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 چکیده

 
تماعی و علوم سیاسی بسیاری از مطالعات نظری و میداانی بدر روی ب دف  نر  د      امروزه در حوزه علوم اج

 گیدری  شکل عام و اقتاارگرایانه سیاسی ساختار وجود به دلیل ما سیاسی دموکراتیک متمرکز شاه است. جامعه
ه از این رو این پژو ش به دنبدا  ن  اسدت کد    .است گردیاه دموکراسی ت قق عام باعف دموکراتیک، نهاد ای

نقش سرمایه اجتماعی را در نگرش به نر    دموکراتیک در میا  شهروناا  شهرستا  سدم ا  مدورد بررسدی    
گرایدی   ای و عام ترتیب به تقویت و ترویج نر    دموکراتیک بپردازد. دو متغیر سواد رسانهاین قرار د ا و به 

علّدی و از ل دا     -ژو ش حاضر از نوع توصیفیگیرنا. پ ع وا  متغیر مستقل ثانویه مورد بررسی قرار مینیز به
 1931کلیده شدهروناا  سدم انی در سدا        است. جامعه نماری ت قیق حاضر شامل  ، یک ت قیق پیمایشی روش

. حجم نمونده بدا    صورت گرنته استب ای نامت اسب  ای و طبقهیری خوشهگ نمونهاست. انتخاب نمونه با تلفیق 
 دا در ایدن    اطالعات و داده  نوری برای جمع  مورداستفادهنفر به دست نما. ابزار  989استفاده از نرمو  کوکرا  

 ای رسانه سواد اجتماعی، است. نتایج پژو ش حاکی از ن  است که  رچه سرمایه  ، پرسش امه و مصاحبه ت قیق
 بالعکس. گیرد و نیز بیشتر مورد پذیرش قرار می دموکراتیک نر    به یابا، نگرش انزایش گرایی و عام
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 مقدمه

کِ ثقذ اص  گشدد یثشه 1789ّبی پغ اص اًقالة هشاًؼِ دس ػبل هَضَؿ گزاس ثِ دهَکشاػی  ثِ ػبل

یرذا کشدًرذ. کـرَس هرب ّرن اص خولرِ ایري        آى کـَسّبی داسای ًؾبم اػتجذادی ثِ دهَکشاػی توبیرل پ 

کـَسّبػت کِ دس خْت گزاس ثِ دهَکشاػی دس قبلت چْبس هَج )اًقالة هـرشٍعیت، ًْضرت ضرذ    

سا ثرِ هٌلرِ ؽْرَس سػربًیذُ اػرت. ٍ       ییّرب  ( تالؽ76ٍ خشداد 57اػتقوبسی ًفت، اًقالة اػالهی 

َکشاػری دس ایرشاى تثکرین    سػذ کِ دهّبی كَست گشهتِ دس عی كذ ػبل، ثِ ًؾش هیسغن تالؽ فلی

ّربی ًؾربم   اکٌَى ایشاى ثبیذ دس هقَلِ کـَسّبیی قشاس گیشد کِ ثشخری ٍ ًرِ ّوری ٍیظگری     ًـذُ ٍ ّن

 (.Tessler, 2002: 24اًذ )ػیبػی دهَکشاتیک سا احشاص کشدُ

ّرب ٍ  اگش دهَکشاػی دس ایشاى ًْبدیٌِ ًـذُ، هوکي اػت یکی اص دالیل آى ػرغَ  پربنیي ًگرشؽ   

ػیبػی دهَکشاتیک دس ثیي ؿْشًٍذاى خبهقِ ایشاًی ثبؿذ، صیشا اگش تَػقِ دهَکشاتیرک سا  سٍیکشدّبی 

اهضاسی )هشٌّر  ػیبػری(    اهضاسی )ًْبدّب ٍ ػبختبسّبی ػیبػی دهَکشاتیک( ٍ ًشم ثِ دٍ ثخؾ ػخت

تَاًرذ اتفربا اهترذ ٍ    تَاى گفت کِ ػبختبس دهَکشاتیک ثذٍى هشٌّ  دهَکشاتیک ًوری تقؼین کٌین، هی

 تبً ثِ اػتقشاس دهَکشاػی ثیبًدبهذ.ًْبی

  ِ ّربی هررثش یرب    ّرب ٍ ًگرشؽ  ای اص اسصؽػشهبیِ اختوبفی یک پذیذُ رٌّی اػت کرِ اص هدوَفر

ّبی ّب ٍ اسصؽاػت، ًگشؽؿذُ  یلؿْشًٍذاى دس هَسد ًثَُ ایدبد استجبط ثب یکذیگش تـک کٌٌذُ ییيتق

ثشای ثجبت اختوربفی ٍ   ّب یيی هْن ّؼتٌذ. صیشا ااعَس ٍیظُِ ثؼتبى ثیي اهشاد ث-هشثَط ثِ افتوبد ٍ ثذُ

 ػیبػی ٍ ّوکبسی اّویت اػبػی داسًذ.

کٌرذ کرِ   ّربی هشٌّگری تیکیرذ هری    ّب ٍ اسصؽػشهبیِ اختوبفی ثش آى دػتِ اص ًگشؽ تشتیت یيا ثِ

فٌرَاى   ػبصد، یقٌی سهتبس ثب ّوذیگش ثِؿْشًٍذاى سا ثِ ّوکبسی، تفبّن ٍ ّوذلی ثب یکذیگش هتوبیل هی

آٍسد سا ثِ ٍخَد هری  یشٍییّوـْشیبى تب ثیگبًگبى. ثٌبثشایي هرلفِ ػشهبیِ اختوبفی اّویت داسد، صیشا ً

ِ  کِ ثبف  ّوذلی ٍ پیًَذ افضبی خبهقِ ثب یکذیگش هی گرشاى خَدخرَاُ ٍ    گشدد ٍ اهرشاد سا اص هثبػرج

داسای هٌبهـ ای کِ خَدپشػت ٍ داسای ٍخذاى اختوبفی ٍ حغ تقْذ هتقبثل ضقیف ثِ افضبی خبهقِ

ّربی  ثیي اهشاد خٌجِ دّذ. اتثبد اًذ تغییش هیشکٍ تلَسات هـتشک دسثبسُ سٍاثظ اختوبفی ٍ حغ هـت

تشیي ًیشٍّبی ( ًَؿت: افتوبد یکی اص هْن1950گًَِ کِ صیول ) اػبػی ػشهبیِ اختوبفی ّؼتٌذ ّوبى

  ػبختگی دس خبهقِ اػت.
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-گیشًذ، ایي هقَلرِ هری  فی هَسد هذاقِ قشاس هیدس پظٍّؾ حبضش کِ ثشخی اص اثقبد ػشهبیِ اختوب

، گرشدد  یتَاًذ اص ایي ًؾش کِ ػجت اًؼدبم اختوبفی اص عشیق هفَْم افتوبد ٍ هـربسکت اختوربفی، هر   

ًؾش کبسکشدی، اّویت ػشهبیِ اختوبفی دس آى اػرت   دس ثیي ؿْشًٍذاى داؿتِ ثبؿذ. اصًقغِ یًقؾ هْو

سّبی اقتلبدی ٍ اختوبفی ٍ ػیبػری )ثرب داؿرتي ػرشهبیِ     کِ ثبس هثجت ٍ ًتبیح هفیذی سا ثشای ػبختب

اختوبفی هثجت ٍ کبسا( ثِ دًجبل داؿتِ ٍ ػجت ٍحذت، اًؼدبم اختوبفی ٍ سػیذى ثِ اّرذا  هررثشی   

 ؿَد.دس خبهقِ هی

گیرشی   ای هْرن دس ؿرکل  ثِ ّوشاُ ثقذ ًؾشی هشٌّ  دهَکشاتیک، ػشهبیِ اختوبفی کِ خَد هقَلِ

ِ ّبی داٍعلجبًرِ،  ّب ٍ سهتبسّبی دهَکشاتیک، اًدويایدبد اسصؽ هشٌّ  دهَکشاتیک اػت، دس  دس صهیٌر

ِ   ییثبؿرذ ٍ داسای کبسکشدّرب   یيآهش تَاًذ ًقؾهـبسکت اختوبفی ٍ ػیبػی ًیض هی ای هفیرذ ٍ پـرتَاً

ؿرشایظ تثقرق    یرت تشت یيهثجت ٍ پبیذاس اص ًؾش ػیبػی ثشای یک ًؾبم ػیبػی دهَکشاتیک گشدد ٍ ثذ

 ّن آٍسد.دهَکشاػی سا هشا

ایي پظٍّؾ، ثب ّذ  هغبلقِ ثشسػری اثقربد گًَربگَى ػرشهبیِ اختوربفی ٍ ًگرشؽ ثرِ هشٌّر          

دهَکشاتیک، ثِ دًجبل ؿٌبخت اثقبدی اص ػشهبیِ اختوبفی اػرت کرِ اص ًگرشؽ ؿرْشًٍذاى ؿْشػرتبى      

کرِ   اص اثقبد هشٌّ  ػیبػی دهَکشاتیرک  ّبیی یٌٍِ صه یبًدبهٌذتَاًٌذ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ثػوٌبى هی

. ثٌبثشایي ػرال اكلی پرظٍّؾ ایري   یشًذؿًَذ، هَسدهغبلقِ قشاس گًْبیتبً هٌدش ثِ تقویق دهَکشاػی هی

 اػت کِ آیب ػشهبیِ اختوبفی ثب ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ساثغِ هقٌبداسی داسد؟

 پیشینه تحقیق -الف
ثیي داًـردَیبى   (،  ثیي ػشهبیِ اختوبفی ٍ ًگشؽ ثِ دهَکشاػی دس1397صادُ ) حبخی دس پظٍّؾ

داًـگبُ تْشاى ساثغِ ٍخَد داسد. ثیي اًَاؿ افتوربد، هـربسکت دس ًْبدّربی هرذًی، ؿرجکِ ٌّدبسّرب ٍ       

داسی ٍخرَد   ساثغرِ هقٌری  ًیرض  افتوبد هتقبثل ثب ًگشؽ ثِ دهَکشاػی دس ثیي داًـدَیبى داًـگبُ تْشاى 

بد اختوبفی، هـبسکت اختوربفی،  ( ػشهبیِ اختوبفی سا دس قبلت چْبس ثُقذ افتو1394داسد. رٍالفقبسی )

اًؼدبم اختوبفی ٍ آگبّی ثشسػی ٍ تیثیش ّشیک اص ایي اثقبد سا ثش ًگشؽ ثِ دهَکشاػی ػٌدیذُ اػت. 

ّبی تثقیق حبکی اص آى اػت کِ ثیي ػشهبیِ اختوبفی ٍ ًگشؽ ثِ دهَکشاػی ثرِ لثربػ آهربسی    یبهتِ

ًگرشؽ ثرِ دهَکشاػری ثریي داًـردَیبى      ثیي ػرشهبیِ اختوربفی ٍ    ثِ ایي هقٌی کِساثغِ ٍخَد داسد 

، آصاد اػالهی، پیبم ًَس دس خوَْسی اػالهی ایشاى ثِ لثبػ آهبسی یپضؿکّبی ػشاػشی، فلَم داًـگبُ
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دّرذ ػرشهبیِ اختوربفی ٍ     ( ًـربى هری  1393هرش ٍ ًدفری )  ساثغِ ٍخَد داسد. تثقیق ًدبت هثورذی 

ػشهبیِ اختوبفی ثب هـرشٍفیت   ست کِثِ ایي كَهـشٍفیت ًؾبم ػیبػی کـَس استجبط هقٌبداسی داسد 

ػیبػی دس دٍ ثقذ فقالًی ٍ کبسیضهبتیکی آى ساثغِ هقٌبداس داسد اهّب ثب ثُقذ ػٌُتی اص هـشٍفیت ػیبػری  

دّذ ثب اهضایؾ ػشهبیِ اختوربفی دس هیربى    ( ًـبى هی1391تثقیق فؾیوی ). ایي هقٌبداسی ٍخَد ًذاسد

یبثذ. اص عش  دیگرش ثرب اهرضایؾ افتوربد     ض اهضایؾ هیداًـدَیبى، ػغح ؿْشًٍذی دهَکشاتیک آًبى ًی

یبثرذ. ٍ ثرب   ًگشؽ ؿْشًٍذی دهَکشاتیک کِ ًبؽش ثش حقَا ؿْشًٍذی اػت اهضایؾ هی ثقذاختوبفی، 

اهضایؾ هـبسکت هذًی، ثقذ سهتبسی ؿْشًٍذی دهَکشاتیک کِ ًبؽش ثش تکلیرف ؿرْشًٍذی اػرت ًیرض     

ٌّ  ػیبػی دهَکشاتیرک سا ثرب تیکیرذ ثرش ػرِ اسصؽ      ( هیضاى سٍاج هش1391ؿَد. کالًتشی )ثیـتش هی

