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چکیدٌ
هطبضوت ارتوبيی يٌػطی ولیسی زض تَسًِ است ٍ ايتوبز ارتوبيی یىی اظ هْنتطیي يَاهلی است وِ ثستط
هطبضوت ارتوبيی ضا فطاّن هیوٌسّ .سف اظ ایي پژٍّص ثطضسی ضاثكِ ثیي ايتوبز ارتوبيی ٍ هطبضوت
ارتوبيی زض ثیي ضْطًٍساى ضْط ًَضآثبز است .ربهًِی آهبضی تحمیك يجبضت است اظ ولیِی افطاز  16سبل
ثِ ثبالی ضْط ًَضآثبز وِ ثط اسبس سطضوبضی ً 20800 ،1385فط است .حزن ًوًَِ ً 356فط است وِ ثب
استفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ثسست آهسُ است .زض ایي پژٍّص اظ ضٍش ًوًَِگیطی ذَضِای تػبزفی استفبزُ
ضسُ است ،ثِ غَضتی وِ اثتسا ضْط ًَضآثبز ثط اسبس ٍیژگیّبی ارتوبيی ٍ التػبزی ثِ پٌذ ذَضِ تمسین ٍ
سپس ًوًَِّب ثِ ضٍش تػبزفی اظ ّط ذَضِ اًتربة ضسًس .ضٍش تحمیك پیوبیطی ٍ ثطای روىآٍضی
اقاليبت اظ پطسطٌبهِی هحمك سبذتِ استفبزُ ضسُ است .چْبضچَة ًهطی تحمیك ًهطیِی سطهبیِی
ارتوبيی پبتٌبم ،ایٌگلْبضت ،ولوي ٍ ظتَهپىب است .ثطای تحلیل زازُّب ٍ آظهَى فطؾیِّبی تحمیك اظ آظهَى t
زٍ ًوًَِای هستمل ،آظهَى ٍاضیبًس یهقطفِ ،ؾطیت ّوجستگی (پیطسَى) ٍ تحلیل هسیط استفبزُ ضس.
ًتبیذ تحمیك ًطبى هیزّس ثیي هتغیطّبی ايتوبز فطزی ،ايتوبز ًْبزی ،رٌس ٍ هطبضوت ارتوبيی ضاثكِی
ه خجت هًٌبزاض ٍرَز زاضز .ثیطتطیي هیعاى هطبضوت هطثَـ ثِ هطزاى ٍ ضبغلیي استً .تبیذ تحلیل ضگطسیَى
ًطبى هیزّس وِ ايتوبزی ًْبزی ٍ رٌس ثیطتطیي هیعاى تأحیط ضا ثط هطبضوت ارتوبيی زاضز.
کلید ياشٌَا :هطبضوت ارتوبيی ،ايتوبز ارتوبيی ،ايتوبز ًْبزی ،سطهبیِی ارتوبيی ٍ ايتوبز فطزی،
ضْطًٍساى

 -1استبزیبض زاًطىسُ يلَم ارتوبيی زاًطگبُ ضاظی
 -2وبضضٌبسی اضضس ربهًِ ضٌبسی

Email: moh_sabzehei@yahoo.com
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مقدمٍ ي طرح مسألٍ
هطبضوت ارتوبيی فًبلیتّبی اضازی است وِ اظ قطیك آىّب ايؿابی ربهًاِ زض اهاَض هحال
ظًسگی ضطوت هیوٌٌس ٍ ثِ غَضت هستمین ٍ غیطهستمین زض ضىل زازى ثِ حیبت ارتوابيی
ذَز سْین هی ضًَس .ظتَهپىب ايتوبز ضا ضطـثٌسی زضثبضُی وٌصّبیی هیزاًس وِ زیگطاى زض
آیٌسُ اًزبم ذَاٌّس زاز( .ظتَهپىب .)1384 ،پبضسًَع ايتوبز ضا هاسل زضًٍای ضاسُی اضظشّاب،
ٌّزبضّب ٍ تًْسات اظ قطیك يبمگطایی ٍ هجٌبی آى ضا تَافاك زض اضظشّابی روًای هایزاًاس
(ٍضسلی .)70 :1387 ،ثِ ًهط آیعًطتبز ،هْنتطیي هسألِی ًهن ارتوابيی ًاعز زٍضواین ٍ تاب
اًساظُ ای ًعز تًَیس ،ايتوبز ٍ ّوجستگی ارتوبيی است ،یًٌی زض ًاعز آىّاب ثاسٍى اًسازبم
ارتوبيی ٍ ايتوبز ،پبیساضی ًهن ارتوبيی هوىي ًیست (چلجای .)12 :1375 ،پبتٌابم يمیاسُ
زاضز وِ ايتوبز ّوىبضی ضا تسْیل هیوٌاس ٍ ّطچاِ ساكن آى زض ربهًاِایای ثابالتط ثبضاس
احتوبل ّوىبضی ّن ثیصتط ذَاّس ثَز ٍ ّوىبضی ًیع هتمبثالً ایزبز ايتوبز هایوٌاس .ايتوابز
يٌػط ؾطٍضی ّوىبضی ٍ غیطاذتیبضی ٍ ًبآگبّبًِ است(.پبتٌبم.)292 :1380 ،
سؤال اغلی ایي تحمیك ایي است وِ چطا زض ضْط ًَضآثبز ،ثِ ضغن وَچه ثاَزى ضاْط ٍ
آضٌبیی ثیطتط هطزم ٍ الَام ثاب یىاسیگط ،افاطاز زض ثطلاطاضی ضاثكاِ ٍ ّوىابضی ٍ گساتطش
تًبهالت ثاب زیگاطاىد زٍض هحتبقبًاِ يوال هایوٌٌاس ٍ ضٍحیاِی ذَزهحاَضی ،تاهضٍی ٍ
هٌفًتقلجی زض ضٍاثف آىّب ثب ّن هبًٌس ضْطًٍساى والىضْطّب ونٍثیص ٍرَز زاضز.
زض احط زگطگًَیّبی التػبزی -ارتوبيی ضْط ًَضآثبز زض چٌس زّاِی گصضاتِ اظ رولاِ
گستطش ضْط ،هْبرطتپصیطی ،تغییط ضیَُی تَلیس ٍ زض ًتیزِ ایزابز فطغاتّابی ضاغلی
غیطوطبٍضظی ،تغییطات روًیتی ضسیس ،زگطگًَی سبذتبض قجمبتی تًبهالت ارتوابيی هاطزم
ذبضد اظ ضجىِی ذَیطبًٍسی ٍ لَهی گستطش یبفتِ است .ایاي زض حابلی اسات واِ ٌّاَظ
ذبظگطایی ًطئت گطفتِ اظ ذطزُ فطٌّگ ضٍستبیی ٍ لجیلِای ثط ضفتبض ارتوبيی ثسایبضی اظ
ضْطًٍساى ًَضآثبز حبون است وِ هابًًی ثاطای هطابضوت ارتوابيی ضاْطًٍساى زض ظًاسگی
ضْطی است .ایي هسأ لِ ؾطٍضت تَراِ راسی ثاِ تغییاط ضفتبضّابی لاَهی ٍ لجیلاِای ثاِ
ضفتبضّبی هسًی وِ ثطای ظًسگی ضْطی ًیبظ است ،ؾطٍضی هیسبظز.
ایي تحمیك زضغسز است تب ثِ ثطضسی ٍؾًیت هطبضوت ٍ سكن ايتوبز ارتوبيی ٍ
يَاهل هؤحط ثط افعایص یب وبّص آىّب زض ضْط ًَضآثبز ثپطزاظز.
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پیطیىٍی تحقیق

