
 

 

 

 

 

 بررسي ميزان سرمايه اجتماعي معلمان مقاطع سه گانه

 تحصيلي استان ايالم

  *اؾحاق ليهطياٖ

  **تٟطٚظ ؾپيس٘أٝ
 20/10/91: اضيد زضيافتت       

  17/6/92 تاضيد پصيطـ:   

 

 چكيدُ
قٛز، تطضؾي ٔيزعاٖ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ٚ     ؾؤاَ اؾاؾي وٝ زض ايٗ ٔماِٝ ز٘ثاَ ٔي

تاقس. تا ٔطٚض ُٔاِٗات ا٘داْ قسٜ  ٕاٖ اؾااٖ ايالْ ٔيٞاي آٖ زض تيٗ ّٔٗ قاذم
ٝ  زض اضتثاٌ تا ٔٛيٛٔ ٚ ٕٞچٙزيٗ تٟزطٜ   ٞزاي ؾزطٔايٝ اخإزاٖي،    ٌيزطي اظ ٘ٓطيز

   ٝ ٞزاي  ؾطٔايٝ اخإاٖي اظ َطيك اٖإاز اخإاٖي، ٞٙداضٞزاي اخإزاٖي ٚ قزثى
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ؾاظي قسٜ اؾت. ضٚـ تحميك تٝ نٛضت پيٕايكي  تٛزٜ  وزٝ  اخإاٖي قاذم
ٝ تا اؾافا ٝ   زٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ز اي ٔاٙاؾزة تزا مدزٓ  ٚ اظ َطيزك اتزعاض      ٌيزطي َثمز

پطؾكٙأٝ زض تيٗ ّٕٔٗاٖ اؾااٖ تٛظيزٕ ٚ ٌزطزآٚضي قزسٜ     350پطؾكٙأٝ، تٗساز 
َطفٝ، آظٖٔٛ تٗميثزي  ٞاي آٔاضي تي ٔؿامُ، تحّيُ ٚاضيا٘ؽ يهاؾت. اظ آظٖٔٛ

-ٝ ٘كاٖ ٔزي ٞاي ُٔاِٗقفٝ ٚ يطية ٕٞثؿاٍي پيطؾٖٛ اؾافاٜ قسٜ اؾت. يافاٝ

لؿٕاي، ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإزاٖي ّٕٔٗزاٖ اؾزااٖ     5زٞس وٝ زض يه َيف 
ٞاي اخإزاٖي   ٚ قثىٝ 8/2، ٞٙداضٞاي اخإاٖي 2/3، اٖإاز اخإاٖي 9/2ايالْ 

اؾت. ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي، اٖإزاز اخإزاٖي، ٞٙداضٞزاي       7/2آ٘اٖ 
ٔمُزٕ اتازسايي، تزيف اظ ّٕٔٗزاٖ     ٞاي اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ اخإاٖي ٚ قثىٝ

ٔمُٕ ضإٞٙايي ٚ ٔاٛؾُٝ اؾت. تحّيُ ٚ تطضؾي فطييات زض ؾزُ  زٚ ٔاييزطٜ   
ماوي اظ آٖ اؾت وزٝ ٔيزعاٖ اٖإزاز اخإزاٖي، ٞٙداضٞزاي اخإزاٖي، ؾزاذااض        

زاضي ٞاي اخإاٖي ٚ ؾطٔايٝ اخإاٖي ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ اتاسايي تفزاٚت ٔٗٙزي  قثىٝ
اٛؾُٝ زاضز. تيٗ ٔيزعاٖ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ظ٘زاٖ ٚ     تا ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ ضإٞٙايي ٚ ٔ

زاضي ٔكاٞسٜ قسٜ ٚ ٔاٛؾٍ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تزيٗ ظ٘زاٖ   ٔطزاٖ تفاٚت  ٔٗٙي
تيف اظ ٔطزاٖ اؾت. تزيٗ ؾزٗ، ٔيزعاٖ تحهزيالت  ٚ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ضاتُزٝ        

زاض ٚ ٔثثاي ٔكاٞسٜ قسٜ اؾت. تحّيُ زٚ ٔاييطٜ ٚ چٙسٔاييطٜ تا اؾزافازٜ اظ   ٔٗٙي
 ا٘داْ قسٜ اؾت.   SPSS ٚ Lisrel افعاضٞاي آٔاضي ٘طْ

ؾطٔايٝ اخإاٖي، اٖإاز اخإاٖي، ٞٙداضٞاي اخإاٖي،  ّاي كليدي:ٍاصُ

 ٞاي اخإاٖي، ّٕٔٗاٖ اؾااٖ ايالْقثىٝ

 

 هقدهِ  
قٙاؾاٖ ٚ  خأٗٝ اؾت وٝ زض زٚ زٞٝ اذيط ٔٛضز تٛخٝ ٕيؾطٔايٝ اخإاٖي يىي اظ ٔفاٞي

ؾطٔايٝ اخإاٖي  ٖٕسٜ زِيُ افعايف تٛخٝ تٝ. طاض ٌطفاٝ اؾتزا٘كٕٙساٖ ّْٖٛ ا٘ؿا٘ي ل

اخإاٖي تٝ  ظيطا ؾطٔايٝ. تاقس ٔياخإاٖي ٚ ؾياؾي آٖ ، اثطات ٌٛ٘اٌٖٛ الاهازي
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تط ضفااضٞاي  تٛا٘س ٖٙٛاٖ ا٘ثاقاي اظ ضٚاتٍ ٚ پيٛ٘سٞا ٔياٖ افطاز يه ٌطٜٚ يا خأٗٝ ٔي

 . آ٘اٖ تاثيط تٝ ؾعايي زاقاٝ تاقس

ي ٌٛ٘اٌٖٛ تٝ ٖٙٛاٖ ٞا ٚ ظٔيٙٝ ٞا اخإاٖي زض قىُ ؾطٔايٝ، قاٌٝص ٞٝز زض زٚ

اؾافازٜ  ِٚي ضيكٝ. يىي اظ قاذم تطيٗ ٔفاٞيٓ زض ّْٖٛ اخإاٖي پسيساض ٌكاٝ اؾت

آٖ تٛؾٍ يه ّٔٗٓ خٛاٖ تطلي ذٛاٜ تٝ  ٚ تٝ واضتطز اِٚيٝ 1916اظ ايٗ انُالح تٝ ؾاَ 

تٛؾٍ  اٚتٗس اظ ايٗ انُالح . (1384، تٛؾّي ٚ ٔٛؾٛي) ٌطزز ٔيتاظ  "ٞٙيفٗ"٘اْ 

 اخإاٖي تٟٙا زض زٞٝ أا ٔفْٟٛ ؾطٔايٝ». چٙسيٗ تٗ زيٍط اظ ا٘سيكٕٙساٖ تاظ آفطيٙي قس

، تٛز وٝ تٝ قست ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفت ٚ تٛا٘ؿت تا ٌؿاطـ ٘ٓطي ٚ تدطتي 1980

ايٗ أط . ؾي تٝ ذٛز اذاهال زٞسقٙا ٞا خأٗٝ اي زض ٔياٖ ٘ٓطيٝ خايٍاٜ تٗطيف قسٜ

ٔكاضوت زض أٛض  ؼ آٔطيىايي ٚ تحميك اٚ زض ظٔيٙٝقٙا خأٗٝ( 1998) ٔطٖٞٛ وّٕٗ

تٛضزيٛ زض فطا٘ؿٝ اتٗاز زيٍطي اظ ايٗ ٔفْٟٛ ضا  اٚپؽ اظ . زض قيىاٌٛ( اؾت) ٔسضؾٝ

اخإاٖي ٚ ٟ٘ازٞاي  ( زض ظٔيٙٝ ضاتُٝ ؾطٔاي1993ٝ) پاتٙاْ ضٚقٗ وطز ٚ ُٔاِٗٝ

 . ٕٞاٖ() «تاقس ٔئُ ٔٛثط زض ايٗ ٌؿاطـ اظ ٖٛا تٛيػٜ، زٔٛوطاتيه زض ايااِيا

زض ازتيات « اخإاٖي ؾطٔايٝ» اٌطچٝ ٘عزيه تٝ يه لطٖ اظ اِٚيٗ ٘ٛتت واضتطز ٚاغٜ

أا واضتطز ٚؾيٕ ايٗ ٚاغٜ ٚ تٛخٝ تٝ ايٗ ٚخٝ اظ ، ٌصضز ٕيالاهازي ٚ اخإاٖي غطب ٘

تٟٙا َي ، ايٗ زتا ٚخٛ. وٙس ٕيي اخإاٖي ٖٕستاً اظ چٟاض زٞٝ ٌصقاٝ تداٚظ ٘ٞا پسيسٜ

ٖاللٝ ٔحمماٖ ٚ پػٚٞكٍطاٖ ايطا٘ي ضا « اخإاٖي ؾطٔايٝ» چٙس ؾاَ اذيط تحث زض تاضٜ

 قاٞس ٚضٚز ٚاغٜ، ي اذيطٞا زض ؾاَ. (1384، ٔس٘ي لٟفطذي. )تٝ ذٛز خّة وطزٜ اؾت

ّْٖٛ ، ؾيقٙا خأٗٝزض لّٕطٚٞاي   ٕيٚ اؾٙاز ّٖ ٞا زض ٌفإاٖ« اخإاٖي ؾطٔايٝ»

 ؾطٔايٝ تٛخيٝ ايٗ تٕطوع تط ٔمِٛٝ. ٚ اذيطاً ٘يع ّْٖٛ ؾياؾي تٛزٜ ايٓالاهاز ، اخإاٖي

، ا٘ؿا٘ي اخإاٖي زض تِٛيس ٚ افعايف ؾطٔايٝ اخإاٖي ٔثاٙي تط ٘مكي اؾت وٝ ؾطٔايٝ

 . (1380، قطيفياٖ ثا٘ي) وٙس ٔيالاهازي ٚ ٔحّي ايفا 

٘ي زض خٛإٔ ٘مكي تؿياض ٟٕٔاط اظ ؾطٔايٝ فيعيىي ٚ ا٘ؿا، أطٚظٜ ؾطٔايٝ اخإاٖي

زض . ؾتٞا ؾاظٔاٖٚ  ٞا ي ضٚاتٍ خٕٗي ا٘ؿداْ ترف ٔياٖ ا٘ؿاٖٞا وٙس ٚ قثىٝ ٔيايفا 
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زٞٙس ٚ تسٖٚ  ٔياثطتركي ذٛز ضا اظ زؾت  ٞا ؾايط ؾطٔايٝ، غياب ؾطٔايٝ اخإاٖي

ٞاي تٛؾٗٝ ٚ تىأُ فطٍٞٙي ٚ الاهازي ٘إٞٛاض ٚ زقٛاض  پيٕٛزٖ ضاٜ، ؾطٔايٝ اخإاٖي

اخإاٖي ٔفْٟٛ ٘ؿثااً خسيسي زض ّْٖٛ  ؾطٔايٝ. (1383، ٚ قيطٚا٘ياِٛا٘ي ) ٘سقٛ ٔي

يي اؾت وٝ أىاٖ ٞا ٞٙداضٞا ٚ قثىٝ»اخإاٖي اؾت ٚ تٝ َٛض ذالنٝ تٝ ٔٗٙاي 

 تا ٚ« وٙس ٔئكاضوت ٔطزْ زض السأات خٕٗي تٝ ٔٙٓٛض وؿة ؾٛز ٔاماتُ ضا فطاٞٓ 

ي ٔس٘ي ٞا ا٘دٕٗيي ٕٞچٖٛ ؾٙدف اٖإاز اخإاٖي ٚ ؾُٛح ًٖٛيت زض ٞا قيٜٛ

تطويثي اؾت وٝ   ٔياخإاٖي ٔفٟٛ ؾطٔايٝ. ي اؾتٌيط ا٘ساظٜلاتُ  ضؾٕي يا غيط ضؾٕي 

ضا زض يه خأٗٝ ٚ زض يه ٔمُٕ ظٔا٘ي ذال  ٞا يا ٔيعاٖ ٞٙداضٞا ٚ قثىٝ« ٔٛخٛزي»

يي اظ ايٗ ٞا ٕ٘ٛ٘ٝ، ضفااض غيط ذٛزذٛاٞا٘ٝ ٚ اٖإاز، ٔاماتُ ضاتُٝ. وٙس ٔيتكطي  

تاخثرف ٚ ) تاقٙس غيطضؾٕي يا  ضؾٕي ٕٔىٗ اؾت  ٞا ايٗ قثىٝ. ٞٙداضٞا ٞؿاٙس

زض اضتثاٌ ضؾٕي ي ٞا ٚ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ تٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٟ٘از ،(1382، ٕٞىاضاٖ

 ضٚ٘س ٔيٌطا٘يٍاٜ ايٗ تٗأُ تٝ قٕاض ، ٖااخإاٖي لطاض زاضز ٚ ّٕٔٗ ٔاماتُ تا ؾطٔايٝ

 

 طزح  هسألِ
اضتثاَات ا٘ؿا٘ي اؾزت.   وٙٙسٜي اؾت وٝ تؿٟيُا ضقاٝ  ٔٛيٖٛي تيٗ 1ؾطٔايٝ اخإاٖي،

ٞاي ٔزطزْ ٚخزٛز زاقزاٝ اؾزت      ؾطٔايٝ اخإاٖي اظ ٌصقاٝ زض ضٚاتٍ اخإاٖي ٚ  وٙف

اؾزت. ٘مزف    ِٚي تٟٙا تفاٚتف تا ٔفْٟٛ أطٚظ آٖ، زاقاٗ يه ضٚيىزطز ٚ لاِزة ّٖٕزي    

ي ٚنزُ  ٝ چؿة اخإاٖي اؾت وٝ مّمز   ٞا تٝ ٔثاتٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض اضتثاَات ا٘ؿاٖ

زاضز. ؾطٔايٝ اخإزاٖي ٕٞچزٖٛ ٔفزاٞيٓ ؾزطٔايٝ      تط ٍ٘ٝ ٔي ٌٛ٘ٝ اضتثاَات ضا ٔحىٓ ايٗ

ٞا، ٞٙداضٞا، ٞاي اخإاٖي اظ لثيُ قثىٝ ٞاي ؾاظٔاٖ فيعيىي ٚ ؾطٔايٝ ا٘ؿا٘ي تٝ ٚيػٌي

ٔكاضوت اخإاٖي ٚ اٖإاز اخإاٖي اقاضٜ زاضز وٝ ٕٞىاضي ٚ ٕٞاٍٞٙي تزطاي وؿزة   

ٝ  ُ ٔيؾٛز ٔاماتُ ضا تؿٟي ٌزصاضي زض ظٔيٙزٝ ؾزطٔايٝ    وٙٙس. ؾطٔايٝ اخإاٖي ؾٛز ؾزطٔاي

                                                 
1. Social Capital 
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اي وزٝ اظ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي    زٞس. تٙاتطايٗ خأٗٝفيعيىي ٚ ؾطٔايٝ ا٘ؿا٘ي ضا افعايف ٔي

 تط اؾت. وافي تطذٛضزاض اؾت، ٕٞىاضي زض آٖ آؾاٖ

 ٌيطي ؾطٔايٝٞاي قىُتطيٗ واٖ٘ٛٞاي آٔٛظقي اظ ٟٔٓذا٘ٛازٜ، اخإأ ٚ ٘ٓاْ

قٛ٘س. پؽ اظ ذا٘ٛازٜ، ٔحيٍ اخإاٖي زٚٔيٗ ٟ٘ازي اؾت وٝ  اخإاٖي ٔحؿٛب ٔي

وٙزس. أزا تزا     ٌيطي ؾطٔايٝ اخإاٖي وٕزه ٔزي  فطز تا آٖ زض اضتثاٌ تٛزٜ ٚ تٝ قىُ

ُ    - ٞزاي الاهزازي  نٙٗاي قسٖ خٛإٔ ٚ تيييط اضظـ ٌيزطي  اخإزاٖي ضٚ٘زس قزى

 ؛ٞاي آٔٛظقي ٔٙامُ قسٜ اؾزت ؾطٔايٝ اخإاٖي اظ ذا٘ٛازٜ ٚ اخإأ تٝ ؾٕت ٟ٘از

-خايي وٝ ّٕٔٗاٖ اضتثاٌ تيكاطي تا يىسيٍط زاض٘س، ٖمايس ٚ اَالٖات ضا ُٔطح  ٔي

ضؾزا٘ٙس، فطاٌيزطي   يزاضي ٔزي   ٌصاض٘زس ٚ  وٙٙس، اماطاْ ٔيوٙٙس، تٝ يىسيٍط اٖإاز ٔي

(. ٘ٓزاْ ؾياؾزي اظ َطيزك ّٕٔٗزاٖ وزٝ      21: 1387افعايف ذٛاٞس يافت )ا٘سضؾزٖٛ،  

تٛا٘زس زض ايدزاز ايزسوِٛٛغي    ٚ تطتيت ٘ؿُ خٛاٖ ضا تطٖٟسٜ زاض٘س، ٔزي ْٚيفٝ تّٗيٓ 

ضيعي ٔٙاؾزة   ٔٙاؾة زض خٟت تمٛيت ضٚميٝ خٕٗي الساْ وٙس ٚ ٕٞچٙيٗ تا تط٘أٝ

ؾزاظ افزعايف اٖإزاز ٚ    ظٔيٙٝتٛا٘س  ٔيٞاي فطٍٞٙياٖ، تطاي ضفٕ ٔكىالت ٚ ذٛاؾاٝ

ٚضي ٘ٓاْ آٔٛظقزي  ٚ تٟطٜؾطٔايٝ اخإاٖي آ٘اٖ ٚ زض ٟ٘ايت ٔٛخة افعايف واضايي 

 وكٛض قٛز. 

تٛخٝ تٝ ٘مف ضٚاتٍ ا٘ؿا٘ي ٕٞطاٜ تا اٖإزاز ٚ ٔكزاضوت اخإزاٖي زض آٔزٛظـ ٚ     

ايٗ ُٔاِٗٝ زض تيٗ ّٕٔٗاٖ اؾااٖ ايالْ ا٘داْ ٌيطز. تٙاتطايٗ  پطٚـ،  ٔٛخة قسٜ اؾت وٝ

ْ »تط اؾاؼ ُٔاِٗات ا٘داْ قسٜ ٚ تا تأويس تط تٗاضيف  ٗ »، «1پاتٙزا ٚ « 3يأزا فٛوٛ»، «2وّٕز

ٚ اتٗاز ؾٝ ٌا٘ٝ اٖإاز، ٞٙداض ٚ قزثىٝ اخإزاٖي، ٔفٟزْٛ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي      « 4تٛضزيٛ»

قاذم ؾاظي قسٜ اؾت. تا تٛخٝ تٝ ٘مف  ٚ إٞيت ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تؿٟيُ 

                                                 
1. Robert David Putnam 

2. Coleman 

3. Francis Fukuyama 

4. Pierre Bourdieu 
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ضٚاتٍ ا٘ؿا٘ي زض ؾُ  ذطز ٚ والٖ،  ٟٕٔاطيٗ ؾزوٛاَ تحميزك ايزٗ اؾزت وزٝ : ٔيزعاٖ       

 ٕاٖ اؾااٖ ايالْ چمسض اؾت؟  ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٔٗ

 

 ضزٍرت ٍ اّويت تحقيق
ضؾا٘ٝ ٚ ايسوِٛٛغي اظ خّٕٝ ٔٙاتٕ تكىيُ ؾطٔايٝ ، زيٗ، ذا٘ٛازٜ، ٚ پطٚضـآٔٛظـ 

تٛا٘ٙس ٔيعاٖ ٚ ا٘ٛأ  ، ٔيمؿة ٔاٞيت ٚ ٔحاٛايي وٝ زاض٘س اخإاٖي ٞؿاٙس وٝ تط

ٔٙاتٕ ٔيُ تٝ تسيٗ ٔٗٙا وٝ اٌط ايٗ . ضا قىُ زٞٙس ٔافاٚتي اظ ؾطٔايٝ اخإاٖي

٘ؿثت تٝ  ٚ ٘اپصيط زاقاٝ تاقٙس ي اُ٘ٗافٞا ٔطظتٙسي ٚ ٌطايي زاقاٝ تاقٙس ذال

يه ٘ٛٔ ؾطٔايٝ اخإاٖي زضٖٚ ... ٚ، زٞٙس اٖإازي ضا ضٚاج تي  غيطًٖٛ تستيٙي ٚ

اؾت اضظقٕٙس تاقس أا تطاي خأٗٝ وُ  وٙٙس وٝ تطاي ذٛز ٌطٜٚ ٕٔىٗ ٔيٌطايي ايداز 

ٌطايي زاقاٝ تاقٙس ٞط چٙس  تٝ ٖاْ چٙا٘چٝ ايٗ ٔٙاتٕ ٔيُ، ىؽتطٖ. اثط ترطيثي زاضز

قٛز أا تٝ ٔٛخٛزي ؾطٔايٝ  ٕٔىٗ اؾت اظ ٔيعاٖ ٚ قست ؾطٔايٝ اخإاٖي ٌطٜٚ وٓ

ٞطچٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي يه . زاضز افعايس ٚ اثط ٔثثت ٚ ؾاظ٘سٜ ٔياخإاٖي خأٗٝ وُ 

