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 چکيعِ

 نٓؽَٔعاٌ کّ (ياخزًبف ٔ ي)فؽظ فئؽب ٔ فيرکبن اؾ يچُعثقع اقذ ييفٕٓي ،ييسيغؾيكذ ينٓؽَٔع
 ،يسيغي  ؾيكذ ؼفزبؼ يسيغي،ؾيكذ َگؽل يسيغي،ؾيكذ )آگبْي يطزهف اثقبظ ظؼ يسيغيؾيكذ يكبئم ثّ ؼا

 گكزؽل ثّ ٔ کؽظِ رؽزكبـ (يغييسكذيؾ اضالق ٔ يغييسكذيؾ يَگؽاَ عاؼ،يپب ٔ يكئٕالَّ يًؽف
 يفؽُْگ ،ياخزًبف ٔ فؽظي اثقبظ ظؼ يغييسكذيؾ يغهٕة ؼفزبؼْبي ٔ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع يغبنجبد

 ٔ گؽايي يًؽف ثيٍ ؼاثغّ يغبنقّ ْعف ثب زبضؽ يغبنقّ رسميك اقذ. نعِ يُدؽ فؽايبظي ٔ يبظي ٔ قيبقي ٔ
 ؼٔل .اقذ بفزّي اَدبو يرجؽيؿ نٓؽَٔعاٌ ثيٍ ظؼ يسيغيؾيكذ نٓؽَٔعي ثب اؼؾني ْبيگيؽيخٓذ
 يْبظاظِ يآٔؼخًـ خٓذ قبضزّيسمك پؽقهُبيّ اثؿاؼ اؾ اقذ. يهيًبيپ زبضؽ كيرسم ظؼ اقزفبظِ يٕؼظ
 ثؽ َفؽ 614 رقعاظ ثّ ؿيرجؽ نٓؽ کالٌ قبل 51-46 ٍيث قبکُبٌ يآيبؼ خبيقّ اقذ. نعِ اقزفبظِ بؾيَ يٕؼظ

 يغبنقّ ثؽاي ،ياچُعيؽزهّ ياضٕنّ يؽيگًََّٕ ؼٔل ثّ ٔ ٍييرق کٕکؽاٌ ؽييگًََّٕ فؽيٕل اقبـ
 يًْجكزگ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ٔ ييگؽايًؽف ؿاٌيي ٍيث کّ ظْعيي َهبٌ حيَزب اَع.نعِ اَزطبة

 يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ثب ياؼؾنيؽيگخٓذ ؿاٌيي ٍيث ؿيَ ٔ ظاؼظ ٔخٕظ (-68/1) ييُف ٔ ظاؼييقُ
 ظاؼظ. ٔخٕظ (-16/1) ييُف ٔ ظاؼييقُ يًْجكزگ

 ياؼؾن يْبيؽيگخٓذ ،ييگؽايًؽف ،يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع عي:کهي ٔاژگبٌ
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  يمعيّ

 اؾ ئالق رؽـ کّ يؾيبَ گؽظظ. يي ثؽ 5141 ي ظّْ ميأا ثّ كذيؾ ظييس ؽايٌٕيپ يَگؽاَ آغبؾ
 نٕظ ميفؽقب ظچبؼ يسعٔظ يا ظٔؼِ ظؼ ييقعَ ٔ يقيعج يُبثـ ؽيغضب ؿاٌيي کّ ظانذ ٔخٕظ ٍيا

 کّ نع زبيم نُبضذ ٍيا ثٕظ، ظاظِ ؼش كذيؾظييس ظؼ لجم اؾ کّ يجيرطؽ گكزؽل ثب ًْؽاِ
 ثّ ُعِيآ يْب َكم رٕقظ هزؽيث عيثب آَٓب کّ اقذ، يغييس كذيؾ يبيعْبيپ يظاؼا يالزًبظ ؼنع

  (.8 :5313م،ي)کٓ نَٕع ردؽثّ يفقه يْب َكم َكجذ

 ٔ ثبنُع ظانزّ عاؼيپب يًؽف کّ ؼٔظيي اَزؾبؼ کُُعگبٌ يًؽف اؾ عاؼيپب يرٕققّ ؽييك ظؼ
 ٔ يؾَعگ قجک ؽييرغ ثب کُُعگبٌ يًؽف کّ افزمبظ ٍيا .کُُع ًْٕاؼ عاؼيپب يرٕققّ يثؽا ؼا ؽييك

 ژِئ ذييٕلق کي قبؾَع، ًْٕاؼ عاؼيپب رٕققّ يثؽا ؼا ؼاِ رٕاَُعيي ْبُّيؾي يًّْ ظؼ هبٌيؼفزبؼْب
 ٔ )ثٕنعؼخبٌ ؽظيگيي َؾؽ ظؼ ياخزًبف ؽييرغ فٕايم فُٕاٌ ثّ کُُعگبٌيًؽف يثؽا ؼا ييسٕؼ ٔ

   (.585 :3153 ، 1ًْکبؼاٌ

 ،يظقزؽق ذيلبثه ظؼ ؼا يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ياقزؽارژ (3153) 2ذييؽ ٔ ثزبگٕل
 ثّ كذيؾظييس يؼْجؽ ٔ يثبؾقبؾ العايبد ٔ يغييسكذيؾ فعانذ ،يؽيپػذييكئٕن ٔ يهبؼکذ

 ذ،ييؽ ٔ )ثزبگٕل اَع ظاظِ اؼائّ كذيؾظييس ينٓؽَٔع يٕؼظ ظؼ رفکؽ يثؽا عيخع ؼٔل کي فُٕاٌ
3153: 5.)  

 ثبنُعکّيي ًْؽاِ يالزًبظ يمٕنّ ثب يقًٕاًل يغييسكذيؾ يْببقذيق گؽ؛يظ عؽف اؾ
 ضٕظ يخب ظؼ اؼرجبط ٍيا ظاؼَع. عهجبَّيُفقذ ٔ بَّيفؽظگؽا ٔ بَّيگؽاييبظ ،يالزًبظ اؼؾل
 ظؼ رٕاَعيي چگَّٕ يايؽٔؾ نٓؽَٔع ُکّيا ثؽ ييجُ ظاؼظ ًْؽاِ ثّ ؼا يگؽيظ ييسٕؼ چبنم

 اؾ يکي يٕضـ ٍيا کُع؟ ثؽلؽاؼ رقبظل يغييسكذيؾ ذييكئٕن ٔ نػد ٍيث ئعُخٓبٌ چبؼچٕة
 اؼرجبط ذياًْ کّ اقذ يپبؼاظٔکك ٔ ثبنع يي ظٔنذ ٔ نٓؽَٔعاٌ يغييسكذيؾ يْبظغعغّ
 يغييس كذيؾ ينٓؽَٔع ثب بَّ(يفؽظگؽا ٔ بَّيگؽاي)يبظ ياؼؾن يْبيؽيگخٓذ ٔ ييگؽايًؽف

 کُع.يي چُعاٌ ظٔ ؼا

 َؾؽ ظؼ ؼا مذيزم ٍيا عيثب يعاؼيپب ٔ كذيؾ ظييس ثّ يؽثٕط يْب اقزعالل رًبو ايؽٔؾِ
 ٍيا ثّ ى،يکُ يي يؾَعگ يخٓبَ ييًؽف ي خبيقّ کي ظؼ ُعِيفؿا يا  گَّٕ ثّ يب کّ ثبنع ظانزّ

 غؽة ظؼ رؽ ميپ کّ «يًؽف ٔ کبؼ» ي  چؽضّ ثّ رٕققّ زبل ظؼ يکهٕؼْب اؾ يبؼيثك کّ ميظن

                                                           
1. Balderjahn et al 
2. Batagol, Cheryl & Merritt, John (2013) 
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 2هّيپبئ ٔ 1يُؽيؼا كيرسم حيَزب اقبـ ثؽ (.54 :5313 م،ي)کٓ نَٕع يي عِيکه اقذ، نعِ زبکى
 يافضب نٕظ،يي تيرؽغ ٔ يبثياؼؾ ؽاٌييع ٔ نؽکذ رٕقظ كذيؾظييس اؾ زفبؽذ ئلز (،3154)

 ؼا هزؽيث نؽکذ يغييسكذيؾ يْباؼؾل ٔ اْعاف ثّ َكجذ ذييكئٕن ٔ يظنجكزگ ازكبـ آٌ
 3َٕؿين ٔ ربؼَذ كيرسم حيَزب .نٕظيي افًبل ينٓؽَٔع يؼفزبؼْب كيعؽ اؾ کّ کُُع،يي ردؽثّ

 عيربک يغييس كذيؾ ينٓؽَٔع ثؽ ؽآٌيربث ٔ يآيٕؾن يْبثؽَبيّ ظؼ يهبؼکذ ثؽ (3155)
 ييگؽاييبظ يکبْه اثؽ ثؽ (5314) ًْکبؼاٌ ٔ ؼقزگبؼضبنع ٔ (5314) ًْکبؼاٌ ٔ ُْؽٔؼ اَع. ًَٕظِ

 .ظاؼظ عيربک عاؼيپب يًؽف ؿاٌيي ثؽ يافم ييگؽا خًـ يهيافؿا اثؽ ٔ يافم ييفؽظگؽا  ٔ

 ُّيْؿ ٍيثبالرؽ ؿيرجؽ ٔ ايفٓبٌ رٓؽاٌ، ينٓؽْب كّ اقذ آٌ اؾ يزبک يردؽث نٕاْع
 لى، ينٓؽْب كّ اقذ زبني ظؼ ٍيا نَٕع،يي يزسًم ْبُعِيآال اَزهبؼ ظؼ ؼا اخزًبفي ٔ يالزًبظ
 َهبٌ آيعِ ظقذ ثّ حيَزب ٍيًْچُ اَع. ًَٕظِ پؽظاضذ ؼا ُّيْؿ ٍيكًزؽ َؾؽ ٍيا اؾ كؽج ٔ يهٓع
 رٓؽاٌ، ٔ كهبٔؼؾي قًٕو فؽٔل ييؿاٌ ٍيثيهزؽ يهٓع ٔ كؽيبَهبِ ؿ،يرجؽ كّ اقذ آٌ ظُْعِ
 (.5314 ًْکبؼاٌ، ٔ ؾاظِ )يُدى اَع ظاظِ اضزًبو ضٕظ ثّ ؼا آٌ ييؿاٌ ٍيكًزؽ ايفٓبٌ ٔ اؼٔييّ
 ٔ )فُجؽي نٕظ يي ْب آٌ كًيبثي ٔ َمًبٌ يٕخت يُبثـ ايٍ اؾ زع اؾ ثيم اقزفبظح گؽ،يظ ثقجبؼد

  (.31 :5316 ًْكبؼاٌ،

 يْب ذيفقبن يسيغيؾيكذ رغييؽاد ٔ ْبثسؽاٌ يًّْ يؼيهّ کّ يكئهّ ايٍ ثؽ يسممبٌ اکثؽ
 يثدب كذ،يؾ ظييس تيرطؽ اؾ يؽيخهٕگ يثؽا کّ يقزمعَع ٔ ظاؼَع َؾؽ ارفبق ْكزُع، ياَكبَ
 ىيثکُ رًؽکؿ ياَكبَ يْبذيفقبن کؽظٌ يسعٔظ ٔ ىيرُؾ يؼٔ ثؽ هزؽيث عيثب يغييس فٕايم ىيرُؾ
 اقذ. نعِ ٍيفد ييگؽايًؽف ٔ يگؽاييبظ ،ييفؽظگؽا ثب کّ يؿيچ (؛453 :3153 ،4ًٍيٕي)ْ

 کّ چؽا کُع،يي بٌيًَب ؼا ضٕظ ئالق ييقُب يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي فقبل َمم کّ ُدبقذيا
 کّ چؽا نٕظ. ؾيكذيسيظ رطؽيت يٕخت  ْى ٔ گؽظظ ذئضق ثٓجٕظ يٕخت رٕاَعيي ْى

 ينٓؽَٔع ثب رضبظ ظؼ کعاو ْؽ (ييگؽاييبظ ،يي)فؽظگؽا ياؼؾن يؽيگخٓذ ،ييگؽايًؽف
  ثبنع: يي ميغ نؽذ ثّ يپژْٔهْبي  قٕال ٔالـ، ظؼ ثبنُع.يي يغييس كذيؾ

 ظاؼظ؟ ٔخٕظ ؼاثغّ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ٔ ييگؽايًؽف ٍيث بيآ -

 يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ٔ (ييفؽظگؽا ،ييگؽاي)يبظ ياؼؾن يْبيؽيگخٓذ ٍيث بيآ -
 ظاؼظ؟ ٔخٕظ ؼاثغّ

                                                           
1. Raineri, Nicolas 

2. Paillé, Pascal  

3. Michael Tarrant  & Kevin Lyons 
4. Huimin 
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 ردؽثي پيهيُّ

 ظؼک َگؽل، کّ اقذ آٌ ثؽ (3154) 1اؼٔپب ٌٕيكيکً كذيؾ ظييس کم اظاؼِ كيرسم حيَزب
 اقذ. ثٕظِ يثجذ كذيؾظييس ثّ يؽثٕط يكبئم ٔ كذيؾظييس اؾ نٓؽَٔعاٌ

 رٕقظ كذيؾظييس اؾ زفبؽذ ئلز کّ اقذ آٌ ثؽ (3154) 3هّيپبئ ٔ 2يُؽيؼا كيرسم حيَزب
 ٔ يظنجكزگ ازكبـ اززًباًل قبؾيبٌ يافضب نٕظ،يي تيرؽغ ٔ يبثياؼؾن ضظ ؽاٌييع ٔ نؽکذ
 كيعؽ اؾ کّ کُُع،يي ردؽثّ ؼا نؽکذ يغييسكذيؾ يْباؼؾل ٔ اْعاف ثّ َكجذ ذييكئٕن

