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 قٙبؾي وبضثطزي خبٔؿٝ

 1392ثٟبض ،اَٚ، قٕبضٜ (49)، قٕبضٜ پيبپي چٟبضْؾبَ ثيؿت ٚ 

 18/4/1391: تبضيد پصيطـ            10/9/130: تبضيد زضيبفت

 123-136نم 

كًتاٌ  در ظفرَایآن وگرش بٍ ديچرخٍ ي ميسان اظتفادٌ از شىاختي رابطٍ  تحليل جامعٍ
 درين شُری

 

 اؾتبزيبض ٌطٜٚ ؾّْٛ اختٕبؾي زا٘كٍبٜ يبؾٛجظيريض احمدی، 
 زا٘كٍبٜ يبؾٛج ؾّْٛ اختٕبؾياؾتبزيبض ٌطٜٚ علي حيدری، 
 اؾتبزيبض ٌطٜٚ ؾّْٛ اختٕبؾي زا٘كٍبٜ يبؾٛجاصغر ميرفردی، 

 قٙبؾي زا٘كدٛي وبضقٙبؾي اضقس خبٔؿٝمرداوي، زَرا 
 

 چکيدٌ

ثبؾث قسٜ اؾت ٔؿبئُ اختٕبؾي ٔتؿسزي زض قهٟطٞب، ثهٛيػٜ قهٟطٞبي ثهعضي، ثهٝ       ،ٌؿتطـ اؾتفبزٜ اظ اتٛٔجيُ

ٚ يه ضٚيىطز اؾبؾي زض ٔمبثّٝ ثب ايٗ ٔؿبئُ اختٕبؾي، ٌؿتطـ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ زض  . ٚخٛز آيس ُ  حٕهُ   ٘مه

ؾسْ . قٟطٞبي ثعضي ز٘يب اؾتمجبَ قسٜ، أب زض ايطاٖ ٞٙٛظ تٛؾؿٝ ٘يبفتٝ اؾتثؿيبضي اظ زض زضٖٚ قٟطي اؾت وٝ 

تٛا٘س ٘مف ٟٕٔهي   ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ ٘يع ٔي. ٌؿتطـ فطًٞٙ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ٔتأثط اظ ؾٛأُ ٔتؿسزي اؾت

ايهٗ اؾهبؼ، پهػٚٞف    ثهط  . اؾهت  زض ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ زاقتٝ ثبقس، أب ايٗ ضاثطٝ وٕتط ثطضؾي لطاض قسٜ 

حبضط ثٝ ز٘جبَ آٖ اؾت وٝ ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ضا زض ؾفطٞبي وٛتبٜ زضٖٚ قٟطي ثطضؾي ٚ اضتجهب  آٖ ضا  

ؾبِٝ قهٟط  15-64خبٔؿٝ آٔبضي، ٔطزاٖ . ضٚـ ا٘دبْ پػٚٞف، پيٕبيكي اؾت. آظٖٔٛ ٕ٘بيس  ثب ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ

ٝ     ثب اؾتفبزٜ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ٘فط ثٝ ؾٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، تؿييٗ ٚ  400انفٟبٖ ٞؿتٙس وٝ اي ا٘ترهبة  ٌيهطي تههبزفي چٙهس ٔطحّه

، پطؾكٙبٔٝ ٔحمك ؾبذتٝ اؾت وٝ اؾتجبض آٖ ثٝ ضٚـ تحّيُ ؾبّٔي ٚ پبيبيي آٖ ثهب اؾهتفبزٜ اظ   تحميكاثعاض . قس٘س

زٞٙس، ٔيهعاٖ اؾهتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ زض ثهيٗ      ٞبي تحميك ٘كبٖ ٔي يبفتٝ. ضطيت آِفبي وطٚ٘جبخ ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت

قهٛز ٔيهعاٖ    تط ٔي ٞبي تحّيّي ثيبٍ٘ط ايٗ ٞؿتٙس وٝ ٞط چٝ ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ ٔثجت بييٗ اؾت، أب يبفتٝٔطزاٖ پ

ٞبي تحميك، ثب تمٛيت ٍ٘طـ قهٙبذتي ٚ احؿبؾهي    ثط ايٗ اؾبؼ، ثب تٛخٝ ثٝ يبفتٝ. يبثس اؾتفبزٜ اظ آٖ افعايف ٔي

ٚ   قٟطٚ٘ساٖ ثٝ زٚچطذٝ ٔي ٘مهُ وٛتهبٜ زضٖٚ قهٟطي ٌؿهتطـ      تٛاٖ فطًٞٙ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ ضا زض حٕهُ 

 .  ثركيس

 ؾٛاضي، انفٟبٖ حُٕ ٚ ٘مُ، ٍ٘طـ، زٚچطذٝ: َای كليدی ياشٌ
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 مقدمٍ
ضٚيهٝ اؾهتفبزٜ اظ ٚؾهبيُ ٘مّيهٝ ٔٛتهٛضي       ٌؿتطـ ثي

ثبؾث پيسايف ٔؿبئُ اختٕبؾي ٔتؿسزي زض قٟطٞب، ثهٝ  

ٗ  . ٚيػٜ قهٟطٞبي ثهعضي قهسٜ اؾهت      تطافيهه ؾهٍٙي

ٝ ضههطة ٚ خههط  ، تهههبزفبم ٔٙدههط ثهه(2000ثههطاٖٚ، )

 ، وهٓ تحطوهي ٚ چهبلي   (2009ؾبظٔبٖ ثٟساقهت خٟهب٘ي،   )

 ، آِٛزٌي نٛتي(25: 2008؛ ثٝ ٘مُ اظ ّٕٞهث،  2008ٚازٚا، )

، ٌؿهتطـ  (1380 حدهت، ) ، آِهٛزٌي ٞهٛا  (1376 لطيت،)

ٞهبي خؿهٕي ٔب٘ٙهس ؾهطزضز، ؾهٛظـ چكهٓ،        آؾيت

ٖ ٘بضاحتي  ٞهب ٞبي تٙفؿي، لّت ٚ ؾطٚق، ثطذي ؾهطاب

ثهههبهذطٜ، افهههعايف ٔههههط   ٚ (1380 اِهههسيٗ،غيهههب )

ثطذهي اظ پيبٔهسٞبي    (2000ثطاٖٚ، ) ٞبي فؿيّي  ؾٛذت

ٔؿتميٓ افهعايف حٕهُ ٚ ٘مهُ ٔٛتهٛضي زض قهٟطٞبي      

يه ضٚيىهطز ٟٔهٓ زض پبؾهد ثهٝ ٔؿهبئُ      . ثعضي اؾت

اختٕههبؾي ٘بقههي اظ وههبضثطز ٚؾههبيُ ٘مّيههٝ ٔٛتههٛضي   

زضحٕههُ ٘مههُ قههٟطي، ثههٛيػٜ ؾههفطٞبي وٛتههبٜ زضٖٚ 

 زٜ اظ زٚچطذهٝ اؾهت  قٟطي، ٌؿتطـ فطٞٙهً اؾهتفب  

وهٝ ثهٝ ؾّهت زاضا ثهٛزٖ      (468: 2007ٔٛ٘ي ٚ ٕٞىهبضاٖ،  )

ٚ  ٔحيطههي  -ٔعايههبي التهههبزي، تطافيىههي، ظيؿههت  

خؿٕي، ثٝ اٛض ٌؿتطزٜ زض قٟطٞبي ثعضي وكٛضٞبي 

: 2009ثطاٖٚ، ) تٛؾؿٝ يبفتٝ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت

ٓ ثٝ ِحبظ التهبزي، . (26 ٞهبي وهٓ    زٚچطذٝ اظ ؾيؿهت

٘ؿهجت ثهٝ   آٖ ٞبي ثبثت ٚخهبضي  عيٙٝٔهط  اؾت، ٞ

ٞهبي   ، ثؿيبض وٓ اؾت ٚ ثٝ ؾهٛذت ٝ٘مّيّ يطؾبيط ٚؾب

 اظ ثؿهس تطافيىهي،  . (127: 2000ثطاٖٚ، )فؿيّي ٘يبظ ٘ساضز 

تهٛاٖ   قٛز، ظيطا ٔهي  زٚچطذٝ ثبؾث وبٞف تطافيه ٔي

وٙهس، قهف    زض فضبيي وهٝ يهه اتٛٔجيهُ اقهمبَ ٔهي     

وٙهس،   زٚچطذٝ، ٚ زض فضبيي وٝ يه اتٛٔجيُ پبضن ٔي

ثهٝ ؾههٜٚ،   . (45  :2008ٔيهطا،  ) ثيؿت زٚچطذٝ خبي زاز

ي وٛتبٜ زضٖٚ قهٟطي،  ٞبٔؿبفتؾطؾت زٚچطذٝ زض 

ٌتهطظِجٗ ٚ ٕٞىهبضاٖ،   ) ط ٘مّيهٝ اؾهت  يثيف اظ ؾبيط ٚؾب

، زٚچطذهٝ، زي  ٔحيطي  - ظيؿتاظ ثؿس . (302: 2007

وٙهس ٚ ثهٝ ايهٗ ؾّهت ثبؾهث       اوؿيسوطثٗ تِٛيهس ٕ٘هي  

ثهٝ  . (468: 2007ٚ ٕٞىهبضاٖ،   ٔٛ٘ي)قٛز  آِٛزٌي ٞٛا ٕ٘ي

قهٛز   ؾهٜٚ، زٚچطذٝ ثبؾث آِٛزٌي نٛتي ٘يهع ٕ٘هي  

اظ ثؿس ؾهٔتي، زٚچطذهٝ، تحهطن   . (245: 1998ثطٚن، )