زض آٖ ضؾٕي ٔطتٌٛ تٝ تٗأالت ٞاي ٞعيٙٝ تٝ ٕٞاٖ ٔيعاٖ، ؾيؿآ اخإاٖي تاالتط تاقس

ٗ ٚالٗيت اؾت وٝ ٕٞاٍٞٙي تيٗ ايٜ ايٗ أط ٘كاٖ زٞٙس. ياتس ؾيؿآ اخإاٖي واٞف ٔي

زض ماَ تثسيُ تٝ يه تحث ضؾٕي ٞاي اخإاٖي تط پايٝ ٞٙداضٞاي غيطاًٖاي ؾيؿآ

ٞاي ٟٕٔاط زض اٍِٛٞاي ٟٔٓ زض خٛإٔ پيكطفاٝ ٚ تٝ تسضيح زض ماَ پيسا وطزٖ خايٍاٜ

ٖ( إّٔٗ) تا تٛخٝ تٝ ٘مف ٟ٘از آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٚ واضٌعاضا٘ف. اهازي ٘ٛيٗ اؾتال

اخإاٖي ّٕٔٗاٖ تٝ ٔٙٓٛض  يطٚضت اَالٔ اظ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ، اخإاٖي زض تىٛيٗ ؾطٔايٝ

 . ٌطزز ٔي ضٚقٗ ي آٔٛظقي ٚ تطتيايٞا ضيعي تط٘أٝ

 زض ذهٛل ٞاي ا٘داْ قسٜ  زٞس وٝ پػٚٞف تحميك ٘يع ٘كاٖ ٔي  ُٔاِٗٝ پيكيٙٝ

 ا٘س ايٗ ٔفْٟٛ ضا تٟٙا تٝ زٚ تٗس اٖإاز ٚ ٔكاضوت ا٘دٕٙي تمّيُ زازٜ، ٖ ااخإاٖي ّٕٔٗ

اي تيٗ  ( اظ ؾٛيي زيٍط ٞيچٍٛ٘ٝ ٔماض٘ٝ ٚ ٔمايؿ1389ٝٚيؿي  1387مميماياٖ؛ زالٚيع )
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تا تٛخٝ تٝ إٞيت ٘مف . ا٘س ٌا٘ٝ تحهيّي ا٘داْ ٘سازٜ ٖ ٔمإَ ؾٝااخإاٖي ّٕٔٗ ٔيعاٖ 

 ٞاي اخإاٖي زض فطايٙس تّٗيٓ ٚ تطتيت ٚ اَالٔ يافاٗ اظ ٔيعاٖ  ٞا ٚ قثىٝٞٙداض

يطٚضت ، ، ضيعي ٔاٙاؾة تا ٔمُٕ تحهيّي ٌا٘ٝ خٟت تط٘أٝ اخإاٖي زض ٔمإَ ؾٝ

 . ٕ٘ايس ا٘داْ ايٗ پػٚٞف زٚ چٙساٖ ٔي

 

 هزٍري تز پيطيٌِ تحقيق  

 تجزتي پيطيٌِ الف(

 الف( هطالعات داخل -1

ٝ تٛخٝ تٝ ٔفْٟٛ  ٞزاي  زض پزػٚٞف  1990ي ؾطٔايٝ اخإاٖي  تٝ َٛض خسي اظ زٞز

(، الاهزاز ٚ ّٖزْٛ   1983؛ تٛضزيزٛ،  1988قٙاؾي )وّٕٗ،  ٞاي خأٗٝزا٘كٍاٞي زض ضقاٝ

قٛز. ٌؿزاطـ تحزث تٛؾزٗٝ زض چٙزس      ( آغاظ ٔي1999؛ فٛوٛيأا، 1993ؾياؾي )پاتٙاْ، 

ٖ  زٞٝ اذيط ضا ٘يع ٔي ٝ تٛاٖ زض تٛخٝ تٝ ٔفْٟٛ ؾزطٔايٝ اخإزا ٞزاي ٌٛ٘زاٌٖٛ   ي زض ضقزا

ٞاي ا٘داْ قسٜ زض ايزطاٖ زض  قٙاؾي ٚ ّْٖٛ ؾياؾي ٔٛثط زا٘ؿت. پػٚٞفالاهاز، خأٗٝ

ؾزاظي  س ٚ ٔحمماٖ ٞٙٛظ زضٌيط ٔفْٟٛ٘زضاظي ٘ساض ٔٛضز ٔفْٟٛ ؾطٔايٝ اخإاٖي، پيكيٙٝ

ٚ ا٘س ٚ زض ٔمايؿٝ تا وكٛضٞاي پيكطفاٝ، واضٞاي تدطتزي  ٌيطي ؾطٔايٝ اخإاٖيٚ ا٘ساظٜ

ٝ   واضتطزي وٕاطي ا٘داْ قسٜ اؾت. تا ايٗ ماَ زض ؾاَ ايزٗ   ٞاي اذيط تٛخزٝ تيكزاطي تز

 ٔفْٟٛ زض ُٔاِٗات ّْٖٛ اخإاٖي قسٜ اؾت.   

تٝ تطضؾزي ٔفزاٞيٓ انزّي ٚ چزاضچٛب ٘ٓزطي       ( زض پػٚٞكي1381) قطيفياٖ ثا٘ي

ؾطٔايٝ اخإاٖي پطزاذاٝ اؾزت. زض ايزٗ ُٔاِٗزٝ ٔفٟزْٛ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي اظ زيزسٌاٜ        

نامثٙٓطاٖ ٌٛ٘اٌٖٛ تٗطيف قسٜ اؾت ٚ تط اؾاؼ ايٗ تٗاضيف، تٝ ٔفاٞيٓ ٔكزاطوي زض  

ٞزا، تزسٜ   ايٗ اضتثاٌ ضؾيسٜ اؾت وٝ تطذي اظ ايٗ ٔفاٞيٓ ٖثاضتٙس اظ : ٔكاضوت زض قثىٝ

 (.  1381ٞٙداضٞاي اخإاٖي )ثا٘ي،  ٚ تؿااٖ تيٗ افطاز، اٖإاز
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ي ضا ٔٛضز تحّيزُ ٖزأّي لزطاض    ؾطٔايٝ اخإاٖ  ٖٙانط ٔفٟٛٔي (1384) فيطٚظآتازي

تٝ چٟاض ٖأزُ ٖٕزسٜ اٖإزاز ٖٕزٛٔي، اٖإزاز ٟ٘زازي آٌزاٞي ٚ تٛخزٝ،          ٟازازٜ ٚ اظ آ٘

ٝ   ٞاي غيط ضؾٕي )ذيطيٝٚ زض ٟ٘ايت ٔكاضوت ٔكاضوت ضؾٕي  اي( اي، ٔزصٞثي، ٕٞياضا٘ز

 (.  1384زؾت يافاٝ اؾت )فيطٚظآتازي، 

ٞاي  ٕ ؾطٔايٝ اخإاٖي اؾااٖاي تٝ ترٕيٗ ؾُ  ٚ تٛظيزض ُٔاِٗٝ (1385) ؾٗازت

زٞس وٝ ٖٙانط ٖٕزسٜ تكزىيُ   وكٛض پطزاذاٝ اؾت. ٘اايح مانُ اظ ايٗ تحميك ٘كاٖ ٔي

زٞٙسٜ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض ايطاٖ ٖثاضتٙس اظ : ؾطٔايٝ ا٘ؿزا٘ي، ٔزصٞة. ٕٞچٙزيٗ اظ ٘ٓزط     

ٖ   ضتثٝ تٙسي اؾااٖ ٛ    ٞا، اؾااٖ يعز تيكاطيٗ ؾطٔايٝ اخإاٖي ضا زض تزيٗ اؾزاا ز ٞزا تزٝ ذز

ٞزاي   اذاهال زازٜ اؾت زض ايٗ ُٔاِٗٝ اقاضٜ قسٜ اؾت وٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض اؾااٖ

ٞاي آٔٛظقي زض تمٛيزت   ٔحطْٚ وكٛض ٘ياظ تٝ تمٛيت زاضز ٚ تٛخٝ تٝ تطذي اظ قاذم

 (.  1385 تٛا٘س وٕه قاياٖ تٛخٟي ٕ٘ايس )ؾٗازت، ايٗ أط  ٔي

ٝ اخإزاٖي زض ايزطاٖ:   ؾزطٔاي »زض تحميمزي تزا ٖٙزٛاٖ     (1386) ٖثساِّٟي ٚ ٔٛؾٛي

فطؾايف ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚ پي « ٚيٗيت ٔٛخٛز، زٚضٕ٘اي آيٙسٜ ٚ أىاٖ قٙاؾي ٌصاض

ٞزاي ايزٗ ُٔاِٗزٝ، وزٓ ٚ ويزف       ا٘س. تط اؾاؼ يافاٝ آٔسٞاي آٖ ضا ٔٛضز تطضؾي لطاض زازٜ

ؾطٔايٝ اخإاٖي تٝ ٚيػٜ زض تٗس ضٚاتٍ ا٘دٕٙي پاييٗ اؾت. ٘ٛٔ غاِة آٖ زضٖٚ ٌطٚٞي 

تا پيأسٞاي ٔثثت ٚ ٔٙفي اؾت. ٞزط چزٝ اظ ؾزُ  ذزا٘ٛازٜ تزٝ ؾزُٛح تزاالتط        ٚ لسيٓ 

ٞا، ٞٓ لٛٔزاٖ، ٕٞكزٟطياٖ ٚ    اي)ذٛيكاٚ٘ساٖ،  زٚؾااٖ، ٕٞىاضاٖ، ٕٞؿايٍاٖ، ٞٓ ٔحّٝ

قزٛز. تيكزاطيٗ ٔيزعاٖ آٖ زض     َٕٞٛٙاٖ( مطوت وٙيٓ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي وٕازط ٔزي  

ٖ   ؾُ  ذا٘ٛازٜ ٚ وٕاطيٗ آٖ زض ؾُ  ّٔي اؾت. ز ٞزاي وٕازط    ض تطذزي اظ ٔطاوزع اؾزاا

ٖ     ٔا٘ٙستٛؾٗٝ يافاٝ وكٛض  ٞزاي   ظاٞساٖ ٚ ايالْ، ؾطٔايٝ اخإزاٖي تيكزاط اظ ٔطاوزع اؾزاا

 (.  1386تٛؾٗٝ يافاٝ چٖٛ تٟطاٖ ٚ انفٟاٖ اؾت )ٖثساِّٟي، 

تزٝ ضتثزٝ تٙزسي ؾزطٔايٝ اخإزاٖي زض ٔطاوزع        (1386) ٚ قاضٔ پزٛض  مؿيٙي، ّٖٕي

س. ٞسف انّي ايٗ ُٔاِٗٝ ؾٙدف ؾطٔايٝ اخإاٖي اؾت وزٝ  ا٘ٞاي وكٛض پطزاذاٝ اؾااٖ

تا اؾافازٜ اظ ضٚـ اؾاٖٛ ٚ ٞيٛظ، ؾطٔايٝ اخإاٖي ضا زض ؾٝ ؾُ  ذطز، تٕٗيٓ يافازٝ ٚ  
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ا٘س. زض ايٗ ُٔاِٗزٝ تزطاي    والٖ ٚ زض زٚ ٘ٛٔ ؾاذااضي ٚ قٙاذاي ٔٛضز تطضؾي لطاض زازٜ

٘زٛٔ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي     6ٝ ٔثيٗ زضخٝ ٚ ضتثٝ و 6 ،1379ٞط ٔطوع اؾااٖ َثك آٔاض ؾاَ 

اؾت تسؾت آٔسٜ اؾت وٝ قٟط ايالْ زاضاي تٟاطيٗ ٔياٍ٘يٗ ٚ وٕاطيٗ ا٘حطاف ٔٗياض زض 

ا٘ٛأ قف ٌا٘ٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي تزٛزٜ ٚ تٟزطاٖ زض پزاييٗ تزطيٗ ٔٛلٗيزت تزٛزٜ اؾزت        

 (.  1386پٛض، )قاضٔ

ٗاِيزت قزيّي   تٝ ُٔاِٗٝ تزأثيط ؾزطٔايٝ اخإزاٖي تزط ف     (1387مميماياٖ ٚ زيٍطاٖ )

٘ٓطا٘زي  ٌيطي اظ آضاي نامةا٘س. تا تٟطٜزتيطاٖ ٔمُٕ ٔاٛؾُٝ قٟطؾااٖ انفٟاٖ پطزاذاٝ

ٔا٘ٙس پاتٙاْ ٚ وّٕٗ زض اتاسا تٝ ؾٙدف ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإزاٖي زض ٔيزاٖ زتيزطاٖ ضؾزٕي     

٘ٛامي پٙدٍا٘ٝ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ قٟطؾااٖ انفٟاٖ پطزاذاٝ ٚ ؾپؽ چٍٍٛ٘ي ضاتُٝ ٚ 

ٝ     تأثيط آٖ تط فٗا ٞزاي ؾزطٔايٝ   ِيت قيّي آ٘اٖ تطضؾي قزسٜ اؾزت. زض ايزٗ ظٔيٙزٝ ٔؤِفز

ٞزاي ٌطٚٞزي ٚ   اخإاٖي قأُ ويفيت ضٚاتٍ )اٖإاز ٚضظي( ٚ وٕيت ضٚاتٍ )ًٖٛيت

ا٘س. ٘اايح ايٗ ُٔاِٗٝ ٘كاٖ ا٘دٕٙي ٚ ضٚاتٍ ٕٞياضا٘ٝ( ٔٛضز تطضؾي ٚ ؾٙدف لطاض ٌطفاٝ

اي اظ يه تا پزٙح  ض يه َيف پٙح زضخٝزازٜ وٝ ٔياٍ٘يٗ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي زتيطاٖ ز

( ٚ ٔياٍ٘يٗ ٔيعاٖ فٗاِيت قيّي 10/2ٚ قثىٝ اضتثاَات تطاتط  02/3)اٖإاز تطاتط  54/2، 

زٞس وٝ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي   ٞاي تحميك يازقسٜ ٘كاٖ ٔيتٛزٜ اؾت.  يافاٝ 72/2آٟ٘ا تطاتط 

(، ٔيزعاٖ فٗاِيزت   r ;42/0تا اتٗاز فٗاِيت آٔٛظقي تٝ تطتية ويفيت آٔٛظقزي فٗاِيزت )  

ضاتُٝ زاقاٝ ٚ ٞط ؾٝ ٔٛضز ٘يع  (r;28/0( ٚ ويفيت پػٚٞكي فٗاِيت )r;39/0آٔٛظقي )

 (.  1387ٔٗٙازاض ٞؿاٙس )مميماياٖ، 

( تٝ تطضؾي ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ قٟطؾزااٖ ٔطيزٛاٖ   1387ّٖي زالٚيع )

كزاضوت ٌطٚٞزي،   پطزاذاٝ اؾت. تطاي ؾٙدف، ؾطٔايٝ اخإاٖي تٝ چٟاض تٗس اٖإزاز، ٔ 

ٞاي اخإاٖي،  تفىيه قسٜ اؾت. ٔٛيزٛٔ  ٔكاضوت اخإاٖي ٔحّي ٚ ضٚاتٍ زض قثىٝ

تٙاْ، تٛضزيٛ ٚ فٛوٛيأا تطضؾزي قزسٜ اؾزت.    اٞاي وّٕٗ، پؾطٔايٝ اخإاٖي َثك زيسٌاٜ

. تاقزس  ٔزي ٘اايح تحميك تياٍ٘ط ٔيعاٖ ٔاٛؾٍ ؾطٔايٝ اخإزاٖي زض تزيٗ ّٕٔٗزاٖ ٔطيزٛاٖ     
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طذي ٖٛأُ ٔا٘ٙس خٙؽ، تحهيالت، ٔمُٕ تحهيّي ٚ ؾزٗ ضاتُزٝ   ؾطٔايٝ اخإاٖي تا ت

 (.  1387زاضي  زاضز )زالٚيع، ٔٗٙي

تٝ ٔمايؿٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي زا٘كدٛياٖ زا٘كٍاٜ تٟزطاٖ ٚ   (1387ٔطقسي ٚ قيطي )

ا٘س. تطاي ؾٙدف ٔفٟزْٛ   ٞاي تٟطاٖ پطزاذاٝ ٞاي فطٍٞٙي ٚ ٞٙطي زا٘كٍاٜاًٖاي واٖ٘ٛ

ٛب ٘ٓطي پاتٙاْ اؾافازٜ قسٜ اؾت. زض ايٗ چزاضچٛب قزثىٝ   ؾطٔايٝ اخإاٖي اظ چاضچ

زٞٙس ٚ ؾطٔايٝ ٞاي انّي ؾطٔايٝ اخإاٖي ضا تكىيُ ٔيضٚاتٍ، اٖإاز ٚ ٕٞياضي ٔؤِفٝ

ا٘زس. ٘ازايح   اخإاٖي ضا تٝ نٛضت زضٖٚ زا٘كزٍاٞي ٚ تزطٖٚ زا٘كزٍاٞي تمؿزيٓ وزطزٜ     

ي ٚ ٞٙزطي تيكزاط اظ   ٞاي فطٍٞٙز زٞس، ؾطٔايٝ اخإاٖي اًٖاي واٖ٘ٛپػٚٞف ٘كاٖ ٔي

ؾطٔايٝ اخإاٖي زا٘كدٛياٖ زا٘كٍاٜ تٟطاٖ اؾت. ٕٞچٙيٗ ٘ازايح تيزاٍ٘ط تزأثيط ٔؿزاميٓ     

ؾطٔايٝ اخإاٖي تط تمٛيت ضفااضٞاي ٔس٘ي ٚ واٞف ضفااضٞاي ا٘حطافي اؾت )ٔطقزسي،  

1387  .) 

تززٝ ٔمايؿززٝ ؾززطٔايٝ اخإززاٖي ٚ پايٍززاٜ الاهززازي ( 1388ؾززاالضظازٜ ٚ ٔحثززٛتي )

ٝ   ٔٛفميت تحهيّي زا٘فاخإاٖي زض  ا٘زس.  آٔٛظاٖ پيف زا٘كٍاٞي قزٟط اضٚٔيزٝ پطزاذاز

آٔزٛظاٖ زٚضٜ  ٘اايح تحميك ٘كاٖ زازٜ وٝ تيٗ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚ ٔٛفميت تحهيّي زا٘زف 

زا٘كٍاٞي قٟط اضٚٔيٝ، ٕٞثؿاٍي ٔثثت ٚ تؿزياض يزٗيفي ٚخزٛز زاضز. تزط اؾزاؼ       پيف

آٔٛظاٖ تط ٔٛفميزت  ٞاي زا٘فٖي ذا٘ٛازٜاخإا -ٞاي تحميك، تأثيط پايٍاٜ الاهازي يافاٝ

زاض تٛزٜ اؾت. تيٗ ؾُ  اضتثاَات اخإزاٖي ٚ ٘يزع   تحهيّي آ٘اٖ تٝ اثثات ضؾيس ٚ ٔٗٙي

 قزاٝ اؾزت  ضاتُزٝ ٚخزٛز زا  ٘يزع  آٔٛظاٖ ٚ ٔٛفميت تحهيّي آ٘اٖ تيٗ ٔيعاٖ اٖإاز زا٘ف

 (.  1388)ؾاالضظازٜ، 

ٖ ( زض پػٚٞكي تا ٖٙٛاٖ تطضؾي ضاتُٝ تي1389لاؾٕي ) -ٗ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚ لزا٘ٛ

ايٗ ٘ايدٝ ضؾيسٜ اؾت وٝ قاذم ؾطٔايٝ اخإزاٖي   پصيطي زض تيٗ ٔطزْ اؾااٖ ايالْ، تٝ

ضؾزس. ٔيزعاٖ   پصيطي ٔطزْ تا مسي ُّٔزٛب تزٝ ٘ٓزط ٔزي    زض اؾااٖ پاييٗ أا ٔيعاٖ لاٖ٘ٛ

ٖ     اٖإاز ٖٕٛٔي پزصيطي ضاتُزٝ   زض اؾااٖ ٘يع پاييٗ اؾت. تيٗ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ٚ  لزا٘ٛ

ٕٞىاضي ٚ ٔيعاٖ قٙاذت ٔزطزْ   ٔكاضوت ؾياؾي،  ٞط لسض اٖإاز،  ،ٔٗٙازاضي ٚخٛز زاضز
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پزصيطي آ٘زاٖ ٞزٓ تيكزاط اؾزت.      ٔيعاٖ لاٖ٘ٛ اي تاال تاقس، اظ زِٚإطزاٖ وكٛضي ٚ ُٔٙمٝ

ٖ  يٕٙاً تيٗ ٔيعاٖ ٔكاضوت ٝ  ٞاي ضؾٕي ٔطزْ زض أٛض خأٗٝ ٚ ٔيعاٖ لزا٘ٛ  پزصيطي ضاتُز

 (.  1389)لاؾٕي،  ٜ ٘كسٜ اؾتيسٔٗٙازاضي ز

يزطاٖ ٔزطز ٚ ظٖ ٔمُزٕ    اي اٖإاز اخإاٖي تيٗ زت( تٝ تطضؾي ٔمايؿ1389ٝٚيؿي )

زٞزس وزٝ تزيٗ    ٞاي ايٗ ُٔاِٗزٝ ٘كزاٖ ٔزي   ايالْ پطزاذاٝ اؾت. يافاٝضإٞٙايي قٟطؾااٖ 

ٔٗٙازاضي ٚخٛز زاضز. ٔياٍ٘يٗ اٖإاز اخإاٖي زتيزطاٖ   خٙؿيت ٚ اٖإاز اخإاٖي ضاتُٝ

 (.  1389يٗ اٖإاز اخإاٖي زتيطاٖ ظٖ تيكاط اؾت )ٚيؿي، ٔطز اظ ٔياٍ٘

تزٛاٖ ٌفزت وزٝ ازتيزات      زض ٔدٕٛٔ تا تطضؾي ُٔاِٗات تدطتي نٛضت ٌطفاٝ، ٔزي 

 ٝ ؾززٛ ٘كزاٍ٘ط ٖاللززٝ ٚ الثززاَ ضٚظافززعٖٚ  اخإزاٖي، اظ يززه ٌؿزاطزٜ ٚ پززطمدٓ ؾززطٔاي

ٝ ػپ ايزٗ ٔفٟزْٛ اؾزت ٚ اظ ؾزٛي زيٍزط، تيزاٍ٘ط ايزٗ ٚالٗيزت اؾزت وزٝ            ٚٞكٍطاٖ تز

پػٚٞكٍطاٖ ّْٖٛ اخإاٖي اظ ٔٗٙا ٚ ٔفْٟٛ ؾطٔايٝ اخإاٖي، زضن ٚ تطزاقت يىؿزا٘ي  

ٞاي ٌٛ٘اٌٛ٘ي تطاي ايٗ ٔفٟزْٛ زض ٘ٓزط ٌطفازٝ    ٞا ٚ ٔؤِفٝ ٘ساض٘س. تط ايٗ اؾاؼ قاذم

قسٜ اؾت وٝ ٕٞيٗ أط ؾثة قسٜ اؾت ٔمايؿٝ  ٘اايح ايٗ ُٔاِٗات تا مسٚزي زقزٛاض  

 تاقس.  

