ 25ي ٝاست  ٚزاراي چٟبر ذززٔ ٜميبس است و ٝث ٝارسيبثي ازران زا٘تص آٔتٛساٖ
اس ج ٚ ّٛفز ًٙٞحبوٓ ثز ٔسرسٔ ٝيپززاسزٌٛ .يٞٝب زاراي پبسدٞبيي ثب ٔميبس اليىزت وتٝ
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زأٝٙاي اس ( 1وبٔالً غّف) تب ( 5وبٔالً زرست) زارز ٔيثبضتٙسٕ٘ .تزات ثتبال زر ايتٗ ٔميتبس
٘طبٖ زٙٞسٍ٘ ٜزش ٔ جت ٘سجت ثٔ ٝسرس ٚ ٝج ّٛآٖ ٔيثبضتسٞ .يٍيٙتش -زآِستب٘سر ٚ ٚستبز
(٘ )1997طبٖ زاز ٜا٘س وت ٝايتٗ ٔميتبس اس ٚيژٌتيٞتبي رٚاٖ ستٙجي  ٚتىٙيىتي ٔكّتٛثي
ثزذٛرزار استت .زر ستبَ  ،2009ثتبر ٞ ٚيٍيٙتش -زآِستب٘سر ٚاس آٖ زر ٔكبِعتٝاي ثتز رٚي
٘ٛجٛا٘بٖ وب٘بزايي استفبزٕٛ٘ ٜز ٚ ٜآِفبي وز٘ٚجبخ ثيٗ  0/89تتب  0/91ثتزاي وتُ ٔميتبس ٚ
ذززٔ ٜميبسٞبي آٖ ٌشارش وزز ٜا٘س .زر ٔكبِع ٝحبؾز ٞتٓ ثتزاي احتزاس رٚايتي اس رٚش
تحّيُ عٛأُ ثب ٔؤِفٞٝبي اغّي استفبز ٜضس .ؾزيت  KMOثزاي ايٗ تحّيُ ثزاثز ثتب 0/92
ٔ ٚمسار آسٔ ٖٛوزٚيت ثبرتّت ٘يش حسٚز  3721ثٛز و ٝزر سك ٔ P<0/0001عٙبزار ثٛز .ثب
زر ٘ظز ٌزفتٗ ٕٞشٔبٖ ز ٚعبُٔ ٕ٘ٛزار اسىزي ٔ ٚمبزيز ٚيژ ٜثشرٌتز اس ٚ ،1جتٛز  4عبٔتُ
ٔٛرز تأييس لزار ٌزفت وٌٛ ٝيٞٝب ثز رٚي ٞز وساْ اس ايٗ  4عبُٔ ثبر عتبّٔي ثتيٗ  0/45تتب
٘ 0/79طبٖ زاز٘س .زر ٔكبِع ٝحبؾز ٕ٘ز ٜوُ آسٔٔ ٖٛالن تحّيُ ٔسيز لتزار ٌزفتت .ثتزاي
احزاس پبيبيي  ٓٞاس رٚش آِفبي وز٘ٚجبخ ثزاي وُ ٔميبس استفبز ٜضس و ٝؾزايت آِفب ثتزاي
ايٗ ٔميبس زر جس 1 َٚآٚرز ٜضس ٜاست.
44

مقياضًَغعاعفیذصيصٍايوًجًاوان.وعرٍكًتاٌ .زر ايتٗ ٔكبِعتٝ

.2-2-4
اس ٔميبس ٛٞش عبقفي ذػيػتٝاي (پتزايتسس ٚ 45فبرٟ٘تبْ )2005 ،46استتفبز ٜضتس .اس ايتٗ
ٔميبس ث ٝعٛٙاٖ اثشاري ثزاي ارسيبثي ٔيشاٖ ٛٞش عبقفي  ٚتٛا٘صٞبي عتبقفي -اجتٕتبعي
وٛزوبٖ ثتبالتز اس  11ستبَ استتفبز ٜضتس ٜاستت  ٚزاراي ٌٛ 30يت ٝاستتٌٛ .يتٞٝتب زاراي
پبسدٞبيي ثب ٔميبس اليىزت و ٝزأٙتٝاي اس ( 1وتبٔالً ٔرتبِفٓ) تتب ( 5وتبٔالً ٔتٛافمٓ) زارز
ٔيثبضٙسٕ٘ .زات ثبال زر ايٗ ٔميبس ٘طبٖ زٙٞس ٜتٛا٘ص عبقفي ثبال ٔتيثبضتسٌٛ 15 .يت ٝثتٝ
غٛرت ٔعىٛس ٕ٘زٌ ٜذاري ٔيضٛز .ايٗ ٔميبس ث ٝارسيبثي ٛٞش  ٚتتٛا٘صٞتبي عتبقفي
ذػيػٝاي وّي  ٚعبْ ٔيپززاسز ٞ ٚيچ ذززٔ ٜميبسي ٘تسارز .ايتٗ ٔميتبس ٘ستر ٝستبزٚ ٜ
وٛتب ٜضسٔ ٜميبس ٛٞش عبقفي ذػيػٝاي ثشرٌسبالٖ است وت ٝتٛستف پتزايتسس ٚفبرٟ٘تبْ
( )2005سبذت ٝضس ٜاستٕٞ .سب٘ي زر٘ٚي ايٗ ٔميبس تٛسف پتزايسس ،ستبٍ٘برٚآ ،47فبرٟ٘تبْ
 ٚفززريىسٔ )2009( 48ٖٛعٕٛالٌ ثبالي ٌ 0/80شارش ضس ٜاست ٞ ٚزٌش زر ٞيچ ٔكبِعتٝاي
وٕتز اس ٌ 0/70شارش ٘طس ٜاست .زر ٔكبِع ٝحبؾز اس رٚش تحّيُ عٛأتُ ثتب ِٔٛفتٞٝتبي
اغّي ثزاي ثزرسي رٚايي استفبز ٜضس .ؾزيت  KMOثتزاي ايتٗ تحّيتُ ثزاثتز ثتب ٚ 0/90
ٔمسار آسٔ ٖٛوزٚيت ثبرتّت ٘يش حسٚز  2816ثٛز و ٝزر سك ٔ P< 0/0001عٙبزار ثٛز .ثبر
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عبّٔي ٌٛيٞٝب ثيٗ  0/40تب  0/78ثٛز .زر ٔكبِع ٝحبؾز ٕ٘ز ٜوُ آسٔٔ ٖٛالن تحّيُ ٔستيز
لزار ٌزفت.
يبفتٞٝب حبوي اس رٚايي ٔكّٛة ايٗ ٔميبس ثٛز .ثزاي احزاس پبيبيي  ٓٞاس رٚش آِفتبي
وز٘ٚجبخ ثزاي وُ ٔميبس استفبز ٜضس و ٝؾزايت آِفب ثزاي ايتٗ ٔميتبس زر جتس 1 َٚآٚرزٜ
ضس ٜاست.

جسيل:1ضرايةآلفايكريوثاخترايمقياضَايذرزٌمقياضَايمًرزاظتفازٌ( )N=241
تعساز ٌٛيٞٝب

ؾزيت آِفب

ٔميبس
ٔ -1ميبس فزٔ ًٙٞسرسٝ

25

0/93

ٔ -2ميبس ٛٞش عبقفي ذػيػٝاي ٘ٛجٛا٘بٖ ٘سر ٝوٛتبٜ

30

0/90

ٔ -3ميبس ارسيبثي ٍ٘زش تحػيّي

35

0/95

ٔ -4ميبس احسبس رٚا٘طٙبذتي عؿٔ ٛسرس ٝثٛزٖ 

19

0/84

.يافتٍَايپصيَػ 

3
ثزاي فزا ٓٞآٚرزٖ ضزايف عّٕي السْ ثزاي تحّيُٞبي آٔبري ثعسي اثتسا ٔبتزيس ٕٞجستتٍي ٔزتجتٝ
غفز ثيٗ ٔتريزٞبي ٔٛرز ٔكبِع ٝزر ايٗ پژٞٚص ٔحبسج ٝضس و ٝايتٗ ؾتزايت زر جتس 2 َٚآٚرز ٜضتسٜ
است.
جسيل:2ماتريطَمثعتگیمرتثٍرفرمتغيرَايمسلپيؽىُازي( )N=241
1

