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 چکیدُ

 قواض تِ وكَضّا زض فطٌّگي ٍ اختوافي تَؾقِ ّاي قاذم اظ هكاضوت، اًَاؿ اظ يىي فٌَاى تِ ؾياؾي گطاييههطف

 فطٌّگي ٍ اختوافي ؾياؾي، تَؾقِ ٍ خاهقِ ازاضُ ضًٍس زض آًاى تقطو وِ خاهقِ فوسُ ّايگطٍُ اظ يىي. ضٍز هي

 زض خوقيتي گطٍُ تعضگتطيي وِ زاًكدَياى ؾياؾي گطاييههطف. ضؾس، زاًكدَياى ّؿتٌسهي ًؾط تِ ضطٍضي

 ٍ ؾياؾي ثثات تطاي ذاني اّويت قًَس،هي هحؿَب آيٌسُ زض خاهقِ ازاضُ هؿإٍالى ٍ تَؾقِ حال زض وكَضّاي

 زاًكدَياى ؾياؾي گطاييههطف ٍ ؾطهايِ اختوافي هياى ضاتغِ تطضؾي همالِ ايي ًگاضـ اظ ّسف .زاضز هقِخا پَيايي

ّا اظ عطيك ضگطؾيَى چٌسگاًِ زازُ تحليل ٍ تدعيِ ٍ آٍضي خوـ زض پػٍّف تحميك ضٍـ .انفْاى اؾت زض زاًكگاُ

. اًدام قسُ اؾت زاًكدَي زاًكگاُ انفْاى اظ زذتطاى ٍ پؿطاى ًفط 215 ضٍي تط هغالقِ ايي. اؾت پيوايكي تِ ضٍـ

 آهاضُ ووه تِ آى، ٍ پايايي نَضي، ضٍـ تِ آى، افتثاض اؾت وِ قسُ اؾتفازُ پطؾكٌاهِ اظ اعالفات، آٍضيتطاي خوـ

 تا. تحت هحيظ ٍيٌسٍظ تدعيِ ٍ تحليل قس SPSS16ّا اظ عطيك ًطم افعاض  اؾت ٍ زازُ قسُ ؾٌديسُ وطًٍثاخ آلفاي

 اظ ٍخِ ؾِ گطفتي ًؾط زض ّوطاُ تِ ،(ّاي اختوافيافتواز اختوافي ٍ قثىِ) هتغيط تِ زٍ ِ اختوافيؾطهاي تمؿين

ؾطهايِ  اتقاز هياى هقٌازاضي ّايّوثؿتگي وِ قَزهي هكاّسُ ّا ٍ فازاتضفتاضّا، اًگيعُ يقٌي ؾياؾي؛ گطاييههطف

ضا اظ  تأثيطايي هياى، ههطف ؾياؾي، تيكتطيي  زاضز وِ زض ٍخَز پاؾرگَياى ؾياؾي گطاييههطف هيعاى ٍ اختوافي

ّاي افتواز اختوافي  لفِإيافتِ اظ هضا اظ افتواز تقوين تأثيطّاي اختوافي ٍ ووتطيي  ّاي قثىِ اًؿدام اختوافي اظ هإلفِ

 .پصيطزهي

 ّاي اختوافيگطايي ؾياؾي، ؾطهايِ اختوافي، افتواز اختوافي، قثىِههطف :ّای کلیدی ٍاشُ
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 هقدهِ

گصاض تط تأثيطايي پػٍّف تِ زًثال تطضؾي فَاهل اختوافي 
گطايي ؾياؾي اظ يه ههطف. گطايي ؾياؾي اؾتههطف

ّا ٍ اظ عطف ّاي فطزي اًؿاىٍيػگي تأثيطعطف تحت 
زض ايي . ّاي اختوافي لطاض زاضزٍيػگي تأثيطزيگط، تحت 

ضاؾتا، فطضيِ پػٍّف ايي اؾت وِ تِ ّط هيعاى افطاز اظ 
توافي تيكتطي تطذَضزاض تاقٌس، احتواال تيف ؾطهايِ اخ

تِ عَض . پطزاظًسگطايي ؾياؾي هياظ زيگطاى تِ ههطف
هكاتِ، افطازي وِ پيًَسّاي اختوافي لَيتطي تا زيگطاى 

ّا ٍ ًْازّاي زيگط افتواز تيكتطي زاضًس، زاقتِ، تِ اًؿاى
. پطزاظًساحتواال تيف اظ زيگطاى تِ ههطف ؾياؾي هي

اظ ايي حميمت غفلت وطز وِ هتغيطّاي وٌتطل،  الثتِ، ًثايس
خٌؿيت، هيعاى زضآهس ٍ ؾغح تحهيالت ًيع تط : اظ لثيل
 .گصاضزهي تأثيطگطايي ؾياؾي افطاز ههطف

 :تط ايي اؾاؼ، اّساف انلي پػٍّف فثاضتٌس اظ
 گيطي هيعاى ؾطهايِ اختوافي پاؾرگَياى؛ اًساظُ -1

زض هياى  گطايي ؾياؾي ٍ اتقاز آىتطضؾي هيعاى ههطف -2
 پاؾرگَياى؛

گطايي تطضؾي ضاتغِ هياى ؾطهايِ اختوافي ٍ ههطف -3
 .ؾياؾي زض هياى پاؾرگَياى

 گرایی سیاسیهصرف
ّاي خسيس تِ چالف هْوي زض زض خْاى هقانط، ؾياؾت

ّاي ؾٌتي هماتل ًؾام ٍ ؾاذتاضّاي ضؾوي ٍ ؾياؾت
زض فهط خسيس واًَى تَخِ هطزم تِ . اًستثسيل قسُ

ّاي ذهَني، اظ ّاي زٍلتي تِ حَظُُؾياؾت اظ حَظ
ّاي تقلمات خوقي تِ تقلمات قرهي ٍ اظ ايسئَلَغي

ّاي فطزي زض حال حطوت تَزُ ؾاظ تِ َّيتيىؿاى
اي اظ ّاي خسيس، قيَُاظ عطف زيگط، ؾياؾت. اؾت

ال تطزى إزٌّس وِ اظ عطيك ظيط ؾهكاضوت ضا پيكٌْاز هي
ي اضتثاعي ّاهكطٍفيت ؾاذتاضّاي هَخَز، تا واًال

  (.Hague and Harrop, 2001: 113) وٌٌسهَخَز هرالفت هي

ّاي هرتلفي ّاي هكاضوت ؾياؾي زض گًَِقيَُ

تَاى هكاضوت ؾياؾي تطاي ًوًَِ، هي. اًستٌسي قسُعثمِ
ي زازى زض اًتراتات، فقاليت أض)ّاي ضؾوي ضا تِ گًَِ

اًتراتاتي، تواؼ تا احعاب ؾياؾي، تحث تا زيگطاى زض 
ًَقتي ًاهِ تِ )، غيطضؾوي (َضز هؿائل ؾياؾيه

ًگاضاى، تواؼ تا ؾياؾتوساضاى، هكاضوت زض  ضٍظًاهِ
ٍ اقىال لاًًَي يا غيط لاًًَي ( ّاي ضؾويضاّپيوايي

ّاي ضازيىال، ٍ ذكًَت ًافطهاًي هسًي، فقاليت)
 :Bengtsson andGronlund, 2005) تٌسي وطزتمؿين( ؾياؾي

ّاي هرتلف ٍّف تحليل عيفالثتِ، ّسف ايي پػ .(159
هكاضوت ؾياؾي ًيؿت، تلىِ ايي پػٍّف لهس زاضز تط 

گطايي ؾياؾي توطوع وٌس؛ اهطي وِ ّن زض ضٍي ههطف
ّاي خسيس هكاضوت  ّاي ؾٌتي ٍ ّن زض قيَُقيَُ

 . گطززؾياؾي هكاّسُ هي
قْطًٍساى زض حال حطوت اظ اقىال والؾيه 

وت هكاضوت ؾياؾي تِ ؾوت ًَؿ خسيسي اظ هكاض
ّا زض خْاى خسيس تِ فثاضت زيگط، اًؿاى. ؾياؾي ّؿتٌس

ّاي هكاضوت ووتط تطٍوطاتيه اي تِ قيَُيٌسُآتِ عَض فع
وٌٌس، ظيطا تِ ًؾط هطاتثي گطايف پيسا هي ٍ ووتط ؾلؿلِ

تط ضؾوي ضؾس آًْا زض زضٍى ؾاذتاضّاي ؾياؾي غيطهي
. ّا ٍ ًؾطيات ذَز ضا تياى وٌٌستَاًٌس زيسگاُتْتط هي

ّا ٍ ّاي فهط خسيس زض خؿتدَي واًالتٌاتطايي، اًؿاى
 پصيطي تيكتطي تاقسّايي ّؿتٌس وِ زاضاي اًقغافحَظُ

(Micheletti, 2003: 24-25). 
گطايي ؾياؾي زض اضتثاط ًعزيه تا ؾياؾت ههطف

تِ فثاضت زيگط، . ههطف واالّا ٍ ذسهات لطاض زاضز
چگًَگي گطايي ؾياؾي تِ فٌَاى ضٍاتظ لسضت ٍ ههطف

. قَزاؾتفازُ ٍ ترهيم هٌاتـ تقطيف هي
وٌٌسگاى ؾياؾي واالّا ٍ ذسهات ضا تط اؾاؼ  ههطف
ّاي ؾياؾي ٍ اذاللي ٍ ًِ ًفؽ ذَز واال اًتراب اضظـ

وٌٌسُ التهازي وٌٌس، تٌاتطايي، زضحالي وِ يه ههطفهي
واالي ذَز ضا تط اؾاؼ ويفيت ٍ ون ّعيٌِ تَزى آى 

وٌٌسُ ؾياؾي ذطيسّاي ذَز وٌس ٍلي ههطفاًتراب هي
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ّا ٍ اذالليات اًتراب ّا، فضيلتضا تط اؾاؼ اضظـ
گطايي ؾياؾي ّوچٌيي، ّط چٌس ههطف. وٌس هي

گطايي ؾثه ظًسگي زاضز، ٍلي ّايي تا ههطف قثاّت
ّاي هْوي ًيع هياى آًْا ٍخَز زاضز، ظيطا تفاٍت
وٌٌسگاى ؾثه ظًسگي واالّاي هَضز ًؾط ذَز ضا  ههطف
ّاي هَضز پصيطـ خاهقِ، تلىِ تط ؾاؼ اضظـًِ تط ا

اؾاؼ تْثَز هٌعلت ٍ ويفيت ظًسگي ذَيف اًتراب 
 .(Micheletti, 2003: x) وٌٌس هي

وٌس گطايي ؾياؾي تط ضفتاضي ذال زاللت هيههطف
. ؾاظزوِ آى ضا اظ ههطف ضٍظهطُ يا هقوَلي هتوايع هي

گطايي ؾياؾي اظ لسضت وٌٌسگاى اظ عطيك ههطفههطف
 وٌٌس ّاي ذَز اؾتفازُ هيس ذَز تطاي تياى زيسگاُذطي

(Lyon, 2006: 452-64) .وٌٌسُ ؾياؾي ضا ههطف 1ٍتؿتط
وَقس تا اظ لسضت ذطيس ذَز  وٌس وِ هيوؿي هقطفي هي

,Webster :1975 )وٌس تطاي ايداز تغييطات اختوافي اؾتفازُ 

188.) 