 

 الف( هطالعات خارج -2

 هطالعات خارجي   ب(

 ي ؾطٔايٝٞا تحّيُ ظٔيٙٝ» زض ٔماِٝ( Nora, D, 2006) ٘ٛضا ٚ ٕٞىاضاٖ، زازٚيه -

ٌيطي اظ  تٝ تٟطٜ(« ٞا ي ويفي ٚ زازٜٞا ضٚـٌيطي اظ  ضإٞٙايي تطاي تٟطٜ) اخإاٖي

قسٜ تطاي  زايضٚـ  ٚز ٚ ويفي ٚ َطامي پطؾكٙأٝ تا اؾافازٜ اظ ٞط ٕيي وٞا ضٚـ

وٝ ايٗ اتعاض لاتّيت ؾٙدف  ا٘سٜ ٚ اْٟاض وطز ا٘سٜ ٕاٖي تأويس ٕ٘ٛزاخا ؾٙدف ؾطٔايٝ

 اخإاٖي زض وكٛضٞاي زض ماَ تٛؾٗٝ ٚ تٛؾٗٝ يافاٝ ضا زاضز ؾطٔايٝ

زض  (Cambridge University Press ,2007) پػٚٞكٍطاٖ زا٘كٍاٜ وٕثطيح -

وٝ زض  ا٘سٜ تٝ ايٗ ٘ايدٝ ضؾيس« اخإاٖي ٚ ٔكاضوت ؾياؾي ؾطٔايٝ»پػٚٞكي تا ٖٙٛاٖ 
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٘س ٚ ايٗ أط تياٍ٘ط اٜ زضنس خٛا٘اٖ تطياا٘يا زض ا٘اراتات قطوت ٕ٘ٛز 37تٟٙا  2005ؾاَ 

تفاٚتي ٘عز آ٘اٖ اؾت تط ايٗ اؾاؼ زِٚت اٞإاْ ذٛز ضا زض افعايف  تي افعايف ضٚميٝ

 . اخإاٖي تٝ ٔٙٓٛض افعايف ٔكاضوت ؾياؾي خٛا٘اٖ ٔثصَٚ زاقاٝ اؾت ؾطٔايٝ

اي تا ٖٙٛاٖ  ( زض ٔماChristiaan ,G. 2003ِٝ) ٚ ٕٞىاضاٖ وطيؿايٗ ٌطٚتايطز -

اي  ٚ َطامي پطؾكٙأٝ ٕيٞسف ذٛز ضا تسٚيٗ ٔمياؾي و« ؾٙدف ؾطٔايٝ اخإاٖي»

آ٘اٖ  پطؾكٙأٝا٘س. ٝ اخإاٖي زض وكٛضٞاي زض ماَ تٛؾٗٝ زا٘ؿا تطاي ؾٙدف ؾطٔايٝ

اٖإاز ، ٕاٖيي اخاٞا تط ٔثٙاي قف تٗس َطامي قسٜ اؾت وٝ ٖثاضتٙس اظ: قثىٝ

، آٌاٞي ٚ اضتثاَات اخإاٖي، ي ٌطٚٞي ٚ ٔكاضوت اخإاٖيٞا فٗاِيت، اخإاٖي

     .لسضت ٚ ُٖٕ ؾياؾي، ا٘ؿداْ اخإاٖي 

 اي ُٔاِٗٝ ضاتطت پاتٙاْ زضتاضٜ ٘مف ؾطٔايٝ اخإاٖي زض ّٖٕىطز قٛضاٞاي ُٔٙمٝ -

تٝ  (1380پاتٙاْ:) «زٔٛوطاؾي ٚ ؾٙاٟاي ٔس٘ي»ٗ ُٔاِٗٝ زض وااب اي  ٝوٝ ٘ايداؾت، 

تاظٜ تاؾيؽ ايااِيا زض زٞٝ  ايٝ ي ُٔٙمٞا مىٛٔتپاتٙاْ زض ُٔاِٗٝ . چاج ضؾيسٜ اؾت

تٝ ٘ٓط . پطزاظز ٔيايااِيا  ايٝ تٝ ٘مف ؾطٔايٝ اخإاٖي زض ّٖٕىطز قٛضاٞاي ُٔٙم، 1970

ٔسي ازاضي ٚ پاؾرٍٛيي تٝ ٘ياظٞاي آاٚ ٔياٖ زٚ ترف قٕاَ ٚ خٙٛب ايااِيا اظ ٘ٓط واض

ٗ پطؾف تط ايٝ پاتٙاْ زض نسز پاؾرٍٛيي ت. ٚ٘ساٖ تفاٚت تؿياضي ٚخٛز زاضزقٟط

ٔستطي تطذٛضزاض٘س آقٕاَ ايااِيا اظ زٔٛوطاؾي واض ايٝ ي ُٔٙمٞا مىٛٔتا طيس وٝ چآ ٔي

 ايٝ ي ُٔٙمٞا مىٛٔت ماِي وٝزض  ا٘سٜ ٚضزآٚ ضيايت قٟطٚ٘ساٖ ضا تُٛض ٘ؿثي تط 

ي تُٕٗ ٞا تطضؾي. ٟ٘س ٔيتط ٖٛأُ فطٍٞٙي  خٙٛب ايٙچٙيٗ ٘ثٛز٘س؟ اٚ تاويس ذٛز ضا

ؾياؾي ٚ فطٍٞٙي ، الاهازي ، ضؾا٘س وٝ قطايٍ اخإاٖي  ٔي  ٗ ٘ايدٝايٝ پاتٙاْ ضا ت ،ٔسٜآ

ٌيط زض قٕاَ  ي ٔس٘ي پايساض ٚ ٕٞٝٞا ٔافاٚت ايٗ زٚ ترف تٛيػٜ تٝ ِحاِ ٚخٛز ؾٙت

ٚ امعاب ٚ  ٞا تاقٍاٜ، ٞا ي ضٚاتٍ اخإاٖي زض لاِة ا٘دٕٗٞا افطاز ضا زض قثىٝ، ايااِيا

ٖأُ اؾاؾي  ٞا ايٗ ؾٙتوٙس.  ٔيؾاٖ آضا  آٟ٘اٚ ٕٞىاضي ٔياٖ  زٞس ٔيٟ٘ا لطاض آٔا٘ٙس 

پاتٙاْ تطاي ٚخٛز اذاالف قٕاَ ٚ . قٕاَ ايااِياؾت ايٝ ي ُٔٙمٞا مىٛٔتٔٛفميت 

وٝ  اَٚ ٔسض٘ياٝ اخإاٖي ٚ الاهازي يٗٙي ايٗ ؛وٙس ٔيخٙٛب زٚ امإاَ ضا تطضؾي 
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اي زٔٛوطاتيه زض خٛأٗي وٝ تٝ ِحاِ الاهازي تٛؾٗٝ يافاٝ ٞؿاٙس ّٖٕىطز ٟ٘ازٞ

تط مؿة تٛؾٗٝ  ٞا زٞس وٝ تٛيي  تفاٚت ٔيأا ٘اايح تطضؾي پاتٙاْ ٘كاٖ . تٟاطي زاض٘س

امإاَ زْٚ ٚخٛز . ٗ امإاَ وافي ٘يؿتايٜ الاهازي تٝ ّٖت ٚخٛز قٛاٞس ٘مى وٙٙس

 اتٙاْ ٖثاضتٙس اظ:پاظ ٘ٓط  ي خأٗٝ ٔس٘يٞا . ٚيػٌيخأٗٝ ٔس٘ي اؾت

تٗساز ضٚظ٘أٝ ، ي ٔس٘يٞا يي ٔا٘ٙس تٗساز ا٘دٕٗٞا قاذمٔكاضوت ٔس٘ي تا  -1

 ٚ قطوت وٙٙسٌاٖ زض ا٘اراتات ٞا ذٛاٖ

يي ٔا٘ٙس ٘ٓط ٘رثٍاٖ ؾياؾي ٞا قاذمٖ تط اؾاؼ آتطاتطي ؾياؾي وٝ ؾٙدف  -2

 . زٌيط ٔيٚ قٟطٚ٘ساٖ نٛضت 

ٖ ٖثاضتٙس اظ : ٘ٓط آي ؾٙدف ٞا قاذم اٖإاز ٚ تؿاُٞ وٝ، ٕٞثؿاٍي  -3

قٟطٚ٘ساٖ زضتاضٜ ٘اتٛا٘ي يا تٛا٘ايي ؾياؾي ٚ ٘ٓط ؾٙدي اظ ٘رثٍاٖ ؾياؾي زض ٔٛضز 

 . قاٖ ؾالٔت ؾياؾي ُٔٙمٝ

 . يا ؾاذااضٞاي ٕٞىاضي اخإاٖي ٞا ٚخٛز ا٘دٕٗ -4

 ؛وٙس ٔيپاتٙاْ تط اؾاؼ ٘اايح تحميك ذٛز زٚ ُٔٙمٝ ضا زض ايااِيا اظ يىسيٍط خسا 

قٟطٚ٘ساٖ  آٟ٘اتهٛضت افمي ؾاظٔاٖ يافاٝ اؾت ٚ زض  آٟ٘أٙاَك ٔس٘ي وٝ ظ٘سٌي زض 

 وٙٙس. آٟ٘ا ٔي  ٔيٞاي ٖٕٛ ٌيطي هٕيٓتتطاي ٔكاضوت زض  امؿاؼ لسضت ٚ اذاياض

٘س ٚ تٝ يىسيٍط اٖإاز زاض٘س ٚ اظ ٌيط ٔيضا زض ُٔثٖٛات پي   ٔيٖٕٛ ٔؿاؤُكاالا٘ٝ 

ٚ ؾياؾي   ٔيٖٕٛ ٔؿاوُض زغيط ٔس٘ي ٔكاضوت افطاز  زض ٔٙاَكوٙٙس.  ٔيلٛا٘يٗ تثٗيت 

ي اخإاٖي ٚ ٞا تٝ ؾثة ٚاتؿاٍي قرهي ٚ َٕٕ فطزي اؾت؛ ٚ ٔطزْ زض ا٘دٕٗ

ز ٚ لاٖ٘ٛ تطاي ٘مى وطزٖ قٛ ٔيفؿاز ٞٙداض تّمي . فطٍٞٙي ٔكاضوت چٙسا٘ي ٘ساض٘س

وٙٙس.  ٔياؾاثٕاض قسٌي ٚ ٘اضياياي ، تٕاْ افطاز امؿاؼ يٗف تمطيثاً. ٚيٕ قسٜ اؾت

اٖإاز ٚ ٕٞىاضي زض خٙٛب ايااِيا پا ، پطؾف پاتٙاْ ايٗ اؾت وٝ چطا ظ٘سٌي خٕٗي 

فؿاز ؾياؾي ٚ تستيٙي ٚ ٖسْ اٖإاز زض ضٚاتٍ ، ٔيعآٖ ضٚاتٍ ؾُّٝ آٍ٘طفت ٚ تداي 

تٝ ٘ٓط اٚ ٕٞىاضي زاَّٚثا٘ٝ . اؾت« ؾطٔايٝ اخإاٖي» پاؾد پاتٙاْ. اخإاٖي ايداز قس

ضا زض قىُ ٞٙداضٞاي ُٖٕ ٔاماتُ ٚ   ٕيٝ اخإاٖي ٖٓيوٝ ؾطٔاي ايٝ زض خأٗ
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، ايٕا٘ي خاخطٔي) زٌيط ٔيي ٔكاضوت ٔس٘ي تٝ اضث تطزٜ اؾت تٟاط نٛضت ٞا قثىٝ

1380 :38). 

ؾاذااضٞاي ٟ٘ازي ٚ ، «ؾطٔايٝ اخإاٖي » ُٔاِٗٝ تٛٔاؼ وٛؾان تا ٖٙٛاٖ  -

 .(Cusack, 1998) ي ٔحّي إِٓاٖٞا مىٛٔتّٖٕىطز زٔٛوطاتيه: ُٔاِٗٝ تُثيمي 

اًٖاي ) وٛؾان زض زٚ پيٕايف ا٘داْ قسٜ يىي ضٚي ٘رثٍاٖ مىٛٔت ٔحّي»

 قٟطزاضي ٔاٛؾٍ 77 ٚ ضٚؾاي امعاب ٔحّي( ٔسيطاٖ قٟطزاضي، قٟطزاض، قٛضاي قٟط

قٟطزاضي  77ٕ٘ٛ٘ٝ فطٖي اظ  30ٚ زيٍطي تٝ قٟطٚ٘ساٖ ، ِٕاٖآاظ قطق تٝ غطب 

ٔٙاتٕ ، ٔؿاوُ، ي ؾياؾيٞا َ تٝ اضظـتٛخٝ انّي زض پيٕايف اٚ. پيٕايف اَٚ پطزاذت

ٚ زض پيٕايف زْٚ تٛخٝ تيكاط  ي قٟطزاضي ٘رثٍاٖ ٔحّي تٛزٞا مىٛٔتي ٞا ٚ ؾياؾت

زض ظ٘سٌي ٔس٘ي اخإاٖكاٖ ٚ  آٟ٘أكاضوت ، ي ؾياؾي قٟطٚ٘ساٖٞا ُٔٗٛف تٝ اضظـ

ٞسف وٛؾان اظ ايٗ تحميك . اظ ّٖٕىطز ٔٛؾؿات ٔاٗسز قٟطزاضي تٛز آٟ٘ااضظياتي 

پطؾف انّي . تٛز« قٟطزاضي»ي ٞا مىٛٔتٔٙاتٕ ضيايت قٟطٚ٘ساٖ اظ ّٖٕىطز  تطضؾي

ّٖٕىطز ، قاٖ ي قٟطزاضي زض اضظياتي ٔٛوالٖٞا مىٛٔتوٛؾان ايٗ تٛز؛ چطا تطذي اظ 

ٚ « فطًٞٙ ؾياؾي»ذٛتي زاض٘س ٚ تميٝ ّٖٕىطزي يٗيف؟ اٚ تا اؾافازٜ اظ زٚ ضٞيافت 

وٛؾان زض ُٔاِٗٝ ٖٛأُ . ف اؾتٗ پطؾايٝ زض نسز پاؾرٍٛيي ت« ٟ٘از ؾياؾي»

ٚ تس٘ثاَ اضظقياتي ؾٛزٔٙسي واضتطز  زٌيط ٔيفطٍٞٙي چاضچٛب ٘ٓطي پاتٙاْ ضا تىاض 

زض ضٞيافت . ي ٔحّي إِاٖ اؾتٞا مىٛٔتٔفْٟٛ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تٗييٗ ّٖٕىطز 

ي ٟ٘ازي ضا تا تٛخٝ تٝ ٚخٛز چٟاض ؾاذااض ٞا ذٛاٞس تاثيطات تفاٚت ٟ٘ازي وٛؾان ٔي

ي ٔحّي تط مؿة ضيايت ٞا مىٛٔتِٕاٖ تط ّٖٕىطز آٔت ٔحّي قٟطزاضي زض مىٛ

زض ايٗ چٟاض ٘ٓاْ ٔٛلٗيت ضيؽ اخطايي يا قٟطزاض تا . اتطاظ قسٜ قٟطٚ٘ساٖ ضٚقٗ وٙس

تٛخٝ تٝ اذاياضات ٚ خايٍاٞف زض ؾاذااض ازاضي ٚ زض ضاتُٝ تا قٛضاي قٟط فطق 

يٗيف  اٚ  ٔٛلٗيتؾاذااضٞا ط ٚ زض ؾاذااضٞايي ٔٛلٗيت اٚ لٛي ٚ زض زيٍ وٙس ٔي

ي ٞا فكاضٞا ٚ ذٛاؾاٝ) تا إٞيت ٖأُ ؾاذااضي وٙس ٔيوٛؾان تالـ . اؾت

ٝ ي قٟطزاضي( ضا ٘يع تٞا ي معتي زض تهٕيٓ ٌيطيٞا تٛضٚوطاتيه ٚ فكاضٞا ٚ ذٛاؾاٝ
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زض وٙاض  ،ٖآٖٙٛاٖ يىي اظ ٖٛأُ ٔٛثط زض ّٖٕىطز مىٛٔت ٚ ضيايت قٟطٚ٘ساٖ اظ 

زٞس  ٔي٘اايح ُٔاِٗٝ وٛؾان ٘كاٖ . ٙي ؾطٔايٝ اخإاٖي ٘كاٖ زٞسيٗ، ٖٛأُ فطٍٞٙي

اٖإاز ٔٛخٛز زض فطًٞٙ ؾياؾي ٘رثٍاٖ تط  وٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي يا تُٛض ٔكرم

ٚ ايٗ يافاٝ ٔٗطف ٘ٓط پاتٙاْ اؾت وٝ زض  ،ّٖٕىطز تٟاط مىٛٔت ٔحّي ٔٛثط اؾت

 ٔستط اؾت ٚآاضو ٞا مىٛٔتٔٙاَمي وٝ ٔكرهٝ فطٍٞٙي ٕٞا٘ا اٖإاز اؾت ّٖٕىطز 

 . زقٛ ٔئٛخة ضيايت قٟطٚ٘ساٖ 

فطًٞٙ ٔس٘ي ٚ ّٖٕىطز » ُٔاِٗٝ تاْ ضايؽ ٚ اِىؿا٘سض ؾأثطي تا ٖٙٛاٖ -

 (1711) «مىٛٔاي زض اياالت أطيىا

. ي ٔكاتٝ ُٔاِٗٝ اٚ ضا تىاض ٌطفاٝ اؾتٞا ايٗ ُٔاِٗٝ ضٚـ قٙاؾي پاتٙاْ ٚ تىٙيه

طز مىٛٔاي تطاي اياالت ؾاذاٝ قسٜ ي فطًٞٙ ٔس٘ي ٚ ّٖٕىٞا قاذمزض ايٗ ُٔاِٗٝ 

ٔحمماٖ تس٘ثاَ . ٞسف ايٗ ُٔاِٗٝ واضتطز ضٚـ پاتٙاْ زض ٔٛضز اياالت ٔاحسٜ اؾت. اؾت

ٚخٛز  2ٚ ّٖٕىطز مىٛٔاي 1ٔياٖ فطًٞٙ ٔس٘ي ايٝ ا ضاتُيآ ٝو ا٘سٜ ايٗ پطؾف تٛز

س٘يت ٘س وٝ ضاتُٝ لٛي ٔياٖ ٌٔيط ٔيزاضز؟ ضايؽ ٚ ؾأثطي تط ايٗ اؾاؼ ايٗ ٘ايدٝ ضا 

 . ٘يع ٚخٛز زاضز ٜٚ ّٖٕىطز مىٛٔاي وٝ پاتٙاْ زض ٔٙاَك ايااِيا پيسا وطز زض اياالت ٔاحس

 (.2002) «ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚ زٔٛوطاؾي» ُٔاِٗٝ پأال پاوؿاٖٛ تا ٖٙٛاٖ -

پاوؿاٖٛ زض ُٔاِٗٝ ذٛز تٝ تطضؾي ضاتُٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚ زٔٛوطاؾي زض ٔمياؾي 

ٗ ُٔاِٗٝ زض وٙاض تٛخٝ تٝ اثط ؾطٔايٝ اخإاٖي تط اٚ زض اي. ظ٘س ٔيخٟا٘ي زؾت 

ي ُٔاِٗٝ ذٛز ضا ٞا اٚ زازٜ. تط اِٚي ٘يع تٛخٝ وطزٜ اؾت  ٔيتٝ اثط ٔاماتُ زٚ، زٔٛوطاؾي 

ي تيٗ إِّّي ٞا ي خٟا٘ي ٚ تا٘ه اَالٖات اتحازيٝ ا٘دٕٗٞا اظ تحميك پيٕايف اضظـ

وّي وكٛضٞا زض ٘ٓط ٌطفاٝ ٚ پاوؿاٖٛ ؾطٔايٝ اخإاٖي ضا تٝ ٖٙٛاٖ ٚيػٌي . زٌيط ٔي

اٚ ايٗ . ي زٔٛوطاتيه ؾآِ تطضؾي وطزٜ اؾتٞا ؾاظٔاٖايداز ٚ مفّ  ضا تط ٖآاثطات 

. داز زٔٛوطاؾي زض وكٛضي وٝ زٔٛوطاتيه ٘ثٛزٜاي ٝ وٕه ت -1، اثطات ضا زض زٚ ٔحٛض

                                                 
1. Civic Culture 

2. Government Performance 
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ؾطٔايٝ اخإاٖي تا ايداز فًا تطاي پيسايف ٚ . مفّ يا تٟثٛز زٔٛوطاؾي ٔٛخٛز -2

