دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 3131

از صفحه  331تا 313

تررسی تأثیر سرمایٍ اجتماعی خاوًادٌ تر اعتیاد جًاوان (ضُر قائمضُر)
*1

وٛضٚـ غالٔیوٛتٙبیی
یساهلل لطثبٖ٘ػاز قٟطٚزی

2
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تاریخ پذیزش0030 /30 /03 :

چکیذٌ
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی اثعاضی ثطای ضؾیسٖ ث ٝا٘ٛأ زیٍط ؾطٔبیٞٝب اظ خّٕ ٝؾطٔبی ٝالتهبزی ،ا٘ؿب٘ی  ٚفطٍٙٞی
ٞؿت .یىی اظ حٛظٜٞبی ٔ ٟٓتأثیطپصیط اظ ؾطٔبیٝی اختٕبٖی ٟ٘بز ذب٘ٛاز ٜاؾت .اظایٗضٞ ٚسف انّی تحمیك
حبيط ثطضؾی ضاثُ ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز ٚ ٜاٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ لبئٓقٟط ٞؿت.
چٟبضچٛة ٘ٓطی ایٗ پػٞٚف ٘ٓطیٝی وّٕٗ ٞؿت .ضٚـ تحمیك پیٕبیكی ،اثعاض خٕٕآٚضی اَالٖبت
پطؾف٘بٔ ٝثٛز ٜاؾت و ٝضٚاثٍ آٖ اظ َطیك آِفبی وط٘ٚجبخ  ٚاٖتجبض آٖ اظ َطیك اٖتجبض نٛضی قٙبذتٝ
ٔیقٛز .خبٔٗٝی آٔبضی ایٗ پػٞٚف ،اظ خٛا٘بٖ قٟط لبئٓقٟط و ٝزض ظٔبٖ ا٘دبْ تحمیك زض ثبظٜی ؾٙی
25تب 17لطاض زاقتٙس ،تكىیُ قس ٜاؾت .زض ٔدٕ٘ 400 ٔٛفط اظ ایٗ خٛا٘بٖ ث ٝضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی
ا٘تربة قس٘سٔ .تغیطٞبی ٔؿتمُ ٔسَ تحّیّی و ٝزض پی تجییٗ ٔتغیط ٚاثؿت( ٝاٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض) ثٛزٜا٘س،
ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ قبُٔ (ؾطٔبیٝی اختٕبٖی ؾبذتبضی زض ٖٚذب٘ٛاز ،ٜؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی ثیط ٖٚاظ
ذب٘ٛاز ،ٜؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛاز ،ٜؾطٔبیٝی اختٕبٖی قٙبذتی ثیط ٖٚاظ ذب٘ٛاز )ٜثٛز ٜاؾت.
یبفتٞٝبی تحمیك حبوی اظ آٖ اؾت و ٝثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز ٚ ٜاثٗبز آٖ ثب اٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض ضاثُٝ
ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیدی و ٝزض ضٌطؾی ٖٛچٙسٌب٘ ٝایٗ تحمیك ٔكبٞسٔ ٜیوٙیٓ،
ایٗ اؾت و ٝزض ثیٗ اثٗبز ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛاز )-0/384( ٜثیكتطیٗ لسضت ضا زاقت ٚ ٝثٝ
ٖجبضتی لٛیتطیٙپیفثیٙی وٙٙس ٜضفتبض اٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض زض ثیٗ خٛا٘بٖ ثٛز ٜاؾت.
کلیذ ياشٌَا :ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ،ؾطٔبی ٝاختٕبٖی زض ٖٚذب٘ٛاز ،ٜؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثیط ٖٚاظ ذب٘ٛاز ،ٜذب٘ٛاز،ٜ
اٖتیبز خٛا٘بٖ

 -1اؾتبزیبض زا٘كٍبٌّ ٜؿتبٖ (*٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ)َٛ
 -2زا٘كدٛی وبضقٙبؾی اضقس خبٔٗ ٝقٙبؾی ٔٛؾؿ ٝاِجطظ