گطايي ؾياؾي تطذي اظ هحمماى هقتمسًس وِ ههطف
 زاض اظ هكاضوت ٍ تقْس هسًي اؾتتثط ٍ هقٌيقىلي هق

(Scammell, 2000: 151-155)  زضحالي وِ هكاضوت زض
ّاي ّاي هالي تِ احعاب ٍ گطٍُاًتراتات ٍ يا ووه

ؾياؾي اهَضي پط اّويت ّؿتٌس، ٍلي گاّي اٍلات آًْا 
قًَس وِ تِ زًثال حفؼ تِ ضذسازّايي ضٍظهطُ تثسيل هي
يوات افطاز زض هَضز ٍضـ هَخَز ّؿتٌس، اها تهو

تَاًس هَفميت يا قىؿت تداض ٍ گطايي هيههطف
تِ . (Brinkman, 2004: 133)ناحثاى نٌايـ ضا تقييي وٌس 

وٌس زليل اّويت ّويي اهط اؾت وِ ضيتعض اؾتسالل هي
ويس تط أتِ خاي ت)هسضى تَؾظ پسيسُ ههطف  خْاى پؿا

 قَز؛ تقطيفي وِ زض تماتل تا واًَىتقطيف هي( تَليس
ويس تط هالىيت اتعاض تَليس أّاي هاضوؽ زض هَضز تتحليل

 . (Ritzer, 2005: 67)لطاض زاقت 
گطايي اظ عطف زيگط، تطذي هحمماى تط ضاتغِ ههطف

                                                      
1
 Webster 

وٌٌس، ظيطا ويس هيأؾياؾي، َّيت ٍ ؾثه ظًسگي ت
گطايي ؾياؾي تَاًٌس اظ عطيك ههطفوٌٌسگاى هيههطف

. (Reynolds, 2002)تِ َّيت هٌؿدوي زؾت پيسا وٌٌس 
وٌٌسگاى ؾياؾي تاظيگطاًي اختوافي ّؿتٌس وِ تِ ههطف

وٌٌس ٍ قىلي آگاّاًِ زض التهاز ٍ تاظاض فقاليت هي
. زّسلطاض هي تأثيطضفتاضّاي آًْا ضٍاتظ اختوافي ضا تحت 

زٌّس وِ هياى ّا ًكاى هيزض ايي ضاؾتا، تؿياضي اظ پػٍّف
ائل َّيتي، گطايي ٍ ضٍاتظ اختوافي، تَيػُ زض هؿههطف

زّس وِ ًكاى هي( 1984) 2آثاض تَضزيَ. ضاتغِ ٍخَز زاضز
ّاي افطاز زض هَضز ًَؿ واالّاي ههطفي تِ فْن اًتراب

. وٌسٍضقيت ضٍاتظ اختوافي افطاز تا زيگطاى ووه هي
ًيع اؾتسالل  (475-480 :1988) 4ٍ ٌّسلواى 3وَظيٌت

يا  تأييسوٌٌسگاى ؾياؾي اظ عطيك وٌٌس وِ ههطفهي
حطين تطذي واالّا ٍ ذسهات تِ زًثال تفىيه َّيت ت

ٍ  5ّوچٌيي، وطاوت. ذَيف اظ زيگطاى ّؿتٌس
هقتمسًس وِ ؾثه ذطيس  (528-515 :2004) 6ٍالٌسضٍف

گطايي ههطف. افطاز تَضيح زٌّسُ ايسئَلَغي آًْاؾت
ؾياؾي زض اهتساز َّيت زضًٍي افطاز لطاض زاضز ٍ آى ًِ 

، تلىِ ّوچٌيي تط ضٍي وٌستٌْا زض ؾغحي فطزي فول هي
ّاي ذاًَازُ، گطٍُ ٍ َّيت: ّاي خوقي، اظ لثيلَّيت

 .(Belk, 1988: 139- 168)گصاضز هي تأثيطهلي ًيع 
اظ عطف زيگط، تهَض آگاّي، آظازي ٍ تَاًايي فول 

زّس ٍ گطايي ؾياؾي ضا تكىيل هياًؿاى هاّيت ههطف
وٌٌسگاى ؾياؾي اظ تِ ّويي زليل اؾت وِ ههطف

 .وٌٌسّاي ذَز تطاي تغييطات اختوافي اؾتفازُ هيييتَاًا
گطايي اي وِ زض توام تقاضيف ههطفهَضَؿ ضوٌي

پصيطي اًؿاى زض ؾياؾي ٍخَز زاضز، فميسُ تِ هؿإٍليت
اظ ايي ضٍ، . زؾتياتي تِ تغييطات هغلَب اؾت

وٌٌسگاى آگاّي اؾت گطايي ؾياؾي ًتيدِ ههطف ههطف
                                                      
2
 Bourdieu 

3
 Kozinets 

4
 Handelman 

5
 Crockett 

6
  Wallendorf 
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ؿائل اختوافي، ؾياؾي ٍ گصاضي تط هتأثيطوِ تِ زًثال 
 . فطٌّگي خاهقِ ّؿتٌس

آگاّي  گطايي ؾياؾي،تٌاتطايي، فٌهط انلي ههطف
تطاي هثال، . افطاز اظ لسضت ذَيف زض خاهقِ اؾت

وٌٌسگاًي وِ تِ زًثال تٌثيِ ضفتاضّاي ًاهغلَب ههطف
تطذي ناحثاى نٌايـ ّؿتٌس، تِ تحطين واالّاي ايي 

ذطيس واالّاي نٌايـ ّا پطزاذتِ ٍ زض هماتل تا قطوت
 پطزاظًس ّاي آًْا هيّا ٍ ؾياؾتزيگط تِ تكَيك تطًاهِ

(Friedman, 1996: 439-451) .ّا ٍ تِ عَض ولي، تحطين
. وٌٌسگاى ؾياؾي اؾتّا اتعاضّاي انلي ههطفتكَيك
وٌٌسُ ؾياؾي تا تحطين يا ذطيس تطذي واالّا ٍ ههطف

ظاض ٍ ّاي تاهحهَالت ذال تِ زًثال تغييط ؾياؾت
 .( Micheletti and et al. 2004: xiv)ًْازّاؾت 

، پٌح زليل انلي تهَض 1اظ زيسگاُ هيچلتتي
: گطايي تِ فٌَاى ًَفي ؾياؾت خسيس فثاضتٌس اظ ههطف

اٍال، ههطف  ًمغِ فغفي تطاي افطازي اؾت وِ ؾقي 
تِ . ّاي ؾياؾي ذَيف تپطزاظًسوٌٌس تِ تياى زيسگاُهي

ّاي ؾٌتي اظ عطيك ضٍـ فثاضت زيگط، وؿاًي وِ
ّاي ؾياؾي هكاضوت ؾياؾي هَفك تِ ٍضٍز تِ حَظُ

تَاًٌس اظ عطيك اًتراب ًَؿ ههطف تِ تياى اًس، هيًكسُ
ّاي ذَز زض خاهقِ پطزاذتِ ٍ هكىالت ذَيف زيسگاُ

تَاًٌس اظ پسيسُ ههطف تِ ّا هي، اًؿاىضا حل وٌٌس؛ ثاًياً
ؾياؾي تاظيگطاى  ّايلطاض زازى تطًاهِ تأثيطهٌؾَض تحت 

ٍ ًْازّاي هرتلف اؾتفازُ وٌٌس ٍ آًْا ضا تطاي ًكؿتي تط 
ٌّگاهي وِ افطاز . ؾط هيع هصاوطُ تحت فكاض لطاض زٌّس

قاى ضا تاّن تطوية وٌٌسگي ٍ قْطًٍسيًمف ههطف
تَاًٌس تِ حل قًَس وِ هيوٌٌس، تِ واضگعاضاًي تثسيل هي

قاضُ انغالح هَضز ا)هكىالت ٍ هقضالت خاهقِ ذغط 
ٍ ( ته تطاي خَاهـ خسيس زض فهط پؿاهسضى

ّاي خْاًي تپطزاظًس؛ ؾَم ايٌىِ، ههطف ًَفي  فسالتي تي
ؾياؾت اؾت وِ ّن تا هكاضوت ؾياؾي والؾيه اضتثاط 

                                                      
1
 Micheletti 

ّا زض زاضز ٍ ّن تا ضٍاتظ لسضت ٍ ترهيم اضظـ
ّاي ذهَني اي ؾطٍواض زاضز وِ تَؾظ قطوتخاهقِ

ّاي اي ذهَني لسضتّتٌاتطايي، قطوت. قَزازاضُ هي
تَاًٌس تِ فٌَاى ضًٍس ٍ هيؾياؾي خسيس تِ قواض هي

زض ًتيدِ، ًگطاًي . ّاي خسيس زيسُ قًَسًَفي زٍلت
ّاي ّاي تٌگاُّا ٍ ؾياؾتقْطًٍساى زض هَضز تطًاهِ