يف ٌفإاٖ ا٘امازي زض ٔٛضز مىٛٔت ٚلت ٚ تساضن ضاٞي تطاي ٔراِفت فٗاَ تا پركا

زٞسوٝ  ٔي٘اايح تحميك اٚ ٘كاٖ وٙس.  ٔياؾي وٕه طتٝ ا٘اماَ خأٗٝ تٝ زٔٛو، ٘ٓاْ 

ُٔاِٗٝ َِٛي تياٍ٘ط ايٗ . ضاتُٝ ٔياٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚ زٔٛوطاؾي زٚخا٘ثٝ اؾت

ٚ اثط ٚاٌكاي اظ  وٙس ٔيا تمٛيت ٔٛيٛٔ تٛز وٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي زٔٛوطاؾي ض

 1ٞا ي ا٘دٕٗٞا ٕٞچٙيٗ تطذي اظ ٌٛ٘ٝ. زٔٛوطاؾي تٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٞٓ ٚخٛز زاضز

 وٙٙس.  ٔيزض تمٛيت زٔٛوطاؾي تٟاط ُٖٕ 
 

 ب( هثاًي ًظزي  
قٛيٓ وٝ ٘ٝ تٟٙا  زض تحث ؾطٔايٝ اخإاٖي تا َيف ٌٛ٘اٌٛ٘ي اظ تٗاضيف ٔٛاخٝ ٔي

تّىٝ اغّة تا ٞٓ زض ضلاتاٙس؛ چٙيٗ ٚيٗياي، تاٖث ٌطزيزسٜ   ٕٞيكٝ تا ٞٓ ضفالت ٘ساض٘س

اي زض تزيٗ ّٖٕزاي ّٖزْٛ اخإزاٖي      وٝ ٔا زض تٗطيف ايٗ ٔفْٟٛ قاٞس ٔٙالكات ٌؿاطزٜ

 (. 4: 1384تاقيٓ )چّثي، 

تزٝ   1916تاقس وٝ زض ؾزاَ   ٔي 2ٞا٘يفاٖ  اِٚيٗ ٔماِٝ زض ظٔيٙٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي اظ آٖ

ٛ  69: 1385تٝ ٘مُ اظ ٔٛؾٛي،  1998ضقاٝ تحطيط زضآٔس )ِٚٚىان،   زض 3(. ؾزپؽ تٛضزيز

ؾطٔايٝ اخإاٖي، ٖثاضت اؾزت  » ؾطٔايٝ اخإاٖي ضا ايٗ ٌٛ٘ٝ، تٗطيف وطز: 1977ؾاَ 

ٕ٘ايس.  ٞاي ٔفيس ضا ايداب ٔي اظ ؾطٔايٝ اضتثاَات اخإاٖي وٝ زض نٛضت ِعْٚ، مٕايت

 ٝ ذٛاٞزس تٛخزٝ    قرهزي ٔزي   ؾطٔايٝ اخإاٖي، اظ ٔمثِٛيت ٚ اماطاْ، وٝ غاِثاً ظٔا٘ي وز

ٔطزْ ضا زض يه ٔٛلٗيت اخإاٖي ٟٔٓ، خّة ٕ٘ايس، يطٚضي اؾت ٚ قايس ٔا٘ٙزس پزَٛ،   

 .(503: 1977)تٛضزيٛ، « زض مطفٝ ؾياؾي تٝ واض آيس

                                                 
1. Connected Association 

2. Hanifan 

3. Bourdieu 
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ٓ   قٙاؾاٖ اٍّ٘يؿي ٔسٖي ٌط چٝ تًٗي اظ خأٗٝ تزطيٗ   ا٘س وٝ ٘ٓطيٝ تٛضزيزٛ ٔٙؿزد

( أزا،  46-53: 2000، 1ٕاٖي اؾت )فيٗقٙاؾا٘ٝ زض تثييٗ ٔفْٟٛ ؾطٔايٝ اخا ٘ٓطيٝ خأٗٝ

ٚ فزطزي تزٝ    لزسيٕي   (، تٛخٝ تٛضزيٛ تٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي، وٕي 31: 1385) 2تٝ ٘ٓط فيّس

ضؾس.   ٘ٓط ٔي

٘ٓطاٖ زيٍط، ضٚي وزاضوطز ٔزازي ٚ غيطٔزازي ؾزطٔايٝ اخإزاٖي       تطذي اظ نامة

 ٗ أُ آٖ (. ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ضا قز   256: 2002، )3تأويس زاض٘س. زض ايٗ ذهٛل پىؿزا

تٛا٘س تِٛيس واالي ٔزازي يزا غيطٔزازي ضا تؿزٟيُ      زا٘س وٝ ٔي زؾاٝ اظ ضٚاتٍ اخإاٖي ٔي

 ٕ٘ايس.  

ٛ    4تأثيط وّٕٗ  ، زض اضتماي ٔفْٟٛ ؾطٔايٝ اخإاٖي تزيف اظ زيٍزطاٖ ٚ تزٛيػٜ تٛضزيز

زٞس، اٚ ؾطٔايٝ اخإاٖي  اؾت. زض ٘ٓطيٝ اٚ ايٗ ٔفْٟٛ، پايٝ ٘ٓٓ اخإاٖي ضا تكىيُ ٔي

 ض ظيط تٗطيف وطزٜ اؾت:ضا تٝ لطا

ٔدٕٖٛٝ ٔٙاتٗي وٝ ٕٞطاٜ اضتثاَات ذٛيكزاٚ٘سي ٚ ٔؤؾؿزات اخإزاٖي خأٗزٝ     »

اؾت ٚ زض ٌؿاطـ اخإاٖي ٚ ازضاوي تچٝ يا فطز خٛاٖ، ٔفيس اؾت. ايزٗ ٔٙزاتٕ، تزطاي    

      ٝ ٞزا ٚ خٛا٘زاٖ ٔعيزت     افطاز ٌٛ٘اٌٖٛ يىؿزاٖ ٘ثزٛزٜ ٚ زض تٛؾزٗٝ ؾزطٔايٝ ا٘ؿزا٘ي تچز

(، اظ ٘ٓط اٚ، ؾزطٔايٝ اخإزاٖي تٟٙزا    300: 1994آيس )وّٕٗ،  ب ٔياي، تٝ مؿا اِٗازٜ فٛق

 (.  334: 1990وّٕٗ، زض ذا٘ٛازٜ ٚ زض خأٗٝ ٚخٛز زاضز )

قزٛز ٚ   اظ ؾٛي زيٍط، تطاي وّٕٗ، ؾطٔايٝ اخإزاٖي، تزا وزاضتطز آٖ، تٗطيزف ٔزي     

ٞاؾت وزٝ زٚ   نطفاً يه ٔٛخٛزيت تٟٙا، ٘يؿت، تّىٝ، ٔدٕٖٛٝ ٌٛ٘اٌٛ٘ي اظ ٔٛخٛزيت

اي اظ ؾاذااض اخإاٖي ٚخٛز زاضز ٚ ٕٞٝ آٟ٘ا،  هٝ ٔكاطن زاض٘س: زض ٕٞٝ آٟ٘ا خٙثٝٔكر

 (.  302: 1994تؿطيٕ وٙٙسٜ اٖٕاَ افطازي ٞؿاٙس وٝ زض زاذُ ؾاذااض فٗاِٙس )وّٕٗ، 
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ٔطيىايي اظ ٔٙٓط ّْٖٛ ؾياؾي، ؾطٔايٝ اخإاٖي ضا تزٝ  آ، زا٘كٕٙس 1ضاتطت زي پاتٙاْ

 قطح ظيط تٗطيف وطزٜ اؾت:

ايٝ اخإززاٖي، اقززاضٜ وٙٙززسٜ تززٝ ٔكرهززات تكززىيالت اخإززاٖي اؾززت،   ؾززطٔ»

ٞزاي   تٛا٘ٙزس، تزا تؿزطيٕ فٗاِيزت     ٞزا، وزٝ ٔزي    ٔكرهاتي، چٖٛ اٖإاز، ٔٗياضٞا ٚ قثىٝ

(. پاتٙاْ ؾٝ ؾاَ تٗزس  167: 1993پاتٙاْ، )« ٕٞاًٞٙ قسٜ، واضايي خأٗٝ ضا تٟثٛز تركٙس

 تيييط زاز: ي، ايٗ تٗطيف ضا تا ًٕٖٔٛ ظيط و1996ٕيٗٙي زض ؾاَ 

«      ٝ ٞزا،   ٔٙٓٛض ٔٗ اظ ؾطٔايٝ اخإزاٖي، ٔكرهزات ظ٘زسٌي اخإزاٖي اؾزت )قزثى

قٛز تا قطوت وٙٙزسٌاٖ، زض فٗاِيزت ٔكزاطن وزاضاتطي،      ٔٗياضٞا ٚ اٖإاز( وٝ ؾثة ٔي

(. تا تٛخزٝ تزٝ تٗطيزف    56: 1996)پاتٙاْ، « تطاي تٗمية اٞساف ٔكاطن ذٛز ٚاضز قٛ٘س

ا٘س، أا ٖٙهطي خسيس، يٗٙي قزطوت وٙٙزسٌاٖ،    يطي ٘يافاٝزْٚ پاتٙاْ، ؾٝ ٖٙهط اِٚيٝ، تيي

ٞزاي تزا اضظـ    تساٖ افعٚزٜ ٌكت؛ تٗسٞا، اٚ ٞؿاٝ انّي ايسٜ ؾطٔايٝ اخإاٖي ضا قثىٝ

 ٘كيٙس.   لّٕساز وطز وٝ اظ َطيك اضتثاَات تٝ تاض ٔي

زض ضٚيىطز تحّيُ قثىٝ، ٔفٟزْٛ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي، تزط ٔٙزافٕ ٔٛخزٛز زض زاذزُ        

، تزطت،  1990، ِٕٚزٗ ٚ ٚضؾزّي،   1973ٕزاٖي، تأويزس زاضز )ٌطا٘زٛٚياط،    ٞاي اخا قثىٝ

1992  .) 

ٌصاضي زض ضٚاتٍ اخإاٖي، تٛؾٍ افطاز وزٝ   ، ؾطٔايٝ اخإاٖي ضا قأُ ؾطٔاي2ِٝيٗ

تٛا٘ٙس، تٝ ٔٙاتٕ ا٘ثاقاٝ قزسٜ زض قزثىٝ زؾاطؾزي يافازٝ ٚ تزاظزٜ       اظ َطيك ايٗ ضٚاتٍ، ٔي

 (.  2000يٗ، آٚض٘س )ِ ٔٛضز ا٘آاضقاٖ ضا تٝ زؾت 

، ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ضا زض زٚ تٗزس ؾزاذااض ضٚاتزٍ      يزاز قزسٜ  تا تٛخٝ تٝ تٗزاضيف  

تٛاٖ تٗطيف وطز: ؾطٔايٝ اخإزاٖي زٚ تٗزس زاضز،    اخإاٖي ٚ تٗس قٙاذاي، ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔي

ٝ      ٞاي ضؾٕي  وٝ تٗس ؾاذااضي آٖ قثىٝ ٞزاي غيزط    ٚ تٗزس قزٙاذاي آٖ ٘يزع قزأُ قزثى
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زض تطٌيط٘سٜ ٚيٗيت ٔكاضوت فزطز   ٞاي ضؾٕي  قثىٝاؾت. اظ ؾٛي زيٍط چٖٛ  ضؾٕي 

ٞاي غيطضؾٕي ، زالِت تط ٔكاضوت فزطز   ٞا ٚ ٔؤؾؿات ضؾٕي اؾت، ٚ قثىٝ زض ا٘دٕٗ

 ٝ تزٛاٖ، قزأُ    اي ٚ ٕٞياضا٘زٝ زاضز، اظ ايزٗ ضٚ، ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ضا ٔزي      زض أٛض ذيطيز

 ٘يع زا٘ؿت.  ٚ غيطضؾٕي  ٞاي ضؾٕي  ٔكاضوت

ٌيزطز. ٚي   پسيسآٚض٘زسٜ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي زض ٘ٓزط ٔزي      وّٕٗ ؾاظٔاٖ اخإاٖي ضا 

قزٛز، تزٝ ظٖزٓ ٚي ؾزطٔايٝ      ٔٗامس اؾت وٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي تا واضوطزـ تٗطيزف ٔزي  

اخإاٖي قيء ٚامسي ٘يؿت تّىٝ ا٘ٛأ چيعٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ اؾت وٝ زٚ ٚيػٌي ٔكزاطن  

زض زضٖٚ  ٞاي ٔٗزيٗ افزطاز ضا  اي اظ ؾاذت اخإاٖي ٞؿاٙس ٚ وٙف زاض٘س: ٕٞٝ آٟ٘ا خٙثٝ

ٞاي زيٍط ؾطٔايٝ، ِٔٛس اؾزت   ٞاي اخإاٖي، ٔا٘ٙس قىُوٙٙس. ؾطٔايٝ ؾاذااض تؿٟيُ ٔي

پصيط ٞاي ٔٗيٗ ضا وٝ زض ٘ثٛز آٖ  زؾت يافاٙي ٘رٛاٞس تٛز، أىاٖياتي  تٝ ٞسفٚ زؾت

 (.  464: 1377 ؾاظز )وّٕٗ، ٔي

ٔايٝ اظ ٘ٓزط اٚ  زا٘س. ؾزط ٔي« ؾطٔايٝ»ٞاي تٛضزيٛ ؾطٔايٝ اخإاٖي ضا يىي اظ قىُ

وٝ لاتُ تثسيُ قسٖ تٝ پَٛ اؾت ٚ تزٝ قزىُ   « ؾطٔايٝ الاهازي» ؛ؾٝ قىُ تٙيازي زاضز

وزٝ زض تطذزي قزطايٍ تزٝ     « ؾزطٔايٝ فطٍٞٙزي  » ،ممٛق ٔاِىيت لاتُ ٟ٘ازيٙٝ قسٖ اؾزت 

ٌطزز ٚ ؾزطٔايٝ  قٛز ٚ تٝ  قىُ ويفيات آٔٛظقي ٟ٘ازيٙٝ  ٔي ؾطٔايٝ الاهازي تثسيُ ٔي

ات اخإاٖي ؾاذاٝ قسٜ اؾت ٚ تحت تطذي قزطايٍ لاتزُ تثزسيُ    اخإاٖي وٝ اظ تٟٗس

تاقس ٚ يا ٕٔىٗ اؾت وٝ زض قىُ يزه ٖٙزٛاٖ اقزطافي ٟ٘ازيٙزٝ     تٝ ؾطٔايٝ الاهازي ٔي

 (.  243:1985قٛز )تٛضزيٛ، 

فٛوٛيأا ٔا٘ٙس پاتٙزاْ  ٞٙداضٞزاي ٕٞيزاضي ضا قزاِٛزٜ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ٔٗطفزي        

ؾت وٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚخٛز ٞٙداضٞاي ضفااضي ٘ٛيؿس:  فطو تط ايٗ إ٘ايس ٚ ٔي ٔي

ٞايي وٝ زض ايٗ تٗطيف خا  اضظـ وٙس. ٞٙداضٞا ٚ ٔثاٙي تطتكطيه ٔؿاٖي ضا ٔٙٗىؽ ٔي

ٞزاي اضظقزي پيچيزسٜ وزٝ      ٌيط٘س اظ ٞٙداض ؾازٜ ٔكاطن تيٗ زٚ زٚؾت ٌطفاٝ تا ٘ٓاْ ٔي

 (.  70: 1379ياتس )فٛوٛيأا،  ا٘س، ازأٝ ٔي ايداز وطزٜ ٔصاٞة ؾاظٔاٖ يافاٝ 
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 راتزت پاتٌام
ضاتطت پاتٙاْ اظ ٔارههيٗ اذيط ؾطٔايٝ اخإاٖي اؾت. تأويس ٖٕسٜ ٚي تزٝ ٘حزٜٛ 

ٞاي ؾياؾي ٚ ٟ٘ازٞاي زٔٛوطاتيه ٌٛ٘اٌٖٛ اؾت.  اخإاٖي تط ضغيٓ تزأثيط ؾزطٔايٝ

اعتواد، ٔا٘ٙس   اي اظ ٔفاٞيٕي پاتٙاْ ؾطٔايٝ اخإاٖي ضا ٔدٕٖٛٝ. (51: 1386)فيّس، 

 يه ٔٛخة ايداز اضتثاٌ ٚ ٔكاضوت تٟيٙٝ اًٖاي زا٘زس وزٝ ٔزي ّا ا ٍ ضثكٌِّجارّ

تأٔيٗ ذٛاٞس وطز. اظ ٘ٓط ٚي اٖإاز  اخإأ قزسٜ ٚ زض ٟ٘ايزت ٔٙزافٕ ٔاماتزُ آ٘زاٖ ضا

ٞاي اًٖا خأٗٝ  وٙف ٚ اضتثاٌ ٔاماتُ اًٖا زض قثىٝ تٝ ٖٙٛاٖ ٔٙاتٗي ٞؿاٙس وٝ زض

تٛؾٗٝ  اي تزطاي ضؾزيسٖ تزٝ ٖي ضا تٝ ٖٙٛاٖ ٚؾزيّٝ. ٚي ؾطٔايٝ اخإاتاقس ٔئٛخٛز 

زا٘ؿت. تأويس ٚي تزط ٔفٟزْٛ  ٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ ؾياؾي ٔي ؾياؾي ٚ اخإاٖي زض ؾيؿآ

تٛا٘س تا خّة اٖإاز ٔيزاٖ ٔزطزْ ٚ زِٚإزطزاٖ ٚ  تٛز ٚ ٕٞيٗ ٖأُ اؾت وٝ ٔي اٖإزاز

ٔٙثٕ تااضظقي اظ ؾطٔايٝ ٘رثٍزاٖ ؾياؾزي، ٔٛخة تٛؾٗٝ ؾياؾي قٛز. تٙاتطايٗ اٖإاز 

مىٛٔاي تٝ ٔيعاٖ ظياز اٖإاز ٚخٛز زاقاٝ تاقس تٝ ٕٞاٖ  قٛز وزٝ اٌزط زض ٔحؿٛب ٔي

 تيكاط ذٛاٞس قس. ٞٓ  ٔيعاٖ ضقس ؾياؾزي ٚ تٛؾزٗٝ اخإزاٖي

 اخإاٖي ٚخزٜٛ ٌٛ٘زاٌٖٛ ؾزاظٔاٖٝ ٕٞچٙيٗ ضاتطت پاتٙاْ اٖاماز زاضز وٝ ؾطٔاي

تٛا٘ٙس تا تؿٟيُ السأات  ٞاؾت وٝ ٔي ٞا ٚ قثىٝاٖإاز، ٞٙداض ٔا٘ٙساخإاٖي، 

تزط،  ( تٝ تيا٘ي زليك285: 1380خأٗٝ ضا تٟثٛز تركٙس. )پاتٙاْ،  وزاضآيي ،ٕٞاٞٙزً

 ٞزاي تزاِمٜٛ خساقزسٖ؛ تمٛيزت ؾزطٔايٝ اخإزاٖي اظ َطيزك افزعايف ٞعيٙزٝ

ٖزات ٔطتزٌٛ ٞٙداضٞاي ٔؿاحىٓ تسٜ تؿااٖ ؛ تؿٟيُ خطياٖ اَالٖزات، اظ خّٕزٝ اَال

ؾٗي زاضز تٝ تحمزك وزٙف  ،ٞاي ٌصقاٝ وٙكٍطاٖ ٚ تدؿٓ ٔٛفميت تزٝ قزٟطت

 (. 1388ٛاِحؿٗ تٟٙايي ٚ مًطتي نٛٔٗٝ، ت)ا خٕٗزي وٕزه وٙزس

ضاتطت پاتٙاْ ٔٛفميت زض غّثٝ تطًٔٗالت ُٖٕ خٕٗي ٚ فطنزت َّثزي ضا وزٝ زض    

زا٘س. تزٝ  طزٜ آٖ ٔطتٌٛ ٔيقٛز تٝ ظٔيٙٝ اخإاٖي ٌؿا ٟ٘ايت تٝ يطض ذٛز افطاز تٕاْ ٔي

ضا زض قزىُ   اي وٝ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ٖٓيٕزي     اي وٝ ٕٞىاضي زاَّٚثا٘ٝ زض خأٗٝ ٌٛ٘ٝ
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ٌيزطز.   ٞاي ٔكاضوت ٔس٘ي تٝ اضث تطزٜ، تٟاطنٛضت ٔزي  ٞٙداضٞاي ُٖٕ ٔاماتُ ٚ قثىٝ

ٝ   ٞاي ٔكاضوت يىي اظ اقىاَ يطٚضي ؾطٔايٝ اخإاٖي ٔي قثىٝ ايزٗ   تاقزٙس  ٚ ٞزط چز

اي ٔاطاوٓ تط تاقٙس امإاَ ٕٞىاضي قٟطٚ٘ساٖ زض خٟت ٔٙافٕ ٔاماتزُ   خأٗٝٞا زض قثىٝ

ٝ   ٞاي ٔكاضوت ٔس٘ي، ٞعيٙٝ تيكاط اؾت. قثىٝ اي  ٞاي تاِمٜٛ ٖٟسقىٙي ضا زض ٞزط ٔٗأّز