Email: Korosh_gholamiko@yahoo.com
Email: yadollah66.ghorbannejad@yahoo.com
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مقذمٍ
یىی اظ اٞساف ٔ ٟٓثط٘بٔٞٝبی تٛؾٗٞ ٝط وكٛض ،وبٞف آؾیتٞبی اختٕبٖی اؾت و ٝتحمك
 ٚزؾتیبثی ث ٝایٗ ٞسف٘ ،یبظٔٙس قٙبذت ٖٛأُ ٔإثط ایدبز آٖ زض خبٔٗٞ ٝؿت .أطٚظٜ
ٔحممیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ضا یىی اظ ٖٛأُ ظٔیٝٙؾبظ ٔ ٚإثط زض ؾالٔت اختٕبٖی  ٚوبٞف
ذُطپصیطی زض خبٔٗٔ ٝیزا٘ٙس (ثبلطییعزی.)2:1388 ،
تالـٞبی ظیبزی زض وكٛضٞبی خٟبٖ ثٛٓٙٔٝض قٙبذت ٖٛأُ ٔحیُی  ٚفطزی ،ظٔیٝٙؾبظ
ذُطیپصیطی ا٘دبٌْطفت ٝاؾت .اظخّٕ ٝایٗ تالـٞب ،تٛخ ٝث ٝثٗس اختٕبٖی ؾالٔت اؾت وٝ
ثب ُٔبِٗ ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی أىبٖپصیطٞؿت .ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ،حبنُ پسیسٜٞبیی ٕٞچٖٛ
اٖتٕبز ٔتمبثُ ،تٗبُٔ اختٕبٖی ٔتمبثٌُ ،طٜٞٚبی اختٕبٖی ،احؿبؼ ٛٞیت خٕٗی ،1احؿبؼ
ٚخٛز تهٛیطی ٔكتطن اظ آیٙس ٚ ٜوبض ٌطٞٚی ٞؿت و ٝثب تٗبٔالت ٔإثط ثیٗ فطزی ٚ
ٌطٞٚیٔ ،یتٛاٖ ظٔیٞٝٙبی پیكٍیطی اظ ذُطپصیطی  ٚثؿیبضی اظ آؾیتٞبی اختٕبٖی
ٕٞچ ٖٛذك٘ٛتٔ ،هطف ٔٛاز ٔرسض ،اِىُ  ٚضفتبضٞبی خٙؿی پطذُط ضا فطا ٓٞآٚضز.
ثطضؾیٞب ٘كبٖ زازٜا٘س و ٝزؾتطؾی خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ ث ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٔیتٛا٘س،
ظٔی ٝٙوبٞف ٔكىالت اختٕبٖی  ٚضفتبضی ضا ؾجت ٌطزز؛ ِصا ثب فطا ٓٞآٚضزٖ ظٔی ٝٙتٗبٔالت
اختٕبٖیٟٔ ،بضتٞبی اختٕبٖی  ٚوبض تیٕی ٔیتٛاٖ اظ ٔیعاٖ آؾیتٞبی اختٕبٖی ٚ
ذُطپصیطی زض آ٘بٖ وبؾت ٛٔ ٚخجبت پیكطفت تحهیّی  ٚاضتمبء ؾالٔت آٖٞب ضا فطا ٓٞآٚضز.
ُٔبِٗ ٝثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی  ٚؾٛءٔهطف ٔٛاز زض زا٘فآٔٛظاٖ زثیطؾتبٖ
قٟط ٔیسٚؾتط ٖٚآٔطیىب٘ ،كبٖ زاز و ٝثیٗ زؾتطؾی ث ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی  ٚاثٗبز آٖ ٚ
ؾٛءٔهطف ٔٛاز زض زا٘فآٔٛظاٖ ٔٛضزُٔبِٗ ،ٝاضتجبٌ ٔٗٙیزاض ٙٔ ٚفی ٚخٛز زاضز .ثسیٗ
ٔٗٙی وٞ ٝط چ ٝاضتجبَبت  ٚتٗبٔالت ثیٗ فطزی ٔإثط ٙٔ ٚبؾجی ثیٗ زا٘فآٔٛظاٖ
ٔٛضزُٔبِٗ ،ٝاضتجبٌ ٔٗٙیزاض ٙٔ ٚفی ٚخٛز زاضز .ثسیٗ ٔٗٙی وٞ ٝط چ ٝاضتجبَبت  ٚتٗبٔالت
ثیٗ فطزی ٔإثط ٙٔ ٚبؾجی ثیٗ زا٘فآٔٛظاٖ ٚخٛز زاقت ٝثبقس احتٕبَ ٌطایف ثٝؾٛی
ضفتبضٞبی پطذُط  ٚآؾیتٞبی اختٕبٖی وٓتط ذٛاٞس ثٛز .ثبِٗىؽ ٖسْ ٚخٛز تٗبٔالت ٔإثط
ثیٗ خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ ٔیتٛا٘س آٖٞب ضا ث ٝؾٕت ٔٛاز ٔرسض ،ذك٘ٛت  ٚضفتبضٞبی خٙؿی
آؾیتظا ؾٛق زٞس (ثبلطییعزی.)3:1388 ،
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طرح مسألٍ
زیسٌب ٜؾطٔبی ٝاختٕبٖی یه ٘مف ٔ ٟٓثطای ازثیبت ّٖ ْٛاختٕبٖی اظ حیث ٘ٓطی  ٚتدطثی
زاضز .تئٛضی ؾطٔبی ٝاختٕبٖی و ٝث ٝخبی تأویس ثط ٔتغیطٞبی فطزی ثط ٘ح ٜٛتأثیط ویفیت،
ٔحتٛا  ٚؾبذتبض ضٚاثٍ اختٕبٖی  ٚا٘تمبَ ٔٙبثٕ تٕطوع ٔیوٙس ،ثیبٖوٙٙس ٜایٗ ٔٛي ٔٛاؾت
و ٝضٚاثٍ اختٕبٖی اثعاضٞبیی ٞؿتٙسو ٝاظ َطیك آٖٞب ؾطٔبیٌٝصاضی اختٕبٖی قىُ ٔیٌیطز
(.)wright.2001
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ث ٝیىی اظ ٔفبٞیٓ وّیسی  ٚاؾبؾی زض ّٖ ْٛاختٕبٖی تجسیُ قس ٜاؾت
و ٝحدٓ ضٚظ افع ٖٚتأِیفبت ٘ٓطی  ٚپػٞٚفٞبی تدطثی ثٚٝیػ ٜزض وكٛضٞبی تٛؾٗٝیبفتٝ
ذٛز ٌٛا ٜزلیمی ثطای اثجبت ایٗ ٔسٖب ثٝقٕبض ٔیضٚزٓ٘ ،ط ثٔ ٝحتٛأ ،بٞیت ،وبضثطز ٚ
پیبٔسٞبی ٔ ٟٓؾطٔبی ٝاختٕبٖی ایٗ ٔف ْٟٛزض خبٔٗٝقٙبؾی ّْٖٛ ،التهبزی ،ضٚاٖقٙبؾی،
ّْٖٛتطثیتیّْٖٛ ،ؾیبؾی ،خطْقٙبؾی ٘ ٚیع حٛظ ّْٖٛ ٜپعقىی  ٚثٟساقت ثٛٓٙٔٝض تٛنیف
 ٚتجییٗ ٔٛيٖٛبتی ٘ٓیط خطَْ -الق ،ضٚاثٍ ذب٘ٛازٌی ،ذك٘ٛت ،ؾالٔتی  ٚثٟساقت ،تأٔیٗ
اختٕبٖی ،پیكطفت تحهیّی ،ضقس  ٚتٛؾٗ ٝالتهبزیٔ ،كبضوت ؾیبؾی ثَٛٝض ضٚظافع٘ٚی ثٝ
وبضثطزٔ ٜیقٛز (ضیبحی.)67:1387 ،
زض چٙس زٌ ٝٞصقت ٝفطؾبیف1قسیسی زض ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٔٛخٛز ثطای ٘ٛخٛا٘بٖٕٞ ،سض
ذب٘ٛاز ٓٞ ٚ ٜزض ثیط ٖٚآٖ ضٚی زاز ٜاؾت .زض ذب٘ٛاز ٜضقس ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ثؿیبض ظیبز قس،ٜ
ثَٛٝضیو ٝؾُح تحهیالت زائٕبً زض حبَ افعایف اؾتِٚ ،ی ثٛٔ ٝاظات ضقس ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی،
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی و ٝقبذم ثطخؿت ٝآٖ حًٛض ثعضيؾبالٖ زضذب٘ٔ ٚ ٝیعاٖ ٌفتٍ ٛزض ٔٛضز
ٔٛيٖٛبت اختٕبٖی ،فطٍٙٞیّٕٖ ،ی ،التهبزی  ٚؾیبؾی ثیٗ ٚاِسیٗ  ٚفطظ٘ساٖ اؾت،وبٞف
یبفت ٝاؾت .زض اختٕبٔٔ ،یعاٖ فطؾبیف ٘ ٚبثٛزی ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثٔٝطاتت ثیكتط ثٛز ٜاؾت.
غیجت پسض اظ ذب٘ٛازٔ ٚ ٜحیٍ ٕٞؿبیٍی زض َ َٛضٚظ  ٚاذیطاً غیجت ٔب زض اظ ذب٘ٛازٚ ٚ ٜضٚز
ا ٚث ٝثبظاض وبضٔ ،تطازف ثب وبٞف ٔكبضوت ٚاِسیٗ زض ذب٘ٛاز ٜثٛز ٜاؾت .ثٖٝال ٜٚخبٔٗ ٝقسیساً
زض ٔٗطو تٟبخٓ فطزٌطایی لطاض ٌطفت ٝاؾت و ٝثطاؾبؼ آٖ ٔٙبفٕ فطزی ثط ٔهبِح خٕٗی
تمسْ یبفت ٝاؾت (قبضٔپٛض.)17:1379،
1
وّٕٗ ٔٗتمس ٞؿت زض خبٔٗٔ ٝسضٖ ،تغییطات ؾبذتبضی زض ذب٘ٛازٜٞب ٔٙتٟی ث ٝایٗ قسٜ
اؾت وٚ ٝاِسیٗ ٚلت ا٘سوی ثطای ٌصضا٘سٖ ثب ثچٞٝبیكبٖ زاقت ٝثبقٙس .ظیطا آٖٞب یب اظ ِحبِ
1. Erosion
2. Structural changes
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خؿٕب٘ی غبیتا٘س یٗٙی ؾطوبض ٞؿتٙس  ٚیب ٔب٘ٙس ذب٘ٛازٜٞبی ته ٚاِس ٜاؾبؾبً غبیتا٘س
(.)wright,2001
ٌطایف خٛا٘بٖ ث ٝؾٛی ٔٛاز ٔرسض ٔ ٚحطن و ٝذٛز ّٖٔٗٛ ،ُّٖ َٛأُ  ٚاٍ٘یعٜٞبی
ٔتٗسزی اؾت زض ٚالٕ اظ فطٖٚبت ٌطایف اثٙبء ثكط ث ٝفؿبز ،ا٘حطاف ،وحضفتبضی ٘ ٚبثٟٙدبضی
اختٕبٖی اؾت .ثٖ ٝجبضت ثٟتط انٛالً ٕٞبٖ ُّٖٖٛ ،أُ  ٚاٍ٘یعٜٞبیی و ٝثبٖث اضتىبة اٖٕبَ
٘بلى ٚخساٖ خٕٗی ،لٛا٘یٗ ٔٚمطضات  ٚوحضفتبضی ٔیقٛز ٖٕٔٛبً زض ٔٛضز ٌطایف خٛا٘بٖ ثٝ
ؾٛی اٖتیبز  ٚؾٛءٔهطف ٔٛاز ٔرسض ٔ ٚحطن ٘یع نبزق اؾت و ٝاِجت ٝنطف٘ٓط اظ ُّٖ ٚ
ٖٛأُ ٖٕٔٛی ُّٖ ،ذبل ٘یع زض ْٟٛض ًُٔٗ اٖتیبز خٛا٘بٖ ٘مف زاضز( .ؾٟطاثی
اؾٕطٚز.)2:1389،
اٍ٘یعٜٞبی ٘رؿتیٗ زض ثًٗی خٛا٘بٖ زض ٔهطف ٔٛاز زذب٘ی  ٚتىٕیُ ِصت حبنُ اظ
ٔهطف ؾیٍبض ثٝذهٛل ؾیٍبضٞبی تٙس  ٚاضظاٖلیٕت ضا ثٖٛٙٝاٖ پط وطزٖ ذأل ظ٘سٌی ٚ
ازأ ٝیبفتٗ تؿىیٗ  ٚآضأف اظ ٚيٕ ٔٛخٛز زضٌطزٕٞبئیٞبی زٚؾتبٖ ثب ٕٞسیٍط زٚز
ٔیوٙٙس ٗٔ ٚتبزاٖ حطفٝای ٘یع ؾیٍبض ضا ٔع ٚ ٜچبقٙی ٔٛاز ٔرسض ٔیزا٘ٙس  ٚزض اؾتٙبز ثٝ
آٔبض ٔٛخٛز َی  10ؾبَ ٌصقتٔ ٝهطف ؾیٍبض زض ثیٗ خٛا٘بٖ  15تب  25ؾبَ  ٚثعضيؾبالٖ
اظ  10زضنس ث 17 ٝزضنس افعایف یبفت ٝاؾت .زضایٗ ٔیبٖ آ٘چ ٝزض خٛإٔ أطٚظ الظْ اؾت
ثیكتط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز٘ .مف ذب٘ٛاز ٜثٖٛٙٝاٖ ٖبُٔ ٔإثط  ٚوبضآٔس زض اضتمبء ؾُح
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی  ٚثبُِجٕ ؾالٔت اؾت وٖ ٝبُٔ پیكٍیطا٘ٔ ٚ ٝحبفٓتوٙٙس ٜاظ آؾیتٞبی
اختٕبٖی  ٚضفتبضٞبی ذُطپصیط ثٝقٕبض ٔیآیس .وبٞف ؾطٔبی ٝاختٕبٖی زض ذب٘ٛاز ٜثب ٔیعاٖ
ثبالی ا٘حطافبت اختٕبٖی ٕٞطا ٜاؾت (ٕٞبٖ ٔٙجٕ).
اظ آٖض ٚؾإاَ تحمیك ایٗ اؾت و ٝچ ٝضاثُٝای ثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز ٚ ٜاٖتیبز ثٝ
ٔٛاز ٔرسض خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ لبئٓقٟط ٚخٛززاضز.
َذف تحقیق
ثطضؾی تأثیط ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز ٜثط اٖتیبز خٛا٘بٖ قٟطلبئٓقٟط
ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛازٔ ٚ ٜیعاٖ  ٔٛ٘ ٚاٖتیبز خٛا٘بٖ قٟط لبئٓقٟط
ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ اثٗبز ؾبذتبضی  ٚقٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز ٜخٛا٘بٖ ٔ ٚیعاٖ ٔٛ٘ ٚ
اٖتیبز خٛا٘بٖ قٟطلبئٓقٟط
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پیطیىٍی پصيَص
ثطذالف تٛخٟبت تئٛضیىی ٘ؿجت ث ٝؾطٔبیٝی اختٕبٖی  ٚتأثیط آٖ ثط ضٚی زأٝٙای اظ ٔؿبئُ
ٖٕٔٛی ٔب٘ٙس اٖتیبز ،زض خبٔٗٔ ٝب ُٔبِٗبت تدطثی چٙسا٘ی ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ ضاثُ ٝثیٗ
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی  ٚاٖتیبز ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٘سازٕٞ ٚ ٜیٗ أط ثبٖث ایدبز ٖ٘ٛی قىبف ثیٗ
ُٔبِٗبت ٘ٓطی  ٚتدطثی قس ٜاؾت.
ال٘سثطي(« ،)2005ضاثُ ٝثیٗ ؾطٔبیٝی اختٕبٖی (ٔطوت اظ اثٗبز اٖتٕبز ٔ ٚكبضوت
اختٕبٖی)  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔٛاز ٔرسض ضا زض ٔیبٖ ٘ٛخٛا٘بٖ  18-14ؾبِ ٝؾٛئسی» ٔٛضز ثطضؾی
لطاضزاز ُٔ .بِٗٚ ٝی ٘كبٖ زاز و ٝؾیٍبض وكیسٖ اضتجبٌ ٔٙفی ثب اٖتٕبز ٔ ٚكبضوت اختٕبٖی