کٌذ. ثشای تثلیل تثَالت هشٌّ  ػیبػری،   دهَکشاتیک: تؼبّل، هذاسا، ٍ هـبسکت ػیبػی ثشسػی هی

ػبل، ًؼل  33 تب 17دهَکشاتیک دس ػِ ًؼل اص هشدم ػبسی: ًؼل اٍل اهشاد   هیضاى سٍاج ایي ػِ اسصؽ

ّبی تثقیق حبکی  ػبل ٍ ثبالتش، ثشسػی ؿذُ اػت. یبهتِ 48اد ػبل ٍ ًؼل ػَّم اهش 47 تب 34دٍّم اهشاد 

ترَاى دس   ّبی دهَکشاتیک دس ّش ػِ ًؼل صیبد اػت ٍ ثِ ایي لثبػ هری  اص آى اػت کِ توبیل ثِ اسصؽ

تَاًٌرذ   ّب  هی ایي هشضیِ سا هغش  کشد کِ ًؼل ٍّب تشدیذ داؿت  ػیبػی ًؼلّبی  هشضیِ ثجبت اسصؽ

 ّبی خَد سا تغییش دٌّذ. اسصؽ دس اثش تغییشات اختوبفی،

(، ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کرِ آیٌرذُ دهَکشاػری دس آهشیکرب ثرش حوبیرت       2017) 1کَّي ٍ ّوکبساى

ِ   کِ یخبًجِ ؿْشًٍذی دهَکشاتیک تیکیذ داسد. ٌّگبه خوقی اص ًْبدّبی آى ٍ هبّیت ّوِ   ؿرْشًٍذاى ثر

ترشیي دؿروٌبى آى، دهَکشاػری     ختثیٌٌذ، ثب ٍخَد ػشػ ػیؼتن سا هـشٍؿ ٍ قبثل تثول هی یکل عَس

ّبی هشٌّگی هشػبیؾ یبثرذ، ػشًَؿرت    ایي پبیِ کِ یثِ دػت آٍسد. اهب ٍقت یتَخْ تَاًذ ثجبت قبثل هی

دّذ کرِ ػرشهبیِ    ( ًـبى هی2017« )هشػی کَسح»دهَکشاػی خیلی هـخق ًیؼت. گضاسؽ ػبصهبى 

ای  ثِ عَس هضایٌذُ -ػبصد شد خوقی هیّبیی کِ اهشاد سا قبدس ثِ فولک ٌّدبسّب، سٍاثظ ٍ ؿجکِ-اختوبفی

ثب تَػقِ هثجت ٍ ًتبیح خَة صیؼتي استجبط داسد. خَاهـ ثب ػشهبیِ اختوبفی ثربالتش، ػرالهت ثیـرتش،    

ثِ تثلیالت ثیـتش ٍ سؿذ اقتلبدی ثیـتشی سا   آهیض کوتش ٍ خشم کوتش، دػتشػی ّبی خـًَت دسگیشی

ِ  کٌٌذ. ؿَاّذ حبکی اص آى اػت کِ خَاه تدشثِ هی ّربی اختوربفی ٍ    قی کِ ػشهبیِ هتٌرَفی اص ؿرجک

پرزیشی، حرل    ّبی هذًی سا دس اختیبس داسًذ، دس هَققیت ثْتشی ثرشای هقبثلرِ ثرب هقرش ٍ آػریت      اًدوي

 ....................................................................................................................  
1 . Chohen, Mollie, J., et.al. 
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( کِ دس هبكلِ 2011) 1ّبی خذیذ قشاس داسًذ. ٍیدیبى پیالی ٍ ّوکبساى اختالهبت ٍ اػتفبدُ اص هشكت

کـَس آهشیکبی التیي ثِ ػٌدؾ ساثغِ ػشهبیِ اختوربفی   دس پیوبیـی دس چْبس 2005-2006ّبی  ػبل

هیرضاى   -1ّربی دهَکشاتیرک سا ثرب چْربس ػررال دسثربسُ        اًذ، اسصؽ ّبی دهَکشاتیک پشداختِ ٍ ًگشؽ

ًگشؽ ثِ  -4ًگشؽ ثِ آصادی ثیبى ٍ  -3ًگشؽ ثِ آصادی اًذیـِ،  -2دهَکشاتیک ثَدى قَاًیي هثلی، 

هٌؾَس ثشسػی تریثیش هقبلیرت دس    ( ث2003ِ) 2الکغ ٍاى ػیکل اًذ. آصادی هزّت هَسدػٌدؾ قشاس دادُ

ّبی خبهقِ هذًی )ػیبػی، اختوبفی ٍ اقتلربدی( ثرش تَػرقِ هشٌّر  ػیبػری       اًَاؿ هختلف ػبصهبى

ّبی خْربًی دس دُ کـرَس آهشیکربی     دسثبسُ پیوبیؾ اسصؽ 1997-1995ّبی هَج  دهَکشاتیک اص دادُ

ّب ٍ ٌّدبسّربی دهَکشاتیرک )ثثر  ػیبػری، افتوربد هیربى        ؽالتیي اػتفبدُ کشد. دس ایي تثقیق، اسص

اًرذ. ًتربیح    فٌَاى هتغیش ٍاثؼتِ دس ًؾرش گشهترِ ؿرذُ    هشدی، هذاسا ٍ حوبیت اص ًْبدّبی دهَکشاتیک( ثِ

ّربی خبهقرِ هرذًی ٍ ثثر       تثلیل دٍهتغیشی ًـبى داد کِ ساثغِ هقٌبداسی ثیي هـبسکت دس ػربصهبى 

 دهَکشاػی ٍخَد داسد. ػیبػی، افتوبد ػیبػی ٍ حوبیت اص

 مبانی نظری -ب
ؿٌبػبى کالػریک ٍ هرذسى دس استجربط ثرب ػرشهبیِ اختوربفی ٍ هشٌّر          ثٌذی ًؾشات خبهقِ خوـ

اًرذ. لرزا ثرب    ى داسد کِ ّش یک ثِ ثشخی اص اثقبد ػشهبیِ اختوبفی تیکیذ ًوَدُآدهَکشاتیک حکبیت اص 

کِ ثیي ایي اثقبد ٍ هشٌّ  دهَکشاتیک ٍخَد عَس هدول، ٍ استجبعی  ّش کذام ثِی ًؾشّب ًگشؽ ثِ ًقغِ

 سا ؿٌبخت. صّبی هَسدًیبتَاى هرلفِداسًذ، هی

ّبی ّوجؼتگی ثیي عجقِ تثت ػلغِ سا تجییي کٌرذ، اٍ دس  ّب ٍ ضقفکٌذ تب قَتهبسکغ ػقی هی

 یًَف ثِ« ثشای خَد»ٍ « دسخَد»تجییي ایي ّوجؼتگی هیبى عجقبت هختلف ٍ تجییي اًؼدبم هیبى عجقبت 

 (.Lin, 1992ثشد )ّبی ػشهبیِ اختوبفی ثْشُ هیاص هرلفِ

ترش قرشاس داسًرذ ثرِ      دٍسکین هقتقذ اػت کِ افضبی خبهقِ ثب پیًَذّبیی کِ ٍسای پیًَذّبی ثرضس  

دٌّذ. اٍ ثِ ثیبى اّویت اخرالا ثرشای حفرؼ ٍ تقَیرت      ؿًَذ ٍ تـکیل خبهقِ هی یکذیگش پیَػتِ هی

خرض ثرب    ؿذُ ٍ اخالقی دس ثشخی هَاسد، ثِ اػت کِ پیًَذّبی ػُؼتّبی اًؼبًی پشداختِ ٍ هقتقذ گشٍُ

 (.1381ّبی آى هُیؼش ًیؼت )دٍسکین،  ؿذًی پبیِ ثشقشاسی یک اًضجبط تبصُ ٍ تثجیت

فٌَاى ًَفی چؼت اختوبفی کرِ ثبفر  پیَػرتگی     ّبی داٍعلجبًِ ثِدٍتَکَیل ثش تقبهل دس اًدوي

 ....................................................................................................................  
1 . Pilai.V & et. al. 
2 . Alex Van Sickle 
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ّبی هزکَس خْرت ثشقرشاسی   هَکشاػی دس آهشیکب ثِ هرلفِاٍ دس کتبة د .کٌذؿَد، اؿبسُ هی خبهقِ هی

دهَکشاػی اؿبسُ داسد. تَکَیل ثب تفبٍت دس ًَؿ تقبهالت هیبى اهرشاد دس خَاهرـ آهشیکرب ٍ اسٍپرب، ثرِ      

 ّبی ػشهبیِ اختوبفی اػت، تَخِ داسد.پیَػتگی اختوبفی کِ یکی اص هرلفِ

ػشهبیِ اختوبفی ثش پَیبنی فضَیت گشٍّی  کٌذ کِ ایي ًَؿ اصصیول ثش هقبهالت هتقبثل اؿبسُ هی

ّؼتٌذ کِ ثب پـتَاًِ ٌّدبسّب کِ اص ساُ هجبدلِ ثریي   یهتوشکض اػت. هقبهالت هتقبثل، تقْذات ٍ اًتؾبسات

ثؼتبى دس استجبعبت هتقبثرل اختوربفی   -آیذ. اٍ اص ثذُؿًَذ، ثِ دػت هیّبی اختوبفی پذیذاس هیؿجکِ

 کٌذ.ثث  هی

ختوبفی، هجتٌی ثش توبیضی اػت کِ ٍثش هیبى فقالًیت راتی ٍ سػوی دس ثربصاس  اص ًؾش ٍثش ػشهبیِ ا

هقٌرب کرِ ًْبدّربی سػروی اص ػربصٍکبسّبی قربًًَی ٍ        ل اػت. ثذیيناالخشا، قب تقبهالت ٍ افتوبد الصم

 کٌٌذ.ّبی اختوبفی اػتفبدُ هی گشایبًِ اص سٍؽ ّبی خبفثشًذ، دس حبلی کِ گشٍُفقالًی ثْشُ هی

فٌَاى هدوَؿ هٌبثـ ثبلقَُ ٍ ثبلفقلی اػت کِ افضبی یک گشٍُ  سدیَ، ػشهبیِ اختوبفی ثِاص ًؾش ثَ

کٌرذ،  سا ثِ ّن پیًَذ دادُ ٍ ّش یک اص افضبء سا ثشای هشاخقِ ثِ ػشهبیِ اختوبفی هـرتشک آهربدُ هری   

    ِ  ّربی خبیگبّی کِ ثشای ػشهبیِ اختوبفی دس ًؾشگبُ ثَسدیَ ٍخَد داسد ثش گؼرتشُ پیًَرذّب یرب ؿرجک

ّربی استجربعی یرک هرشد یرب      (. ثَسدیَ هقتقذ اػت کِ اسصؽBourdieu, 1986اختوبفی اػتَاس اػت )

ؿذُ ٍ حدن ػشهبیِ هشٌّگی، اقتلبدی ّرش   حدن ػشهبیِ اختوبفی یک فبهل ثِ تقذاد استجبعبت هقبل

 ییّب استجبط ثؼتگی داسد. ٍ ثشای ًوبیؾ تقبهل ثیي استجبعبت ٍ ػشهبیِ هبلی ٍ هشٌّگی، افضبی حشهِ

گیشی اص ػشهبیِ اختوبفی )استجبعبت، هقجَلیت ٍ اقذام( صًذ کِ ثب ثْشُهبًٌذ پضؿکبى ٍ ٍکال سا هثبل هی

 آٍسًذ.دػت هی افتوبد ٍ اعویٌبى هـتشیبى سا دس یک ػغح ثبالی خبهقِ ثِ

هَکَیبهب هقتقذ اػت کِ قذست ٍ کبسایی ػشهبیِ اختوبفی دس یک خبهقرِ ثرِ هیرضاى پربی ثٌرذی      

اص هٌبهـ ؿخلری ٍ   یپَؿ ّب ثشای چـن ّبی هـتشک ٍ تَاًبیی آى خبهقِ ثِ ٌّدبسّب ٍ اسصؽ افضبی

     ِ ای اص دس ساػتبی خیش ٍ ػقبدت ّوگبًی ثؼتگی داسد. اص ًؾرش هَکَیبهرب ػرشهبیِ اختوربفی هدوَفر

ّب هدربص اػرت، دس    کِ افضبی گشٍّی کِ ّوکبسی ٍ تقبٍى هیبى آى یشسػویّب ٍ ٌّدبسّبی غاسصؽ

 دٌّرذُ  یلفٌَاى فَاهل هْن تـک ّب ٍ ٌّدبسّبی هَسد تیکیذ هَکَیبهب ثِن ّؼتٌذ. افتوبد، اسصؽآى ػْی