زٞٙس. فطنت َّثي ٔٙافٗي ضا وٝ فطز ا٘آاض زاضز اظ زيٍط ٔٗأالت ٕٞعٔا٘ف  افعايف ٔي

ٞزاي ٔكزاضوت ٔزس٘ي زض ظتزاٖ      ا٘ساظز. قثىٝط ٔيٚ ٔٗأالت آيٙسٜ ٘هيثف قٛز  تٝ ذُ

 (.  297:1380زٞٙس )پاتٙاْ، ٞا ضا افعايف ٔي تىطاضپيٛ٘س زضٚ٘ي تاظي ،ٞا توٛضي تاظي

ٝ   اٖإاز تاٖث تؿٟيُ ٕٞىاضي ٔي  اي تزاالتط تاقزس    قٛز ٚ ٞطچٝ اٖإزاز زض خأٗز

وٙس. اٖإزاز   يامإاَ ٕٞىاضي ٞٓ تيكاط ذٛاٞس تٛز ٚ ذٛز ٕٞىاضي ٘يع اٖإاز ايداز ٔ

وٝ يىي اظ ٖٙانزط يزطٚضي تمٛيزت ٕٞىزاضي اؾزت ٖٙهزط غيطاذايزاضي ٚ ٘اآٌاٞا٘زٝ         

قزٕا تزطاي ا٘دزاْ زازٖ    »تاقس. اٖإاز ٔؿاّعْ پيف تيٙي  ضفااض تاظيٍط ٔؿامُ اؾت.  ٕ٘ي

ٌٛيزس آٖ ضا ا٘دزاْ ذٛاٞزس زاز تزٝ اٚ     ايٗ زِيُ وٝ فطزي )يا ٟ٘زازي(  ٔزي   واضي نطفاً تٝ

ٝ  ،وٙيس اٖإاز ٕ٘ي وٙيزس وزٝ تزا تٛخزٝ تزٝ       ايزٗ زِيزُ تزٝ اٚ اٖإزاز ٔزي      تّىٝ قٕا تٟٙا تز

ٚ ٚ قزاٖ   ٞاي ٕٔىٗ اٚ، تثٗزات  تاٖ اظذّك ٚذٛي اٚ، ا٘اراب قٙاذت مزسؼ  ، تٛا٘زايي ا

(. پاتٙزاْ زض  292:1380)پاتٙزاْ،  « ظ٘يس وٝ اٚ ا٘داْ زازٖ ايزٗ وزاض ضا تطذٛاٞزس ٌعيزس     ٔي

اخإاٖي ٔٗامس اؾت  وٝ اٖإاز اخإاٖي چٍٍٛ٘ي فطايٙس تثسيُ اٖإاز فطزي تٝ اٖإاز 

)ٖٕٛٔي( زض خٛإٔ ٔسضٖ پيچيسٜ اظ زٚ ٔٙثٕ ٔطتثٍ يٗٙي ٞٙداضٞزاي ٔٗأّزٝ ٔاماتزُ ٚ    

وزٝ ٔٙزاتٕ    ياز قزسٜ قٛز. ٚي زض تحث تمسْ ٚ تاذط ؾٝ ٖأُ  ٞاي ٔس٘ي ٘اقي ٔي قثىٝ

ٗ    » ؾاظ٘س ٔٗامزس اؾزت:    ؾطٔايٝ اخإاٖي ضا ٔي أّزٝ  اٖإزاز اخإزاٖي تزٝ ٞٙداضٞزاي ٔ

ٞاي ٔكاضوت ٔس٘ي ٚ ٕٞىاضي ٔٛفميت آٔيزع ٔامزاتالً يىزسيٍط ضا تمٛيزت     ٔاماتُ، قثىٝ

ٞزا ٚ اٖإزاز تزيٗ     وٙٙس. ٚخٛز ٟ٘ازٞاي ٕٞىزاضي خٛيا٘زٝ واضآٔزس ٔؿزاّعْ ٟٔزاضت      ٔي

ٞا ٚ ايٗ اٖإاز ٘يع تٝ ٘ٛتزٝ ذزٛز تزٝ ٚؾزيّٝ ٕٞىزاضي       تاقس، أا آٖ ٟٔاضتاقرال ٔي

ٞاي ٔكزاضوت ٔزس٘ي تزٝ ضفزاٜ الاهزازي       ٞٙداضٞا ٚ قثىٝقٛ٘س.  ؾاظٔاٖ يافاٝ تّفيك ٔي
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)پاتٙزاْ،  « قزٛ٘س  ٕ٘ايٙزس ٚ تزٝ ٘ٛتزٝ ذزٛز ٘يزع تٛؾزٍ ايزٗ ضفزاٜ تمٛيزت ٔزي           وٕه ٔي

309:1380  .) 

پاتٙاْ ؾپؽ تٕايعي تيٗ زٚ قىُ اِٚيٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي وٝ ٖثاضتٙس اظ ؾطٔايٝ 

ٕ٘ايزس.  ي( َطح ٔزيزٞٙسٜ )يا خإٔ( ٚ زضٖٚ ٌطٚٞي )يا ا٘حهاض اخإزاٖي اضتثزاٌ

ٞاي ا٘حهاضي ضا تمٛيت وطزٜ ٚ تاٖث مفّ  ؾزطٔايٝ اخإزاٖي زضٖٚ ٌطٚٞزي، ٞٛيت

ؾطٔايٝ اخإاٖي اضتثاٌ زٞٙسٜ، افطاز ٔاّٗك تٝ تمؿيٕات اخإاٖي ٚ قٛز؛  ٍٕٞٙي ٔي

٘ياظٞاي ٔافاٚتي  آٚضز. ٞزط وزساْ اظ ايزٗ اقزىاَ تزطاي ضفزٕ ٔاٙٛٔ ضا ٌطز ٞٓ ٔي

 ٞاي ذال ٚ قٙس. ؾطٔايٝ اخإاٖي زضٖٚ ٌطٚٞي، تطاي تمٛيت تٗأُتا ؾٛزٔٙس ٔي

قٙاذاي  يه ٘ٛٔ چؿة لٛي خأٗٝ ا٘اماَ ٕٞثؿاٍي ٔفيس اؾت ٚ ٕٞچٙيٗ زض ٘مف

وٙس.  ٞاي ٔكرم، ُٖٕ ٔي ٚفازاضي زضٖٚ ٌطٚٞي لٛي ٚ تمٛيت ٞٛيت تزطاي مفزّ

ٚ ٘كط اَالٖزات اتهاَ تٝ اتعاضٞا ٚ أىا٘ات ذاضخي  اتهاالت اضتثاٌ زٞٙسٜ، تطاي

ٞا ٚ تٗأالت  تٛا٘ٙس ٞٛيت آٚض٘س وٝ ٔي ٔي قٙاذاي فزطاٞٓ يزه تيزٙف خأٗٝ ٔفيس٘زس ٚ

 س. ٘تطي ضا تٝ ٚخٛز آٚض ٚؾيٕ

، ذٛز يأٗ مؿٗ ّا اعتواد، ٌّجارّا ٍ ضثكِشذايط ؾطٔايٝ اخإاٖي اظ لثيُ 

ٔزٛضز، يزه  قٛ٘س. ٕٞىزاضي ٔٛفميزت آٔيزع زض ٚ ا٘ثاقاٝ ٔي اخطاي ذٛز ٞؿاٙس

ٞاي  وٙس وٝ ٕٞىاضي اي ضا ايداز ٔي اخإاٖي ٞزاي پيٛ٘زسٞا ٚ اٖإزاز، يٗٙزي زاضايزي

وٙس. نامثاٖ  تؿٟيُ ٔي آتي زضتاضٜ ٔٛيٖٛاتي وٝ اضتثزاٌ تزا آٖ ٔزٛضز ٘زساضز ضا

افعايف آٖ  ٞزاي ٔاٗزاضف ؾزٗي زض ؾطٔايٝ اخإاٖي ٘يزع ٕٞچزٖٛ نزامثاٖ ؾزطٔايٝ

 (. 1388يي ٚ مًطتي نٛٔٗٝ، ٛاِحؿٗ تٟٙات)ا زاض٘س

 

يٙزس ٘ٓزطات تٛضزيزٛ،    آتٝ َٛض وّزي تط  تٛاٖ  ، ٔيتا تٛخٝ تٝ ٔثامث ٘ٓطي اضاوٝ قسٜ

وّٕٗ، پاتٙاْ ٚ فٛوٛيأا ضا زض ذهٛل اتٗاز ؾطٔايٝ اخإزاٖي زض خزسَٚ ظيزط ٕ٘زايف     

 زاز. 
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 اتعاد سزهايِ اجتواعي اس ًظز صاحة ًظزاى -1جدٍل 

 نامة ٘ٓط اتٗاز

ٞاي  إاٖي،  ٔمثِٛيت ٚ اماطاْ،  تٟٗسات اخإاٖي،  قثىٝاضتثاَات اخ

 ٔكاضوت ٔس٘ي

 تٛضزيٛ

 وّٕٗ اضتثاَات ذٛيكاٚ٘سي

تكىيالت اخإاٖي ،  اٖإاز )فطزي، اخإاٖي(،  ٞٙداضٞاي ٔٗأّٝ ٔاماتُ، 

ٞاي ٔكاضوت ٔس٘ي،  ٕٞىاضي زاَّٚثا٘ٝ قثىٝ   

 پاتٙاْ

 فٛوٛيأا ٞٙداضٞاي ٕٞياضي

 

ا٘زس ٔزسَ    زضج قزسٜ  1ٔكرم قسٜ ؾطٔايٝ اخإاٖي وٝ زض خسَٚ تط اؾاؼ اتٗاز 

 ٌطزز: ٘ٓطي تحميك تٝ قطح ظيط اضاوٝ ٔي
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 اجتماعي

مشارکت 

 مدني

مشارکت 

 اجتماعي

اعتماد 
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 رسمي

اعتماد 
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قابليت 

اعتماد 

 محيط

احساس 

 امنيت
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 اّداف تحقيق:
 الف( اّداف كلي:  

 آٔٛظقي؛  ي تحهيّي ٚ ُٔٙمٝ ٔيعاٖ  اخإاٖي ّٕٔٗاٖ تط اؾاؼ زٚضٜ  ُٔاِٗٝ -

ٝ    ّٕٔٗزاٖ زٚضٜ  ُٔاِٗٝ تفاٚت ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإزاٖي  - ٝ  ٞزاي تحهزيّي ؾز   ٌا٘ز

   اتاسايي، ضإٞٙايي، ٔاٛؾُٝ(.)

 

 ب( اّداف جشيي:

 ٌا٘ٝ؛ ٞاي تحهيّي ؾٝ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي  ّٕٔٗاٖ زٚضٜ  ُٔاِٗٝ -

 ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي  ّٕٔٗاٖ ٔٙاَك ٌٛ٘اٌٖٛ آٔٛظقي اؾااٖ؛  ُٔاِٗٝ -

ٞاي اخإاٖي(  ضٞا، قثىٝٔيعاٖ اتٗاز ٌٛ٘اٌٖٛ  اخإاٖي )اٖإاز، ٞٙدا  ُٔاِٗٝ -

 ٌا٘ٝ؛ ٞاي تحهيّي ؾٝ تيٗ ّٕٔٗاٖ زٚضٜ

ٞاي اخإاٖي(  ٔيعاٖ اتٗاز ٌٛ٘اٌٖٛ  اخإاٖي )اٖإاز، ٞٙداضٞا، قثىٝ  ُٔاِٗٝ -

  ؛تيٗ ّٕٔٗاٖ ٔٙاَك ٌٛ٘اٌٖٛ آٔٛظقي اؾااٖ

 ؛   ؾٝ ٌا٘ٝٞاي تحهيّي ّٕٔٗاٖ زٚضٜ تيٗ ٔيعاٖ اٖإاز اخإاٖئُاِٗٝ تفاٚت  -

 ؛ ٞاي تحهيّي ؾٝ ٌا٘ٝت ؾاذااض قثىٝ اخإاٖي تيٗ ّٕٔٗاٖ زٚضُٜٔاِٗٝ تفاٚ -

ٞاي تحهيّي ؾٝ ُٔاِٗٝ تفاٚت ٔيعاٖ ٞٙداضٞاي اخإاٖي تيٗ ّٕٔٗاٖ زٚضٜ -

 ؛ ٌا٘ٝ

 ؛ ٞاي تحهيّي ؾٝ ٌاُ٘ٝٔاِٗٝ تفاٚت ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي تيٗ ّٕٔٗاٖ زٚضٜ -

خٝ تٝ ٔاييطٞاي ُٔاِٗٝ تفاٚت ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي تيٗ ّٕٔٗاٖ تا تٛ -

ي تحهيّي  آٔٛظقي ٚ ضقاٝ  اي )خٙؽ، ٚيٗيت تأُٞ، ٔيعاٖ تحهيالت، ُٔٙمٝ ظٔيٙٝ

  ؛زا٘كٍاٞي(

 ُٔاِٗٝ ٕٞثؿاٍي تيٗ ؾٗ ّٕٔٗاٖ ٚ ٔيعاٖ  اخإاٖي آ٘اٖ.  -
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 االت تحقيقؤس
 ا٘ساظٜ اؾت؟ ٌا٘ٝ تا چٝ ٞاي تحهيّي ؾٝ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي  ّٕٔٗاٖ زٚضٜ -

ا٘ساظٜ  ٖي  ّٕٔٗاٖ ٔٙاَك ٌٛ٘اٌٖٛ آٔٛظقي اؾااٖ  تا چٝٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإا -

 اؾت؟

ٞاي اخإاٖي( تيٗ  ٔيعاٖ اتٗاز ٌٛ٘اٌٖٛ  اخإاٖي )اٖإاز، ٞٙداضٞا، قثىٝ -

 ا٘ساظٜ اؾت؟ ٌا٘ٝ تا چٝ ٞاي تحهيّي ؾٝ ّٕٔٗاٖ زٚضٜ

ٞاي اخإاٖي( تيٗ  ٔيعاٖ اتٗاز ٌٛ٘اٌٖٛ  اخإاٖي )اٖإاز، ٞٙداضٞا، قثىٝ -

 ا٘ساظٜ اؾت؟ ٌٛ٘اٌٖٛ آٔٛظقي اؾااٖ تا چٝ ّٕٔٗاٖ ٔٙاَك

 

 فزضيات
ٝ ٞزاي تحهزيّي   تيٗ ٔيزعاٖ اٖإزاز اخإزاٖي ّٕٔٗزاٖ زٚضٜ     - تفزاٚت  ٌا٘زٝ،   ؾز

 ؛زاضي ٚخٛز زاضز ٔٗٙي

ٌا٘ٝ، تفاٚت  ٞاي تحهيّي ؾٝتيٗ ٔيعاٖ ؾاذااض قثىٝ اخإاٖي ّٕٔٗاٖ زٚضٜ -

 زاضي ٚخٛز زاضز؛ ٔٗٙي

ٌا٘ٝ، تفاٚت  ٞاي تحهيّي ؾٝزٚضٜ تيٗ ٔيعاٖ ٞٙداضٞاي اخإاٖي ّٕٔٗاٖ -

 زاضي ٚخٛز زاضز؛ ٔٗٙي

ٌا٘ٝ، تفاٚت  ٞاي تحهيّي ؾٝتيٗ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي ّٕٔٗاٖ زٚضٜ -

 زاضي ٚخٛز زاضز؛ ٔٗٙي

تا تٛخٝ تٝ  ٌا٘ٝ ٞاي تحهيّي ؾٝتيٗ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي ّٕٔٗاٖ زٚضٜ -

ي  آٔٛظقي ٚ ضقاٝ  ، ُٔٙمٝاي )خٙؽ، ٚيٗيت تأُٞ، ٔيعاٖ تحهيالتٔاييطٞاي ظٔيٙٝ

 زاضي ٚخٛز زاضز؛تحهيّي زا٘كٍاٞي( تفاٚت ٔٗٙي

 زاضي ٚخٛز زاضز.  تيٗ ؾٗ ّٕٔٗاٖ ٚ ٔيعاٖ  اخإاٖي آ٘اٖ ٕٞثؿاٍي ٔٗٙي -
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 تعزيف هفاّين:
ا٘آاضات ٚ تٟٗسات اواؿاتي ٚ تأييس قسٜ تٝ ِحاِ اخإاٖي  اعتواد اجتواعي:

ٞا ٚ ٟ٘ازٞاي ٔطتثٍ تا ظ٘سٌي اخإاٖي قاٖ  اؾت وٝ افطاز ٘ؿثت تٝ يىسيٍط، ؾاظٔاٖ

ٔحيُي ٚ ٚ اٖإاز ضؾٕي غيط، اٖإاز ضؾٕي٘ٛٔ اٖإاز چٟاض زاض٘س. اٖإاز اخإاٖي زض 

 .ٌطفاٝ اؾتؾٙدف لطاض  امؿاؼ أٙيت ٔٛضز

قأُ ٌؿاطٜ اي اظ ٔكاضوت زض لاِة ٔكاضوت اخإاٖي،  ضثكِ اجتواعي:

 تاقس ز ٔئكاضوت ٔس٘ي ٚ ا٘ؿداْ اخإاٖي تيٗ افطا

ٞٙداضٞاي اخإاٖي قأُ ٕٞىاضي، امؿاؼ اثطٌصاضي ٚ ٌّجار اجتواعي: 

 تاقس.  واضايي، اضظـ ظ٘سٌي، ٚؾاَت اخإاٖي ٚ مٕايت اخإاٖي ٔي

 

 تحقيق  رٍش
تاقزس. تحميزك پيٕايكزي    ضٚـ تحميك ٔٛضز اؾافازٜ زض ايٗ ُٔاِٗٝ اظ ٘ٛٔ پيٕايكزي ٔزي  

اي تهزازفي ٚ ٔٗطفزي    اؾاؼ ا٘اراب ٕ٘ٛ٘ٝ تٛنيفي اؾت اظ ٍ٘طـ ٚ ضفااض خٕٗياي تط

 (.  20: 1377اظ افطاز آٖ خٕٗيت ٚ پاؾد آٟ٘ا تٝ يه ضقاٝ ؾؤاَ )تيىط، 

ّٕٔٗاٖ اؾااٖ ايالْ وٝ واض آٔٛظقزي ا٘دزاْ    زض ايٗ ُٔاِٗٝ خأٗٝ آٔاضي قأُ تٕاْ 

 ٞاي ؾاظٔاٖ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾااٖ ايالْ، تاقس. تط اؾاؼ اَالٖات ٚ زازٜزٞٙس، ٔي ٔي

 1388-89ٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ تحهيّي  زض ؾاَ تحهزيّي  تٗساز ّٕٔٗاٖ اؾااٖ ايالْ زض زٚضٜ

 ٘فط اؾت.    7402تاِغ تط  

 ٌيطي وٛوطاٖ اؾافازٜ قسٜ اؾت.  خٟت تسؾت آٚضزٖ مدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ فطَٔٛ ٕ٘ٛ٘ٝ
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اي تهزازفي  ٌيطي َثمٝزض ايٗ ُٔاِٗٝ تطاي ضؾيسٖ تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاضي، اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٌا٘ٝ آٔٛظقي تٝ ٖٙٛاٖ ا مدٓ اؾافازٜ قسٜ اؾت. زض ايٗ ضٚـ ٔٙاَك چٟاضزٜ ٔاٙاؾة ت

َثمات زض ٘ٓط ٌطفاٝ قسٜ اؾت ٚ ؾپؽ اظ ٞط ُٔٙمٝ آٔٛظقي ٔاٙاؾة تا مدزٓ خأٗزٝ   

 آٔاضي ُٔٙمٝ آٔٛظقي، ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ٘ٓط ا٘اراب ٌطزيسٜ اؾت.  

حمزك  تٝ ٔٙٓٛض خٕٕ آٚضي اَالٖزات اظ اتزعاض پطؾكزٙأٝ َطامزي قزسٜ تٛؾزٍ ٔ      

اؾافازٜ قسٜ اؾت.  تطاي ايٗ وٝ تاٛاٖ ٘ؿثت تٝ زلت ايٗ اتزعاض اَزالٔ پيزسا وزطز، الظْ     

 .اؾت وٝ ضٚايي ٚ اٖاثاض آٖ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌيطز

 

 1پايايي
ٞاي ٌٛ٘زاٌٛ٘ي ٚخزٛز زاضز وزٝ زض ُٔاِٗزٝ مايزط اظ       تطاي ٔحاؾثٝ يطية پايايي قيٜٛ

م پايزايي تزيٗ نزفط ٚ يزه زض     ضٚـ آِفاي وطٚ٘ثاخ اؾافازٜ قسٜ اؾت. ٔمزساض قزاذ  

، ٘ازايح  spssپطؾكٙأٝ زض ٘زطْ افزعاض    30٘ٛؾاٖ اؾت. پؽ اظ ٚضٚز اَالٖات ٔطتٌٛ تٝ 

ٌيطي قزسٜ  آٔسٜ اؾت وٝ ٘كاٍ٘ط پايايي ٔفاٞيٓ ا٘ساظٜ 2آظٖٔٛ آِفاي وطٚ٘ثاخ زض خسَٚ 

 اؾت.  

 

 گيزي ضدُ هقدار آلفاي كزًٍثاخ تزاي هفاّين اًداسُ -2جدٍل 

 ٔمساض آِفا ساز ٌٛيٝتٗ ٔفْٟٛ ضزيف

 82/0 27 اٖإاز اخإاٖي 1

 75/0 13 ٞٙداضٞاي اخإاٖي 2

 81/0 16 ٞاي اخإاٖيقثىٝ 3

 

                                                 
1. Reliability 
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 1اعتثار
ٌيطي ِيعضَ يزطاية  اي اؾت. تٙاتطايٗ زض ٔسَ ا٘ساظُٜٔاِٗٝ مايط ٔثاٙي تط اٖاثاض ؾاظٜ

فاٝ قزسٜ اؾزت.   ٔكاٞسٜ قسٜ تط ضٚي ٔاييط پٟٙاٖ تٝ ٖٙٛاٖ اٖاثاض آٖ قاذم زض ٘ٓط ٌط

ياتزس. ٕٞچٙزيٗ پزؽ اظ     تاالتط تاقس، اٖاثاض ؾاظٜ افعايف ٔي تسؾت آٔسٜٞط چٝ يطاية 

َطامي ٔمسٔاتي پطؾكٙأٝ، ؾؤاالت آٖ زض اذاياض تطذزي اظ واضقٙاؾزاٖ ٚ پػٚٞكزٍطاٖ    

ٔطتثٍ تا ٔٛيٛٔ لطاض ٌطفازٝ ٚ پزؽ اظ انزالمات الظْ زض خٕزالت اظ اٖاثزاض نزٛضي       

 اؾافازٜ قسٜ اؾت.