زاضز  ٚاؾتفبز ٜغیطلب٘٘ٛی اظ ٔٛاز ٔرسض اضتجبٌ ٔٙفی ثب اٖتٕبز اختٕبٖی زاضز.
اؾپطیٍٙط ٕٞ ٚىبضا٘ف (« ،)2006ث ٝثطضؾی اضتجبٌ ثیٗ حٕبیت اختٕبٖی زضیبفت قس ٜاظ
ؾٛی ٚاِسیٗ  ٚا٘ؿدبْ اختٕبٖی زض ٔسضؾ ٝثب ا٘دبْ ضفتبضٞبی پطذُط» (ٔجبضظ ٜفیعیىی ثب
لطثب٘ی ،اؾتفبز ٜاظ ٔٛازٔرسض  ٚتٗبضیف خٙؿی) زض ٔیبٖ ٘ 930فط زذتط  ٚپؿط زا٘فآٔٛظ
زٚضٔ ٜتٛؾُ ٝزض وكٛضٞبی اِؿبِٛازٚض زض ُٔٙم ٝآٔطیىبی التیٗ پطزاذتٙس٘ .تبیح ایٗ
پػٞٚف ٘كبٖ زاز زا٘فآٔٛظاٖ زذتط و ٝحٕبیت اختٕبٖی وٕتطی اظ ٚاِسیٗ ذٛز زضیبفت
وطز ٜثٛز٘س ،احتٕبَ ثیكتطی ثطای اضتىبة زض ضفتبضٞبی پطذُط زاقتٙس ،زا٘فآٔٛظاٖ ثب
زاقتٗ ا٘ؿدبْ اختٕبٖی وٕتط ،ثٝاحتٕبَ ثیكتطی زاضای افىبض ذٛزوكی ثٛز ٚ ٜاِىُ ٔهطف
ٔیوطز٘س .زض ایٗ ُٔبِٗ ،ٝزا٘فآٔٛظاٖ پؿط زاضای ضفتبضٞبی پطذُط ثیكتطی ثٛز٘س .ثسیٗ
ٔٗٙی و ٝزا٘فآٔٛظ اٖ پؿط و ٝحٕبیت اختٕبٖی وٕتطی اظ ؾٛی ٚاِسیٗ زضیبفت وطز ٜثٛز٘س،
ضفتبضٞبی پطذُط ثیكتطی ٔطتىت ٔیقس٘س.
ّٞیؿت ٔ ٚه ثطاْ (« ،)2006زض پػٞٚكی ؾبذتبض ذب٘ٛاز ،ٜتٙف ذب٘ٛازٔ ٚ ٜبضیخٛا٘ب ٚ
ضفتبضٞبی پطذُط زض ثیٗ خٛا٘بٖ» ضا ٔٛضز ُٔبِٗ ٝلطاض زازٜا٘سٞ .سف اظ ایٗ ٔمبِ ٝثطضؾی
٘مف ؾبذتبضی ذب٘ٛاز ٜزض اؾتفبز ٜاظ ٔبضیخٛا٘ب زض ٕ٘ٝ٘ٛای اظ خٛا٘بٖ آٔطیىبیی ثٛز ٜاؾت.
ایٗ تحمیك ثٔ ٝمبیؿ ٝظ٘سٌی خٛا٘ب٘ی و ٝثب پسض ٔ ٚبزض ثیِٛٛغیىی (ٚاِسیٗ تٙی) ذٛز ظ٘سٌی
ٔیوٙٙس پطزاذت ٝاؾت٘ .تبیح آ٘بٖ ٘كبٖ ٔیزٞس خٛا٘ب٘ی و ٝزض ذب٘ٛازٜٞبیی ظ٘سٌی ٔیوٙٙس
وٞ ٝط زٚ ٚاِسیٗ تٙی زض لیس حیبت ٞؿتٙس ،ثٔٝطاتت وٕتط احتٕبَ زاضز و ٝث ٝاؾتفبز ٜاظ
ٔبضیخٛا٘ب  ٚضفتبضٞبی پطذُط زؾت ثع٘ٙسٕٞ .چٙیٗ ایٗ تحمیك ٘كبٖ زاز ٜاؾت،
ذب٘ٛازٜٞبیی ثب ٚاِسیٗ تٙی اظ ٔٙبثٕ ٔٛضز٘یبظ ثطای ثبال ثطزٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی خٛا٘بٖ ذٛز،
ثطذٛضزاض ٞؿتٙس.
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حیسض٘یب  ٚچطذیبٖ (« ،)1385ویفیت ضاثُِٚ ٝی ،فطظ٘سی ٘ٛخٛا٘بٖ زچبض اٖتیبز ٛ٘ ٚخٛا٘ب
٘ٗبزی» ضا ٔٛضز ُٔبِٗ ٝلطاض زازٜا٘س .تحمیك آ٘بٖ ،اظ پػٞٚفٞبی اؾت و ٝثَٛٝض ٔحسٚز ثٝ
ثطضؾی ثطذی اظ ٔإِفٞٝبی ؾطٔبی ٝاختٕبٖی  ٚتأثیط آٖ ثط اٖتیبز پطزاذت ٝاؾت .خبٔٗ ٝآٔبضی
پػٞٚف ضا ٘ٛخٛا٘بٖ ٔطاخٗٝوٙٙس ٜثٔ ٝطاوع تطن اٖتیبز قٟط تٟطاٖ تكىیُ زازٜا٘س .یبفتٞٝب
ؤ ٝجتٙی ثط زٌ ٚط ٜٚآظٔبیف ٌٛ ٚا ٜثٛز ٘كبٖ زاز و ٝویفیت ضاثُِٚ ٝی ،فطظ٘سی زض
٘ٛخٛا٘بٖ ذب٘ٛازٜٞبی ٖبزی زض تٕبٔی اثٗبز ضاثُ ،ٝثٟتط اظ ٘ٛخٛا٘بٖ زچبض اٖتیبزٞؿت.
چی چبً٘  ٚیبً٘ چبً٘ (« ،)2008تحمیمی ضا تحت ٖٛٙاٖ تفبٚتٞبی خٙؿیتی زض
ضاثُ ٝثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٔ ٚهطف ؾیٍبض  ٚاِىُ زض تبیٛاٖ» ا٘دبْ زاز٘س .ایٗ ُٔبِٗ٘ ٝكبٖ
زاز و ٝثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی (و ٝثٚٝؾیّ ٝاٖتٕبز ثَٛٝضوّی  ٚاضتجبٌ ٘عزیه ثب ٕٞؿبیٍبٖ
ؾٙدیس ٜقس ٜثٛز) ثب ؾیٍبض ٛ٘ ٚقیسٖ اِىُ ضاثُٝی ٔٙفی ٚخٛز زاقت اٖتٕبز اختٕبٖی،
اثطات لٛیتطی ثط ٔهطف ؾیٍبض  ٚاِىُ زض ثیٗ ظ٘بٖ ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ زاقت ،أب ایٗ اثط ،ثیٗ
ٔطزاٖ يٗیفتط ثٛز ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝظ٘بٖ ظٔبٖ ثیكتطی ضا زض ٔحّ ٝنطف ٔیوٙٙس .ثیٗ
ٔكبضوت اختٕبٖی ٔ ٚهطف اِىُ ٕٞجؿتٍی ٔثجت ٔكبٞس ٜقس ،ثسیٗ ٔٗٙی و ٝقطوت زض
ا٘دٕٗٞبی ٔرتّف ،فطنت ٘ٛقیسٖ اِىُ ضا افعایف ٔیزٞس .زض ایٗ ُٔبِٗ ٝاٖتٕبز اختٕبٖی
٘ ٚعزیىی ٔحّ ٝضا ٔیتٛاٖ تدّی تفؿیط قٙبذتی اظ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٔیزا٘ؿت وٙٔ ٝدط ثٝ
وبٞف ٔهطف ٔٛاز ٔرسض اؾت و ٝیىی اظ ّٖتٞبی آٖ ،ؾُٛح پبییٗتط اؾتطؼ  ٚايُطاة
شاتی ثطاثط اٖتٕبز ث ٝزیٍطاٖ اؾت.
تٛضِیٙسؾٕٞ ٚ ٖٛىبضا٘ف(« ،)2012پػٞٚكی ضا ثب ٖٛٙاٖ ؾبذتبض اختٕبٖی ،ؾطٔبیٝ
اختٕبٖی  ٚؾیٍبض وكیسٖ ٘ٛخٛا٘بٖ» ا٘دبْ زاز .آ٘بٖ ثب اؾتفبز ٜاظ یه ٕ٘٘ 6818 ٝ٘ٛفطی زض
ٔ 83سضؾ ٝزِٚتی زض ایؿّٙس ،تأثیط ؾٚ ٝیػٌی خبٔٗ ٝیٗٙی ،تحطن ٔؿى٘ٛی ،زاقتٗ
ذب٘ٛازٜٞبی ته ٚاِس یب زٚ ٚاِس ٚ ،فمط  ٚؾیٍبض وكیسٖ ٘ٛخٛا٘بٖ ثطضؾی وطز٘س  ٚثطای ایٗ
ٔٛٓٙض اظ ٘ٓطی ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی وّٕٗ اؾتفبز ٜوطزٜا٘س .یبفتٞٝبی ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز٘س
٘ٛخٛا٘ب٘ی و ٝزض ٔحّٞٝبی ٘ؿجتبً ثبال ظ٘سٌی ٔیوطز٘س  ٚزاضای ذب٘ٛازٜٞبی ته ٚاِس ثٛز٘س ٚ
ٕٞچٙیٗ تحطن ٔؿى٘ٛی ظیبزی زاقتٙس ،زض ٔمبیؿ ٝثب ٘ٛخٛا٘بٖ ؾبیط ٔحالت ،ثیكتط ؾیٍبض
ٔهطف ٔیوطز٘س .زض ٘تید ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی اضتجبٌ ٔٙفی ثب ؾیٍبض وكیسٖ افطاز زاضز.
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مثاوی وظری
ؾطٔبی ٝاظ ضیك cap ٝثٙٗٔ ٝبی ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾتٙٗٔ .بی اؾبؾی ،انّی  ٚثعضي اظ حطٚف
وبح اظ آٖ ثطٔیآیس  ٚزض ایٙدب ٞط وبال ،پ ٚ َٛؾطٔبی ٝای قبُٔ ٔیقٛز و ٝلبثّیت ٍ٘ٝزاضی
 ٚافعایف زاقت ٝثبقس .ؾطٔبی ٝیىی اظ چٟبض ٖبُٔ قٙبذتٝقس ٜتِٛیس اؾت زض وٙبض ظٔیٗ،وبض،
ؾبظٔبٖ ٔ ٚسیطیت (ؾبضٚذب٘ی.)80:1373 ،
ٔفٟٔٛی و ٝتحت ٖٛٙاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ُٔطحقس ٜاؾت اظ تبضید ثؿیبض َٛال٘ی
ثطذٛضزاض اؾتٔ ،تفىطیٙی و ٝضاثُ ٝثیٗ ظ٘سٌی ا٘دٕٙی  ٚزٔٛوطاؾی ضا ثطضؾی ٔیوطز٘س ٚ
ٔفبٞیٓ ٔكبثٟی ضا ٔطتجبً زض لطٖ ٘ٛظز ٓٞاؾتفبزٔ ٜیٕ٘ٛز٘س .ث ٝوبض ٘ٛیؿٙسٌب٘ی ٕٞچٖٛ
خیٕع ٔسیؿ ٚ ٖٛآِىؿی زٚتٛوٛیُ (زٔٛوطاؾی زض آٔطیىب) وكیسٔ ٜیقٛز ؤ ٝفبٞیٓ
ٕٞجؿتٍی  ٚضٚاثٍ اختٕبٖی ضا زض ؾٙت وثطتٌطا 1زض ّٖ ْٛؾیبؾی آٔطیىب ثٓٞ ٝ
ٔیپیٛؾتٙس .خبٖ زیٛیی احتٕبالً ثطای ٘رؿتیٗ ثبض زض خطیبٖ انّی ا٘سیكٔ ،ٝؿتمیٕبً ٔفْٟٛ
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ضا زض "ٔسضؾ ٚ ٝخبٔٗ "ٝؾبَ  1899ثٝوبض ثطز ،ٜاٌطچ ٝتٗطیفی اظ آٖ اضائٝ
٘ساز ٜاؾت.
٘رؿتیٗ وبضثطز قٙبذتٝقس ٜاظ ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝاختٕبٖی ث ٝؾبَ  1916زض ٘ٛقتٞٝبی
ِیسا -چیٞ ،ب٘یفٗ ،ؾطپطؾت ٚلت ٔساضؼ ٚیطخیٙیبی غطثی زض آٔطیىب ثطٔیٌطزز .ا ٚزض
تٛيیح إٞیت ٔكبضوت زض تمٛیت حبنُ وبض ٔسضؾٔ ،ٝف ْٟٛؾطٔبی ٝاختٕبٖی ضا ُٔطح
وطز ٚ ٜزض ٚنف آٖ ٔیٌٛیس ؛ چیعی ّٕٔٛؼ و ٝثیكتطیٗ آثبض ضا زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٔ ٜطزْ
زاضز قبُٔ حؿٗ ٘یت ،ضفبلتٕٞ ،سِی ٗٔ ٚبقطت اختٕبٖی زض ثیٗ افطاز ذب٘ٛازٜٞبیی اؾت
و ٝیه ٚاحس اختٕبٖی ضا ٔیؾبظ٘س .فطز ثِ ٝحبِ اختٕبٖی تٟٙب اؾت ،اٌط ذٛزذٛاٞیٞبیكبٖ
ضا ٟٔبض وٙس اٌط وؿی ثب ٕٞؿبیٝاـ ٕٞ ٚؿبیٍبٖ زیٍط اضتجبٌ ثطلطاض وٙس ،یه شذیط ٜؾطٔبیٝ
اختٕبٖی ایدبز ذٛاٞس قس ؤٕ ٝىٗ اؾت ،ثالفبنّ٘ ٝیبظٞبی اختٕبٖیاـ ضا ثطآٚضز ٜؾبظز ٚ
قبیس حبُٔ ْطفیت اختٕبٖی ثبِمٜٛای ثبقس و ٝثطای ثٟجٛز اؾبؼ قطایٍ ظ٘سٌی وُ
اختٕبٖی وفبیت وٙس .ایٗ اختٕبٖی ثٖٛٙٝاٖ یه وُ اظ َطیك ٕٞىبضی  ٕٝٞثرفٞبیف،
ؾٛزٔٙس ذٛاٞس ثٛز .زضحبِیو ٝفطز زض ٔكبضوتٞبیف ،أتیبظات وٕهٕٞ ،سِی ٕٞ ٚىبضی
ٕٞؿبیٍب٘ف ضا ذٛاٞس یبفت (احٕسی.)16:1387 ،
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی انُالحی اؾت وٌ ٝب ٜزض ٔٗٙبی ٚؾیٕ ث ٝوبض ٔیضٚز  ٚثطٚت اختٕبٖی
 ٚیب حتی زضآٔس اختٕبٖی اظ آٖ ثطٔیآیسٌ ٚب ٜزض فًبی ٔحسٚزٙٔ ،بثٕ  ٚتدٟیعات غیط فطزی
1. Pluralisttradition
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 ٚغیط ٔرهٛل ضا قبُٔ ٔیقٛز  .ثسیٗ ٔٗٙی ،ؾطٔبی ٝاختٕبٖی آٖ چیعی اؾت و ٝثب
ؾطٔبی ٝخبٔٗ ٝپسیس آٔسٛٔ ٚ ٜضز اؾتفبزٍٕٞ ٜبٖ اؾت ٘ٓیط ضاٜٞبی اضتجبَی ،تدٟیعات
ا٘تمبَ پیبْ ...ٚ
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی وُ حدٓ ؾطٔبی ٝزض یه التهبز اؾت .ایٗ ٔمٝ٘ ِٝٛتٟٙبؾبذتٕبٖٞب،
ٔبقیٗآالت  ٚزیٍط ٚؾبیُ ثٝوبضضفت ٝزض تِٛیس وبالٞبی لبثُفطٚـ زض ثبظاض ،ثّى ٝؾطٔبیٞٝبی
اؾتفبزٜقس ٜزض تِٛیس وبالٞب  ٚذسٔبت غیط لبثُفطٚـ زض ثبظاض (ٔب٘ٙس ٔساضؼ ،خبزٜٞب،
تدٟیعات ٘ٓبٔی) ضا ٘یع زض ثطٔیٌیطز (اذتط ٔحممی.)14:1385،
فٛوٛیبٔب ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ضا زض ؾُح وكٛضٞب  ٚزض اضتجبٌ ثب ضقس  ٚتٛؾٗ ٝالتهبزی
آٖٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ تٗطیف ا ٚاظ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٘یع َجٗبً یه تٗطیف
خٕٗی ثٛز ٚ ٜؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثٙٔٝعِ ٝزاضایی ٌطٜٞٚب  ٚخٛإٔ تّمی ٔیٌطزز.
«ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ضا ثٝؾبزٌی ٔیتٛاٖ ثٖٛٙٝاٖ ٔدٕٗٔ ٖٝٛیٙی اظ ٙٞدبضٞب یب اضظـٞبی