زٞس ٚ ثهب پيكهٍيطي اظ تٙجّهي ٚ چهبلي،      ضا افعايف ٔي

ٚ ( 139: 1975ِيهٙ،،  ) ثركس تٙبؾت فيعيىي ضا ثٟجٛز ٔي

ٞ  نسا ثٝ زِيُ وبٞف ؾط ٚ  ف آِٛزٌي ٞٛا، ثبؾهث وهب

ٞهبي لّجهي ٚ افهت قهٙٛايي      اذتههم ؾهجي، ثيٕبضي

 .(103: 2001قيٟبٖ، ) ٌطزز ٔي

ا٘س فطًٞٙ اؾتفبزٜ  ثؿيبضي اظ وكٛضٞب تهـ وطزٜ

اظ زٚچطذٝ ضا ثٛيػٜ زض ؾفطٞبي وٛتبٜ زضٖٚ قهٟطي  

   ٝ اي وهٝ ؾهٟٓ زٚچطذهٝ زض     ٌؿتطـ زٞٙهس؛ ثهٝ ٌٛ٘ه

، ثطيتب٘يهب  % 1ؾفطٞبي زضٖٚ قٟطي، زض ايبهم ٔتحسٜ 

ٚ ّٞٙههس % 18، زائٕههبضن %10، إِٓههبٖ %3فطا٘ؿههٝ ، 2%

ثهب ايهٗ حهبَ،     .(391: 2010پهٛچط ٚ ثهّٛٞط،  ) اؾت% 25

ٌؿتطـ فطًٞٙ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ثب ٔٛا٘هؽ ظيهبزي   

ضغهٓ   زض ايهطاٖ، ؾّهي  . (201: 1387ثطاٖٚ، ) ضٚثٝ ضٚؾت

ضٚيٝ حُٕ ٚ ٘مُ ٔٛتٛضي،  ايٗ وٝ تجؿبم ٌؿتطـ ثي

قىبض اؾهت، فطٞٙهً   ثٝ ٚيػٜ زض وهٖ قٟطٞب، وبٔهً آ

ٞٙههٛظ تٛؾههؿٝ ٘يبفتههٝ ٚ حتههي    اؾههتفبزٜ اظ زٚچطذههٝ،

: 1384ٟٔٙسؾيٗ ٔكهبٚض ٌهصض ضاٜ،   ) وبٞف ٘يع زاقتٝ اؾت

ثطاي ٔثبَ، زض وهٖ قٟط انفٟبٖ،  .(2: 1384؛ ؾبِٕي، 49

زضنهس ؾهفطٞبي زضٖٚ    4/15ثهيف اظ   1360زض زٞٝ 

قس، أب ٞهٓ اوٙهٖٛ ايهٗ     قٟطي، ثب زٚچطذٝ ا٘دبْ ٔي

ثهب  . (1389 ٘ٛضيبٖ،) زضنس وبٞف يبفتٝ اؾت 5ٝ ٔيعاٖ ث

تٛخٝ ثٝ ٚضؿيت ذهبل وههٖ قهٟطٞبي وكهٛض ثهٝ      

اِؿهبزٜ   ِحبظ أىب٘بم ظيطؾبذتي ٚ ٘يهع افهعايف فهٛق   

 7/1تِٛيس ذٛزضٚ زض وكٛض وهٝ ضلهٓ آٖ ثهٝ ثهيف اظ     

ٔيّيٖٛ زؾتٍبٜ زض ؾبَ ضؾهيسٜ اؾهت، ضهطٚضم زاضز    

ؾهٛاضي ٔهٛضز تٛخهٝ لهطاض      ٌؿتطـ فطًٞٙ زٚچطذٝ

 . طزٌي

زض تجيههيٗ ٔٛا٘ههؽ ٌؿههتطـ فطٞٙههً اؾههتفبزٜ اظ   
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پيٕهبيف  ) ا٘هس  زٚچطذٝ، ؾٛأهُ ٔتؿهسزي ٔطهط  قهسٜ    

ضيهعي   زض حٛظٜ ثط٘بٔٝ. (1997 ٞبٔپتٖٛ،  قٛضاي قٟط ؾٛم

ٟٔٙسؾههي، ثههٝ ؾههٛأّي،  -قههٟطي، قٟطؾههبظي ٚ فٙههي

ٔرههٛل،  ٞبي  بضويًٙپتأؾيؿبم ظيطثٙبيي، ٕٞچٖٛ 

ي، ٞهبي اضتجهبا  ؾسْ ضؾبيهت قهيت اهِٛي زض قهجىٝ     

نهب  ٚ يىسؾهت ٘جهٛزٖ    ٚ تأؾيؿبم تٟٛيٝ ٔطجهٛؼ  

أهب  . (1381وٙف هذط، ) اقبضٜ قسٜ اؾت ضٚوف ٔؿيطٞب

ـ   زض حٛظٜ خبٔؿٝ  -قٙبؾي، ثب اؾتٙبز ثٝ ٘ػطيهبم ٍ٘هط

تهٛاٖ فهطو ٕ٘هٛز؛ ؾهسْ ٌؿهتطـ فطٞٙهً        ضفتبض ٔي

اؾهتفبزٜ اظ زٚچطذههٝ اضتجهب  ٘عزيىههي ثهب ٍ٘ههطـ ثههٝ    

ز تٛخهٝ لهطاض   زٚچطذٝ زاضز، أب ايٗ ضاثطٝ وٕتهط ٔهٛض  

اٌهط چهٝ ثهٝ زهيهُ ٔرتّفهي زٚچطذهٝ       . ٌطفتٝ اؾهت 

ؾٛاضي ظ٘بٖ زض خبٔؿٝ ايهطاٖ ٔطؾهْٛ ٘يؿهت، أهب ثهب      

تٛخههٝ ثههٝ ايههٗ وههٝ ٔههطزاٖ زض اؾههتفبزٜ اظ زٚچطذههٝ  

ٔحسٚزيتي ٘ساض٘س، پػٚٞف حبضط تهـ وهطزٜ اؾهت   

ٔيعاٖ اؾهتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ زض ؾهفطٞبي وٛتهبٜ زضٖٚ     

نهفٟب٘ي ثطضؾهي   قٟطي ضا زض ثهيٗ قهٟطٚ٘ساٖ ٔهطز ا   

وطزٜ، ضاثطٝ آٖ ضا ثب ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ، ٔٛضز آظٔهٖٛ  

 .لطاض زٞس

 

 تحقيقات پيشيه 
ثطضؾي ضاثطٝ ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ ٚ ٔيهعاٖ اؾهتفبزٜ اظ   

آٖ زض ؾههفطٞبي وٛتههبٜ زضٖٚ قههٟطي ثؿههيبض ثٙههسضم 

ثطذهي  ثهب ايهٗ حهبَ،    . ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفتهٝ اؾهت  

ثهب تحميهك   تٛاٖ ٘بْ ثطز وٝ وٓ ٚ ثيف  تحميمبم ضا ٔي

 :حبضط اضتجب  زاض٘س وٝ ثٝ قط  ظيط ٞؿتٙس

، زض پػٚٞكهي ثهب ؾٙهٛاٖ    (1385)ٞٙطٚض ٚ ٕٞىبضاٖ  -

ٞبي حٕهُ ٚ ٘مهُ    ٞب زض ظٔيٙٝ ٌؿتطـ ؾبٔب٘ٝ ٍ٘طـ»

٘كبٖ زاز٘س وٝ « ؾٛاضي پبن، ثب تأويس ثط ٘مف زٚچطذٝ

ؾٛاضي زض خٟت  ٟٕٔتطيٗ ؾبُٔ ثطاي تٛؾؿٝ زٚچطذٝ

پطخٕؿيهت، ٘مهف    وبٞف آِهٛزٌي ٞهٛا زض قهٟطٞبي   

 . ٞبي ٔتِّٛي زض ايٗ ظٔيٙٝ، اظ خّٕٝ زِٚت اؾت ؾبظٔبٖ

، زض پػٚٞكهي ثهب ؾٙهٛاٖ    (1999)پٛچط ٚ ٕٞىهبضاٖ   -

ؾههٛاضي زض آٔطيىههبي قههٕبِي،   ض٘ؿههب٘ؽ زٚچطذههٝ»

ٞههب ثههطاي اضتمههبي  فطٞٙههً     تٕههبيهم ٚ ؾيبؾههت 

، ثههب ٔطبِؿههٝ ثههط ضٚي ٞفههت قههٟط «ؾههٛاضي زٚچطذههٝ

فطا٘ؿيؿهىٛ،   بٖآٔطيىبي قٕبِي، قهبُٔ ٘يٛيهٛضن، ؾه   

ثٛؾتٗ، ؾهيبتُ، تٛض٘تهٛ، ٔبزيؿهٖٛ ٚ زيهٛيؽ، ٘كهبٖ      

ٞبي فطٍٞٙي ٚ ٍ٘طـ ؾٕٛٔي، تطاوٓ  زاز٘س وٝ تفبٚم

اؾتفبزٜ اظ ٔبقيٗ ٚ حٕهُ ٚ ٘مهُ     قٟط، ٞعيٙٝ  ٚ ا٘ساظٜ

ٞهبي   ؾٕٛٔي، قطايط آة ٚٞٛايي، أٙيت ٚ ظيطؾبذت

ؾهٛاضي، اظ ٟٕٔتهطيٗ ؾٛأهُ زض اؾهتفبزٜ اظ      زٚچطذٝ

 .آيٙس قٕبض ٔي  ٗ قٟطٞب ثٝزٚچطذٝ زض اي

، زض پػٚٞكههي ثههب ؾٙههٛاٖ (2004) ضيتِٛههس ٚ زا٘يههُ -

 اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ، إٞيت تساثيط  وٙٙسٜ ؾٛأُ تؿييٗ»

ثههٝ ايههٗ ٘تيدههٝ ضؾههيس٘س وههٝ اؾههتفبزٜ اظ   «قههٟطزاضي

ٞبي فطزي، اظ لجيهُ زضآٔهس، ؾهٗ،     زٚچطذٝ ثٝ ٚيػٌي

 .ثؿتٍي زاضز خٙؽ ٚ اٍِٛٞبي فؿبِيت،

اي ثههب  ، زض ٔمبِههٝ(2004)ٕٞىههبضاٖ  ثههطٚخيٗ ٚ  زي -

ؾٛأههُ ٔههؤثط ثههط ؾههبزم غههصايي ٚ وههبضثطز  »ؾٙههٛاٖ 

ٖ   زٚچطذٝ ثٝ ؾٙٛاٖ يه ٚؾيّٝ ثهب  « ٘مّيٝ زض ٘ٛخٛا٘هب

٘ػطقبٖ وٝ تطويجي اظ تئهٛضي ضفتهبض    آظٖٔٛ ٔسَ ٔٛضز

ٝ     ثط٘بٔٝ اؾهت،   1ضيعي قسٜ ٚ تئهٛضي فكهبض ؾهٝ خب٘جه

ٙهي  وٛقف وطز٘س زٚ ضفتبض ٔطتجط ثب تؿبزَ ا٘هطغي؛ يؿ 

اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ثطاي حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ؾبزم غصايي 