  .نٕظيي افًبل ينٓؽَٔع يؼفزبؼْب

 ثّ ظاَم ٔ يؼفزبؼ يمبيع کّ اقذ آٌ اؾ يزبک (3153) 4اقزؽٔپ ٔ ٍيالٔ كيرسم حيَزب
 يٕؼظ ظؼ ؾَبٌ اؾ هزؽيث يؽظْب .کؽظَع يُيث ميپ ؼا يكزيؾظييس ؼفزبؼ ؽيكزمميغ ٔ ضبو عٕؼ

 ٔ يضًُ يكزيؾ ظييس يْبَگؽل رؽثؿؼگ آيٕؾاٌظاَم ٔ ظانزُع ظاَم يغييسكذيؾ يكبئم
 ظانزُع. يهزؽيث آنکبؼ

 عٕؼ ثّ يآيٕؾن يْبثؽَبيّ ظؼ يهبؼکذ کّ ظاظ َهبٌ (3155) 5َٕؿين ٔ ربؼَذ كيرسم حيَزب
 ظؼ) ثبؼ ٍيأن يثؽا ؼا كذيؾ ظييس ينٓؽَٔع ًَؽاد ٍيث ؼا يظاؼييقُ رفبٔد ٔ يرٕخٓ لبثم
 ظاؼَع. ثؽَبيّ يمًع ٔ (کهٕؼ اؾ ضبؼج ظؼ ميرسً ظؼ گػنزّ ردؽثّ کّ يکكبَ ثب كّييمب

 ٔ كذيؾظييس اؾ نٓؽَٔعاٌ ظؼک َگؽل،  ظاظ َهبٌ (3118) 6اؼٔپب ٌٕيكيکً كيرسم حيَزب
 (.3118 اؼٔپب، ٌٕيكي)کً اقذ ثٕظِ يثجذ كذيؾظييس ثّ يؽثٕط يكبئم

 ثّ يُدؽ ْب(َگؽل ظؼ ؽيي)رغيظٔي ظؼ زضٕؼ کّ اقذ آٌ ثؽ (3114) 7ظاثكٌٕ كيرسم حيَزب
 ضٕاْع يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ؼفزبؼ( ظؼ ؽاديي)رغ يأن ظؼرؽ  يعٕالَ ٔ رؽيعٕالَ يؽارييرغ دبظيا

 ثٕظِ ًْكٕ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ثب ؼفزبؼ، ؽييرغ يثؽا ياثؿاؼ فُٕاٌ ثّ ،ييبن يْبيهٕق .نع
 .ظاؼظ يفعانزيث ٔ فعانذ يالزؾبد ظؼ هّيؼ کّ اقذ ثٕظِ رضبظ ظؼ َگؽل ؽييرغ ثب ئن

 ياثؽ ييگؽا ييبظ ِذييسٕؼ ُثقع کّ ظاظ َهبٌ (5314ًْکبؼاٌ) ٔ ُْؽٔؼ كيرسم حيَزب 
 ؿاٌيي ثؽ ظاؼ ييقُ ٔ يهيافؿا ياثؽ يافم ييگؽا خًـ ٔ يافم ييفؽظگؽا ٔ ظاؼ ييقُ ٔ يکبْه

 .ظاؼظ عاؼيپب يًؽف
                                                           
1. European Commission, Directorate-General for Environment (2017) 

2. Raineri, Nicolas 
3. Paillé, Pascal  

4. Levine & Strube 

5. Michael Tarrant  & Kevin Lyons 
6. European Commission   

7. Dobson 
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 لعؼد نسبػ ثّ بٌ،يظاَهدٕ يكزيؾ   ظييس َگؽل کّ ظاظ َهبٌ (5314) ييؽاظ كيرسم حيَزب
 رفکؽ قًذ ثّ مييزًب ْب آٌ يثجذ َگؽل ٔ اقذ ثبال ثّ يزٕقظ زع ظؼ ؼفزبؼ ثؽ ياثؽگػاؼ رٕاٌ ٔ
  .اقذ ييسٕؼ -كذيؾ

 يافم ييگؽاخًـ ٔ ييفؽظگؽا ٍيث کّ ظاظ َهبٌ (5314) ًْکبؼاٌ ٔ ؼقزگبؼضبنع كيرسم حيَزب
 ًّْ اؾ يافم ييفؽظگؽا ؽيرأث ٍ؛يث ٍيا ظؼ ٔ ظاؼظ ٔخٕظ ؼاثغّ يغييس كذيؾ ينٓؽَٔع ثب يفًٕظ ٔ
 .اقذ هزؽيث

 ،ييگؽاييبظ يؽْبييزغ کّ ظاظ َهبٌ (5314) ًْکبؼاٌ ٔ ؽيْ يبؼيآلب كيرسم حيَزب
 کياکٕنٕژ يؼظپب ؿاٌيي ثؽ يظاؼ ييقُ ٔ يثجذ اثؽ ،ياخزًبف -يالزًبظ گبِيپب ٔ ييگؽا يًؽف
 .اقذ ظانزّ ّياؼٔي نٓؽ نٓؽَٔعاٌ ٍيث ظؼ يًؽف

 )قٕاظ( يآگبْ ٍيث کّ ظاظ َهبٌ (5314) ٍيانع فهک ٔ يًُعيي ؾاظِ يزبخ كيرسم حيَزب
 ي ؼاثغّ يكئٕالَّ يغييس كذيؾ يؼفزبؼْب ثب يفؽُْگ يّ يقؽيب ٔ يؾَعگ قجک ،يغييس كذيؾ

 .ظاؼظ ٔخٕظ ييقُبظاؼ

 ثب ينُبضز ثٕو ينٓؽَٔع کّ کّ ظاظ َهبٌ (5311) ًْکبؼاٌ ٔ العو ؿاظِيفه كيرسم حيَزب
 کٍ،ين اقذ، ثؽضٕؼظاؼ يؿيرجؽ نٓؽَٔعاٌ ٍيث ظؼ يضٕث َكجزًب ذئضق اؾ ظؼيع، 14/48 ؿاٌيي
  .اقذ ثٕظِ کى يزع رب (ظؼيع 14/13) يفؽُْگ ّيقؽيب اؾ نٓؽَٔعاٌ يثؽضٕؼظاؼ ؿاٌيي

 ثب ييًؽف يؾَعگ قجک ؽييزغ ٍيث کّ ظاظ َهبٌ (5313) ًْکبؼاٌ ٔ هٕيزبخ كيرسم حيَزب
  .ظاؼظ ٔخٕظ ىييكزم خؼاثغ ينُبضز ثٕو يؼظپب نبضى

 ييُعفاللّ ؿاٌيي اؾ ظاؼضبَّ ؾَبٌ کّ ظاظ َهبٌ (5315) ًْکبؼاٌ ٔ يؿيفؿ كيرسم حيَزب
 ٔ ضٕة َكجزًبْب  آٌ يكزيؾ ظييس يؼفزبؼْب ذئضق .اَعثٕظِ ثؽضٕؼظاؼ كذيؾظييس ثّ يبظيؾ
  .اقذ نعِ يبثياؼؾ کى كذيؾظييس لجبل ظؼ آَبٌ يؽيپػذييكئٕن ؿاٌيي

 قجک ،ياخزًبف ّيقؽيب ٍيث کّ ظاظ َهبٌ (5315) ًْکبؼاٌ ٔ فبعًّ يثُ كيرسم حيَزب
 ظاؼظ. ٔخٕظ يظاؼييقُ ؼاثغّ ييگؽا يًؽف ٔ يكزيؾ ظييس يؾَعگ

 ٔ يغييس كذيؾ ينٓؽَٔع ثب ياؼؾن يؽيگ خٓذ ٔ ييگؽا يًؽف ؼاثغّ ذياًْ ثّ ذيفُب ثب
 چيْ ظؼ كزُع،يَ بظيؾ ؽاٌيا ظؼ يغييس كذيؾ ينٓؽَٔع ظؼثبؼِ گؽفزّ يٕؼد يغبنقبد رقعاظ ُکّيا
 اَدبو يُؾٕؼ، ٍيثع اقذ. َهعِ پؽظاضزّ ؽييزغ قّ ٍيا ٍيث ؼاثغّ ثّ ىييكزم يٕؼد ثّ آَٓب اؾ کي

 ؼقع.يي َؾؽ ثّ ضؽٔؼي زبضؽ پژْٔم
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 َؾؽي چبؼچٕة

 ،يغييسكذيؾ يْببقذيق ظؼ يٓى يفٕٓو کي فُٕاٌ ثّ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ؽٕٓؼ
 ْؽ 5181 ظّْ ميأا اؾ .ظاؼظ اؼرجبط عاؼيپب رٕققّ گفزًبٌ ثب نعد ثّ ،يهيرسً ثٕؼـ ٔ بقذيق
 ٍيًْچُ ٔ ييه يْببقذيق ثّ حيرعؼ ثّ گؽفزُع، لؽاؼ ثسث يٕؼظ يانًههٍ يث قغر ظؼ ىييفبْ ظٔ

 ًْچُيٍ .نع فيهزؽ ردبؼي ْبينؽکذ ٔ يعَي خبيقّ ْبيگؽِٔ ظٔنزي،غيؽ ْبيقبؾيبٌ گفزًبٌ
 اؾ زفبؽذ ٔ اَكبَي رٕققّ يٓى اْعاف اؾ پبيعاؼ رٕققّ ْعف ثب يسيغيؾيكذ نٓؽَٔعي ؽٕٓؼ
 ٔ فًٕيي زٕؾِ ثيٍ يؽؾ يسيغيؾيكذ نٓؽَٔعي (.1 :3154 ،1)ْهٍ گؽظيع ثؽضٕؼظاؼ ؾيكذ يسيظ

 ثّ َكجذ ؼا رقٓعيبٌ يب کّ کُع يي اؽٓبؼ يسيغي ؾيكذ نٓؽَٔعي ثؽظ. يي قئٕال ؾيؽ ؼا ضًٕيي
 نيِٕ اثؽ ثبيع ٔ َيكزيى نقٕؼ غي يٕخٕظاد رُٓب يب ظَيب ايٍ ظؼ ايُکّ ٔ ظْيى رهطيى خبَٕؼاٌ
 .(581 :5313 کٓيم،) گيؽيى َؾؽ ظؼ عجيقذ ؾَعِ يٕخٕظاد قبيؽ ٔ خبَٕؼاٌ زيبد ثؽ ؼا اَكبٌ ؾَعگي

 ْكزُع. كذيؾظييس اؾ يثطه افؽاظ اقذ: َبؽؽ ايٕل ٍيا ثؽ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعخ فهكف
 قبنى كذيؾ ظييس اقذ. الؾو يغييسكذيؾ ؼفزبؼ ظؼ ذيخع ظاؼظ. يثكزگ قبنى ظييس ثّ ُعِيآ

 )ثف ثٕظ ضٕاُْع يٕفمزؽ ٔ قبنًزؽ يغييس دبظيا ظؼ آگبِ ظُْعِ ؼأي يؽظو ٔ اقذ يؽظو خضٕاقز
 چؽا ظاؼَع. عيربک عاؼيپب خرٕقق ايم ثؽ ،يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع فيرقؽ ظؼ 3ٕنؽيي (.3114 ،2يث

 الزًبظي، ْبيخُجّ خًْ ثّ آٌ ظؼ کّ اقذ رٕققّ ظؼثبؼح عيخع يَگؽن عاؼيپبخ رٕقق کّ؛
 (.3155 ٕنؽ،ي)ي نٕظيي رٕخّ رٕققّ يفؽُْگ ٔ ياخزًبف ،يغييس كذيؾ

 ظؼ کبؼ ذييكئٕن يغييس كذيؾ نٓؽَٔع کي عاؼ،يپب اَعاؾچهى کي ظؼ ؿ،يَ 4ظاثكٌٕ َؾؽ اؾ
 ييْبذيفقبن يرًبي يؽَعِيثؽگ ظؼ ٍيا ٔ ظاؼظ؛ فٓعِ ؼاثؽ عاؼيپب يرٕققّ ثّ عٌيؼق ثؽاي خبيقّ
 ثبؾقبؾي، بفذ،ي)ثبؾ ثّ ٔاثكزّ کّ نٓؽَٔعي کي فُٕاٌثّ َؽيبل عٕؼثّ نطى ْؽ کّ اقذ
 ؼا آَٓب اَدبو يفّئؽ اقذ قبنىكذيؾ ظييس نٕظ(،يي كذيؾ ظييس ثّ يؼقبَضعيذ ٔ عيردع

 (.3114 ظاثكٌٕ،) ظاؼظ فٓعِ ثؽ

 ثؽاثؽ ظؼ ضٕظ ْبييكئٕنيذ ييبٌ كّ نٕظيي گفزّ نٓؽَٔعي ثّ ييسيغؾيكذ نٓؽَٔع
 (.14 :5311 ؽ،يخٓبَك ٔ پٕؼ )ثؽک ثبنع رٕاؾٌ ايدبظ ظَجبل ثّ يٕخٕظ، لٕاَيٍ ٔ ؾيكذيسيظ
 ياخزًبف ٔ يفؽظ يهبؼکذ ،ييسيغؾيكذ ينٓؽَٔع 5(3153) بياقزؽان كذيؾ ظييس قُع يغبثك
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 كذيؾ ظاَم بي قٕاظ ،يغييس كذيؾ اعالفبد نبيم کّ ثبنعيي ظٔنذ ٔ نٓؽَٔعاٌ ياخزًبف
 .اقذ افؽاظ يزينطً يٓبيژگئ ٔ يغييس كذيؾ يَگؽاَ بي ظغعغّ ،يغييس

 اَع.نعِ ثسث بَّ(يگؽا ييبظ ٔ بَّيفؽظگؽا ثقع ظٔ ظؼ ياؼؾن يؽيگخٓذ كيرسم ٍيا ظؼ
 اَكبٌ يبؾْبيَ ؼفـ ظؼ ؼا ييبظ اؼؾل ٔ ييگؽا ييبظ ثسث کّ ثٕظ ينُبقخبيقّ ٍيأن يبؼکف
 ٔ فهى يفؽط کبؼثؽظ ثب يظاؼّ يقؽيب َؾبو کّ ثٕظ ٍيا يكزييبؼکك يّ يَؾؽ اقبـ ًَٕظ. يغؽذ