غیطضؾٕی تٗطیف وطز ،و ٝاًٖبی ٌطٞٚی وٕٞ ٝىبضی  ٚتٗبٔ ٖٚیب٘كبٖ ٔدبظ اؾت زض آٖ
ؾٟیٓ ٞؿتٙسٙٞ .دبضٞبیی و ٝتِٛیس ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٔیوٙٙس ،اؾبؾبً ثبیس قبُٔ ؾدبیبیی اظ
لجیُ نسالت ،ازای تٟٗسات  ٚاضتجبَبت زٚخب٘ج ٝثبقٙس»( فٛوٛیبٔب.)11:1379 ،
ثٛضزی ٛخبٔٗٝقٙبؼ فطا٘ؿٛی ،خعء اِٚیٗ ٔحممب٘ی ثٛز و ٝث ٝتحّیُ ؾیؿتٕبتیه
ٚیػٌیٞبی ؾطٔبی ٝاختٕبٖی پطزاذت .ثط اؾبؼ تٗطیف ثٛضزی ٛؾطٔبی ٝاختٕبٖی ،حبنُ خٕٕ
ٔٙبثٕ ثبِم ٚ ٜٛثبِفُٗ اؾت و٘ ٝتیدٔ ٝبِىیت قجى ٝثبزٚأی اظ ضٚاثٍ ٟ٘بزی قس ٜثیٗ افطاز ٚ
ثٖٝجبضت ؾبزٜتط ًٖٛ ،یت زض یه ٌط ٜٚاختٕبٖی اؾت و ٝاًٖبی آٖٔ ،طظٞبی ٌط ٜٚضا اظ
َطیك ٔجبزِ ٝاقیبء ٟ٘ ٚبزٞب ثٙیبٖ ٟ٘بزٜا٘س .ایٗ ضٚاثٍ ٕٔىٗ اؾت اظ َطیك وبضثطز یه ٘بْ
ٔكتطن (ذب٘ٛازّٔ ،ٜت ،ا٘دٕٗ ،حعة) ٔ ٚدٕٖٝٛای وبُٔ اظ وٙفٞب ثطای ٟ٘بزی ٝٙوطزٖ،
٘ٓیط ٔجبزالت ٔبزی ٕ٘ ٚبزی تًٕیٗ قٛز .اظ٘ٓط ثٛضزیٔ ٛمساض ؾطٔبی ٝاختٕبٖی زض تّٕه ٞط
ٖبُٔ اختٕبٖی ث ٝز ٚأط ٚاثؿت ٝاؾت:
ا )َٚا٘ساظ ٜقجى ٝاضتجبَبتی وٖ ٝبُٔ اختٕبٖی ثٝذٛثی ثتٛا٘س آٖٞب ضا ثؿیح ٕ٘بیس.
زٔ )ْٚمساض ؾطٔبی( ٝالتهبزی ،فطٍٙٞیٕ٘ ،بزی) ٞط یه اظ وؿب٘ی وٖ ٝبُٔ اختٕبٖی ثب آٖٞب
زض اضتجبٌ اؾت .اِجت ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٔؿتّعْ قطایُی ثٔٝطاتت ثیف اظ ٚخٛز نطف قجىٝ
پی٘ٛسٞبیی ثبقس .زضٚالٕ پی٘ٛسٞبی قجىٝای ٔیثبیؿت اظ ٘ ٔٛذبل ،یٗٙی ٔثجت ٔ ٚجتٙی ثط
اٖتٕبز ثبقس.
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ث ٝاٖتمبز ثٛضزی ،ٛؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثٖٛٙٝاٖ قجىٝای اظ ضٚاثٍ ،یه ٚزیَٗ ٝجیٗی یب یه
ٚزیٗ ٝاختٕبٖی ٘یؿت ثّى ٝچیعی اؾت و ٝزض َ َٛظٔبٖ ثطای وؿت آٖ ثبیس تالـ وطز .ثٝ
تٗجیط ثٛضزی ،ٛؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٔحهٖٛ٘ َٛی ؾطٔبیٌٝصاضی فطزی یب خٕٗی ،آٌبٞب٘ ٝیب
٘بآٌبٞب٘ ٝاؾت و ٝث ٝز٘جبَ تثجیت یب ثبظتِٛیس ضٚاثٍ اختٕبٖی اؾت ؤ ٝؿتمیٕبً زض وٛتبٜٔست
یب ثّٙس ٔست ،لبثُاؾتفبزٞ ٜؿتٙس (ثٛضزی.)251:1986 ،ٛ
چارچًب وظری
٘ٓطیٛٔ ٝضزاؾتفبز ٜزض ایٗ تحمیك ثطای ثطضؾی ضاثُ ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز ٚ ٜاٖتیبز
خٛا٘بٖٓ٘ ،طی ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز ٜوّٕٗ ٞؿت .وّٕٗ خبٔٗٝقٙبؼ آٔطیىبیی اؾت ٚ
تٗطیف ا ٚاظ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی  ٚاقىبَ آٖ ثط ٕٞیٗ پبی ٝاؾتٛاض اؾت ،وّٕٗ ٘ٓطی ٝا٘تربة
ُٔٙمی ضا لج َٛزاضز  ٚثٝزضؾتی ٟٔٓتطیٗ قرهی اؾت و ٝثبٖث ضقس ایٗ ٘ٓطی ٝزض
خبٔٗٝقٙبؾی ٔٗبنط قس (٘ٓطی ٝا٘تربة ُٔٙمی ثبٚض زاضز و ٝتٕبْ ضفتبضٞب اظ تٗمیت افطاز
ثطای ؾٛزقبٖ ؾطچكٕٔ ٝیٌیطز) ثٙبثطایٗ اظ ٍ٘ب ٜوّٕٗ تٗبُٔ اختٕبٖی ثٖٛٙٝاٖ قىّی اظ
ٔجبزِ ٝزض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝیقٛز  ٚؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثطای اٚ ٚؾیّٝای خٟت تجییٗ ٘حٜٛ
ٕٞىبضی  ٚتٗب ٖٚافطاز ثب یىسیٍط ثطای وؿت ؾٛز اؾت٘ .تید ٝایٙى ٝا ٚثط ؾٛزٔٙسی ؾطٔبیٝ
اختٕبٖی تأویس ٔیٚضظز  ٚآٖ ضا ٔٙجٗی ثطای ٕٞىبضی ،ضٚاثٍ زٚخب٘ج ٚ ٝتٛؾٗ ٝاختٕبٖی
ٔیزاضز  .وّٕٗ ثب ُٔبِٗبت ذٛز ٘كبٖ زاز و ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی نطفبً ث ٝلسضتٕٙساٖ ٔحسٚز
٘جٛز ٚ ٜثطای فمیطاٖ  ٚاختٕبٖبت حبقی٘ٝكیٗ ٔ ٓٞفیس اؾت .یىی اظ ٖالیك انّی ا ٚتطویت
خبٔٗٝقٙبؾی ثب خطیبٖٞبی ٖٕس ٜالتهبزی اؾت  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ أ ٚف ْٟٛؾطٔبی ٝاختٕبٖی
ضا ثٖٛٙٝاٖ پّی ثیٗ التهبز  ٚخبٔٗٝقٙبؾی ث ٝوبض ٔیٌیطز (فیّس.)1388 ،
ث ٝاٖتمبز ا ،ٚؾطٔبی  ٝاختٕبٖی ثركی اظ ؾبذتبض اختٕبٖی اؾت و ٝث ٝوٙكٍط اخبظٜ
ٔیزٞس تب ثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ثٙٔ ٝبثٕ ذٛز زؾت یبثس .ایٗ ثٗس اظ ؾبذتبض اختٕبٖی قبُٔ
تىبِیف  ٚا٘تٓبضات ،قجىٞٝبی اَالٔضؾب٘یٙٞ ،دبضٞب  ٚيٕب٘ت اخطاٞبیی اؾت و ٝا٘ٛأ
ذبنی اظ ضفتبض ضا تكٛیك وطز .یب ٔبٕ٘ ٔیق٘ٛس .اٌط فطز اِف وبضی ثطای فطز ة ا٘دبْ زازٚ ٜ
اٖتٕبز زاقت ٝثبقس و ٝفطز ة زض آیٙس ٜایٗ وبض ضا خجطاٖ ذٛاٞس وطز ،ایٗ ٖ٘ٛی ا٘تٓبض ضا زض
فطز اِف ٖٛ٘ ٚی تىّیف ضا ثطای فطز ة ایدبز ٔیوٙس (وّٕٗ.)462:1377 ،
سشمایٍ اجتماعی ،ماوىذ ضکلَای دیگش سشمایٍ مًلذ است ي دستیابی بٍ َذفَای معیىی سا
کٍ دس وبًدن آن دستیافتىی وخًاَذ بًد امکانپزیش میساصد .سشمایٍ اجتماعی ،ماوىذ
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سشمایٍ فیضیکی ي سشمایٍ اوساوی کامالً تعًیضپزیش ویست .اما وسبت بٍ فعالیتَای بخصًص
تعًیضپزیش است .ضکل معیىی اص سشمایٍ اجتماعی کٍ دس تسُیل کىصَای معیىی اسصضمىذ
است ممکه است بشای کىصَای دیگش بیفایذٌ یا حتی صیاومىذ باضذ .سشمایٍ اجتماعی وٍ
دس افشاد ي وٍ دس ابضاس فیضیکی تًلیذ قشاس داسد (کلمه.)4731:344 ،
یىی اظ ٔجبحث ٔ ٟٓوّٕٗ زض اضتجبٌ ٖٙبنط ثب ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثحث ٖٛأُ ایدبز ؾطٔبیٝ
اختٕبٖی اؾت .وّٕٗ ایٗ ٖ ٛأُ ضا زض ؾُح ضفتبضٞب ُٔطح ٔیوٙسٟٓٔ .تطیٗ ٖٛأُ
ٔٛضز٘ٓط ٚی ٖجبضتا٘س اظ:
 ) 1ثجبت ؾبذتبضی :یىی اظ ٖٛأُ ایدبز  ٚتمٛیت ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ،ثجبت ؾبذتبض اختٕبٖی
اؾت .زض ازثیبت وّٕٗ فمساٖ ثجبت ؾبذتبضی  ٚزض ٌ ٓٞؿیرتٍی ؾبظٔبٖٖ ،بُٔ ٘بثٛزوٙٙسٜ
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی لّٕساز قس ٜاؾت .اظ ٘ٓط وّٕٗ ؾبظٔبٖ اختٕبٖی زٚزؾتٝا٘س :ؾبظٔبٖٞبیی
وٛٔ ٝلٗیتٞب ٖٙ ،بنط ؾبذتبضی آٖ ضا تكىیُ ٔیزٙٞس  ٚؾبظٔبٖٞبیی و ٝافطازٖٙ ،بنط
ؾبذتبضی آٖٞب ضا تكىیُ ٔیزٙٞس )2 .ایسئِٛٛغی :ایسئِٛٛغی اظ ٘ٓط ٚی ثط ز ٚلؿٓ اؾت.
ثطذی اظ آٖٞب زض ایدبز  ٚتمٛیت ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٘مف ٔثجت ایفب ٔیوٙٙسٟٓٔ .تطیٗ
ذهٛنیت ایٗ ؾٙد ایسئِٛٛغی تمسْ ٔٙبفٕ خٕٗی ثط فطزی اؾت .یٗٙی ایسئِٛٛغیٞبی
خٌٕٕطا ،ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ضا ایدبز  ٚتمٛیت ٔیوٙس .یىی اظ ٔهبزیك ایٗ ٘ ٔٛایسئِٛٛغی،
ثطٌطفت ٝقس ٜاظ زیٗ اؾت ظیطا یه زؾت ٝاظ ایسئِٛٛغیٞبی تطٚیح فطزٌطایی ٙٔ ٚفٗتَّجی
قرهی اؾت .حتی آٖ زؾت ٝاظ ایسئِٛٛغیٞبی زیٙی و ٝثط اضتجبٌ خساٌب٘ٔ ٚ ٝؿتمُ ٞط فطز
ثب ذسا٘ٚس تأویس ٔیوٙٙس اظ ایدبز ؾطٔبی ٝاختٕبٖی خٌّٛیطی ٔیوٙٙس )3 .وٕه ٚ ٚاثؿتٍی:
زضذٛاؾت وٕه افطاز اظ  ٓٞزیٍط ٚ ٚاثؿتٍی آٖٞب ث ٝیىسیٍطٔ ،یعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ضا
ثیكتط ذٛاٞس وطزٞ .طٌبٖٛ ٜأّی ٔب٘ٙس ضفب ،ٜفطاٚا٘ی  ٚوٕه ثیفاظحس زِٚت ثبٖث وبٞف
احتیبج افطاز ثٕٞ ٝسیٍط ق٘ٛسٔ ،یعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٘یع وبٞف ٔییبثس ،چٖٛ ٖٛأُ فٛق
افطاز ضا اظ یىسیٍط ثی٘یبظ ٔیوٙٙس (ٕٞبٖ.)491،
 )4فط ٚثؿتٍی :فط ٚثؿتٍی ٘ؿّی ثبٖث تؿٟیُ خطیبٖ اَالٖبت ثیٗ پسض ٔ ٚبزض اؾت زض
خبییوٚ ٝاِسیٗ ثب زٚؾتبٖ فطظ٘سا٘كبٖ اضتجبٌ ٔإثطی زاض٘س ،ثٟتط ٔیتٛا٘ٙس ضفتبض فطظ٘ساٖ
ذٛز ضا وٙتطَ ٞ ٚسایت وٙٙس ( .)1496:2008 ،ٖٚؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثطای تٛؾٗ ٝیه فطز
خٛاٖ زض خبٔٗ ٝتبثٗی اظ ضٚاثٍ اختٕبٖی ٚالٗی اؾت و ٝثیٗ ٚاِسیٗ  ٚفطظ٘ساٖ ٚخٛز زاضز ٚ
ٓٞچٙیٗ زض ضٚاثٍ پسض ٔ ٚبزض ثب ٟ٘بزٞبی خبٔٗ ٝاؾت و ٝثركی اظ آٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی
ٔدٕٖٝٛای اظ ٙٞدبضٞب اؾت و ٝزض خٛإٔ تٛؾٗٝیبفت ٝاؾت و ٝثب زضخ ٝثبالیی اظ ثؿتٍی
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ٕٞطا ٜاؾت .ثؿتٍی قجىٞٝبی اختٕبٖی ث٘ ٝفٕ تٛؾٗ ٚ ٝاخطای ٙٞدبضٞبی خبٔٗ ٝاؾت ٚ
ثبٖث خٌّٛیطی اظ اضتىبة ضفتبضٞبی ا٘حطافی اؾت .اظآ٘دبوٖ ٝسْ تٗبزَ ثیٗ پسض ٔ ٚبزض ٚ
ثعضيؾبالٖ زیٍط ٔٙدط ث ٝفمساٖ اضتجبٌ ٖسْ اخطای ٙٞدبضٞب  ٚوٙتطَ ذب٘ٛاز ٜاؾت (وّٕٗ،
.)44:1996
 )5ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز :ٜزض ز ،1980 ٝٞانُالح ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز ٜتٛؾٍ خیٕع
وّٕٗ ،خبٔٗٝقٙبؼ زض ٔٗٙبی ٚؾیٗی ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٌطفت .وّٕٗ ،قٙبذت ایٗو ٝچٝ
٘ ٔٛقطایٍ ذب٘ٛاز ٜثبٖث تمٛیت ؾطٔبی ٝاختٕبٖی زض خبٌٔٗ ٝؿتطزٜتطٔیقٛز پطزاذت ٝاؾت
(ِئ٘ٛبضز .)607:2005 ،انُالح ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز٘ ،ٜكبٖزٙٞس ٜیه ٌط ،ٜٚقجىٝ
اختٕبٖی  ٚضٚاثٍ ثیٗ افطاز ثبِغ  ٚوٛزوبٖ اؾت و ٝزض ظٔبٖ ضقس وٛزوبٖ ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت
(.(.colman,1996