لطاض  تأثيطذهَني ٍ تالـ آًْا تطاي تقسيل ٍ تحت 
م قَز؛ چْاضّا تِ اهطي هوىي تثسيل هيزازى ايي قطوت

تطذي واالّاي  تأييسايٌىِ، افطاز تِ تحطين تطذي واالّا ٍ 
تَاًس زض ًگطًس وِ هيزيگط تِ فٌَاى اتعاضّايي ؾياؾي هي

افطاز . ّاي ؾياؾي تِ واض گطفتِ قَزهٌاظفات ٍ وكوىف
لطاض زازى تاظيگطاى ٍ  تأثيطاظ ايي اتعاضّا تِ هٌؾَض تحت 

زٍلت  ّاي ذهَني،قطوت: ًْازّاي هرتلفي، اظ لثيل
ٍ خاهقِ هسًي اؾتفازُ وٌٌس؛ پٌدن ايٌىِ، ههطف گطايي 
ؾياؾي زاضاي تَاى ؾياؾي تيكتطي تطاي ايداز تغييطات 

 . (Micheletti, 2003: 15-16)اختوافي ٍ ؾياؾي اؾت 
 

 سرهایِ اجتواعی
ّا ٍ اي اظ ٌّداضّا، قثىِؾطهايِ اختوافي هدوَفِ

هٌاتـ ٍ ّايي اؾت وِ تافث زؾتطؾي افطاز تِ ؾاظهاى
 .(Serageldin and Grootaert, 2000: 45)قَز لسضت هي

زضحالي وِ تقاضيف هرتلفي اظ ؾطهايِ اختوافي ٍخَز 
ضؾس زض زضٍى ؾطهايِ اختوافي زٍ زاضز، ٍلي تِ ًؾط هي

فٌهط افتواز اختوافي ٍ پيًَسّاي اختوافي اضتثاط 
 .تيكتطي تا هؿائل اضظقي زاضًس

وٌٌسگاى ؾياؾي تِ فّا زض تطذي اظ ههطايي اضظـ
آى عَض وِ زض . قَزفٌَاى يه تَاى ؾياؾي ؽاّط هي

ؾغَض شيل تحث ذَاّس قس، افطازي وِ ؾطهايِ اختوافي 
تيكتطي زاضًس، ّن تِ اعالفاتي وِ تِ هكاضوت آًْا زض 

قَز زؾتطؾي تْتطي گطايي ؾياؾي هٌدط هيههطف
ي زاضًس، ٍ ّن اًگيعُ ٍ هْاضت آًْا تطاي فول تط اؾاؼ اي

افتواز تِ زيگطاى تِ ايي . اعالفات تيكتط اظ زيگطاى اؾت
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قَز وِ زيگطاى تط اؾاؼ ذيط فوَهي افتماز هٌدط هي
خاهقِ فول ذَاٌّس وطز ٍ پيًَسّاي اختوافي 

ّايي تطاي آگاّي اظ ضفتاضّاي ههطفي ٍ  فطنت
 .وٌسّاي ؾياؾي زيگط تاظيگطاى فطاّن هي فقاليت

 
 گرایی سیاسیاعتواد ٍ هصرف

فطازي وِ تِ زيگطاى افتواز تيكتطي زاضًس، احتواال تِ زٍ ا
گطايي ؾياؾي زليل تيف اظ زيگطاى زض فطآيٌس ههطف

اٍال، اگطچِ افتواز تِ عَض هؿتمين : وٌٌسهكاضوت هي
زّس، اها افتواز زؾتطؾي افطاز تِ اعالفات ضا افعايف ًوي

ِ هاًٌس افتواز تِ زٍؾتاى يا افتواز ت)تِ هٌاتـ اعالفاتي 
گصاضي ايي اعالفات تأثيطاحتوال ( ّاي حىَهتيزؾتگاُ

، افطازي وِ زّس؛ ثاًياًتط ضفتاضّاي افطاز ضا افعايف هي
زاضاي ؾغح افتواز اختوافي تاالتطي ّؿتٌس، اًگيعُ 

گطايي ؾياؾي زاضًس، ظيطا هقتمسًس تيكتطي تطاي ههطف
اي اظ ذَز وِ زيگطاى ًيع تِ عَض هتماتل ضفتاض هؿإٍالًِ

اى ذَاٌّس زاز ٍ تسيي تطتية، اثطتركي ضفتاضّاي آًْا ًك
 2ٍ وليي 1زض ايي ضاؾتا، خاى. افعايف ذَاّس يافت

وٌٌس وِ هكاضوت زض تحطين تطذي واالّاي اؾتسالل هي
افطاز  .افتواز افطاز تِ زيگطاى لطاض زاضز تأثيطذال تحت 

ّاي تحطين وٌٌسُ ذَاٌّس پيَؾت وِ زض نَضتي تِ گطٍُ
س وِ زيگطاى ًيع چٌيي ضفتاضي اًدام ذَاٌّس احؿاؼ وٌٌ

 . (John and Klein, 2003: 1207)زاز 
تَاًس هيعاى افتواز تِ ًْازّاي ؾياؾي ًيع هي

اظ يه . لطاض زّس تأثيطگطايي ؾياؾي ضا تحت  ههطف
عطف، افتواز تاالي افطاز تِ ًْازّاي ؾياؾي تِ ايي فلت 

طازي قَز وِ چٌيي افگطايي ؾياؾي هيتافث ههطف
ّا ٍ ًْازّاي هقتمسًس ضفتاضّاي آًْا تَؾظ زؾتگاُ

ؾياؾي هَضز حوايت لطاض ذَاّس گطفت ٍ تٌاتطايي، 
زض . اًگيعُ آًْا تطاي ههطف ؾياؾي افعايف ذَاّس يافت
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-203 :2004) 4ٍ تَتيؿي 3ّاي آًسضؾيايي ضاؾتا، يافتِ

گطايي ؾياؾي تا افتواز تِ زّس وِ ههطفًكاى هي (221
ّوچٌيي، . ؾياؾتوساضاى ّوثؿتگي هثثتي زاضزًْازّا ٍ 

زّس وِ ًيع ًكاى هي( 2004) 6ٍ َّق 5تحميمات ؾتَل
اظ )هياى افتواز ؾياؾي ٍ اقىال خسيس هكاضوت ؾياؾي 

 .ضاتغِ هثثتي ٍخَز زاضز( گطايي ؾياؾيخولِ ههطف
اظ عطف زيگط، تطذي اظ اًسيكوٌساى ٍ هحمماى  

ّاي ؾياؾي  ؾاظهاىهقتمسًس افتواز پاييي تِ ًْازّا ٍ 
گطايي ؾياؾي تاقس، ظيطا تَاًس هحطن ههطفاؾت وِ هي

افطازي وِ تِ ًْازّاي هَخَز افتواز ًساضًس، هغاتك تا 
وٌٌس وِ تِ زًثال تغييطات اختوافي ّايي فول هياضظـ

زض ايي ضاؾتا، تحميمات ؾتَل، َّق ٍ . گؿتطزُ ّؿتٌس
 زض هَضز زاًكدَياى( 269-245 :2005) هيچلتتي
زّس وِ ّاي واًازا، ؾَئس ٍ تلػيه ًكاى هيزاًكگاُ
زاضاي افتواز اختوافي  وٌٌسگاى ؾياؾي فوستاًههطف

ووتطي ّؿتٌس ٍ ًؿثت تِ ًْازّاي ؾياؾي، التهازي ٍ 
تِ عَض هكاتِ، . قاى اًتماز تيكتطي زاضًسفطٌّگي خاهقِ

ّاي وٌٌسگاى ؾياؾي ؾَئسي ًؿثت تِ قطوتههطف
افتوازتط تَزًس؛ اها ًؿثت تِ تي ذهَني ٍ ضّثطاى آًْا

پصيطي تاالتطي زاقتٌس، ًْازّايي وِ قفافيت ٍ هؿإٍليت
 . (Stolle and et al. 2005)زيسگاُ هٌاؾثتطي زاقتٌس 

  
 گرایی اجتواعیّای اجتواعی ٍ هصرفضثکِ

ضؾس ّواى عَض وِ پيًَسّاي اختوافي تط ضٍي تِ ًؾط هي
گصاضز، تط ضٍي هي تأثيطاًَاؿ هرتلف هكاضوت ؾياؾي 

 8ٍ ًاي 7ٍضتا. گطايي ؾياؾي ًيع هإثط اؾتههطف
ّا ّا يا اًدويهقتمسًس افطازي وِ فضَ يىي اظ ؾاظهاى

ّاي ؾياؾي اختوافي ّؿتٌس، زٍ تطاتط زيگطاى زض فقاليت
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وٌٌس، ٍ وؿاًي وِ زض تيف اظ زٍ ؾاظهاى هكاضوت هي
اختوافي فضَيت زاضز، ؾِ تطاتط غيط افضا تِ چٌيي 

 .(Verba and Nie, 1972: 182) ظًسّايي زؾت هيفقاليت

اختوافي ٍ هكاضوت ؾياؾي  ّايقثىِالثتِ، ضاتغِ هياى 
اظ لثيل قطوت زض )تِ حَظُ هكاضوت ؾياؾي هتقاضف 

ّاي هرتلف ًكاى قَز ٍ پػٍّفهحسٍز ًوي( گيطييأض
زّس وِ هياى ؾطهايِ اختوافي ٍ هكاضوت ؾياؾي غيط هي

زض ايي اضتثاط، پاوؿتَى . تغِ ٍخَز زاضزهتقاضف ًيع ضا
وٌس وِ فضَيت زض پيًَسّاي اختوافي هتغيط اؾتسالل هي

تيي هْوي تطاي هكاضوت ؾياؾي غيط هتقاضف اؾت پيف
(Paxton, 1998: 180-184) . 