ٔتريزٞب

3

2

4

 -1ج ّٛعبقفي -اجتٕبعي ٔسرسٝ

-

 -2تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي

**0/20

-

 -3زِجستٍي ثٔ ٝسرسٝ

***0/52

***- 0/42

 -4اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػيّي

***0/56

***- 0/58*** 0/35

ٛٔ -5فميّت تحػيّي

*0/12

**0/20

**0/20

P ;0/01 *P;0/05

5

*0/16
**

-

 ***P;0/001
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ؾزايت ارائ ٝضس ٜزر جس٘ 2 َٚطبٖ اس آٖ زارز و ٝپيص ثيٙتي ٔتسَ زر ٔتٛرز ارتجتبـ
ٔٛجٛز ٔيبٖ ٔتريزٞب ثب ٕٞجستٍيٞبي ثت ٝزستت آٔتسٕٞ ٜرتٛاٖ استت .ثت ٝعجتبرت زيٍتز
يبفتٞٝبي ٔٛجٛز حبوي اس ارتجبـ ثيٗ ٔتريزٞبي ثز٘ٚشازٚ ،اسكٝاي  ٚزر٘ٚشاز ٔسَ است وتٝ
ٔجٛس السْ ثزاي ا٘جبْ تحّيُٞبي آٔبري ثعسي اس جّٕت ٝتحّيتُ ٔستيز را ٔتيزٞتس .ثتزاي
ثزرسي زرستي يب ٘بزرستي فزؾي ٝزٔ ْٚكبِع ٝحبؾز ٔجٙي ثز تأثيز جٙسيّت ٔ ٚمبيسٕ٘ ٝزات
زذتزاٖ  ٚپستزاٖ زر ٔتريزٞتبي ٔتٛرز ٔكبِعتٛٔ ٚ ٝفميّتت تحػتيّي اس آسٔت ٖٛتتي ٚيتژٜ
ٌزٜٞٚبي ٔستمُ استفبز ٜضس .زر جس 3 َٚيبفتٞٝبي حبغُ اس ايٗ تحّيُ آٔبري ٘طتبٖ زازٜ
ضس ٜاست .

جسيل:3مياوگيهياوحرافمعيارومراتمتغيرَايپصيَػزرزذترانيپعران 
زذتزاٖ ()N;97
ٔتريزٞب

ٔيبٍ٘يٗ

ا٘حزاف
ٔعيبر

پسزاٖ ()N;144
ٔيبٍ٘يٗ

ا٘حزاف

t

P

ٔعيبر

ج ّٛعبقفي -اجتٕبعي ٔسرسٝ

74

16/73

79/67

17/82

2/48

0/01

تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي

95/77

13/12

92/27

14/24

1/97

0/05

65/22

20/96

64/78

19/19

0/39

N.S

زِجستٍي ثٔ ٝسرسٝ

134/68

11/04

135/28

10/10

0/23

N.S

ٔٛفميّت تحػيّي

16/94

2/32

12/43

4/61

12/85

0/001

اٍ٘يتتتتشش  ٚذتتتتٛزٌززا٘ي
تحػيّي

يبفتٞٝبي جس٘ 3 َٚطبٖ ٔيزٙٞس و ٝزر زِجستٍي ثٔ ٝسرس ٚ ٝاٍ٘يتشش  ٚذتٛزٌززا٘ي
تحػيّي ثيٗ زذتزاٖ  ٚپسزاٖ تفبٚت ٔعٙبزار ٚجٛز ٘سارزِٚ ،ي تفبٚت ٔعٙبزار زر ٔٛفميّتت
تحػيّي ،تٛا٘صٞبي عبقفي ت اجتٕبعي  ٚج ّٛعبقفي ت اجتٕبعي ٔسرستٚ ٝجتٛز زارز .ثتٝ
ايٗ ٔعٙي وٍ٘ ٝزش پسزاٖ ٘سجت ث ٝج ّٛعبقفي -اجتٕبعي ٔسرست ٝثٟتتز ثتٛز ٜاستت  ٚاس
ٔيبٍ٘يٗ ثبالتزي ثزذٛرزار ثٛز ٚ ٜتفبٚت ٔعٙبزاري ٘يش ثب زذتتزاٖ زر ثتزآٚرز ٔ جتت اس جتّٛ
عبقفي -اجتٕبعي ٔسرس ٝزار٘تس ( .)t= 2/48 ،P< 0/01اس قتزف زيٍتز ٔكتبثك ثتب ا٘تظتبر
زذتزاٖ اس ٔٛفميّت تحػيّي ثبالتزي ثزذٛرزار ثٛز ٚ ٜتفبٚت ٔعٙبزاري ثتب پستزاٖ زر زرس
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ذٛا٘سٖ زاضت ٝا٘س ( .)t= 12/85 ،P< 0/001زر تٛا٘صٞبي عبقفي ت اجتٕبعي ٘يتش زذتتزاٖ
اس ٔيبٍ٘يٗ ثبالتزي ثزذٛرزار ثٛز ٚ ٜاس پسزاٖ ث ٝغتٛرت ٔعٙتبزاري تتٛا٘صٞتبي عتبقفي-
اجتٕبعي ثبالتزي زار٘س (.)t= 1/97 ،P< 0/05
اس آٖ جب وٞ ٝسف اسبسي ايٗ ٔكبِع ٝپيص ثيٙي ٔٛفميّت تحػيّي اس رٚي يته ٔتريتز
پيص ثيٗ (ج ّٛعتبقفي -رٚا٘تي ٔسرست ٚ )ٝستٔ ٝتريتز ٚاستكٝاي (تتٛا٘صٞتبي عتبقفي-
اجتٕبعي ،اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػيّي  ٚزِجستٍي ثٔ ٝسرس )ٝثٛز ،ثزاي ثزرسي زرستي
فزؾي ٝا ،َٚيه ٔسَ وّي ثزاي وُ آسٔٛز٘يٞب  ٚثزاي ثزرسي تأثيز جٙستيّت  ٚزرستتي يتب
٘بزرستي فزؾي ٝز ،ْٚزٔ ٚسَ جساٌب٘( ٝيىي ثزاي زذتزاٖ  ٚيىتي ثتزاي پستزاٖ) پيطتٟٙبز
ضس.
ثزاي رسيسٖ ثٞ ٝسف اسبسي ايٗ ٔكبِعت ٚ ٝثزرستي ٘متص ٚاستكٝاي تتٛا٘صٞتبي عتبقفي ت
اجتٕبعي ،اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػيّي  ٚزِجستٍي ثٔ ٝسرس ٝزر پيص ثيٙتي ٔٛفميّتت تحػتيّي اس
رٚي ج ّٛعبقفي ت رٚا٘ي ٔسرس ٝزر لبِت يه ٔسَ  ٚآسٔ ٖٛايٗ ٔسَ ،اس رٚش رٌزسي ٖٛستبزٚ ٜ
چٙسٌبٕ٘ٞ ٝشٔبٖ ثز اسبس ٔزاحُ پيطٟٙبزي ثبر ٚ ٖٚوٙي ( )1986استفبز ٜضس .ثسيٗ تزتيت
و ٝزر ٔزحّة ا َٚرٌزسيٛٔ ٖٛفميّت تحػيّي ثز رٚي ج ّٛعبقفي -اجتٕتبعي ٔسرست ٚ ٝزر
ٔزحّة ز ْٚرٌزسي ٖٛزِجستٍي ثتٔ ٝسرست ،ٝتتٛا٘صٞتبي عتبقفي ت اجتٕتبعي  ٚاٍ٘يتشش ٚ
ذٛزٌززا٘ي تحػيّي ثز رٚي ج ّٛعبقفي ت اجتٕبعي ٔسرس ٝث ٝغٛرت ٕٞشٔبٖ ٔحبسج ٝضتس.
زر ٔزحّ ٝس ْٛرٌزسيٛٔ ٖٛفميّت تحػيّي ثز زِجستٍي ثٔ ٝسرس ،ٝاٍ٘يتشش  ٚذتٛزٌززا٘ي
تحػيّي  ٚتٛا٘صٞبي عبقفي ت اجتٕبعي ثب وٙتزَ ج ّٛعبقفي ت اجتٕبعي ٔحبسجٌ ٝززيس.
زر ايٗ راستب اثتسا ٔمسار ثتبي ٔٛفميّت تحػيّي ثز رٚي ج ّٛعبقفي -اجتٕبعي ٔسرستٝ