ساصيکاسَای تأثیشگزاسی سشمایٍ اجتماعی خاوًادٌ بش فشصوذان
بٍطًسکلی سٍ مکاویسم سا رکش کشدٌ است کٍ اص طشیق آن سشمایٍ اجتماعی خاوًادٌ بش
اعضایص ،بٍيیژٌ فشصوذان اوتقال مییابذ1
 -:اص طشیق مقذاس صمان ي تالش تًسط پذس ي مادس بشای فشصوذان خًد
 -2اص طشیق سيابط عاطفی بیه يالذیه ي فشصوذان
 -3ساَىمایی اص طشیق مسیشَای قابلقبًل ي غیشقابلقبًل سفتاس
وّٕٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ضا ث ٝز ٚثرف تمؿیٓ ٔی وٙس ؾطٔبی ٝثیط ٖٚاض ذب٘ٛاز ٚ ٜؾطٔبیٝ
زض ٖٚذب٘ٛاز .ٜوّٕٗ ٓٞچٙیٗ ٔٗتمس اؾت وٕٞ ٝب٘ٙس زیٍط ا٘ٛأ ؾطٔبی ،ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی
٘یع ِٔٛس اؾت ِٚی اٌط ایٗ ؾطٔبی ٝتدسیس ٘كٛز ث ٝاتٕبْ ذٛاٞس ضؾیس
وّٕٗ ( ) 1988ثط ایٗ ثبٚض اؾت وٖ ٝسْ ٕٞطاٞی ٕٞ ٚسِی پسض ٔ ٚبزض ثب فطظ٘ساٖٖ ،سْ
تٗبُٔ پسض ٔ ٚبزض ثب فطظ٘ساٖ زض ٔٛضز ٔؿبئُ التهبزیّٕٖ ،ی  ٚفطزی ثبٖث تًٗیف ؾطٔبیٝ
اختٕبٖی ذب٘ٛاز ٜقس ٜاؾتٖ .ال ٜٚثط ایٗ وبٞف ضٚاثٍ ٕٞؿبیٍی ٔ ٚكبضوت ٔحسٚز زض
فٗبِیتٞبیجعضيؾبالٖ ؾُٛح ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثطای خٛا٘بٖ ضا وبٞف زاز ٜاؾت (وبثٛوی،ٛ
ٚ .)15:2011ی ٔٗتمس اؾت و ٝزض ٘ٚی وطزٖ ٙٞدبضٞب زض ثطاثط ؾٛء ضفتبض ذٛز ٔحهَٛ
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ؾطٔبیٌٝصاضی ذب٘ٛاز ٜاؾتٙٞ .دبضٞب زض ٔمبثُ الساْٞبی ذٛزذٛاٞب٘ ،ٝتىب٘ ٝیب ُٖٕ ثسٖٚ
فىط زض ٔٛضز ٖٛالت ث ٝحفّ تٗبزَ الظْ زض ضٚاثٍ ٔتمبثُ  ٚاٖتٕبز وٕه ٔیوٙس .ثٙبثطایٗ
ؾطٔبیٌٝصاضی زض ذب٘ٛازٙٔ ٜد ط ث ٝؾُٛح ثبالتط اظ ثبٚضٞبی اذاللی زض ثطاثط زضٌیطی زض
ضفتبضٞبی ا٘حطافی اؾت (.)colman,1990
فرضیٍَای تحقیق
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی زض ٖٚذب٘ٛاز ٜثط ٌطایف خٛا٘بٖ ث ٝاٖتیبز تأثیط زاضز.