 (.1383)کتبثی ٍ ّوکبساى:  ػشهبیِ اختوبفی خَاٌّذ ثَد

-ّبی هْن ػشهبیِ اختوبفی ایي اػت کِ پیًَذ هیبى اهشاد سا تقَیت هیاص دیذگبُ پبتٌبم اص خلیلِ

دّذ. پبتٌبم هقَلِ ػرشهبیِ   ّب سا اهضایؾ هی وبفی ٍ قبثلیت هذًی آىکٌذ ٍ ّوکبسی خوقی، افتوبد اخت
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کٌذ، ثِ ًؾش فٌَاى یک کبالی فوَهی هقشهی هی داًذ ٍ آى سا ثِ اختوبفی سا هشتجظ ثب خوـ ٍ خبهقِ هی

اٍ ػشهبیِ اختوبفی ًتبیح ػَدهٌذی ّوبًٌذ اهضایؾ اهٌیت، کبّؾ خشم ٍ اهضایؾ هـبسکت ػیبػی سا 

ِ  کٌذ. اص ًؾش اٍ افتوبد ٍ استجبط هتقبثل دس ؿجکِْیل هیثشای خبهقِ تؼ فٌرَاى هٌربثقی    ّبی اختوبفی ثر

ّبی اهشاد خبهقِ ٍخَد داسًذ. افتوبد هشدم ثِ یکذیگش، هشدم ثِ حکَهت ٍ ًْبدّبی ّؼتٌذ کِ دس کٌؾ

 اكلی خبهقِ، افتوبد ًْبدّبی هزکَس ثِ یکذیگش ٍ افتوبد حکَهرت ٍ ایري ًْبدّرب ثرِ هرشدم، ٍخرَُ      

دٌّذ. اص عش  دیگش دسػتکبسی، كرذاقت، اًلرب  ٍ فرذالت،     هختلف افتوبد اختوبفی سا تـکیل هی

تَاًٌذ ّوکبسی ثیي هشدم ٍ ًْبدّبی هختلرف سا هرشاّن ػربصًذ.    ّؼتٌذ کِ هی یيّبی افتوبدآهشاسصؽ

تقلق،  ّب ٍ ٌّدبسّبی هـتشک، احؼبعپبتٌبم فٌبكش ػشهبیِ اختوبفی سا تقْذ ٍ افتوبد هتقبثل، اسصؽ

ّبی اكرلی یقٌری:   ّب سا دس ػِ هرلفِ داًذ کِ آىكذاقت، تقبهالت اختوبفی ٍ هَاسدی اص ایي قجیل هی

ثش دٍ ًَؿ ؿجکِ اهقی )هؼبٍات علت( ٍ  یيچٌ کٌذ. پبتٌبم ّنهی یثٌذ ّب، خوـافتوبد، ٌّدبسّب ٍ ؿجکِ

داسًرذ کرِ اص قرذست ٍ     ّبی اهقی ؿْشًٍذاًی فضَیتکٌذ. دس ؿجکِفوَدی )اًثلبسعلت( اؿبسُ هی

ّبی اهقی دس قبلرت هـربسکت هرذًی، یکری اص اؿرکبل      ٍضقیت ثشاثشی ثشخَسداسًذ ٍ اص ًؾش اٍ ؿجکِ

تش ثبؿٌذ، احتوبل ّوکربسی  ّب دس خبهقِ  هتشاکنضشٍسی ػشهبیِ اختوبفی ّؼتٌذ ٍ ّش چِ ایي ؿجکِ

 (.1380)پبتٌبم ػیذى ثِ هٌبهـ هتقبثل ثیـتش اػتهشدم دس خْت س

آیذ. اٍ ػشهبیِ اختوبفی سا اص قبد لیي ػشهبیِ اختوبفی اص عشیق سٍاثظ اختوبفی ثِ دػت هیثِ افت

. ٍ دّرذ  یّب، هبّیت ٍ خلَكیت سٍاثظ ٍ پیًَذّبی هَخَد هیربى اهرشاد تَضریح هر    خالل ًَؿ ؿجکِ

 .(Lin, 2001داسد ) یهقتقذ اػت  کِ ػشهبیِ اختوبفی دس تَلیذ افتجبس اختوبفی ثشای اهشاد ًقؾ هْو

پبکؼتَى ػشهبیِ اختوبفی سا دس ثشداسًذُ دٍ هرلفِ هْن کِ هقش  تقؼین ػٌُتی ػبختبس ٍ هثتَا دس 

داًذ. اٍ ثب تَخِ ثِ ایي دٍ هرلفِ، ًؾشیِ اختوبفی ٍ ًیض اثقبد کوی ٍ کیفی ػشهبیِ اختوبفی ّؼتٌذ، هی

  ّ ٌدبسّرب ٍ فَاعرف هثجرت    ػشهبیِ اختوبفی سا دس قبلت استجبط هتقبثل ثیي اهشاد ٍ افتوربد هتقبثرل ٍ 

 (.1389دّذ )غفبسی،  هَسدتَخِ قشاس هی

ٍ ثرِ دیگرشاى ًبؿرٌبع یرب      یشؿخلیّبی هذسًیتِ هتیخش، افتوبد غاص دیذگبُ گیذًض افتوبد دس ًؾبم

خٌجِ ثٌیبدی سٍاثظ افتوبد ٍ ثیي هشدی اػت کِ اص هبّیت سؿذ یبثٌذُ « تَخْی هذًی ثی» یگشد فجبست ثِ

ّبی گزؿرتِ  حفؼ افتوبد دس ًؾبم یخب اًذ. دس ایي ؿشایظ خلت افتوبد ثِ ِ گشهتِّبی اًتضافی سیـًؾبم

ّبی ػٌُتی چْبس صهیٌِ هثلی دس استجربط ثرب افتوربد     یبثذ. ثِ افتقبد گیذًض دس هشٌّ اّویتی اػبػی هی

هقتقذ  یيچٌ هزّجی(. گیذًض ّن ؿٌبػی یْبىغبلت ّؼتٌذ )ًؾبم خَیـبًٍذی، اختوبفبت هثلی، ػٌُت، ک
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ًَثِ خَد ساثغرِ ًضدیکری ثرب     ػت کِ استجبط ًبة هٌَط ثِ افتوبد هتقبثل اػت ٍ افتوبد هتقبثل ّن ثِا

هکبًی افتوربد ثؼریبس هْرن     -صهبًی یشیگ كویویت داسد. اٍ هقتقذ  اػت کِ دس خَاهـ خذیذ ٍ هبكلِ

 (.1377گیشی استجبط داسد )گیذًض اػت. ًیبص ثِ افتوبد ثب ایي هبكلِ

ّرب ثؼریبس ثیـرتش    ّبی هشتجظ ثب ػشهبیِ اختوبفی )تقذاد دیذگبٌُؾ ثشخی اص دیذگبُثب تَخِ ثِ گضی

ّبی هشتجظ ثب هشٌّ  دهَکشاتیک سا ًیرض هرذًؾش   تَاى ثشخی اص دیذگبُ اػت( ٍ ثشسػی اخوبلی آى، هی

 قشاس داد:

پبتٌبم ثش اػبع یک ثشسػی پظٍّـری تغجیقری فولکرشد ًْبدّربی حکَهرت دس ایتبلیرب )ؿروبل ٍ        

ّبی هرذًی اػرت کرِ هَخرت     (، هقتقذ اػت کِ ٍخَد صهیٌِ هٌبػت ٍ ثخلَف ٍخَد ػٌتخٌَة

 ِ ّربی اختوربفی ٍ ػیبػری    هـبسکت ؿْشًٍذاى دس هؼبنل فوَهی، پیشٍی اص قَاًیي ٍ ًیض ایدبد ؿرجک

اًذ  اًذ. ایي فَاهل ثِ ّوشاُ دسػتکبسی ٍ ّوجؼتگی، خَاهـ هذًی دهَکشاتیک سا ایدبد ًوَدُاهقی ؿذُ

ّبیی کٌذ، هضیلت هذًی ؿبهل اقذاهبت ٍ هقبلیت(. پبتٌبم ثش فبهل هضیلت هذًی تیکیذ هی1379، )پبتٌبم

هبًٌذ هـبسکت اختوبفی ٍ ػیبػی، اعبفت اص قبًَى، ّوکبسی، تقْذ ثرِ هٌربهـ فبهرِ هرشدم اػرت. اص      

 ِ ؿرشط تَػرقِ    ّربی هـربسکت هرذًی پریؾ    دیذگبُ پبتٌبم ػشهبیِ اختوبفی ًْفتِ دس ٌّدبسّبی ؿرجک

قتلبدی، گؼتشؽ هشٌّ  ػیبػی دهَکشاتیک ٍ دس ًْبیت حبکویت کبسآهذ ٍ دهَکشاتیک خَاّذ ثَد ا

 (.1380)پبتٌبم

ّب ثش ٍخِ ػبختبسی ػرشهبیِ اختوربفی تیکیرذ داسًرذ ٍ ػرشهبیِ اختوربفی سا ّوبًٌرذ        ًئَتَکَیلی

ِ  یٌّگبه بىیگشا (. اص ًؾش تض اختوبؿ1379ًگبسًذ )پبتٌبم ّبی هذًی ثشاثش هیّب ٍ تـکلاًدوي تقرذاد   کر

ّبی اخالقی ٍ اختوبفی ّب ثِ اًتـبس اسصؽ دس خبهقِ اهضایؾ یبثذ، آى یـبىّب ٍ تقذاد افضبایي اًدوي

ّبی هذًی یب هشٌّ  دهَکشاتیک کِ ّب ثِ ّوشاُ اسصؽخولِ افتوبد کوک خَاٌّذ کشد ٍ ایي اًدوي اص

 دهَکشاػی خَاٌّذ ثَد. دٌّذ، فبهل کلیذی دس گؼتشؽ ٍ فولکشد دس خبهقِ اًتـبس هی

کٌٌذ کِ اهشادی کِ فضرَ ًْبدّربی داٍعلجبًرِ    آلوًَذ ٍ ٍسثب ًیض دس کتبة هشٌّ  ػیبػی تیکیذ هی

ّؼتٌذ، احؼبع ؿْشًٍذی ثیـتشی داؿتِ ٍ دس هؼربنل ػیبػری ٍ اختوربفی ًیرض ّرن آگربّی ٍ ّرن        

اٍعلجبًرِ ثبفر  ایدربد    داسد ًْبدّربی د  گًَِ کِ تَکَیل ثیبى هی ّوبى»هـبسکت ثیـتش خَاٌّذ داؿت 

ثؼتش گفتگَ ّن دس دسٍى خَد ٍ ّن ثِ ػجت سقبثت ثیي گشٍّی ثرب ًْبدّربی دیگرش، ػرجت تقَیرت      

هشٌّ  گفتگَ، تؼبّل ٍ ثذُ ثؼرتبى خَاٌّرذ ؿرذ ٍ صهیٌرِ هـربسکت ػیبػری ٍ اختوربفی سا ثرشای         

 (.Almond & Verba, 1963« )ؿْشًٍذاى هشاّن خَاٌّذ کشد
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ّب دس گؼتشؽ هشٌّ  دهَکشاتیک پشداختِ اػت. ٍی دس ثث  اص ًِّبثشهبع ثِ ثشسػی ًقؾ سػب

  ِ ّرب ٍ  حَصُ فوَهی هقتقذ اػت کِ اگش حَصُ فوَهی تثت ػلغِ ٍ ػیغشُ تقذاد هقرذٍدی اص سػربً

ٍ اثرضاسی ثرشای دػرتکبسی هٌربهـ ٍ ارّربى       یلٍِػ تـکیالت فؾین ٍ قذستوٌذ قشاس گیشد، ایي حَصُ ثِ

، یخوق کَؿذ ثب دػت پیذا کشدى ثش ٍػبیل استجبطخبكی هی ًفـ یر ؿَد ٍ ّش گشٍُفوَهی تجذیل هی

ّربی  فٌَاى هٌبهـ فوَهی خلَُ دّذ کِ ایي تیثیشپزیشی هٌفقالًِ، یکی اص ٍیظگی هٌبهـ خلَكی سا ثِ

کٌٌرذ  ّربی سام ؿرذًی تجرذیل هری    هشدم سا ثِ گلِ یػبدگ ّبی تَتبلیتش ٍ اقتذاسگش اػت، کِ ثِحکَهت

 (.1384)ّبثشهبع، 

، هرذیشاى خرَد س ا ثرِ    2007فورَهی خرَد دس ػربل    اخالع یًَؼکَ دس ػی ٍ چْبسهیي خلؼِ 

ای ٍ اعالفبتی ثب ّذ  اسانِ هشكت ثِ کبسثشاى ثشای قضبٍت آگبّبًِ دس  حوبیت ثیـتش اص ػَاد سػبًِ

1)ٍیلؼرَى  ّب ، دفَت کرشد خلَف سػبًِ ٍ هٌبثـ اعالفبتی ٍ گؼتشؽ هـبسکت هذًی دس سػبًِ
 ٍ 