ٔٛرز ٔحبسج ٝلزار ٌزفت و ٝؾزيت حبغُ ٔعٙتبزار ثتٛز ( .)   0/12 ،P<0/05يبفتتٞٝتب
٘طبٖ زاز٘س و ٝؾزيت ٕٞجستٍي چٙسٌب٘ت ٝثزاثتز ثتب  ٚ R ; 0/24ؾتزيت تعيتيٗ ثزاثتز ثتب
 R2 ; 0/05ثٛز .ث ٝايٗ ٔعٙي و ٝج ّٛعبقفي -اجتٕبعي ٔسرستٔ ٝتيتٛا٘ستت  5زرغتس اس
ٚاريب٘س وُ ٔٛفميّتت تحػتيّي را پتيص ثيٙتي ٕ٘بيتس .<F)1 ،241( ;23/48 ،P<0/004= .ثتز
اسبس ٔسَ سيٙس ٕٞ ٚىبراٖ (ٔ ٚ )2007سَ پيص ٟ٘بزي ٔكبِعت ٝحبؾتز ايتٗ يبفتت ٝلبثتُ
ا٘تظبر  ٚلبثُ پيص ثيٙي ثٛز .ج ّٛعتبقفي -اجتٕتبعي ٔتسارس ٔتيتٛا٘تس ثت ٝقتٛر ٔستتميٓ
ٔٛفميّت تحػيّي را پيص ثيٙي ٕ٘بيس .يبفتٞٝبي ايٗ تحّيتُ رٌزستي٘ٛي زر ٕ٘تٛزار  2آٚرزٜ
ضس ٜاست.
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* 0/12

عبقفي -اجتٕبعي ٔسرسٝ
*ج0/12ّٛ

ٔٛفميّت تحػيّي
R= 0/24
R2=0/05

 P >0/05
ومًزار:2رگرظيًنمًفقيّتتحصيلیترجًّعاعفی-اجتماعیمسرظٍ 

زر ٔزحّ ٝز ْٚرٌزسي ٖٛزِجستٍي ثٔ ٝسرس ،ٝتٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي  ٚاٍ٘يتشش ٚ
ذٛزٌززا٘ي تحػيّي ث ٝعٛٙاٖ ٔتريزٞبي زر٘ٚشاز ثزج ّٛعبقفي -اجتٕبعي ٔسرس ٝث ٝعٛٙاٖ ٔتريتز
ثز٘ٚشاز ث ٝغٛرت ٕٞشٔبٖ ٔحبسج ٝضس .يبفتٞٝب ٘طبٖ زاز٘سو ٝؾزيت حبغُ ثتزاي اٍ٘يتشش

 ٚذتٛزٌززا٘ي تحػتتيّي ( ٚ )   0/22 ،P< 0/001ثتتزاي تتٛا٘صٞتتبي عتتبقفي -اجتٕتتبعي
(P< 0/004؛  ٚ )   0/20ثتتزاي زِجستتتٍي ثتتٔ ٝسرستتP< 0/05( ٝ؛  ٔ )   0/28جتتت ٚ
ٔعٙبزار ثٛز .يبفتٞٝب  ٓٞچٙيٗ ٘طبٖ زاز٘س و ٝؾزيت ٕٞجستٍي چٙسٌب٘ ٝثزاثز ثتب R ; 0/29

 ٚؾزيت تعييٗ ثزاثز ثب  R2 ; 0/08ثٛز .ث ٝايٗ ٔعٙي و ٝجت ّٛعتبقفي -اجتٕتبعي ٔسرست،ٝ
ٔيتٛا٘ست  8زرغس اس ٚاريب٘س وُ زِجستٍي ثٔ ٝسرس ،ٝتٛا٘صٞبي عتبقفي -اجتٕتبعي ٚ
اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػيّيرا پيص ثيٙي ٕ٘بيس .<F)3 ،241( ;34/68 ،P<0/004= .يبفتتٞٝتبي
ايٗ تحّيُ رٌزسي٘ٛي زر ٕ٘ٛزار  3آٚرز ٜضس ٜاست.
اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػيّي

* 0/22
ج ّٛعبقفي-
اجتٕبعي ٔسرسٝ

*0/20

تٛا٘ص ٞبي عبقفي -اجتٕبعي

*0/28
زِجستٍي ثٔ ٝسرسٝ

* P  0.005
ٍ،تًاوػَايعاعفی-اجتماعیياوگيسغي

ومًزار:3رگرظيًنزلثعتگیتٍمسرظ

ذًزگرزاویتحصيلیترجًّعاعفی-اجتماعیمسرظٍ 

زر ٔزحّ ٝس ْٛرٌزسيٛٔ ٖٛفميّت تحػيّي ث ٝعٛٙاٖ ٔتريز زر٘ٚتشاز ثتز زِجستتٍي ثتٝ
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ٔسرس ،ٝتٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي  ٚاٍ٘يشش  ٚذتٛزٌززا٘ي تحػتيّي ثت ٝعٙتٛاٖ ٔتريزٞتبي
ٚاسكٝاي ثب وٙتزَ ج ّٛعبقفي -اجتٕبعي ٔسرسٔ ٝحبسجٌ ٝززيس.
يبفتٞٝتب ٘طتبٖ زاز٘تس وت ٝؾتزيت استتب٘سارز رٌزستي ٖٛثتزاي زِجستتٍي ثتٔ ٝسرستٝ

( ،)   0/20 ،P< 0/01ثتتزاي تتتٛا٘صٞتتبي عتتبقفي -اجتٕتتبعي (،)   0/12 ،P< 0/05
اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػيّي ( )   0/15 ،P< 0/05ثٛزٔ .كبثك ثب ا٘تظتبر  ٚثتز استبس
پيطٟٙبز ثبر ٚ ٖٚوٙي ( )1986ؾزيت استتب٘سارز رٌزستي ٖٛثتزاي جت ّٛعتبقفي -اجتٕتبعي
ٔسرس ٝث ٝسٕت غفز ٔيُ ٕ٘ٛز  ٚاس  0/12زر ٔزحّ ٝا َٚثت 0/08 ٝزر ٔزحّت ٝز ْٚوتبٞص
يبفت .يبفتٞٝب  ٓٞچٙيٗ ٘طبٖ زاز٘س و ٝؾتزيت ٕٞجستتٍي چٙسٌب٘ت ٝثزاثتز ثتب ٚ R; 0/32

ؾزيت تعييٗ ثزاثز ثب  R2 ; 0/10ثٛز .ث ٝايٗ ٔعٙتي وت ٝجت ّ ٛعتبقفي ت اجتٕتبعي ٔسرست،ٝ
زِجستتتٍي ثتتٔ ٝسرستت ،ٝتتتٛا٘صٞتتبي عتتبقفي -اجتٕتتبعي  ٚاٍ٘يتتشش  ٚذتتٛزٌززا٘ي
تحػيّي ٔيتٛا٘ستٙس  10زرغس اس ٚاريب٘س وتُ ٔٛفميّتت تحػتيّي را پتيص ثيٙتي ٕ٘بيٙتس.
=.<F)3 ،241( ; 34/68 ، P<0/004
يبفتٞٝبي ايٗ سٔ ٝزحّ٘ ٝطبٖ زاز٘س ؤ ٝتريزٞبي زِجستتٍي ثتٔ ٝسرست ،ٝتتٛا٘صٞتبي
عبقفي -اجتٕبعي  ٚاٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػيّي٘ ،مص ٚاستكٌ ٝتزي ثتيٗ جت ّٛعتبقفي-
اجتٕبعي ٔسرسٛٔ ٚ ٝفميّت تحػيّي ايفب ٔيٕ٘ٛز٘س .زازٜٞبي ايٗ تحّيُٞبي رٌزسي٘ٛي زر
ٕ٘ٛزار  4ث ٝعٛٙاٖ ٔسَ ٟ٘بيي آٚرز ٜضس ٜاست.
*2/20

**2/02
تٛا٘صٞبي عبقفي-
اجتٕبعي 
ج ّٛعبقفي-

**2/02

**2/02
زِجستٍي

اجتٕبعي

ثٔ ٝسرسٝ

ٔسرسٝ

2/232

**

2/02
ٔٛفميّت
تحػيّي

R =2/20
R2=2/22

** 2/21
**2/00

* 2/22

اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي
تحػيّي
*

P=2/22

**

P=2/222
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:وتايجتحليلمعيرترايمعيرَايمًجًزتيهمتغيرَازركلآزمًزویَا 