ّاي ّاي اختوافي اًگيعُ، اعالفات ٍ هْاضتقثىِ
گطايي ؾياؾي فطاّن گصاضي تط ههطفتأثيطالظم ضا تطاي 

ّاي اختوافي ٌّداضّا اٍال، هقوَال افضاي گطٍُ: وٌسيه
تَاًس آًْا ضا تطاي ّاي هكتطوي زاضًس وِ هيٍ اضظـ

ٍ  1زض ايي ظهيٌِ، زاٍؾَى. گطايي ؾياؾي تطاًگيعزههطف
 ٍالٌسٍضف

ّاي وٌٌس وِ قثىِاؾتسالل هي (589 :1985)2
اختوافي حتي زض همايؿِ تا هتغيط عثمات اختوافي زاضاي 

تيٌي تيكتطي تطاي ذطيس تطذي واالّاي پيف لسضت
هرهَنا واالّاي ؾوثَليه ٍ لاتل ضؤيت، اظ  -ذال

تِ  .تَؾظ افطاز اؾت -ًَؿ لثاؼ ٍ ٍؾايل تعييٌي: لثيل
ضؾس فلت ايي اهط، آى اؾت وِ اًتراب ًَؿ ًؾط هي

واالي ههطفي تَؾظ افطاز تط اؾاؼ ٌّداضّا ٍ 
گيطز ٍ ت هياختوافي نَض ّاي هَضز لثَل گطٍُ اضظـ

ّاي چٌيي گطٍّي تِ ذطيس يه واالي ًاهتداًؽ تا اضظـ
تٌاتطايي، تِ . تس ًام قسى ٍ اًعٍاي فطز هٌدط ذَاّس قس

ضؾس وِ چٌيي ضيؿه اختوافي احتواال تافث ًؾط هي
گطايي ؾياؾي زض هياى افطازي گؿتطـ پسيسُ ههطف

 .ذَاّس قس وِ قثىِ اختوافي لَيتط ٍ تيكتطي زاضًس

ضؾس وِ فضَيت ٍ هكاضوت زض تِ ًؾط هي ،ثاًياً
هرتلف، تافث افعايف پيًَسّاي اختوافي ّاي گطٍُ
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ّاي اختوافي قسُ ٍ تسيي تطتية، اختوافي فطز تا قثىِ
ياتس ٍ ايي  هيعاى زؾتطؾي افطاز تِ اعالفات افعايف هي

 تأثيطتط ضفتاض ههطفي ٍ فقاليت ؾياؾي افطاز  اهط ًْايتاً
-453 :1993) تا، ٍضتا ٍ ّوىاضاى اٍزض ايي ضاؾ. گصاضزهي

وٌٌس وِ هكاضوت زض ًْازّاي غيط اؾتسالل هي (497
ّاي زاٍعلثاًِ احتواال تافث اًدوي: ؾياؾي، اظ لثيل

قَز تا افضا زض تاضُ هؿائل ؾياؾي تيكتط تحث وٌٌس  هي
ٍ تسيي تطتية، آًْا گطايف تيكتطي تِ ؾوت هكاضوت 

 .زٌّسؾياؾي ًكاى هي
ّاي اختوافي، فالٍُ تط ايداز اًگيعـ ِؾطاًدام، قثى

زض افطاز ٍ زض اذتياض گصاقتي هٌاتـ اعالفاتي زض زؾتطؼ 
ّا ووه وٌس تا ضٍاتظ تَاًس تِ افضاي ايي گطٍُآًْا، هي

 ّاي زيگطي ضا وِ هيعاى اعويٌاى ٍ اثطاختوافي ٍ هْاضت
زّس، ّاي ؾياؾي ضا افعايف هيتركي آًْا زض فقاليت

  .(Verba and et. al., 1993: 453-497) تَؾقِ زٌّس

ّاي اختوافي ًِ تٌْا هكاضوت هكاضوت زض گطٍُ
ّاي ؾياؾي زيگط ضا ؾياؾي، تلىِ اًَاؿ هرتلف فقاليت

ّاي اختوافي تَاى قثىِ. زّسلطاض هي تأثيطًيع تحت 
ّاي ؾياؾي، اظ لثيل ضٍاتظ افضا تطاي تمَيت هْاضت

غيطُ ضا تغييط ّا ٍ اختوافي، هصاوطُ، هسيطيت وكوىف
ّوچٌيي، هاّيت  .(Warren, 2001: 61) تركسزازُ، تْثَز هي

اي اؾت وِ اظ عطيك تطضؾي هؿائل ّا تِ گًَِايي قثىِ
اي ّواٌّگ ٍ ؾاظگاض تا ٌّداضّا، ؾياؾي تِ قيَُ

ّاي اختوافي، ّا ٍ فاليك هكتطن گطٍُاضظـ
 -1049 ) زّسلطاض هي تأثيطّاي اختوافي ضا تحت  فقاليت

1089:Perrin, 2005) .ضٍز وِ پيًَسّا زض ايي ضاؾتا، اًتؾاض هي
گطايي ؾياؾي زض ّاي اختوافي احتوال ههطفٍ قثىِ

ؾتَل ٍ َّق زض ايي ظهيٌِ . هياى افضا ضا ًيع افعايف زّس
ّاي هٌافـ، هقتمسًس زضحالي وِ هكاضوت زض گطٍُ

ّاي فطٌّگي تِ قىل هثثتي ّاي اختوافي، ٍ گطٍُ گطٍُ
اقىال خسيس هكاضوت ؾياؾي، اظ لثيل  تط ضٍي

گصاضز، ٍلي پيًَسّاي زيٌي هي تأثيطگطايي ؾياؾي  ههطف
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 Micheletti) اي هٌفي زاقتٌسگطايي ؾياؾي ضاتغِتا ههطف

and et. al.,  2004: 265-288 .) 
 

 گرایی سیاسیهتغیرّای دهَگرافیک ٍ هصرف
زّس وِ خٌؿيت ٍ پايگاُ ّاي هَخَز ًكاى هيپػٍّف

التهازي ًيع تط ضٍي هكاضوت ؾياؾي، ٍ  -توافياخ
تطاي هثال، . گصاضزهي تأثيطگطايي ؾياؾي، تَيػُ ههطف

هيچلتتي هقتمس اؾت وِ ظًاى ًؿثت تِ هطزاى تِ هيعاى 
 وٌٌس گطايي ؾياؾي هكاضوت هيتيكتطي زض ههطف

(Micheletti and et al. 2004: 245-264 .) ٍ ّوچٌيي، ؾتَل
ٌٌس وِ اقىال غيطؾٌتي هكاضوت وَّق اؾتسالل هي

گطايي ؾياؾي تطاي ظًاى زاضاي ؾياؾي، اظ لثيل ههطف
خصاتيت تيكتطي اؾت؛ ظيطا ايي ضٍـ فالس هَاًـ 

اي اؾت وِ زض فضَيت يا تقاهالت چْطُ تِ چْطُ
 .Micheletti and et. al) هكاضوت ؾياؾي ؾٌتي ٍخَز زاضز

تي اغلة تِ ّاي خٌؿيتي ؾٌتقالٍُ، ًمف. (265-288 :2004
زّس وِ  اي ّؿتٌس وِ ظًاى ضا زض هَلقيتي لطاض هيگًَِ

هٌس گطايي ؾياؾي فاللِتيكتط اظ هطزاى ًؿثت تِ ههطف
ات تأثيطتاقٌس؛ ظيطا ظًاى ٍ هازضاى تيف اظ هطزاى زضتاضُ 

ّاي ّا ٍ اضظـواالّاي ههطفي تط ضٍي ذاًَازُ
ياؾي گطايي ؾتٌاتطايي، ههطف. قاى ًگطاى ّؿتٌسفطظًساى

تَاًس تِ فٌَاى قىلي اظ هكاضوت ؾياؾي زيسُ قَز هي
هيچلتتي، )پصيطي ؾطٍواض زاضز وِ تا اذالليات ٍ هؿإٍليت

گطايي زض هياى   ؾتَل ٍ َّق تا همايؿِ ههطف. (256: 2004
ظًاى ٍ هطزاى ًكاى زازًس وِ ظًاى گطايف تيكتطي تطاي 

 Micheletti) تطذي واالّاي ذال زاقتٌس تأييستحطين يا 

and et al., 2004: 245-264) .ّوچٌيي، وليي، اؾويت ٍ خاى 
وٌٌس وِ ظًاى تيكتط اظ اؾتسالل هي (92-109 :2004)

ّاي چٌس هليتي هكاضوت هطزاى زض تحطين قطوت
 .وٌٌس هي

فالٍُ تط خٌؿيت، فَاهل التهازي ًيع تط ضٍي 
وؿاًي وِ اظ پايگاُ . گصاضزهي تأثيطهكاضوت ؾياؾي 

التهازي لَيتطي تطذَضزاض تاقٌس، تِ هيعاى اختوافي ٍ 
 Verba) وٌٌسّاي ؾياؾي هكاضوت هيتيكتطي زض فقاليت

and et al. 1993: 453-497).  زٌّس ٍضتا ٍ ًاي ًكاى هي
قْطًٍساًي وِ اظ قأى ٍ خايگاُ تاالتطي تطذَضزاضًس، 

گصاضي تط تأثيطظهاى، پَل ٍ زاًف الظم ضا تِ هٌؾَض 
تَاًٌس تط حتواال افتماز زاضًس وِ هيؾياؾت زاضًس، ٍ ا
 :Verba and Nie, 1972) گصاض تاقٌستأثيطضٍي هؿائل ؾياؾي 

133) . 
ّوچٌيي، ؾتَل ٍ َّق هقتمسًس افطازي وِ زاضاي 
پايگاُ التهازي ٍ اختوافي تاالتطي ّؿتٌس، احتوال 

گطايي ؾياؾي تپطزاظًس؛ ظيطا تيكتطي زاضز وِ تِ ههطف
ّؿتٌس وِ آلتطًاتيَّاي هرتلفي ضا وٌٌسگاًي آًْا ههطف
ايي . (Stolle and Hooghe. 2004: 265-288) گيطًسزض ًؾط هي

افطاز احتواال تطاي آلتطًاتيَّاي اذاللي ٍ اضظقي، اضظـ 
وٌٌسگاى تا پايگاُ  قًَس؛ ظيطا ههطفتيكتطي لائل هي

التهازي تاالتط احتواال اظ هٌكأ، هاّيت ٍ  -اختوافي
سهات ٍ واالّا آگاّي تيكتطي واضوطز هحهَالت، ذ

اظ عطف زيگط، افطازي وِ پايگاُ التهازي ٍ . زاضًس
تطي زاضًس، اظ تَاى ووتطي تطاي هكاضوت اختوافي پاييي