٘تهبيح تحميهك ٘كهبٖ زاز    . زض ٘ٛخٛا٘بٖ ضا تكطيح وٙٙس

ٝ     زا٘ف   آٔٛظا٘ي وٝ زٚچطذٝ ضا ثهٝ ؾٙهٛاٖ يهه ٚؾهيّ

ثطز٘س، ثٝ تحهيهم ٔتٛؾهطٝ ٌهطايف    ٘مّيٝ ثٝ وبض ٔي

زاقتٙس، ّٞٙسي ثٛز٘س، ثٝ ٔسضؾٝ زض ٘مب  وٕتط قٟطي 

ط ثٛز٘س، ٘يت ٚ ٍ٘هطـ ٔثجهت ٚ   ضفتٙس، خٛا٘ت قسٜ ٔي

وٙتطَ ضفتهبضي لهٛي ٚ ٞٙدهبض شٞٙهي ثهٝ اؾهتفبزٜ اظ       
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ثٝ ؾههٜٚ، ؾٛأهُ ٔحيطهي ٘يهع ثهط      . زٚچطذٝ زاقتٙس

 .٘مّيٝ ٔؤثط٘س  وبضثطز زٚچطذٝ ثٝ ؾٙٛاٖ يه ٚؾيّٝ

زض پػٚٞكههي زض  ،(2009) ثههطٚخيٗ ٚ ٕٞىههبضاٖ زي -

ثيٗ قٟطٚ٘ساٖ ّٞٙسي، تهـ وطز٘س لهسضم ؾهبزم ضا   

ضيههعي قههسٜ زض ٔههٛضز ضقههس  ي ضفتههبض ثط٘بٔههٝزض تئههٛض

٘مّيٝ، ثطضؾي   اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ثٝ ؾٙٛاٖ يه ٚؾيّٝ

٘تبيح تحميك ٘كهبٖ زاز، پهؽ اظ وٙتهطَ ٍ٘هطـ،     . وٙٙس

ضفتهبض، لهسضم     ٞٙدبضٞبي شٞٙي ٚ وٙتطَ ازضان قهسٜ 

 . وبضثطز زٚچطذٝ ثٛز  وٙٙسٜ ثيٙي  ؾبزم لٛيتطيٗ پيف

: اي ثههب ؾٙههٛاٖ مبِههٝزض ٔ ،(2010) ٞيههٙٗ ٚ ٕٞىههبضاٖ -

«  ٝ ؾهٛاضي ثهط ضٚي ا٘ترهبة     تأثيط ٍ٘طـ ثهٝ زٚچطذه

« زٚچطذٝ ثطاي ؾهفطٞبي وهبضي زض فٛانهُ ٔرتّهف    

تأثيط ٍ٘طـ ثٝ ٔعايبي ٔؿهبفطم ثهب زٚچطذهٝ ضا ضٚي    

ٌيطي ثطاي ا٘تربة زٚچطذهٝ ثهطاي ضفهتٗ ثهٝ      تهٕيٓ

٘تبيح تحميك ٘كبٖ . ٔحُ وبض تحّيُ  ٚ  ثطضؾي وطز٘س

فٛانهُ،    بزٜ اظ زٚچطذٝ زض ٕٞٝزاز وٝ تهٕيٓ ثٝ اؾتف

تهٕيٓ ثٝ . تحت تأثيط ؾبُٔ ٔٙفؿت ٔؿتميٓ ؾفط اؾت

ؾهٛاضي زض ٞهط ضٚظ ٘يهع تحهت تهأثيط ؾبٔهُ        زٚچطذٝ

ؾٛأهُ أٙيهت ٚ آٌههبٞي، زض   . ٔٙفؿهت ٔؿهتميٓ اؾههت  

ؾهٛاضي ثهٝ    ؾبزم ثٝ زٚچطذٝ. ا٘س فٛانُ اٛه٘ي ٟٔٓ

٘ػهط زيٍهطاٖ   . قهٛز  ؾٛاضي ٔٙدهط ٔهي   تىطاض زٚچطذٝ

ي ضٚـ ا٘تربة فطز زض فٛانُ وٛتهبٜ تهأثيط   نطفبً ضٚ

زاضز وٝ ايٗ أط حبوي اظ آٖ اؾت وٝ ضفت ٚ آٔس فهطز  

. زض فٛانُ اٛه٘ي ٔجتٙي ثط ٍ٘طـ ذهٛز فهطز اؾهت   

ٖ   ٞب ٘كبٖ ٔي ايٗ يبفتٝ قهٙبذتي ٚ   زٞس وهٝ ؾٛأهُ ضٚا

اهٛض ٘ؿهجي تهأثيط ٘يطٚٔٙهسي ضٚي       زيٍطاٖ ثٝ  ٍ٘طـ

 .ا٘تربة فطز زاض٘س

 

 مباوي وظری
، حبِت ؾبافي ٔثجت يب ٔٙفي ٘ؿهجت ثهٝ يهه    ٍ٘طـ
اؾت وٝ زضثطٌيط٘سٜ يهه ؾٙههط    (1384 ثساض،)ٔٛضٛؼ 

قٙبذتي، يه ؾٙهط ؾبافي، ٚ يه ؾٙههط تٕبيهُ ثهٝ    

؛ ثٝ ٘مُ 1935)آِپٛضم . (1382ثٛٞٙط ٚ ٚا٘ه، )ؾُٕ اؾت 

اظ پيكهٍبٔبٖ ثطضؾهي    (158: 2002 اظ ثٛضز٘ع ٚ ٞٛضٚٚيتع،
ٚ ضاوس آٔبزٌي  ٍ٘طـ، ٔؿتمس ثٛز ٍ٘طـ حبِت شٞٙي

ٌيطز ٚ ضٚي پبؾد  تدطثٝ قىُ ٔي  اؾت، وٝ ثٝ ٚؾيّٝ
ٞبيي وهٝ ثهب آٖ ٔهطتجط اؾهت،      فطز ثٝ اقيب ٚ ٚضؿيت

( 1935)ثهط اؾهبؼ ٔجبحهث آِپهٛضم      .ٌصاضز تأثيط ٔي
 ٝ ذهٛنهي    ٍ٘طـ ثٝ ؾّت ضاوس ٚ شٞٙي ثٛزٖ، خٙجه

ثٝ ٕٞيٗ ؾّت، ؾٙدف آٖ ثٝ اهٛض غيطٔؿهتميٓ   . زاضز
ـ   . اؾت ٝ    ثهٝ ؾههٜٚ، ٍ٘هط تدهبضة ٚ    ٞهب ثهٝ ٚاؾهط

ٌيط٘هس ٚ ثهبهذطٜ ايٙىهٝ،     تأثيطام ٔتؿهسز، قهىُ ٔهي   
ٞب تأثيطام پٛيبيي ثط ضٚي پبؾد افطاز ثٝ اقهيب،   ٍ٘طـ

ٞب زاض٘س ٚ ثٝ اٛض ٔؿتميٓ ثٝ اؾٕبَ ٚ  افطاز ٚ ٔٛلؿيت
ٞب ثهط ضفتهبض زض    تبثيط ٍ٘طـ. قٛ٘س ضفتبض ٔب ٔطثٛ  ٔي
ـ    ٍ٘بٜ اَٚ ثسيٟي ٔي ٚ ضفتهبض   ٕ٘بيس أهب ضاثطهٝ ٍ٘هط

. ٞبي ظيبزي ٔٛاخٝ اؾت ثؿتٝ ثٝ ٔٛضٛؼ، ثب پيچيسٌي
ذهٛضيٓ،   ٔب ٔؿٕٛه غصاٞبيي ضا وٝ زٚؾت زاضيهٓ، ٔهي  
وٙهيٓ ٚ ثهٝ    ثب افطازي وٝ زٚؾتكبٖ زاضيٓ، تؿبٔهُ ٔهي  

ٓ  اي وٝ تٕبيُ زاضيٓ، ضاي ٔي احعاة ؾيبؾي أهب  . زٞهي
زا٘يٓ تحطن ذهٛة   ضغٓ ايٗ وٝ ٔي اظ ؾٛي زيٍط ؾّي
ضغهٓ ايهٗ وهٝ     پطزاظيٓ، ؾّي ضظـ ٔياؾت، وٕتط ثٝ ٚ

وٙهيٓ ٚ   ٔي زا٘يٓ پطذهٛضي ثهس اؾهت، پطذهٛضي ٔهي     
ضغٓ ايٙىٝ اظ آِٛزٌي ٞهٛا ٔتٙفهطيٓ،  ثهب اتٛٔجيهُ      ؾّي

زض زٚضاٖ خسيستط فيف . وٙيٓ قرهي ضفت ٚ آٔس ٔي
ضاثطههٝ ٍ٘ههطـ ٚ ضفتههبض ضا ثههٝ ( 1975) ثههبيٗ ٚ آيههعٖ

فهيف ثهبيٗ ٚ آيهعٖ    . اي زليمتط تطؾهيٓ ٕ٘ٛز٘هس   ٌٛ٘ٝ
زض چبضچٛة ٘ػطيٝ وهٙف ٔٙطمهي، ٔؿتمس٘هس    ( 1975)

وٝ  ضاثطٝ لٛي ثيٗ ٍ٘هطـ ٚ ضفتهبض فمهط زض خهبيي     
ٞبي ٍ٘طقهي ٚ ضفتهبضي    ٌيطي قٛز وٝ ا٘ساظٜ يبفت ٔي

ثٝ ؾهٜٚ، ٍ٘طـ فمط يىهي  . ثب يىسيٍط ؾبظٌبض ثبقٙس
ثط اؾبؼ ٘ػطيٝ ؾٕهُ  . ٞبي ضفتبض اؾت اظ تؿييٗ وٙٙسٜ

ٌيهطز، ٘يهت    ض ٔئٙطمي، آ٘چٝ ثيٗ ٍ٘طـ ٚ ضفتبض لطا
    ُ زض ايهٗ ٘ػطيهٝ،   . اؾت يب تٕبيُ فهطز ثهٝ ا٘دهبْ ؾٕه

قٛز وٝ اٌط قرهي ٚالؿبً لهس زاقتٝ ثبقس  فطو ٔي
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زض يه ٔٛلؿيت ٔؿيٗ يب زض ٔمبثُ ٔٛضٛؾي ٔؿيٗ ثهٝ  
قيٜٛ ذبني ؾُٕ وٙس، ضفتبض اٚ آٖ ضا ٘كهبٖ ذٛاٞهس   
زاز، ٍٔط ايٙىٝ اظ ٘ػط اثعاضي يب خؿهٕي أىهبٖ پهصيط    