ومًزار4

ثزاسبس ٘تبيج ثسست آٔسٔ ٜيتٛاٖ ٘تيجٌ ٝزفت و ٝثٟتزيٗ پيص ثيٙتي وٙٙتسٛٔ ٜفميتت

تحػيّي زر زا٘ص آٔٛساٖ ،زِجستٍي ثٔ ٝسرس ٝاست ( ٚ )   0/20ج ّٛعبقفي -اجتٕتبعي
ٔسرس ٝثب ٚاسكٌ ٝزي زِجستٍي ثٔ ٝسرست ،ٝتتٛا٘صٞتبي عتبقفي -اجتٕتبعي  ٚاٍ٘يتشش ٚ
ذٛزٌززا٘ي تحػيّي ٔٛفميت تحػيّي را پيص ثيٙي ٔيٕ٘بيس .عال ٜٚثز ايتٗ اٍ٘يتشش  ٚذتٛزٌززا٘ي

تحػيّي ( ٚ )   0/15تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي( )   0/12ث ٝعٛٙاٖ ٔتريتز ٔتالن ٘يتش
لبزر ث ٝپيص ثيٙي ٔٛفميّت زر تحػيُ ٔيثبضٙس .زازٜٞتبي ايتٗ ستٔ ٝزحّت ٝفزؾتي ٝأ َٚكبِعتٝ
حبؾز را تأييس ٔيٕ٘بيٙس.
يبفتٞٝب  ٓٞچٙيٗ ٘طبٖ زاز٘س و ٝج ّٛعبقفي -اجتٕبعي ٔسرسٔ ٝيتٛا٘ست ث ٝضتيٜٛاي

ٔ جت ٔ ٚعٙبزار تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي( ،)   0/20اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػيّي
( ٚ )   0/22زِجستٍي ثٔ ٝسرس )   0/28( ٝرا پيص ثيٙي ٕ٘بيس .زِجستتٍي ثتٔ ٝسرستٝ
٘يش ث ٝضيٜٛاي ٔ جت ٔ ٚعٙبزار تٛسف تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي ( ٚ )   0/25اٍ٘يشش
 ٚذٛزٌززا٘ي تحػيّي ( )   0/17پيص ثيٙي ٔيضس .يبفتٝي جبِت ٔكبِع ٝحبؾز وت ٝثتب

ٔسَ سيٙس ٕٞ ٚىبراٖ ( ٚ )2007ثزذي اس يبفتٞٝبي زيٍز ٕٞسٕٞ ٚ ٛرتٛاٖ استت ،پتيص
ثيٙتتي ٔ جتتت ٔ ٚعٙتتبزار ٔٛفميّتتت تحػتتيّي ثتتٚ ٝستتيّ ٝاٍ٘يتتشش  ٚذتتٛزٌززا٘ي تحػتتيّي

(ٔ )   0/15يثبضس .عال ٜٚثز ايٗ تٛا٘صٞتبي عتبقفي -اجتٕتبعي ٘يتش ٔتيتٛا٘ستت ثتٝ
غٛرتي ٔ جت ٔ ٚعٙبزار ٔٛفميّت تحػيّي( )   0/12را پيص ثيٙي ٕ٘بيس و ٝايتٗ يبفتت ٝزر
ٔسَ سيٙس ٕٞ ٚىبراٖ (ٛٔ )2007رز اضبر ٜلزار ٍ٘زفت ٝاست.
ثز اسبس يبفتٞٝبي جس ٚ 3 َٚتأييس تفبٚتٞبي جٙسيّتي زر ٔتريز ٔالن  ٚثزاي آسٖٔٛ
تأييس يب عسْ تأييس فزؾي ٝزٔ ْٚكبِع ٝحبؾز تٛسف زازٜٞب ،يعٙي ثزرسي تتبثيز جٙستيّت ثتز
رٚاثكي و ٝثيٗ ٔتريزٞبي ٔٛجٛز زر ٔسَ ٚجٛز زارز  ٚتعييٗ لسرت پيص ثيٙتي وٙٙتسٌي ٚ
ؾزايت تعييٗ ٕٞ ٚجستٍي چٙسٌب٘ ٝزر آسٔتٛز٘يٞتبي زذتتز  ٚپستز ،اس ز ٚتحّيتُ ٔستيز
جساٌب٘ ٝثزاي آسٔٛز٘يٞبي زذتز  ٚپسز  ٚثز اسبس ٔزاحُ پيطٟٙبزي ثبر ٚ ٖٚوٙي ()1986
استفبز ٜضس .جٟت رعبيت اغُ ايجبس  ٚاذتػبر  ٚثب تٛج ٝثت ٝايتٗ وتٔ ٝزاحتُ ا ٚ َٚزْٚ
ترييزي زر ٔسيزٞب ايجبز ٕ٘ي ٕ٘ٛز  ٚتٟٙب ٔمبزيز ؾزيت رٌزسي ٖٛترييز ٔييبفتٙسٔ ،طتزٚ
يبفتٞٝبي ايٗ تحّيُ رٌزسي ٚ ٖٛتحّيُ ٔسيز زر ايٗ جب آٚرز٘ ٜطس ٜاست  ٚتٟٙتب ؾتزايت
استب٘سارز رٌزستي )β( ٖٛزر آسٔتٛز٘يٞتبي زذتتز زر ٕ٘تٛزار  ٚ 5آسٔتٛز٘يٞتبي پستز زر
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ٕ٘ٛزار  6آٚرز ٜضس ٜاست.



تٛا٘صٞبي

**

عبقفي -اجتٕبعي 



**

جّٛ

**

**

0/19



ٔسرسٝ



 0/25 0/25

عبقفي-
اجتٕبعي

0/17

*

0/24

زِجستٍي
ثٔ ٝسرسٝ

*

0/47

*

ٔٛفميّت
تحػيّي

 R ;0/24

0/35

2


**

R ;0/06

0/30

اٍ٘يشش ٚ

ذٛزٌززا٘ي تحػيّي

P ;0/05

*
**

P ;0/001

تيهمتغيرَازرآزمًزویَايزذتر .

ومًزار:5وتايجتحليلمعيرترايمعيرَايمًجًز


تٛا٘صٞبي

عبقفي -اجتٕبعي 
** 0/23**0/21

 جّٛ

**0/37

عبقفي-

اجتٕبعي

**0/29

ٔسرسٝ

**0/34

زِجستٍي



ذٛزٌززا٘ي تحػيّي
P;0/05

*

ٔٛفميّت
تحػيّي

ثٔ ٝسرسٝ

 0/96
 R ;0/20

اٍ٘يشش ٚ
**0/40
**

0/94

R2;0/04
 0/14

P;0/001

**

:وتايجتحليلمعيرترايمعيرَايمًجًزتيهمتغيرَازرآزمًزویَايپعر .

ومًزار6

ؾزايت استب٘سارز ث ٝزست آٔس ٜزر ٕ٘ٛزار ٘ 5طبٖ ٔيزٙٞس و ٝزر آسٔٛز٘يٞبي زذتتز
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ثٟتزيٗ پيص ثيٙي وٙٙسٛٔ ٜفميّت تحػيّي ،اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػيّي است .ثعس اس آٖ
تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي ٔيتٛا٘ٙس ث ٝپيص ثيٙي ٔٛفميّت تحػيّي زذتزاٖ ثپززاس٘س
يبفتٞٝبي ٕ٘بيص زاز ٜضس ٜزر ٕ٘ٛزار ٘ 6طبٖ ٔيزٙٞس وت ٝثٟتتزيٗ پتيص ثيٙتي وٙٙتسٜ
ٔٛفميّت تحػيّي زر پسزاٖ زِجستٍي ثٔ ٝسرسٔ ٝيثبضس  ٚثعس اس آٖ اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي
تحػيّئ .كبثك ثب ا٘تظبر  ٚپيص ثيٙي ٔسَ سيٙس ٕٞ ٚىبراٖ ( )2007تٛا٘صٞبي عتبقفي ٚ
اجتٕبعي زر پسزاٖ ٕ٘ي تٛا٘ٙس پيص ثيٙي وٙٙسٔ ٜعٙبزاري ثزاي ٔٛفميّت تحػيّي ثبضتٙس أتب
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزر ٔسَ وّي ٔطبٞسٔ ٜيضٛز ايٗ سبسٔ ٜيتٛا٘س ٕٞزا ٜثتب ستبسٜٞتبي زيٍتز ٚ
ٍٙٞبٔي و ٝث ٝغٛرت وّي ٚارز ٔعبزِ ٝرٌزسئ ٖٛيض٘ٛس ٔٛفميّت تحػيّي را پتيص ثيٙتي
ٕ٘بيٙس.