 ؿ،يَ ب(يپؽٔنزبؼ ي )عجمّ ْب اَكبٌ يکه ثٓؽِ ثّ ثهکّ قذ،يعج اؾ يکه ثٓؽِ ثّ رُٓب َّ يآٔؼ فٍ
 کبؼگؽاٌ ٔ ّيقؽيب يبزجبٌ ٍيث ياخزًبف يَبثؽاثؽ َؾبو يؽيگ نکم ثّ يُدؽ کّ اَدبيع يي
 (.83 :5314 َٕاذ، ٔ بيک )فؽٔرٍ گؽظظ يي

 )اؼؾل ْباؼؾل ياثؽگػاؼ يچگَٕگ ٔ َسِٕ ثب ؼاثغّ ظؼ (3153) 1ًْکبؼاٌ ٔ ْؽقذ
 ٔ ٕيي ٍيًْچُ کُُع.يي يغؽذ ؼا ْباؼؾل رضبظ (،يغييس كذيؾ يؼفزبؼْب ثؽ ييگؽا ييبظ

 يطؽة اثؽ رٕاَُعيي ييگؽا ييبظ يْباؼؾل کّ ظاظَع َهبٌ يميرسم ظؼ (3111) 2ًْکبؼاٌ
 يبَُع يغييس كذيؾ يطؽة يْباؼؾل ثب قٕ، کي اؾ ثبنع. ظانزّ كذيؾ ظييس ثؽ ييضبفف
 يقٕ اؾ ٔ نٕظيي فؽظ يؾَعگ ظؼ اؼؾل آٌ ذياًْ ؿاٌيي ميافؿا يٕخت ٔ ظاؼظ يقبؾگبؼ لعؼد

 كذيؾ يؼفزبؼْب ثّ کّ نٕظيي ييگؽافبو يبَُع ييْباؼؾل ذياًْ ؿاٌيي کبْم يٕخت گؽ،يظ
 (.318 :3153 ًْکبؼاٌ، ٔ )ْؽقذ اقذ يؽرجظ يغييس

 ثّ بَّ،يگؽاييبظ ياؼؾن يؽيگخٓذ اؾ يَبن يؼفزبؼْب کّ کُعيي يغؽذ 3(3116) كؽيک
 کؽظِ ٔاؼظ يبظيؾ نغًبد يکياکٕنٕژ يخُجّ اؾ ٍيؾي بؼِيق اؾ زفبؽذ ٔ يخًق ،يفؽظ بٌيي ؼٔاثظ
 (.53 :3116 ًْکبؼاٌ، ٔ كؽي)ک اقذ

 ْكزُع رضبظ ظؼ كذيؾ ظييس اؾ زفبؽذ يْباؼؾل ثب بَّيگؽاييبظ يْباؼؾل يؽيگخٓذ
 ذيؼفب بي ٔ اَدبو ثّ يکًزؽ ميرًب بي ٔ کُُعيًَ يؽالجذ ٍيؾي يبؼِيق اؾ گؽاييبظ يْباَكبٌ

 مئقب اؾ اقزفبظِ ٔ ياضبف يْبچؽاك کؽظٌ ضبيٕل ْب،ؾثبنّ بفذي)ثبؾ يغييسكذيؾ يؼفزبؼْب
 ُکّ،يا ؼغى ثّ (.13 :3113 كؽ،ي)ک ظاؼَع (ينطً ّيَمه مئقب يخب ثّ يفًٕي َمم ٔ زًم
 رٕاَع يي ايب آٔؼظ، يي ٔخٕظ ثّ ييُقز ي هؽفزّيپ خٕايـ ظؼ 4«يکيبنکزيظ رُم» کي جؽگيانُب
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 (.3114 ،1)ْبَيگبٌ ثبنع ؾيكذ يسيظ اؾ يسبفؾذ ثؽاي رمبضب ٔ رٕنيع ي چؽضّ ثيٍ کهًکم پيبيع

 )کّ يفؽظ زمٕق ثؽ رًؽکؿ ييفؽظگؽا ،2ْبفكزع افزمبظ ثّ بَّ:يفؽظگؽا ياؼؾن يؽيگخٓذ
 ثٕظٌ، کي ظؼخّ الٕاو ٔ ضٕظ اؾ يؽالجذ يكئٕل نٕظ(،يي گؽفزّ َؾؽ ظؼ يفؽظ فئؽب اؾ فؽارؽ

 کّ ياظؼخّ اؾ اقذ فجبؼد ييفؽظگؽا گؽيظ فجبؼد ثّ اقذ. ينطً ذيؼضب ٔ ينطً اقزمالل
 گؽِٔ. اؾ يفضٕ فُٕاٌ ثّ ُکّيا رب کُُع العاو ياَفؽاظ يٕؼد ثّ ظُْعيي ريرؽخ کهٕؼ کي يؽظو

 )ْبفكزع، اقذ اَعک ييفؽظگؽا ييقُ ثّ کّ کؽظ يغؽذ ؼا ييگؽاخًـ رٕاٌيي ييفؽظگؽا يمبثم ظؼ
3151: 81.) 

 کي يٕؼد ثّ ٔ ٔاثكزّ ؽيغ ضٕظ اؾ فيرقؽ بَّيفؽظگؽا ْبيميگؽا ظؼ اقذ يقزمع بظَفيرؽ
 ٔ ؼأي اقزمالل ثّ ييفؽظگؽا .نٕظيي عيرأک ذيفمالَ ثؽ ؼٔاثظ ظؼ ٔ نعِ ؽبْؽ خعاگبَّ يْكز

 ٔ فؽظ ثؽاي گؽِٔ اْعاف ذياًْ ثب ييگؽاخًـ کّ اقذ يزبن ظؼ ٍيا .ظاؼظ انبؼِ ذيفمالَ ثؽ ّيرک
 ،ييگؽاخًـ ميگؽا ظؼ .نٕظيي فيرقؽ يهبؼکذ ٔ الزعاؼ ؽليپػ فؽيبَجؽظاؼي، ُْدبؼْب، اؾ ذيرجق
 (.15 :5383 بظَف،يرؽ) اقذ گؽاٌيظ ثب ٕقزّيپ ضٕظ اؾ فيرقؽ

 ييگؽا يًؽف اقذ، يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ثب رضبظ ظؼ کّ ييؽْبييزغ اؾ گؽيظ يکي
 ٔ إَاؿ اؾ :ضٕؼظيي چهى ثّ يفؽأاَ ٔ يًؽف اؾ يبظيؾ بؼيثك نٕاْع يب اعؽاف ظؼ ايؽٔؾِ ثبنع. يي

 َٕؿ يؾَعگ ظييس ظؼ يبظيثُ خٓم يَٕف عآٔؼَعِيپع کّ ييبظ يکبالْب ٔ ضعيبد بء،يان الكبو
 کُُعِيًؽف خبيقّ ثّ عکُُعِيرٕن خبيقّ اؾ ينکه ؽييرغ بؼيثٕظؼ ژاٌ (.5316 بؼ،ي)ثٕظؼ .ْكزُع ثهؽ

 رب ظاؼظ يفؽُْگ ٔ ياخزًبف خُجّ هزؽيث يًؽف يايه ْكزّ (.384 :5313 زؿؼ،ي)ؼ ُعيثيي
  (.51 :5388 ،يًٕري)ر .يالزًبظ

 4آقب رٍ عجمّ ّيَؾؽ لبنت ظؼ 3ٔثهٍ ٍيرٕؼنزب رٕقظ ثبؼ ٍيأن يثؽا يزؾبْؽاَّ يًؽف
 ٔ يؾَعگ ِٕين ،  ًهکييب يفًٕي ميًَب ؼا يزؾبْؽاَّ يًؽف ٔثهٍ، اقذ. نعِ يغؽذ (5811)

 کكت لًع ثّ ٍ،يا ٔ نٕظ يي فًٓبَعِ گؽاٌيظ ثّ يزؾبْؽاَّ يؽفّ، ذئضق کّ يا گَّٕ ثّ ؼفزبؼ
 (.318 :5384 ،5يُيهي)ظ اقذ کؽظِ فيرقؽ نٕظ، يي اَدبو گؽاٌيظ ؼنک طزٍيثؽاَگ بي عييرأ

 گؽيظ ظؼ ْبآٌ اؾ ثقع ٔ ثبال عجمبد ٍيث ظؼ کبالْب اؾ يثقض يًؽف ييقُب ثّ يزؾبْؽاَّ يًؽف
 يثؽا ثهکّ يهکالد ؼفـ ُّيؾي ظؼ ْبآٌ کبؼکؽظ ٔ آَبٌ اؾ خكزٍ قٕظ خٓذ ثّ َّ عجمبد،
 يًؽف يٕنفّ (.44 :5341 ؽٔ،ي)ث اقذ گؽاٌيظ ثؽاثؽ ظؼ ياخزًبف افزجبؼ ميافؿا ٔ ييضٕظًَب
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 نبٌ ياخزًبف خبيگبِ ثٓجٕظ خٓذ ظؼ افؽاظ رالل ثّ اَگيؿني، فؽايُع يک فُٕاٌ ثّ اخزًبفي خبيگبِ
 (.63 :5111 ًْکبؼاٌ، ٔ 1كزًٍي)ا نٕظيي گفزّ ييًؽف يکبالْب يزؾبْؽاَّ يًؽف كيعؽ اؾ

 نبيم ْبخُجّ ايٍ ظاؼظ. انبؼِ ضؽيع يب ٔ يًؽف ازكبقي ْبيخُجّ ثّ ثطم دنػ يًؽف
 (.5116 ًْکبؼاٌ، ٔ ٍيجي)ث ثبنعيي ريرفؽ ٔ پؽظاؾيضيبل ْيدبٌ، ضؽيع، اؾ پف آَي نػد ازكبـ

 -يفؽأاَ يُّيؾي ظؼ هؽفذيپ ٔ کؽظٌ يؾَعگ ييًؽف يخبيقّ ظؼ کّ کُعيي يغؽذ بؼيثٕظؼ
 يْب تيآق ًْٕاؼِ -خًقي ٔ فؽظي ؼفبْي ٔ يبظي ايکبَبد ٔ کبالْب ثيهزؽ چّ ْؽ ظانزٍ اضزيبؼ ظؼ
 کّ ًْبَغٕؼ يکه ثغٕؼ (.38-63 :5316 بؼ،ي)ثٕظؼ ظاؼظ ظَجبل ثّ ؼا يغييسكذيؾ عينع بؼيثك

 ثؽ ٔ کُُعيي يًؽف کّ ْكزُع ييؿْبيچ آٌ يؽظو ئالق بؼيثك ييقُب ثّ کُع،يي يغؽذ بؼيثٕظؼ
 (.314 :5313 زؿؼ،ي)ؼ نَٕعيي فيرقؽ گؽاٌيظ رٕقظ يجُب آٌ

 ًْچٌٕ؛ اَؽژي اؾ ؼٔيّثي اقزفبظِ ظؼ ؼا ضٕظ يؿيذ گؽايييًؽف ٔ يًؽف كّ آَدبيي اؾ
 ثسؽاٌ ايدبظ فٕايم اؾ يكي ثّ .(4 :5388 ايم، يسًعي) ظاَعيي انكزؽيكيزّ ٔ َفذ گبؾ،

 ْؽچّ ؾيؽا اقذ، عجيقذ ضبيٕل ظنًُبٌ اؾ يكي گؽايييًؽف .اقذ نعِ رجعيم ؾيكزي يسيظ
 ثيهزؽ ؾثبنّ رٕنيع ٔ يسًٕل رٕنيع ثؽاي عجيقذ اؾ اثؿاؼي اقزفبظِ ثبنع، ثيهزؽ يًؽف ييؿاٌ

 (.5384 فهيطٕاِ،) ْكزُع گؽايييًؽف ْبيضبقزگبِ رؽيٍيٓى نٓؽْب ييبٌ ايٍ ظؼ .نٕظ يي
 عجيقذ ٔيؽاَي ثّ ثهكّ َعاؼظ، زيبد ٔ اَكبٌ ثمبي ٔ زفؼ ظؼ َمهي رُٓب َّ گؽايييًؽف ثُبثؽايٍ

 (.5315 َژاظ،زكيٍ ٔ فبعًّ)ثُي اَدبييع ضٕاْع ؾييٍ كؽِ َٓبيذ ظؼ ٔ

 ٔ اقذ ثٕظِ «يغييسكذيؾ» ٔ «ينٓؽَٔع» عيخع يًييفبْ ثطم انٓبو زبضؽ، كيرسم
 يارًبن َمغّ يقؽف ينٓؽَٔع يفٕٓو ٔالـ، ظؼاَع.  گؽفزّ نکم آَٓب اقبـ ثؽ كيرسم بديفؽض

 ٍيا ثؽ يغييسكذيؾ ثقع اقذ. يبقيق ٔ يفؽُْگ ،ياخزًبف ،يالزًبظ :يْبظييس إَاؿ بٌيي
 يؽٔؼ ظاؼظ. يثكزگ قبنى ظييس ثّ ُعِيآ ْكزُع. كذيؾظييس اؾ يثطه افؽاظ کّ اقذ َبؽؽ ايٕل

 ،يالزًبظ اثقبظ ٍيث ييهزؽک ٔخِٕ ٔ اْعاف ٔخٕظ َهبَگؽ ك،يرسم يَؾؽ ثسث ٔ بدياظث
 ٍييًٓزؽ اقذ. يفؽُْگ فٕايم گؽيظ ٔ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع يبقيق ٔ يفؽُْگ ،ياخزًبف

 اقذ. يبقيق ٔ ياخزًبف فؽظي، ثقع قّ ظؼ يغهٕة، ؼفزبؼْبي گكزؽل ثؽ عيربک انزؽاکبد، ٍيا

 َؾؽي يعل

 کّ اقذ نعِ اقزفبظِ (5811) ٔثهٍ ٍيرٕؼنزب آقب رٍ عجمّ ّيَؾؽ اؾ ك،يرسم يَؾؽ يعل ظؼ
  اقذ. ًَٕظِ يهطى (نػد يًؽف ٔ ياخزًبفگبِيخب يزؾبْؽاَّ، يًؽف) اثقبظ ثب ؼا گؽايييًؽف