أب ٕٞيٗ ٘يت ٘يع ثهٝ ٘ٛثهٝ   . (189: 2000 ط،زهٔبت) ٘جبقس
( اضظيبثي فطز اظ ضفتهبض )ذٛز ثٝ ٚؾيّٝ ٍ٘طـ ثٝ ضفتبض 

اؾتمبز فطز ثٝ ايٗ وٝ زيٍطاٖ ٟٔٓ )ٚ ٞٙدبضٞبي شٞٙي 
( اظ اٚ ا٘تػبض ا٘دبْ يب ؾسْ ا٘دبْ ضفتهبضي ٔؿهيٗ زاض٘هس   

اجك ٘ػطيٝ فيف ثبيٗ ٚ آيعٖ، ٍ٘هطـ  . قٛز تؿييٗ ٔي
اؾتمهبزام  : قهٛز  بٔهُ ٘بقهي ٔهي   ثٝ ضفتبض ٘يهع اظ زٚ ؾ 

ٚ ( اؾتمبزام ٘ؿجت ثٝ پيبٔسٞبي ا٘دبْ ضفتهبض )ضفتبضي 
(. قهٛز  اضظقي وٝ ثٝ پيبٔهسٞب زازٜ ٔهي  )اضظيبثي ٘تبيح 

ٞٙدبضٞههبي شٞٙههي ٘يههع ٘بقههي اظ اؾتمههبزام ٞٙدههبضي 
اؾتمبز فطز ثٝ ايٗ وهٝ ٞطيهه اظ زيٍهطاٖ ٟٔهٓ اظ اٚ     )

تجؿيهت   ٚ اٍ٘يعٜ( ا٘تػبض زاضز ثٝ قيٜٛ ٔؿيٙي ؾُٕ وٙس
ثهط  . ٞؿهتٙس ( تٕبيُ فطز ثٝ ٕٞٙٛايي ثب ا٘تػبضام ٔطزْ)

ايٗ اؾبؼ، زض چبضچٛة ايٗ ٘ػطيٝ، ٍ٘طـ ثٝ ضفتهبض،  
ٔجتٙي ثط اضظيبثي ا٘دبْ ضفتبض ٚ ٞٙدبض شٞٙي، ٔجتٙي ثهط  

ثٝ اهٛض ذهنهٝ،    .ا٘تػبضام ازضان قسٜ زيٍطاٖ اؾت
اجك اٍِٛي ؾُٕ ٔٙطمي، ؾّت ثهفهُ ضفتبض، ٘يت يب 

آٌههبٜ ثههطاي زضٌيههطي زض يههه وههٙف  تهههٕيٓ ذههٛز 
: زٚ تؿيههيٗ وٙٙههسٜ ٘يههت ؾجبضتٙههس اظ. ٔكههرم اؾههت

ٍ٘طـ ٘ؿهجت  . ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ ضفتبض ٚ ٞٙدبض شٞٙي
ثٝ ضفتبض، حبنهُ خٕهؽ ا٘تػهبض ضهطثسض ٘تهبيح اضظـ      

ٞطوساْ اظ ايٗ ٘تبيح اظ احتٕبَ شٞٙي . قٛز ذٛا٘سٜ ٔي
پيبٔسٞبي ٔكرم ضفتبض ضطثسض اضظـ شٞٙي ( ا٘تػبض)

. قهٛ٘س  ٜ ثٝ ايٗ ٘تيدهٝ ٚ پيبٔهس، تكهىيُ ٔهي    زازٜ قس
تؿييٗ وٙٙسٜ زْٚ ٘يت، ؾبذتبض ٞٙدبض شٞٙي اؾت وهٝ  

قٛز وٝ ٞهط وهساْ اظ    حبنُ خٕؽ ٘تبيدي ذٛا٘سٜ ٔي
يؿٙهي  . ا٘هس  قٛ٘س وٝ ٔهٛضز ٔطخهؽ   ايٗ ثبٚض تكىيُ ٔي

وٙس ثبيس ضفتبض ضا ا٘دبْ زٞس  فطز يب ٌطٜٚ زيٍط فىط ٔي
ثٛٞٙط ٚ ) ؽ تجؿيت وٙسٚ اٍ٘يعـ ثبيس اظ ايٗ ٔٛضز ٔطخ

٘ػطيههٝ وههٙف ٔٙطمههي زض ثؿههيبضي . (209: 1382ٚا٘ههه، 
قپطز ٚ ٕٞىبضاٖ . ٞب ثب ٔٛفميت آظٖٔٛ قسٜ اؾت خٙجٝ

زض يهه فهطا تحّيهُ ثهب      (913: 2001ثٝ ٘مُ اظ ٔب٘ؿهتيس،  )
ٔطبِؿهٝ ٔدهعا وهٝ ٘ػطيهٝ وهٙف       87آٚضي ٘تبيح  خٕؽ

ٔٙطمي ضا ثٝ وبض ثطزٜ ثٛز٘س، ٘كهبٖ زاز٘هس وهٝ ضاثطهٝ     
ٍ٘   ٝ اي  طـ ٚ ٞٙدبض شٞٙهي زاضاي ٕٞجؿهتٍي چٙسٌب٘ه

 53/0ٚ ضاثطٝ ٍ٘طـ ٚ ضفتبضي ثطاثط ثهب   66/0ثطاثط ثب 
 . ثٛز

ثهب ٞهس  ٌؿهتطـ لهسضم تجييٙهي      ( 1985)آيعٖ 
 ٝ ضيهعي قهسٜ ضا    ٘ػطيٝ وٙف ٔٙطمي، ٘ػطيٝ ضفتبض ثط٘بٔه

آيعٖ ثب فطو ايٙىٝ حسالُ ثطذي اظ ضفتبضٞب، . اضائٝ زاز
يؿهتٙس، ؾهبظٜ خسيهسي ثهٝ     تحت وٙتطَ وبٔهُ اضازي ٘ 

٘ػطيٝ وٙف ٔٙطمي اضبفٝ ٕ٘هٛز ٚ آٖ ؾجهبضم ثهٛز اظ    
ايهٗ ؾهبظٜ خسيهس، ثيهبٍ٘ط     . وٙتطَ ضفتبضي ازضان قسٜ

زضن فطز اظ آؾبٖ يب ؾهرت ثهٛزٖ ا٘دهبْ يهه ؾٕهُ      
ضفتبضي وٝ ا٘دهبٔف ؾهبزٜ ٚ آؾهبٖ اؾهت، ثهٝ      . اؾت

ِحبظ وٙتطَ ضفتبضي ازضان قسٜ، ثبهؾت ٚ ضفتبضي وٝ 
ت، ثٝ ِحبظ وٙتهطَ ضفتهبضي ازضان   ا٘دبٔف ؾرت اؾ
ٝ  . قسٜ، پبييٗ اؾت ضيهعي   ثط اؾبؼ ٘ػطيٝ ضفتهبض ثط٘بٔه

قسٜ، فطزي وٝ زض ظٔيٙٝ ضفتهبض ذبنهي، زاضاي وٙتهطَ    
ضفتبضي ازضان قسٜ ثبهيي اؾت، زض ٔمبيؿهٝ ثهب وؿهي    
وٝ زاضاي وٙتهطَ ضفتهبضي ازضان قهسٜ پهبييٙي اؾهت،      

ٞهس ٚ  ثيكتط احتٕبَ زاضز ٘يت اخطاي ضفتبض ضا قهىُ ز 
ثيكتط احتٕبَ زاضز وٝ ثط اؾبؼ آٖ ٘يت ؾٕهُ ٕ٘بيهس،   

ٕٞهبٖ  . حتي اٌط ثب ٔٛا٘ؽ ٚ ٔكىهتي ٘يع ٔٛاخٝ ٌهطزز 
اٛض وٝ ٍ٘طـ ثٝ ضفتبض ٚ ٞٙدبضٞبي شٞٙي زض ٘ػطيهٝ  

قهٛ٘س،   وٙف ٔٙطمي ثط اؾبؼ اؾتمبزام ثٙيبٖ ٟ٘بزٜ ٔهي 
وٙتطَ ضفتبضي ازضان قسٜ زض ايٗ ٘ػطيٝ ٘يع ثهط اؾهبؼ   

ضٚز وٝ  ا٘تػبض ٔي. قٛ٘س ، ثٙيبٖ ٟ٘بزٜ ٔياؾتمبزام وٙتطَ
ايٗ اؾتمبزام وٙتطَ، تدطثيبم ٔؿتميٓ، ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ 
ٔطتجط ثٝ ضفتبض ٚ ٘يع زيٍط ؾهٛأّي وهٝ ؾهرتي ازضان    

زٞٙهس،   قسٜ اخهطاي ضفتهبض ضا افهعايف يهب وهبٞف ٔهي      
ثهٝ اهٛض ذهنهٝ،    . (135: 1988آيهعٖ،  )ٔٙؿىؽ ٕ٘بيهس  

ضفتبضٞهبيي ضا   ثيٙهي  وٙتطَ ضفتهبضي ازضان قهسٜ، پهيف   
زٞس وٝ فطز ٘ؿجت ثٝ آٟ٘ب وٙتهطَ اذتيهبضي    افعايف ٔي
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اي وهٝ ثهٝ    وبّٔي ٘هساضز، اظ خّٕهٝ ضفتبضٞهبي پيچيهسٜ    
ؾهبظي ٘يهبظ زاض٘هس، ٔب٘ٙهس      ضيعي خبٔؽ يهب آٔهبزٜ   ثط٘بٔٝ

ثهط اؾهبؼ   . (211: 1382 ثهٛٞٙط ٚ ٚا٘هه،  )اخطاي ٔهبضاتٗ  
٘ػطيٝ آيهعٖ، وٙتهطَ ضفتهبضي ازضان قهسٜ، ٞهٓ ٘يهت        

ٚ ٞٓ ضفتهبض  ( ثب ٍ٘طـ ثٝ ضفتبض ٚ ٞٙدبض شٞٙيٕٞطاٜ )
اضتجب  وٙتطَ ضفتهبضي  . وٙس تؿييٗ ٔي( ٕٞطاٜ ثب ٘يت)ضا 

قهٛز   ازضان قسٜ ثب ٘يت، ٔؿتميٓ اؾت، ظيطا فطو ٔي
ذٛاٞس ٘يت ضا قهىُ زٞهس، زض ٘ػهط     وٝ فطز، ٚلتي ٔي

ٌيطز وٝ چمسض ثط ضٚي ضفتبض وٙتطَ زاضز، أب اضتجب   ٔي
قهسٜ ثهب ضفتهبض ضا زض زٚ لبِهت     وٙتطَ ضفتهبضي ازضان  