ای ٍ اعالفبتی ًقـری هْرن دس ایدربد یرب      (. یًَؼکَ ثش ایي ثبٍس اػت کِ ػَاد سػب2013ًِ ّوکبساى،

ِ  2007تَػقِ هشٌّ  دهَکشاتیک ٍ خَاهـ هذًی هقبل داسًذ )یًَؼکَ،  ترَاى   ای سا هری  (. ػرَاد سػربً

ّرب   ّبی هختلف ّوشاُ ثب ًگبُ اًتقبدی ثرِ هثترَی آى   ّبی سػبًِ ٍتثلیل پیبم قذست هخبعت دس تدضیِ

گزسد ثِ هب  ای هی ای ؿٌبخت فویقی اص آًچِ دس هضبی سػبًِ تَاى گفت ػَاد سػبًِ داًؼت. دسٍاقـ هی

ؿرَین ٍ   ای اؿجبؿ هی ّبی سػبًِ ای ثِ هیضاى صیبدی اص پیبم (. دس خْبى سػب7:1390ًِدّذ )علَفی،  هی

یت اعالفبت دس ًؾش ای ثشای هذیش ای هبًٌذ آهَصؽ ػَاد سػبًِ کٌذ توْیذ ٍیظُ ایي ٍضقیت ایدبة هی

ّب ثیبهَصد کِ اص حبلت اًفقبلی ٍ هلشهی خبسج ؿذُ  تَاًذ ثِ هخبعجبى سػبًِ ای هی ثگیشین. ػَاد سػبًِ

ای ٍاسد ؿًَذ کِ دس ًْبیت ثِ ًفـ خَد آًبى ثبؿذ. ثِ دیگش ػرخي، ػرَاد    ٍ ثِ هقبدلِ هتقبثل ٍ هقبالًِ

هٌرذ ؿرذ )ؿرکشخَاُ،     ی َّؿروٌذاًِ ٍ هفیرذ ثْرشُ   ا گًَِ ّب ثِ کٌذ تب اص ػفشُ سػبًِ ای کوک هی سػبًِ

1385). 

ثٌذی کلی، دیرذگبُ  تَاى گفت کِ: دس تثقیق حبضش دس خوـثب فٌبیت ثِ چبسچَة ًؾشی هَا هی

اكلی غبلت، دیذگبُ پبتٌبم دس هقَلِ ػشهبیِ اختوبفی ٍ دیذگبُ سٍصًجربم ٍ هبًْربین دس هقَلرِ هشٌّر      

 ػیبػی دهَکشاتیک خَاّذ ثَد. 

 ّبی صیش هَسد ثشسػی قشاس گشهتٌذ: ثِ چبسچَة ًؾشی هَا، هشضیِثبتَخِ 

 سػذ هیبى ػشهبیِ اختوبفی ٍ ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ساثغِ هقٌبداسی ٍخَد داسد. ثِ ًؾش هی -1

 ....................................................................................................................  
1 . Wilson 
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 ای ٍ ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ساثغِ هقٌبداسی ٍخَد داسد. سػذ هیبى ػَاد سػبًِ ثِ ًؾش هی -2

 گشایی ٍ ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ساثغِ هقٌبداسی ٍخَد داسد. فبم سػذ هیبى ثِ ًؾش هی -3

 روش انجام تحقیق -پ
تَاى گفت کِ ًَؿ پظٍّؾ تَكیفی ٍ  تَخِ ثِ هَضَؿ تثقیق هی پیوبیؾ اػت. ثب ،پظٍّؾسٍؽ 

گیرشد،   ّبی ػبکي دس ؿْشػرتبى ػروٌبى كرَست هری     اعالفبت اص اهشاد خبًَادُ یآٍس فلّی اػت. خوـ

ّبی ػبکي دس ایي ؿرْش( اػرت. اصآًدبکرِ دس هرَسد      احذ هـبّذُ هشد )یکی اص اهشاد خبًَادُثٌبثشایي ٍ

گیشد ٍ تقوین ًتبیح ثِ اهشاد اػت، ػغح تثلیل خُشد اػت. پظٍّؾ  اهشاد، ثشسػی ٍ تثلیل كَست هی

. ّوچٌریي  گشهرت كرَست   97، صیشا دس یک هقغـ صهبًی هـرخق یقٌری ػربل    اػتحبضش، هقغقی 

، تثقیق اص ًؾش هیضاى طسهبیی گشهتِ سٍی خوقیتی ٍػیـ )ؿْشًٍذاى ػوٌبًی( كَست اصآًدبکِ هغبلق

ِ   ؿٌبخت ٍ کوک  دًجبل  ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثِ  اص ًَؿ پٌْبًگش اػت. دس ًْبیت اختوربفی   ای ثِ حل هؼرئل

 گیشد. دس دػتِ تثقیقبت کبسثشدی قشاس هی  اػت

ػبل 20آیذ، ؿْشًٍذاى   یب هقش  ثِ دػت هی ای ًوبیب خبهقِ آهبسی پظٍّؾ حبضش کِ اص آى ًوًَِ

ثِ ثبالی ػبکي دس ؿْشػتبى ػوٌبى اػت کِ، ثش اػبع آهبس ٍ اعالفبت خوقیتی، ػبصهبى هرذیشیت ٍ  

ًفش اػت. حدن ًوًَِ ثب اػتفبدُ اص  142264، ثشاثش  95ثش اػبع ػشؿوبسیٍ  سیضی اػتبى ػوٌبىثشًبهِ

 ًفش ثِ دػت آهذ.383هشهَل کَکشاى 

  كَست  ثٌذی ًبهتٌبػت  كَست گشهت. ثِ ایي ٍ عجقِ یا خَؿِ یشیگ ًوًَِ ثب تلفیق ًوًَِ اًتخبة

کِ ؿْشػتبى ػوٌبى ثِ پٌح هٌغقِ ؿوبل، هشکض، خٌَة، ؿشا ٍ غشة ثشاػبع ًقـِ خغشاهیبیی تقؼین 

حرَصُ  149، دس ؿْشػرتبى ػروٌبى   95ّبی هَسدهغبلقِ ثش اػبع ػشؿروبسی ػربل   گشدیذ. تقذاد حَصُ

ِ 1/3حرَصُ اًتخربثی )   50حَصُ(، تقذاد  149ّبی ػشؿوبسی ) تَخِ ثِ تقذاد حَصُ اػت. ثب عرَس   ( ثر

اػبع تَصیـ هیضاى خوقیت اًتخبة گشدیذ کِ ایي تقرذاد دس ّرش هٌغقرِ ًیرض هـرخق       تلبدهی ٍ ثش

ًفش اػت کِ تَصیـ آى  74371حَصُ اًتخبثی ػشؿوبسی ثشاثش  50ثبؿٌذ. تقذاد ٍ هیضاى کل خوقیت  هی

ّبی اًتخبثی، دس ّش  ّبی هَسدهغبلقِ دس حَصُ هٌغقِ آٍسدُ ؿذُ اػت. ثشای ثشسػی تقذاد ًوًَِدس ّش 

ِ  حَصُ تقذادی ثلَک، ثش اػبع ًقـِ عرَس تلربدهی، تقیریي ؿرذ ٍ ثرش اػربع تقرذاد         ّبی هَخَد ثر

 ؿذُ تقذاد خبًَاسّبی ّش ثلَک هـخق ؿذًذ.  ّبی اًتخبة ثلَک
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 اتعریف مفهومی و عملیاتی متغیره -1

ػرت اص اكرَلی ّرن    ا ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک: عجق ًؾش هبًْبین هشٌّ  دهَکشاتیک فجبست

ػبص، ثِ سػرویت ؿرٌبختِ    ّب، ٍ هـبسکت ّوگبى دس ّوِ هَاسد تلوین چَى ثشاثشی هبَّی ّوِ اًؼبى

ٌر   (. اص ًؾش سٍصًجبم هش14ّ: 1393فٌَاى فٌبكش ػبصًذُ خبهقِ اػت )هبًْبین،  ؿذى اػتقالل اهشاد ثِ

عَس رٌّی ًؼرجت ثرِ فٌبكرش اػبػری ًؾربم       اػت کِ اهشاد سا ثِ یّبی هْوػیبػی دهَکشاتیک، ؿیَُ

کٌٌرذُ   (. ًگرشؽ ثرِ هشٌّر  دهَکشاتیرک هرٌقکغ     Rosenboum,1975:5دٌّذ ) خْت هی ؿبى یبػیػ

 ّبی هشٌّ  دهَکشاتیک اػرت. ّب دس استجبط ثب هرلفِ ّب ٍ افتقبدات آى تشخیثبت ٌّدبسی اهشاد، آگبّی

ّرب یرب   ای اص ػِ فٌلش اػبػی: ؿٌبختی )فقبیذ، آگبّی ثب تَخِ ثِ تقبسیف ًؾشی ًگشؽ، ًگشؽ آهیضُ

ؿَد(، فبعفی یب اسصیربثی )احؼربع، فَاعرف دسثربسُ ؿرخق،      اعالفبتی کِ اص ػَی اهشاد کؼت هی

 اًذیـِ، ٍاققِ ٍ ...( ٍ سهتبسی )تقْذ ٍ آهبدگی اهشاد ثشای اقذام( اػت.

 هفَْم ًگزش بِ فزٌّگ دهَکزاتیکساسی  ضاخص ۺ۱ٍل جد

 ّا هَلفِ خزدُ ابعاد ابعاد هفَْم

ًگشؽ ثِ 

هشٌّ  

 دهَکشاتیک

 ؿٌبختی

 آصادی

 ثیبى آصاداًِ

 آصادی تؾبّشات

 آصادی هغجَفبت

 حق هخبلفت ثب حکَهت

 آصادی اًتخبثبت

 ٍخَد احضاة هخبلف

 ثشاثشی اختوبفی

 َخِ ثِ هزّت، ًظاد، خٌغتیهیي حقَا ثشای ّوِ ثذٍى ت

 هثذٍدیت قذست ثشای سّجشاى 

 ًفَر ثشٍتوٌذاى دس ػبختبسّبی حکَهتی خلَگیشی اص افوبل

ًفَر سّجشاى ثشای ٍاگزاسی هـبغل حکَهتی ثِ  خلَگیشی اص افوبل

 ثؼتگبى

 تؼبّل )هذاسا(

 ّبی هخبلف دادى اخبصُ ثِ ثشگضاسی اختوبفبت ثِ ؿکل

 فقیذُ ػخٌشاًی اهشاد غیش ّناخبصُ ثِ 

 یذُفق ثشگضاسی تدوقبت ٍ افتشاضبت تَػظ احضاة غیش ّن
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 ساسی هفَْم ًگزش بِ فزٌّگ دهَکزاتیک ضاخص ۺ۱اداهِ جدٍل 

 ّا هَلفِ خزدُ ابعاد ابعاد هفَْم

ًگشؽ ثِ 

هشٌّ  

 دهَکشاتیک

 ؿٌبختی

 هـبسکت هذًی

 ًیّبی هذسى هذاخبصُ ثِ ؿشکت اهشاد دس اًدوي

 ّبی ػٌُتی هذًی هـبسکت اهشاد دس اًدوي

 ّبی فوَهیهـبسکت آگبّبًِ اهشاد دس ّوبیؾ

َافذ یجٌذی پب ثِ ق

 ثبصی

 ّب هَاهقت ثب حفؼ آسای فوَهی ٍ فذم تقلت دس آى

 دس چبسچَة قبًَى اًدبم کلیِ هقبلیت

 ّبگیشی ایدبد ؽشهیت ثشاثش ثشای اکثشیت اهشاد خبهقِ دس تلوین

 ثشاثش دس ًؾش گشهتي ؿْشًٍذاى دس ثشاثش قبًَى

 فبعفی

 آصادی

 ثیبى آصاداًِ

 آصادی تؾبّشات

 آصادی هغجَفبت

 ثشاثشی اختوبفی
 تیهیي حقَا ثشای ّوِ ثذٍى تَخِ ثِ هزّت، ًظاد، خٌغ

 ثشاثشی خٌؼیتی

 تؼبّل )هذاسا(
 ی هخبلفّب دادى اخبصُ ثِ ثشگضاسی اختوبفبت ثِ ؿکل

 ًشهؾ دس تقبهالت اختوبفی

 هـبسکت هذًی

 ّبی هذسى هذًیاخبصُ ثِ ؿشکت اهشاد دس اًدوي

 ّبی هذًی هـبسکت اهشاد دس اًدوي

 هـبسکت اهشاد دس احضاة هختلف

َافذ  یجٌذیپب ثِ ق

 ثبصی

 اخشا ٍ تؼشی قبًَى ثشای ّوِ آحبد خبهقِ

 قبًَى دس چبسچَة اًدبم کلیِ هقبلیت

 ّبگیشی ایدبد ؽشهیت ثشاثش ثشای اکثشیت اهشاد خبهقِ دس تلوین

 ثشاثش دس ًؾش گشهتي ؿْشًٍذاى دس ثشاثش قبًَى

 سهتبسی

 آصادی
 گیشی آصادی دس تلوین

 آصادی ثیبى

 ثشاثشی اختوبفی

 تیهیي حقَا ثشای ّوِ ثذٍى تَخِ ثِ هزّت، ًظاد، خٌغ

 خبًگیتقؼین هؼبٍی ٍؽبیف 

 ثشاثشی خٌؼیتی
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 ساسی هفَْم ًگزش بِ فزٌّگ دهَکزاتیک ۺ ضاخص۱جدٍل اداهِ 