یبفتِّبی تحمیك ًبقكپَض ٍ گالثی زضثبضُی هیعاى هطبضوت ارتوبيی ًطبى هیزّس ثیص اظ
ًیوی اظ افطاز توبیل ظیبزی ثِ هطبضوت زاضًس ٍ فمف  3/6زضغس توبیل ووی ثِ هطبضوت
زاضًس .زض ذػَظ هیعاى ايتوبز ارتوبيی ًعزیه ثِ ًیوی اظ پبسرگَیبى ( 49/6زضغس)
زاضای ايتوبز ارتوبيی هتَسف ،حسٍز  24زضغس هیعاى ايتوبز هتَسف ثِ ثبال ٍ ثبالست ٍ زض
همبثل 26/7 ،زضغس پبسرگَیبى زاضای ايتوبز هتَسف پبییي یب پبییياًسّ .نچٌیي ،ثیي هتغیط
سي ٍ هیعاى ايتوبز ارتوبيی ضاثكِ ٍرَز زاضز :یًٌی ّطچِ سي ثبالتط هیضٍز اظ هیعاى
ايتوبز ارتوبيی وبستِ هیضَز ثٌبثطایي ،ضاثكِ ثیي ایي زٍ هتغیط هًىَس است .ضاثكِی ثیي
تأّل ٍ ايتوبز ًیع هًٌبزاض است؛ یًٌی هیعاى ايتوبز زض ًعز هتأّالى ثیصتط اظ هزطزّبست.
زض ایي تحمیك ،ثیي هتغیط تحػیالت ٍ هیعاى ايتوبز ضاثكِی هًٌبزاضی هطبّسُ ًطسُ است ٍ
زلیلص احتوبالً ذكبی ًوًَِگیطی است.
زازُّبی تحمیك اظویب ٍ غفبضی پیطاهَى ضاثكِی ايتوابز ٍ هطابضوت ارتوابيی حابوی اظ
آًست وِ هیعاى ايتوبز ارتوبيی زض ثیي ضٍستبییبى زض 14/7زضغس هاَاضز وان 61/8 ،زضغاس
هتَسف ٍ  23/5زضغس ظیبز اضظیبثی ضسُ است .ثط اسبس ًوطات پبسدگَیبى هیاعاى هطابضوت
ارتوبيی زض هیبى  35/9زضغس افطاز ون 47/6 ،زضغس هتَسف ٍ ثطای  16/5زضغس ظیبز اسات.
زازُّبی روىآٍضی ضسُ اظ ربهًِی هَضز هكبلًِ زض ایي تحمیك زاللات ثاط ٍراَز ضاثكاِی
هًٌبزاض زض سكن اقویٌبى  99زضغس ثیي زٍ هتغیط هیعاى ايتوبز ارتوبيی ٍ هیعاى هطابضوت
ارتوبيی زاضًس ،هیعاى ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط  52زضغس است یًٌی ثب افاعایص ايتوابز
ارتوبيی ،هطبضوت ارتوبيی افعایص پیسا وطزُ است(غفبضی.)1380 ،
هبضضبل ( )2004زض تحمیمی زضثبضُی سبظهبىّبی هحلِای ،پبیگبُ ارتوبيی -التػبزی ٍ
تأحیط آى ثط هطبضوت ارتوبيی زضیبفتِ است وِ هسیطاى هحلی هیتَاًٌس هطبضوت ضْطًٍساى
ضا ثب ایزبز سبذتبضّبی هطبضوتی هبًٌس سبظهبىّبی هحلِای افعایص زٌّس .پبیگبُ التػبزی–
ارتوبيی (زضآهس ،تحػیالت ٍ سَگیطی هسًی) ثب سكن هطبضوت ضاثكِ يویمی زاضز .آىّبیی
وِ پبیگبُ ثبالتطی زاضًس ،ثِ هٌبثى ثیصتطی زستطسی زاضًس ،هْبضتّبی ثیي فطزی ثْتط ٍ
تًبهالت ارتوبيی ثیصتطی زاضًس .ثًالٍُ ،ثیي سَگیطی هسًی ،ثَیژُ اثًبز ذَز وبضآهسی ٍ
ايتوبز ٍ هطبضوت ،ضاثكِ هًٌبیی ٍرَز زاضز.
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چُارچًب وظری تحقیق