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛاز ٜثط ٔیعاٖ اٖتیبز خٛا٘بٖ تأثیط زاضز.
ريش تحقیق
پػٞٚف ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ پیٕبیكی نٛضت ٌطفتٟٓٔ ٚ ٝتطیٗ اثعاض ٌطزآٚضی زازٜٞب
پطؾف٘بٔ ٝثٛز ٜاؾت .ثب اؾتفبز ٜاظ فطٌٕٔٝ٘ٛ٘ َٛیطی وٛوطاٖ ٘ 383فط ثٖٛٙٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی
اظ َطیك ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٜتٗییٗ ٌطزیسِٚ .ی ثّٖٝت ایٙى ٝتحمیمبت پیٕبیكی ثب
وبٞف حدٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛاخ ٝاؾت؛ ٘ 425فط ثٖٛٙٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی تٗییٗ ٌطزیس ٜاؾت و ٝزض
ٟ٘بیت  400پطؾف٘بٔٛٔ ٝضز تدعیٚٝتحّیُ لطاض ٌطفتٕٞ .چٙیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ایٗ
تحمیك (ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی زض٘ٚی ذب٘ٛاز ،ٜؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی ثیط٘ٚی اظ
ذب٘ٛاز ،ٜؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض٘ٚی ذب٘ٛاز ،ٜؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی ثیط ٖٚاظ
ذب٘ٛاز )ٜاؾت ٔ ٚتغیط ٚاثؿت٘ ٝیع اٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض ٞؿت .ثطای تدعیٚٝتحّیُ اَالٖبت
خٕٕآٚضیقس ،ٜثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض spssاظ ضٚـٞبی آٔبضی تٛنیفی (ٕ٘ٛزاضٞب  ٚآٔبضٞبی
خسا َٚتٛظیٕ فطاٚا٘ی)  ٚآٔبضٞبی اؾتٙجبَی (آظٔ ٚAnova ٖٛآظٔ ،t ٖٛضٌطؾیٖٛ
چٙسٔتغیط )ٜاؾتفبزٜقس ٜاؾت.)wright.2001(.
اعتثار ي ريایی
اٖتجبض ؾٙدف ثؿتٍی ث ٝتُبثك ٔف ْٟٛثب ٔٗطفٞبی تدطثی ؾٙدف زاضز .انّیتطیٗ ضٚـ
آظٔ ٖٛاٖتجبض ،ثطضؾی زلیك ؾٙدٔ ٝف ْٟٛزض پطتٙٗٔ ٛبی آٖ َ ٚطح ایٗ پطؾف خسی اؾت
و ٝآیب اثعاض ؾٙدف ٚالٗبً ٔفٛٔ ْٟٛضز٘ٓط ضا ٔیؾٙدس یب ٘( ٝثیىط .)139:1377 ،ثط اؾبؼ
٘ٓطی ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز٘ ٚ ٜیع تحمیمبت پیكیٗٔ ،میبؼ ؾبذت٘ ٝكٛزِ ،صا ٔیتٛاٖ
ٌفت و ٝاثعاض ؾٙدف ،زاضای اٖتجبض نٛضی ٘یع ٞؿت.
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ٔٛٓٙض اظ ضٚایی یب پبیبیی ایٗ اؾت و ٝاٌط آظٔبیكی ضا چٙس ثبض تىطاض وٙیٓ یب
تدعیٚٝتحّیُ ضا ث ٝزفٗبت ٔرتّف ا٘دبْ زٞیٓ ،زض ٛٔ ٕٝٞاضز ٘تبیح ثٝزؾت آٔس ٜیىؿبٖ
ثبقس (ؾبضٚذب٘ی .)151:1380،ثطای تٗییٗ پبیبیی ایٗ تحمیك اظ يطیت آِفبی وط٘ٚجبخ
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ،زض ٚالٕ آِفبی وط٘ٚجبخ ٘كبٍ٘ط ا٘ؿدبْ زض٘ٚی ٕٞ ٚؿبظی زاذّی ٌٛیٞٝب
ث ٝقٕبض ٔیضٚز.
جذيل  :1وتایج تحلیل ريایی متغیرَای اصلی تحقیق