تحثيوتيجٍگيري 

.5
ايٗ ٔكبِع ٝثزاسبس ٔسَ ٔفٟٔٛي پيطٟٙبزي سيٙس ٕٞ ٚىبراٖ ( )2007ث ٝثزرسي تأثيز
ٔحيف ٞبي اجتٕبعي -عبقفي ٌزْ  ٚغٕيٕب٘ٔ ٝسارس ثب ٚاسكٌ ٝزي تٛا٘صٞتبي عتبقفي-
اجتٕبعي  ،اٍ٘يش ٚ ٜذٛزٌززا٘ي تحػيّي زا٘ص آٔٛساٖ  ٚزِجستٍي ثتٔ ٝسرست ٝثتز ٔٛفميّتت
تحػيّي ٘ٛجٛا٘بٖ زثيزستب٘ي پززاذت ٝاست.
يبفتٞٝب ٘طبٖ ٔيزٙٞس و ٝجت ّٛعتبقفي ٌتزْ  ٚغتٕيٕب٘ٔ ٝتسارس ٔتيتٛا٘ٙتس يىتي اس
ٕٟٔتزيٗ عٛأُ ثٙيب٘ي  ٚاسبسي ٔٛفميّت تحػيّي ثبضٙس  ٚضتزايف  ٚسٔيٙت ٝالسْ ثتزاي اثتز
ٌذاري ٔتريزٞبي ٔٔ ٟٓؤثز ثز تحػتيُ  ٚپيطتزفت تحػتيّي ٔب٘ٙتس اٍ٘يتشش تحػتيّي را
فزا ٓٞآٚرز .ارسضٕٙس زا٘ستٗ اٞساف ٛٔ ٚفميّت تحػيّي ٕٞزا ٜثب اٍ٘يشش  ٚذتٛز ٌززا٘تي
اس جّٕ ٝعٛأُ فززي ٕٟٔي ٞستٙس و ٝپيطزفت تحػيّي ٛٔ ٚفميّت زر ٔسرس ٝرا ث ٝضتست
تحت تأثيز لزار ٔيزٙٞس .زر ازثيبت پژٞٚطي ٘يش ضٛاٞسي (ثزاي ٕ٘ٔ ٝ٘ٛه وتبن ،ستيٍُ،
٘ ٚ 2003ػيزي  ٚرؾٛي )1387 ،ٝيبفت ٔيض٘ٛس و ٝزر ٕٞيٗ راستب لزار زار٘س  ٚايٗ ازعتب
را تأييس ٔيٕ٘بيٙس .ث ٝعجبرت زيٍز يبفتٞٝبي ايٗ ٔكبِع٘ ٝطبٖ ٔتيزٙٞتس وت ٝاٌتز ٔستئٛالٖ
جبٔعٟ٘ ٚ ٝبزٞبي تزثيتي ٚ ٚاِسيٗ ،ذٛاٞبٖ زا٘ص آٔٛسا٘ي ثتب اٍ٘يتش ٚ ٜعاللٕٙتس ثت ٝزرس
ذٛا٘سٖ ٞستٙس يب زا٘ص آٔٛسا٘ي غبحت تتٛا٘صٞتبي عتبقفي– اجتٕتبعي ٔب٘ٙتس ٕٞتسِي،
تػٕيٓ ٌيزي ٔسئٛال٘ ،ٝغٕرٛارٔ ،زالت  ٚزِسٛس ذتٛز  ٚزيٍتزاٖ ٔتيذٛاٙٞتس  ٚزٚستت
زار٘س تب ٘ٛجٛا٘بٖ ثٔ ٝسرس ٝزِجستٍي زاضتت ٝثبضتٙس ،ثبيتس لجتُ اس ٞتز چيتشي ٔحتيفٞتبي
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يبزٌيزي را ثٔ ٝحيكي ٌزْ  ٚغتٕيٕي وت ٝزا٘تص آٔتٛساٖ ٔتيتٛا٘ٙتس زر آٖ ثتب ٔعّٕتبٖ ٚ
ٕٞىالسيٞبي ذٛز رٚاثف زٚستبٟ٘ٔ ٚ ٝزثب٘ب٘ٝاي زاضت ٝثبضٙس تجسيُ ٕ٘بيٙس.
رٚاثف ٌزْ  ٚحٕبيت ٌزايب٘ٝاي و ٝثتيٗ ٔعّٕتبٖ  ٚزا٘تص آٔتٛساٖ زر جت ّٛغتٕيٕب٘ٝ
عبقفي -اجتٕبعي ٔسارس ٚجٛز زارز  ٚاحسبس أٙيت ٔ ٚتػُ ثتٛزٖ  ٚپي٘ٛتس زاضتتٗ ثتب
ٔسرسٔ ،ٝيتٛا٘س حٕبيتٞبي اجتٕبعي ٔ ٚحيكتي السْ ثتزاي ضتىفتٗ  ٚثبِيتسٖ زر اذتيتبر
زا٘ص آٔٛساٖ لزار زٞس .ثز عىتس ٍٙٞتبٔي وت ٝوٛزوتبٖ احستبس ثيٍتبٍ٘ي  ٚثزيتسٌي اس
ٔسرس ٝزار٘س زر ذكز ارتىبة رفتبرٞبي ؾس اجتٕبعي  ٚستبسٌبريٞتبي ٔعيتٛة ٘ ٚتبلع
تحػيّي ٔيثبضٙس.
 ٓٞچٙيٗ يبفتٞٝبي ٔكبِع ٝحبؾز ٘طتبٖ ٔتيزٙٞتس وت ٝيىتي اس ٕٟٔتتزيٗ پتيص ثيٙتي
وٙٙسٜٞبي اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػتيّي زا٘تص آٔتٛسأٖ ،حتيفٞتبي ٌتزْ  ٚغتٕيٕب٘ٝ
يبزٌيزي است .ايٗ يبفت ،ٝيبفتٝاي ثسيبر ٔ ٚ ٟٓوبرثززي است و ٝثبيس ث ٝزلّت ٔتٛرز تٛجتٝ
ٔسئٛالٖ ،سيبستٍشاراٖ آٔٛسضي ٔ ٚسيزاٖ ٔ ٚعّٕتبٖ ٔتسارس لتزار ثٍيتزز .اٌتز ٔستئٛالٖ
ٔيذٛاٙٞس زا٘ص آٔٛساٖ ث ٝفعبِيتٞبي تحػيّي إٞيت زٙٞس ،ثت ٝغتٛرتي ذتٛز اٍ٘يرتتٝ
زرس ثرٛا٘ٙس  ٚث ٝپيطزفت تحػيّي عالل٘ ٝطبٖ زٙٞس السْ است تب تالش ٌستززٜاي ثزاي
ايجبز ٔحيفٞبي يبزٌيزي ٌزْ  ٚغٕيٕب٘ ٝزر ٔسارس  ٚوالسٞب ثت ٝذػتٛظ زر ٔتسارس
پسزا٘ ٝو ٝارسيبثي ٔٙفي تزي اس جٔ ّٛسرس ٝذٛز زار٘س ث ٝذزج زٙٞس.
يىي اس ٔتريزٞبيي و ٝزر سبَٞبي اذيز زر پژٞٚصٞبي تزثيتي ث ٝضتست ٔتٛرز تٛجتٝ
ٚالش ضس ٚ ٜثٚ ٝفٛر زر ٔٛرز ارتجبـ آٖ ثب ٔٛفميّت  ٚعّٕىزز تحػيّي ٔكبِع ٝضتس ٜاستت،
تٛا٘صٞبي عبقفي  -اجتٕبعي است .يبفتٞٝبي ٔكبِعٝاي و ٝزر سبَ  1984تٛستف وتٛيي