فهطزي وهٝ    .اٍ٘يهعٜ اؾهت  لبِهت اَٚ،  : تٛاٖ فٟٕيس ٔي
وٙتطَ ضفتبضي ازضان قسٜ ثبهيي زاضز ٚ فطزي وٝ ٘يتي 
ضا ثطاي ا٘دبْ ؾّٕي قهىُ زازٜ اؾهت، زض ٔمبيؿهٝ ثهب     
وؿي وٝ ٘يت لٛي زاضز، أهب اظ وٙتهطَ ضفتهبضي ازضان    

وهطز   قسٜ پبييٙي ثطذٛضزاض اؾت، ثيكتط ؾؿي ذٛاٞٙس
فهطو ٔهي وٙهس    لبِهت زْٚ،  . آٖ ؾُٕ ضا ا٘دبْ زٞٙهس 

ٚلتي فهطزي ٘يهت ا٘دهبْ ضفتهبضي ضا زاضز ٚ زض ؾٕهُ      
ذهٛضز، ايهٗ    وطزٖ ثط اؾهبؼ آٖ ٘يهت، قىؿهت ٔهي    
تهٛاٖ ٘ؿهجت    قىؿت ضا ثٝ فمساٖ وٙتطِف ثط ضفتبض ٔي

ٞبي ثيف  آيعٖ ثب ثطضؾي يبفتٝ .(912: 2001 ٔب٘ؿتيس،) زاز
ضيهعي   ٘ػطيٝ ضفتبض ثط٘بٔٝاظ زاٚظزٜ پػٚٞف تدطثي وٝ 

قسٜ ضا ثٝ وبض ثطزٜ ثٛز٘س، ٘كبٖ زاز وٝ افعٚزٖ وٙتهطَ  
ضفتبضي ازضان قسٜ ثٝ ٘ػطيٝ وٙف ٔٙطمي، ثٝ پيكطفت 

(. 1991آيهعٖ،  )ثيٙي ضفتبض ٔٙدط قسٜ اؾهت   ٔؿٙبزاض پيف

 54ثب اؾتفبزٜ اظ ٘تهبيح  ( 1996)ثطضؾي ٌٛزيٗ ٚ وٛن 
اوهؽ ٚ  . سٔطبِؿٝ تدطثي ٘يع ثهٝ ٘تهبيح ٔكهبثٟي ضؾهي    

٘يهع زض فطاتحّيهُ    (1382؛ ثٝ ٘مُ اظ ثهٛٞٙط  1994)ؾيىؽ 
زٚؾتي، تٙػهيٓ   ٔطبِؿبم ٍ٘طـ ٚ ضفتبض، ثب ثطضؾي ٘ٛؼ

ذب٘ٛازٜ، وبض، ٔصٞت، حفع ٔحيط ظيؿت، ٘ػازپطؾتي، 
ثؿهتٗ    ٌيهطي،  ؾهٔتي، ا٘حطا ، ٔطبِؿٝ، ٔهط ، ضأي

ٞبي  وٕطثٙس ايٕٙي، حُ ٔكىُ ٔهط  زاضٚ، ٚ فؿبِيت
تٛا٘ٙهس   ٞهب ٔهي   ؾي، ٘كبٖ زاز٘س وٝ ٍ٘طـؾيبؾي اختٕب
ثيٙي وٙٙس، أب ٔيعاٖ ٕٞجؿتٍي ٍ٘هطـ ثهب    ضفتبض ضا پيف
ٞبي ٔرتّف، ٔتفهبٚم اؾهت؛ ٔهثهً زض     ضفتبض زض حٛظٜ

ـ  زٚؾهتي   ضفتهبض، زض ٘هٛؼ   -حبِي وٝ ٕٞجؿتٍي ٍ٘هط
زضنههس اؾههت، زض ٔهههط  زاضٚ ٚ ثؿههتٗ  30حههسٚز 

 . زضنس اؾت 50وٕطثٙس ايٕٙي، ثيف اظ 

 ي تحقيقمدل تحليل
ثيط أثب تٛخٝ ثٝ ٔجبحث ٘ػطي ٔطط  قهسٜ ٔجٙهي ثهط ته    

ٍ٘طـ ثط ضفتبض، ٔسَ تحّيّي ٔٛضز ٘ػهط ثهطاي ا٘دهبْ    
 .پػٚٞف حبضط ثٝ قط  ظيط اؾت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َای تحقيق فرضيات ي ظؤال
ثيٗ ٍ٘هطـ ثهٝ زٚچطذهٝ ٚ ٔيهعاٖ اؾهتفبزٜ اظ آٖ       -

تهط   ٞطچٝ ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ ٔثجت. ضاثطٝ ٚخٛز زاضز

 .ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ثيكتط اؾت ثبقس،

 ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ

 قٙبذتي
 تفطيحي

 وبضي
 اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ احؿبؾي

 اي بي ظٔيٙٝٔتميطٞ
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ؾٗ، ٚضؽ تأُٞ، ٚضؽ ) آيب ثيٗ ٔتميطٞبي خٕؿيتي -

ٚ ٔيههعاٖ اؾههتفبزٜ اظ ( اقههتمبَ، زضآٔههس، تحهههيهم 

 ضاثطٝ ٚخٛز زاضز؟  زٚچطذٝ

 

 شىاظيريش
ضٚـ ثههٝ وههبض ٌطفتههٝ قههسٜ زض ايههٗ پههػٚٞف، ضٚـ 

ٝ . پيٕبيكي اؾت  15-64آٔهبضي، وّيهٝ ٔهطزاٖ     خبٔؿه

ٖ ٞؿهتٙس وهٝ ثهب اؾهتفبزٜ اظ فطٔهَٛ      ؾبَ قٟط انفٟب

٘فهط   384ا٘هساظٜ ٕ٘ٛ٘هٝ   ( 1977)ٌيطي وهٛوطاٖ   ٕ٘ٛ٘ٝ

تؿييٗ قس وٝ ثطاي زؾتيبثي ثٝ ثطآٚضزي زليمتط، ا٘ساظٜ 

ٞب  ثطاي ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ. ٘فط افعايف يبفت 420ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ 

اي اؾتفبزٜ ٚ ٌيطي تهبزفي چٙس ٔطحّٝاظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ

، 6قبُٔ ٔٙهباك )ٟبٖ زض ٟ٘بيت، زض ٘ٝ ٔٙطمٝ قٟط انف

٘فهط   400، زؾتيبثي ثٝ (11ٚ  8، 14، 10، 9، 3، 13، 5

ٔمههسٚض ٌطزيههس ٚ ااهؾههبم ٔههٛضز ٘يههبظ اظ آ٘ههبٖ     

اثعاض تحميك، پطؾكٙبٔٝ ٔحمك ؾهبذتٝ  . آٚضي قس خٕؽ

زٚ ٔميبؼ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ،   اؾت وٝ زض ثطٌيط٘سٜ

ثهطاي ؾهٙدف ؾهبظٜ    . ٚ ٍ٘طـ ثهٝ زٚچطذهٝ اؾهت   

اظ زٚ ثؿههس وههبضي ٚ تفطيحههي  اؾههتفبزٜ اظ زٚچطذههٝ،

اؾتفبزٜ وبضي ثٝ ٔٛاضزي اقهبضٜ زاضز وهٝ   . اؾتفبزٜ قس

اهههي آٖ اظ زٚچطذهههٝ ثهههطاي ا٘دهههبْ ٚغهههبيف ٚ   

قٛز، ٔب٘ٙهس ذطيهس،    ٞبي ضٚظٔطٜ اؾتفبزٜ ٔي ٔؿؤِٚيت

ثهٝ  . پطزاذت لجٛو، ضفت ٚ آٔس ثٝ ٔحُ وبض ٚ غيهطٜ 

 ؾهههٜٚ، ثههب اؾههتٙبز ثههٝ تؿطيههف فطيههسٔٗ ٚ ٕٞىههبضاٖ

طقي وٝ آٖ ضا ثٝ ؾهٝ ؾٙههط قهٙبذتي،    اظ ٍ٘( 1970)

وٙٙس، ثهب تٛخهٝ ثهٝ     ثٙسي ٔي احؿبؾي ٚ ضفتبضي تمؿيٓ

٘بغط ثٝ ثؿس  ٚخٛز ؾبظٜ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ وٝ ؾٕستبً

ثطاي ؾٙدف ؾبظٜ ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ،  ضفتبضي اؾت،

ثهطاي  . اظ زٚ ثؿس قٙبذتي ٚ احؿبؾي اؾتفبزٜ ٌطزيهس 

ٝ ضٚـ تحّيهُ  ٞب اظ اؾتجبض ؾبظٜ ثه تؿييٗ اؾتجبض ٔميبؼ

ؾبّٔي ٚ ثطاي تؿييٗ پبيهبيي اظ ٕٞهبٍٞٙي زضٚ٘هي ثهٝ     

ضٚـ آِفبي وطٚ٘جبخ اؾهتفبزٜ قهس، وهٝ ٘تهبيح آٖ زض     

ثهط اؾهبؼ ٘تهبيح ثهٝ     . اضائٝ قسٜ اؾهت  2 ٚ 1 خسَٚ

ثهطاي ؾههبظٜ اؾههتفبزٜ اظ   KMOزؾهت آٔههسٜ، آظٔههٖٛ  

ٝ  ( 933/0)زٚچطذههٝ    ٚ ثههطاي ٍ٘ههطـ ثههٝ زٚچطذهه

. اظٜ ٕ٘ٛ٘هٝ اؾهت  اؾت وٝ ثيبٍ٘ط وفبيت ا٘هس ( 838/0)

ثٝ ؾهٜٚ، قبذم ٔدصٚض وبي ثطاي آظٔهٖٛ وطٚيهت   

اؾهت وهٝ ثهٝ    ( P<001/0)ثبضتّت، ثطاي ٞط زٚ ؾبظٜ 

زٞهس ثهيٗ   زاض اؾهت ٚ ٘كهبٖ ٔهي   ِحبظ آٔبضي ٔؿٙهي 

تحّيهُ ؾهبّٔي ٔهٛضز    . ٔتميطٞب ٕٞجؿتٍي ٚخٛز زاضز

ييسي اؾت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ اثؿبزي وٝ ثطاي أ٘ػط اظ ٘ٛؼ ت