ايتوبز هْنتطیي ضبذع سطهبیِ ارتوبيی است وِ ثِ هخبثِی سبظٍوبضی ثطای ایزبز اًسزبم
ٍ ٍحست زض ًهبمّبی ارتوبيی ٍ تسْیل هطبضوت ارتوبيی ،تًبٍى ارتوبيی ٍ پطٍضش
اضظشّبی هطزمسبالضاًِ يول هیوٌس .ايتوبز هَرت پیًَس ٍحیك ضْطًٍساى ثب ًْبزّبی
هرتلف ارتوبيی ٍ تمَیت ،اضتمبء ،احطثرطی ٍ هططٍيیت ًْبزّبی ارتوبيی است(فَوَیبهب،
 .)1995ثًِهط گیسًع ،ايتوبز اثطاظ اقویٌبى ثِ اضربظ یب ًهبمّبی هزطز ثط اسبس ًَيی
رْص ثِ ایوبى است وِ ثِقَض هًوَل ،هطىل ًبزاًی یب ثیاقاليی ضا ثطقطف هیوٌس
(گیسًع .)323 :1378 ،ثًِهط والس اٍفِ ،ايتوبز ثِ هًٌبی ایي ثبٍض است وِ زیگطاى ثب السام
یب ذَززاضی اظ السام ذَز ثِ ضفبُ هي یب هب ووه هیوٌٌس ٍ اظ آسیت ظزى ثِ هي ذَززاضی
هیوٌٌس (اٍفِ .)212 :1384 ،ثًِهط ظتَهپىب ،ايتوبز زض هتي وٌصّبی اًسبى وِ هْنتطیي
ٍیژگی آى رْتگیطی هًكَف ثِ آیٌسُ استً ،وَز پیسا هیوٌسّ .طچِ هیعاى وٌتطل هب ثط
وٌصّبی آیٌسُ ونتط ثبضسً ،یبظ هب ثِ ايتوبز ثیطتط هیضَز .ثِ ظين اٍ ،ايتوبز وطزى یًٌی
ضطـ ثستي ثط آیٌسُ ًبهًیي ٍ وٌصّبی وٌتطلًبپصیط زیگطاى وِ ّویطِ ّوطاُ ثب هربقطُ
است .ظتَهپىب سكن ايتوبز ضا ثِ غَضت الیِّبیی زض ًهط هیگیطز وِ اظ يیٌیتطیي ضٍاثف
هیبى ايؿبی ذبًَازُ ضطٍو ضسُ ٍ تب اًتعايیتطیي ضٍاثف هبًٌس ايتوبز ثِ ًهن ارتوبيی،
وبضآیی ًهبم ٍ غیطُ ازاهِ زاضز (ظتَهپىب .)37 :1386 ،ثط اسبس زیسگبُ پبتٌبم ،سطهبیِی
ارتوبيی ضا هیتَاى ضجىِّبیی اظ اًزويّبی اضازی ٍ زاٍقلجبًِ زاًست وِ ثِ ٍسیلِ ايتوبز
گستطش یبفتِاًس .ايتوبز ٍ هطبضوت ثِقَض هتمبثل ثِ یىسیگط ٍاثستِاًس .ايتوبز اظ ظًسگی
گطٍّی پسیس هیآیس ٍ زض ّوبى ظهبى تَاًوٌسیّبی ذَزرَش ضا ثطای ضىلگیطی ٍ تطىل
اًزويّب فطاّن هیوٌس .اظ هٌهط پبتٌبم ،تئَضی سطهبیِی ارتوبيی فطؼ هیوٌس وِ ّطچِ
ثیطتط ثب افطاز زیگط اضتجبـ زاضتِ ثبضین؛ ثیطتط ثِ آىّب ايتوبز هیوٌین ٍ ثطيىس (پبتٌبم،
 .)65 :1995ثًِهط ایٌگلْبضت ،ايتوبز ارتوبيی ٍالًیتی ارتوبيی -التػبزی است وِ ضیطِ
زض ظهیٌِّب ٍ تزبضة ارتوبيی تبضیری ربهًِ زاضز(ایٌگلْبضت .)36 :1374 ،ولوي ثب ثیبى ایي
هكلت وِ ّوِرب ًجبیس ايتوبز وطز ،زض ضاثكِی ايتوبز حسالل زٍ قطف ايتوبزوٌٌسُ ٍ اهیي
ضا الظم هی زاًس .ولوي زض ثطلطاضی ايتوبز اظ وٌطگط هًمَلی سري هیگَیس وِ ظیبى ٍ هٌفًت
ثبلمَُ ضا هیسٌزس ٍ ایي وٌطگط يمالًی ثب وٌطگط لبثلايتوبز ٍ لبثلايتوبزتط هًبهلِ ٍ ضفتبض
ذَاّس وطز .ثٌهط ولويّ ،طچِ ضاثكِ ايتوبز قَالًیتط ٍ سَزی وِ اهیي اظ آى ضاثكِ تَلى
زاضز ثیصتط ثبضس ،ايتوبز ثیطتط ذَاّس ثَز .ثِ ًهط ولوي ،ايتوبز اظ سكن يؿَیت زض
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اًزويّب ثِ سكن گستطزُتط ربهًِ هٌزط هیضَز (ولوي .)172 :1377،لَهبى وبضوطز
ايتوبز ارتوبيی ضا زض زضٍى سیستن ارتوبيی ثطضسی هیوٌس ٍ ثب ًهن زض ربهًِ همبیسِ
هیوٌس .ثِ ايتمبز اٍ  ،وبضوطز ايتوبز زض ًهبم ارتوبيی ایي است وِ يسم تًیي ارتوبيی ضا
وبّص ٍ ثبيج افعایص لبثلیت پیصثیٌی ضفتبضّب هیضَز .ايتوبز زض ٍالىًَ ،يی هىبًیسن
ارتوبيی است وِ زض آى اًتهبضات ،ايوبل ٍ ضفتبضّب تٌهین ٍ ّسایت هیضَز( لَهبى:1979 ،
.)12
اهب هطبضوت اظ ًهط لغَی ثِ هًٌبی زضگیطی ٍ تزوى ثطای هٌهَضی ذبظ است .زض
هزوَو هیتَاى رَّطُی اغلی آى ضا زضگیطی ،فًبلیت ٍ تأحیطپصیطی زاًست (هیطهَسَی،
 .)75 :1375اظ هٌهط ربهًِ ضٌبسی ،ثیي هطبضوت ثِ هخبثِی يول ٍ تًْس (يول هطبضوت)
ٍ هطبضوت ثِ يٌَاى حبلت ٍ ٍؾى (اهط ضطوت وطزى) تفبٍت ٍرَز زاضز .هطبضوت زض هًٌبی
اٍل ،ضطوت فًبالًِ زض گطٍُ ضا هیضسبًس ٍ ثِ فًبلیت ارتوبيی اًزبمضسُ ًهط زاضز ٍ زض
هًٌبی زٍم اظ تًلك گطٍّی ذبظ ٍ زاضتي سْوی زض ّستی آى ذجط هیزّس(ثیطٍ:1366 ،
.)275
پبتٌبم هًتمس است ،ايتوبزی وِ زض لبلت ّوىبضیّبی ارتوبيی ٍ تًبًٍی ایزبز هیضَز
ثبيج افعایص هطبضوت ارتوبيی است .ثِ ثبٍض پبتٌبم ،ضجىِّبی هطبضوت هسًی ٌّزبضّبی
هحىوی اظ ثسٍُثستبىّبی يوَهیتیبفتِ ضا ضٍاد هیزٌّس؛ ايتوبز ارتوبيی ضا تطغیت
هی وٌٌس ٍ هَرت تسْیل ّوىبضیّ ،وبٌّگی ٍ اضتجبقبت ٍ افعایص ايتجبض گطزیسُ ٍ اظ ایي
قطیك هًؿل وٌص روًی ضا حل هیوٌٌس (پبتٌبم  .)1995،ایٌگلْبضت افعایص هطبضوت زض
رَاهى پیططفتِ ضا ثِ سِ يبهل اضتمبی سكن تحػیالت ٍ اقاليبت سیبسی ،تغییط اضظشّبی
حبون ثط هطبضوت ظًبى ٍ تغییط زض اٍلَیتّبی اضظضی ًسجت هیزّس (ایٌگلْبضت:1373 ،
 .)378ثِ ايتمبز اٍ ،ضجىِ ّب ًتیزِ ايتوبز هطزم ثِ یىسیگطًس ًِ ،ایٌىِ ايتوبز هحػَل ربًجی
اًزوٌی ضسى هطزم ثبضس .هطزهی وِ ثِ یىسیگط ايتوبز هیوٌٌس ،ثب یىسیگط اضتجبـ ثطلطاض
هیوٌٌس تب زض ٍؾًیت ّبی هرتلف اظ گطٍُ ٍضظضی گطفتِ تب هحل وبض اًزوي تطىیل زٌّس ٍ
ثب ایي وبض ثیطتط ثِ یىسیگط ايتوبز وٌٌس(ضظ .)78 :1999 ،اظ ًهط لطًط ،هطبضوت یىی اظ يَاهل
هْن زض تَسًِ است وِ هستلعم يَاهل ظهیٌِسبظی ًهیط آهبزگی شٌّی ،ضْطًطیٌی،
تحػیالت است .لطًط هًتمس است ،پتبًسیل تَسًِ زض ربهًِایی ثٍِرَز هیآیس وِ اهىبى
هطبضوت سیبسی ٍ ارتوبيی ٍ ٍسبیل اضتجبـ روًی زض آى ثسیبض ثبال ثبضس ٍ ایي هٌَـ ثِ
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ضضس ضْطًطیٌی ثب زاضتي اهىبًبت فطاٍاى زض آى ربهًِ است(اظویب ً .)94:1380گطش ولی
ّبًتیٌگتَى ٍ ًلسَى ایي است وِ زض وطَضّبی زضحبلتَسًِ ،هطبضوت ارتوبيی ثكَض اين ٍ
هطبضوت سیبسی ثكَض اذع ،فیًفسِ ّسف هحسَة ًویضَز ٍ هًوَالً تبثًی اظ تػویوبت
ًرجگبى حبون ٍ سیبستّبی آىّب ،یب ثِقَض ولی ،هحػَل ربًجی تَسًِ است(ضؾبیی،
.)55-54 :1375
ريش تحقیق
زض ایي تحمیك اظ ضٍیىطزی تلفیمی استفبزُ ضسُ است تب اظ ذطزًگطی ٍ والىًگطی هحؽ
زٍضی ضَز .ثب ثطضسی هزوَيِ ًهطیبت پیطاهَى ايتوبز ٍ هطبضوتً ،هطیِّبی سطهبیِی
ارتوبيی پبتٌبم ،ولوي ،ایٌگلْبضت ٍ ظتَهپىب ثب ّن تطویت ضسًس .سكن تحلیل پبتٌبم فطز ٍ
گطٍُ است .ایٌگلْبضت زض سكن والى ٍ ولوي زض سكن ذطز سطهبیِی ارتوبيی ضا تحلیل
هی وٌٌس .الجتِ سكن تحلیل ولوي ًَيی اتػبل سكن ذطز ٍ والى است ٍ تمطیجبً ضٍیىطزی
تلفیمی است .ظتَهپىب ًیع ثب اضائِی یه سٌدضٌبسی ربهى اظ ايتوبز ثب ًهطیِایی تلفیمی ثِ
ثحج يبهلیت ٍ سبذتبض هیپطزاظز ٍ ايتوبز ضا زض سكَح هرتلف ثطضسی هیوٌس .ثًِهط
هیضسس وِ تلفیمی اظ ضٍیىطزّبی فَق ثتَاًٌس ضاثكِ ايتوبز ٍ هطبضوت ضا زض ربهًِی آهبضی
ثِ ذَثی ثطضسی ٍ تحلیل وٌس.
زض ایي تحمیك ثِ لحبل هفَْهی اظ ضٍش هكبلًِ اسٌبزی ٍ اظ حیج تزطثی زض ثطضسی
هتغیطّبی پژٍّص ،تحلیل ٍ آظهَى فطؾیبت اظ ضٍش پیوبیص استفبزُ ضسُ است .اقاليبت
هَضز ًیبظ اظ قطیك پطسطٌبهِ گطز آٍضی ضسُ است وِ اثتسا پطسطٌبهِ تحمیك ثِ تًساز 30
ًفط هَضز پیص آظهَى لطاض گطفت ٍ اغالحبت الظم زض آى غَضت گطفت ٍ سپس رْت
اقویٌبى ،پبیبیی سؤاالت اظ قطیك آظهَى آلفبی وطًٍجبخ هَضز هحبسجِ لطاض گطفت وِ زض
هزوَو آلفبی هحبسجِ ضسُ ثطای ّط وسام اظ ضبذعّب ثیطتط اظ  ./70ثَز .همیبسّبی ايتوبز
فطزی ،ايتوبز تًوینیبفتِ ،ايتوبز ًْاابزی ٍ هطاابضوت ثِتطتیت 0/84 ،0/0،84/0،73/77
ثِزست آهس .پطزاظش ٍ تزعیِ ٍ تحلیل آهبضی اقاليبت ثب استفبزُ اظ آهبض تَغیفی ٍ
استٌجبقی ضبهل آظهَى  tزٍ ًوًَِای هستمل ،آظهَى ٍاضیبًس یهقطفِ ،ضگطسیَى گبم ثِ
گبم ،آظهَىّبی هًٌیزاض ثَزى تفبٍت هیبًگیيّب ٍ ًسجتّب ،تحلیل ٍاضیبًس ،ؾطیت
ّوجستگی (پیطسَى) ،تحلیل هسیط ٍ تستّبی هًٌیزاض ثَزى هَضز هحبسجِ لطاض گطفتِ
است.
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ربهًِی آهبضی ایي تحمیك ضا ولیِی افطاز 16سبل ٍ ثبالتط ضْط ًَضآثبز تطىیل هیزٌّس وِ
ثط اسبس سطضوبضی ً 20800 ،1385فط است .ضٍش ًوًَِگیطی ذَضِای تػبزفی است؛ ثِ
غَضتی وِ اثتسا ضْط ًَضآثبز ثط اسبس ٍیژگیّبی ارتوبيی ٍ التػبزی ثِ پٌذ ذَضِ تمسین
ضس :ذَضِی( )1فبظ یه ٍ فبظ زٍ فطٌّگیبى ٍ ضْطن ذطم هسىي ،ذَضِی( )2هطوع ضْط،
ذَضِی( )3وطتبضگبُ 24 ،هتطی ٍ الفتآثبز ،ذَضِی( )4آظازگبى ٍ حَهِ ٍ ذَضِی()5
هٌػَضآثبز ،رْبزگطاى ٍ پبسساضاى ٍ سپس ّط یه اظ ذَضِّب ثِ ٍاحسّبی وَچهتط(وَچِ)
تمسین ضسُ ٍ اظ ّط وَچِ چٌسیي ذبًَاض ثِ ضٍش تػبزفی اًتربة ضسًس ٍ ثب هطارًِ ثِ زضة
هٌبظل ،ؾوي تَریِ آًْب ٍ زازى هْلت وبفی ،پطسطٌبهِ زض اذتیبض آًبى لطاض گطفت .زض
ذبًَاضّبی ثیسَاز ،پژٍّطگط ذَز السام ثِ قطح سؤال ثِ غَضت ضفبّی ٍ زضد پبسد آًبى
زض پطسطٌبهِ ًوَزُ است.
فرضیٍَای پصيَص