  

 ّا  تِياف
زٞٙس. الظْ تٝ شوط اؾزت  زضنس ضا ظ٘اٖ تكىيُ ٔي 3/48زضنس پاؾرٍٛياٖ ٔطز ٚ  7/51

زضنس پاؾرٍٛياٖ ٔدزطز ٚ   12اؾت.  108وٝ ٘ؿثت خٙؿي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ اؾااٖ ايالْ 

زضنزس   30زضنس پاؾزرٍٛياٖ زاضاي ٔزسضن زيزپّٓ،     6/2ٟ٘ا ٔاأُٞ ٞؿاٙس. زضنس آ 88

زضنزس ٘يزع زاضاي ٔزسضن فزٛق ِيؿزا٘ؽ ٚ       7/9ٚ زضنزس ِيؿزا٘ؽ     7/57فٛق زيپّٓ، 

زضنزس زض   1/39زض ٔمُٕ ضإٞٙايي ٚ  4/27زضنس آٟ٘ا زض ٔمُٕ اتاسايي،  4/33تاالتط٘س. 

 تاقٙس.  ٔمُٕ ٔاٛؾُٝ ٔكيَٛ تٝ تسضيؽ ٔي

ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ اتاسايي، ضإٞٙزايي ٚ ٔاٛؾزُٝ   

اؾت. ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإزاٖي   7/2ٚ  8/2، 2/3لؿٕاي تٝ تطتية  5زض يه َيف 

 تٛزٜ وٝ ٔاٛؾٍ تٝ تاال اؾت.   9/2لؿٕاي،  5زض تيٗ ّٕٔٗاٖ زض يه َيف 

ٞاي ٔٛضز تطضؾي ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي ّٕٔٗاٖ زض تيٗ ٔٙاَك ٚ قٟطؾااٖ

(، 3ٛاٖ )(، ايز 1/3آتزاز ) (، ظضي2/3ٗ(، ّٔىكاٞي )3/3قٟط )(، زض5/3ٜتٝ تطتية ٔٛؾياٖ )

 ( اؾت.  5/1( ٚ ّٞيالٖ )7/2ايالْ )

                                                 
1. Validity 
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تسؾزت آٔزسٜ     2/3لؿٕاي   5ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ اٖإاز اخإاٖي ّٕٔٗاٖ زض يه َيف 

ضإٞٙايي ٚ ٔاٛؾُٝ زض يه  اؾت. ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ اٖإاز اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ اتاسايي، 

-٘كاٖ ٔزي اؾت. اٖإاز ضؾٕي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ  3ٚ  1/3، 4/3لؿٕاي  تٝ تطتية  3َيف 

ٔاٛؾزٍ ٚ   زضنزس اٖإزاز ضؾزٕي     5/52پاييٗ،  زضنس ّٕٔٗاٖ اٖإاز ضؾٕي  31زٞس وٝ 

پاييٗ،  زضنس ّٕٔٗاٖ اٖإاز غيطضؾٕي  9/11ا٘س. تااليي زاقاٝ زضنس اٖإاز ضؾٕي  6/16

 5ا٘زس.  تااليي زاقاٝ زضنس اٖإاز غيطضؾٕي  40ٔاٛؾٍ ٚ  زضنس اٖإاز غيطضؾٕي  1/48

زضنزس آٟ٘زا    55زضنس ٔاٛؾٍ ٚ  1/40اٖإاز تٛزٖ ٔحيٍ ضا پاييٗ،  زضنس ّٕٔٗاٖ لاتُ

 ا٘س.  زا٘ؿاٝ تاالضا اٖإاز  ايٗ

ٞاي ٔٛضز تطضؾزي  ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ اٖإاز اخإاٖي ّٕٔٗاٖ زض تيٗ ٔٙاَك ٚ قٟطؾااٖ

ٗ 6/3(، ّٔىكزاٞي ) 9/3تٝ تطتيزة ٔٛؾزياٖ )   (، ايزٛاٖ  4/3قزٟط ) (، زض6/3ٜآتزاز ) (، ظضيز

 ( اؾت.  1/2( ٚ ّٞيالٖ )9/2ايالْ ) (، 2/3)

تسؾزت   8/2لؿزٕاي    5ٔاٛؾٍ ضٖايت ٞٙداضٞاي اخإاٖي ّٕٔٗاٖ زض يه َيف 

آٔسٜ اؾت. ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ ٞٙداضٞزاي اخإزاٖي زض تزيٗ ّٕٔٗزاٖ اتازسايي، ضإٞٙزايي ٚ       

 اؾت.   6/2ٚ  8/2، 1/3لؿٕاي تٝ تطتية  5ٔاٛؾُٝ زض يه َيف 

ٖ  ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ ٞٙداضٞاي اخإاٖي ّٕٔٗاٖ زض ت ٞزاي ٔزٛضز   يٗ ٔٙزاَك ٚ قٟطؾزاا

(، ايزالْ  9/2ايزٛاٖ )  (، 2/3قزٟط ) (، زض2/3ٜ(، ّٔىكاٞي )2/3تطضؾي تٝ تطتية ٔٛؾياٖ )

 ( اؾت.  2/1( ٚ ّٞيالٖ )5/2آتاز )ظضيٗ (، 7/2)

تسؾت آٔسٜ  7/2لؿٕاي   5ٞاي اخإاٖي ّٕٔٗاٖ زض يه َيف ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ قثىٝ

ض تيٗ ّٕٔٗاٖ اتاسايي، ضإٞٙايي ٚ ٔاٛؾزُٝ زض  ٞاي اخإاٖي زاؾت. ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ قثىٝ

 اؾت.    5/2ٚ  6/2، 8/2لؿٕاي  تٝ تطتية  5يه َيف 

ٖ   ٔاٛؾٍ ٔيعاٖ قثىٝ ٞزاي ٔزٛضز   ٞاي اخإاٖي ّٕٔٗاٖ زض تزيٗ ٔٙزاَك ٚ قٟطؾزاا

ٗ 8/2(، ايزٛاٖ ) 8/2قٟط )، زضٜ (8/2(، ّٔىكاٞي )8/2تطضؾي تٝ تطتية ٔٛؾياٖ ) -(، ظضيز

 ( اؾت.  5/1( ٚ ّٞيالٖ )6/2ايالْ ) (، 6/2آتاز )

 تزرسي فزضيات
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ّاي تحصيلي تيي هيشاى اعتواد اجتواعي هعلواى دٍرُ -1فزضيِ ضوارُ 

 داري ٍجَد دارد.  )اتتدايي، راٌّوايي، هتَسطِ( تفاٍت هعٌي

ٔيعاٖ اٖإاز اخإاٖي زض  وٝ ،زٞس٘اايح آظٖٔٛ تحّيُ ٚاضيا٘ؽ يه َطفٝ  ٘كاٖ ٔي

ٔمساض . ي تا يىسيٍط زاضززاض ٔٗٙيضإٞٙايي ٚ ٔاٛؾُٝ تفاٚت ، ييتيٗ ّٕٔٗاٖ ٔمإَ اتاسا

ٔزٛضز   1Hاؾت تٙاتطايٗ فطو آٔاضي  001/0زاضي آٖ ٚ ؾُ  ٔٗٙي 607/7تطاتط  Fآٔاضٜ 

 .  زٞسضا ٘كاٖ ٔي ياز قسٜ٘اايح  3خسَٚ . زٌيط ٔيتأييس لطاض 

 

 تحصيليّاي تحليل ٍارياًس اعتواد اجتواعي در تيي هعلواى دٍرُ -3جدٍل 

 ٔدٕٛٔ ٔطتٗات ٔٙثٕ تيييطات
زضخٝ 

 آظازي

ٔياٍ٘يٗ 

 ٔطتٗات
 Fٔمساض 

ؾُ  

 يزاض ٔٗٙي

 246 .2187 2 492 .4374 تيٗ ٌطٚٞي

 520 .287 347 476 .99769 زضٖٚ ٌطٚٞي 001/0 607/7

 ----- 349 969 .104143 وُ

 

مُٕ ضإٞٙايي ٔيعاٖ اٖإاز اخإاٖي ّٕٔٗاٖ ٔوٝ ، زٞسآظٖٔٛ تٗميثي قفٝ ٘كاٖ ٔي

ي تا يىسيٍط ٘ساضز ِٚي ٔيعاٖ اٖإاز اخإاٖي ّٕٔٗاٖ ٔمُزٕ  زاض ٔٗٙيٚ ٔاٛؾُٝ تفاٚت 

 . زاضي تا ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ ضإٞٙايي ٚ ٔاٛؾُٝ زاضزاتاسايي تفاٚت ٔٗٙي

 

ّاي تحصييلي  تيي هيشاى ساختار ضثكِ اجتواعي هعلواى دٍرُ -2فزضيِ ضوارُ 

 داري ٍجَد دارد.  ٍت هعٌي)اتتدايي، راٌّوايي، هتَسطِ( تفا

اظ آظٔزٖٛ تحّيزُ   ، ٞاي اخإاٖي ّٕٔٗاٖتٝ ٔٙٓٛض تطضؾي تفاٚت زض ؾاذااض قثىٝ

زاضي آٖ ٚ ؾُ  ٔٗٙي 514/5تطاتط  Fٔمساض آٔاضٜ . ٚاضيا٘ؽ يه َطفٝ اؾافازٜ قسٜ اؾت

ضا  ياز قزسٜ ٘اايح  4 خسَٚ. اؾت  1Hتسؾت آٔسٜ وٝ ٘كاٍ٘ط تأييس فطو آٔاضي  004/0

 .  زٞسي٘كاٖ ٔ
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 ٞاي تحهيّيتحّيُ ٚاضيا٘ؽ قثىٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ زٚضٜ -4خسَٚ 

 زضخٝ آظازي ٔدٕٛٔ ٔطتٗات ٔٙثٕ تيييطات
ٔياٍ٘يٗ 

 ٔطتٗات
 Fٔمساض 

ؾُ  

 يزاض ٔٗٙي

 715 .837 2 430 .1675 تيٗ ٌطٚٞي

 914 .151 347 284 .52714 زضٖٚ ٌطٚٞي 004/0 514/5

 ---- 349 714 .54389 وُ

 

تطاي پي تطزٖ تٝ تفاٚت ؾاذااض قثىٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ ؾٝ ٔمُٕ تحهزيّي  

تفزاٚت  وزٝ  زٞزس  ٘اايح تسؾت آٔسٜ ٘كاٖ ٔزي . اظ آظٖٔٛ تٗميثي قفٝ اؾافازٜ قسٜ اؾت

زاضي تيٗ ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ ضإٞٙايي ٚ ٔاٛؾُٝ ٚخٛز ٘ساضز ِٚي تزيٗ ّٕٔٗزاٖ ٔمُزٕ    ٔٗٙي

ي اظ ٘ٓط ؾاذااض قثىٝ اخإزاٖي  زاض ٔٗٙيٝ تفاٚت اتاسايي تا ّٕٔٗاٖ ضإٞٙايي ٚ ٔاٛؾُ

 . ٚخٛز زاضز
 

ّياي تحصييلي   تيي هيشاى ٌّجارّاي اجتواعي هعلوياى دٍرُ  -3فزضيِ ضوارُ 

 داري ٍجَد دارد.  )اتتدايي، راٌّوايي،  هتَسطِ( تفاٍت هعٌي

فطييٝ اظ آظٖٔٛ تحّيزُ ٚاضيزا٘ؽ يزه َطفزٝ اؾزافازٜ قزسٜ       ايٗ تٝ ٔٙٓٛض تطضؾي 

ٚ ؾزُ    250/7تطاتزط   Fٔمزساض  . آٚضزٜ قزسٜ اؾزت   5ايح آظٔزٖٛ زض خزسَٚ   ٘از . اؾزت 

 .  پصيطفاٝ قسٜ اؾت 1Hاؾت تٙاتطايٗ فطو آٔاضي  001/0زاضي آٖ  ٔٗٙي

 

 

 ٞاي تحهيّيتحّيُ ٚاضيا٘ؽ ٞٙداضٞاي اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ زٚضٜ -5خسَٚ 

ُ  ؾ Fٔمساض ٔياٍ٘يٗ زضخٝ ٔدٕٛٔ  ٔٙثٕ تيييطات
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 يزاض ٔٗٙي ٔطتٗات آظازي ٔطتٗات

 948 .733 2 895 .1467 تيٗ ٌطٚٞي

 234 .101 347 173 .35128 زضٖٚ ٌطٚٞي 001/0 250/7

 ----- 349 069 .36596 وُ

 
اظ آظٔززٖٛ تٗميثززي قززفٝ تززٝ ٔٙٓززٛض ، 1Hپززؽ اظ پززصيطـ ٚ تأييززس فززطو آٔززاضي 

داضٞزاي  زٞزس وزٝ ٔيزعاٖ ٞٙ   آظٖٔٛ قفٝ ٘كزاٖ ٔزي  . زقٛ ٔيٞا اؾافازٜ تٙسي ٌطٜٚ تمؿيٓ

زاضي تزا يىزسيٍط زاض٘زس ِٚزي     اخإاٖي ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ ٔاٛؾُٝ ٚ اتاسايي تفزاٚت ٔٗٙزي  

 .  تفاٚتي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ ضإٞٙايي تا ّٕٔٗاٖ اتاسايي ٚ ٔاٛؾُٝ ٔكاٞسٜ ٘كسٜ اؾت
 

ّياي تحصييلي   تيي هييشاى سيزهايِ اجتوياعي هعلوياى دٍرُ     -4فزضيِ ضوارُ 

 داري ٍجَد دارد.  ٌي)اتتدايي، راٌّوايي، هتَسطِ( تفاٍت هع

ٔمساض . زقٛ ٔيفطييٝ اؾافازٜ ايٗ تطضؾي  طاياظ آظٖٔٛ تحّيُ ٚاضيا٘ؽ يه َطفٝ ت

F  1تٙزاتطايٗ فطيزيٝ آٔزاضي     ،اؾزت  000/0زاضي آٖ ٚ ؾُ  ٔٗٙي 045/9تطاتطH   ٔزٛضز

ٔيزعاٖ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي زض تزيٗ ّٕٔٗزاٖ ٔمُزٕ       ، تٝ ٖثاضت زيٍزط . زٌيط ٔيتأييس لطاض 

زض خسَٚ  ياز قسٜ٘اايح . زاضي تا يىسيٍط زاضزٕايي ٚ ٔاٛؾُٝ تفاٚت ٔٗٙيضاٞٙ، اتاسايي

 . آٚضزٜ قسٜ اؾت 6
 

 ّاي تحصيليتحليل ٍارياًس سزهايِ اجتواعي در تيي هعلواى دٍرُ -6جدٍل 

 زضخٝ آظازي ٔدٕٛٔ ٔطتٗات ٔٙثٕ تيييطات
ٔياٍ٘يٗ 

 ٔطتٗات
 Fٔمساض 

ؾُ  

 يزاض ٔٗٙي

 904 .10150 2 808 .20301 تيٗ ٌطٚٞي

 262 .1122 347 766 .389424 زضٖٚ ٌطٚٞي 000/0 045/9

 ----- 349 574 .409726 وُ
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٘ازايح  . اظ آظٖٔٛ تٗميثي قفٝ اؾزافازٜ قزسٜ اؾزت    1Hپؽ اظ پصيطـ فطو آٔاضي 

زٞس وٝ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ اتاسايي تفاٚت آظٖٔٛ قفٝ ٘كاٖ ٔي

 . ٔمُٕ ضإٞٙايي ٚ ٔاٛؾُٝ زاضززاضي تا ّٕٔٗاٖ ٔٗٙي

 

ّياي تحصييلي   تيي هييشاى سيزهايِ اجتوياعي هعلوياى دٍرُ     -5فزضيِ ضوارُ 

 داري ٍجَد دارد. اي تفاٍت هعٌي)اتتدايي، راٌّوايي، هتَسطِ(  ٍ هتغيزّاي سهيٌِ

، ؾٙٛات ذزسٔت ، ؾٗ، ٚيٗيت تأُٞ، اي قأُ ٔاييطٞاي خٙؿيتٔاييطٞاي ظٔيٙٝ

تٗساز ٘فطات ذزا٘ٛاض ٚ ٔيزعاٖ زضآٔزس    ، ُٔٙمٝ آٔٛظقي، اٝ تحهيّيضق، ٔيعاٖ تحهيالت

ٝ . تاقسٔاٞيا٘ٝ ذا٘ٛاض ٔي اي تزا ٔاييزط ٚاتؿزاٝ ٔزٛضز     زض ايٗ ترف ضاتُٝ ٔاييطٞاي ظٔيٙز

 . زٌيط ٔيٌيطي لطاض ا٘ساظٜ
 

 داري ٍجَد دارد.   تيي جٌسيت ٍ هيشاى سزهايِ اجتواعي تفاٍت هعٌي -1-5فزضيِ 

ٝ  زٚ ٕي اؾز ، ٝ ؾُ  ؾٙدف ٔاييط خٙؿزيت و ٗاي ٝ تا تٛخٝ ت اي اؾزت تزطاي   ٔمِٛز

تط اؾزاؼ آظٔزٖٛ   ، 7زض خسَٚ . زقٛ ٔيفطييٝ اظ آظٖٔٛ تي ٔؿامُ اؾافازٜ ايٗ تطضؾي 

ٛ  ٔزي ٞزا اؾزافازٜ   ِٖٛ اظ ؾُط  تطاتزطي ٚاضيزا٘ؽ   ٚ ؾزُ    -475/3تطاتزط   tٔمزساض  . زقز

ٝ      001/0زاضي آٖ   ٔٗٙي اخإزاٖي تفزاٚت    اؾت تٙزاتطايٗ تزيٗ خٙؿزيت ٚ ٔيزعاٖ ؾزطٔاي

 .  ٔياٍ٘يٗ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ظ٘اٖ تيف اظ ٔطزاٖ تٛزٜ اؾت. زاضي ٚخٛز زاضز ٔٗٙي
 

 آسهَى تي هستقل تزاي تزرسي راتطِ جٌسيت ٍ سزهايِ اجتواعي -7جدٍل 

آظٖٔٛ ِٖٛ تطاي تطاتطي  

 ٞاٚاضيا٘ؽ
 ٞا آظٖٔٛ تي تطاي تطاتطي ٔياٍ٘يٗ

 Fٔمساض 
ؾُ  

 يزاض ٔٗٙي
 tٔمساض 

زضخٝ 

 آظازي

ؾُ  

 زاضي  ٔٗٙي

ؾطٔايٝ 

 اخإاٖي

 001/0 348 -475/3 663/0 190/0 ٞاتطاتطي ٚاضيا٘ؽ

 001/0 3/345 -475/3 ------- ------ ٞا ٚاضيا٘ؽ ٖسْ تطاتطي
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داري  تيي ٍضعيت تأّل ٍ هيشاى سزهايِ اجتوياعي تفياٍت هعٌيي    -2-5فزضيِ 

 ٍجَد دارد. 

ٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ ٔدزطز ٚ ٔاأٞزُ اظ   تٝ ٔٙٓٛض تطضؾي تفاٚت ٔيعاٖ ؾط

اظ ٖزسْ تطاتزطي   ، ي آظٔزٖٛ ِزٖٛ   زاض ٔٗٙزي تا تٛخٝ تٝ . زقٛ ٔئؿامُ  اؾافازٜ  tآظٖٔٛ 

ي آٖ زاض ٔٗٙزي ٚ ؾزُ    -880/0تسؾت آٔسٜ تطاتزط   tٔمساض . زقٛ ٔيٞا اؾافازٜ ٚاضيا٘ؽ

ي ٔكزاٞسٜ ٘كزسٜ   زاض ئٗٙز ز ٚ تفاٚت قٛ ٔيضز  H1اؾت تٙاتطايٗ فطو آٔاضي   383/0

 . آٚضزٜ قسٜ اؾت 8زض خسَٚ  ياز قسٜ٘اايح . اؾت

 

 آسهَى تي هستقل تزاي تزرسي راتطِ ٍضعيت تأّل ٍ سزهايِ اجتواعي -8جدٍل 

آظٖٔٛ ِٖٛ تطاي  

 ٞا تطاتطي ٚاضيا٘ؽ

 ٞا آظٖٔٛ تي تطاي تطاتطي ٔياٍ٘يٗ

ؾُ   Fٔمساض 

 يزاض ٔٗٙي

زضخٝ  tٔمساض 

 آظازي

ؾُ  

  زاضئٗٙي

ؾطٔايٝ 

 اخإاٖي

 252/0 346 -148/1 001/0 533/11 ٞا تطاتطي ٚاضيا٘ؽ

 383/0 678/46 -880/0 ------ ----- ٞا ٖسْ تطاتطي ٚاضيا٘ؽ

 

تيي سي، سٌَات خدهت، تعداد ًفيزات خياًَار، هييشاى درآهيد      -3-5فزضيِ 

 داري ٍجَد دارد.  هاّياًِ خاًَار ٍ سزهايِ اجتواعي راتطِ هعٌي

ٝ   ؾُ  ؾٙدف ٝ    ٔاييط ٔؿزامُ فانزّ ؾزطٔايٝ  ) اي ٚ ؾزُ  ؾزٙدف ٔاييزط ٚاتؿزا

اي اؾت تٙاتطايٗ اظ يطية ٕٞثؿاٍي پيطؾٖٛ تطاي تطضؾزي ضاتُزٝ   اخإاٖي( ٘يع فانّٝ

فمزٍ ضاتُزٝ تزيٗ ؾزٗ ٚ ؾزطٔايٝ      ، 9تط اؾاؼ ٘اايح خسَٚ . زقٛ ٔيزاضي اؾافازٜ ٔٗٙي

زاضي ٚ ؾزُ  ٔٗٙزي   127/0ٔمساض يزطية تطاتزط   ) ٚ ٔثثت تٛزٜ اؾت زاض ٔٗٙياخإاٖي 

 .  زاض ٘ثٛزٜ اؾتاي تا ٔاييط ٚاتؿاٝ ٔٗٙيضاتُٝ تميٝ ٔاييطٞاي ٔؿامُ ظٔيٙٝ. (018/0
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راتطِ تيي سي ، سٌَات خدهت ، تعداد ًفزات خاًَار، هيشاى درآهد هاّياًِ  -9جدٍل 

 خاًَار ٍ سزهايِ اجتواعي

 ؾطٔايٝ اخإاٖي               

                     ٔاييطٞاي ٔؿامُ           
 ٘ٛٔ آظٖٔٛ

ٔمساض 

 آٔاضٜ

ؾُ  

 زاضي ٔٗٙي

٘ايدٝ آظٖٔٛ 

 آٔاضي

 زاض اؾت.  ٔٗٙي 018/0 127/0 ٕٞثؿاٍي پيطؾٖٛ ؾٗ

 زاض ٘يؿت.  ٔٗٙي 647/0 025/0 ٕٞثؿاٍي پيطؾٖٛ ؾٙٛات ذسٔت

 زاض ٘يؿت.  ٔٗٙي 487/0 037/0 ٕٞثؿاٍي پيطؾٖٛ تٗساز ٘فطات ذا٘ٛاض

 زاض ٘يؿت.  ٔٗٙي 114/0 086/0 ٕٞثؿاٍي پيطؾٖٛ ا٘ٝ ذا٘ٛاضٔيعاٖ زضآٔس ٔاٞي

 

داري ٍجَد  تيي هيشاى تحصيالت ٍ سزهايِ اجتواعي تفاٍت هعٌي -7-5فزضيِ 

 دارد. 

تٝ ٔٙٓٛض تطضؾي تفاٚت ٔيعاٖ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي زض تزيٗ ّٕٔٗزاٖ تزا تحهزيالت       

٘كاٍ٘ط تفزاٚت   10َ ٘اايح خسٚ. زقٛ ٔياظ تحّيُ ٚاضيا٘ؽ يه َطفٝ اؾافازٜ ، ٌٛ٘اٌٖٛ

ٚ  273/4تطاتزط    Fظيزطا ٔمزساض   ، زاض تيٗ ٔيعاٖ تحهيالت ٚ ؾطٔايٝ اخإاٖي اؾتٔٗٙي

 .  اؾت 006/0زاضي تطاتط ؾُ  ٔٗٙي

 

 تحليل ٍارياًس سزهايِ اجتواعي در تيي هعلواى تا تحصيالت هتفاٍت -11جدٍل 

 زضخٝ آظازي ٔدٕٛٔ ٔطتٗات ٔٙثٕ تيييطات
ٔياٍ٘يٗ 

 ٔطتٗات
 Fٔمساض 

ؾُ  

 يزاض ٔٗٙي

 704 .4879 3 111 .14639 تيٗ ٌطٚٞي

 871 .1141 346 464 .395087 زضٖٚ ٌطٚٞي 006/0 273/4

 ----- 349 574 .409726 وُ
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 داري ٍجَد دارد.   تيي هٌطقِ آهَسضي ٍ سزهايِ اجتواعي تفاٍت هعٌي -8-5فزضيِ 

تزطاي تطضؾزي   . سٙاقز تُٔٙمزٝ ٚ قٟطؾزااٖ ٔزي    7، ٌيطي قسٜٔٙاَك آٔٛظقي ٕ٘ٛ٘ٝ

اظ تحّيُ ٚاضيا٘ؽ يزه َطفزٝ اؾزافازٜ    ، تفاٚت ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ٔٙاَك آٔٛظقي

  Fاؾزت ظيزطا ٔمزساض آٔزاضٜ      1H٘كاٍ٘ط پصيطـ فطييٝ آٔاضي  11٘اايح خسَٚ . زقٛ ٔي

 . اؾت 000/0زاضي تطاتط ٚ ؾُ  ٔٗٙي 975/16تطاتط 
 

 تيي هعلواى هٌاطق گًَاگَى آهَسضيتحليل ٍارياًس سزهايِ اجتواعي در  -11جدٍل 

 زضخٝ آظازي ٔدٕٛٔ ٔطتٗات ٔٙثٕ تيييطات
ٔياٍ٘يٗ 

 ٔطتٗات
 Fٔمساض 

ؾُ  

 يزاض ٔٗٙي

 تيٗ ٌطٚٞي
93809. 170 6 

15634. 

862 
975/16 000/0 

 042 .921 343 404 .315917 زضٖٚ ٌطٚٞي

 ----------- 349 574 .409726 وُ
 

داري  داًطگاُ ٍ سزهايِ اجتواعي تفاٍت هعٌيتيي رضتِ تحصيلي  -9-5فزضيِ 

 ٍجَد دارد. 

تٙسي ضقاٝ تحهيّي ّٕٔٗاٖ، تٝ ؾٝ ضقاٝ ّْٖٛ ا٘ؿا٘ي، ّْٖٛ پايزٝ  تا تٛخٝ تٝ تمؿيٓ

قٛز. تط اؾزاؼ ٘ازايح    ٚ فٙي ٚ ٟٔٙسؾي، اظ آظٖٔٛ تحّيُ ٚاضيا٘ؽ يه َطفٝ اؾافازٜ ٔي

اؾت تٙزاتطايٗ   019/0تطاتط تا  زاضيٚ ؾُ  ٔٗٙي 030/4تطاتط  H، ٔمساض آٔاضٜ 12خسَٚ 

 ٌيطز.  ٔٛضز تأييس لطاض ٔي 1Hفطو آٔاضي 

 ّاي تحصيلي گًَاگَىتحليل ٍارياًس سزهايِ اجتواعي در تيي هعلواى رضتِ -12جدٍل 

 ٔٙثٕ تيييطات
ٔدٕٛٔ 

 ٔطتٗات

زضخٝ 

 آظازي

ٔياٍ٘يٗ 

 ٔطتٗات
 Fٔمساض 

ؾُ  

 يزاض ٔٗٙي

 475 .1 2 950 .2 تيٗ ٌطٚٞي
030/4 019/0 

 366 .0 338 695 .123 زضٖٚ ٌطٚٞي
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 ----- 340 645 .126 وُ

  تزرسي هدل هفَْهي
پزصيط ٚ پٟٙزاٖ ٚ   ٖالٜٚ تط تحّيُ زٚ ٔاييطٜ، الظْ اؾت ضٚاتزٍ تزيٗ ٔاييطٞزاي ٔكزاٞسٜ    

ايٗ ٞزسف، تزا اؾزافازٜ اظ     س. تٝ ٔٙٓٛض ضؾيسٖ تٝ٘ضٚاتٍ ؾاذااضي ٔٛضز تطضؾي لطاض ٌيط

ٕ تحميك تط اؾاؼ زازٜ ٟٛٔي افعاض ِيعضَ، ٔسَ ٔف٘طْ آٚضي قزسٜ ٔزٛضز آظٔزٖٛ    ٞاي خٕز

افعاض ِيزعضَ ٚ تٗطيزف ٔاييطٞزا، ٔزسَ ظيزط      ٌيطز. پؽ اظ ٚضٚز اَالٖات زض ٘طْ لطاض ٔي

 ٌيط٘س.   ٞاي ٔسَ ٔٛضز تحّيُ لطاض ٔي تسؾت آٔسٜ وٝ زض ازأٝ قاذم
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 ّا هعيارّاي ًيكَيي تزاسش هدل تا دادُ
ا٘س وزٝ  ٔاٙٛٔ ٚ ٌٛ٘اٌٖٛ ،ٞاي ٔٗازالت ؾاذااضيطاي ٔسَٞاي تطاظ٘سٌي ت قاذم

ٞزاي  ٞزا تزٝ قزيٜٛ    تا ٌصقت ظٔاٖ زاوٕاً زض ماَ تٛؾٗٝ ٚ تىأُ ا٘س. أزا ايزٗ قزاذم   

اؾزت وزٝ   « ٔاضـ ٚ ٕٞىاضاٖ»تطيٗ آٟ٘ا ٔاّٗك تٝ ا٘س وٝ ٖٕسٜتٙسي قسٌٜٛ٘اٌٛ٘ي َثمٝ

تزيٗ نزفط ٚ يزه     GFI  ٚAGFIا٘س. قاذم تٙسي وطزٜآٟ٘ا ضا تٝ ُّٔك ٚ ٘ؿثي تمؿيٓ

ٞزاي   ٔاييط ٞؿاٙس ٚ ٞط چٝ تٝ ٖسز يه ٘عزيىازط تاقزٙس ٘يىزٛيي تزطاظـ ٔزسَ تزا زازٜ      
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(. تط اؾاؼ ٔسَ َطامزي قزسٜ،   103:1377ٔكاٞسٜ قسٜ تيكاط اؾت )لايي َثاَثايي،  

اؾت تٙاتطايٗ ٔسَ زاضاي تطاظـ ٘ؿثااً ذٛتي اؾزت ٚ ٔمزساض    GFI، 97/0ٔمساض قاذم 

ٔٗيزاضي   RMR اؾزت. ٔٗيزاض   GFI ، 95/0تهحي  يافاٝ قاذم تٗٙٛاٖ AGFI قاذم

ٞزا ٚ تٟٙزا زض اضتثزاٌ تزا ا٘زساظٜ ٚاضيزا٘ؽ ٚ       ٌيزطي ٔاٛؾزٍ تاليٕا٘زسٜ   اؾت تطاي ا٘ساظٜ

اؾت. ٞط چزٝ   23/0وٛٚاضيا٘ؽ لاتُ تفؿيط اؾت. ٔمساض ايٗ قاذم زض ُٔاِٗٝ مايط, 

RMR ٓزط تزطاظـ تٟازطي    تط تاقس، ٔسَ ٔزٛضز ٘ تطاي ٔسَ ٔٛضز آظٖٔٛ تٝ نفط ٘عزيه

اظ زلت تيكاطي تطذٛضزاض اؾزت   RMR، تٝ ٖٙٛاٖ اؾاا٘ساضز قسٜ SRMRزاضز. قاذم 

ٚ ٔمساض آٖ ٚلاي تطاتط نفط اؾت وٝ ٔسَ تٝ ٌٛ٘ٝ وأزُ تزطاظـ يافازٝ تاقزس زض ٔزسَ      

 تٛزٜ اؾت.  032/0تطاتط تا  SRMRمي قسٜ ٔمساض اَط

-ذزي »ضٚز، وٕيزت   تىاض ٔيٞايي وٝ تٝ ٔٙٓٛض تطاظـ وّي ٔسَ يىي زيٍط اظ آٔاضٜ

« زٚذزي »ماوي اظ تطاظـ تس ٚ ٔمازيط وٛچه « زٚذي»اؾت. ٕٔٗٛالً ٔمازيط تعضي « زٚ

« زٚذزي »٘كاٖ اظ ذٛتي تطاظـ ٔسَ زاضز. تطاي لًاٚت زض ٔٛضز وزٛچىي ٚ تعضٌزي    

(. تزسيٗ  125:  1378اؾزافازٜ ٕ٘زٛز )ؾزُّا٘ي تيطا٘زي،      P-Valueتايس اظ زضخٝ آظازي ٚ 

قٛز وٝ اضظـ ٖسزي آٖ زض ٔسَ ٔٛضز ٘ٓط  اؾافازٜ ٔي« زٚذي»ذم ٘ؿثي ٔٙٓٛض اظ قا

ٕٞرزٛا٘ي زاضز. تٙزاتطايٗ تطاؾزاؼ    « ٞٛضٔٗ ٚ ٌاضؾٖٛ»ايٗ ٖسز تا ٌفاٝ  اؾت وٝ  35/1

تٛاٖ ٌفت وٝ ٔسَ اظ تطاظـ ٔٙاؾثي تطذٛضزاض اؾزت. خزسَٚ   تسؾت آٔسٜ ٔي« زٚذي»

ٞاي ٔكاٞسٜ قزسٜ ٚ اٖاثزاض    ا زازٜ، آظٖٔٛ ٘يىٛيي تطاظـ ؾاذااض ٘ٓطي ُٔطح قسٜ ت13

 زٞس. ٌيطي ضا ٘كاٖ ٔيا٘ساظٜ اي ٚؾيّٝؾاظٜ

ضا زض ٔمايؿٝ تا ٔسَ نزفط   9/0تطاتط يا تعضٌاط اظ  NFI( ٔمساض 1980تٙاّط ٚ تٛ٘ت )

ا٘س. زض ٔسَ َطامي  ٞاي ٘ٓطي تٛنيٝ وطزٜ تٝ ٖٙٛاٖ قاذم ذٛتي تطاي تطاظ٘سٌي ٔسَ

تايزس زؾزت وزٓ     IFIتٛزٜ اؾت. ٔمزساض قزاذم    98/0قسٜ ٔمساض ايٗ قاذم تطاتط تا 

 تٛزٜ اؾت.   99/0تاقس وٝ زض ٔسَ َطامي قسٜ ٔمساض ايٗ قاذم تطاتط تا  90/0
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 ّاي هطاّدُ ضدُآسهَى ًيكَيي تزاسش ساختار ًظزي تا دادُ -13جدٍل 
Latent Variables Model 

 (Maltiple items per construct) 
 

 t Standardized path estimates Pathٔمساض  ٘ايدٝ  ضاتُٝ

 Γ21 *98/0 40/11 زاض اؾت.  ٔٗٙي

 Γ31 *74/0 86/6 زاض اؾت.  ٔٗٙي

 Γ41 *70/0 86/10 زاض اؾت.  ٔٗٙي

P-Value IFI NFI SRMR R. MR AGFI GFI df X2 
Latent 

Variables 

Model 07/0 99/0 
98/

0 
032/0 23/0 95/0 97/0 40 92/53 

 

ؾطٔايٝ اخإاٖي، اٖإاز اخإاٖي،  ، ضٚاتٍ تيٗ ٔفاٞيٓ ٟ٘فا13ٝتا تٛخٝ تٝ خسَٚ 

ٚ يطاية اؾاا٘ساضز  tزاض اؾت. ٔمازيط  ٞاي اخإاٖي ٔٗٙيٞٙداضٞاي اخإاٖي ٚ قثىٝ

وٙٙس. يطية تيٗ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚ اٖإاز  زاض تٛزٖ ضاتُٝ ضا تأييس ٔيقسٜ ٔٗٙي

ٖي ٚ ٞٙداضٞاي اخإاٖي تطاتط تا ، يطية تيٗ ؾطٔايٝ اخإا98/0اخإاٖي تطاتط تا 

 اؾت.  70/0ٞاي اخإاٖي تطاتط تا ٚ يطية تيٗ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚ قثىٝ 74/0

 

 گيزي  تحث ٍ ًتيجِ
زض ٘ٓطيزٝ  . تٛضزيزٛ ٚ فٛوٛيأزا تزٛز   ، چاضچٛب ٘ٓطي تحميك تيكاط ٔاىي تط آضاء پاتٙاْ

ٝ ، ٖإازا ٔا٘ٙس:يي ٞا اخإاٖي ضا  ِٔٛفٝ پاتٙاْ ٟٕٔاطيٗ اتٗاز ؾطٔايٝ ي ٞزا  ٔٗياضٞا ٚ قزثى

تزط ٔٙزافٕ   ، ٔفْٟٛ ؾطٔايٝ اخإزاٖي ، زض ضٚيىطز تحّيُ قثىٝ. زاز٘س ٔياخإاٖي تكىيُ 

ْ  . تأويزس زاضز ، ٞاي اخإزاٖي  ٔٛخٛز زض زاذُ قثىٝ ٔكزاضوت اخإزاٖي   ، اظ ٘ٓزط پاتٙزا

اٖإزاز ٘يزع تاٖزث تؿزٟيُ ٕٞىزاضي      . زٞزس  ٔزي ي تاِمٜٛ ٖٟس قىٙي ضا افعايف ٞا ٞعيٙٝ

يىزي اظ  . ٞط چٝ اٖإاز تيكاط تاقس امإاَ ٕٞىاضي ٘يع افعايف ذٛاٞزس يافزت  . قٛز ٔي
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فطٍٞٙزي اؾزت وزٝ زض لاِزة ٟ٘ازٞزاي       ؾطٔايٝ، ٟٕٔاطيٗ اقىاَ ؾطٔايٝ اظ ٘ٓط تٛضزيٛ

تٛا٘س ذاؾاٍاٜ ايزٗ ٘زٛٔ اظ    ٔيٚضـ طياتس ٚ ٟ٘از آٔٛظـ ٚ پ ٔيآٔٛظقي ٚ تطتياي ٕ٘ٛز 

 تاقس، ؾت ؾطٔايٝ وٝ ٔثاٙي تط تٟٗسات اخإاٖي ا

فٛوٛيأا ٔا٘ٙس پاتٙزاْ  ٞٙداضٞزاي ٕٞيزاضي ضا قزاِٛزٜ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ٔٗطفزي        

٘ٛيؿس:  فطو تط ايٗ اؾت وٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚخٛز ٞٙداضٞاي ضفااضي ٕ٘ايس ٚ ٔي ٔي

يي وٝ زض ايٗ تٗطيف خا ٞا اضظـ ٞٙداضٞا ٚوٙس.  ٔئثاٙي تطتكطيه ٔؿاٖي ضا ٔٙٗىؽ 

ي اضظقزي پيچيزسٜ وزٝ    ٞزا  كاطن تيٗ زٚ زٚؾت ٌطفاٝ تا ٘ٓاْ٘س اظ ٞٙداض ؾازٜ ٌٔيط ٔي

تزط اؾزاؼ   . (70: 1379، فٛوٛيأزا ) سٙز يات ٔزي ازأٝ ا٘س، ٜ وطز دازاي ٝ ٔصاٞة ؾاظٔاٖ يافا

ٖ ٔٛضز تطضؾي لطاض ٌطفت ٚ تزٝ  ااخإاٖي ّٕٔٗ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ، ي ٘ٓطيٞا چٙيٗ ضٞيافت

في اؾت تٙاتطايٗ ضتزٍ توٛضيزه   اظ آٖ خا وٝ ٔاٞيت تحميك تٛني. ط ٔٙدط ٌكتظي يافاٝ

تٝ ٚخٛز آٚضز چٖٛ چزاضچٛب ٘ٓزطي    ٞا تٛاٖ تيٗ چاضچٛب ٘ٓطي ٚ يافاٝ ٕيچٙسا٘ي ٘

  .اضاوٝ قسٜ نطفاً تطاي قاذم ؾاظي ٔٛضز اؾافازٜ لطاض ٌطفاٝ اؾت

ٔماِٝ، ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإزاٖي ٚ اتٗزاز آٖ زض تزيٗ ّٕٔٗزاٖ اؾزااٖ       ايٗؾؤاَ انّي 

ٞزاي   ٔفْٟٛ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض ايٗ ُٔاِٗٝ تط اؾزاؼ قزاذم  ٌيطي ايالْ اؾت. ا٘ساظٜ

ٞاي اخإزاٖي نزٛضت ٌطفزت. ٔاٛؾزٍ     اٖإاز اخإاٖي، ٞٙداضٞاي اخإاٖي ٚ قثىٝ

تٛزٜ وزٝ   9/2لؿٕاي،  5ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ اؾااٖ ايالْ زض يه َيف 

زٞس وٝ ( ٘كاٖ ٔي1386)ٞاي پػٚٞكي مؿيٙي ٚ زيٍطاٖ ٔاٛؾٍ تٝ تاال اؾت. اِثاٝ يافاٝ

اؾززااٖ ايززالْ تززاالتطيٗ ٔيززاٍ٘يٗ ؾززطٔايٝ اخإززاٖي ٚ وٕاززطيٗ ا٘حززطاف ٔٗيززاض زض تززيٗ 

( ٚ ؾزٗازت  1389ايٗ زض ماِي اؾت وٝ زض ُٔاِٗٝ ؾزپيس٘أٝ )  .زاضزضا ٞاي وكٛض  اؾااٖ

( ٔياٍ٘يٗ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٔاٛؾٍ تٝ پاييٗ تسؾت آٔسٜ اؾت. ُٔاِٗزٝ مميمايزاٖ   1385)

 5( ٘كاٖ زازٜ وزٝ ٔيزعاٖ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ّٕٔٗزاٖ زض يزه َيزف        1387ٖ )ٚ ٕٞىاضا

( ٘كاٍ٘ط ايٗ تٛزٜ وٝ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي 1387تٛزٜ ٚ ُٔاِٗٝ زالٚيع ) 54/2لؿٕاي، 

زض تيٗ ّٕٔٗاٖ زض مس ٔاٛؾٍ اؾت. ٔاٛؾٍ ٔيزعاٖ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي زض تزيٗ ّٕٔٗزاٖ      
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لؿزٕاي تزٝ تطتيزة     5يالْ زض يزه َيزف   ٔمُٕ اتاسايي، ضإٞٙايي ٚ ٔاٛؾُٝ زض اؾااٖ ا