ّاي ؾياؾي تطذَضزاضًس؛ ظيطا تهويوات زض حَظُ
ًياظّاي اٍليِ ٍ ضطٍضي  تأثيطتحت  ههطفي آًْا فوستاً

غي ظًسگي ٍ ًِ هالحؾات ؾياؾي، اذاللي ٍ هحي
 . (Maslow, 1968) گيطزنَضت هي

 

 تعریف عولیاتی هفاّین
گطايي انغالح ههطف :گرایی سیاسیهصرف( الف

ؾياؾي زض انغالح ؾازُ تِ هقٌي ذطيس يا تايىَت 
هحهَالت ٍ ذسهات اختوافي، التهازي ٍ فطٌّگي تط 

ّاي ؾياؾي يا اذاللي هَضز پصيطـ خاهقِ هثٌاي اضظـ
تَاًٌس زض تقس انلي وِ هي ؾِ. (2003هيچلتتي، )اؾت 

گطايي ؾياؾي هفيس تاقٌس، تدعيِ ٍ تحليل ههطف
 .Stolle and Hooghe)ضفتاض، اًگيعُ، ٍ فازت : فثاضتٌساظ
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 ههطف: تقس اٍل تِ ضفتاضّاي افطاز اقاضُ هي وٌس. (2003
وٌٌسُ ؾياؾي وؿي اؾت وِ واالّا ٍ ذسهات ذاني ضا 

يوات ههطفي افطازي وِ تهو. وٌسهي تأييستحطين يا 
وٌٌس، اتراش ًوي( تطاي هثال، تِ فلت ًساقتي اؾتمالل)

تطذي اظ . تَاًٌس زض ايي قىل اظ ضفتاض هكاضوت وٌٌسًوي
وٌٌس، اها زض  ويس هيأّا تّا نطفا تط ضٍي تحطينپػٍّف

قَز افطازي وِ تِ زاليل ؾياؾي ايي پػٍّف اؾتسالل هي
زاظًس ًيع پطيا اذاللي تِ ذطيس تطذي واالّاي ذال هي

تقس زٍم، تا . قًَسوٌٌسُ ؾياؾي هحؿَب هيههطف
تطذي اظ . وٌٌسگاى ؾط ٍ واض زاضزاًگيعُ ٍ اّساف ههطف

هطزم واالي ذاني ضا نطفا تِ فلت ّعيٌِ هٌاؾة آى 
وٌٌسُ ؾياؾي وؿي اؾت وِ وٌٌس، اها ههطفذطيساضي هي

تا اًگيعُ هالحؾات اذاللي ٍ ؾياؾي ٍ يا حسالل تا 
 تأييسقطايظ اختوافي هَخَز تِ تحطين يا  ّسف تغييط

ؾطاًدام، تقس ؾَم . هحهَالت ٍ ذسهات ذاني تپطزاظز
زض . پطزاظز تِ تطضؾي تىطاض، تٌاٍب ٍ فازات افطاز هي

نَضتي وِ افطاز زض هَاضز ذيلي هحسٍز ٍ اؾتثٌايي تِ 
واالّاي ذاني تپطزاظًس، افوال آًْا تِ  تأييستحطين يا 
. الگَي ضفتاضي تثسيل قَز تَاًس تِ يهؾرتي هي

گطايي ؾياؾي  تٌاتطايي، ضفتاضّاي افطاز زض هَضز ههطف
. تايس تِ قىلي ذال اظ فازات ٍ تقْس افطاز تثسيل قَز

يا فسم  ّايي، ّوچَى تهوين ايي هتغيط اظ عطيك ؾإال
تهوين افطاز زض ذطيس يا تحطين تطذي واالّاي ذال تِ 

ى هكاضوت افطاز زض زاليل ؾياؾي يا اذاللي، تقساز هيعا
تحطين ٍ يا ذطيس تطذي اظ واالّاي ذال تِ زاليل 

هالحؾات اذاللي ٍ  تأثيطؾياؾي ٍ اذاللي، ٍ ّوچٌيي، 
ؾياؾي زض ذطيس ٍ يا تحطين يه ذال تَؾظ افطاز 

 . ؾٌدف قسُ اؾت
اًتؾاضات ٍ تقْسات  زاللت تط: اعتواد اجتواعی( ب

وِ افطاز اؾت قسُ تِ لحاػ اختوافي  تأييس اوتؿاتي ٍ
ًْازّاي هطتَط  ّا ٍ ٍ ًؿثت تِ ؾاظهاى ًؿثت تِ يىسيگط

. (Shah, 1998: 469-494) قاى زاضًستِ ظًسگي اختوافي

ايي  زض اؾت وِافتواز اختوافي زاضاي ٍخَُ هرتلفي 
افتواز غيطضؾوي، افتواز ضؾوي، افتواز تقوين  پػٍّف

 يافتِ، لاتليت افتواز تِ هحيظ ٍ احؿاؼ اهٌيت تِ فٌَاى
ايي هتغيط  .قسُ اؾتتطضؾي ّاي افتواز اختوافي لفِإه

هيعاى افتواز افطاز تِ افضاي : ّايي، اظ لثيل اظ عطيك گَيِ
ذاًَازُ، الَام، زٍؾتاى، ّوؿايگاى، افتواز افطاز تِ 
آهَظـ ٍ پطٍضـ، ًيطٍي اًتؾاهي، هيعاى افتواز فطز تِ 

ّا، احؿاؼ اهٌيت تطاي لسم ظزى زض وَچِ ٍ  غطيثِ
ّاي هحلِ عي قة ٍ ضٍظ ٍ غيطُ هَضز ؾٌدف  اىذيات

 .لطاض گطفت

اضتثاعات ضا  ّايي ّؿتٌس وِقثىِ :ّای اجتواعیضثکِ( ج
هَضز لاتل لثَل  وٌٌس ٍ خطياى اعالفات ضا زضتؿْيل هي

-Guest and Oropesa, 1986: 550) تركٌستَزى افطاز تْثَز هي

ٍ  ّاي اختوافي تِ زٍ لؿوت ؾاذتاض قثىِقثىِ. (574
زض ؾاذتاض قثىِ تِ  .قًَسويفيت قثىِ تمؿين هي

هكاضوت زض ؾغح هحلِ، هكاضوت  :هتغيطّايي، ّوچَى
زض اهَض هصّثي، هكاضوت ؾاظهاًسّي قسُ، هكاضوت زض 

ّاي هسًي، فضَيت زض خوقي، ؾٌتتفطيح زؾتِ
ّاي فطٌّگي ٍ الگَّاي خسيس هكاضوت تَخِ  گطٍُ

تط اًؿدام اختوافي  زض ويفيات قثىِ ًيع فوستاً. قَز هي
 .گطززويس هيتأ

 رٍش پصٍّص

ضٍـ تحميك هَضز اؾتفازُ زض ايي تطضؾي، ضٍـ 
خاهقِ آهاضي تحميك حاضط قاهل وليِ . پيوايكي اؾت

ّا زض همغـ  زاًكدَياى زاًكگاُ انفْاى اظ تواهي ضقتِ
تَزُ 1390 -91واضقٌاؾي زض ؾال تحهيلي زض ؾال 

گيطي  ِ قيَُ ًوًًَِفط تَز وِ ت 215حدن ًوًَِ . اؾت
ًفط تِ فٌَاى  250اي اًتراب قسًس؛ تسيي قيَُ وِ  ذَقِ

ّاي  ًوًَِ اٍليِ اًتراب قسًس ٍ پؽ اظ حصف پطؾكٌاهِ
ّط زاًكىسُ تِ فٌَاى . پطؾكٌاهِ تالي هاًس 215هرسٍـ 

يه ذَقِ ٍ زض زاًكىسُ، ّط والؼ تِ فٌَاى يه 
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 . ذَقِ زض ًؾط گطفتِ قس

طؾكٌاهِ تَز وِ فثاضت اؾت قاهل زٍ پ اتعاضّاي ؾٌدف
 :اظ

تطاي : گرایی سیاسیپرسطٌاهِ هحقق ساختِ هصرف
ؾٌدف هكاضوت ؾياؾي اظ پطؾكٌاهِ اظ ًَؿ ؾٌدف 

گيطي اظ همياؼ ايي پطؾكٌاهِ تا تْطُ. ليىطت اؾتفازُ قس
. ؾإال اؾت 6ليىطت تَؾظ هحمك ؾاذتِ قس وِ زاضاي 
ياؾي گطايي ؾايي پطؾكٌاهِ تا اؾتفازُ اظ هسل ههطف

تطاي . ؾاذتِ قس (Stolle and Hooghe, 2003)ؾتَل ٍ َّق 
ّاي  تقييي ضٍايي ٍ افتثاض اتعاض تحميك، اتتسا پطؾف

هتقسزي تِ ٍؾيلِ چٌس ًفط اظ اؾتازاى فلَم ؾياؾي عطح، 
ؾإال اًتراب گطزيس ٍ  6ٍ پؽ اظ تحث ٍ تطضؾي تقساز 

پؽ اظ ٍيطايف الظم ٍ تِ هٌؾَض اعويٌاى تيكتط ضٍي يه 
تِ نَضت ( زذتط 20ًفط پؿط ٍ  20)ًفطي  40طٍُ گ

زض ايي پػٍّف، ًيع ضطاية پايايي . آظهايكي اخطا قس
زضنس  71/0ايي همياؼ تِ ضٍـ آلفاي وطًٍثاخ تطاتط 

هغالقات زضتاضُ افتثاض آظهَى تطاؾاؼ ًوًَِ . تَزُ اؾت
زّس  هكاتِ ٍ هحاؾثِ ضطية ّوؿاًي زضًٍي، ًكاى هي

ايي . تطز ٍ پايايي تااليي ؾَز هي ايي پطؾكٌاهِ اظ ضٍايي
پػٍّف تِ ؾِ ؾغح ضفتاضي، اًگيعقي ٍ فازتي تمؿين 

ايي همياؼ اتعاضي تطاي ؾٌدف هيعاى  .گطزيس
ال إگصاضي ّط ؾ گطايي ؾياؾي افطاز اؾت وِ ًوطُ ههطف

واهالً ) 5تا ( واهالً هَافمن) 1تط ضٍي يه پيَؾتاض اظ 
 .اؾت( هرالفن

 