فطؾیِّبی اغلی ایي تحمیك يجبضتٌس اظ:
ثِ ًهط هیضسس ثیي ايتوبز تًوینیبفتِ ٍ هطبضوت ارتوبيی ضاثكِی هًٌبزاض ٍرَز زاضز.
ثِ ًهط هیضسس ثیي ايتوبز ثیيفطزی ٍ هطبضوت ارتوبيی ضاثكِی هًٌبزاض ٍرَز زاضز.
ثِ ًهط هیضسس ثیي ايتوبز ًْبزی ٍ هطبضوت ارتوبيی ضاثكِی هًٌبزاض ٍرَز زاضز.
 ثِ ًهط هیضسس ثیي هتغیطّبی ظهیٌِای (سي ،رٌس ،تحػیالت ،ضغلٍ ،ؾًیت تأّل،ٍؾًیت هسىي ٍ زضآهس) ٍ هطبضوت ارتوبيی ضاثكِی هًٌبزاض ٍرَز زاضز.
تؼریف مفاَیم ي متغیرَا

اػتماد اجتماػی :هٌهَض اظ ايتوبز ارتوبيی زض ایي تحمیك اًتهبضات ٍ تًْسات اوتسبثی ٍ
تأییس ضسُی ارتوبيی افطاز ًسجت ثِ یىسیگط ٍ ًسجت ثِ سبظهبىّب ٍ ًْبزّبی ارتوبيی
است (پبوستَى ،)105:1999،وِ اظ تطویت سِ هتغیط هستمل ايتوبز فطزی ،ايتوبز
تًوینیبفتِ ٍ ايتوبز ًْبزی ثِزست آهسُ است.
اػتماد فردی :ايتوبز ثیيفطزی ثط اسبس ضٍاثف هستمین ٍ چْطُ ثِ چْطُ ٍ زض اضتجبـ ثب
تًبهل ٍ ضٍاثف هیبى ايؿبی ذبًَازُ ،زٍستبىّ ،وىبضاى ٍ زیگط هَاضز هطبثِ ثطٍظ هیوٌس
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(غفبضی )13 :1383 ،وِ ثب  5ضبذع تطویجی اًساظُگیطی ضسُ است :غسالت ٍ حمیمتگَیی
(غسالت ّوسط ،غسالت ّوسبیِ) ،اهیي ثَزى (اهبًتزاضی زٍستبى زض ثطگطزاًسى لطؼ)،
ضٍاثف غویوی (زاضتي ضٍاثف غویوی ثب ّوسط ،ثب ذبًَازُ ضبهل پسض ٍ هبزض ٍ ثب ّوىبضاى)،
اقویٌبى (ثِ زٍستبى ،ثِ ذَاّط ٍ ثطازض ٍ ثِ ذَیطبًٍساى) ،تًْس(تًْس ّنهحلِایّب).
اػتماد تؼمیم یافتٍ :ایي ايتوبز ،زاضتي حسي ني ًسجت ثِ افطاز ربهًِ رسای اظ تًلك
آىّب ثِ گطٍُّبی لَهی ٍ لجیلِای تًطیف ضسُ است وِ ثب  10ضبذع تطویجی اًساظُگیطی
ضسُ است :لبثلیت ايتوبز زاضتي (هیعاى ايتوبز ثِ غطیجِّب ،ايتوبز ثِ غطفِرَیی هطزم زض
ظهبى ووجَز) ،ضن گَیی ،اقویٌبى (اقویٌبى ثِ هطبضوت زض اهَض هبلی ثب زیگطاى ،اقویٌبى ثِ
لَل ٍ لطاض ضفبّی زیگطاى) ،اهٌیت (ًگطاًی اظ تطزز ضجبًِ ثستگبى زض هحلِّبی ضْط) ،ضیب ٍ
تعٍیط (ضٍاد ضیب ٍ تعٍیط زض ثیي هطزم) ،پبیثٌسی ثِ لَل ٍ لطاض ،يسم غسالت(ٍرَز
پطًٍسُّبی ظیبز زض زازسطاّب ًبضی اظ يسمغسالت) ،زضستوبض ٍ ثیپیلِ ٍ ضیلِ ثَزى،
اهبًتزاضی (ثطگطزاًسى اضیبء گنضسُ اظ سَی زیگطاى ،ثطگطزاًسى لطؼ اظ سَی زٍستبى)،
هحتبـ ثَزى (تطس اظ زیگطاى ثِ زلیل زاضتي تزطثیبت هٌفیً ،یبظد ايتوبز وطزى ثِ ظهبى،
تزطثِ ٍ اهتحبى.
 اػتماد وُادی :ايتوبز ًْبزی ثط ايتوبز هطزم ثِ همجَلیت ٍ وبضایی ًْبزّبی زٍلتی اضبضُزاضز .ثطای سٌزص ايتوبز ًْبزی ضبذعّبی تطویجی ًهیط ترػع ٍ هْبضت زض اًزبم وبض،
هسئَلیتپصیطی ،غسالت ٍ زضستوبضیٍ ،فبی ثِ يْسُ ،يسالتهحَض ثَزى ،پبضتیثبظی ٍ
تجًیؽ ،زٍضاًسیطی ٍ تسثیط ،هطزهی ثَزى ،زازذَاّی ،اًتمبزپصیطی ٍ زاضتي ثطذَضز ذَة.
مطارکت اجتماػی :هٌهَض اظ هطبضوت ارتوبيی فًبلیتّبی آگبّبًِ ،زاٍقلجبًِّ ،سفوٌس ٍ
روًی افطاز زض اهَض ظًسگی ضٍظهطُی ضْطی ضبهل فًبلیتّبی ضسوی ٍ غیطضسوی است وِ
زض ایي تحمیك ثب ضبذع ّبی ظیط سٌزیسُ ضسُ است :ضطوت زض هطاسن هلی ٍ هصّجی
(ضطوت زض ًوبظ روًِ ،يبضَضای حسیٌی ،يیس ًَضٍظ ،رطيّب) ،ضطوت زض هطاسن غیطضسوی
(ضطوت زض يطٍسیّب ،يعازاضیّب ٍ رطيّبی هلی) ،ضطوت زض اهَض هحلِ (ضطوت زض ثسیذ
هحلِ ،هىبتجِ یب هطارًِ رْت حل هطىالت هحلِ) ووه ثِ گطٍُّب ٍ اًزويّبی ذیطیِ،
هصّجی ٍ فطٌّگی (ووه ثِ هؤسسبت ذیطیِ ،ووه ثِ تزْیع ٍ احساث وتبةذبًِّب ،ووه
ثِ احساث هسزس) ،ووه ثِ آسیتزیسگبى ٍ هػسٍهبى حَازث (ووه ثِ ظلعلِظزگبى ،ووه
ثِ هػسٍهبى تػبزفبت) ،ضطوت زض اًتربثبت(ضطوت زض اًتربثبت ضَضای ضْط ،هزلس ٍ
ضیبست روَْضی) ،هطبضوت زض اهَض ضْطی (پطزاذت يَاضؼ ،ووه ثِ حل هطىل تطافیه،
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ووه ثِ ثط گعاضی ًوبیطگبُّب ،ضطوت زض ّوبیصّبی ذبًَازگی) ،زاضتي ضٍاثف ارتوبيی
(زاضتي ضٍاثف ثب ّوىبضاى ،زٍستبى) ،توبیالت ّوىبضیرَیبًِ (ّوىبضی ثب هأهَضیي ثطلطاضی
ًهن ٍ اهٌیت ،هأهَضیي ًهبضت ٍ ثْساضت) ،زگطذَاّی تحول هطىالت ثِ ذبقط حل
هطىالت ضْطی) هطبضوت زض اهَض ٍضظضی (ّوىبضی زض تطىیل تینّبی ٍضظضی ،ووه ثِ
ثطگعاضی هسبثمبت زض سكن هحلِ ،ضْط ،استبى ٍ هلی).
یافتٍَای تحقیق

ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثِ زست آهسُ ،هیبًگیي سٌی افطاز پبسدگَ  30 /23سبل است وِ ثیبًگط
رَاى ثَزى اوخط افطاز ًوًَِ است .ثیصتطیي فطاٍاًی تحػیالت هطثَـ ثِ گطٍُ لیسبًس است؛
ثِ قَضی وِ  42/7زضغس افطاز زض ایي گطٍُ ربی هیگیطًس 33/7 .زضغس افطاز پبسدگَ ظًبى
ٍ  66/3زضغس زیگط ضا هطزاى تطىیل هیزٌّس وِ تًساز هطزاى حسٍز زٍ ثطاثط ظًبى است .اظ
هزوَو ً 356فط حزن ًوًَِ ً 124فط هزطز ( 34/8زضغس) ٍ ً 232فط هتأّل ( 65/2زضغس)
هیثبضٌس .زض ؾويً ،سجت پبسدگَیبى هتأّل ثیصتط اظ پبسدگَیبى هزطز است .اظ ًهط
گطٍُّبی ضغلی ،وبضهٌساى ثیطتطیي ( 30/9زضغس) ٍ وطبٍضظاى ووتطیي (2/8زضغس)
پبسدگَیبى ضا تطىیل هیزٌّس.
الف) تحلیل تَغیفی ضبذعّبی ايتوبز فطزی ،ايتوبز تًوینیبفتِ ٍ ايتوبز ًْبزی
یبفتِّبی تحمیك حبوی اظ آًست وِ اظ ول پبسدگَیبى حسٍز  0.6زضغس اظ ايتوبز فطزی
پبییي 35.4 ،زضغس اظ ايتوبز فطزی هتَسف ٍ حسٍز  64زضغس اظ ايتوبز فطزی ثبال
ثطذَضزاضًسً .تبیذ تحلیل زازُّب ًطبى هیزّس وِ ٍؾًیت ايتوبز تًوین یبفتِ زض ضْط
ًَضآثبز هتَسف است .زض ایي ضبذع ونتط اظ  1زضغس پبسدگَیبى زاضای ايتوبز پبییي ،حسٍز
 83.3زضغس زاضای ايتوبز هتَسف ٍ  19.1زضغس زاضای ايتوبز ثبال ّستٌس .همیبس سٌزص
ايتوبز ًْبزی اظ تطویت ضبذعّبی ايتوبز ثِ هسؤالى زٍلتی ،ايتوبز ثِ ًْبزّب ،سبظهبىّب ٍ
الطبض ثِ زست آهسُ است وِ زض سِ همَلِی ؾًیف ،هتَسف ٍ لَی قجمِثٌسی ضسُ است .ثب
تَرِ ثِ زازُّبی رسٍل 1هیعاى ايتوبز ثِ هسؤالى ٍ ًْبزّب پبییي است .ثِ يجبضت زلیكتط،
 32.6زضغس پبسدگَیبى اظ ايتوبز پبییي 64.6 ،زضغس پبسدگَیبى اظ ايتوبز هتَسف ٍ 28
زضغس آىّب اظ ايتوبز ثبالیی ًسجت ثِ هزوَيِی زٍلت (هسئَالى ٍ ًْبزّب) ثطذَضزاضًس.
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جديل ضمارٌی :1تًزیغ فراياوی میسان اوًاع اػتماد (فردی ،ػمًمی ي وُادی)

هیعاى ايتوبز
پبییي

ايتوبز فطزی

ايتوبز تًوین یبفتِ

ايتوبز ًْبزی

فطاٍاًی

3
0.6

3
0.6

116
32.6

فطاٍاًی

126
35.4

285
80.3

230
64.6

فطاٍاًی

227
64

68
19.1

10
2.8

3.752
0.456
2.42
4.92

3.424
0.383
1.71
4.64

2.277
0.607
3.79
4.79

زضغس
هتَسف

زضغس
ثبال

زضغس
هیبًگیي
اًحطاف هًیبض
حسالل
حساوخط

ومًدار ضمارٌی :1میسان اػتماد فردی ،ػمًمی ي وُادی در ومًوٍی مًرد مطالؼٍ
90
80
70
60
50

پبییي

40

هتَسف

30

ثبال

20
10
0
ايتوبز فطزی

ايتوبز تًوین یبفتِ

ايتوبز ًْبزی

ضبذع ولی ايتوبز ارتوبيی :هیعاى ايتوبز ارتوبيی وِ اظ تطویت سِ ًَو ايتوبز فطزی،
ايتوبز تًوینیبفتِ ٍ ايتوبز ًْبزی ثِ زست آهسُ زض ًوَزاض ظیط ًطبى زازُ ضسُ است .حسٍز
 10.1زضغس افطاز زاضای ايتوبز ارتوبيی پبییي 82.6 ،زضغس افطاز زاضای ايتوبز ارتوبيی
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هتَسف ٍ  7.3زضغس افطاز ًیع زاضای ايتوبز ارتوبيی ثبالییاًس وِ زض هزوَو ًطبىزٌّسُی
هیعاى ايتوبز هتَسف زض ربهًِی آهبضی هَضز پژٍّص است.
ومًدار ضمارٌی  .7ضاخص اػتماد اجتماػی در ضُر وًرآتاد

تحلیل تًصیفی مطارکت اجتماػی

هطبضوت ارتوبيی :رسٍل  3هیعاى هطبضوت ارتوبيی زض ضْط ًَضآثبز ضا ًطبى هیزّس.
تَظیى فطاٍاًی ضبذع هطبضوت ارتوبيی زض هیبى پبسدگَیبى ًطبى هیزّس وِ زض هزوَو
هیعاى هطبضوت ارتوبيی  18زضغس ول پبسدگَیبى زض حس پبییي ٍ  64.6زضغس زض حس
هتَسف ٍ  17.4زضغس زض حس ثبالست وِ ًطبى هیزّس وِ هیعاى هطبضوت ارتوبيی
ضْطًٍساى ضْط ًَضآثبز هتَسف است .ضبیبى شوط است هیبًگیي هطبضوت  ،2.994اًحطاف
استبًساضز  0.563ثیصتطیي هیعاى  ٍ 4.62ووتطیي هیعاى  1.46است.
جديل ضمارٌی :7تحلیل تًصیفی ضاخص مطارکت اجتماػی