49

 ٚوزثٟيُ 50ا٘جبْ ضس ٜاست (ثت٘ ٝمتُ اس ٔتٛراي ٌ ٚزيٙجتزي٘ )2000 ،طتبٖ ٔتيزٞتس وتٝ
ٔساذالت ٔسرسٝاي وٙٔ ٝجز ث ٝافشايص ٟٔتبرتٞتبي اجتٕتبعي  ٚعتبقفي زا٘تص آٔتٛساٖ
ٔيض٘ٛس ٔيتٛا٘ٙس سك پيطزفت تحػيّي وٛزوبٖ را ثبال ثجز٘س ،زر حتبِي وت ٝعىتس ايتٗ
حبِت غبزق ٘يست (ثزاي ٔ بَ پيطتزفت تحػتيّي  ٚغٙتبي آوبزٔيته ٕ٘تي تٛا٘تس ستجت
افشايص ٔسئِٛيت پذيزي اجتٕبعي ٌززز) .يبفتٞٝبي ٔكبِع ٝحبؾتز ٘يتش ايتٗ ازعتب را تأييتس
ٔيٕ٘بيٙس .ايٗ يبفت ٝوبرثزز آٔٛسضي  ٚتزثيتي لبثُ ٔالحظٝاي زارز .ث ٝايٗ ٔعٙتي وت ٝثتزاي
افشايص سك پيطزفت تحػيّي  ٚوبٞص اُفت تحػيّي و ٝيىي اس عٕتس ٜتتزيٗ ٔطتىالت
٘ظبْ آٔٛسضي جبٔع ٝايزاٖ است ثبيس ثز٘بٔٞٝبيي زر ٔسارس ثٚ ٝيژٔ ٜسارس اثتسايي  ٚحتتي
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ثز اسبس ضٛاٞس ث ٝزست آٔس ٜاس ايٗ ٔكبِعٔ ٚ ٝكبِعبت زيٍز ٔب٘ٙس ٔكبِعتٚ ٝا٘تً ،
ٞزتُٚ ٚ 52اِجزي 53زر ستبَ ٞ 1997تٓ چٙتيٗ ٔطترع ٔتيضتٛزؤ ٝتريزٞتبي عتبقفي-
اجتٕبعي اس تأثيزٌذارتزيٗ ٔتريزٞب  ٚعٛأُ ثز يبزٌيزي زا٘ص آٔٛساٖ ٞستٙس .ايٗ ٟٔبرتٞتب
زر ثزٌيز٘س ٜقيف ٌستززٜاي اس تٛا٘صٞب ٟٔ ٚبرتٞبي ٌ٘ٛبٌٞ ٖٛستٙس .أب ثزذتي اس ايتٗ
ٟٔبرتٞب  ٚتٛا٘صٞب ثتٚ ٝيتژٟٔ ٜتبرتٞتبي زاراي رتجت ٝذتٛة  ٚستك ثتبالي عتبقفي-
اجتٕبعي ٔب٘ٙس ٔسيزيت والسي ،حٕبيتٞبي ٚاِسيٗ ،تعبٔالت اجتٕبعي ٔعّٓ -زا٘ص آٔٛس،
اسٙبز ث ٝرفتبريٞبي اجتٕبعي ،اسٙبزٞبي اٍ٘يشضي -عبقفي ٌ ٚزٕٞ ٜٚسبالٖ ،فز ٚ ًٙٞجّٛ
ٔسرس ٝاس تأثيز ٌذاري ثبالتزي ثزذٛرزار٘س  ٚثٟتز ٔيتٛا٘ٙتس ثتز ٔٛفميّتت تحػتيّي زا٘تص
آٔٛساٖ اثزٌذار ثبضٙس.
 ٓٞچٙيٗ يبفتٞٝبي ٔكبِع ٝحبؾز ٘طبٖ ٔيزٙٞس و ٝثيٗ جٌ ّٛزْ  ٚغٕيٕب٘ٔ ٝتسارس ٚ
تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي ارتجبـ عّّي ٚجٛز زارز ٞ ٚز چ ٝو ٝارسيبثي زا٘ص آٔتٛساٖ اس
ج ّٛعبقفي -اجتٕبعي ٔسرس ٔ ٝجت تز ثبضتس ،اس تتٛا٘صٞتبي عتبقفي -اجتٕتبعي ثتبالتزي
ثزذٛرزار٘س .ايٗ تٛا٘صٞب ث ٝغٛرت ٔستميٓ زر وُ آسٔٛز٘يٞب  ٚآسٔٛز٘يٞبي زذتتز  ٚثتٝ
غٛرت غيز ٔستميٓ  ٚاس قزيك زِجستٍي ثٔ ٝسرست ٝزر آسٔتٛز٘يٞتبي پستز ٔتيتٛا٘تس ثتٝ
ٔٛفميّت تحػيّي ثبال زر زا٘ص آٔٛساٖ ٔٙجز ضٛز .ايٗ يبفت٘ ٝيش زر ٚالتش ٘مطت ٝرأ ٚ ٜستيز
ثز٘بٔ ٝريشي  ٚقزاحي فعبِيّتٞبي السْ ثتزاي وتبٞص افتت تحػتيّي  ٚافتشايص ٔٛفميّتت
تحػيّي را زر اذتيبر ٔسئٛالٖ ٟ٘بزٞبي تزثيتي جبٔع ٝلزار ٔيزٞس .يعٙي ٔب٘ٙتس آٖ چت ٝوتٝ
لجالً ٌ ٓٞفت ٝضس تجسيُ ٔحيفٞبي يبزٌيزي والسي ٔ ٚسرسٝاي ثتٔ ٝحتيفٞتبي غتٕيٕي،
احتزاْ آٔيش ٟٔ ٚزثب٘ب٘ ٚ ٝآٔٛسش ٟٔبرتٞب  ٚتٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي ث ٝزا٘ص آٔٛساٖ
ٔيتٛا٘س ث ٝافشايص ٔٛفميّت تحػيّي زر زا٘ص آٔٛساٖ ثرػٛظ زا٘تص آٔتٛساٖ زذتتز وتٝ
تزثيت وٙٙسٌبٖ  ٚپزٚرش زٙٞسٌبٖ ٘سُٞبي فززا ٔيثبضٙسٌ ،ززز .ث ٝعجتبرت زيٍتز اس ايتٗ
ترييز  ٚتحٛالت زا٘ص آٔٛساٖ زذتز ثيطتز ثٟزٔ ٜيثز٘س ٛٔ ٚفميّت تحػيّي ضبٖ ث ٝغٛرت
ٔستميٓ تحت تأثيز ايٗ تحٛالت لزار ٔيٌيزز.
ثز اسبس يبفتٞٝبيي اس ايٗ زست ،أزٚس ٜزر وطتٛرٞبي پيطتزفت ٝثتٚ ٝيتژ ٜزر ايتبالت
ٔتحس ٜثيص اس  250ثز٘بٔ ٝآٔٛسش تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي ٚجٛز زارز وت ٝثت ٝوٕته