ٞب ٘يع ثٝ ٕٞهبٖ  ٛز، تؿساز ؾبُٔٞط ؾبظٜ تؿطيف قسٜ ث

     ٝ ٞهبي  ا٘ساظٜ زض ٘ػط ٌطفتهٝ قهس، وهٝ ؾٛأهُ ٚ ٔؤِفه

زض ٔدٕهٛؼ،  . ٔطثٛ  ثٝ ٞط وساْ، ٔكرم قسٜ اؾهت 

زض ٔميبؼ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ يه ٌٛيٝ ٚ زض ٔميبؼ 

ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ، قف ٌٛيٝ ثٝ  ايٗ ؾّت وهٝ ثهبض   

ثيٙهي  ؾبّٔي ٘ساقتٙس، يب ثب ؾٛأّي غيهط اظ آ٘چهٝ پهيف   

. قس، زاضاي ٕٞجؿتٍي ثٛز٘س، اظ ٔسَ حص  قهس٘س ئ

٘تبيح تحّيُ ثيبٍ٘ط آٖ ٞؿتٙس وٝ ٔيعاٖ ٚاضيب٘ؽ تجييٗ 

ٚ زض ( 8/56)قسٜ زض ؾبظٜ ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ  

پبيبيي ٞط يه . اؾت( 5/34)ؾبظٜ ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ 

ٞب ٘يع ثهب اؾهتفبزٜ اظ ضهطيت آِفهبي وطٚ٘جهبخ      اظ ؾبظٜ

وٝ ٔمهساض آٖ زض ؾهبظٜ اؾهتفبزٜ اظ     ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت

ؾهٛاضي   زٚچطذٝ ٚ زض ؾبظٜ ٍ٘طـ ثٝ( 93/0)زٚچطذٝ 

ٞهبي اطاحهي    زٞس ٔميهبؼ اؾت وٝ ٘كبٖ ٔي( 68/0)

قههسٜ اظ ؾههبظٌبضي زضٚ٘ههي لبثههُ لجههِٛي ثطذههٛضزاض  

 .ا٘س ثٛزٜ
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 ميسان اظتفادٌ از ديچرخٍ تعييه اعتبار ي پایایي مقياض -1جديل 

ضررررری  

 آلفا
 يیصٌمقدار  ياریاوط

 َا عامل
 

 ظازٌ اظتفادٌ از ديچرخٍ
 تفریحي كاری

 يزن عاملي يزن عاملي   

93/0 

95/46 92/8  

 ثطاي افعايف ٘كب  ضٚحي 831/0

 ثطاي وبٞف افؿطزٌي 786/0

 ثطاي ٚضظـ 782/0

 ثطاي وبٞف اؾتطؼ 769/0

 ثطاي ضفؽ وؿبِت ٚ ذؿتٍي 764/0

 تي خؿٕيثطاي ؾهٔ 764/0

 ثطاي ضٞبيي اظ تىطاض ٚ ضٚظٔطٌي 753/0

 ثطاي ضفتٗ ثٝ پبضن 646/0

 ثطاي ضفتٗ ثٝ ثبقٍبٜ 564/0

93/9 89/1 

766/0 

 

 ثطاي ذطيس ٘بٖ

 ثطاي ذطيس ٔيٜٛ ٚ ؾجعيدبم 755/0

 ثطاي ذطيس اظ ؾٛپطٔبضوت ٔحّٝ 753/0

 ثطاي ضفتٗ ثٝ زاضٚذب٘ٝ 745/0

 ...(آة، ثطق ، ٌبظ ٚ)ثطاي پطزاذت لجٛو  696/0

 ثطاي ٔطاخؿٝ ثٝ ثب٘ه 694/0

 ثطاي ضفتٗ ثٝ پيطايكٍبٜ 654/0

 ثٝ اتٛقٛيي  ثطاي ثطزٖ ِجبؼ 573/0

 ثطاي ضفتٗ ثٝ وتبثرب٘ٝ 442/0

 ثطاي ضفتٗ ثٝ ٔحُ وبض 441/0
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  وگرش بٍ ديچرخٍ اضتعييه اعتبار ي پایایي مقي -2جديل 

 
 َا یافتٍ

   ٖ  ثط اؾبؼ ٘تبيح تٛنيفي، ٔيهبٍ٘يٗ ؾهٙي پبؾهرٍٛيب
٘فهط   190ُٞ، أثٝ ِحبظ ٚضؽ ت. ؾبَ ثٛزٜ اؾت 7/33

ثٝ . ا٘س ثٛزٜ%( 2/52)٘فط ٔتأُٞ  209ٚ %( 5/47)ٔدطز 
٘فط  13ٚ %( 8/96)٘فط قبغُ  387ِحبظ ٚضؽ قمّي، 

 ثهٝ ِحهبظ ٔيهعاٖ تحههيهم،    . ا٘هس  ثٛزٜ%( 2/3)ثيىبض 
٘فط  59، %(2/6)٘فط اثتسايي  25 ،%(8/2)  ٘فط ثيؿٛاز11

ٓ 146 ،%(8/14) ضإٞٙبيي ٘فهط   48 ،%(5/36) ٘فط زيهپّ
فط ٘ 12،  %(8/23)٘فط ِيؿب٘ؽ  95، %(12)زيپّٓ   فٛق
٘فهط   2ٚ %( 5/0)٘فهط زوتهطي    2، %(3)ِيؿهب٘ؽ    فٛق
ثٝ ؾههٜٚ، ٔيهبٍ٘يٗ ٔيهعاٖ    . ا٘س ثٛزٜ%( 5/0)خٛاة  ثي

اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ، ثط ضٚي ٔميبؾهي ثهب زأٙهٝ نهفط     

، ثطاثهط  38ٚ ٔيبٍ٘يٗ ٚالؿي ( حساوثط) 76تب ( حسالُ)
اؾت، ٚ ٔيبٍ٘يٗ ٍ٘هطـ ثهٝ زٚچطذهٝ، ثهط      02/18ثب 

ٚ ( حهساوثط ) 70تب ( حسالُ) 14ضٚي ٔميبؾي ثب زأٙٝ 
ٝ . اؾت 3/51، ثطاثط ثب 42ٔيبٍ٘يٗ ٚالؿي  ٞهبي   أب يبفته

 :تحّيّي ٘يع ثٝ قط  ظيط ٞؿتٙس
 

    ٍ ي ميرسان    بررظي رابطٍ بريه وگررش برٍ ديچرخر
 اظتفادٌ از ديچرخٍ

ثهطاي ثطضؾهي ضاثطههٝ ٍ٘هطـ ثههٝ زٚچطذهٝ ٚ ٔيههعاٖ     
اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ، ٚ ٘يع اثؿهبز آٟ٘هب ثهب يىهسيٍط اظ     

ظٖٔٛ ضٌطؾيٖٛ ذطي ؾبزٜ اؾتفبزٜ قسٜ اؾهت، وهٝ   آ
٘تههبيح تحّيههُ . اؾههت 3٘تههبيح آٖ ثههٝ قههط  خههسَٚ 

ضههههطيت 
 آِفب

 ٚاضيب٘ؽ
ٔمهههههساض 

 ٚيػٜ

 ٞب ؾبُٔ
 
 

 ؾبظٜ ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ

 قٙبذتي احؿبؾي

ٚظٖ 
 ؾبّٔي

ٚظٖ 
 ؾبّٔي

68/0 

1/24 6/4  

651/0 
زضٔهب٘ي   -ٞهبي ثٟساقهتي   اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ثبؾث وبٞف ٞعيٙٝ

 .قٛز ٔي

 .قٛز ٞب ٔي يط ذيبثبٖتؿٕ  اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ٔٛخت وبٞف ٞعيٙٝ 605/0
 .زٞس اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ٘يبظ ثٝ پبضويًٙ ضا وبٞف ٔي 595/0

559/0 
ؾٛاضي ٘ؿهجت ثهٝ ؾهبيط ٚؾهبيُ ٘مّيهٝ       حٛاز  ٘بقي اظ زٚچطذٝ

 .ذططتط اؾت وٓ
 .زٞس اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ٔهط  ؾٛذت ضا وبٞف ٔي 527/0
 .ٞب زاضز يبزٜزٚچطذٝ تٟسيس وٕتطي ثطاي ايٕٙي پ 525/0
 زٚچطذٝ ٚؾيّٝ ٔٙبؾجي ثطاي ا٘دبْ ؾفطٞبي وٛتبٜ اؾت 523/0
 .وٙس اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ اظ ٞسض ضفتٗ ٚلت خٌّٛيطي ٔي 517/0
 ضطض اؾت  زٚچطذٝ ثطاي ٔحيط ظيؿت ثي 503/0

4/10 2 

410/0 

 

 .زٚؾت زاقتٙي اؾتاي  زٚچطذٝ ٚؾيّٝ
 .ذدبِت آٚض اؾت اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ 704/0
 .وٙٙسٜ اؾت زٚچطذٝ ؾٛاضي ذؿتٝ 689/0
 .زٚچطذٝ خصاثيت ٘ساضز 622/0
 .اي ايٕٗ اؾت زٚچطذٝ ٚؾيّٝ 432/0
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ثهٝ   Fضٌطؾيٖٛ زٚٔتميطٜ، ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وهٝ ٔمهساض   
اؾت وهٝ زض ؾهطح ذطهبي     6/14زؾت آٔسٜ ثطاثط ثب 

زٞهس وهٝ    ٔؿٙبزاض اؾت ٚ ٘كهبٖ ٔهي   01/0وٛچىتط اظ 
ٔمههساض ضههطيت  . ٔؿبزِههٝ ضٌطؾههيٖٛ ٔؿٙههبزاض اؾههت  

 99/0 زٞس ثب اإيٙبٖ ٘كبٖ ٔي (R) ؿتٍي پيطؾٖٕٛٞج
ٚ ٔيهعاٖ  ( ٔدٕهٛؼ اثؿهبز  )ثيٗ ٍ٘هطـ ثهٝ زٚچطذهٝ    

. ضاثطٝ ٚخٛز زاضز( ٔدٕٛؼ اثؿبز)اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ 
اؾت، ثٝ  188/0اظ اطفي، ٔمساض ايٗ ضاثطٝ وٝ ثطاثط ثب 
ثسيٗ ٔؿٙهي  . نٛضم ٔؿتميٓ ٚ زض حس ٔتٛؾط اؾت؛

ٝ، ٔيهعاٖ اؾهتفبزٜ اظ   وٝ ثب ثبه ضفتٗ ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذ
قهسٜ   ضطيت تؿييٗ تؿسيُ . يبثس زٚچطذٝ، افعايف ٔي

(033/0R
2.adj

زٞس وهٝ ٔتميهط ٍ٘هطـ ثهٝ      ٘كبٖ ٔي( =

زضنس اظ تمييطام اؾتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ   3/3زٚچطذٝ 
٘يهع  ( =596/0B)ضهطيت ضٌطؾهيٖٛ   . وٙسضا تجييٗ ٔي