هیعاى هطبضوت ارتوبيی

فطاٍاًی

زضغس

زضغس تطاووی

پبییي

64

18.0

18.0

هتَسف

230

64.6

82.6

ثبال

62

17.4

100.0

هیبًگیي 2.994 :حسالل1.46 :
اًحطاف استبًساضز 0.563 :حساوخط4.62 :
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ومًدار ضمارٌی :7میسان مطارکت اجتماػی

ة) تحلیل استٌجبقی ضاثكِی ثیي ايتوبز فطزی ،ايتوبز تًوینیبفتِ ،ايتوبز ًْبزی ٍ
هطبضوت ارتوبيی
آزمًن فرضیات

فطؾیِی ضوبضُی یه :ثِ ًهط هیضسس ثیي ايتوبز فطزی ٍ هطبضوت ارتوبيی زض ضْط
ًَضآثبز ضاثكِی هًٌبزاضی ٍرَز زاضز.
فطؾیِی اٍل ثب استفبزُ اظ تىٌیه ؾطیت ّوجستگی آظهَى ضسُ استً .تبیذ ثِ زست آهسُ
زض رسٍل ضوبضُی ً 4طبى هیزّس وِ ضاثكِی هًٌبزاضی ثیي ايتوبز ثیيفطزی ٍ هطبضوت
ارت وبيی ٍرَز زاضز .ؾطیت ّوجستگی پیطسَى ثیي زٍ هتغیط ايتوبز فطزی ٍ هطبضوت
ارتوبيی  0.191است وِ زاضای سكن هًٌبزاضی  0.011است .ثِ يجبضتی ،ثب اقویٌبى %95
ثیي زٍ هتغیط ايتوبز ثیي فطزی ٍ هطبضوت ارتوبيی ضاثكِ هستمین هًٌبزاضی ٍرَز زاضز.
جديل ضمارٌی  .7ضریة َمثستگی پیرسًن تیه متغیر مستقل فاصلٍای اػتماد فردی ي مطارکت اجتماػی

ضبذع

هیبًگیي

اًحطاف هًیبض

ؾطیت ّوجستگی

هًٌبزاضی

هطبضوت ارتوبيی

42.033

7.855

0.191

0.011

ايتوبز فطزی

45.350

6.915
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فطؾیِی ضوبضُ زٍ :ثِ ًهط هیضسس ثیي ايتوبز تًوینیبفتِ ٍ هطبضوت ارتوبيی زض ضْط
ًَضآثبز ضاثكِ هًٌبزاضی ٍرَز زاضز.
فطؾیِی زٍم ثب استفبزُ اظ تىٌیه ؾطیت ّوجستگی آظهَى ضسُ استً .تبیذ رسٍل ضوبضُی
ً 4-13طبى هیزّس وِ ضاثكِ هًٌبزاضی ثیي ايتوبز تًوینیبفتِ ٍ هطبضوت ارتوبيی ٍرَز
ًساضز .ؾطیت ّوجستگی پیطسَى ثیي زٍ هتغیط ايتوبز تًوینیبفتِ ٍ هطبضوت ارتوبيی
 0.069است وِ زاضای سكن هًٌبزاضی  0.358هیثبضس .ثِ يجبضتی ،ثیي زٍ هتغیط ايتوبز
تًوینیبفتِ ٍ هطبضوت ارتوبيی ضاثكِ هًٌبزاضی ٍرَز ًساضز.
جديل ضمارٌی .7ضریة َمثستگی پیرسًن تیه متغیر اػتماد تؼمیمیافتٍ ي مطارکت اجتماػی

ضبذع

هیبًگیي

اًحطاف هًیبض

ؾطیت ّوجستگی

هًٌبزاضی

هطبضوت ارتوبيی

42.033

7.855

0.069

0.358

ايتوبز تًوین یبفتِ

47.938

5.374

فطؾیِی ضوبضُی سِ :ثِ ًهط هی ضسس ثیي ايتوبز ًْبزی ٍ هطبضوت ارتوبيی زض ضْط
ًَضآثبز ضاثكِ هًٌبزاضی ٍرَز زاضز.
آظهَى فطؾیِی سَم ثب استفبزُ اظ تىٌیه ؾطیت ّوجستگی اًزبم گطفتِ است .رسٍل
ضوبضُی ً 5طبى زٌّسُ ؾطیت ّوجستگی پیطسَى ثیي هتغیطّبی ايتوبز ًْبزی ٍ هطبضوت
ارتوبيی استً .تبیذ ثِ زست آهسُ ًطبى هیزّس وِ ضاثكِی هًٌبزاضی ثیي ايتوبز ًْبزی ٍ
هطبضوت ارتوبيی ٍرَز زاضز .ؾطیت ّوجستگی پیطسَى ثیي زٍ هتغیط ايتوبز ًْبزی ٍ
هطبضوت ارتوبيی ثطاثط  0.353است وِ زاضای سكن هًٌبزاضی  0.00است .ثِ يجبضتی ،ثب
اقویٌبى  % 99ثیي زٍ هتغیط ايتوبز ًْبزی ٍ هطبضوت ارتوبيی ضاثكِ هستمین هًٌبزاضی
ٍرَز زاضز.
جديل ضمارٌی  .7ضریة َمثستگی پیرسًن تیه متغیر مستقل اػتماد وُادی ي مطارکت اجتماػی

ضبذع

هیبًگیي

اًحطاف هًیبض

ؾطیت ّوجستگی

هًٌبزاضی

هطبضوت ارتوبيی

42.033

7.855

0.353

0.00

ايتوبز ًْبزی

90.578

22.359
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فطؾیِی ضوبضُی چْبض :ثِ ًهط هیضسس ثیي هتغیطّبی ظهیٌِای (سي ،تحػیالت  ،رٌس ،
ٍؾى تأّل ،هسىي ،زضآهس ٍ ٍؾًیت ضغلی) ٍ هطبضوت ارتوبيی ضاثكِی هًٌبزاضی ٍرَز
زاضز.
زض ایي تحمیك ثب تَرِ ثِ ایٌىِ هتغیطّبی رٌسٍ ،ؾًیت تأّل ٍ ٍؾًیت ضغلی
هتغیطّبی اسوی همَلِای ثِضوبض هیضًٍس ٍ هطبضوت ارتوبيی هتغیط فبغلِای است اظ
آظهَى  tثب ًوًَِّبی هستمل استفبزُ ضسُ است .ثِيجبضت زیگط ،زض ایي فطؾیِ ثِ زًجبل آى
ّستین وِ آیب ثیي ربهًِ ظًبى ٍ هطزاى ،ثیي افطاز هتأّل ٍ هزطز ،ثیي افطاز ضبغل ٍ ثیىبض اظ
ًهط هطبضوت ارتوبيی تفبٍت ٍرَز زاضز یب ذیط؟
ًتبیذ ًطبى هیزّس ثیي رٌس ٍ هیعاى هطبضوت ارتوبيی تفبٍت هًٌبزاضی ٍرَز زاضز .ثِ
يجبضت زیگط ،هیعاى هطبضوت ارتوبيی ّط زٍ رٌس ثِ یه اًساظُ ًیست .هیعاى هطبضوت
هطزاى ثیصتط اظ ظًبى است .همبیسِ ٍؾى تأّل پبسدگَیبى ًطبى هیزّس وِ همساض هیبًگیي
اهتیبظ هطبضوت زض زٍ گطٍُ هتأّلیي ٍ هزاااطزیي اذتالف چٌااساًی ثب ّن ًساضًس .همساض t
ثِزست آهسُ ،زض ّط زٍ گطٍُ تمطیجبً یىسبى است؛ ثٌبثطایي ثب سكن اقویٌبى  95زضغس ٍ
سكن هًٌبزاضی ( ) sig >/05زضغس فطؾیِ ضز هیضَز ،ثِ ایي غَضت وِ ثیي ٍؾى تأّل ٍ
هطبضوت ارتوبيی ضاثكِی هًٌبزاضی ٍرَز ًساضز .ثیي ٍؾًیت ضغلی ٍ هیعاى هطبضوت
ارتوبيی تفبٍت هًٌبزاضی ٍرَز زاضز ٍ ایي ضا هیتَاى اظ همبیسِی ثیي هیبًگیيّبی زٍ گطٍُ
ظًبى ٍ هطزاى هطبّسُ وطزً .تبیذ ثیبًگط ثبالتط ثَزى اهتیبظ هطبضوت زض گطٍُ ضبغلیي زض
همبیسِ ثب گطٍُ ثیىبضاى است.
سه ي مطارکت اجتماػی
ثط اسبس رسٍل ضوبضُی  6ؾطیت ّوجستگی ثیي سي ٍ هطبضوت ارتوبيی  0.118است.
ثٌبثطایي ثب سكن اقویٌبى  95زضغس ٍ سكن هًٌبزاضی  sig >/05هیتَاى گفت ،ثیي سي ٍ
هطبضوت ارتوبيی ضْطًٍساىّ ،وجستگی ٍرَز ًساضز.
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جديل ضمارٌی  :7ضریة َمثستگی پیرسًن تیه سه ي مطارکت اجتماػی