                                                           
1. Eastman 
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 يفؽظ زمٕق ثؽ رًؽکؿ ييفؽظگؽا (3151) 1ْبفكزع ّيَؾؽ اؾ بَّيفؽظگؽا ياؼؾن يؽيگخٓذ
 ثهک ّيَؾؽ اؾ بَّيگؽا ييبظ ياؼؾن يؽيگخٓذ نٕظ(،يي گؽفزّ َؾؽ ظؼ يفؽظ فئؽب اؾ فؽارؽ )کّ

 اقذ نعِ اقزفبظِ اقذ، لبئم ييبظ يْبييظاؼا يثؽا کُُعِ يًؽف کي کّ يزياًْ اؾ (5181)
 فُٕاٌ ثّ نعِ، اضػ (3114) ظاثكٌٕ ّيَؾؽ اؾ کّ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع (.341 :5181 )ثهک،

 اقذ. عِيگؽظ ٔاؼظ يَؾؽ يعل ظؼ ٔاثكزّ ؽييزغ

 يرًبي ظؼ ينٓؽَٔع يغهٕة ؼفزبؼْبي گكزؽل رٕاَعيي زبضؽ كيرسم ظقزبٔؼظ ٍييًٓزؽ
 آٌ هّئق ثّ کّ يؼاْ اقذ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ؼقع يي َؾؽ ثّ کّ چؽا ثبنع، آٌ اثقبظ

 يًؽف ظؼ ثبنع. كذيؾ ظييس ثؽ فًعِ عيرأک آٌ ظؼ کّ نَٕع ميرجع يخٕايق ثّ ييًؽف خٕايـ
 ٔ يًؽف بٌيي پُٓبٌ يْبَٕعيپ اؾ کُُعگبٌيًؽف يآگبْ ميافؿا ،يايه ْعف عاؼيپب ٔ يكئٕالَّ

 يْب اؼؾل ثيٍ رضبظ زبل اقذ. يًؽفي ؾَعگي قجک کؽظٌ ظَجبل اؾ َبني ؾيبظ ْبيْؿيُّ ٔ رٕنيع
 يغييسكذيؾ يْبيَگؽاَ ْٔب  ظغعغّ ٔ ييگؽايًؽف آٌ ثب ييٕاؾ ٔ يفؽايبظ يْب اؼؾل ٔ ييبظ

 كذيؾ نٓؽَٔعي ؽيَبپػ کيرفک پيٕقزگي ثؽ ظال گؽيظ يعؽف اؾ عاؼيپب ٔ يكئٕالَّ يًؽف ٔ
 ٔ ييبظ يْباؼؾل ٍيث ظٔگبَّ رمبثم كيرسم ٍيا يَؾؽ ؿيرًب ٔخّ .اقذ فٕايم گؽيظ ٔ يغييس

 ثب رمبثم ظؼ فؽظگؽايي( گؽايي،اؼؾني)يبظي ْبيگيؽيخٓذ ٔ گؽايييًؽف فؽايبظي، ْبي اؼؾل
-كذيؾ ؼفزبؼ يسيغي،ؾيكذ َگؽل يسيغي،ؾيكذ )آگبْي يسيغيؾيكذ نٓؽَٔعي يطزهف اثقبظ

  ثبنع. يي (يغييسكذيؾ اضالق ٔ يغييسكذيؾ يَگؽاَ عاؼ،يپب ٔ يكئٕالَّ يًؽف ،يغييس

 اقذ. نعِ ىيرُؾ5 نًبؼِ نکم يٕؼد ثّ كيرسم َؾؽي يعل

 

 

  

 

 

 
 

 رسميك َؾؽي يعل .5 نکم

                                                           
1. Hofstede 
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 يٕؼظ ظؼ زبضؽ پژْٔم َؾؽي ثطم ظؼ نعِ يغؽذ بديَؾؽ ثّ رٕخّ ثب اقبـ، ٍيا ثؽ
 يًؽف ٔ ياخزًبف گبِيخب يزؾبْؽاَّ، )يًؽف ييگؽايًؽف ثب يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع اؼرجبط
 ثبنُع: يي غيم نؽذ ثّ پژْٔم ْبيفؽضيّ فؽظگؽايي( گؽايي،)يبظي اؼؾني ْبيگيؽيخٓذ نػد(،

 ظاؼظ. ٔخٕظ ؼاثغّ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ٔ ييگؽايًؽف ٍيث -

 ؼاثغّ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ٔ (ييفؽظگؽا ،ييگؽاي)يبظياؼؾن يْبيؽيگخٓذ ٍيث -
 ظاؼظ. ٔخٕظ

 ظاؼظ. ٔخٕظ ؼاثغّ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ٔ ييفؽظگؽا ٍيث -

 ظاؼظ. ٔخٕظ ؼاثغّ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ٔ ييگؽاييبظ ٍيث -

 رسميك ؼٔل

 َٕؿ اؾ فقهي پژْٔم کبؼثؽظ يقيبؼ نسبػ اؾ اقذ. يهيًبيپ زبضؽ كيرسم ظؼ اقزفبظِ يٕؼظ ؼٔل
 ثطم آيبؼي خبيقّ .اقذ ثٕظِ يمغقي رسميمبد َٕؿ اؾ ؾيبَي، يقيبؼ نسبػ اؾ كبؼثؽظي، رسميك

 آيبؼ اقبـ ثؽ ظْع.يي رهکيم ؼا رجؽيؿ نٓؽ کالٌ ثبالي ثّ قبل 51 قبکُبٌ زبضؽ رسميك کًي
 ايٍ اؾ کّ اقذ ثٕظِ َفؽ 5531136 ثؽاثؽ 5311 قبل يكکٍ ٔ َفٕـ فًٕيي قؽنًبؼي اؼلبو ٔ

 کًي ثطم ظؼ ًََّٕ رقعاظ رقييٍ ثؽاي ثبنُع. يي ؾٌ َفؽ 141111 ٔ يؽظ َفؽ 146166 رقعاظ
 .ثبنع يي ظؼيع 11 ًََّٕ رقعاظ رقييٍ ثؽاي اعًيُبٌ قغر .نع اقزفبظِ ؾيؽ فؽيٕل اؾ رسميك
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P=0/5      q=0/5        T=1/96     N= 5531136  

 ثبالي افؽاظ اؾ َفؽ 386 زبضؽ پژْٔم ثؽاي يُبقت ًََّٕ رقعاظ کٕکؽاٌ، فؽيٕل اقبـ ثؽ
 اؾ پف اقذ، نعِ اَدبو گبَّظِ يُبعك کم اؾ گيؽيًََّٕ ايُکّ ثّ رٕخّ ثب ثبنع.يي قبل 51

 .اقذ گؽفزّ لؽاؼ َٓبيي ثؽؼقي يٕؼظ ًََّٕ 614 َمى، ظاؼاي ْبيپؽقهُبيّ زػف

 ثب اززًبني ًََّٕ اَزطبة نػا َيكذ، ظقذ ظؼ آيبؼي خبيقّ اؾ فٓؽقزي ْيچ ايُکّ، ثّ رٕخّ ثب
 ؼٔل رؽيٍيُبقت ثُبثؽايٍ َيكذ. ييكؽ افؽاظ اؾ قيكزًبريک يب قبظِ رًبظفي گيؽي ًََّٕ ؼٔل
 ايٍ اؾ اقزفبظِ ثؽاي اقذ. ثٕظِ ايچُعيؽزهّ ايضٕنّ گيؽيًََّٕ رسميك، ايٍ ثؽاي گيؽيًََّٕ
 ثيٍ اؾ ثبنع،يي يُغمّ 51نبيم کبؼثؽي نسبػ اؾ رجؽيؿ، نٓؽ کّ َکزّ ايٍ گؽفزٍ َؾؽ ظؼ ثب نيِٕ،
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 يُبعك ثّ رجؽيؿ نٓؽ رمكيى ٔ ًََّٕ زدى رقييٍ اؾ پف نعِ اَزطبة رًبظفي ثغٕؼ يُغمّ 51
 ْبييثهٕن يُغمّ ْؽ اؾ قپف اقذ. يبفزّ رطًيى ْبًََّٕ يُغمّ، ْؽ خًقيذ َكجذ ثّ گبَّ ظِ
 يٕؼد ثّ يكکَٕي ٔازعْبي ثهٕن، ْؽ اؾ آضؽ يؽزهّ ظؼ ٔ نعِ اَزطبة رًبظفي يٕؼد ثّ

 ثبنع.يي فؽظ رسميك ايٍ ظؼ يغبنقّ ٔازع گؽظيعَع. اَزطبة رًبظفي

 نٕظ:يي پؽظاضزّ رسميك يزغيؽْبي فًهيبري ٔ يفٕٓيي رقؽيف ثّ اظايّ ظؼ

 (ياخزًبف ٔ ي)فؽظ فئؽب ٔ فيرکبن اؾ يچُعثقع اقذ ييفٕٓي ،ييسيغؾيكذ ينٓؽَٔع
 َگؽل ،يغييسكذيؾ ي)آگبْ يطزهف اثقبظ ظؼ ييسيغؾيكذ يكبئم ثّ ؼا نٓؽَٔعاٌ کّ
 اضالق ٔ يغييسكذيؾ يَگؽاَ عاؼ،يپب ٔ يكئٕالَّ يًؽف ،يغييسكذيؾ ؼفزبؼ ،يغييس كذيؾ
 ؼفزبؼْبي ٔ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع يغبنجبد گكزؽل ثّ ٔ کؽظِ رؽزكبـ (يغييسكذيؾ

 يُدؽ يفؽايبظ ٔ ييبظ ٔ يبقيق ٔ يفؽُْگ ،ياخزًبف ٔ فؽظي اثقبظ ظؼ يغييسكذيؾ يغهٕة
 َگؽل ثقع نم ظؼ قبؾِ کي فُٕاٌ ثّ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع (.5318 )يٕنفبٌ، اقذ. نعِ

 يَگؽاَ ّ،يگٕ 53 ثب يغييسكذيؾ قٕاظ ّيگٕ 8 ثب يغييسكذيؾ ؼفزبؼ ّ،يگٕ 56 ثب يغييسكذيؾ
 53 ثب يغييسكذيؾ اضالق ٔ ّيگٕ 53 ثب عاؼيپب ٔ يكئٕالَّ يًؽف ّ،يگٕ 1 ثب يغييسكذيؾ

 .اقذ گؽفزّ لؽاؼ قُدم يٕؼظ کؽدين فيع لبنت ظؼ ٔ ايُّيگؿ 1 بـييم ثب ّيگٕ

 ظؼ اَكبٌ ظضبنذ قذ،يعج ثب ثمب خٓذ ْب اَكبٌ يًْبُْگ يْبّيگٕ ثب :يغييسكذيؾ َگؽل
 ؼنع کُزؽل ٔ عاؼيپب الزًبظ رٕققّ يَٕف بؾيُعيَ قبنى الزًبظ زفؼ ثبؼ،فبخقّ حيَزب ثب رٕاو قذيعج

 ثّ ؾيكذ،يسيظ اؾ ْب اَكبٌ زع اؾ ثيم اقزفبظِ قٕء يٕخٕظاد، قبيؽ ثؽاي اَكبٌ زکٕيذ يُقزي،
 يک نجيّ ؾييٍ کؽِ فضبي ٔ يُبثـ يسعٔظيذ عجيقذ، زكبـ ثكيبؼ رقبظل ضٕؼظٌ  ْى ثّ قؽفذ
 کؽِ َبرٕاَي ثٕظِ، ثهؽ رٕقظ آَٓب اقزفبظِ خبَٕؼاٌ، ٔ گيبْبٌ ضهمذ اؾ أنيّ ْعف فضبيي، قفيُّ
 ٔخٕظ ؼنع ثؽاي ْبيي يسعٔظيذ يُقزي، خبيقّ اؾ فؽارؽ خًقيذ، َيبؾْبي قبضزٍ ثؽآٔؼظِ ظؼ ؾييٍ
  ضٕظنبٌ.(. َيبؾْبي عجك عجيقي يسيظ ظقزکبؼي ثؽ ْب اَكبٌ زك ٔ ظاظ افؿايم رٕاٌ ًَي کّ ظاؼظ

 ّيَمه مئقب اؾ اقزفبظِ قذ،يعج ظؼ ؾثبنّ طزٍي)ؼ يبَُع يْبّيگٕ ثب :يغييسكذيؾ ؼفزبؼ
 يُبثـ اؾ زفبؽذ نعِ، بفذيثبؾ يسًٕالد اؾ اقزفبظِ ،يؾَعگ يسم ظؼ ؾثبنّ کيرفک ،يفًٕي

 ظؼثبؼِ يآگبْ ميافؿا ثّ ييُعفاللّ كذ،يؾ ظييس ثب يؽرجظ يؽاقى ظؼ يهبؼکذ ،يقيعج
 گ.(.ياؼگبَ يسًٕالد اؾ اقزفبظِ ٔ كذيؾ ظييس

 گيبْبٌ، ٔ زيٕاَبد ثؽاي نعٌ لبئم زيبد )زك يبَُع ْبيگٕيّ ثب يسيغي:ؾيكذ قٕاظ
 ثّ ظاظٌ ؼاي رکُٕنٕژي، عؽيك اؾ يسيغيؾيكذ يهکالد زم يسيغي،ؾيكذ اعالفبد افؿايم

-ؾيكذ يهکالد زم ثؽاي يبني کًک اَزطبثبد، ظؼ يسيغيؾيكذ يظغعغّ ظاؼاي کبَعيعاْبي
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 يًؽف ثؽچكت ثّ رٕخّ ؾييٍ، کؽِ نعٌ گؽو يبَُع يكبئهي َعانزٍ ٔالقيذ يُغمّ، يسيغي
 ثّ افزمبظ ْب،ؾثبنّ ثبؾيبفذ ثّ رٕخّ يسيغي،ؾيكذ يكبئم يٕؼظ ظؼ ظيگؽاٌ ثب ثسث کبالْب، اَؽژي