 ّا هَلفِ خزدُ ابعاد ابعاد هفَْم

  

 تؼبّل )هذاسا(
 فقیذُ ٍ هخبلف اخبصُ ثِ ػخٌشاًی اهشاد غیش ّن

 یذُفق هقبؿشت ثب اهشاد غیش ّن

 هـبسکت هذًی

 ّبی ػٌُتی هذًی هـبسکت اهشاد دس اًدوي

 ّبی هذسى هذًی هـبسکت اهشاد دس اًدوي

 ّبی هذًی هـبسکت اهشاد دس هقبلیت

َافذ  یجٌذیپب ثِ ق

 ثبصی

 ّب هَاهقت ثب حفؼ آسای فوَهی ٍ فذم تقلت دس آى

 اخشا ٍ تؼشی قبًَى ثشای ّوِ آحبد خبهقِ
  

ّربیی اص ػربصهبى   ظگری اص دیذگبُ پبتٌبم، ػرشهبیِ اختوربفی فجربست اػرت اص ٍی    : ػشهبیِ اختوبفی

ّربی  یی خبهقِ سا اص عشیق تؼرْیل کرٌؾ  ساتَاًٌذ کب ّب کِ هیاختوبفی چَى افتوبد، ٌّدبسّب ٍ ؿجکِ

ای اص قرَاًیي  فٌَاى هدوَفِ ثِ یعَسکل (. ػشهبیِ اختوبفی ث11ِ-12: 1386تقبًٍی ثْجَد دٌّذ )هیلذ، 

ُ دس سٍاثرظ اختوربفی، ػربختبسّبی    ٍ ٌّدبسّب، الضاهبت )تقْذات(،سٍاثظ هتقبثل ٍ افتوبد حرک ؿرذ  

اػت کِ افضبی آى سا قبدس ثِ دػتیبثی ثرِ اّرذا     ؿذُ فیهشاتت ًْبدی خبهقِ تقش اختوبفی ٍ ػلؼلِ

 (.Colman, 1990: 134ػبصد )هی ؿبى یخوقی ٍ هشد

ّبیی اص ػبصهبى اختوبفی )اص قجیل ٌّدبسّب، ػت اص آى خٌجِا اص ًؾش پبتٌبم ػشهبیِ اختوبفی فجبست

ثِ هٌبهـ هـتشک  یبثی ّبی اختوبفی ٍ افتوبد هتقبثل( کِ ّویبسی ٍ ّوبٌّگی اهشاد سا ثشای دػت کِؿج

ثرشای ػرشهبیِ اختوربفی دس خْرت      یا کٌٌذُ يییکٌٌذ. ثب تَخِ ثِ ایي تقشیف، پبتٌبم ًقؾ تق تؼْیل هی

 (.1384، کشدى آى قبنل اػت )پبتٌبم ٍ ّوکبساى شتشیپز ثْجَد کیفیت صًذگی سٍصهشُ ٍ ّشچِ دل

ثرب یکرذیگش    -، اسصیبثی ٍ تَلیذ هثتَاٍتثلیل یِدػتشػی، تدض -ثخؾ 4ایي : ای هتغیش ػَاد سػبًِ

ِ   دٌّذ. ّش ثخؾ ػبیش قؼروت  ای سا ؿکل هی هثَس ثِ ػَاد سػبًِ یک سٍیکشد هْبست فٌرَاى   ّرب سا ثر

هثتَا ثرِ هرشد کورک    کٌذ. هثالً یبدگیشی تَلیذ  خضنی اص هشآیٌذ یبدگیشی غیشخغی ٍ پَیب پـتیجبًی هی

ِ   کٌذ تب آًچِ دیگشاى تَلیرذ کرشدُ   هی ِ   اًرذ سا ثر ِ ای تدض كرَست حشهر ّربی   کٌٌرذ  هْربست   ٍتثلیرل  یر

 کٌذ. ّب سا ثِ سٍی هشد ثبص هی ٍ اسصیبثی، اػتفبدُ اص ایٌتشًت ٍ گؼتشؽ دػتشػی ٍتثلیل یِتدض
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 ساسی هفَْم سزهایِ اجتواعی ۺ ضاخص۲جدٍل 

 ّا ضاخص خزدُ ابعاد ابعاد هفَْم

ػشهبیِ 
 اختوبفی

ّب ٍ  گشٍُ
 ّب ؿجکِ

تـبثِ خلَكیبت 
 ّب یگشٍّ ّن

 کٌن. هي ًؼجت ثِ دٍػتبًن احؼبع ًضدیکی ٍ ّوشًگی هی

 تقذاد دٍػتبى كویوی هشد

تقذاد اهشاد هبیل ثِ 
 کوک هبلی

اگش دچبس هـکل ؿَین، خَیـبًٍذاًوبى ٍقت خَد سا خْت حل آى 
 دٌّذ. ثشای هب اختلبف هی

گش الصم ثبؿذ ثؼتگبًوبى ثِ ثْتشیي ًثَ دس ساػتبی هٌبهـ هب فول ا
 خَاٌّذ کشد.

تقذاد اهشاد تَاًوٌذ 
 دس کوک هبلی

سا ثِ هب قشم  یبصؿٌبػٌذ، احتوبالً هجلغ هَسدً آؿٌبیبًی کِ هب سا هی
 دٌّذ. هی

تقذاد هشاخقیي 
 خْت دسیبهت کوک

خَد کَؿب  خبًَادُ هي دس هثل صًذگی خْت کوک ثِ ّوؼبیگبى
 ّؼتین.

افتوبد ٍ 
 اًؼدبم

 افتوبد ثیي ؿخلی
 داًن. گَین  ًوی كشاحت ثِ دیگشاى هی هغلجی سا ًذاًن ثِ اگش

 ّب، ٍاضح ٍ هـخق اػت. ًیت اهشاد دس دٍػتی

 بهتِی نیافتوبد تقو

 کٌن. اعشاهیبى خَد سا كبدا اسصیبثی هی
تبس کٌن کِ اٍ هتَخِ کٌن عَسی سه اگش اص کؼی خَؿن ًیبیذ، ػقی هی

 ؿَد.

 افتوبد ًْبدی

ّبی آى، افتوبد ثِ افتوبد ثِ ًیشٍی اًتؾبهی، افتوبد ثِ هؼبخذ ٍ ثشًبهِ
-ّب، افتوبد ثِ ثیوبسػتبىثبصاسیبى، افتوبد ثِ سٍحبًیت، افتوبد ثِ داًـگبُ

 ّب، افتوبد ثِ اداسات دٍلتی

 اًؼدبم
 خبًَادُ، هٌجـ آساهؾ ٍ ساحتی هي اػت.

 ًذ.الفٌَاى یک ؿخق اسصؽ قبن اعشاهیبًن ثشای هي ثِ

اقذام خوقی 
 ٍ ّوکبسی

کوک ثِ دیگشاى، 
تقبهل ثب دیگشاى، 
دسخَاػت ّوکبسی 
 ثب ًبآؿٌبیبى

 ساثغِ هي ثب ٍالذیٌن دٍػتبًِ اػت.
 کٌن. دس کبسّب ثِ افضبی خبًَادُ کوک هی
 حبضشم دس کبسّبی گشٍّی ؿشکت کٌن.

 هَاهقن. یبىوک اص ػَی ًبآؿٌبثب دسخَاػت ٍ تقبضبی ک
 ّب دس کبسّب ّوکبسی کٌن. فالقِ داسم تب ثب دیگش اهشاد ٍ غشیجِ

اعالفبت ٍ 
 استجبعبت

ّبی  اػتفبدُ اص سػبًِ
 اعالفبتی

ّبی اعالفبتی هثل سٍصًبهِ، هدلِ، ایٌتشًت ٍ ... اػتفبدُ  اص سػبًِ
 کٌن. هی
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 عیساسی هفَْم سزهایِ اجتوا ۺ ضاخص۲جدٍل اداهِ 

 ّا ضاخص خزدُ ابعاد ابعاد هفَْم

ػشهبیِ 
 اختوبفی

اعالفبت ٍ 
 استجبعبت

استجبط ثب  یثشقشاس
 ٍػبیل استجبعی

 اص عشیق ایٌتشًت )ایویل، چت( ثب دٍػتبًن دس استجبط ّؼتن.

اص عشیق تلفي ّوشاُ )ثشقشاسی توبع، اسػبل پیبهک( ثب دٍػتبًن دس 
 استجبط ّؼتن.

اًؼدبم 
اختوبفی ٍ 

 پزیشی غب اًق

ّب ثشای  هیضاى هالقبت
 اّذا  هختلف

 ؿَین. ّبی خذیذ هی دس سٍاثظ خَد هَخت آؿٌبیی ٍ دٍػتی

دس هرػؼبت ٍ  ًْبدّبی هختلف دٍػتبًی داسم کِ خْت اًدبم اهَس 
 کٌٌذ. ثب هب ّوکبسی هی

 یگشٍّ اًؼدبم دسٍى

 کٌن.ّبی اختوبفی هختلف هبیلن هغبثق ًؾش دیگشاى سهتبس  دس هَققیت

ثب دٍػتبًن ثبؿن ٍ دس اختوبفبت آًبى ؿشکت کٌن لزت  کِ یياص ا
 ثشم. هی

 دّین. گیشی سا ثب هـَست یکذیگش اًدبم هی دس گشٍُ دٍػتبى تلوین

 تَاًوٌذػبصی

هیضاى احؼبع ؿبدی 
ٍ قذست 

گیشی ٍ تغییش  تلوین
 ؿشایظ ثِ ًفـ خَد

 کٌن. هی ثب دٍػتبًن ثِ گشهی ٍ آغَؽ ثبص استجبط ثشقشاس

اگش دس گشٍُ دٍػتبى تلویوی گشهتِ ؿَد کِ هغبثق خَاػت هي 
 دّن.  ًجبؿذ، تلوین آًبى سا دس خْت ًؾش خَد تغییش هی

   
ؿَد تب ػرَاد   گیشد هشكتی ایدبد هی دػتشػی: صهبًی کِ دػتشػی دس ؿکل اثتذایی كَست هی -1

داسی ؿیَُ دػتشػری خرَد ثرِ     کل هقٌیكَست هذاٍم ثِ ؿ ای سؿذ ٍ تَػقِ یبثذ ٍ هخبعت ثِ سػبًِ

 .سٍص کٌذ ّب سا ثِ پیبم سػبًِ

ّربی ٍػریـ ٍ    ّبی پیربم  ای خَد دس صهیٌِ : فوَم هشدم دس حبل استقب ػَاد سػبًٍِتثلیل یِتدض -2

ّب دػت ثِ گضیٌؾ ثضًٌذ ٍ  گًَبگًَی ّوچَى ایٌتشًت ّؼتٌذ تب ثب داًؾ ًؼجی ثتَاًٌذ اص هیبى اًجَُ پیبم

 .یش کٌٌذّب سا تفؼ آى

ؿرَد ثبیرذ هرَسد     ای ٍ هَضَفبتی کِ ثِ آى پشداختِ هری  اسصیبثی: ّذ  اص ثشسػی ػَاد سػبًِ -3

ّبی گؼتشدُ  اص داًؾ هشتجظ ثب صهیٌِ یتَخْ اسصیبثی ٍ ػٌدؾ قشاس گیشد. اسصیبثی اًتقبدی ثش حدن قبثل

گیرشد،   ای كرَست هری   اختوبفی، هشٌّگی، اقتلبدی، ػیبػی ٍ تبسیخی کِ دس آى تَلیذ هثتَای سػبًِ

 .اػتَاس اػت

اهرب ایري    ؿرَد  یای كثجتی اص تَلیذ هتَى دیذُ ًور  تَلیذ هثتَا: اگشچِ دس تقشیف ػَاد سػبًِ -4

ای هثتَای آًالیي تَلیذ کشدُ ٍ هفبّین هرَسدًؾش خرَد سا    تَاًٌذ اص عشیق ػَاد سػبًِ ًکتِ کِ اهشاد هی
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 ,Vraga, Tully, Kotcher, Smithsonگشهتِ اػت )ًؾشاى قشاس هجبدلِ کٌٌذ هَسدتَخِ ثؼیبسی اص كبحت

& Broeckelman-Post, 2015.) 