 عاد پرسطٌاهِ هصرف سیاسیضریة پایایی ات -1جدٍل

 هتغیرّا ضریة پایایی

 ضفتاض 78/0

 اًگيعُ 81/0

 فازت 73/0

 

ايي پطؾكٌاهِ قاهل  :پرسطٌاهِ سرهایِ اجتواعی
ّاي  ّايي زضتاضُ اتقاز افتواز اختوافي ٍ قثىِ ؾإال

ّاي هَخَز زض  ايي اتقاز تط اؾاؼ ًؾطيِ. اختوافي تَز
اؾترطاج ( اتٌامّاي پ قاذم)هَضز ؾطهايِ اختوافي 

تطاي تقييي . ّايي عطح قس ّا ؾإال قسُ ٍ تطاي قاذم
ّاي هتقسزي تِ  ضٍايي ٍ افتثاض اتعاض تحميك، اتتسا پطؾف

تاهطتثِ )ًفط اظ اؾتازاى فلَم ؾياؾي ٍ اختوافي  4ٍؾيلِ 
عطح، ٍ پؽ اظ تحث ٍ تطضؾي ( فلوي حسالل اؾتازياض

الظم ٍ  پؽ اظ ٍيطايف ؾإال اًتراب گطزيس ٍ 36تقساز 
ًفط  20)ًفطي  40تِ هٌؾَض اعويٌاى تيكتط ضٍي يه گطٍُ 

تِ نَضت ( زاًكدَي زذتط 20زاًكدَي پؿط ٍ 

ضطاية پايايي ايي همياؼ تِ ضٍـ . آظهايكي اخطا قس
ٍ ( ؾإال 15)آلفاي وطًٍثاخ تطاي اتقاز افتواز اختوافي 

ٍ  75/0تِ تطتية  تطاتط ( ؾإال 21)ّاي اختوافي  قثىِ
تِ زؾت  73/0( ؾإال 36)اي ول پطؾكٌاهِ ٍ تط 71/0
ّا ًكاى زاز ًياظ تِ  زض هطحلِ هغالقِ همسهاتي، يافتِ. آهس

ايي همياؼ اتعاضي . ّا ًيؿت حصف ّيچ يه اظ گَيِ
تطاي ؾٌدف هيعاى ؾطهايِ اختوافي افطاز اؾت وِ ًوطُ 

واهالً ) 1ال تط ضٍي يه پيَؾتاض اظ إگصاضي ّط ؾ
ؾإال  36اؾت ٍ اظ هدوَؿ ( لفنواهالً هرا) 5تا ( هَافمن

ؾإال آى تِ نَضت هقىَؼ  6ؾطهايِ اختوافي، 
 .قَز گصاضي هي ًوطُ
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 ضریة پایایی اتعاد پرسطٌاهِ سرهایِ اجتواعی -2جدٍل

 هتغیرّا ضریة پایایی

 افتواز غيطضؾوي 69/0

 افتواز ضؾوي 73/0

 افتواز تقوين يافتِ 75/0

 لاتليت افتواز تِ هحيظ 88/0

 احؿاؼ اهٌيت 77/0

 هكاضوت اختوافي 65/0

 هكاضوت هسًي 80/0

 اًؿدام اختوافي 76/0

 

 ّای پصٍّصیافتِ 
ًتايح تِ زؾت آهسُ اظ پػٍّف زض زٍ ترشف تَنشيفي ٍ   

ِ   .قشَز اؾتٌثاعي اضائِ هي ّشاي تَنشيفي شوشط     اتتشسا يافتش
 .  قَز هي

 

 در هصرف سیاسی ّا هیاًگیي ٍ اًحراف استاًدارد ًورُ ّر یک از گرٍُ -3جدٍل 

 اًحراف استاًدارد هیاًگیي تعداد هتغیرّا

 29/3 08/23 115 ظى خٌؿيت

 06/3 78/20 100 هطز

 

 زضآهس

 34/2 71/19 42 335000تط اظ پاييي

335000-700000 81 33/21 76/2 

700000-1200000 62 96/21 33/3 

 61/3 14/22 30 1200000تاالي 

 

 ؾغح تحهيالت

 92/2 18/21 112 ليؿاًؽ

 10/3 88/21 64 فَق ليؿاًؽ

 07/4 31/23 39 زوتطي

 

زّس وِ هياًگيي ًوطُ ول ظًاى ًؿثت  ًكاى هي 1خسٍل 
تِ هطزاى زض ههطف ؾياؾي تيكتط اؾت؛ تِ عَضي وِ 

ٍ  08/23هياًگيي ٍ اًحطاف اؾتاًساض تطاي ظًاى تِ تطتية 
م زض لؿوت زٍ. اؾت 06/3ٍ  78/20ٍ تطاي هطزاى  29/3

خسٍل، هياًگيي ٍاًحطاف اؾتاًساضز ًوطُ زاًكدَياى زض 
زضآهس تط حؿة تَهاى )ّاي عثماتي  ّط يه اظ پايگاُ

زض ههطف ؾياؾي تِ زؾت آهسُ وِ تيكتطيي ًوطُ ( اؾت
ههطف ؾياؾي هطتَط تِ عثمِ تا ؾغح زضآهس تاالي 

هياًگيي ٍ  1لؿوت ؾَم خسٍل . اؾت 1200000
زض ّط يه اظ ؾغَح اًحطاف اؾتاًساضز زاًكدَياى 

زّس وِ  تحهيالت زض ههطف ؾياؾي ًكاى هي
 .زاًكدَياى زوتطي ًوطُ تيكتطي زض ههطف ؾياؾي زاضًس
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 ضرکت کٌٌدگاى در ّر یک از اتعاد هصرف سیاسی ٍ سرهایِ اجتواعی ّایُ هیاًگیي ٍ اًحراف استاًدارد ًور -4جدٍل 

اًحراف  هیاًگیي هتغیرّا سرهایِ اجتواعی

 استاًدارد

 اًحراف استاًدارد هیاًگیي صرف سیاسیه

 

 

 افتواز اختوافي

 91/1 38/7 ضفتاض 78/2 35/10 افتواز غيط ضؾوي

 49/1 77/7 اًگيعُ 84/1 87/8 افتواز ضؾوي

 96/1 78/6 فازت 65/2 73/7 افتواز تقوين يافتِ

 36/5 93/21 ول ههطف ؾياؾي 00/2 72/8 لاتليت افتواز هحيظ

   84/1 54/9 احؿاؼ اهٌيت
 11/11 21/45 يول افتواز اختواف

 

 ّاي اختوافي قثىِ

  38/4 77/20 هكاضوت اختوافي
 76/5 87/21 هكاضوت هسًي

 10/5 36/25 اًؿدام اختوافي

 24/15 00/68 ول قثىِ اختوافي

 35/16 21/113 ًوطُ ول ؾطهايِ اختوافي

 

ت هياًگيي ٍ اًحطاف اؾتاًساضز ًوطا( 2) خسٍل
سگاى ضا زض ّط يه اظ اتقاز ههطف ؾياؾي ٍ ٌقطوت وٌ

هياًگيي ًوطُ ول ؾطهايِ . زّس ؾطهايِ اختوافي ًكاى هي
ّاي افتواز اختوافي ٍ  وِ اظ خوـ همازيط حيغِ)اختوافي 

ٍ  21/113( ّاي اختوافي تِ زؾت آهسُ اؾت قثىِ
ٍ همازيط هصوَض تطاي ًوطُ  35/16اًحطاف اؾتاًساضز آى 

تِ زؾت  36/5ٍ  93/21اؾي تِ تطتية ول ههطف ؾي
 .آهسُ اؾت

 

 سرهایِ اجتواعیتا اتعاد هصرف سیاسی ّوثستگی اتعاد   -5جدٍل 

 عادت اًگیسُ رفتار هتغیرّا

 19/0**                       49/0**                      21/0** افتواز غيط ضؾوي افتواز اختوافي

 22/0** 41/0**                      29/0** افتواز ضؾوي

 14/0 28/0**                      27/0** افتواز تقوين يافتِ

 09/0** 51/0**                      39/0** لاتليت افتواز هحيظ

 08/0** 57/0**                      36/0** احؿاؼ اهٌيت

 24/0**                        44/0**                       41/0** هكاضوت اختوافي قثىِ اختوافي

    10/0**                       57/0**                       53/0** هكاضوت هسًي

 09/0                            63/0**                           49/0** اًؿدام اختوافي

 13/0** 64/0**                         48/0** ؾطهايِ اختوافي
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ّط يه اظ ايقاز ( پيطؾَى)ّوثؿتگي ؾازُ ( 3)خسٍل 
. زّسههطف ؾياؾي ضا تا اتقاز ؾطهايِ اختوافي ًكاى هي

تِ ) ّا قَز، توام ّوثؿتگي ّواى گًَِ وِ هكاّسُ هي
خع افتواز تقوين يافتِ ٍ اًؿدام اختوافي تا هإلفِ 

تاالتطيي  .زاض اؾت هقٌي( p<0. 01)زض ؾغح ( فازت
هيعاى ّوثؿتگي هطتَط تِ ضاتغِ اًؿدام اختوافي تا 

ٍ ووتطيي هيعاى هطتَط تِ (  p<0.01؛   r=0.63) اًگيعُ 

(   p<0.01؛   r=0.08)ضاتغِ احؿاؼ اهٌيت تا فازت 
 .اؾت

تطاي تطضؾي ضاتغِ ههطف ؾياؾي تا ّط يه اظ اتقاز 
ؾطهايِ اختوافي اظ تحليل ضگطؾيَى چٌس گاًِ اؾتفازُ 

ًتايح هسل ضگطؾيًَي ضا تِ اظاي ههطف  4خسٍل. قس
هيعاى ول  ؾياؾي تا ّط يه اظ اتقاز ؾطهايِ اختوافي ٍ

 .زّس ؾطهايِ اختوافي ًكاى هي
 

 سرهایِ اجتواعی تا راتطِ هصرف سیاسی ازای تِ رگرسیَى هدل ًتایج -6جدٍل 

خطای  تعدیل ضدR  R  Rُ هتغیر هالک هتغیر پیص تیي
استاًدارد 

 ∆Rٍردترآ

F داری سطح هعٌی 

 
 فتواز اختوافيا

 001/0 38/18 0/ 91 22/0 23/0 39/0 ضفتاض
 001/0 33/28 79/0 41/0 41/0 57/0 اًگيعُ
 001/0 26/14 87/0 16/0 15/0 27/0 فازت