 ظؼ رهٕيؿيَٕي ْبيثؽَبيّ کؽظٌ رًبنب ٔ ظٔنذ ٔؽبيف اؾ يکي فُٕاٌ ثّ ؾيكذيسيظ اؾ زفبؽذ
 ؾيكذ(.يسيظ يٕؼظ

 ٔؼٔظ عجيقذ، ثب اَكبٌ ثؽضٕؼظ َسِٕ اؾ )َگؽاَي يبَُع ْبيگٕيّ ثب يسيغي:ؾيكذ َگؽاَي
 اقزفبظِ قٕء يؿاؼؿ، کُبؼ ظؼ ؾثبنّ ٔخٕظ نٕظ،يي ؾيكذ يسيظ رطؽيت ثبفث يؽارـ ثّ ظاو ؼٔيّثي

 اقزفبظِ يُغمّ، ضبن زبيهطيؿي ؼفزٍ ثيٍ اؾ ٔ ؾيبظ ٔؼؾيضبن فًهيبد عجيقذ، اؾ اَكبٌ ثيؽٔيّ
 قًٕو يًؽف ييؿاٌ اؾ َگؽاَي نٕظ،يي ضبن فؽقبيم يٕخت کّ کهبٔؼؾي اظٔاد اؾ زع اؾ ثيم
 آٌ، ْبيآقيت ٔ ظيگؽ ؾاؼفبٌ رٕقظ يؿاؼؿ ُکَهم ٔ کبِ ؾظٌ آرم يؿاؼؿ، ظؼ آٌ اقزفبظِ اؾ لجم

 نٕظ(. ضبن نٕؼي ثبفث کّ يؿاؼؿ ظؼ نيًيبيي کٕظ ؼٔيّ ثي اقزفبظِ اؾ َگؽاَي

 کُىيي ضؽيعاؼي نؽعي ثّ ؼا کبال يک )يبَُع يبَُع ْبيگٕيّ ثب پبيعاؼ: ٔ يكئٕالَّ يًؽف
 آقيت کًزؽ ؾيكذ يسيظ ثّ نٕظ، ردؿيّ ؾٔظرؽ عجيقذ ظؼ نٕظ، رٕنيع نعِ ثبؾيبفذ يٕاظ اؾ کّ

 اؾ َکؽظٌ اقزفبظِ کبؼگؽاٌ، اَكبَي زمٕق ؼفبيذ يبَُع ْبييگٕيّ اؾ اخزًبفي ثقع ظؼ ٔ ثؿَع
 َؾيؽ؛ ْبييگٕيّ ثب الزًبظي ثقع ظؼ ٔ کبؼگؽاٌ ثب يًُفبَّ ثؽضٕؼظ ٔ رٕنيع خؽيبٌ ظؼ کبؼ کٕظکبٌ

 يدجٕؼ آٌ ضؽيع ثب ثبنع، يفيع ثؽايى ثبنى، ظانزّ اززيبج آٌ ثّ ضؽو:يي ؼا کبال يک نؽعي ثّ
 ؼٔي يٕؼظ ثي ْؿيُّ ٔ َهٕظ کبالْب قبيؽ اؾ يٍ پٕنيچهى يٕخت آٌ ضؽيع ثگيؽو، ٔاو َهٕو
 َگػاؼظ(. يٍ ظقذ

 ؾيكذيسيظ ثّ ضٕظيبٌ يسم ظؼ ْب اَكبٌ يب )اگؽ يبَُع ْبيگٕيّ ثب يسيغي:ؾيكذ اضالق
 کّ ًَٕظ زفؼ يٕلقي ثبيع فمظ ؼا ؾيكذيسيظ ثيُيى،يي ظيگؽ خبي ظؼ ؼا آٌ َزيدّ ثؿَيى ضكبؼد

 ٔ اقذ الؾو ثيهزؽ رٕنيع ثؽاي يؿؼفّ ظؼ نيًيبيي کٕظ يًؽف ثبنع، ظانزّ الزًبظي قٕظ کبؼ ايٍ
 يسيظ ثّ آقيت ثبفث ْب اَكبٌ نعٌ گؽايًؽف ٔ نعٌ يُقزي َعاؼظ، ؾيكذ يسيظ ثؽاي ضؽؼي
 اززؽاو آٌ ثّ ثبيع پف کؽظِ ضهك ضعا ؼا کُيىيي ؾَعگي آٌ ظؼ کّ عجيقزي اقذ، نعِ ؾيكذ

 ثؽ َجبيع يب يفيعَع، اَكبٌ ثؽاي کّ خبَعاؼاَي يطًٕيًب کُيى يسبفؾذ خبَعاؼاٌ اؾ ثبيع يب گػانذ،
 ٔ ؼفبِ ثّ ؼقيعٌ ثؽاي اَكبٌ کُيى، اقزفبظِ ظؼقذ آٌ اؾ ثبيع ايب ثؿَيى يعيّ ؾيكذيسيظ

 يكئٕل ؾيكذ يسيظ آيُعِ  ثّ َكجذ اَكبٌ نٕظ، ؾيكذ يسيظ آنٕظگي يٕخت َجبيع آقبيم
 ثّ اي يعيّ ٔ آقيت کٕچکزؽيٍ ظْيىيي اَدبو کّ کبؼْبيي نٕيى يغًئٍ ثبيع ًّْ اقذ،
 آيُعِ ظؼ ٔني َيبيع چهى ثّ ايؽٔؾ نبيع ؾيكذيسيظ زفؼ يُبفـ ؼقبَع،ًَي ؾيكذيسيظ

 ظْيى(. رسٕيم آيُعِ ْبيَكم ثّ قبنى ؼا ؾيكذيسيظ ثبيع يب نَٕع،يي يُعثٓؽِ آٌ اؾ فؽؾَعاًَبٌ
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 کُُعِ يًؽف کي کّ يزياًْ اؾ اقذ فجبؼد ييگؽاييبظ ثهک فيرقؽ عجك :ييگؽاييبظ
 ٔ ثؽٔد ظانزٍ ثّ رًبيم ايٍ گؽايي،يبظي ثبالي قغٕذ ظؼ اقذ. لبئم يبظي ْبياؼاييظ يثؽا

 ثبنع فؽظ ؾَعگي ظؼ َبؼضبيزي ٔ ؼضبيذ يُهب رٕاَعيي ٔ ظاؼظ لؽاؼ فؽظ ؾَعگي يؽکؿ ظؼ يبنکيذ،
 ظانزٍ ثطبعؽ افؽاظ رسكيٍ يبَُع؛ گٕيّ 53 ثب گؽايييبظي زبضؽ پژْٔم ظؼ (.341 :5181 )ثهک،
 ْبيظاؼايي عؽيك اؾ افؽاظ خبيگبِ کؽظٌ يُقکف يبظي، ايٕال کكت ليًذ، گؽاٌ نجبـ ٔ يبنيٍ
 کبالْبي َجٕظٌ يٓى ثٕظٌ، آاليم ثي ٔ قبظِ ظيگؽاٌ، ثؽ ربثيؽ خٓذ يبظي ايٕال کكت يبظي،
 ثّ ظاظٌ کًزؽ اًْيذ ظيگؽاٌ ثب ليبـ ظؼ ردًالري، ؾَعگي ظانزٍ ثّ رًبيم ؾَعگي، ظؼ يبظي

 نعٌ َبؼازذ ثيهزؽ، ضؽيع ثب ثيهزؽ نبظي ؾَعگي، اؾ ثؽظٌ نػد ثؽاي الؾو ٔقبيم ظانزٍ يبظيبد،
 ٔ ٔقبيم ضؽيع عؽيك اؾ ؾَعگي رغييؽ ٔ ظاؼو ظٔقذ کّ کبالْبيي ضؽيع ثؽاي يبني رٕاٌ َعانزٍ اؾ

 اقذ. گؽفزّ لؽاؼ قُدم يٕؼظ َعاؼو، االٌ کّ ايکبَبري

 َؾبو اقبـ ؼا، اَكبٌ فؽظي ثقع ٔ اَكبٌ فؽظ کّ فًهي يب آييٍ َؾؽيّ، ْؽ ثّ فؽظگؽايي
 ثهُبقع، اؼؾل ٔاالرؽيٍ يب اقبقي ٔالقيزي ًْچٌٕ ؼا اَكبٌ ٔ ظْع لؽاؼ فًم لبفعِ يب ٔ رجييُي
 فبييم اؾ ظٔؼ يبَُع؛ گٕيّ 8 ثب فؽظگؽايي زبضؽ پژْٔم ظؼ (.541 :5341 )ثيؽٔ، کُعيي انبؼِ

 ٔ رک ظاَكزٍ، ظيگؽاٌ اؾ يزفبٔد ؼا ضٕظ يكبثمّ، اؾ ثؽظٌ نػد ثٕظٌ، ثميّ اؾ قؽرؽ کؽظٌ، ؾَعگي
 نطًي، َيبؾْبي کؽظٌ ثؽعؽف رُٓبيي، ثّ کبؼْب ظاظٌ اَدبو ثٕظٌ، پػيؽ يكئٕنيذ ثٕظٌ، يزفبٔد

 اقذ. گؽفزّ لؽاؼ قُدم يٕؼظ ظيگؽاٌ، ْبيًَيسذ ثّ کؽظٌ رٕخّ ٔ ثٕظٌ يزکي ضٕظ ثّ

 ظؼ قبضزبؼ ٔ فؽظ ثيٍ رقبيم اخزًبفي - ؼٔاَي زبنذ ؼا گؽايييًؽف 1يبيهف گؽايي: يًؽف
 ظؼ  (.1 :5118 )يبيهف، ظْعيي پيَٕع ْى ثّ ؼا خبيقّ ٔ فؽظ  اقذ يقزمع ٔ ظاَعيي يًؽف لهًؽٔ

 يًؽف ٔ اخزًبفي خبيگبِ يًؽف يزؾبْؽاَّ، يًؽف ثقع قّ ظؼ گؽايييًؽف زبضؽ پژْٔم
 اؾ ثطم نػد يًؽف ثقع ظؼ گؽايييًؽف يزغيؽ قُدم ثؽاي يبَُع؛ گٕي54ّ ثب  ثطم نػد
 زف ظانزٍ کؽظٌ، ضؽيع ُْگبو ْيدبٌ ازكبـ ظانزٍ ضؽيع، ثٕظٌ ثطم نػد يبَُع ْبييگٕيّ

 کبال، ضؽيع ثّ َكجذ ضؽيع ضٕظ ثٕظٌ يٓى ؼٔؾ، يع کبالْبي ضؽيعٌ ضؽيع، زيٍ ؼاززي ٔ آؼايم
 عؽيك اؾ پؽيبخؽا ٔ يٓيح ؾَعگي ظانزٍ خعيع، يردؽثّ يک فُٕاٌ ثّ ضؽيع ثٕظٌ ثطم نػد
 کّ کبالْبيي ضؽيع يبَُع ْبييگٕيّ اؾ اخزًبفي خبيگبِ يًؽف ثقع قُدم ثؽاي ٔ کؽظٌ؛ ضؽيع

 ثبنُع، ظانزّ ًْؽاِ ثّ ؼا ظيگؽاٌ رًديع ٔ رقؽيف کّ ضؽيعْبيي اَزطبة کُُع، ربييعنبٌ ظٔقزبٌ
 ثؽاي ٔ نٕکف؛ ٔ نيک کبالْبي ضؽيع ثبنع، ثباليي اخزًبفي پؽقزيژ ثيبَگؽ کّ کباليي ضؽيع

 کبالْب، يبؼک يٕؼظ ظؼ ظٔقزبٌ َؾؽاد پؽقيعٌ يبَُع ْبييگٕيّ اؾ يزؾبْؽاَّ يًؽف ثقع قُدم

                                                           
1. Miles 
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 يغؽذ خبيقّ ظؼ يبؼک کعاو ايُکّ ظاَكزٍ کُُع،يي اقزفبظِ کبال آٌ اؾ لهؽ کعاو ايُکّ ظاَكزٍ
 اقذ. گؽفزّ لؽاؼ قُدم يٕؼظ ثبؾاؼ، ظؼ يٕخٕظ ْبي يعل آضؽيٍ ييبٌ اؾ ْبنجبـ اَزطبة ٔ اقذ

 اقبـ ثؽ کّ ؼٔل، ايٍ ظؼ گؽظيع. يسبقجّ 2كؽَٔجبش آنفبي عؽيك اؾ  پؽقهُبيّ 1پبيبيي
 اؾ رؽثيم يمعاؼ ايٍ چّ چُبٌ نٕظ.يي اقزطؽاج كؽَٔجبش آنفبي يمعاؼ قٕاالد ظؼَٔي ًْجكزگي

 ظؼ (.311 :5388 يفؽي، ٔ پٕؼ )زجيت اقذ ثباليي پبيبيي ظاؼاي اثؿاؼ کّ گفذ رٕاٌيي ثبنع 4/1
 ايٍ ثّ اقذ، نعِ اقزفبظِ يسزٕايي افزجبؼ ؼٔل اؾ ْب،يميبـ افزجبؼ قُدم ثؽاي زبضؽ پژْٔم
 ْبيقبؾِ ظقزؽـ، ظؼ کبؼنُبقبٌ َؾؽ اقبـ ثؽ نعِ، رٓيّ ْبييقؽف اقذ نعِ رالل َسٕکّ

 قُدم، اثؿاؼ پبيبيي اؾ اعًيُبٌ ثؽاي ًْچُيٍ، ظُْع. پٕنم لجٕني لبثم زع ظؼ ؼا ثؽؼقي يٕؼظ
 ْبيگٕيّ کّ ظاظ َهبٌ زبيهّ َزبيح نع. اقزفبظِ کؽَٔجبش آنفبي ضؽيت اؾ آؾيٌٕ، پيم يؽزهّ ظؼ

 ثؽؼقي ٔ اؼؾيبثي اَعثٕظِ ثؽضٕؼظاؼ ثباليي ظؼَٔي ًْجكزگي اؾ ْبقبؾِ رفکيک ثّ نعِ يغؽذ
 ظُْع.يي َهبٌ ؼا 4/1 ثبالي فًٕيًب (5) خعٔل ظؼ كيرسم ؽْبيييزغ ؽييمبظ يًبير