 ای ساسی هفَْم سَاد رساًِ ۺ ضاخص۳جدٍل 

 ّا ضاخص ابعاد هفَْم

ػَاد 
 ای سػبًِ

 دػتشػی
 .کٌن ّب اػتفبدُ هی هقوَالً ثشای تکویل اعالفبت اص اًَاؿ سػبًِ

 .دّن ی هَسدفالقِ قشاس هیّب ٍقت ٍ صهبى هٌبػت ثشای اػتفبدُ اص سػبًِ

 ٍتثلیل یِتدض
 .دّن ّبی هقتجش سا هٌجـ کؼت اعالفبت قشاس هی سػبًِ

 دّن. هَسدثث  ٍ ثشسػی قشاس هیکٌن سا  ّبی هختلف دسیبهت هی ّبیی کِ اص سػبًِ پیبم

 اسصیبثی
 .ؿٌبخت کبهی اص چگًَگی کـف دسػتی ٍ ًبدسػتی اعالفبت داسم

 .ختوبفی، ػیبػی اعالفبت ثش اهکبسم اعالؿ داسماص اثشات هشٌّگی، ا

 تَلیذ هثتَا
 گزاسم. ّبی هدبصی ثِ اؿتشاک هی کٌن ٍ دس ؿجکِ ّبیی سا تَلیذ هی پیبم

 هشػتن کِ خَدم تَلیذ کشدُ ثبؿن. ّبیی سا ثشای دیگشاى هی ثیـتش پیبم
  

 گزایی ساسی هفَْم عام ۺ ضاخص۴جدٍل 

 ّا ضاخص هفَْم

 گشایی فبم

ًؾش هي سنیغ یک اداسُ ثبیذ تب آًدب کِ اهکبى داسد کبس اداسی ثؼتگبى ٍ اقَام خَیؾ سا  ثِ
 خبسج اص ًَثت اًدبم دّذ.

ثِ ًؾش هي اهؼش ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ثبیذ ثیي دٍػتبى ٍ آؿٌبیبى ًضدیک ثب دیگشاى دس صهیٌِ 
 سفبیت قَاًیي، توبیضی قبنل ًگشدد.
کبس، ؿشیک ٍ ّوکبس خَد سا اص اقَام ٍ ّوـْشیبى خَد ثِ ًؾش هي ثْتش اػت ّش کغ دس 

 ّب. اًتخبة کٌذ تب اص غشیجِ
 ّبیی کِ اص اقَام ٍ ًضدیکبى ّؼتٌذ ثْتش اػت. ثِ ًؾش هي صًذگی دس کٌبس ّوؼبیِ

اًذاصُ گزؿتِ، چٌذاى هقتجش  ٍسػَم قَهی ٍ هثلی هب ایي سٍصّب ثِ ّب ٍ آداة کٌن ػٌت هکش هی
 ًیؼت.

ّش کغ اٍل هتقلق ثِ کـَس خَد اػت تب هتقلق ثِ قَم، اػتبى یب ؿْشػتبى خَد  ثِ ًؾش هي
 ثبؿذ.

   
الگَیی پبسػرًَض اػرت. ایري     گشایی، یکی اص هتغیشّبی گشایی دس هقبثل خبف فبم: گشایی هتغیش فبم

ًؾبم  دّذ  ثب ٍسٍد ثِ ّبی ٍی سا تثت تیثیش قشاس هی هتغیشّب ثب ٍسٍد ثِ فشكِ اًتخبة کٌـگش، اًتخبة

اًدبهرذ  ثرب ٍسٍد ثرِ ػرغح خوقری، ثرِ تقشیرف ًقرؾ          ؿخلیتی کٌـگش، ثِ خلق فبدت اًتخبة هی
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ؿرًَذ. دس حبلرت    ّربی اسصؿری هٌتْری هری     پشداصًذ ٍ ثب ٍسٍد ثِ ػغح هشٌّگی، ثِ تکَیي هرالک  هی

لَیرت  ٍّبی ؿٌبختی تقرذم ٍ ا  ّبی قذسداًی ثش هالک گشایی کِ دس آى هالک گشایی، ثشخال  خبف فبم

ّب ثش قذسداًی تقرذم ٍ اٍلَیرت داسًرذ )هثورذی      ّبی ؿٌبختی اػت ٍ ایي هالک سًذ، تقذم ثب هالکدا

 (.60-62: 1390اكل، 

 8 اعتماد  و قابلیت 1اعتبار -8
ِ  یّرب  هٌؾَس ثشسػی اثقبد ٍ هرلفِ ثِ ؿرذُ ثرشای هتغیرش ٍاثؼرتِ )ًگرشؽ ثرِ هشٌّر          دسًؾشگشهتر

ّذ  خالكِ کشدى هقذاس صیبد اعالفبت »ُ گشهتِ ؿذ. دهَکشاتیک(، اص سٍؽ تثلیل فبهلی تیییذی ثْش

ّب ٍ یب اثقبد  ثیٌی اػت. دس ایي سٍؽ، هثقق اص فبهل هٌؾَس پیؾ ّب ثِ حذاقل تقذاد فبهل ثِ ٍ تقلیل آى

صًذ. دسٍاقـ،  ّب سا هثک هی صیشثٌبیی هتغیشّب ؿٌبخت قجلی داسد ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تثلیل فبهلی آى

گش قجل اص ایٌکِ تثلیل  کٌذ، ثذیي هقٌی کِ تثلیل گش هـخق هی ّب سا تثلیل هلدس ایي سٍؽ تقذاد فب

ًذ کِ چِ تقذاد فبهل سا ثبیذ ثِ کبس ثشد. ایي ؿیَُ سا تثلیل فبهلی تیییذی دا فبهلی سا ثِ کبس گیشد، هی

ی کرِ  ًفش اص ؿْشًٍذاى ػوٌبً 50ای هقبدل  هٌؾَس حدن ًوًَِ (. ثذیي300: 1388)هٌلَسهش، « ًبهٌذ هی

داس ثرَدى   ٍ هقٌری  KMOكَست تلبدهی اًتخبة ؿذًذ، ثِ ػراالت پشػـٌبهِ پبػخ دادًرذ. هیرضاى    ثِ

ّب هٌبػت تثلیل فبهلی ّؼتٌذ. ًتبیح تثلیل فبهلی ًـبى داد کِ ػِ ثقرذ   آصهَى ثبستلت، ًـبى داد دادُ

 ؿٌبختی، فبعفی ٍ سهتبسی، هجیي هتغیش ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ّؼتٌذ.

دس سٍؽ »پظٍّؾ ثشای تقییي قبثلیت افتوبد اص سٍؽ آلفبی کشًٍجبخ اػتفبدُ ؿرذُ اػرت.   دس ایي 

ؿرَد ٍ دس آى   ّب ثب کل ًوشُ اثضاس یب آصهَى ّوجؼتگی گشهتِ هری  تک گَیِ آلفبی کشًٍجبخ ثیي ًوشُ تک

ِ  سٍد اهشادی کِ دس گَیِ هقیٌی ًوشُ هقیٌی سا هی هشم ثش ایي اػت کِ اًتؾبس هی ّربی   گیشًذ دس گَیر

دس ساػتبی ػٌدؾ یک چیرض یرب    ؿذُ یّبی اثضاس عشاح گًَِ فول ًوبیٌذ، چَى ّوِ گَیِ دیگش ًیض آى

ؿَد، دسٍاقـ ثیي ًوشُ ّش گَیِ ثرب   ی هقیي ّؼتٌذ. دس اكل، ٍقتی آلفبی کشًٍجبخ هثبػجِ هی خلیلِ

قبیؼِ كَست ّب ه تک گَیِ ؿَد ٍ ثیي آى ٍ تغییشپزیشی کل تک کل ًوشُ ّش هشد ّوجؼتگی گشهتِ هی

ِ 167)ّوبى: « گیشد هی ًفرش اص ؿرْشًٍذاى    30ای هقربدل   (. ثب اًدبم یک تثقیق هقذهبتی ثب حدن ًوًَر

ثِ دػرت   70/0كَست تلبدهی اًتخبة ؿذًذ، هیضاى آلفبی کشًٍجبخ ثشای هتغیشّب ثبالی  ػوٌبًی کِ ثِ

 (. 1386آهذ، کِ دس فلَم اًؼبًی هیضاى آلفب هَسدقجَل اػت )ادسیؼی، 

 ....................................................................................................................  
1 . Validity 
2 . Reliability 
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 های تحقیق یافته -ت

 های توصیفی یافته -1

 ای ۺ تَسیع فزاٍاًی ٍ درصدی هتغیزّای سهی۵ٌِجدٍل 

 ٍضعیت تأّل هٌطقِ سکًَت )در سوٌاى( جٌسیت 

 هتیّل هدشد هشکض خٌَة غشة ؿوبل ؿشا صى هشد 
خذاؿذُ 
 اص ّوؼش

ّوؼش 
 ؿذُ هَت

 8 14 207 149 67 63 44 118 86 185 191 هشاٍاًی

 2.1 3.7 54.8 39.4 17.7 16.7 11.6 31.2 22.8 49.2 50.8 دسكذ هقتجش
   

ًیوی اص ًوًَِ سا  یجبًآهذُ اص خذٍل هَا، تقش دػت عجق ًتبیح ثِ ؿذُ یثب تَخِ ثِ حدن ًوًَِ ثشسػ

دسكرذ ؿرشا    22دسكذ حدن ًوًَِ اص ؿوبل ػوٌبى،  31اًذ.  هشداى ٍ ًیوی دیگش سا صًبى تـکیل دادُ

 54دسكرذ اص غرشة ػروٌبى ّؼرتٌذ.      11دسكذ خٌَة ػوٌبى ٍ  16بى، دسكذ هشکض ػوٌ 17ػوٌبى، 

 دسكذ هدشد ّؼتٌذ. 40 یجبًدسكذ حدن ًوًَِ هتیّل ّؼتٌذ ٍ تقش

 ۺ تَسیع فزاٍاًی ٍ درصدی ًگزش بِ هتغیزّای اصلی۶جدٍل 

 
ًگزش بِ فزٌّگ 

 دهَکزاتیک
 گزایی عام ای سَاد رساًِ سزهایِ اجتواعی

 ثبال هتَػظ پبییي ثبال هتَػظ پبییي ثبال َػظهت پبییي ثبال هتَػظ پبییي 

 45 254 79 64 267 47 120 222 36 67 262 49 هشاٍاًی

 11.9 67.2 20.9 16.9 70.6 12.4 31.7 58.7 9.5 17.7 69.3 13 دسكذ هقتجش
 

دسكذ پبػرخگَیبى   69آهذُ اص خذٍل هَا، ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک هیبى  دػت عجق ًتبیح ثِ

دسكذ  70ای  دسكذ پبػخگَیبى دس حذ هتَػظ اػت. ػَاد سػبًِ 58ػشهبیِ اختوبفی  هتَػظ اػت.

 دسكذ پبػخگَیبى دس حذ هتَػظ اػت. 67گشایی  پبػخگَیبى دس حذ هتَػظ اػت. فبم

 های استنباطی یافته -8

 ها بررسی فرضیه -8-1

 داسد. سػذ ثیي ػشهبیِ اختوبفی ٍ ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ساثغِ ٍخَد ثِ ًؾش هی

 

 



 
 رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش به فرهنگ دموکراتیک )موردمطالعه شهروندان شهرستان سمنان( بررسی

 

 

 
19 

 ۺ آسهَى ضزیب ّوبستگی پیزسَى بیي سزهایِ اجتواعی ٍ ًگزش بِ فزٌّگ دهَکزاتیک۷جدٍل 

 سزهایِ اجتواعی 

 ًگزش بِ فزٌّگ دهَکزاتیک
r .414** 

Sig .000 

N 378 
 

ثب ػشهبیِ  =0.000Sigدسكذ ثب ػغح هقٌبداسی 95ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک دس هبكلِ اعویٌبى 

 =0.41rگی هقٌبداسی داسد ٍ ثب تَخِ ثِ قذس هغلق ضشیت ّوجؼتگی کِ ثشاثش اػت ثب اختوبفی ّوجؼت

فالهت ایي ضشیت کِ هثجت اػت گَیبی خْت هؼتقین ساثغِ ثیي  .ؿَد ؿذت ساثغِ قَی اسصیبثی هی

دیگش ّشچِ ػشهبیِ اختوبفی اهضایؾ یبثذ، ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ًیرض   فجبست ثِ اػت.دٍ هتغیش 

 گیشد ٍ ثبلقکغ. سدپزیشؽ قشاس هیثیـتش هَ

 ای ٍ ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ساثغِ ٍخَد داسد. سػذ ثیي ػَاد سػبًِ ثِ ًؾش هی