 
 ّاي اختوافي قثىِ

 001/0 46/25 64/0 35/0 33/0 48/0 ضفتاض
 001/0 38/49 82/0 68/0 67/0 0 /81 اًگيعُ
 001/0 28/11 75/0 37/0 38/0 24/0 فازت

 001/0 86/29 73/0 53/0 52/0 63/0 ههطف ؾياؾي ؾطهايِ اختوافي
 

زّس، اتقاز ؾطهايِ  ًكاى هي (4)ّواى گًَِ وِ خسٍل 
ّاي ههطف  اختوافي پيف تيٌي وٌٌسُ ذَتي تطاي هإلفِ

افتواز ( R)همساض ّوثؿتگي چٌسگاًِ . ّؿتٌس ؾياؾي
اؾت ٍ ضطية  39/0گطـ ًؿثت تِ ضفتاض اختوافي تا ً

زضنس ًكاى زٌّسُ همساض لاتل تثييي  23تقييي 
. ّاي ضفتاض اظ ضٍي اتقاز افتواز اختوافي اؾت ٍاضياًؽ

افتواز اختوافي تا اًگيعُ ( R)همساض ّوثؿتگي چٌسگاًِ 
زضنس ًكاى زٌّسُ همساض  41اؾت ٍ ضطية تقييي  57/0

ظ ضٍي اتقاز افتواز ّاي اًگيعُ الاتل تثييي ٍاضياًؽ
افتواز ( R)همساض ّوثؿتگي چٌس گاًِ . اختوافي اؾت 

زضنس  15اؾت ٍ ضطية تقييي  27/0اختوافي تا فازت  
ّاي فازت اظ ضٍي  ًكاى زٌّسُ همساض لاتل تثييي ٍاضياًؽ

همساض ّوثؿتگي چٌس گاًِ . اتقاز افتواز اختوافي اؾت 
(R )ِضطية  اؾت ٍ 48/0ّاي اختوافي تا ضفتاض  قثى

زضنس ًكاى زٌّسُ همساض لاتل تثييي  33ي يتقي

ّاي اختوافي  ّاي ضفتاض اظ ضٍي اتقاز قثىِ ٍاضياًؽ
ّاي اختوافي  قثىِ( R)همساض ّوثؿتگي چٌسگاًِ . اؾت

 67اؾت ٍ ضطية تقييي  81/0تا اًگيعُ ههطف ؾياؾي 
ّاي اًگيعُ  زضنس ًكاى زٌّسُ همساض لاتل تثييي ٍاضياًؽ

همساض ّوثؿتگي . ّاي اختوافي اؾت  ثىِاظ ضٍي اتقاز ق
اؾت ٍ  24/0ّاي اختوافي تا فازت  قثىِ( R)چٌس گاًِ 

زضنس ًكاى زٌّسُ همساض لاتل تثييي  38ي يضطية تقي
ّاي اختوافي  ّاي فازت اظ ضٍي اتقاز قثىِ ٍاضياًؽ

ؾطهايِ اختوافي تا ( R)اؾت همساض ّوثؿتگي چٌسگاًِ 
زضنس  52ييي اؾت ٍ ضطية تق 63/0ههطف ؾياؾي 

ّاي ههطف  ًكاى زٌّسُ همساض لاتل تثييي ٍاضياًؽ
ؾغح . ؾياؾي اظ ضٍي اتقاز ؾطهايِ اختوافي اؾت 

زّس  ًكاى هي Fزاضي تِ زؾت آهسُ تطاي همازيط  هقٌي
 .زاض اؾت هقٌي p<0.001توام ضطاية زض ؾغح 
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سرهایِ  اتعاد تر هصرف سیاسی  از تعد ّر یَىرگرس ازای تِ (b) استاًدارد ٍ (B)استاًدارد غیر رگرسیَى ضرایة -5جدٍل
 اجتواعی

ضرایة  دضرایة غیر استاًدار تیي هتغیر پیص هتغیر هالک
 استاًدارد

t  سطح
 داری هعٌی

سطح 
 اغواض

B  خطای
 استاًدارد

B 

 

 

 

 

 

 

 

 ضفتاض

 78/0 001/0 10/3 20/0 043/0 20/0 افتواز غيط ضؾوي
 88/0 001/0 41/3 28/0 062/0 29/0 افتواز ضؾوي

 80/0 001/0 16/2 19/0 052/0 18/0 افتواز تقوين يافتِ
 59/0 001/0 07/4 33/0 069/0 33/0 لاتليت افتواز هحيظ

 69/0 001/0 58/3 29/0 075/0 30/0 احؿاؼ اهٌيت
 78/0 001/0 15/6 49/0 053/0 0/ 48 هكاضوت اختوافي

 71/0 001/0 86/5 46/0 045/0 45/0 هكاضوت هسًي
 59/0 001/0 28/6 50/0 037/0 49/0 اًؿدام اختوافي

 66/0 001/0 54/3 30/0 055/0 27/0 ؾطهايِ اختوافي
 

 

 

 

 

 اًگيعُ

 69/0 001/0 69/4 34/0 030/0 33/0 افتواز غيط ضؾوي
 71/0 001/0 01/5 37/0 076/0 36/0 افتواز ضؾوي

 56/0 001/0 48/3 26/0 050/0 28/0 افتواز تقوين يافتِ
 64/0 001/0 65/5 43/0 048/0 41/0 لاتليت افتواز هحيظ

 55/0 001/0 11/6 49/0 056/0 47/0 احؿاؼ اهٌيت
 68/0 001/0 19/7 53/0 043/0 52/0 هكاضوت اختوافي

 66/0 001/0 65/7 57/0 062/0 57/0 هكاضوت هسًي
 56/0 001/0 35/9 64/0 058/0 63/0 اًؿدام اختوافي

 53/0 001/0 31/6 51/0 039/0 48/0 ايِ اختوافيؾطه
 

 

 

 

 

 فازت

 52/0 001/0 03/2 18/0 082/0 17/0 افتواز غيط ضؾوي
 69/0 001/0 88/1 16/0 046/0 14/0 افتواز ضؾوي

 66/0 51/0 -89/0 -12/0 071/0 -11/0 افتواز تقوين يافتِ
 74/0 001/0 54/1 10/0 048/0 09/0 ظلاتليت افتواز هحي
 78/0 001/0 34/1 08/0 064/0 07/0 احؿاؼ اهٌيت

 88/0 001/0 78/2 23/0 083/0 21/0 هكاضوت اختوافي
 80/0 001/0 05/1 04/0 047/0 05/0 هكاضوت هسًي

 54/0 001/0 30/2 29/0 061/0 18/0 اًؿدام اختوافي
 88/0 001/0 24/2 20/0 058/0 18/0 ؾطهايِ اختوافي

 

 

 

 

 ههطف ؾياؾي

 64/0 001/0 12/3 23/0 051/0 24/0 افتواز غيط ضؾوي
 55/0 001/0 59/3 29/0 079/0 28/0 افتواز ضؾوي

 87/0 001/0 18/2 18/0 043/0 17/0 افتواز تقوين يافتِ
 53/0 001/0 56/4 32/0 039/0 30/0 لاتليت افتواز هحيظ

 64/0 001/0 15/5 39/0 061/0 37/0 احؿاؼ اهٌيت
 69/0 001/0 34/6 45/0 037/0 43/0 ختوافيهكاضوت ا

 69/0 001/0 63/6 50/0 021/0 0/ 49 هكاضوت هسًي
 69/0 001/0 53/7 54/0 072/0 52/0 اًؿدام اختوافي
 69/0 001/0 82/3 31/0 041/0 29/0 ؾطهايِ اختوافي
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ٍ ( B)ضششطاية ضگطؾششيَى غيششط اؾششتاًساضز  ( 5)خششسٍل 

طؾشيَى ّشط تقشس اظ ؾشطهايِ     ضا تشِ اظاي ضگ ( b)اؾتاًساضز 

ّوشاى  . زّشس  اختوافي تط اتقاز ههطف ؾياؾي ًكشاى هشي  

زٌّس، زض توام اتقشاز  گًَِ وِ ضطاية ضگطؾيَى  ًكاى هي

وٌٌشسُ   تيٌشي  ههطف ؾياؾي، تقس اًؿدام اختوافي  پشيف 

زض . تاالتطي تشط ذشَضزاض اؾشت     bهْوتطي اؾت ٍ اظ ٍظى

از ههشطف  هدوَؿ، ضاتغِ ؾطهايِ اختوافي  تشا توشام اتقش   

ّواى گًَِ وِ . زاض اؾتهقٌي  p<0.05ؾياؾي زض ؾغح  

زاض، هثثشت  قَز، توام ضطاية ضگطؾيَى هقٌي هكاّسُ هي

زّس تيي ٍ ًكاى هي( زاض ًيؿت ضطية هٌفي هقٌي)ّؿتٌس 

ؾطهايِ اختوافي تا اتقاز ههشطف ؾياؾشي اضتثشاط هثثشت     

ضگطؾيَى افتواز تقوشين يافتشِ تشط    (. p<0.05)ٍخَز زاضز 

زاضي تشا ايشي   زاض ًيؿت ٍ اضتثاط هقٌشي فِ فازت هقٌيهإل

زض هدوششَؿ، ههششطف (.  p>0.05)زّششس تقششس ًكششاى ًوششي

؛   b=0.54)ضا اظ اًؿدام اختوشافي   تأثيطؾياؾي، تيكتطيي 

p<0.05  ) يافتششِ ضا اظ افتوششاز تقوششين  تششأثيطٍ ووتششطيي

توشام همشازيط اغوشاو    (. p<0.05؛   b=0.18)پشصيطز   هشي 

(Tolerance  )اؾشت ٍ ًكشاى زٌّشسُ فشسم      2/0تط اظ تاال

 .ّورغي تيي هتغيطّاؾت

 