هتغیط
سي
هطبضوت ارتوبيی

سي

هطبضوت ارتوبيی

r =1

r;0.118

sig =0.00

sig ;0.116

N =356

N =356

r;0.118

r =1

sig ;0.116

sig =0.00

N =356

N =356

ثِ هٌهَض ثطضسی هًٌبزاضی ضاثكِ ثیي هتغیطّبی ًَو ضغل ،تحػیالت ،زضآهس ،هسىي ثب
هتغیط هطبضوت ارتوبيی اظ آًبلیع ٍاضیبًس یهقطفِ استفبزُ ضسً .تبیذ ثِ زست آهسُ ًطبى
هیزّس وِ سكن تحػیالتٍ ،ؾًیت هبلىیت هسىي ،زضآهس ذبًَاض ٍ ٍؾًیت ضغلی تأحیط
هًٌبزاضی ثط هطبضوت ارتوبيی پبسدگَیبى زض ضْط ًَضآثبز ًساضًس.
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جديل ضمارٌی . 2آزمًن تفايت میاوگیه مطارکت اجتماػی تر حسة يضؼیت مسکه ،درآمد ،تحصیالت ي
وًع ضغل
ًبم هتغیط

ًبم همَلِ

فطاٍاًی

هیبًگیي

همساض F

سكن هًٌبزاضی

هبلىیت هسىي

هبله
هستأرط
سبیط

208
116
30

42.519
41.551
40.00

0.806

0.448

هیعاى زضآهس

ووتط اظ ّ 200عاض تَهبى
 200تب ّ 400عاض تَهبى
 400تب ّ 600عاض تَهبى
 600تب ّ 800عاض تَهبى
ثبالتط اظ ّ 800عاض تَهبى

112
60
60
42
36

40.500
45.300
41.366
42.285
43.666

2.144

0.078

هیعاى تحػیالت

ثیسَاز
اثتسایی ٍ ضاٌّوبیی
زثیطستبى
زیپلن
فَق زیپلن
لیسبًس ٍ ثبالتط

4
12
28
104
56
152

43.500
45.666
40.285
43.230
43.142
40.802

1.140

0.341

ًَو ضغلی

وبضهٌس
وبضگط
آظاز
زاًطزَ
ذبًِ زاض
وطبٍضظ
سبیط

110
16
58
64
40
10
30

43.363
44.250
42.241
39.812
39.350
48.00
42.800

1.702

0.124

تحلیل مسیر

زض هطحلِی اٍل ضگطسیَى چٌسهتغیطُ همساض ثتبی هتغیطّبی ايتوبز ًْبزی ،رٌسیت ٍ
ايتوبز فطزی هًٌیزاض ثَزُ اًس وِ اظ ثیي ایي سِ هتغیط همساض ثتب یب سْن تأحیط هتغیط ايتوبز
ًْبزی ثیصتط ثَزُ است .ثٌبثطایي زض هطحلِی زٍم ايتوبز ًْبزی ثِ يٌَاى هتغیط ٍاثستِ زض
ًهط گطفتِ ضسُ ٍ هتغیطّبی رٌسیت ٍ ايتوبز فطزی هتغیطّبی هستمل ثَزُاًس .زض ًْبیت،
زض گبم سَم هتغیط رٌسیت ثِ يٌَاى هتغیط ٍاثستِ ٍ ايتوبز ًْبزی ثِ يٌَاى هتغیط هستمل
ٍاضز هسل ضگطسیًَی ضسُاًس ٍ ًتبیذ حبغل زض ًوَزاض ظیط اضائِ ضسُ استً .تبیذ تحلیل هسیط
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ثیبًگط احط هستمین هتغیطّبی ايتوبز ًْبزی ،ايتوبز فطزی ٍ رٌسیت ثط هطبضوت است .هتغیط
رٌسیت يالٍُ ثط احط هستمین ثط هطبضوت ،اظ قطیك هتغیط ايتوبز ًْبزی ( ٍ )0.069اظ قطیك
هتغیط ايتوبز فطزی ٍ ثِ زًجبل آى هتغیط ايتوبز ًْبزی ( )0.014زاضای احط غیط هستمین ًیع
هیثبضس .هتغیط ايتوبز ًْبزی يالٍُ ثط احط هستمین زاضای احط غیطهستمین ثط هطبضوت است وِ
اظ قطیك هتغیط ايتوبز ًْبزی ( )0.064ايوبل ضسُ است.
ومًدار ضمارٌی  :7تحلیل مسیر