 ٍ ًگزش بِ فزٌّگ دهَکزاتیک ای ۺ آسهَى ضزیب ّوبستگی پیزسَى بیي سَاد رسا۸ًِجدٍل 

 ای سَاد رساًِ 

 ًگزش بِ فزٌّگ دهَکزاتیک
r .329** 

Sig .000 

N 378 
 

ثب ػرَاد   =0.000Sigدسكذ ثب ػغح هقٌبداسی 95شؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک دس هبكلِ اعویٌبى ًگ

 =0.32rثب تَخِ ثِ قذس هغلق ضشیت ّوجؼتگی کِ ثشاثش اػرت ثرب    .ای ّوجؼتگی هقٌبداسی داسد سػبًِ

فالهت ایي ضشیت کِ هثجت اػت گَیبی خْت هؼرتقین ساثغرِ    .ؿَد ؿذت ساثغِ هتَػظ اسصیبثی هی

یبثذ، ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ًیض  ای اهضایؾ  دیگش ّشچِ ػَاد سػبًِ فجبست . ثِاػتهتغیش  ثیي دٍ

 گیشد ٍ ثبلقکغ. ثیـتش هَسدپزیشؽ قشاس هی

 گشایی ٍ ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ساثغِ ٍخَد داسد. سػذ ثیي فبم ثِ ًؾش هی

 زٌّگ دهَکزاتیکگزایی ٍ ًگزش بِ ف ۺ آسهَى ضزیب ّوبستگی پیزسَى بیي عام۹جدٍل 

 گزایی عام 

 ًگزش بِ فزٌّگ دهَکزاتیک
r .267** 

Sig .000 

N 378 
 

ثرب   =0.000Sigدسكرذ ثرب ػرغح هقٌربداسی     95ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک دس هبكلِ اعویٌربى  

 =0.26rثب تَخِ ثِ قذس هغلق ضشیت ّوجؼتگی کِ ثشاثش اػت ثرب   .گشایی ّوجؼتگی هقٌبداسی داسد فبم
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فالهت ایي ضشیت کِ هثجت اػت گَیبی خْت هؼرتقین ساثغرِ    .ؿَد هتَػظ اسصیبثی هی ؿذت ساثغِ

یبثذ، ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ًیرض   گشایی اهضایؾ  دیگش ّشچِ فبم فجبست ثبؿذ. ثِ ثیي دٍ هتغیش هی

 گیشد ٍ ثبلقکغ. ثیـتش هَسدپزیشؽ قشاس هی

 رگرسیون چند متغیره تحقیق -8-8

گشایری ثرش ًگرشؽ ثرِ هشٌّر        ای ٍ فربم  ی ػشهبیِ اختوبفی، ػَاد سػبًِسػذ هتغیشّب ثِ ًؾش هی

 دهَکشاتیک هرثش اػت.

  ِ ای ٍ  ثب تَخِ ثِ هقٌبداسی آصهَى ّوجؼتگی پیشػَى ثیي هتغیشّبی ػشهبیِ اختوبفی، ػرَاد سػربً

ػت، حبل دس ایٌدب خْرت  اآصهَى سگشػیَى  ؿشط یؾگشایی ثب ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک کِ پ فبم

گشایی ثش ًگرشؽ ثرِ هشٌّر  دهَکشاتیرک اص      ای ٍ فبم هیضاى تیثیش ػشهبیِ اختوبفی، ػَاد سػبًِ تقییي

اػت. ثِ کوک ایي سٍؽ ػِ هذل ثشای تجیریي هتغیرش   اػتفبدُ ؿذُ Stepwiseسگشػیَى خغی ثب سٍؽ 

 اػت  ٍاثؼتِ پیـٌْبد ؿذُ

 ػشهبیِ اختوبفی  -

  گشایی ػشهبیِ اختوبفی، فبم -

 ای. گشایی، ػَاد سػبًِ ی، فبمػشهبیِ اختوبف -

 ضدُ بیٌی ۺ هدل رگزسیَى پیص۱۱جدٍل 

 یافتِ یلضزیب تعد (R2هجذٍرضزیب تعییي ) هدل

3 .267 .261 
 

آهذُ ثشای تجییي ًگشؽ ثرِ هشٌّر     دػت ثِ (R2)ثب تَخِ ثِ ًتبیح خذٍل ثبال، هقذاس ضشیت تجییي 

% تَػرظ  26هشٌّ  دهَکشاتیک ثِ هیرضاى   اػت  دسٍاقـ ًگشؽ ثِ R2=0.26دهَکشاتیک دس هذل ثبال 

 ؿَد. ای تجییي هی گشایی، ػَاد سػبًِ ػشهبیِ اختوبفی، فبم

 تحلیل مسیر -8-3

ؿرذُ   اػتخشاج  Betaؿَد کِ ثب تَخِ ثِ ضشایت  تثلیل هؼیش دس ایي هقبلِ دس ػِ هشحلِ اًدبم هی

كَست  قل ثش هتغیش ٍاثؼتِ ثِّشیک اص هتغیشّبی هؼت یشهؼتقیناص خذاٍل سگشػیًَی اثشات هؼتقین ٍ غ

 ػت:اصیش هثبػجِ ؿذُ
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 ۺ تحلیل هسیز هزحلِ اٍل۱۱جدٍل 

 

ضزایب رگزسیًَی 
 استاًداردًطدُ

ضزایب رگزسیًَی 
 .t Sig استاًداردضدُ

B Std. Error Beta 

 000. 6.771  7.610 51.529 هقذاس ثبثت

 000. 5.863 288. 051. 300. اختوبفی ػشهبیِ

 000. 4.872 239. 167. 815. ای سػبًِ ػَاد

 000. 5.738 259. 257. 1.474 ییگشا فبم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوَدار تحلیل هسیز هزحلِ اٍل. ۱ضکل 

 ۺ تحلیل هسیز هزحلِ دٍم۱۲جدٍل 

 
ضزایب رگزسیًَی استاًدارد 

 ًطدُ

ضزایب رگزسیًَی 
 .t Sig استاًداردضدُ

B Std. Error Beta 

 000. 10.340  6.766 69.961 هقذاس ثبثت

 000. 8.969 420. 153. 1.373 ای سػبًِ ػَاد

 001. 3.334 156. 255. 851. ییگشا فبم

  ِ گشایری هتغیشّربی هؼرتقل     ای ٍ فربم  دس ایي هشحلِ ػشهبیِ اختوبفی هتغیش ٍاثؼتِ ٍ ػرَاد سػربً

 ّؼتٌذ.
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 ًوَدار تحلیل هسیز هزحلِ دٍم. ۲ضکل 

 ۺتحلیل هسیز هزحلِ سَم۱۳جدٍل 

 
ضزایب رگزسیًَی استاًدارد 

 ًطدُ

 ضزایب رگزسیًَی
 .t Sig استاًداردضدُ

B Std. Error Beta 

 000. 17.279  1.702 29.409 هقذاس ثبثت

 045. 2.010- 103.- 086. 172.- گشایی فبم
 

 گشایی هتغیش هؼتقل اػت. ای هتغیش ٍاثؼتِ ٍ فبم دس ایي هشحلِ ػَاد سػبًِ

 

 

 

 

 

 
  

 ًوَدار تحلیل هسیز هزحلِ سَم. ۳ضکل 

 زّای هستقل بز هتغیز ٍابستِهستقین ٍ غیزهستقین هتغی زاتیۺ هجوَع تأث۱۴جدٍل 

 اثزات غیزهستقین اثزات هستقین هتغیز هستقل
هستقین ٍ  زاتیهجوَع تأث

 غیزهستقین ّز هتغیز

 28/0 _ 28/0 ػشهبیِ اختوبفی

 26/0 01/0 25/0 گشایی فبم

 23/0 - 23/0 ای ػَاد سػبًِ
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 :اػتكَست صیش  دس ًْبیت ضشایت سگشػیًَی هذل تثقیق ثِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ًوَدار ًْایی تحلیل هسیز. ۴ضکل 

 گیری نتیجه

ًیوی اص ًوًَِ سا هشداى ٍ ًیوی دیگرش سا صًربى تـرکیل     یجبًًتبیح تَكیفی حبکی اص آى اػت کِ تقش

 16دسكذ هشکرض ػروٌبى،   17دسكذ ؿشا ػوٌبى،  22دسكذ حدن ًوًَِ اص ؿوبل ػوٌبى،  31 .اًذ دادُ

 یجربً هتیّرل ٍ تقش دسكرذ حدرن ًوًَرِ    54دسكذ اص غشة ػروٌبى ّؼرتٌذ.   11دسكذ خٌَة ػوٌبى ٍ 

 .دسكذ حدن ًوًَِ داسای تثلیالت لیؼبًغ ّؼتٌذ50 یجبًتقش .دسكذ هدشد ّؼتٌذ40

 58دسكذ پبػرخگَیبى هتَػرظ اػرت. ػرشهبیِ اختوربفی      69ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک هیبى 

دسكرذ   67گشایری   دسكذ پبػخگَیبى اػت. فربم  70ای  دسكذ پبػخگَیبى هتَػظ اػت. ػَاد سػبًِ

 َػظ اػت.پبػخگَیبى هت

گشایی اهضایؾ یبثرذ،   فبم ٍ ای ػَاد سػبًِ ،دّذ کِ ّشچِ ػشهبیِ اختوبفی ّب ًـبى هی ًتبیح هشضیِ

 ٍ ثبلقکغ.  گیشد ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک ًیض ثیـتش هَسدپزیشؽ قشاس هی

گشایری ٍ ػرَاد    دّذ ّش ػِ هتغیش ػشهبیِ اختوبفی، فبم آهذُ اص تثلیل هؼیش ًـبى هی دػت هذل ثِ

گشایی ٍ ػَاد  گزاسًذ. دٍ هتغیش فبم ای ثِ ؿکل هؼتقین ثش ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک تیثیش هی بًِسػ

گشایی اص عشیق تیثیش ثش ػشهبیِ  ای ثِ ؿکل غیشهؼتقین ًیض ثش هتغیش ٍاثؼتِ هرثش ّؼتٌذ. هتغیش فبم سػبًِ

ای اص عشیق تیثیش ثش ػرشهبیِ   ای ثش هتغیش ٍاثؼتِ هرثش اػت ٍ هتغیش ػَاد سػبًِ اختوبفی ٍ ػَاد سػبًِ

ّش ػِ هتغیرش تریثیشی هؼرتقین ٍ     یعَسکل گزاسد. ثِ اختوبفی ثش ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک تیثیش هی
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 28هثجت ثش ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک داسًذ. اصلثبػ هیضاى تیثیشگزاسی، هتغیش ػشهبیِ اختوبفی ثرب  

ای  دسكذ ثیـتش اص هتغیش ػَاد سػبًِ 26گشایی ثب  دسكذ ثیـتش اص دٍ هتغیش دیگش هرثش اػت ٍ هتغیش فبم

دسكرذ ثرش ًگرشؽ ثرِ      23ای ثِ هیرضاى   گزاسًذ ٍ دس ًْبیت هتغیش ػَاد سػبًِ ثش هتغیش ٍاثؼتِ تیثیش هی

 گزاسد.  هشٌّ  دهَکشاتیک تیثیش هی

ًتبیح ّبی صیش اؿبسُ کشد:  تَاى ثِ پظٍّؾ هٌؾَس هقبیؼِ ًتبیح تثقیق حبضش ثب پیـیٌِ پظٍّؾ هی ثِ

دّرذ کرِ ثریي ػرشهبیِ اختوربفی ٍ ًگرشؽ ثرِ دهَکشاػری دس ثریي           ( ًیض ًـبى هی1396صادُ ) حبخی

 ِ ( 1394ّربی تثقیرق رٍالفقربسی )   داًـدَیبى داًـگبُ تْشاى ساثغِ ٍخَد داسد. ّوچٌیي ًتبیح ٍ یبهتر

داسد  حبکی اص آى اػت کِ ثیي ػشهبیِ اختوبفی ٍ ًگشؽ ثِ دهَکشاػی ثِ لثبػ آهبسی ساثغرِ ٍخرَد  

تَاى ًتیدِ گشهت کِ ثریي ػرشهبیِ اختوربفی ٍ ًگرشؽ ثرِ دهَکشاػری ثریي داًـردَیبى         هی سٍ یياصا

ّبی ػشاػشی، فلَم پضؿکی، آصاد اػالهی، پیبم ًَس دس خوَْسی اػالهی ایشاى ثِ لثبػ آهبسی داًـگبُ

ختوبفی دس هیربى  دّذ ثب اهضایؾ ػشهبیِ ا ( ًـبى هی1391ّبی تثقیق فؾیوی )ساثغِ ٍخَد داسد. یبهتِ

« هشػری کرَسح  »یبثذ. گرضاسؽ ػربصهبى   داًـدَیبى، ػغح ؿْشًٍذی دهَکشاتیک آًبى ًیض اهضایؾ هی