مجلٍيمغالعاتآمًزغييازگيري،زٚر ٜس ،ْٛضٕبر ٜزْٚ
  154

آٖٞب ٟٔبرتٞب  ٚتٛا٘صٞبي عبقفي ت اجتٕبعي ث ٝزا٘ص آٔٛساٖ اس پيص زثستب٘ي تب زا٘طٍبٜ
يبز زازٔ ٜيضٛز (ٞبفٕٗ .)2009 ،فمساٖ ايٗ ٘ٛا ثز٘بٔٞٝب زر ايتزاٖ ٔ ٚحتز ْٚثتٛزٖ زا٘تص
آٔٛساٖ ايزا٘ي اس فٛايس ٔ ٚحسٙبت ايٗ ٘ٛا آٔٛسشٞب ث ٝضست احسبس ٔتيضتٛز .يىتي اس
٘تبيج ايٗ ٔكبِع٘ ،ٝطبٖ زازٖ احتيبج ضسيس سيستٓ تعّيٓ  ٚتزثيت فعّي ايتزاٖ ثت ٝايتٗ ٘تٛا
ثز٘بٔٞٝب  ٚتبويس ثز تبثيز اسبسي  ٚعٕسٜاي است وت ٝتتٛا٘صٞتب ٟٔ ٚتبرتٞتبي عتبقفي ٚ
اجتٕبعي ٔيتٛا٘ٙس ثز ٔٛفميّت تحػيّي  ٚس٘سٌي زاضت ٝثبضٙس.
ثرطي اس يبفتٞٝبي ٔكبِع ٝحبؾز و٘ ٝجبيس ٘بزيس ٜاٍ٘بضت ٝضٛز ،يبفتتٞٝتبي ٔزثتٛـ ثتٝ
راثك ٝعّّي ثيٗ ٔتريزٞبي ٔٛجٛز زر ٔسَ ثب زِجستٍي ثٔ ٝسرس ٚ ٝارتجتبقي وت ٝايتٗ ٔتريتز
ٚاسكٝاي ثب ٔٛفميّت زر تحػيُ زارز ٔيثبضس.
ثزٌيٗ  ٚثزٌيٗ (ٔ )2009عتمس٘س و ٝزا٘ص آٔٛساٖ ثٔ ٝسرستٔ ٚ ٝعّٕتبٖ ذتٛز زِجستتٝ
ٔيض٘ٛسٕٞ ،بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝثٚ ٝاِسيٗ ضتبٖ زِجستتٔ ٝتيضت٘ٛس  ٚايتٗ زِجستتٍي ثتٔ ٝسرست،ٝ
ٔٛفميّتٞبي تحػيّي آٖٞب را تحت تتأثيز ذتٛز لتزار ٔتيزٞتس .زِجستتٍي ثتٔ ٝسرست ٝثتب
ٔتريزٞبي تحػيّي سيبزي تعبُٔ  ٚراثك ٝز ٚجب٘ج ٝزارز .اس جّٕ ٝايتٗ عٛأتُ ٔتيتتٛاٖ ثتٝ
ٔحيفٞبي يبزٌيزي ،رٚاثف اجتٕبعي ٔٛجتٛز زر ٔسرستٔ ،ٝحتيفٞتبي ٌتزْ  ٚغتٕيٕب٘ٚ ٝ
ٔطبروتي والسي ،تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي يب ٛٞش عبقفي  ٚسالٔت عبقفي  ٚرٚا٘ي
اضبر ٜوزز .يبفتٞٝبي ث ٝزست آٔس ٜزر ايٗ ٔكبِع ٝزليمبً ث ٝزرستي ايٗ يبفتٞٝب اضبر ٜزار٘تس ٚ
آٖ را تأييس ٔيٕ٘بيٙس.
ثز اسبس ايٗ يبفتٞٝبي پژٞٚطي  ٚيبفتٞٝبي ث ٝزست آٔس ٜاس ٔكبِع ٝحبؾز ،ث ٝذتبقز
ارتجبـ اسبسي  ٚغيز لبثُ چطٓ پٛضياي و ٝثيٗ زِجستٍي ثٔ ٝسرستٛٔ ٚ ٝفميّتت تحػتيّي
ٚجٛز زارز ،اغّي تزيٗ ٚظيفٔ ٝسئٛالٖ ٔسارس ٔ ٚعّٕتبٖ ايتٗ استت وت ٝتتالش وٙٙتس ٚ
فزغتٞبي السْ را فزا ٓٞآٚر٘س تب زا٘ص آٔٛساٖ ث ٝآٖٞب  ٚثٔ ٝسرس ٝزِجستت ٝضت٘ٛس  ٚايتٗ
ٔ ٓٞ ٟٓرٚي ٕ٘ي زٞس ٍٔز ايٗ و ٝثتٛا٘ٙتس ٔحتيفٞتبي يتبزٌيزي ٌتزْ  ٚغتٕيٕب٘ٝاي زر
ٔسرس ٚ ٝزر والسٞب فزا ٓٞآٚر٘س ،ثب زا٘ص آٔٛساٖ رٚاثتف ٕٞسال٘تٝاي ثزلتزار ٕ٘بيٙتس ،زر
آٖٞب اٍ٘يش ٚ ٜعالل ٝث ٝزرس ايجبز وٙٙس  ٚاسجبة رضس ٟٔبرتٞتب  ٚتتٛا٘صٞتبي عتبقفي-
اجتٕبعي را زر آٖٞب فزا ٓٞآٚر٘س .زر ٚالش ايٗ فعبِيّتٞب يىي اس اسبسي تتزيٗ ٚظيفتٞٝتبي
ٔسئٛالٖ ،ثز٘بٔ ٝريشاٖ  ٚتػٕيٓ ٌيز٘سٌبٖ ٘ظبْ آٔٛسضي زر سك والٖ ٔ ٚسيزاٖ ٔ ٚعّٕبٖ
ٔسارس زر سك ذزز ٔيثبضس .يبفتٞٝبي ايٗ ٔكبِع ٝزِيّي است ثز ايٗ إٞيت.
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وزن پبتزيه جب٘س ،54ٖٛوز ٚ 55ٝ٘ٚاِسرٔ )2001( 56عتمس٘س و ٝزِجستٍي ثٔ ٝسرستٚ ٝ
زرٌيز ضسٖ زر فعبِيتٞبي آٔٛسضي يىي اس ٔ ٟٓتزيٗ ٔٛؾٛعبت تزثيتي  ٚآٔٛسضي استت
و ٝتبو ٖٛٙث ٝا٘ساس ٜوبفي ٔٛرز ثزرسي  ٚپژٞٚص لزار ٍ٘زفت ٝاست .ايٗ پژٞٚطٍزاٖ ثز ايٗ
ثبٚر٘س و ٝتعّيٓ  ٚتزثيت زاراي ز ٚثعس اسبسي  ٚوّيسي است .يته ثععتس آٖ ،ثععتس عتبقفي
است وٕٞ ٝبٖ زِجستٍي ثٔ ٝسرس ٝاست  ٚثعس زيٍز وٙطي يب عّٕىززي وتٕٞ ٝتبٖ زرٌيتز
ضسٖ  ٚزذبِت زر فعبِيتٞبي زرسي استٔ .كبِع ٝحبؾز زر راستبي ٕٞيٗ ٘يتبس ثت ٝعٕتُ
آٔس ٜاست  ٚيبفتٞٝبي آٖ ٘يش تب حسٚزي ٘مط ٝرا ٜثزاي ٔسئٛالٖ  ٚتػٕيٓ ٌيز٘تسٌبٖ ٘ظتبْ
آٔٛسضي وطٛر فزإٛ٘ ٓٞز ٜاست.
ٔمبيسٕٛ٘ ٝزارٞبي ٔ 6 ٚ 5كبِعت ٝحبؾتز حتبوي اس آٖ ٞستتٙس وت ٝزر ٞتز زٌ ٚتزٜٚ
آسٔٛز٘ي ج ّٛعبقفي -اجتٕبعي ٔسرسٔ ٝيتٛا٘س تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي  ٚاٍ٘يتشش ٚ
ذٛزٌززا٘ي تحػيّي را پيص ثيٙي ٕ٘بيس أب لسرت  ٚتٛاٖ ايٗ پيص ثيٙي زر زذتتزاٖ ثتبالتز
است .ايٗ ٘ىت ٝاحتٕبالً ٔي تٛا٘تس ٘طتبٖ زٙٞتس ٜايتٗ ثبضتس وت ٝزذتتزاٖ ثتيص اس پستزاٖ اس
ٔحيفٞبي ٌزْ  ٚغٕيٕب٘ ٝيبزٌيزي ثٟزٔ ٜيثز٘س .ث ٝعجبرت زيٍز ايٗ يبفتٞٝب ث ٝايتٗ ٔعٙتي
است و ٝاثز پذيزي زذتزٞب اس جٔ ّٛسرس ٝثيطتز است  ٚذٛة ٔ ٚكّٛة ثٛزٖ ج ّٛعتبقفي
ٔسارس ثيطتز ث٘ ٝفش زذتزاٖ است ٘ ٚبٔكّٛة ثٛزٖ جٔ ّٛسرس ٝثيطتتز ثت ٝزذتتزاٖ آستيت
ٔيرسب٘س.
ٔمبيس ٝزٔ ٚسَ زذتزاٖ  ٚپسزاٖ ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝتتٛا٘صٞتبي عتبقفي -اجتٕتبعي ٚ
اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػيّي ٔيتٛا٘ٙس پيص ثيٙي وٙٙس ٜزِجستٍي ثتٔ ٝسرست ٝزر ٞتز زٚ