ٔتغیط

تٗساز ٌٛیٞٝب

يطیت پبیبیی

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی زض ٖٚذب٘ٛازٜ

8

0/62

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی ثیط ٖٚذب٘ٛازٜ

10

0/66

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛازٜ

23

0/80

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی ثیط ٖٚذب٘ٛازٜ

25

0/78

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی

69

0/63

اٖتیبز

9

0/84

ؾُح ؾٙدف ٔتغیطٞبٔ :تغیط ٚاثؿت ٝتحمیك یٗٙی ٔهطف ٔٛاز ٔرسض ثٝنٛضت ٔدٕٖٝٛای اظ
ٌٛیٞٝب ثیبٖقس ٜاؾت و ٝؾُح ؾٙدف ٞط ٌٛی ٝتطتیجی ثٛزِٚ ٜی ثب تطویت ٌٛیٞٝب ٚ
ؾبذتٗ ٔمیبؼ ؾُح ؾٙدف ث ٝفبنّٝای تغییط یبفت ٝاؾت .ؾُح ؾٙدف ٌٛیٞٝبی
ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ  ٓٞثٝنٛضت تطتیجی ثٛز ٜو ٝثب تطویت ٌٛیٞٝب ث ٝفبنّٝای تغییط وطزٜ
اؾت.
تعاریف وظری ي عملیاتی مفاَیم
زض یه تحمیك ّٖٕیٖ ،سْ ٔكرم وطزٖ تٗبضیف ٘ٓطی ّٕٖ ٚیبتی ٔفبٞیٓ ٔٛضزاؾتفبز،ٜ
تٗییٗ حسٚزٚثغٛضآٖٞب ٕٔىٗ اؾت ثیٗ ٔحممیبٖ  ٚزیٍطاٖ ٖ٘ٛی ؾٛءتفب ٓٞضا ثٚ ٝخٛز آٚضز،
اظایٗض ٚلجُ اظ ٚضٚز ث ٝاؾتسالَ  ٚلًبٚت ثبیس ث ٝتٗطیف ٘ٓطی ّٕٖ ٚیبتی ٔتغیطٞب ضا زلیك
ٔكرم وٙیٓ.
سرمایٍ اجتماعی ساختاری درين خاوًادٌ :ث ٝخٙجٞٝبیمبثُضؤیت  ٚقبیس ٖیٙیتط ٚ
لبثُِٕؽتط ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝاختٕبٖی و ٝزض ضٚاثٍ غیطضؾٕی ،قسیس ،ثبزٚاْ  ٚچٟط ٜث ٝچٟطٜ
زض ٖٚذب٘ٛازٚ ٜخٛز زاضز ،اقبضٔ ٜیوٙسٚ .ؾٗت  ٚقست ٖیٙی ،پی٘ٛسٞب  ٚضٚاثٍ زض ٖٚذب٘ٛازٜ
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ضا قبُٔ ٔیقٛز(ٞبضح ٞبْ .)2002،قبُٔ ٔإِفٞٝبی اضتجبَبت ثیٗ اًٖبی ذب٘ٛاز ،ٜتٗساز
فطظ٘ساٖ ،حًٛض ٚاِسیٗ زض ذب٘ ٚ ٝاقتغبَ پسض ٔ ٚبزض اؾت(marshal,2011(.
سرمایٍ اجتماعی ساختاری تیرين از خاوًادٌ :ؾطٔبی ٝاختٕبٖی و ٝثطای ضقس ٘ٛخٛا٘بٖ ٟٔٓ
اؾتٙٔ ،حهطاً زض ٔحسٚز ٜذب٘ٛاز ٜخبی ٘ساضز ،ثّىٔ ٝیتٛاٖ آٖ ضا زض ثیط ٖٚاظ ذب٘ٛاز ٚ ٜزض
خبٔٗ ٝو ٝزضثطٌیط٘س ٜضٚاثٍ اختٕبٖی پسض ٔ ٚبزضٞب  ٚزض ثؿتٍی و ٝثٚٝؾیّ ٝایٗ ؾبذتبض
ضٚاثٍ ثٕ٘ ٝبیف زض ٔیآیٙس  ٚزض (قجى )ٝاضتجبَبت پسضاٖ ٔ ٚبزضاٖ ثب ٟ٘بزٞب یبفت (تبجثرف،
 .)78:1385ثٖٝجبضتیزیٍط ایٗ ثٗس اظ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ث ٝضٚاثٍ ٖیٙی  ٚپی٘ٛسٞبی ذبضج اظ
ذب٘ ٝافطاز زض زض ٖٚاختٕبٔ وّیتط اقبض ٜزاضز وٙٔ ٝبثٗی ضا خٟت وٕه ث ٝاًٖبی ذب٘ٛازٜ
ایدبز ٔیٕ٘بیس .قبُٔ ٔإِفٞٝبی تحطن  ٚخبثٝخبیی ٔىب٘ی (خبثٝخبیی ذب٘ ،ٝخبثٝخبیی
ٔسضؾ )ٝاضتجبَبت اختٕبٖی (ضفتٚآٔس ذب٘ٛازٌیًٖٛ ،یت فطز ٚ ٚاِسیٗ زض ٟ٘بزٞب ٚ
ا٘دٕٗٞب)  ٚفط ٚثؿتٍی ثیٗ ٘ؿّی اؾت.)bordieu,1985) .
سرمایٍ اجتماعی ضىاختی درين خاوًادٌ :قبُٔ آٖ ثٗس اظ ؾطٔبی ٝاؾت و ٝث ٝتدّیبت
ا٘تعاٖیتط ؾطٔبی ٝاختٕبٖی اظ لجیُ ،ازضاوبت اظ حٕبیت ،ثس ٜثؿتبٖ ،اٖتٕبزٙٞ ،دبضٞب ٚ
اضظـٞب زض زض ٖٚذب٘ٛاز ٜاقبض ٜزاضز  ٚوٙفٞبی ٔتمبثُ ٔیبٖ ٔطزْ ضا تحت تأثیط لطاض
ٔیزٙٞس (ٞبضح ٞبْ .)2002،قبُٔ ٔإِفٞٝبی؛ ؾُح ا٘تٓبضات ٚاِسیٗ ،نٕیٕیت ثیٗ اًٖبی
ذب٘ٛاز ،ٜاٖتٕبز زض ٖٚذب٘ٛاز ٚ ٜحٕبیت ذب٘ٛاز ٜاؾت.
سرمایٍ اجتماعی ضىاختی تیرين از خاوًادٌ :ث ٝثٗس زیٍطی اظ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٔیپطزاظز
و ٝتدّیبت ا٘تعاٖیتط ؾطٔبی ٝاختٕبٖی اؾت یٗٙی آٖ چیعی و ٝافطاز فىط یب احؿبؼ
ٔیوٙٙس (ثٖٛٙٝاٖ ٔثبَ ،آیب آٖٞب ث ٝؾبیط افطاز اٖتٕبز ٔیوٙٙس) ( .)de silva,2005قبُٔ
اٖتٕبز ثیط ٖٚذب٘ٛاز( ٜتٕٗیٓیبفتٕٞ ،)ٝىبضی  ٚحٕبیت اختٕبٖی اؾت.
اعتیادٌ :طایف ٖجبضت اؾت اظ یه ضٚـ ٘ؿجتبً ثبثت زض فىط ،احؿبؼ  ٚضفتبض ٘ؿجت ث ٝافطاز،
ٌطٜٞٚب ٛٔ ٚيٞٔٛبی اختٕبٖی ثب لسضی ٚؾیٕتطٔ.إِفٞٝبی ٌطایف ٖجبضت اؾت اظ :افىبض ٚ
ٖمبیس ،احؿبؾبت یب ٖٛاَف  ٚتٕبیالت ضفتبضی زضثبضٔ ٜإِفٞٝبی ٌطایف ٘یع اتفبق٘ٓط زاض٘س ٚ
ثطای آٖ اثٗبز قٙبذتیٖ ،بَفی  ٚضفتبضی زض ٘ٓط ٔیٌیط٘س .ثٗس ٖبَفی ثٞ ٝیدبٖٞبی ٔثجت
ٙٔ ٚفی  ٚثٗس ضفتبضی ث٘ ٝح ٜٛذبنی اظ وٙف فطز  ٚثٗس قٙبذتی ث ٝفىط  ٚتفؿیطٞبی ذبل
اقبض ٜزاضز (آشضثبیدب٘ی ٕٞ ٚىبضا٘ف.)137:1382،
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یافتٍَا
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزؾت آٔس ٜتٗساز زذتطاٖ (٘ )160فط  ٚپؿطاٖ (٘ )240فط ثٛز ٜاؾتٌ .طٜٚ
ؾٙی  25-23ؾبَ ثب  45/5زضنس ثیكتطیٗ تٗساز پبؾرٍٛیبٖ ضا زض ثطٌطفت ٝاؾتٔ .حُ
ؾى٘ٛت پبؾرٍٛیبٖ 74/2 ،زضنس اظ پؿطاٖ  84/4 ٚزضنس اظ زذتطاٖ زض ثس ٚتِٛس زض قٟط
ثٛز ٜاؾت .اظ  84/2زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ پؿطٔ ،دطز  71/2 ٚزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زذتط،
ٔدطز ٔیثبقٙسٕٞ .چٙیٗ اظ  15/8زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ پؿطٔ ،تأ 28/8 ٚ ُٞزضنس اظ
پبؾرٍٛیبٖ زذتطٔ ،تأٔ ُٞیثبقٙس .زض ٔیبٖ پبؾرٍٛیبٖ پؿط ٔمُٕ تحهیّی ِیؿب٘ؽ ثب
 52/9زضنس ثیكتطیٗ  ٚفٛقِیؿب٘ؽ ثب  2/5زضنس وٕتطیٗ پبؾرٍ ٛضازاض٘سٕٞ .چٙیٗ زض
ٔیبٖ پبؾرٍٛیبٖ زذتط ٔمُٕ تحهیّی ِیؿب٘ؽ ثب  56/2زضنس ثیكتطیٗ  ٚفٛقِیؿب٘ؽ ثب
 2/5زضنس وٕتطیٗ پبؾرٍ ٛضازاض٘س.
تٛنیف ٔتغیطٞبی انّی تحمیك ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ٌٛیٔ ٝطث ٌٛث ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی
ؾبذتبضی زض ٖٚذب٘ٛاز 2/5 ٜزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ذیّی وٓ ،وٕتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی 42/8 ٚ
زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ذیّی ظیبز ثیكتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی حًٛض فیعیىی ٚاِسیٗ ضا زض ذب٘ٝ
ٌعاضـ زاز٘س.زض ٌٛیٔ ٝطث ٌٛث ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی ثیط ٖٚاظ ذب٘ٛاز 33/0 ٜزضنس اظ
پبؾرٍٛیبٖ ذیّی وٓ ،ثیكتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی  6/0 ٚزضنس پبؾرٍٛیبٖ ذیّی ظیبز ،وٕتطیٗ
زضنس فطاٚا٘ی ضا زض اضتجبٌ ٚاِسیٙتبٖ ثب ٚاِسیٗ زٚؾتب٘تبٖ ٌعاضـ زاز٘س .زض ٌٛیٔ ٝطث ٌٛثٝ
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛاز 59/2 ٜزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ذیّی ظیبز ،ثیكتطیٗ
زضنس فطاٚا٘ی 4/2 ٚزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ وٓ ،وٕتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی ضا زض ایٙىٚ ٝاِسیٗ
ا٘تٓبض زاض٘س ضفتبضٞبیی و ٝثطای ؾالٔتی ذٛزتبٖ  ٚخبٔٗ ٝيطض ٔیضؾب٘س ضا ا٘دبْ ٘سٞیس،
ٌعاضـ زاز٘س 59/2 .زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ذیّی ظیبز ،ثیكتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی  4/0 ٚزضنس اظ
پبؾرٍٛیبٖ انالً ،وٕتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی ضا زض اٖتٕبز ث ٝپسض ذٛز ٌعاضـ زاز٘سٕٞ .چٙیٗ
 74/2زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ذیّی ظیبز ،ثیكتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی  2/0 ٚزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ
وٓ ،وٕتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی ضا زض اٖتٕبز ثٔ ٝبزض ذٛز ٌعاضـ زاز٘س .زض ٌٛیٔ ٝطث ٌٛثٝ
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛاز 59/2 ٜزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ذیّی ظیبز ،ثیكتطیٗ
زضنس فطاٚا٘ی 4/2 ٚزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ وٓ ،وٕتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی ضا زض ایٙىٚ ٝاِسیٗ
ا٘تٓبض زاض٘س ضفتبضٞبیی و ٝثطای ؾالٔتی ذٛزتبٖ  ٚخبٔٗ ٝيطض ٔیضؾب٘س ضا ا٘دبْ ٘سٞیس،
ٌعاضـ زاز٘س .زض ٌٛیٔ ٝطث ٌٛث ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی ثیط ٖٚاظ ذب٘ٛاز 35/5 ٜزضنس اظ
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پبؾرٍٛیبٖ تب حسٚزی ،ثیكتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی 12/8 ٚزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ذیّی ظیبز،
وٕتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی ثطای ٔكٛضت  ٚوؿت اَالٔ اظ زٚؾتبٖ ضا ٌعاضـ زاز٘س.
جذيل  :2تًزیع پاسخگًیان ترحسة میسان ارتثاطات درين خاوًادٌ(ديرَم تًدن)
ضزیف