 اؾت.   7/2ٚ  8/2، 2/3

تحّيُ ٚ تطضؾي فطييات زض ؾُ  زٚ ٔاييطٜ ماوي اظ آٖ اؾت وزٝ ٔيزعاٖ اٖإزاز    

زاضي تا ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ ضإٞٙزايي ٚ ٔاٛؾزُٝ   اخإاٖي ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ اتاسايي تفاٚت ٔٗٙي

زاضي اظ ٘ٓط ، تفاٚت  ٔٗٙيزاضز. تيٗ ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ اتاسايي تا ّٕٔٗاٖ ضإٞٙايي ٚ ٔاٛؾُٝ

ؾاذااض قثىٝ اخإاٖي ٚخٛز زاضز. ٔيعاٖ ٞٙداضٞاي اخإاٖي ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ ٔاٛؾزُٝ ٚ  

زاضي تا يىسيٍط زاض٘س ِٚزي تفزاٚتي زض تزيٗ ّٕٔٗزاٖ ضإٞٙزايي تزا       اتاسايي تفاٚت ٔٗٙي

زٞس وٝ ٔيزعاٖ  ّٕٔٗاٖ اتاسايي ٚ ٔاٛؾُٝ ٔكاٞسٜ ٘كسٜ اؾت. ٘اايح آظٖٔٛ قفٝ ٘كاٖ ٔي

زاضي تزا ّٕٔٗزاٖ ٔمُزٕ    ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ ٔمُزٕ اتازسايي تفزاٚت ٔٗٙزي    

زاضي ضإٞٙايي ٚ ٔاٛؾُٝ زاضز. تيٗ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي ظ٘اٖ ٚ ٔطزاٖ تفزاٚت  ٔٗٙزي  

ٔكاٞسٜ قسٜ ٚ ٔاٛؾٍ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ظ٘زاٖ تزيف اظ ٔزطزاٖ تزٛزٜ وزٝ ٘ازايح       

( ٚ 1387وٙزس. ُٔاِٗزٝ وؿزا٘ي )   يزيٝ ضا تأييزس ٔزي   ( ٘يع ايزٗ فط 1387ُٔاِٗٝ تطغٕسي )

وٙٙس ِٚي ٔياٍ٘يٗ ؾطٔايٝ اخإايٗي زض  زاض ضا تأييس ٔي ( ٘يع تفاٚت ٔٗٙي1389ؾپيس٘أٝ )

زاض ٚ ٔثثازي  تيٗ ٔطزاٖ تيف اظ ظ٘اٖ تٛزٜ اؾت. تيٗ ؾٗ ٚ ؾطٔايٝ اخإاٖي ضاتُٝ ٔٗٙزي 

( ٘يع ايٗ ضاتُٝ ضا تأييزس  1387( ٚ زالٚيع )1387ٔكاٞسٜ قسٜ وٝ ٘اايح ُٔاِٗٝ تطغٕسي )

وٙٙس. ٘اايح ُٔاِٗٝ وطيٓ وؿا٘ي ٘كاٖ زازٜ وزٝ تزيٗ ؾزٗ ٚ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ضاتُزٝ       ٔي

(. تزيٗ ٔيزعاٖ تحهزيالت ٚ ؾزطٔايٝ     1387 زاض ٚ ٔٗىٛؾزي ٚخزٛز زاضز )وؿزا٘ي،     ٔٗٙي

( ٚ 1387زاض ٚ ٔثثاي ٔكاٞسٜ قسٜ  وزٝ  ٘ازايح ُٔاِٗزٝ تطغٕزسي )     اخإاٖي ضاتُٝ ٔٗٙي

 وٙٙس.  ( ٘يع ايٗ ضاتُٝ ضا تأييس ٔي1387ي )وؿا٘

ٌيطي ؾطٔايٝ اخإزاٖي، اظ ٔزسَ ؾزاظي ٔٗزازالت     تٝ ٔٙٓٛض زؾاياتي تٝ ٔسَ ا٘ساظٜ

ٌيطي اظ ٘طْ افطاظ ِيعضَ اؾافازٜ قسٜ اؾت. ٔسَ تطؾزيٓ قزسٜ ٘كزاٍ٘ط    ؾاذااضي تا تٟطٜ

ٝ تطاظـ ٔٙاؾة زازٜ ٝ    ٞاي تدطتي تا ٔسَ ٘ٓطي تحميك اؾت وز ذزٛتي اظ   ايزٗ ٘ايدزٝ تز

ٌيطي تسؾت آٔزسٜ،  ٞاي ٔحاؾثٝ قسٜ، لاتُ اضظياتي اؾت. زض ٔسَ ا٘ساظٜ َطيك  قاذم
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ا٘زس وزٝ تزٝ ٘زٖٛي     زاض تٛزٜٞاي اخإاٖي ٔٗٙئفاٞيٓ اٖإاز اخإاٖي، ٞٙداضٞا ٚ قثىٝ

 ا٘س.  (  تياٖ قس1380ٜٞاي ؾطٔايٝ اخإاٖي ٞؿاٙس وٝ تٛؾيّٝ پاتٙاْ ) ٕٞاٖ قاذم

تٛاٖ ازٖا وطز وٝ  زاض تٛزٜ اؾت، ٔي ايٙىٝ ضاتُٝ ٔاييطٞا ٔٗٙي ٝ زض ٔدٕٛٔ تا تٛخٝ ت

ٞايي وزٝ ٔثٙزاي ٘ٓزطي آٖ     تطذٛضزاض تٛزٜ ٚ اظ ٘ٓطيٝ پػٚٞف اظ پكاٛا٘ٝ ٘ٓطي ٔحىٕي 

 .  تاقٙس ٞا لاتُ تٕٗيٓ تٝ خأٗٝ آٔاضي ٔيٕ٘ايس ٚ اظ ايٗ ضٚ يافاٝتٛز٘س، مٕايت ٔي

 

 پيطٌْادّا
ٝ     ٌيطي اظ ٘ااتٝ ٔٙٓٛض تٟطٜ - ٞزا ٚ اتٗزاز   يح ؾزطٔايٝ اخإزاٖي الظْ اؾزت تزٝ خٙثز

ٞاي اخإزاٖي تٛخزٝ ٌزطزز.    ٌٛ٘اٌٖٛ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٕٞا٘ٙس اٖإاز، ٞٙداضٞا ٚ قثىٝ

     ٝ ٞزاي ؾزطٔايٝ اخإزاٖي    تٛخٝ تيف اظ ا٘ساظٜ تٝ يه خٙثزٝ ؾزثة تًزٗيف ؾزايط خٙثز

يؿاي ٞٓ تٝ ضٚاتٍ قٛز. تٙاتطايٗ تٝ ٔٙٓٛض افعايف ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ، تا ٔي

 ٝ -ٚ اٖإاز تيٗ ّٕٔٗاٖ تٛخٝ قٛز ٚ ٞٓ تٝ خايٍاٜ ٚ ٔٛلٗيت اخإاٖي ّٕٔٗاٖ زض تط٘أز

 والٖ الاهازي ٚ اخإاٖي. ضيعي 

ٌيزطي  تا تٛخٝ تٝ چٙس تٗسي تٛزٖ ٔفْٟٛ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚ زقٛاض تٛزٖ ا٘زساظٜ  -

ؾزطٔايٝ اخإزاٖي   ٞاي  ضؾس وٝ تالـ خٟت اٖاثاضؾاظي قاذمايٗ ٔفْٟٛ، تٝ ٘ٓط ٔي

 يطٚضي تاقس.  

(  أا 9/2ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ اؾااٖ ايالْ تاالتط اظ مس ٔاٛؾٍ اؾت ) -

ٔمساض ٔاٛؾٍ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ ٔاٛؾُٝ وٕاط اظ ٔمإَ زيٍط اؾزت  

تزيٗ   ضيعي  تزطاي تٟثزٛز ؾزطٔايٝ اخإزاٖي زض    (، تٙاتطايٗ ايداز تؿاط الظْ ٚ تط٘ا7/2ٝٔ)

 ّٕٔٗاٖ ٔمُٕ ٔاٛؾُٝ يطٚضي اؾت.  

زض تيٗ ّٕٔٗاٖ اؾااٖ زض مس ٔاٛؾٍ اؾت. اٖإازؾزاظي اظ ؾزٛي    اٖإاز ضؾٕي  -

٘اپصيط اؾت. تٝ ٔٙٓزٛض ايزٗ اٖإزاز ؾزاظي      ٞاي زِٚاي أطي اخاٙابماوٕيت ٚ زؾاٍاٜ

تطٌعاضي خّؿات ٌفاٍٛي آظاز فطٍٞٙياٖ تا ضويؽ ازاضٜ قٟطؾااٖ ٚ ٔزسيطوُ يزطٚضت   

 ز. زاض
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ٞا ٚ ٔٙزاَك آٔٛظقزي   ايٗ وٝ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ قٟطؾااٖ  تا تٛخٝ تٝ -

زٞس وٝ ُٔٙمٝ ّٞيالٖ زاضاي وٕاطيٗ ٔيزعاٖ ؾزطٔايٝ اخإزاٖي ٚ    ٔٛضز تطضؾي، ٘كاٖ ٔي

، ا٘داْ ُٔاِٗزٝ ويفزي تزٝ ٔٙٓزٛض     ٞؿاٙس ُٔٙمٝ ٔٛؾياٖ زاضاي  تيكاطيٗ ؾطٔايٝ اخإاٖي

 ٞاي زاضاي تيكاطيٗ ٔيعاٖ ؾطٔايٝ اخإاٖي الظْ اؾت.  طؾااٖاٍِٛتطزاضي اظ ٔٙاَك ٚ قٟ

تٝ ٔٙٓٛض افعايف ٔكاضوت ٚ اٖإاز اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗاٖ الظْ اؾت وٝ ظٔيٙٝ  -

 ٞاي ترههي فطاٞٓ ٌطزز. ٞا ٚ ٌطٜٚتط ا٘دٕٗٚ تؿاط الظْ تطاي تكىيُ ٔٙاؾة

اٖي زض تزيٗ ّٕٔٗزاٖ   ٞاي اخإز زض تيٗ اتٗاز ؾطٔايٝ اخإاٖي، تٗس ؾاذااض قثىٝ -

تط اؾت وٝ يىي اظ زاليُ آٖ پاييٗ تزٛزٖ ٔكزاضوت ٔزس٘ي زض تزيٗ ّٕٔٗزاٖ اؾزت       پاييٗ

تٙاتطايٗ الظْ اؾت اظ َطيك اتراش ؾياؾزت ٚ ضاٞثزطز    .لؿٕاي( 5زض َيف  3/2)ٔياٍ٘يٗ 

ٔٙاؾة ظٔيٙٝ ٚ تؿاط تٟثٛز ٔكاضوت ٚ ا٘ؿداْ اخإاٖي زض تزيٗ ّٕٔٗزاٖ فزطاٞٓ ٌزطزز.     

ٞاي ٌؿاطـ ٚ ٘فٛش خأٗٝ ٔس٘ي زض ظ٘سٌي ٚ وٙف افزطاز، فًزاي تزاظ ٚ    يىي اظ ظٔيٙٝ

 ٌؿاطزٜ ٍٕٞا٘ي تطاي ٔكاضوت ٚ فٗاِيت اؾت.  

 

 هٌاتع
 ي٘ٓززط يتطضؾزز(، 1388. )نززٛٔٗٝ، ظٞززطا يمًززطت ؛ٗيمؿزز، يياتٛاِحؿززٗ تٟٙززا -

  .1 قٕاضٜ ،يفصلٌاهِ علَم رفتارطاٖ، يا زض  ياخإاٖ  يٞا پػٚٞف

ٝ ، (1383. )ّٖيطيا، ؾيس ٟٔسي؛ قيطٚا٘ي، اِٛا٘ي - ُ ،  اخإزاٖي  ؾزطٔاي  ٔحزٛضي  انز

 .147 قٕاضٜ ،پا٘عزٞٓ ؾاَ ،تدتيز هاٌّاهِ، تٛؾٗٝ

 تطخٕزٝ: ، آهيَس سزهايِ اجتواعي ٍ يادگيزي داًيص (، 1387. )ا٘سضؾٖٛ، خٖٛ. تي -

 . 15 ٔحٕس ُِٗ ّٖيعازٜ ٚ آٖٓ ٔمسؼ، ضاٞثطز، قٕاضٜ

ؾطٔايٝ اخإزاٖي ٚ خزطْ زض   (، تحّيُ ضاتُٝ 1384. )ٔثاضوي، ٔحٕس ؛چّثي، ٔؿٗٛز -

 . 2، زٚضٜ قكٓ قٕاضٜضٌاسي ايزاى هجلِ جاهعِ ،ؾُٛح ذطز ٚ والٖ
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هجوَعيِ هقياالت   (. ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚخأٗزٝ ٔزس٘ي،   1384. )فٛوٛيأا، فطا٘ؿيؽ -

 ، ا٘اكاضات قيطاظٜ.  سزهايِ اجتواعي

زض  ٞاي ِيعض ٞاي ؾاذااض وٛٚاضيا٘ؽ يا ٔسَ ٔسَ(، 1374. )ٔحٕٛز ،يولايي َثاَثا -

 ،ؾاَ اَٚ، ًطزيِ داًطكدُ ادتيات ٍ علَم اًساًي داًطگاُ تثزيشّْٖٛ اخإاٖي، 

 . 2قٕاضٜ ٔؿّؿُ

-تطضؾي ٚيٗيت ؾطٔايٝ اخإاٖي ذا٘ٛازٜ زض  تيٗ زا٘ف(، 1387. )ٚضٔعياض، ٟٔسي -

 .  65-66، ؾاَ زٚاظزٞٓ، قٕاضٜ سريثارآٔٛظاٖ ؾاَ ؾْٛ قٟط ؾٙٙسج، 

افكزيٗ   تطخٕٝ:، تٝ وٛقف وياٖ تاخثرف، ايِّاي سزهضكل(، 1384. )تٛضزيٛ، پيط -

 ٘كط قيطاظٜ.  :ذاوثاظ ٚ مؿٗ پٛياٖ، تٟطاٖ

 .ا٘اكاضات ضٚـتٟطاٖ: ، ًحَُ اًجام تحقيقات اجتواعي(، 1377. )تيىط، تطظاَ -

، ٔحٕزستمي زِفزطٚظ   تطخٕزٝ:  ،ّاي هدًي دهَكزاسي ٍسٌت(. 1380. )پاتٙاْ، ضاتطت -

 .٘كطغسيطتٟطاٖ: 

اخإاٖي ٚ  ؾطٔايٝ، (1382. )ٔؿٗٛز، وٛٞؿاا٘ي ٘ػاز؛ ٔطاز، ثمفي ؛ وياٖ، تاج ترف  -

رفاُ ، اخإاٖي زض ايطاٖ أطٚظ( تطضؾي ٚيٗيت ؾطٔايٝ) ي اخإاٖي ٞا ؾياؾت

 (.اخإاٖي ؾياؾت ٘أٝ ٚيػٜ)(، 10) 3 قٕاضٜ ،اجتواعي

زض ٘ٓطيات والؾيه   ٔفْٟٛ ؾطٔايٝ، (1384. )ٔطييٝ، غالٔٗثاؼ؛ ٔٛؾٛي، تٛؾّي -

 11،  قٕاضٜ  ًاهِ علَم اجتواعي، ي ؾطٔايٝ اخإاٖيٞا ويس تط ٘ٓطيٝٚ خسيس تا تا

 .(26پياپي )

ٝ (، 1386. )ؾيس أيطمؿيٗ ٚ زيٍطاٖ مؿيٙي،  - تٙزسي ؾزطٔايٝ اخإزاٖي زض تزيٗ     ضتثز

 .  26، ؾاَ ٞفآ، قٕاضٜ پضٍّطي رفاُ اجتواعي  فصلٌاهِ علويٞاي وكٛض،  اؾااٖ

ط ؾطٔايٝ اخإاٖي تط فٗاِيت قيّي زتيطاٖ تأثي(، 1387. )مميماياٖ، ٔٙهٛض ٚ زيٍطاٖ -

ٚ  17، قٕاضٜ داًص ٍ پضٍّص در علَم تزتيتئمُٕ ٔاٛؾُٝ قٟطؾااٖ انفٟاٖ، 

18.   
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تطضؾي ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تيٗ ّٕٔٗزاٖ قٟطؾزااٖ ٔطيزٛاٖ،     (، 1387. )زالٚيع، ّٖي -

 .  65-66قٕاضٜ ، ؾاَ زٚاظزٞٓ، سريثار

ٔمايؿٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚ پايٍاٜ الاهزازي  ، (1388. )؛ ٔحثٛتي، ضياؾاالضظازٜ، ٘ازض -

فصلٌاهِ آٔٛظاٖ پيف زا٘كٍاٞي قٟط اضٚٔيٝ، اخإاٖي زض ٔٛفميت تحهيّي زا٘ف

   .47قٕاضٜ ، علَم اجتواعي

ٖ  ،ؾطٔس - ٖ ّياي تحقييق در عليَم رفتياري     رٍش(، 1381. )ظٞطٜ ٚ زيٍزطا  :، تٟزطا

 ا٘اكاضات آٌاٜ. 

هجلِ تحقيقيات  يٝ اخإاٖي زض ايطاٖ، تطآٚضز ضٚ٘س ؾطٔا(، 1385. )ؾٗازت، ضمٕاٖ -

 . 4، قٕاض43ٜ، زٚضٜ اقتصادي

، ؾطٔايٝ اخإاٖي: ٔفاٞيٓ انّي ٚ چاضچٛب ٘ٓطي، (1380. )ٔطيٓ، قطيفياٖ ثا٘ي -

 . 2ؾاَ اَٚ قٕاضٜ ، رفاُ اجتواعي

ؾطٔايٝ اخإاٖي زض ايزطاٖ: ٚيزٗيت ٔٛخزٛز،    (، 1386. )ٖثساِّٟي، ٔحٕس ٚ زيٍطاٖ -

، پضٍّطي رفياُ اجتوياعي    فصلٌاهِ علويقٙاؾي ٌصاض،  زٚضٕ٘اي آيٙسٜ ٚ أىاٖ

 .  25ؾاَ قكٓ، قٕاضٜ 

 تطخٕزٝ: ، پاياى ًظن، سزهايِ اجتوياعي ٍ حفيآ آى  (، 1379. )فٛوٛيأا، فطا٘ؿزيؽ  -

 .ايطا٘ياٖ  ا٘اكاضات خأٗٝ، تٟطاٖ: غالٔٗثاؼ تٛؾّي

 -ؾطٔايٝ اخإزاٖي ٚ تٛؾزٗٝ الاهزازي    (، 1385. )فيطٚظآتازي، ؾيسامٕس ٚ زيٍطاٖ -

 .  23، ؾاَ قكٓ، قٕاضٜ فصلٌاهِ رفاُ اجتواعياخإاٖي زض والٖ قٟط تٟطاٖ، 

پذيزي در  تزرسي راتطِ تيي سزهايِ اجتواعي ٍ قاًَى(، 1389. )لاؾٕي، ياضٔحٕزس  -

 ايالْ.  ، زا٘كٍاٜ تيي هزدم استاى ايالم

ًطييزيِ   ٞززاي ِيززعضَ ٚ ؾززاذااض آٟ٘ززا، ضٚـ (، 1377. )لايززي َثاَثززايي، ٔحٕززٛز -

 . 2قٕاضٜ ٔؿّؿُ  4، ؾاَ ادتيات ٍ علَم اًساًي داًطگاُ تثزيش داًطكدُ
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ٌيطي ؾطٔايٝ اخإاٖي زض تزيٗ  تطضؾي ٖٛأُ ٔؤثط تط قىُ(، 1387. )وؿا٘ي، وطيٓ -

 ،ضقاٝ تط٘أٝ ضيعي ضفاٜ اخإزاٖي  ،كارضٌاسي ارضد ًاهِپاياىخٛا٘اٖ قٟط ايالْ، 

 زا٘كٍاٜ ٖالٔٝ َثاَثاوي.  

تٟزطاٖ:  ٔٙٛچٟط نثٛضي،  تطخٕٝ:، دّاي ًظزيِ اجتواعيتٌيا(، 1377. )وّٕٗ، خيٕع -

 .٘كط ٘ي

سى ٍ ، اخإاٖي پيأسٞاي خٙؿياي ترطية ؾطٔايٝ، (1382. )ؾٗيس، ٔس٘ي لٟفطذي -

 .1قٕاضٜ ، تَسعِ ٍ سياست )پضٍّص سًاى(

ٔمايؿٝ ؾطٔايٝ اخإاٖي زا٘كدٛياٖ زا٘كزٍاٜ تٟزطاٖ ٚ   (، 1387. )ٔطقسي، اتٛاِفًُ -

ِ  ٞاي تٟزطاٖ،  ٍي ٚ ٞٙطي زا٘كٍاٜٞاي فطٞٙاًٖاي واٖ٘ٛ ضٌاسيي   هجليِ جاهعي

 .4ٚ  3ٕاضٜ ، زٚضٜ ٟ٘ٓ، قايزاى

ؾطٔايٝ اخإاٖي ٚ تثٗات آٖ تطاي تٛؾزٗٝ،  (، 1384. )ِٚٚىان، ٔايىُ ٚ ٘اضياٖ زيپا -

 .  .ا٘اكاضات قيطاظٜتٟطاٖ: ، هجوَعِ هقاالت سزهايِ اجتواعي

ٖي تزيٗ زتيزطاٖ ٔزطز ٚ ظٖ    اي اٖإاز اخإاتطضؾي ٔمايؿٝ(، 1389. )ٚيؿي، ضيٛاٖ -

ٝ  پاياى ًاهِ كارضٌاسي ارضيد ٔمُٕ ضإٞٙايي قٟط ايالْ،   ،ّٖزْٛ اخإزاٖي   ضقزا

 زا٘كٍاٜ پياْ ٘ٛض تٟطاٖ.  
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