ّبیی کِ اهشاد سا قبدس ثِ فولکرشد   ٌّدبسّب، سٍاثظ ٍ ؿجکِ-دّذ کِ ػشهبیِ اختوبفی ( ًـبى هی2017)

تجبط داسد. خَاهـ ثب ػشهبیِ ای ثب تَػقِ هثجت ٍ ًتبیح خَة صیؼتي  اس عَس هضایٌذُ ثِ -ػبصد خوقی هی

ثرِ تثلریالت     آهیض کوتش ٍ خشم کوتش، دػتشػی ّبی خـًَت اختوبفی ثبالتش، ػالهت ثیـتش، دسگیشی

کٌٌذ. ؿَاّذ حبکی اص آى اػت کِ خرَاهقی کرِ ػرشهبیِ     ثیـتش ٍ سؿذ اقتلبدی ثیـتشی سا تدشثِ هی

داسًذ، دس هَققیت ثْتشی ثشای هقبثلِ ثب  ّبی هذًی سا دس اختیبس ّبی اختوبفی ٍ اًدوي هتٌَفی اص ؿجکِ

ّربی خذیرذ قرشاس داسًرذ. ٍیدیربى پریالی ٍ        پزیشی، حل اختالهبت ٍ اػتفبدُ اص هشكرت  هقش ٍ آػیت

دس پیوبیـی دس چْبس کـَس آهشیکبی التیي ثرِ   2005-2006ّبی  ( کِ دس هبكلِ ػبل2011ّوکبساى )

ِ ّبی دهَکشاتیک  ػٌدؾ ساثغِ ػشهبیِ اختوبفی ٍ ًگشؽ ّربی دهَکشاتیرک سا ثرب     اًرذ، اسصؽ  پشداختر

ًگرشؽ   -3ًگشؽ ثِ آصادی اًذیـِ،  -2هیضاى دهَکشاتیک ثَدى قَاًیي هثلی،  -1چْبس ػرال دسثبسُ 

اًذ. ًتبیح تثلیل الکغ ٍاى ػیکل  ًگشؽ ثِ آصادی هزّت هَسد ػٌدؾ قشاس دادُ -4ثِ آصادی ثیبى ٍ 

ّربی خبهقرِ هرذًی ٍ ثثر  ػیبػری،       کت دس ػربصهبى ( ًـبى داد کِ ساثغِ هقٌبداسی ثیي هـبس2003)

 افتوبد ػیبػی ٍ حوبیت اص دهَکشاػی ٍخَد داسد.

ثِ استجبط هتقبثرل ثریي    یعَسکل دّذ کِ ػشهبیِ اختوبفی ثِ ّبی هَخَد ًیض ًـبى هی ثشسػی ًؾشیِ

کرین،  پرشداصاى کالػریک )هربسکغ، دٍس    پشداصد، اص دیذگبُ ًؾشیِّبی آى دس یک خبهقِ هی اهشاد ٍ کٌؾ
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پشداصاى هذسى )ثَسدیَ، هَکَیبهب، پبتٌبم، کلوري، ثیکرش، لریي، گیرذًض،      صیول، هبکغ ٍثش( گشهتِ تب ًؾشیِ

تَاًذ دس کِ هی یا فٌَاى یک هٌجـ هفیذ ٍ یب ثبلقَُ ایٌگلْبست ٍ ...( ّوگی ثش ٍخَد ػشهبیِ اختوبفی ثِ

 اًذ.تیکیذ ٍسصیذُ ایفب کٌذ، یّبی اختوبفی هیبى اهشاد ٍ خبهقِ ًقؾ هْوتؼْیل کٌؾ

ّب ٍ تَاًربیی  عَس هثجت، كالحیت ّب ثِ آلوًَذ ٍ ٍسثب ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ فضَیت دس ػبصهبى

تَاًذ ثش حکَهت تریثیش  دّذ. ؿخق اص ًؾش رٌّی افتقبد داسد کِ هی هذًی اهشاد سا تثت تیثیش قشاس هی

ٍلی ّویي آهبدگی رٌّری صهیٌرِ تَاًربیی    داؿتِ ثبؿذ، ٍلی هوکي اػت لضٍهبً ثِ پیبهذ فولی ًیبًدبهذ. 

(. ثشم ٍ ساى Almond & Werba, 1965: 300-324دّذ ) ػیبػی )هـبسکت ػیبػی( اهشاد سا اهضایؾ هی

ّبی خبهقِ هرذًی سا   تقذادی اص هتغیشّب اص خولِ هذاسا، افتوبد هتقبثل، فضَیت ٍ هـبسکت دس ػبصهبى

دٌّذ. ایٌگلْربست ٍ ٍلرضل هقتقذًرذ     سد تیکیذ قشاس هیکِ ثش هشٌّ  ػیبػی دهَکشاتیک تیثیش داسًذ، هَ

هٌذی اص صًذگی ثیـتش ثبؿذ، اهکربى   ّشچِ دس کـَسی افتوبد اختوبفی ثیي اهشاد ثبالتش ثبؿذ ٍ سضبیت

 (. Inglehart & Welzel, 2002گیشی ًْبدّبی دهَکشاتیک ثیـتش اػت ) ؿکل

 و راهکارها ها یشنهادپ
ّربی   ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک، ثقذ سهتبسی اػرت، اػرتفبدُ اص سٍؽ   یکی اص اثقبد ًگشؽ کِ ییاصآًدب

کٌذ. یکی اص اثقبد ًگشؽ  تش آى کوک هی کیفی دس کٌبس سٍؽ کوی ثِ دسک ایي هفَْم ٍ ؿٌبخت ٍاققی

هٌؾَس تقَیت ایي ثقذ، ثبیرذ دس خْرت هرشاّن کرشدى      ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک، هـبسکت هذًی اػت. ثِ

اًدوي هقبالى هرذًی،  ذ ػبصهبى ّبی هشدم ًْبد ٍ غیشدٍلتی هثل هبًٌ ّبی دٍلتی ٍ صهیٌِ هـبسکت ثخؾ

هؼبخذ ٍ هشاکض دیٌی تالؽ خذی ًوَد. آصادی ٍ ثشاثشی دٍ ثقذ اص ًگرشؽ ثرِ هشٌّر  دهَکشاتیرک     

ِ  ّؼتٌذ. ایي اثقبد دس ثیـتش هَاقـ دس هجبح  ػیبػی هغش  ّؼتٌذ، حبل فٌرَاى   آًکِ آصادی ٍ ثشاثشی ثر

ى هشٌّ  خبًَادُ ثبیذ هَسدتَخِ قشاس گیشد. تَخِ یکؼبى ثِ هشصًذ دختش ٍ پؼش اهشی اختوبفی اص دسٍ

ُ ؿشٍؿ ؿَد تب قبثرل  ّبی دػت ٍ پبگیش خٌؼیتی ثْتش اػت اص خبًَاد ثٌذی دس خبًَادُ ٍ حز  تقؼین

ای هؼتقین ٍ هثجت ثب ًگشؽ ثِ هشٌّ  دهَکشاتیک  ای ساثغِ تؼشی ثِ خبهقِ ثبؿذ. دس ایي ػَاد سػبًِ

ّبی اختوربفی هدربصی سٍ ثرِ هضًٍری داسد،      ؿجکِ یظٍُ ثِّبی هختلف  اػتفبدُ اص سػبًِ اصآًدبکِ داسد.

ّربی   هیضاى ٍ ًثَُ اػتفبدُ اهشاد اص هضبی هدبصی ثبیذ هَسدتَخِ قشاس گیشد ٍ آهَصؽؿَد  پیـٌْبد هی

ِ   »الصم دس اختیبس آًبى قشاس گیشد. کتربة آهَصؿری    ٍم آهرَصؽ  کرِ دس دٍسُ د « ای تفکرش ٍ ػرَاد سػربً

ّربی ػرٌی    ترش ٍ ثرشای گرشٍُ    ؿَد اقذام هْوی اػت کِ ثْتش اػت دس اثقبد ٍػیـ هتَػغِ تذسیغ هی
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ّبی ًؾشی ٍ فولی ًیض عشاحی ؿَد چشاکِ ثؼیبسی اص ثضسگؼبالى ًیض ثِ ایري   هختلف ّوشاُ ثب آهَصؽ

 ّب ًیبص داسًذ. آهَصؽ

 منابع 

 منابع فارسی -الف

 ( ًِخضٍُ آه1386ادسیؼی، اهؼب ،)بس پیـشهتِ، تْشاى، داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ تْشاى ؿوبل. 

 تشخورِ  « ّبی هرذًی دهَکشاػی ٍ ػٌت»(، 1380) پبتٌبم، ساثشت  لئًَبسدی، سٍثشت ٍ ًبًتی، ساهبنال

 ی ػالم.هثوذتقی دلفشٍص، تْشاى اًتـبسات سٍصًبهِ

 ًبهرِ   هَکشاػری، پبیربى  (، ثشسػی ساثغِ ػشهبیِ اختوبفی ٍ ًگشؽ ثرِ د 1397صادُ، حوذاهلل ) حبخی

 کبسؿٌبػی اسؿذ، داًـگبُ ؿبّذ.

 ،پشّبم، تْشاى: ًـش هشکض. ثبقش تشخوِ اختوبفی کبس ینتقؼ دسثبسُ (،1381اهیل ) دٍسکین 

 ( 1394رٍالفقبسی، فلی ،)«هغبلقِ هرَسدی  « ثشسػی ساثغِ ػشهبیِ اختوبفی ثش ًگشؽ ثِ دهَکشاػی

 اسؿذ، داًـگبُ تْشاى. ًبهِ کبسؿٌبػی ، پبیبى«داًـدَیبى ج.ا.ایشاى

 ( ػَاد سػب1385ًِؿکشخَاُ، یًَغ .) ِ32-27(، 4) 17، هللٌبهِ سػبًِای.  ی فقیذُ ای، یک هقبل. 

 ( 1391علَفی، فلی .)ًِتْشاى: دهتش هغبلقبت ی یبدگیشی ٍ ػٌدؾ ای، دسآهذی ثش ؿیَُ ػَاد سػب .

 ّب. سیضی سػبًِ ٍ ثشًبهِ

 ،هبیِ اختوبفی ثب ؿْشًٍذی دهَکشاتیک )هغبلقرِ هرَسدی   ثشسػی ساثغِ ػش»(، 1391ّبخش ) فؾیوی

 .ًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ، داًـگبُ ؿبّذ ، پبیبى«داًـگبُ تْشاى(

 ( 1386هیلذ، خبى ،)«تشخوِ غالهشضب غفبسی ٍ حؼریي سهضربًی، تْرشاى، ًـرش     « ػشهبیِ اختوبفی

 .کَیش

 ،ػشهبیِ اختوبفی ٍ (، دیي1383) هقلَهی، سضب یققَة ٍ احوذی، هثوذ  گٌدی، هثوَد  کتبثی ،
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 . 169-192، 17تَػقِ اختوبفی هشٌّگی، هدلِ پظٍّـی فلَم اًؼبًی داًـگبُ اكفْبى، ؽ 

 ( اسصؽ1391کالًتشی، هیتشا ،)ًبهرِ   ّب )هغبلقِ هَسدی دس ؿْش ػبسی(، پبیربى ّبی دهَکشاتیک ًؼل

 کبسؿٌبػی اسؿذ، داًـگبُ هبصًذساى.

 ( 1377گیذًض، آًتًَی ،)«تشخوِ هثؼي ثالثی، چبح اٍل، ًـش هشکض.«ِپیبهذّبی هذسًیت ، 

 ( 1393هبًْبین، کبسل« ) ٌّتشخوِ پشٍیض اخاللی، تْشاى، ًـش ًی«دهَکشاتیک ؿذى هش ،. 

 1390اكل، فجربع )  هثوذی     ِ ؿٌبػری ایرشاى اهرشٍص، تْرشاى:      (، گرٌح سایگربى: دسآهرذی ثرش خبهقر

 .ؿٌبػبى خبهقِ

 اثغرِ اثقربد ػرشهبیِ اختوربفی ٍ هـرشٍفیت      (، ثشسػی س1392هش، ًدبت ٍ ًدفی، داٍٍد )هثوذی

ػیبػی )هغبلقِ هَسدی: داًـگبُ اكفْبى(، هللٌبهِ تَػقِ اختوبفی )تَػقِ اًؼبًی ػربثق(، دٍسُ  

 .155-181، ثْبس، 3، ؿوبسُ 7

 ( سٍؽ1388هٌلَسهش، کشین ،) ِّبی کبهپیَتشی، تْشاى: اًتـبسات  ّبی پیـشهتِ آهبسی ّوشاُ ثب ثشًبه

 داًـگبُ تْشاى.

 ّ( دگشگًَی ػبختبسی حَصُ فوَهی کبٍؿی دس ثربة خبهقرِ ثرَسطٍایی،    1384بثشهبع، یَسگي ،)

 تشخوِ خوبل هثوذی، ًـش اهکبس. 
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