 يزغيؽْب ٔ  پؽقهُبيّ پبيبيي (:5خعٔل)

 كؽَٔجبش آنفبي يمعاؼ يزغيؽ َٕؿ يزغيؽ فُٕاٌ
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 84/1 ٔاثكزّ يسيغيؾيكذ قٕاظ

 81/1 ٔاثكزّ يسيغيؾيكذ َگؽل

 84/1 ٔاثكزّ يسيغي ؾيكذ ؼفزبؼ

 84/1 ٔاثكزّ يسيغيؾيكذ َگؽاَي

 83/1 ٔاثكزّ پبيعاؼ ٔ يكئٕالَّ يًؽف

 11/1 ٔاثكزّ يسيغيؾيكذ اضالق

 13/1 يكزمم گؽايي يًؽف

 84/1 يكزمم فؽظگؽايي اؼؾني ْبيگيؽيخٓذ

 86/1 يكزمم گؽايييبظي

 ْبظاظِ ٔ اعالفبد
 ًََّٕ رٕييف

 کيرفک ثّ کّ اقذ ثٕظِ قبل 51-46 ٍيث ؿيرجؽ نٓؽَٔعاٌ اؾ َفؽ 614 نبيم زبضؽ كيرسم ًََّٕ
 ثؽ ثبنع.يي ظؼيع 6/64 زعٔظ ظؼ ؾٌ َفؽ 513 ٔ ظؼيع 4/13 زعٔظ ظؼ يؽظ َفؽ 356 ذيخُك

 8/11 زعٔظ ظؼ يزبْم َفؽ 334 ٔ ظؼيع 3/66 زعٔظ ظؼ يدؽظ َفؽ 581 ربْم ذئضق اقبـ

                                                           
1. Reliability 
2. Cronbach Alpha Test 
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 ٔ ظؼيع 5/34 زعٔظ ظؼ يظٔنز ثطم ظؼ نبغم َفؽ 564 انزغبل ذئضق اقبـ ثؽ ثبنع.يي ظؼيع
 ثبنع.يي ظؼيع 1/43 زعٔظ ظؼ آؾاظ نغم َفؽ 341

 ٔ ييگؽايًؽف ؿاٌيي ٔ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ؽْبيييزغ ثّ يؽثٕط يفيرٕي ْبيآيبؼِ
 ثعقذ ٍيبَگيي يمعاؼ کّ ظْعيي َهبٌ ( 3خعٔل)  (ييگؽاييبظ ٔ يي)فؽظگؽا ياؼؾنيؽيگخٓذ
 ييگؽا يًؽف (،5-1) بـييم کي ظؼ (44/3) يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ؽْبيييزغ ثؽاي آيعِ

 ثٕظِ (5-1) بـييم کي ظؼ (45/3) ييگؽاييبظ ٔ (46/3) يي)فؽظگؽا ياؼؾن يؽيگخٓذ ٔ (88/3)
 .ثبنعيي فيع يزٕقظ يمعاؼ اؾ ثبالرؽ يٕؼظ، قّ ْؽ ظؼ ٔ

 ... ٔ گؽايييًؽف يسيغي،ؾيكذ نٓؽَٔعي رٕييفي ْبيآيبؼِ (:3خعٔل)

 يقيبؼ اَسؽاف چٕنگي ييبَگيٍ ثيهيُّ کًيُّ يزغيؽ َٕؿ يزغيؽ فُٕاٌ
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 11/1 33/1 38/3 1 5 ٔاثكزّ يسيغيؾيكذ قٕاظ

 41/1 31/1 64/3 1 5 ٔاثكزّ يسيغيؾيكذ َگؽل

 64/1 34/1 58/6 1 5 ٔاثكزّ يسيغي ؾيكذ ؼفزبؼ

 14/1 11/1 16/3 1 5 ٔاثكزّ يسيغيؾيكذ َگؽاَي

 41/1 14/1 85/3 1 5 ٔاثكزّ پبيعاؼ ٔ يكئٕالَّ يًؽف

 44/1 63/1 43/3 1 5 ٔاثكزّ يسيغيؾيكذ اضالق

 33/1 34/1 44/3 1 5 ٔاثكزّ يسيغي ؾيكذ نٓؽَٔعي

 33/1 -35/1 83/3 1 5 يكزمم گؽايي يًؽف

 46/1 -56/1 46/3 1 5 يكزمم فؽظگؽايي اؼؾني ْبيگيؽيخٓذ

 48/1 31/1 45/3 1 5 يكزمم گؽايييبظي

 (يغييسكذيؾ )نٓؽَٔعي ٔاثكزّ ؽييزغ قبؾَعِ ْبييؤنفّ ثّ يؽثٕط ْبيٍيبَگيي يثؽؼق
 ٔ يكئٕالَّ يًؽف ،يغييسكذيؾ ؼفزبؼ اثقبظ ظؼ تيرؽر ثّ يؿيرجؽ نٓؽَٔعاٌ ظْعيي َهبٌ

 يغييسكذيؾ قٕاظ ٔ يغييسكذيؾ َگؽل ،يغييسكذيؾ يَگؽاَ ،يغييسكذيؾ اضالق عاؼ،يپب
 نٓؽَٔعي ثقع ظؼ ؼا ًَؽِ ٍيکًزؽ آَٓب گؽ،يظ يفجبؼر ثّ ْكزُع؛ ثبالرؽي ٍيبَگيي ظاؼاي

 نٓؽَٔعي نبضى ثقع نم ظؼ اَع.کؽظِ بفذيظؼ يغييسكذيؾ قٕاظ نبضى يغييس كذيؾ
 يًؽف ثقع چٓبؼ ٔ ثٕظِ يغييسكذيؾ ؼفزبؼ ثقع ثّ يؽثٕط ٍيبَگيي ٍيثبالرؽ ؿيَ يغييسكذيؾ

 ٍيا اؾ يغييسكذيؾ َگؽل ،يغييسكذيؾ يَگؽاَ ،يغييسكذيؾ اضالق عاؼ،يپب ٔ يكئٕالَّ
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 قبؾَعِ ْبييؤنفّ ثّ يؽثٕط ْبيٍيبَگيي يثؽؼق اَع.گؽفزّ لؽاؼ ثقعي ْبيؼرجّ ظؼ خٓذ
 ثبالرؽ ييگؽايًؽف ًَؽِ ظْعيي َهبٌ ياؼؾن يْبيؽيگخٓذ ٔ ييگؽايًؽف يكزمم يؽْبييزغ
 ثبنع.يي ثقع ظٔ ْؽ ظؼ ياؼؾن يؽيگخٓذ اؾ

 يًؽف يزؾبْؽاَّ، يًؽف نبضى )قّ ييگؽايًؽف ؿاٌيي ٍيث يًْجكزگ ميرسه حيَزب
 (3 نًبؼِ )خعٔل آَٓب اثقبظ ٔ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ٔ ثطم( نػد يًؽف ٔ ياخزًبف گبِيخب

 ًْجكزگي گؽايييًؽف کم نبضى ٔ يسيغيؾيكذ نٓؽَٔعي کم نبضى ثيٍ کّ اقذ ايٍ ثيبَگؽ
 يسيغيؾيكذ نٓؽَٔعي ًَؽِ کّ نٓؽَٔعاَي ظيگؽ، ثيبٌ ثّ ظاؼظ. ٔخٕظ (-68/1) يُفي ٔ ظاؼيقُي

 اقذ. يبظق ْى لضيّ ثؽفکف ٔ اَعکؽظِ ردؽثّ ؼا کًزؽي گؽايييًؽف ظاؼَع، ثيهزؽي

 يغييس كذيؾ نٓؽَٔعي ثب آَٓب اثقبظ ٔ اؼؾنيگيؽيخٓذ ييؿاٌ ثيٍ ًْجكزگي رسهيم َزبيح
 کم نبضى ٔ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي کم نبضى ٍيث کّ اقذ ٍيا بَگؽيث (3نًبؼِ) خعٔل
 کّ ينٓؽَٔعاَ گؽ،يظ بٌيث ثّ ظاؼظ، ٔخٕظ (-16/1) ييُف ٔ ظاؼييقُ يًْجكزگ ياؼؾنيؽيگخٓذ
  (ييگؽاييبظ ٔ يي)فؽظگؽا ياؼؾنيؽيگخٓذ ظاؼَع، هزؽييث يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ًَؽِ
 اقذ. يبظق ْى ّيلض ثؽفکف ٔ اَعکؽظِ ردؽثّ ؼا يکًزؽ

 ٔ ييگؽايًؽف ؿاٌيي ثب يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ؽقٌٕيپ يًْجكزگ آؾيٌٕ حيَزب (:3خعٔل)
 آَٓب اثقبظ ٔ ياؼؾنيؽيگخٓذ

 يزغيؽ فُٕاٌ

 ًْجكزگي
 قغر ٔ

 ظاؼييقُي

 يًؽف
 گؽايي

 گؽايي يًؽف اثقبظ
 گيؽي خٓذ

 اؼؾني

 اؼؾنيگيؽيخٓذ اثقبظ

 يزؾبْؽاَّ
 خبيگبِ

 اخزًبفي

 نػد
 ثطم

 فؽظگؽايي
يبظي
 گؽايي

 ؾيكذ نٓؽَٔعي
 يسيغي

r 68/1- 35/1- 61/1- 33/1- 16/1- 61/1- 64/1- 
sig 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 

قبظ
اث

 
ي

َٔع
ٓؽ

ن
 

ذ
يك

ؾ
 

غي
سي

ي
 

 -r 351/1- 548/1- 331/1- 353/1- 111/1- 614/1- 631/1 قٕاظ
sig 111/1 115/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 

 -r 643/1- 341/1- 133/1- 561/1- 338/1- 331/1- 315/1 َگؽل
sig 111/1 111/1 111/1 113/1 111/1 111/1 111/1 

 -r 338/1- 584/-1 581/-1 535/-1 333/1- 353/1- 348/1 ؼفزبؼ
sig 111/1 111/1 111/1 118/1 111/1 111/1 111/1 

 -r 343/1- 516/1- 343/1- 311/1- 434/1- 138/1- 411/1 َگؽاَي
sig 111/1 111/1 111/1 118/1 111/1 111/1 111/1 

 يًؽف
 يكئٕالَّ

r 588/1- 531/1- 511/1- 531/1- 584/1- 516/1- 534/1- 
sig 111/1 111/1 113/1 111/1 111/1 111/1 155/1 
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 -r 358/1- 514/1- 341/1- 333/1- 531/1- 11/1- 533/1 اضالق

sig 111/1 111/1 111/1 111/1 1153/1 111/1 114/1 

 ظاؼييقُي فعو قزبؼِ: ثعٌٔ 0051/ قغر ظؼ ظاؼييقُي :*0011/ قغر ظؼ ظاؼي:يقُي**

 ثب يييبظگؽا ٔ ييفؽظگؽا ؛يقُي ياؼؾنيؽيگخٓذ اثقبظ ٍيث يًْجكزگ ميرسه حيَزب
 نٓؽَٔعي کم نبضى ٍيث کّ اقذ ٍيا بَگؽيث (3نًبؼِ) خعٔل يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي

 ٔ ظاؼييقُ يًْجكزگ تيرؽر ثّ (-64/1) يييبظگؽا ٔ (-61/1) ييفؽظگؽا نبضى ٔ يغييسكذيؾ
 ظاؼَع، هزؽييث يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ًَؽِ کّ ينٓؽَٔعاَ گؽ،يظ بٌيث ثّ ظاؼظ، ٔخٕظ ييُف

 ْى ّيلض ثؽفکف ٔ اَعکؽظِ ردؽثّ ؼا يکًزؽ (ييگؽاييبظ ٔ يي)فؽظگؽا ياؼؾنيؽيگخٓذ
 ياؼؾن يؽيگخٓذ ظاؼَع، کًزؽي يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ًَؽِ کّ ينٓؽَٔعاَ ؛يقُي اقذ يبظق

 كيرسم حيَزب ثب كيرسم ٍيا ْببفزّي اَع.کؽظِ ردؽثّ ؼا يهزؽيث (ييگؽاييبظ ٔ يي)فؽظگؽا
 اؼؾني گيؽي خٓذ اثقبظ ثؽ فالِٔ رسميك ايٍ ظؼ ٔني اقذ. ثٕظِ ًْكٕ (5314) ًْکبؼاٌ ٔ ؼقزگبؼضبنع

 ثب اثقبظ رک رک ٍيث اؼرجبط کيرفک ثّ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ثب يييبظگؽا ٔ ييفؽظگؽا ؛يقُي
 اقذ. نعِ پؽظاضزّ ْى يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي

 يزؾبْؽاَّ، يًؽف ؿاٌيي نبضى؛ )قّ ييگؽايًؽف اثقبظ ٍيث يًْجكزگ ميرسه حيَزب
 خعٔل يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي کم نبضى ٔ ثطم(نػد يًؽف ٔ ياخزًبف گبِيخب يًؽف
 ييگؽايًؽف اثقبظ ٔ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي کم نبضى ٍيث کّ اقذ ٍيا بَگؽيث (3) نًبؼِ

 يًؽف ٔ (-61/1) ياخزًبف گبِيخب يًؽف (،-35/1) يزؾبْؽاَّ يًؽف ؿاٌيي نبضى؛ )قّ
 ًَؽِ کّ ينٓؽَٔعاَ گؽ،يظ بٌيث ثّ ظاؼظ، ٔخٕظ ييُف ٔ ظاؼييقُ يًْجكزگ (-33/1) ثطمنػد

 ّيلض ثؽفکف ٔ اَعکؽظِ ردؽثّ ؼا يکًزؽ ييگؽايًؽف ظاؼَع، هزؽييث يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي
 ثٕظِ ًْكٕ (5315ًْکبؼاٌ) ٔ فبعًّ يثُ كيرسم حيَزب ثب كيرسم ٍيا ْببفزّي اقذ. يبظق ْى

 ٔ ييگؽا يًؽف اثقبظ ٍيث اؼرجبط کيرفک ثّ ييگؽايًؽف ثؽ فالِٔ كيرسم ٍيا ظؼ ئن اقذ.
  اقذ. نعِ يهطى ْى يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ثب ؼاثغّ ثٕظٌ ظاؼييقُ ٔ يقکٕـ