جٙس ثبضٙس .اٍِٛي ارتجبقي ثيٗ ٔتريزٞب زر ٞز زٌ ٚز ٜٚضجي ٝثٕٞ ٝبٖ اٍِتٛي ارتجتبقي زر
وُ آسٔٛز٘يٞب است  ٚتفبٚت تٟٙتب زر ٔيتشاٖ ؾتزيت استتب٘سارز رٌزستي ٖٛاستت وت ٝزر
زذتزاٖ ايٗ ؾزايت ثبالتز اس پسزاٖ  ٚوُ آسٔٛز٘يٞب ٔيثبضس.
ثز اسبس ضٛاٞس پژٞٚطي ،عٛأُ ٔتعتسزي ٔتيتٛا٘ٙتس ستبسٜٞتبيي ٔب٘ٙتستٛا٘صٞتبي
عبقفي -اجتٕبعي ،زِجستٍي ثٔ ٝسرس ٚ ٝاٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػتيّي را زر زذتتزاٖ ٚ
پسزاٖ تحت تأثيز لزار زٙٞس .ثزذي اس ايٗ ضٛاٞس ث ٝعٛأُ ضرػيتي اضبرٔ ٜتيوٙٙتس .ايتٗ
عٛأُ ضرػيتي ثبعث ايجبز اٍِٞٛبي ارتجبقي ٔتفبٚتي زر ثتيٗ ايتٗ ستبسٜٞتب ثتب يىتسيٍز
ٔيٌزز٘س .ث ٝعجبرت زيٍز ٔيتٛاٖ اس ايٗ يبفتٞٝب ايٗ ٌ٘ ٝ٘ٛتيجتٌ ٝزفتت وت ٝتفتبٚتٞتبي
جٙسيّتي  ٚذػيػٞٝبي ضرػيتي ،سجت پيبٔسٞبي رفتبري ٔتفبٚتي زر زذتزاٖ  ٚپستزاٖ اس
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جّٕ ٝتٛا٘صٞبي عبقفي ٔيض٘ٛس.
ثز اسبس يبفتٞٝبي ايٗ ٔكبِعٔ ،ٝيبٍ٘يٗ تٛا٘صٞتبي عتبقفي زذتتزاٖ ثتبالتز اس پستزاٖ
است  ٚتفبٚت ايٗ زٌ ٚز ٜٚآسٔٛز٘ي ٘يش ٔعٙبزار استٛٔ .ؾتٛا تفتبٚتٞتبي جٙستيّتي زر
تٛا٘صٞبي عبقفي ت اجتٕبعي  ٚزر سكحي ٌستزز ٜتز  ٓٞچتٞ ٖٛتٛش عتبقفي ٚ ،ثتبِتجش
ٔٛفميّت تحػيّي يىي اس ٔٛؾٛعبت ٔٛرز ٔٙبلط ٝزر ازثيبت پژٞٚطي ٔيثبضتس .ثت ٝاعتمتبز
ثبر ٞ ٚيٍيٙش زآِسب٘سرٔ )2009( ٚكبِعت ٝتفتبٚتٞتبي جٙستيّتي زر تتٛا٘صٞتبي عتبقفي ٚ
رفتبرٞبي ٘ٛا زٚستب٘ ٝيىي اس حٛسٜٞبي رٚا٘طٙبسي است وتٔ ٝكبِعتبت سيتبزي زر آٖ ثتٝ
عُٕ ٘يبٔس ٜاست  ٚزا٘ص ٘بچيشي زر ثبر ٜآٖ ٚجٛز زارز  ٚثت ٝتحميمتبت ثيطتتزي زر ايتٗ
سٔي٘ ٝٙيبس است.
تفبٚت ٔطبٞس ٜضس ٜزر تٛا٘صٞبي عبقفي ت اجتٕبعي زر ٔكبِع ٝحبؾتز ثتب ثزذتي اس
يبفتٞٝبي تحميمبت پيطيٗ ٔ الً ٌّٕٗ (ٔ ،)1995بيز  ٚزيٍزاٖ (ٔ ،)1999بيز ٌٟ ٚتز(،)1996
يٛسفي ( ، )2009پتزايسس  ٚفبرٟ٘بْ ( ،)2005وبتيبَ ٚ 57آٚاستيٕٞ )2005( 58بٙٞتً ٞ ٚتٓ
س ٚ ،ٛثب ثزذي ٔ الً چبٖ ( ،)2003ستيبرٚچي  ٚزيٍتزاٖ٘ )2001 ،بٕٞبٙٞتً ٘ ٚتبٕٞرٛاٖ
است .زر ٔٛرز چزايي ايٗ ازعبٞبي ٔتٙبلؽ ،غبحت ٘ظزاٖ ث ٝعٛأُ ٔرتّفي وٙٔ ٝجتز ثتٝ
ايجبز تفبٚتٞبي جٙسيتّي زر تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي ٔيض٘ٛس اضبر ٜوتزز ٜا٘تسٔ .ت الً
تأثيز عٛأُ فزٍٙٞي (چبٖ ٚ 2003 ،يٛسفي )2009 ،وٕتز اس حس ثزآٚرز وززٖ تتٛا٘صٞتبي
عتتبقفي ذتتٛز تٛستتف زذتتتزاٖ (ستتيبرٚچي  ٚزيٍتتزاٖ ٚ )2001 ،عٛأتتُ ضرػتتيتي
(ٌّٕٗ ) 1995،زر ازثيّبت پژٞٚطي ٔٛرز اضبرٚ ٜالش ضس ٜا٘س .ثتٞ ٝتز حتبَ زر ٔتٛرز تتأثيز
جٙسيّت ثز تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي  ٚتفبٚتٞبي جٙسيّتي زر ايتٗ سٔيٙت ،ٝثت ٝاعتمتبز
ٔب٘سَ ٚ 59فزٚا٘ي )2003( 60تحميمبت ٘تبچيشي غتٛرت ٌزفتت ٝاستت  ٚالسْ استت تتب زر
ٔكبِعبت جسيسي ث ٝايٗ ٔ ٟٓپززاذت ٝضٛزٔ .كبِع ٝحبؾز تب حسٚزي ث ٝايٗ أز پززاذتتٚ ٝ
٘تبيج آٖ ٔيتٛا٘س ث ٝرفش اثٟبْٞب وٕه ٕ٘بيس .ثٞ ٝز حبَ يبفتٞٝبي ايٗ ٔكبِعت ٝرا ٔتيتتٛاٖ
ايٗ ٌ ٝ٘ٛذالغٕٛ٘ ٝز:
 -1يبفتٞٝب ضٛاٞس السْ ثزاي تبييس ثرطي اس ٔسَ يبزٌيزي عبقفي -اجتٕبعي سيتٙس ٚ
ٕٞىبراٖ ( )2007فزأ ٓٞيآٚر٘س.
 -2ثز اسبس ضٛاٞس  ٚيبفتٞٝبي ث ٝزستت آٔتس ٜزر ايتٗ ٔكبِعت ،ٝثتيٗ جت ّ ٛعتبقفي-
اجتٕبعي ٔسرس ٚ ٝوالس ،تٛا٘صٞبي عبقفي -اجتٕبعي ،اٍ٘يشش  ٚذٛزٌززا٘ي تحػتيّي،
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زِجستٍي ثٔ ٝسرسٛٔ ٚ ٝفميّت تحػيّي راثك ٝعّّتي ٔكتبثك ثتب ازعتبي سيتٙس ٕٞ ٚىتبراٖ
(ٚ )2007جٛز زارز.
 -3زر اٍِٛي ارتجتبقي ثتيٗ ٔتريزٞتبي ٔٛجتٛز زر ٔتسَ سيتٙس ٕٞ ٚىتبراٖ ()2007
تفبٚتٞبي جٙسيّتي ٔطبٞسٔ ٜيضٛز.
 -4ثزذي اس يبفتٞٝبي ٔزثٛـ ث ٝتفبٚتٞبي جٙسيّتي زر ارتجبـ ثيٗ ٔتريزٞبي ٔٛجتٛز
زر ٔسَ ٘يبسٔٙس تحميمبت ثيطتزي ٔيثبضس.
ٔكبِعبت ثيطتز زر ٔٛرز تفبٚتٞبي جٙسيّتي زر تتٛا٘صٞتبي عتبقفي ،زِجستتٍي ثتٝ
ٔسرس ،ٝتبثيز پذيزي اس جٔ ّٛسرس ٚ ٝا٘جبْ تحميمبت جسيس ثز رٚي زا٘ص آٔٛساٖ زٚرٜٞتبي
زيٍز تحػيُ ٔب٘ٙس ٔسارس رإٙٞبيي  ٚزثستبٖٞب  ٚحتي زا٘طٍبٜٞب اس پيطٟٙبزات پژٞٚطتي
ٔكبِع ٝحبؾز ٔيثبضس .استفبز ٜاس ٚسبيُ ارسيبثي زيٍز ثزاي سٙجص سبسٜٞبي ٔٛرز ٔكبِع،ٝ
ضٙبسبيي ٔتريزٞبي ٚاستكٝاي زيٍتز ٔب٘ٙتس تتٛا٘صٞتبي فزاضتٙبذتي اس جّٕتٛٔ ٝؾتٛعبت
پيطٟٙبزي ثزاي تحميمبت ثعسي ٔيثبضٙس.
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