 گیریًتیجِ
تأثيط ؾشطهايِ   تدطتي ٍ ًؾطي تثييي حاضط پػٍّف ّسف

ههطف ؾياؾي زض هياى زاًكشدَياى زاًكشگاُ    تط اختوافي

ًتششايح ًكششاى زاز وششِ تششيي هيششعاى ؾششطهايِ  .تششَز انششفْاى

اختوافي افشطاز تشا هيشعاى تَخشِ تشِ هالحؾشات اضظقشي،        

لششي ٍ ؾياؾششي زض ههششطف واالّششا زض ًوًَششِ هششَضز  اذال

 تششا ًتيدشِ،  ايشي . زاضي ٍخشَز زاضز  تطضؾشي اضتثشاط هقٌشي   

هيچلتششي، خششاى ٍ ولششيي، آًسضؾششَى ٍ تَتيؿششي،  ًؾطيششات

ًتشايح  . ّوؿَؾشت  ؾتَل ٍ َّق، زاٍؾَى ٍ ٍالٌشسٍضف 

تحميمات هصوَض ًكشاى زاز افشطازي وشِ زض آًْشا ؾشطهايِ      

، افتوشاز اختوشافي ٍ   اختوافي زض حشس تشااليي لشطاض زاضز   

ِ  لاتل پيًَسّاي اختوافي تأثيط  وشٌف آًْشا   زض اي هالحؾش

قشَز وشِ آًْشا گشطايف ذانشي      زاضز ٍ ايي اهط تافث هي

ًؿثت تِ تحطين يا تكَيك آًْا تِ ذطيشس واالّشاي هشَضز    

ـ   ّشاي ؾياؾشي، فطٌّگشي ٍ    ًياظ ذَيف تشط اؾشاؼ اضظ

تشِ فثشاضت زيگشط، تشِ ًؾشط      . اذاللي ذَيف زاقتِ تاقٌس

 تطذشَضزاضي  هَضز تطضؾشي زض  زاًكدَياى ضؾس زض تيي هي

 ٍ زاضز ٍخشَز  هقٌشازاضي  ّاي تفاٍت اختوافي، ؾطهايِ اظ

 .وٌسپيسا هي ًوَز آًاى ؾياؾي ههطف هيعاى زض اهط ايي

زّشس وشِ هيشاى ؾشطهايِ     ّا ًكاى هيتِ عَض ولي، يافتِ

. گطايي ؾياؾي ضاتغِ هثثتي ٍخَز زاضزاختوافي ٍ ههطف

زيگشط،   تشِ فثشاضت  قشَز؛   هي تأييسضيِ تحميك تٌاتطايي فط

افطازي وشِ ؾشطهايِ اختوشافي تيكشتطي زاضًشس، تيكشتط اظ       

تطي افطازي وِ ؾطهايِ اختوافي اظ ؾطهايِ اختوافي پاييي

 .پطزاظًستطذَضزاض تَزًس، تِ ههطف ؾياؾي هي

زّس وشِ ايشي پشػٍّف تشا     ّاي پػٍّف ًكاى هييافتِ

ي ؾياؾي ّواٌّشگ ٍ  گطايتحميمات پيكيي زضتاضُ ههطف

اگط افطاز زاضاي ؾطهايِ اختوشافي تيكشتطي   . ؾاظگاض اؾت

ايي اهشط  . پطزاظًسگطايي ؾياؾي هيتاقٌس، تيكتط تِ ههطف

زّس افطازي وِ ؾطهايِ اختوافي لَيتط ٍ افتوشاز  ًكاى هي

اختوافي تاالتطي زاضًشس، لشسضت ٍ تشَاى تيكشتطي تشطاي      

ّشاي  ّشاي تدشاضي ذهَنشي، قشطوت    هماتلِ تا قشطوت 

تَاًٌششس اّششساف ٍ الوللششي ٍ غيششطُ زاضًششس ٍ تْتششط هششي تششيي

 .ّاي غيط ّوؿَ ضا ظيط ؾإال تثطًس اضظـ

زّس وِ ّاي هيچلتتي، پػٍّف ًكاى هيّوؿَ تا يافتِ

پطزاظًشس ٍ ايشي   ظًاى تيكتط اظ هطزاى تِ ههطف ؾياؾي هي

زّس وِ آًْا تيكتط اظ هطزاى تِ اقىال خسيشس  اهط ًكاى هي

 هاًٌشس  وكشَضّايي  زض .هٌس ّؿشتٌس اللِهكاضوت ؾياؾي ف

 هقتمسًشس  اهشا  زاًٌس، هي ضطٍضي ضا هكاضوت وِ ظًاى ايطاى

 تشَاى  هي ًساضز، ٍخَز آى قسى اخطايي تطاي ظهيٌِ هٌاؾثي

 ٍ ؾشاظي  فطٌّشگ  ّا، ظيطؾاذت انالح تا وِ زاقت اهيس

 آى تشِ زًثشال   ٍ هطزهشي  هكاضوت هقيكتي، ضفـ هكىالت
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ِ  ياتشس  افعايف قِخاه زض اختوافي ؾغح ؾطهايِ  ذشَز  وش

 تهششسيگطي، وششاّف آهششسي، وششاض هَخششة افششعايف 

 افششعايف ٍ ؾششاذتاضي ضفششـ تقاضضششات  توطوعظزايششي،

 .قس ذَاّس پاؾرگَيي

التهشازي افشطاز هتغيشط     -ّوچٌيي، پايگشاُ اختوشافي   

زّشس هيشعاى زضآهشس افشطاز تشط      ّا ًكاى هييافتِ. هْوي تَز

ِ  . گشصاضز هي تأثيطضٍي  ههطف ؾياؾي  زاضاي  افشطازي وش

ؾغح زضآهس تاالتطي تَزى، تيكتط اظ زيگشطاى تشِ ههشطف    

ؾغح تحهيالت ًيع تط ضٍي ههطف . پطزاذتٌسؾياؾي هي

ِ  هشي  تأثيطؾياؾي  زّشس وشِ   ّشا ًكشاى هشي   گشصاضز ٍ يافتش

زاًكششدَياى زوتششطي تششيف اظ زاًكششدَياى واضقٌاؾششي ٍ  

ّاي ؾياؾشي ٍ اذاللشي هَلشـ    واضقٌاؾي اضقس تِ اضظـ

 .زٌّسفازُ اظ ذسهات اّويت هيذطيس واالّا ٍ اؾت

زّس وِ ؾطهايِ اختوافي تِ ّا ًكاى هيّوچٌيي، يافتِ

عَض ولي تط اشّاى ٍ اًگيشعُ ههشطف وٌٌشسگاى تيكشتطيي     

ضا تشط فشازات ههشطف     تشأثيط گصاضز ٍ ووتطيي ضا هي تأثيط

زضحالي وِ توشاهي اتقشاز افتوشاز اختوشافي     . ؾياؾي زاضز

، ٍلشي افتوشاز تقوشين    ضاتغِ هثثتي تا ههطف ؾياؾي زاضًس

   ِ اي هٌفشي، اهشا   يافتِ تا تقس فازات ههشطف ؾياؾشي ضاتغش

تشيي  تَاًس تِ فٌَاى يشه هتغيشط پشيف   هقٌي زاضز ٍ ًوي تي

 . هحؿَب قَز

اي هثثت ّوچٌيي، ّوِ اتقاز پيًَسّاي اختوافي ضاتغِ

زّس وِ ّشط  زاض تا ههطف ؾياؾي زاضز ٍ ًكاى هيٍ هقٌي

ّاي زاٍعلثاًِ تيكتط زّا ٍ اًدويّا تا افطاز، ًْالسض اًؿاى

. وٌٌشس قًَس، تيكتط تِ ههطف ؾياؾي السام هشي زضگيط هي

ايشي اهشط   . تَز تأثيطالثتِ، اًؿدام اختوافي زاضاي تيكتطيي 

 تأثيطزّس وِ ويفيت پيًَسّاي اختوافي تيكتطيي ًكاى هي

 .ضا تط هيعاى ههطف ؾياؾي زض هياى زاًكدَياى زاضز

ِ  ضؾسهي ًؾط تِ هدوَؿ، زض  ؾشاذتاض  تضشقيف  تشا  وش

ايطاى، تط اثط ظيط ؾإال ضفشتي   خاهقِ تط حاون پسضؾاالضاًِ

 ّشايي  هحطٍهيت ٍ واّف( 1374تكيطيِ، )ّاي ؾٌتي اضظـ

ِ  زض وِ  زاًكشدَياى  اختوشافي  ضٍاتشظ  ضاُ ؾشط  تشط  گصقشت

ِ  زض آًاى حضَض تيكتط اهىاى زاقت، ٍخَز  فشطاّن  خاهقش

ِ  يىشي . اؾت قسُ َ  حضشَض  ّشاي اظ فطنش  زض ياىزاًكشد

 هشطزم  حاوويت زضتاضُ لضاٍت تطاي هقياضي تِ وِ خاهقِ

 .اؾششت ههششطف ؾياؾششي فطنششِ قششسُ ، تثششسيل ؾششاالضي

 هَخشة  ّاي ههطفيحَظُ زض زاًكدَياى تيكتط هكاضوت

ِ  تؿشْيل  ٍ تالٌسگي  تشِ تمَيشت   قشَز، هشي  وكشَض  تَؾشق

 ذشَز تيگشاًگي   هشاًـ اظ   ٍ وٌشس هشي  ووه هلي ّثؿتگي

ِ  زاًكدَياى زض  ضا ذشَز  تٌشاتطايي، فشطز  . قشَز  هشي  خاهقش

ِ  خْت زض خاهقِ زاًؿتِ، اظ خعيي ِ  تَؾشق ـ  خاهقش  تشال

اضظقشي ٍ   ّشاي قشاذم  تْثشَز  تطاي ًتيدِ، زض وٌس ٍهي

ـ  ٍ وَقشس  اذاللي تيكتط هي  ايشي  خْشت  زض ضا هلشي  هٌشات

 .وٌس هي تؿيح پيكطفت

 
 هٌاتـ

ِ  (.1374. )كيطيِ، حؿشيي ت قٌاؾشي ؾياؾشي ًمشف    خاهقش
 ًكشط : ، تْطاىگي ؾياؾيًيطٍّاي اختوافي زض ظًس
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