 ييگؽا يًؽف ٔ اؼؾنييؽگيخٓذ اثقبظ ربثيؽ ٔ قٓى ؼگؽقيَٕي رسهيم اؾ اقزفبظِ ثب َٓبيذ ظؼ

 ٔاركٌٕ ٍيظٔؼث آؾيٌٕ آيبؼِ اقذ. نعِ يثؽؼق يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي يُيثميپ ٔ ٍييرج ظؼ
 يعل ٍيا يثؽاْب  يبَعِ يثبل بي ضغبْب اقزمالل بَگؽيث کّ اقذ 15/5 يعل، ٍيا يثؽا آيعِ ثعقذ
 گبو ثّ گبو ؼٔل ثّ ؽِييزغچُع يَٕيؼگؽق ميرسه يْبفؽٌميپ نعِ ثؽآٔؼظِ ثب اقذ. يَٕيؼگؽق

 3 اثقبظ بٌيي اؾ کّ اقذ ٍيا َهبَگؽ يَٕيؼگؽق ميرسه اؾ آيعِ ثعقذ حيَزب اقذ. نعِ اقزفبظِ
 يعل ظؼ اثقبظ يرًبي اَع، نعِ يقبظنّ ٔاؼظ کّ ييگؽايًؽف گبَّ 3 اثقبظ ٔ ياؼؾنيؽيگخٓذ گبَّ
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اَع.  کؽظِ ٍييرج ؼا (يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي) ٔاثكزّ ؽييزغ بَفئاؼ ظؼيع 63 ٔاَع  يبَعِ يثبل
 يعل ٍيا يثؽا چُعگبَّ يًْجكزگ تيضؽ نٕظيي يهبْعِ (6نًبؼِ) خعٔل ظؼ کّ ًْبَگَّٕ

 اقذ، آيعِ ثعقذ ،636/1 نعِ ريرًس ٍييرج تيضؽ ،635/1 ٍييرج تيضؽ ،414/1 ٌٕيؼگؽق
 ؽييزغ ظٔ اثقبظ رٕقظ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ؽادييرغ نعِ ميرقع ٍييرج تيضؽ ظؼيع 63 يقُي

 اقذ: ؽيؾ نؽذ ثّ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي يَٕيؼگؽق يقبظنّ ٍياثُبثؽ اقذ. ثبال

 يًؽف( -331/1+ )يييبظگؽا( -331/1+ )ييفؽظگؽا = 533/1+ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي
 (.-511/1) ثطمنػد يًؽف( -541/1+ ) ياخزًبف گبِيخب يًؽف( -341/1+ ) يزؾبْؽاَّ

  (-341/1) يثزب ثب يزؾبْؽاَّ يًؽف ثقع کّ نٕظيي يالزؾّ ثبال، يقبظنّ اقبـ ثؽ
 (-511/1) يثزب ثب ثطمنػد يًؽف ثقع ٔ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ٍييرج ظؼ ؼا قٓى ٍيهزؽيث

 ظاؼظ. يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ٍييرج ظؼ ؼا قٓى ٍيکًزؽ

 نعِ ثؽاؾل ؼگؽقيَٕي يعل ضاليّ ٔ چُعگبَّ ؼگؽقيٌٕ رسهيمْبي  آيبؼِ  (:6خعٔل)

 ٔاركٌٕ ظٔؼثيٍ يقيبؼ ضغبي نعِ رًسير رقييٍ ضؽيت رقييٍ ضؽيت چُعگبَّ ْجكزگي ضؽيت

414/1 635/1 636/1 356/1 15/5 

 F     111/1=Sig=44/41  ٔاؼيبَف رسهيم آؾيٌٕ َزيدّ

 يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي چُعگبَّ ؼگؽقيٌٕ رسهيم َزبيح  (:1خعٔل)

 B Std.B Beta T Sig يزغيؽ َبو

 111/1 34/16 - - 533/1 ثبثذ يمعاؼ

 111/1 15/6 -331/1 11/1 -534/1 ييفؽظگؽا

 111/1 16/1 -338/1 34/1 -135/1 يييبظگؽا

 111/1 41/1 -341/1 16/1 -513/1 يزؾبْؽاَّ يًؽف

 111/1 58/6 -541/1 33/1 -155/1 اخزًبفي خبيگبِ يًؽف

 154/1 63/3 -511/1 13/1 -118/1 ثطمنػد يًؽف
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 گيؽيَزيدّ ٔ ثسث

 يخٕايق ثّ ييًؽف خٕايـ آٌ هّئق ثّ کّ اقذ يؼاْ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع ؼقع يي َؾؽ ثّ
 يؼٔ ثؽ يعينع عيرأک يظاؼا ٍيا ثبنع. كذيؾ ظييس ثؽ فًعِ عيرأک آٌ ظؼ کّ نَٕع ميرجع

 کّ يضبؼخ افؽاظ ٔ ُعِيآ يْب َكم ،1يؽاَكبَيغ يٕخٕظاد يقٕ ثّ اقذ نٓؽَٔع افؽاظ رقٓعاد
 يغييس كذيؾ نٓؽَٔعي» َٕيكع: يي (5111) 2ثؽي کّ گَّٕ ًْبٌ ظاؼَع. لؽاؼ يب افًبل رأثيؽ رسذ

 يثؽا نٓؽَٔعاٌ رقٓع ٔ فّئؽ يؼٔ ثؽ نٕظ، يي يرهم قجؿ قبالؼاَّ يؽظو ّيَؾؽ ظؼ آَچّ يٕؼد ثّ
 ظؼ «کبؼ ٍيرؽ کٕچک اَدبو» ثّ رقٓع هبٌيْب اَزطبة ٔ افًبنهبٌ يمبثم ظؼ ذييكئٕن گؽفزٍ

 ثؽضٕؼظ رٕاَُع يي ْب ظٔنذ يفٕٓو، ٍيا ظؼ کُع. يي عيرأک «يعاؼيپب يثؽا العايبد اؾ يا يدًٕفّ
 ثّ ييْب زٕؾِ ٍيچُ ظؼ ؼا هبٌيْب ذييكئٕن کّ ظاؼَع بؾيَ يافؽاظ ثّ آَٓب ايب ثبنُع، ظانزّ ييًٓ

 :5313 م،ي)کٓ ؽَعيثگ فٓعِ ثّ يغييس كذيؾ ٔ يبفزيثبؾ آگبْبَّ يًؽف ،ياَؽژ اؾ زفبؽذ فُٕاٌ
 نٓؽَٔعي ؽْبيييزغ ثؽاي آيعِ ثعقذ ٍيبَگيي يمعاؼ ك،يرسم اؾ آيعِ ثعقذ حيَزب (.584

 ٔ (88/3) ييگؽا يًؽف ؿاٌيي ٍيبَگيي ثّ َكجذ کّ ظْع يي َهبٌ (44/3) يغييس كذيؾ
 رقٓع ايؽ ٍيا ميظن عينب اقذ. ثٓزؽ (45/3) ييگؽاييبظ ٔ (46/3) يي)فؽظگؽا ياؼؾن يؽيگ خٓذ

 يًؽف زٕؾِ ظؼ هبٌيْب اَزطبة ٔ افًبنهبٌ يمبثم ظؼ ذييكئٕن گؽفزٍ يثؽا يؿيرجؽ نٓؽَٔعاٌ
 اؼرجبط ْكزُع. ضٕظ نٓؽ يغييسكذيؾ ذئضق َگؽاٌ کّ ثبنع ييفؽظگؽا ٔ ييگؽا ييبظ ٔ ييگؽا
 ٍيا ثؽ ظال ييفؽظگؽا ٔ ييگؽاييبظ ٔ ييگؽايًؽف ثب يغييسكذيؾ يَگؽاَ ظاؼييقُ ٔ ييُف
 ْكذ. ّيلض

 ع،يخع ييًؽف يْب خبيقّ کّ ىييثگٕ ىيرٕاَيي ىيکُ َگبِ يگؽيظ ّيؾأ اؾ ؼا يٕضٕؿ اگؽ
 ثّ يغبريرجه يْب ظقزگبِ ؼاِ اؾ بؾيَ دبظيا ثب کّ ظاؼظ لؽاؼ «يًؽف ٔ کبؼ» اؾ يا چؽضّ ظؼ ذيخًق
 ضبَٕاظِ، -يؾَعگ ظؼ ْب يزًُعيؼضب ؽيقب نَٕع. يي اظاؼِ ييًؽف يکبالْب عکُُعِيرٕن ـييُب َفـ

 گؽاٌيظ ثب رب قبؾظ يي رٕاَب ؼا يؽظو کّ ْكزُع، يکبؼيؿظ يرمبضبْب يلؽثبَ -ْب يقؽگؽي ٔ ظٔقزبٌ
 ظاظ َهبٌ يًْجكزگ ميرسه حيَزب  (.584 :5313 م،ي)کٓ ُعيًَب ؼلبثذ کُُعگبٌ يًؽف فُٕاٌ ثّ
 يًؽف ٔ ياخزًبف گبِيخب يًؽف يزؾبْؽاَّ، يًؽف ؿاٌيي نبضى؛ )قّ ييگؽايًؽف اثقبظ ٍيث

 ثّ ظاؼظ، ٔخٕظ ييُف ٔ ظاؼييقُ يًْجكزگ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي کم نبضى ٔ ثطم(نػد
 ؼا يکًزؽ ييگؽايًؽف ظاؼَع، هزؽييث يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ًَؽِ کّ ينٓؽَٔعاَ گؽ،يظ بٌيث

 اقذ. يبظق ْى ّيلض ثؽفکف ٔ اَعکؽظِ ردؽثّ

                                                           
1. Non-Human 
2. Barry 
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 ثب کّ ْكذ يؽييزغ  ييگؽايًؽف ع،يگؽظ يغؽذ ْى يَؾؽ ثسث ظؼ کّ يعٕؼًْبٌ
 ٔ َسِٕ ثب ؼاثغّ ظؼ (3153) 1ًْکبؼاٌ ٔ ْؽقذ اقذ. نعِ ٍيفد ييگؽاييبظ ٔ ييفؽظگؽا
 ؼا ْباؼؾل رضبظ (،يغييسكذيؾ يؼفزبؼْب ثؽ ييگؽاييبظ )اؼؾل ْباؼؾل ياثؽگػاؼ يچگَٕگ
 ٔ يدبٔؼد ظؼ قبؾگبؼ يْباؼؾل نٕاؼرؿ، يْباؼؾل يعٔؼ يعل ظؼ ْبآٌ افزمبظ ثّ کُُع.يي يغؽذ

 ثب رمبثم ظؼ ٔ يعل يقٕ آٌ ظؼ ْكزُع رضبظ ظؼ ْى ثب کّ ييْباؼؾل ئن ظاؼَع لؽاؼ ْى يکيَؿظ
 ،2ذييٕفم ثّ يبثيظقز ٔ لعؼد اؼؾل نٕاؼرؿ، يْباؼؾل يعٔؼ يعل ظؼ ظاؼَع. لؽاؼ يلجه يْباؼؾل
 اؼؾل ْبآٌ يمبثم ظؼ ٔ ظاؼَع لؽاؼ ؽييك کي ظؼ ٔ ْى يدبٔؼد ظؼ ٔ ْكزُع قبؾگبؼ ثبْى

 نٕظ.يي يؽثٕط كذيؾ ظييس ٔ ياخزًبف فعانذ ثّ کّ ظاؼظ ٔخٕظ 3ييگؽافبو بي ييگؽا خٓبٌ
 يثؽا نعِ يغؽذ يْباؼؾل َٕؿ ظٔ ْؽ کؽظٌ عييرب کّ اقذ ضبعؽ ٍيثع رمبثم ٍيا کؽظٌ يغؽذ
 ؼا اؼؾل ظٔ ٍيا ؾيبٌْى رٕاَعيًَ ضٕظ يؾَعگ ظؼ فؽظ ٔ اقذ ظنٕاؼ َكجزًب ٔ يقًٕل ؽيغ افؽاظ
 يْباؼؾل کّ ظاظَع َهبٌ يميرسم ظؼ (3111) 4ًْکبؼاٌ ٔ ٕيي ٍيًْچُ ثبنع. ظانزّ ثبْى
 يْباؼؾل ثب قٕ، کي اؾ ثبنع. ظانزّ كذيؾظييس ثؽ ييضبفف يطؽة اثؽ رٕاَُعيي ييگؽا ييبظ

 ظؼ اؼؾل آٌ ذياًْ ؿاٌيي ميافؿا يٕخت ٔ ظاؼظ يقبؾگبؼ لعؼد يبَُع يغييس كذيؾ يطؽة
 ييگؽافبو يبَُع ييْباؼؾل ذياًْ ؿاٌيي کبْم يٕخت گؽ،يظ يقٕ اؾ ٔ نٕظيي فؽظ يؾَعگ

 (.318 :3153 ًْکبؼاٌ، ٔ )ْؽقذ اقذ يؽرجظ يغييس كذيؾ يؼفزبؼْب ثّ کّ نٕظيي

 ييفؽظگؽا ؛يقُي ياؼؾنيؽيگخٓذ اثقبظ ٍيث کّ ظاظ َهبٌ يًْجكزگ ميرسه حيَزب ٍيًْچُ
 گؽ،يظ بٌيث ثّ ظاؼظ، ٔخٕظ ييُف ٔ ظاؼييقُ يًْجكزگ يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ثب يييبظگؽا ٔ

 ٔ يي)فؽظگؽا ياؼؾنيؽيگخٓذ ظاؼَع، هزؽييث يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ًَؽِ کّ ينٓؽَٔعاَ
 کّ ينٓؽَٔعاَ ؛يقُي اقذ يبظق ْى ّيلض ثؽفکف ٔ اَعکؽظِ ردؽثّ ؼا يکًزؽ (ييگؽاييبظ