ثيٙهي تمييهطام ٔتميهط     ؾٟٓ ٔتميط ٔؿهتمُ ضا زض پهيف  
ٚ ؾطح  tوٙس وٝ ثب تٛخٝ ثٝ آٔبضٜ  ٔيٚاثؿتٝ ٔكرم 

ٔؿٙبزاضي آٖ، ثيبٍ٘ط ايٗ اؾت وٝ ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذهٝ  
زاضي زض تجييٗ تمييطام ٔتميط اؾتفبزٜ  تأثيط آٔبضي ٔؿٙي

ثطضؾي ضٚاثط ثهيٗ اثؿهبز زٚ   . اظ زٚچطذٝ زاقتٝ اؾت
زٞس وٝ ضاثطٝ ٍ٘طـ احؿبؾهي ثهٝ    ؾبظٜ ٘يع ٘كبٖ ٔي

اؾت، أب ثب اؾتفبزٜ  زٚچطذٝ ثب اؾتفبزٜ وبضي، ٔؿٙبزاض
ثههٝ ؾهههٜٚ، ضاثطههٝ ٍ٘ههطـ . تفطيحهي ٔؿٙههبزاض ٘يؿههت 

قهٙبذتي ثهٝ زٚچطذهٝ ثهب اؾهتفبزٜ وهبضي ٚ اؾههتفبزٜ       
  .تفطيحي، ٔؿٙبزاض اؾت

 
 ي ميسان اظتفادٌ از ديچرخٍ  بررظي رابطٍ بيه وگرش بٍ ديچرخٍ -3جديل 

 R Sig R
2.adj B F Sig t Sig 

 ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ
 ٝاؾتفبزٜ اظ زٚچطذ

188/0 000/0 033/0 596/0 6/14 000/0 8/3 000/0 

 ٍ٘طـ احؿبؾي 
 اؾتفبزٜ وبضي اظ زٚچطذٝ

102/0- 02/0 008/0 314/0- 2/4 041/0 1/2- 041/0 

 ٍ٘طـ احؿبؾي
 اؾتفبزٜ تفطيحي اظ زٚچطذٝ 

017/0 37/0 002/0- 055/0 11/0 741/0 33/0 741/0 

  ٍ٘طـ قٙبذتي 
 اؾتفبزٜ وبضي اظ زٚچطذٝ

236/0 000/0 053/0 459/0 4/23 000/0 8/4 000/0 

 ٍ٘طـ قٙبذتي
 اؾتفبزٜ تفطيحي اظ زٚچطذٝ

218/0 000/0 045/0 462/0 9/19 000/0 5/4 000/0 

 
ای ي اظرتفادٌ از  بررظي ارتباط بيه متغيرَای زميىٍ

 ديچرخٍ 
اي، قبُٔ ٚضهؽ تأٞهُ، ٚضهؽ     اضتجب  ٔتميطٞبي ظٔيٙٝ

ٛاز ثهب ٔتميهط ٚاثؿهتٝ    اقتمبَ، ؾٗ، زضآٔس، ٚ ؾطح ؾه 

   ٖ ٞهبي   ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ثهب اؾهتفبزٜ اظ آظٔهٛ
ٔرتّف آٔبضي ثطضؾي قهسٜ وهٝ ٘تهبيح آٖ ثهٝ قهط       

 .خساَٚ ظيط اؾت

 
 آیا افراد متأَل ي مجرد بٍ لحاظ اظتفادٌ از ديچرخٍ تفايت دارود؟ -4جديل 

 t df Sigمقدار  مياوگيه مجردان مياوگيه متأَالن متغير
ُٞأٚضؽ ت  3/15  8/20  9/2  384 004/0  
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 آیا افراد شاغل ي بيکار بٍ لحاظ اظتفادٌ از ديچرخٍ تفايت دارود؟ -5جديل 
 t df Sigمقدار  مياوگيه بيکاران مياوگيه شاغليه متغير

 298/0 398 04/1 6/12 2/18 ٚضؽ اقتمبَ

 
 آیا بيه ظه ي اظتفادٌ از ديچرخٍ رابطٍ يجًد دارد؟ - 6جديل 

 R Sig R
2.adj B F Sig t Sig 

 ؾٗ
 اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ 

106/0- 017/0 009/0 148/0- 529/4 034/0 128/2- 034/0 

 

آیا بيه درآمد ي اظتفادٌ از ديچرخٍ رابطٍ يجًد دارد؟ - 7جديل   

 R Sig R
2.adj B F Sig t Sig 

 زضآٔس
 اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ 

128/0- 007/0 014/0 32/3- 105/6 014/0 471/2- 014/0 

 
 آیا افراد با تحصيالت متفايت بٍ لحاظ اظتفادٌ از ديچرخٍ تفايت دارود؟ - 8جديل 

 F df Sig اوحراف معيار مياوگيه تعداد تحصيالت 

 اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ

 225/25 91/26 11 ثيؿٛاز

13/1 399 34/0 

 284/18 68/20 25 اثتسايي
 005/18 61/20 59 ضإٞٙبيي
 038/20 99/18 146 زيپّٓ
 543/18 75/15 48 زيپّٓ فٛق

 494/17 22/15 95 ِيؿب٘ؽ
 503/19 25/14 12 فٛق ِيؿب٘ؽ

 92/21 5/15 2 زوتطي
 

ثط اؾبؼ ٘تبيح ثٝ زؾهت آٔهسٜ، تفهبٚم ٔيهبٍ٘يٗ     
ٞههُ ٚ ٔدههطز ثههٝ ِحههبظ ٔيههعاٖ اؾههتفبزٜ اظ  أافههطاز ٔت

اظ افهطاز  زٚچطذٝ ٔؿٙبزاض اؾت ٚ افهطاز ٔدهطز ثهيف    
وٙٙس، أب افطاز قهبغُ ٚ   ُٞ اظ زٚچطذٝ اؾتفبزٜ ٔيأٔت

. ثيىبض ثٝ ِحبظ اؾهتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ تفهبٚتي ٘ساض٘هس    
ضاثطٝ ؾٗ ٚ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ٔؿٙبزاض اؾت ٚ اهي  
آٖ ثب افعايف ؾٗ ٔيعاٖ اؾهتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ وهبٞف    

ثٝ ؾههٜٚ ضاثطهٝ ٔيهعاٖ زضآٔهس ٚ اؾهتفبزٜ اظ      . يبثس ٔي
ٔؿٙبزاض اؾت ٚ ثب افعايف ٔيهعاٖ زضآٔهس    زٚچطذٝ ٘يع

ٚ ثهبهذطٜ ايٙىهٝ   . يبثهس  اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ وبٞف ٔي
افطاز ثب ؾهطٛ  تحههيّي ٔرتّهف ثهٝ ِحهبظ ٔيهعاٖ       

 .اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ تفبٚتي ثب يىسيٍط ٘ساض٘س

 بحث ي وتيجٍ گيری
پػٚٞف حبضهط ثهب ٞهس  ثطضؾهي تهأثيط ٍ٘هطـ ثهٝ        

ٟطٚ٘ساٖ ثهيٗ قه  اظ زٚچطذهٝ زض  ثط اؾتفبزٜ   زٚچطذٝ
٘تبيح تٛنيفي تحميهك  . ٔطز انفٟب٘ي ا٘دبْ قسٜ اؾت

ثيبٍ٘ط ايٗ ٞؿتٙس وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘هطٜ ٔيهعاٖ اؾهتفبزٜ اظ    
اي وٝ ٔيعاٖ اؾهتفبزٜ اظ   زٚچطذٝ پبييٗ اؾت؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٗ ) 0زٚچطذٝ ثط ضٚي ٔميبؾي ثب زأٙٝ   76تهب  ( وٕتهطي
. اؾت 02/18، ثطاثط ثب 38ٚ ٔيبٍ٘يٗ ٚالؿي ( ثيكتطيٗ)
يبٍ٘يٗ ٕ٘طٜ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ زض ٞط زٚ ثؿس وبضي ٔ

ٚ تفطيحي ٘يع پهبييٗ اؾهت؛ ثهٝ اهٛضي وهٝ ٔيهبٍ٘يٗ       
اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ثطاي ا٘دبْ وبضٞهبي ٔؿٕهِٛي ثهب    

ٗ ) 0فٛانُ وٛتبٜ، ثط ضٚي ٔميبؾي ثهب زأٙهٝ    ( وٕتهطي
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 9/8، ثطاثهط ثهب   20ٚ ٔيبٍ٘يٗ ٚالؿهي  ( ثيكتطيٗ) 40تب 
اظ زٚچطذههٝ ثههطاي أههٛض اؾههت، ٚ ٔيههبٍ٘يٗ اؾههتفبزٜ 

ٗ ) 0تفطيحي ٘يع ثط ضٚي ٔميبؾي ثب زأٙهٝ   تهب  ( وٕتهطي
 2/9، ثطاثههط ثههب 18ٚ ٔيههبٍ٘يٗ ٚالؿههي ( ثيكههتطيٗ) 36
ايٗ ضٚ٘س ثطاي وهٖ قٟطي ٔب٘ٙس انفٟبٖ وٝ ثب . اؾت

افعايف خٕؿيت ٚ ٘يهع افهعايف ؾهطيؽ ٚؾهبيُ ٘مّيهٝ      
ٞهبي قهٟطي آٖ    ٚ ظيط ؾهبذت   ٔٛتٛضي ٔٛاخٝ اؾت،

ٔتؿهسزي ضٚثهٝ ضٚؾهت، أيهسٚاض وٙٙهسٜ       ثب ٔكىهم
اظ ؾهٛي زيٍهط، ٔيهبٍ٘يٗ    . ٘يؿت ٚ ثبيهس تمييهط وٙهس   

ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ زض ثيٗ قهٟطٚ٘ساٖ ٔهطز انهفٟب٘ي    
اي وههٝ ٍ٘ههطـ ثههٝ  ٚضههؿيت ٔٙبؾههجي زاضز؛ ثههٝ ٌٛ٘ههٝ
 70تهب  ( وٕتطيٗ)14زٚچطذٝ ثط ضٚي ٔميبؾي ثب زأٙٝ 

 .اؾهت  3/51، ثطاثط ثب 42ٚ ٔيبٍ٘يٗ ٚالؿي ( ثيكتطيٗ)
ثطاي ٞط يه اظ اثؿبز ٘يهع    ٔيبٍ٘يٗ ٍ٘طـ ثٝ زٚچطذٝ