ايتوبز ًْبزی
0.296

0.236

هطبضوت

0.219
0.199

ارتوبيی

0.246

ايتوبز فطزی

0.223
رٌس

تحث ي وتیجٍگیری

زض ایي تحمیك ،هیبًگیي سٌی پبسدگَیبى  30/3سبل است .پبسدگَیبى ثب تحػیالت لیسبًس
ٍ ثبالتط ثیصتطیي فطاٍاًی ضا زاضتِاًس ( .)42/7تًساز پبسدگَیبى هطز زٍ ثطاثط ظهبىثٌس65 .
زضغس پبسدگَیبى هتأّل ٍ  35زضغس هزطزًس .اظ ًهط ٍؾًیت ضغلی ،ثیصتطیي پبسرگَیبى
وبضهٌس ( ٍ )30/9ونتطیي آىّب وطبٍضظًس ( 2/7زضغس).
 هیبًگیي هیعاى هطبضوت ارتوبيی  2.994است .هیعاى هطبضوت  18زضغس ول پبسدگَیبىپبییي 64.6 ،زضغس هتَسف ٍ  17.4زضغس ثبالست ٍ زض هزوَو هیعاى هطبضوت زض ربهًِی
هَضز هكبلًِ هتَسف است وِ اظ هْنتطیي زالیل آى هْبرطت ضٍستبیی ثبال ،يسم آضٌبیی ٍ
آگبّی وبفی اوخط ضْطًٍساى اظ فطٌّگ ضْطًطیٌی ٍ حبون ثَزى اضظشّبی لَهی ٍ لجیلِای
است.
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 هیعاى ايتوبز ارتوبيی 10/1زضغس افطاز ًوًَِ پبییي 82/6 ،زضغس هتَسف ٍ  7/3زضغسثبالست وِ زض هزوَو هیعاى ايتوبز ارتوبيی ًیع هتَسف است.
 ثطضسی ضاثكِ ثیي اًَاو ايتوبز ثب هطبضوت ًطبى هیزّس وِ ايتوبز ًْبزی ٍ ايتوبز فطزیضاثكِ هًٌبزاضی ثب هطبضوت ارتوبيی زاضًس ٍ ّطچِ سكن ايتوبز ًْبزی ٍ فطزی ثبالتط ثبضس
هیعاى هطبضوت ارتوبيی ًیع افعایص هییبثس .یبفتِّبی ایي پژٍّص ًهطیبت پبتٌبم ٍ
ایٌگلْبضت زض ذػَظ ضاثكِی ايتوبز ٍ هطبضوت ضا تأییس هیوٌس .پبتٌبم يمیسُ زاضز وِ
ايتوبز ّوىبضی ضا تسْیل هیوٌس ٍ ّطچِ سكن آى زض ربهًِای ثبالتط ثبضس احتوبل
ّوىبضی ّن ثیطتط ذَاّس ثَز .ایٌگلْبضت هًتمس است وِ ايتوبز ثِ یىسیگط اظ يَاهل هؤحط ثط
هطبضوت است؛ ظیطا ثب ايتوبز ضفتبضّب لبثل پیصثیٌی هیضَز وِ ًتیزِ آى تمَیت حَظُ
وٌص ٍ تػوینگیطی است.
 ایٌگلْبضت ٍ لطًط هًتمسًس وِ تحػیالت ثب هطبضوت ارتوبيی ضاثكِ زاضز؛ یًٌی افطاز ثبتحػیالت ثبال ًسجت ثِ افطاز ثب تحػیالت پبییيتط اظ هطبضوت ارتوبيی ثیصتطی
ثطذَضزاضًس .زالیل آى اظ ًهط هحممبى هَضز ثحج ًیبظ ضْط ثِ افطاز ثبسَاز ٍ هترػع ٍ ٍرَز
ًْبزّبی زٍلتی ٍ ذػَغی گًَبگًَی است وِ ثب ًیطٍی وبض فىطی هترػػبى ازاضُ هیضَز؛
اهب ًتبیذ ایي تحمیك ًهطات ایٌگلْبضت ٍ لطًط ضا تأییس ًویوٌس .ضبیس اظ زالیل ایي پسیسُی
فمساى ًْبزّبی غیطزٍلتی ٍ زٍلتیای زاًست وِ ثِ وبض ٍ ترػع آىّب ًیبظ زاضتِ ثبضٌس.
ایي ثِ هًٌبی آًست وِ زض ربهًِی هَضز پژٍّص افطاز هترػع ٍ ثبسَاز هزطایی ثطای
هطبضوت ارتوبيی ًساضًس؛ آىّب زض ثطًبهِضیعیّب ٍ تػوینگیطیّبی ضْطی ضطوت زازُ
ًویضًَس ٍ اظ ًهطاتطبى استفبزُ ًویضَز.
 یىی زیگط اظ یبفتِّبی پژٍّص حبؾطً ،مص رٌس زض هطبضوت ارتوبيی است .چٌبًچِپیص اظ ایي آهس ،زٍ رٌس هطزاى ٍ ظًبى اظ ًهط هطبضوت ارتوبيی ثب ّن تفبٍت زاضًس ٍ
هیعاى هطبضوت ارتوبيی هطزاى ثیصتط اظ ظًبى است .ثِ ًهط هیضسس وِ هْنتطیي زلیل
وبّص هطبضوت ظًبى زض ضْط ًَضآثبز حبوویت فطٌّگ هطزسبالضی ٍ ًگطش هٌفی ًسجت ثِ
حؿَض ظًبى زض حَظُی يوَهی ٍ يسم گستطش فؿبی يوَهی ثطای فًبلیتّبی ظًبًِ ٍ ثِ
يجبضت زیگط ،هطزاًِ ثَزى سپْط ظًسگی است .ثبفت سٌتی ضْط ًَضآثبز وِ يوستبً اظ هْبرطیي
ضٍستبیی ٍ يطبیطی تطىیل ضسُ است اهىبى هطبضوت ثسیبض ونتطی ضا ثطای ظًبى زض همبیسِ
ثب هطزاى فطاّن هیوٌس.
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 زض تحمیك حبؾط ثیي سبیط هتغیطّبی ظهیٌِایی (زضآهسٍ ،ؾًیت ضغلیٍ ،ؾًیت تأّل ًٍَو هسىي) ثب هطبضوت ارتوبيی ضاثكِی هًٌبزاضی هطبّسُ ًگطزیس .زض حبلی وِ زض ثیصتط
تحمیمبت اًزبمگطفتِ ضاثكِ ثیي پبیگبُ التػبزی ٍ ارتوبيی ٍ هطبضوت هَضز تأییس لطاض گطفتِ
استّ .بًتیٌگتَى ٍ ًلسَى هًتمسًس وِ ّطچِ افطاز ثِ قجمِ ٍ پبیگبُ ارتوبيی ثبالتطی تًلك
زاضتِ ثبضٌس اظ هطبضوت ارتوبيی ثبالتطی ثطذَضزاضًس .ثٌبثطایي ًتبیذ ایي پژٍّص یبفتِّبی
هحممبى زض ظهیٌِ ضاثكِ ثیي هتغیطّبی ظهیٌِای ثب هطبضوت ضا تأییس ًویوٌس .ضبیس ثِ زلیل
ایي است وِ زض ربهًِی هَضز هكبلًِ تٌَو ضغلی ون است.
پیطىُادَا

ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثِ زست آهسُ پیطٌْبزّبیی زض رْت ثْجَز سكن هطبضوت ارتوبيی زض
ربهًِ هَضز ثطضسی اضائِ هیگطزز.
يولی وطزى ٍيسُ ّبی زازُ ضسُ ثِ هطزم اظ سَی هسئَالىً ،هبضت زلیك ٍ هستوط ثط
يولىطز ًْبزّب ٍ زستگبُّبی زٍلتی ،اقالوضسبًی ضفبف ٍ ثِ هَلى اظ سَی هسئَالى ثِ
هطزم زض ذػَظ ووجَزّب ٍ وبستیّبی ضْط ،افعایص توبس ثیي هطزم ٍ هسؤٍالى اظ قطیك
هرتلف هیتَاًٌس ثِ ثْجَز ايتوبز ًْبزی ٍ زض ًتیزِ افعایص هطبضوت ارتوبيی ضْطًٍساى زض
اهَض ضْطی ووه وٌٌس.
يولىطز پبییي ًْبزّب ٍ سبظهبىّبی زٍلتی ضْط زض اضائِ ذسهبت؛ اظ رولًِ ،جَز هترػع
ٍ ووجَز اهىبًبت ثْساضتی ٍ زضهبًی ،ؾًف ظیطسبذتّبی التػبزی ،ارتوبيی ٍ فطٌّگی
(اضتغبلظایی ،آهَظ ش يبلی وبضآهس) زض ربهًِ هَضز هكبلًِ اظ هَرجبت ثسثیٌی ٍ يسم ضؾبیت
هطزم اظ هسؤٍالى ضْطی است .تالش ٍ ثطًبهِضیعی ثطای ضفى هطىالت اظ سَی زٍلت ضاثكِ
آسیت زیسُ ثیي هطزم ٍ زٍلت ضا تطهین هیوٌس.
فطاّن وطزى فؿب ٍ ضطایف ثطای فًبلیتّبی اًزويّبی زاٍقلجبًِ ٍ سبظهبىّبی
غیطزٍلتی ثبيج تمَیت فطٌّگ ّویبضی زض ربهًِ ،تَاًوٌسسبظی ضْطًٍساى ثِ ٍیژُ ظًبى،
تمَیت ذَزثبٍضی ٍ استمالل ضْطًٍساى اظ زٍلت هیضَز.
ثب تَرِ ثِ پبییي ثَزى هیعاى هطبضوت ظًبى ًسجت ثِ هطزاى زض ربهًِ هَضز پژٍّص ،ثبیس
تساثیطی زض رْت حؿَض ثیصتط ظًبى زض ربهًِ فطاّن ضَز .ثِ ایي هٌهَض الظم است زض ثبفت
سٌتی ًَضآثبز زض رْت اغالح ًگطش ٍ ثبٍض يوَهی ًسجت ثِ وبض ظًبى زض ذبضد اظ ذبًِ ٍ
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هطبضوتطبى زض اهَض ضْطی ثطًبهِضیعی فطٌّگی ثلٌسهست اًزبم ضَز .يالٍُ ثط آى ،تأسیس
ًْبزّبی هطثَـ ثِ ظًبى ،ایزبز وبضگبُّبی آهَظضی ترػػی ثطای ظًبى زض ظهیٌِّبی هرتلف
فطٌّگی ٍ ضغلی تَاًوٌسی آىّب ضا تمَیت هیوٌس .گستطش حَظُی يوَهی ثط ضٍی ظًبى
ضبهل اذتػبظ ٍلتّبی ثیصتط استفبزُ اظ هطاوع تفطیحی ٍ فطٌّگی يوَهی ًهیط
وتبثربًِّب ،پبضنّب ،ثبضگبُّب ،استرطّب ثطای ظًبى ٍ ثطگعاضی هسبثمبت یب رطٌَاضُّبی ظًبًِ
ثطای ظًبى هیعاى حؿَض ٍ هطبضوت آىّب زض ربهًِ ضا افعایص هیزّس.
اظ آىرب وِ زض ربهًِ هَضز هكبلًِ فطٌّگ لَهی ٍ لجیلِای ثط فطٌّگ هسًی سلكِ زاضز،
الظم است آهَظشّبی هسًی ٍ فطٌّگسبظی اظ سَی ًْبزّبی زٍلتی ضْط اظ رولِ
ضْطزاضی ،آهَظش ٍ پطٍضش ٍ ضجىِی استبًی غسا ٍ سیوب ثطای ّوِی ضْطًٍساى غَضت
گیطز.
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