 (ييگؽاييبظ ٔ يي)فؽظگؽا ياؼؾنيؽيگخٓذ ظاؼَع، کًزؽي يغييسكذيؾ نٓؽَٔعي ًَؽِ
 ظييس اؾ زفبؽذ يْباؼؾل ثب بَّيگؽاييبظ يْباؼؾل يؽيگخٓذ اَع.کؽظِ ردؽثّ ؼا يهزؽيث
 ظييس اؾ زفبؽذ ثّ يکًزؽ يفاللّ ،ييْباؼؾل ٍيچُ ثب يافؽاظ ظؼ ٔ ْكزُع رضبظ ظؼ كذيؾ
 آٌ ييثبثّ ثّ ٔ ييگؽاييبظ اقذ. ييُف كذيؾظييس ثّ َكجذ نبٌَگؽل ٔ ظاؼظ ٔخٕظ كذيؾ

 يْباَكبٌ ثبنع.يي ٍيؾي يکؽِ ظؼ ثهؽ يؾَعگ کُُعِ عيرٓع يايه فٕايم اؾ يکي ييگؽايًؽف
 ثّ يکًزؽ ميرًب ٔ کُُعيي رٕخّ ثعاٌ کًزؽ بي ٔ کُُعيًَ يؽالجذ ٍيؾي يبؼِيق اؾ گؽاييبظ

                                                           
1. Hurst et al 

2. Power and Achievement 

3. Universalism. 
4. Maio et al 
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 ٔ ياضبف يْبچؽاك کؽظٌ ضبيٕل ْب،ؾثبنّ بفذي)ثبؾ يغييس كذيؾ يؼفزبؼْب ذيؼفب بي ٔ اَدبو
 ثّ (.13 :3113 كؽ،ي)ک ظاؼَع (ينطً ّيَمه مئقب يخب ثّ يفًٕي َمم ٔ زًم مئقب اؾ اقزفبظِ

 ايب آٔؼظ، يي ٔخٕظ ثّ ييُقز ي هؽفزّيپ خٕايـ ظؼ 1«يکيبنکزيظ رُم» کي جؽگيانُب ُکّ،يا ؼغى
 ثبنع كذيؾظييس اؾ يسبفؾذ يثؽا رمبضب ٔ عيرٕن ي چؽضّ ٍيث کهًکم بيعيپ رٕاَع يي

 (.5316 گبٌ،ي)ْبَ

 ٍيثبالرؽ (يغييسكذيؾ )نٓؽَٔعي ٔاثكزّ ؽييزغ قبؾَعِ يْبنبضى ثّ يؽثٕط حيَزب
 چٓبؼ ٔ (38/3) يغييسكذيؾ قٕاظ ٍيبَگيي ٍيرؽٍييپب  ٔ (58/6) يغييس كذيؾ ؼفزبؼ ٍيبَگيي

 يغييس كذيؾ َگؽل يسيغي،ؾيكذ َگؽاَي يسيغي،ؾيكذ اضالق پبيعاؼ، ٔ يكئٕالَّ يًؽف ثقع
 2اقزؽٔپ ٔ ٍيالٔ مبديرسم حيَزب ثب زبيهّ حيَزب اَع.گؽفزّ لؽاؼ ثقعي ْبيؼرجّ ظؼ خٓذ ٍيا اؾ
 ثبنُع. يي ًْكٕ (3114) 4ظاثكٌٕ ٔ (3155) 3َٕؿين ٔ ربؼَذ (،3153)

 گؽ،يظ عؽف اؾ ْكذ. ثبال يغييسكذيؾ ؼفزبؼ ٍيبَگيي آيعِ، ثعقذ حيَزب اقبـ ثؽ چُع ْؽ
 کُُعِ عيرٓع يايه فٕايم اؾ يکي ييگؽايًؽف آٌ ييثبثّ ثّ ٔ ييگؽاييبظ ،ييفؽظگؽا ٍيبَگيي

 ثب ثبنُع.يي يغييسكذيؾ نٓؽَٔع ؽييزغ ثب رضبظ ظؼ کبياًل ْكُزع كذيؾ ظييس ٔ ثهؽ يؾَعگ
 ايؽ ٍييكئٕن کّ ؼٔظيي اَزؾبؼ نٓؽ ٍيا ظؼ يغييسكذيؾ يكبئم ثٕظٌ ؿيآي يطبعؽِ  ثّ رٕخّ

 ييگؽايًؽف ٔ يييبظگؽا ٍيث فبيهّ کؽظٌ کى يثؽا ؼا الؾو يؿيؼثؽَبيّ ٔ ؽَعيثگ يخع ؼا يٕضـ
 ثبنُع. کؽظِ يغييسكذيؾ ينٓؽَٔع يغهٕة يانگٕ رسمك ٔ ييگؽاخًـ ؽييك ظؼ زؽکذ ٔ

 

 

 

  

                                                           
1. Dialectic Tension 
2. Levine & Strube 

3. Michael Tarrant & Kevin Lyons 
4. Dobson 
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 يُبثـ

 ٔ ييگؽاييبظ ٍيث اؼرجبط ظؼ ييگؽا يًؽف يا ٔاقغّ َمم (،5314) العو، و ؿاظِيؽ، د؛ ُْؽٔؼ، ذ ٔ فهيْ يبؼيآلب
 .5-58 (،5)4 ،عاؼيپب رٕققّ ٔ كذيؾ ظييس فًهُبيّ آيٕؾل، (ّياؼٔي نٓؽَٔعاٌ: يغبنقّ يٕؼظ) کياکٕنٕژ يؼظپب

فًهُبيّ ٍ، ينٓؽ لؿٔ ظؼ ينٓؽَٔع ؼفزبؼ ميرسه ٔ يكزيؾ ظييس ي(، نٓؽَٔع5311ؽ، ف )يخٓبَك ٔ ٌ پٕؼ، ثؽک
 .13- 44(، 31)51 ،نٓؽ ذيْٕ

 ٔ ياخزًبف ّيقؽيب ٍيث اؼرجبط يثؽؼق (،5315) ف َژاظ،ٍ يالعو، و ٔ زك ؿاظِيفه ، ل؛ييؼٔقزب فبعًّ، ذ؛ يثُ
 (،3)5، رٕققّ ٔ يالزًبظ ينُبقظٔ فًهُبيّ خبيقّؿ، يرجؽ نٓؽ نٓؽَٔعاٌ ٍيث ظؼ يكزيؾظييس يؾَعگ قجک

33-14. 

َٕيٍ،  نٓؽي: ؼٔيكؽظي ؾيكذيسيظ ثؽ آٌ رأثيؽ ٔ خبيقّ ظؼ گؽايييًؽف (،5315) ف َژاظ،فبعًّ، ذ ٔ زكيٍثُي
 .31-45 (،3)5، فؽُْگي ٔ اخزًبفي ؼاْجؽظ فًهُبيّ

 ، َهؽ ثبنث، چبپ پُدى.يؿظيؽٔؾ اي: پ، رؽخًّقبضزبؼْبْب ٔ : اقغٕؼِييًؽف يخبيقّ(، 5316بؼ، ژ)يثٕظؼ

 ٓبٌ.ي، رٓؽاٌ: اَزهبؼاد کيثبلؽ قبؼٔضبَ ي، رؽخًّيفؽُْگ فهٕو اخزًبف(. 5341ؽٔ، آ )يث

 .ؼقبَم اَزهبؼاد: رٓؽاٌ ،يفز ًَؽد: رؽخًّ ،ياخزًبف ؼفزبؼ ٔ فؽُْگ ،(5383) ِ ف،يبَعيرؽ

، رٓؽاٌ: يآثبظٍيزك ئ يٓع يعيايغؽ ققي، رؽخًّ: فهعئ ضؽ ييًؽف: گؽظنگؽ ينُبقخبيقّ، (5388، ظ)يًٕرير
 اَزهبؼاد خبيقّ نُبقبٌ.

كذ يؾ يؼفزبؼْب ثب يؽرجظ يفؽُْگ فٕايم يثؽؼق (،5313) فؽ، کيبؼضهح، ذ؛ نکْٕيق و؛ ،يًُعيي ؾاظِيزبخ
 .1-33 (،3)3 ،يفؽُْگ ياخزًبف يرٕققّ يغبنقبد يفًهُبيّ، يغييس

 يؼظپب نبضى ثب ييًؽف يؾَعگ قجک خؼاثغ ي(، ثؽؼق5313) و العو، ؿاظِيفه ، ة ٔيؿظضٕاقزي هٕ، ف؛يزبخ
  . 181-413 (،3)61 ،ينُبق ظييس فًهُبيّ ،ينُبضز ثٕو

(، يکً يْبم ظاظِي)رسه يهيًبيپ مبديرسم ظؼ SPSS کبؼثؽظ خبيـ يؼاًُْب(، 5388) ، ؼينبنييفؽ پٕؼ، ک ٔتيزج
  پژْٔم.يٕقكّ ؼاْجؽظ 

 .ي، رٓؽاٌ: َهؽ َيعهٕف عئز ،يمييع ثٓؽَگ ي، رؽخًّينُبق ک خبيقّيکالق يْبّيَؾؽ(. 5384) ، ديُيهيظ

 ظؼ يغييس  كذيؾ ينٓؽَٔع ثب ياؼؾن يؽيگ   خّ ؼاثغّ يثؽؼق ،(5314) و ييبنس ٔ ق ،يُييهک ا؛ ضبنع، ؼقزگبؼ
 .34-18 (،5)53 ،ياخزًبف رٕققّ فًهُبيّ رٓؽاٌ، 51 ٔ 55 ،3 يُبعك نٓؽَٔعاٌ ٍيث

 کُُعِ ٍييرق فٕايم ؛يؾَعگ قجک ٔ يغييس كذيؾ ْبي(، اؼؾل5314) فهٕي، ـ ٔ بٌ، ـيؼقزگبؼ، ؿ؛ ْبنً
 .41-13 (،3)31 ،(رسٕل ٔ ثٓجٕظ) ذيؽييع يغبنقبد يپژْٔه – يفهً فًهُبيّکُُعِ،  يًؽف( ينُبضز ثٕو) ؼفزبؼ

ؾاظِ،  ئ فجبـ نغف ييؽؾايم يي، رؽخًّ: ضهک آٌيکالق يْب هّييقبيؽ ٔ ؼ يّ خبيقّ نُبقيَؾؽ(، 5313) زؿؼ، جيؼ
 اَزهبؼاد خبيقّ نُبقبٌ.
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الو، يا نٓؽ ظاؼ ضبَّ ؾَبٌ يكزيؾ ظييس کؽظيؼٔ ذئضق ي(. ثؽؼق5315) ، ـيؽيؾاظِ، ذ ٔ نج ييٓع ، و؛يؿيفؿ
 .44-84 ،(3)51،كذيؾ ظييس ٔ اَكبٌ فًهُبيّ

 رسمك ظؼ يفؽُْگ ّيقؽيب َمم (،5311) ثٓؽاو، ـ يقهغبَ ؾاظِ؛ و ٔ فبعًّ، ذ؛ فجبـ يثُ العو، و؛ ؿاظِيفه
 .514-533 (،3)1 ،ياَكبَ فهٕو ظؼ يا ؼنزّ بٌيي يغبنقبد فًهُبيّ ،ينُبضز ثٕو ينٓؽَٔع

  .335-314(، 5)5 ،فؽُْگي رسميمبد فًهُبيّگؽايي، يًؽف قيبقي (. پيبيعْبي5384) ف فهيطٕاِ،

کبٌ(. چبپ ظٔو، رٓؽاٌ: اَزهبؼاد ي)خبٌ ْبَ كذيظ ؾييس ينُبق خبيقّ(، 5316، و )ي، ا ٔ ؼقزًي، و؛ يسًعيفُجؽ
  .ظاَهگبِ رٓؽاٌ

 هّ ازكبٌ.ي. چبپ أل، رٓؽاٌ: اَزهبؼاد اَعكذيظ ؾييس ينُبق خبيقّ(، 5314ب، ل ٔ َٕاذ، ؿ )يک فؽٔرٍ

 َژاظ، رٓؽاٌ: اَزهبؼاد يزبرً ٍيزك ٔ بٌيؽياي ، رؽخًّ: قٓؽاةياخزًبف بقذيق ٔ كذيؾ ظييس(، 5313) م، ويکٓ
 رٓؽاٌ. ظاَهگبِ

 نيؽاؾِ. رٓؽاٌ: َهؽ ،ؾيكذ يسيظ ٔ ؾَبٌ (،5388ؿ ) ايم، يسًعي

: ي)يغبنقّ يٕؼظ كذيؾ ظيبٌ َكجذ ثّ يسيظاَم، َگؽل ٔ ؼفزبؼ يكئٕالَّ ظاَهدٕ يبثي(، اؼؾ5314) ، ـييؽاظ
 .84-18(، 6)51، كذيؾ ظيفًهُبيّ اَكبٌ ٔ يسَٕؼ(.  بويبٌ ظاَهگبِ پيظاَهدٕ

 قغر ٔ عاؼيپب رٕققّ يغييسكذيؾ يْبنبضى ي(. ثؽؼق5314، ذ )ييبخع ٔ ، کيبؼيؾ ؾاظِ، ـ؛يُدى
 ،(51) 5 ،اَكبَي يبيخغؽاف ظؼ َٕ يْبَگؽل پژْٔهي -فهًي فًهُبيّؽاٌ، يا ينٓؽْب کالٌ ظؼ آٌ يثؽضٕؼظاؼ

341-318. 

، چبپ ظٔو. يفُجؽ ييٕق ي، رؽخًّكذيظ ؾييس ينُبق خبيقّ (،5316) گبٌ، جيْبَ هگبِ رٓؽٌا زهبؼاد ظَا  ٔ ًْکبؼاٌ، َا

 يًؽف ٔ ياخزًبف ياؼؾن يْبيؽيگ خٓذ ٍيث اؼرجبط (، يغبنق5314ّ) العو، و ؿاظِيفه رٕ ؽ،يْ يبؼيآلب ُْؽٔؼ، ذ؛
 (.6)51،ياَكبَ فهٕو ظؼ ياؼنزّ بٌيي فًهُبيّ يغبنقبدّ، ياؼٔي نٓؽَٔعاٌ ٍيث ظؼ عاؼيپب
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