ثٝ ايٗ نٛضم اؾت وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٍ٘طـ احؿبؾهي ثهٝ   
ٗ ) 5زٚچطذٝ، ثط ضٚي ٔميبؾي ثهب زأٙهٝ       تهب  ( وٕتهطي

 9/13، ثطاثهط ثهب   15ٚ ٔيهبٍ٘يٗ ٚالؿهي   ( ثيكتطيٗ) 25
اؾت، أب ٔيبٍ٘يٗ ٍ٘هطـ قهٙبذتي ثهٝ زٚچطذهٝ ثهط      

ٗ ) 45تب ( ٗوٕتطي) 9ضٚي ٔميبؾي ثب زأٙٝ  ٚ ( ثيكهتطي
اؾهت وهٝ ٘كهبٖ     4/37، ثطاثهط ثهب   27ٔيبٍ٘يٗ ٚالؿهي  

زٞٙههس قههٟطٚ٘ساٖ انههفٟب٘ي قههٙبذت ذههٛثي اظ   ٔههي
زٚچطذٝ زاض٘س، أب اضظيبثي آٟ٘ب اظ آٖ زض حس ٔتٛؾهط  

 .اؾت
زٞهس ٍ٘هطـ ثهٝ    ٘تبيح تحّيّي تحميهك ٘كهبٖ ٔهي   

ذٝ ثط ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ تأثيطي ٔؿٙهبزاض   زٚچط
 3/3 تٛا٘هس اي وٝ ايٗ ٔتميهط ٔهي  ضز، ثٝ ٌٛ٘ٝٚ ٔثجت زا

زضنس اظ تمييطام ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ضا تجيهيٗ  
-ايٗ يبفتٝ تحميك اظ ثؿس ٘ػطي، ضاثطٝ ٍ٘هطـ  . ٕ٘بيس

ٕ٘بيس ٚ ثٝ ِحبظ تدطثي ٘يع ثب ٘تهبيح   ضفتبض ضا تأييس ٔي
، پٛچط ٚ ٕٞىبضاٖ (1385)پػٚٞف ٞٙطٚض ٚ ٕٞىبضاٖ 

ٞيهٙٗ ٚ   ٚ( 2004)ٕٞىهبضاٖ  ثطٚخيٗ ٚ  ، زي(1999)
، وٝ ٘كبٖ ٔي زٞٙس، ٍ٘طـ ٔٙبؾهت  (2010)ٕٞىبضاٖ 

ثههٝ زٚچطذههٝ ثبؾههث افههعايف اؾههتفبزٜ اظ زٚچطذههٝ  

 . وٙس قٛز ٔٙطجك اؾت ٚ آٟ٘ب ضا تأييس ٔي ٔي

ثيٗ ؾٗ ٚ ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ضاثطٝ ٔٙفي   
ٚخٛز زاضز؛ ثٝ ايهٗ ٔؿٙهب وهٝ ٞهط چهٝ ؾهٗ افهعايف        

ثهٝ  . يبثهس  فبزٜ اظ زٚچطذٝ وبٞف ٔييبثس، ٔيعاٖ اؾت ٔي
اي اجيؿي، ثب ثبه ضفتٗ ؾهٗ ٘يهبظ ثهٝ اؾهتفبزٜ اظ      ٌٛ٘ٝ

يبثس، أهب ايهٗ يبفتهٝ     زٚچطذٝ ثطاي تحطن افعايف ٔي
ٞهبي اؾهتفبزٜ    تٛا٘س ثيبٍ٘ط ايٗ ثبقس وٝ ظيط ؾبذت ٔي

اظ زٚچطذٝ ٟٔيب ٘يؿت ٚ ثب افهعايف ؾهٗ اؾهتفبزٜ اظ    
 . زٚچطذٝ ثب ذططپصيطي ٕٞطاٜ اؾت

، ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ  ب افعايف ٔيعاٖ زضآٔسث
ايٗ يبفتٝ تحميك وٝ ثب ٘تهبيح پهػٚٞف    .يبثس وبٞف ٔي

ثهطٚخيٗ ٚ   ، زي(2004)پيت ضيتِٛهس ٚ ٚا٘ؿهب زا٘يهُ    
زٞهس وهٝ    ٕٞرٛا٘ي زاضز، ٘كبٖ ٔهي ( 2004)ٕٞىبضاٖ 

احتٕبه ضيكٝ زض پطؾتيػ اختٕبؾي زٚچطذهٝ زاضز؛ ثهٝ   
بم ٔهبِي ثيكهتط ٚ ثٟتهط،    ايٗ ٔؿٙب وهٝ افهطاز ثهب أىب٘ه    

 .وٙٙس اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ضا زٖٚ قبٖ تّمي ٔي

ٔيعاٖ اؾهتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ زض ثهيٗ افهطاز ٔدهطز      
ُٞ اؾت، أب ؾطٛ  ٔرتّف ؾٛاز ٚ أثيكتط اظ افطاز ٔت
ثيطي ثط ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ٘هساضز  أتحهيهم ت

ٚ افطاز ثب ؾطٛ  ٔتفبٚم ؾٛاز ثٝ ِحبظ ٔيعاٖ اؾتفبزٜ 
ايٗ يبفتٝ تحميهك  . زٚچطذٝ ٚضؿيت ٔكبثٟي زاض٘ساظ 
تٛا٘س ثيبٍ٘ط ايٗ ثبقس وهٝ ذٛقهجرتب٘ٝ ثهب افهعايف      ٔي

ضهطٚضم  ( ثطذه  افعايف ؾطح زضآٔس) ؾطح ؾٛاز
قٛز ٚ افطاز ثب ؾهٛاز   اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ وٕطً٘ ٕ٘ي
وٙٙهس اظ زٚچطذهٝ    ثبهتط، ٕٞب٘ٙهس زيٍهطاٖ ؾهؿي ٔهي    
ثيىبض ثٛزٖ فطز ٘يهع   اؾتفبزٜ ٕ٘بيٙس ٚ ثبهذطٜ قبغُ يب

 .تأثيطي زض ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ ٘ساضز
تهٛاٖ   ثب تٛخهٝ ثهٝ ٘تهبيح حبنهُ اظ تحميهك ٔهي      

پيكههٟٙبزٞبي ظيههط ضا زض ضاؾههتبي تمٛيههت ٚ ٌؿههتطـ 
 :فطًٞٙ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ اضائٝ ٕ٘ٛز

اؾتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ، ثهٝ ؾٙهٛاٖ ضاٞىهبضي اؾبؾهي       -
مهُ ٔٛتهٛضي   ثطاي ٔؿبئُ اختٕبؾي ٘بقي اظ حٕهُ ٚ ٘ 
ثهط ايهٗ اؾهبؼ،    . قٟطي، زض قٟط انفٟبٖ پبييٗ اؾت
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قٛز ثب زض ٘ػط ٌطفتٗ آيٙسٜ انفٟبٖ، ٟ٘بزٞب  پيكٟٙبز ٔي
تطي ثهٝ ايهٗ حهٛظٜ     ٚ ٔؤؾؿبم ٔؿؤَٚ، تٛخٝ خسي

 . زاقتٝ ثبقٙس
ضاثطٝ ٔؿٙبزاض ثيٗ ٍ٘هطـ ثهٝ زٚچطذهٝ ٚ افهعايف      -

ٞههب ٚ  اؾههتفبزٜ اظ آٖ، فطنههت ٔٙبؾههجي ثههطاي ؾههبظٔبٖ
ٞههبي ٔؿهؤَٚ اؾههت وهٝ فطٞٙههً اؾههتفبزٜ اظ    زؾهتٍبٜ 

ثهط ايهٗ اؾهبؼ، پيكهٟٙبز     . زٚچطذٝ ضا تؿٕيك ثركٙس
ٞهبي ٔتهِّٛي ٚ ٔؿهؤَٚ      ٞهب ٚ زؾهتٍبٜ   قٛز ؾبظٔبٖ ٔي

٘ؿجت ثٝ ايدبز ٍ٘طـ ٔثجت زض قٟطٚ٘ساٖ ٘ؿهجت ثهٝ   
ٞهبي   فؿبِيت ؾبظٔبٖ. اؾتفبزٜ اظ زٚچطذٝ، الساْ ٕ٘بيٙس

تٟيهٝ پٛؾهتط،   ٞبي ا٘تكهبضاتي ٔب٘ٙهس    غيطزِٚتي، فؿبِيت
 ٝ ٞهبي   ٔىتٛثبم، ٘كطيبم آٔٛظقي ٚ ثطٚقٛضٞب، ثط٘بٔه

ٞهبي   ٞب ٚ ثطٌعاضي وههؼ  تّٛيعيٛ٘ي، ايدبز ٕ٘بيكٍبٜ
ـ  آٔٛظقي ٔي ٞهبي قهٙبذتي ٚ    تٛا٘ٙس ثٝ تمٛيت ٍ٘هط

 .احؿبؾي قٟطٚ٘ساٖ ثٝ زٚچطذٝ وٕه وٙٙس

پػٚٞف حبضط تٟٙهب ثهٝ ثطضؾهي ضاثطهٝ ٍ٘هطـ ثهٝ        -
. طذٝ پطزاذتهٝ اؾهت  زٚچطذٝ ٚ ٔيطاٖ اؾتفبزٜ اظ زٚچ

ضطيت تجييٗ ثهٝ زؾهت آٔهسٜ ثيهبٍ٘ط ايهٗ اؾهت وهٝ        
ٝ   فطًٞٙ اؾتفبزٜ اظ زٚچطذهٝ، پسيهسٜ   اي  اي ثهيٗ ضقهت
ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثهط   اؾت وٝ ٔتميطٞبي فطاٚا٘ي زض حٛظٜ

قهٛز تهأثيط    ثط ايٗ اؾبؼ، پيكهٟٙبز ٔهي  . ثيط زاض٘سأآٖ ت
ضٚا٘هي،   -ؾبيط ؾٛأُ، ثهٝ ٚيهػٜ ٔتميطٞهبي اختٕهبؾي    

اظ فٛايههس وههبضثطز زٚچطذههٝ، آٌههبٞي اظ  ٔب٘ٙههس آٌههبٞي
... ٔكىهم ٘بقي اظ تطافيهه، تؿٟهسام قهٟطٚ٘سي ٚ    

٘يع ٔٛضز تٛخٝ ٔحممهبٖ ٚ پػٚٞكهٍطاٖ زض تحميمهبم    
 . آتي لطاض ٌيطز
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