1

2

3

ٖجبضات

زض َ َٛیه ٔبٌ ٜصقت ٝچٙس ثبض
ثطای نطف قبْ ثٕٞ ٝطا ٜذب٘ٛازٜ
ذٛز ثیط ٖٚضفتٝایس.

زض َ َٛیه ٔبٌ ٜصقت ٝچٙس ثبض
ثطای ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاغت ثٕٞ ٝطاٜ
ذب٘ٛاز ٜذٛز ثیط ٖٚضفتٝایس.

ثَٛٝض ٕٔٗ َٛزض َ َٛیه ٞفتٝ
چٙس ثبض اًٖبی ذب٘ٛاز ٜقٕب ،قبْ ضا
زٚض ٓٞزض زاذُ ٔٙعَ نطف
ٔیوٙٙس.

ٌعیٞٝٙب

تٗساز

زضنس

انالً

114

28/5

یهثبض

118

29/5

ز ٚثبض

81

20/2

ؾ ٝثبض

40

10/0

چٟبض ثبض  ٚثیكتط

47

11/8

خٕٕ

400

100/0

انالً

78

19/5

یهثبض

124

31/0

ز ٚثبض

107

26/8

ؾ ٝثبض

45

11/2

چٟبض ثبض  ٚثیكتط

46

11/5

خٕٕ

400

100/0

انالً

26

6/5

یهثبض

48

12/0

ز ٚثبض

38

9/5

ؾ ٝثبض

63

15/8

چٟبض ثبض  ٚثیكتط

225

56/2

خٕٕ

400

100/0

ٔیبٍ٘یٗ

2/4700

2/6425

4/0325

ثب تٛخ ٝث ٝخس 2 َٚتٛظیٕ ٌٛیٞٝبی ٔطث ٌٛث ٝاضتجبَبت زض ٖٚذب٘ٛاز( ٜزٚض ٓٞثٛزٖ)
٘كبٖ ٔیزٞس و 29/5 ٝزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ یهثبض 10/0 ٚزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ؾ ٝثبض قبْ
ضا ثٕٞ ٝطا ٜذب٘ٛاز ٜذٛز ثیطٔ ٖٚیض٘ٚسٕٞ ،چٙیٗ  31/0زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ یهثبض 11/2 ٚ
زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ؾ ٝثبض ثطای ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاغت ثٕٞٝطا ٜذب٘ٛاز ٜذٛز ثیطٔ ٖٚیض٘ٚس.
ٖال ٜٚثط ایٗ اوثطیت پبؾرٍٛیبٖ ٌعاضـ زاز٘س و ٝزض َ َٛیه ٞفت 56/2( ٝزضنس) ثیكتط اظ
چٟبض ثبض قبْ ضا زٚض ٓٞزض زاذُ ٔٙعَ ثٕٞٝطا ٜذب٘ٛاز ٜذٛز نطف ٔیوٙٙس .ثیكتطیٗ
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ٔیبٍ٘یٗ ٔطث ٌٛثٌٛ ٝی ٝؾ ٚ )4/0325( ْٛوٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔطث ٌٛثٌٛ ٝی ٝا)2/4700( َٚ
اؾت.
جذيل  :3تًزیع پاسخگًیان ترحسة صمیمیت اعضای خاوًادٌ

ضزیف

ٖجبضات

1

ٔٗ ثٝضاحتی زض ٔٛضز ٔكىالتٓ
ثب پسضْ نحجت ٔیو.ٓٙ

2

ٔٗ ثٝضاحتی زض ٔٛضز ٔكىالتٓ
ثب ٔبزضْ نحجت ٔیوٓٙ

3

ضاثُ ٝپسض ٔ ٚبزضْ ثب یىسیٍط
نٕیٕی  ٚزٚؾتب٘ ٝاؾت

ٌعیٞٝٙب

تٗساز

زضنس

وبٔالً ٔربِف

42

10/5

ٔربِف

49

12/2

ثی٘ٓط

80

20/0

ٔٛافك

111

27/8

وبٔالً ٔٛافك

118

29/5

خٕٕ

400

100/0

وبٔالً ٔربِف

11

2/8

ٔربِف

20

5/0

ثی٘ٓط

54

13/5

ٔٛافك

150

37/5

وبٔالً ٔٛافك

165

41/2

خٕٕ

400

100/0

وبٔالً ٔربِف

9

2/2

ٔربِف

16

4/0

ثی٘ٓط

43

10/8

ٔٛافك

155

38/8

وبٔالً ٔٛافك

177

44/2

خٕٕ

400

100/0

ٔیبٍ٘یٗ

3/5350

4/0950

4/1875

ثب تٛخ ٝث ٝخس 3 َٚو ٝزض ضاثُ ٝثب تٛظیٕ ٌٛیٞٝبی نٕیٕیت اًٖبی ذب٘ٛازٜ
٘كبٖزٙٞسٜی آٖ اؾت و 29/5 ٝزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ وبٔالً ٔٛافك (ثیكتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی)
 10/5 ٚزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ وبٔالً ٔربِف (وٕتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی) ضا زض ایٙى ٝثٝضاحتی زض
ٔٛضز ٔكىالتٓ ثب پسضْ نحجت ٔیو ٓٙضا ٌعاضـ زاز٘سٕٞ .چٙیٗ 41/2زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ
وبٔالً ٔٛافك (ثیكتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی)  2/8 ٚزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ وبٔالً ٔربِف (وٕتطیٗ

132

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر اعتیاد جوانان

زضنس فطاٚا٘ی) ضا زض ایٙى ٝثٝضاحتی زض ٔٛضز ٔكىالتٓ ثب ٔبزضْ نحجت ٔیو ٓٙضا ٌعاضـ
زاز٘سٖ .الٜٚثط ایٗ 44/2زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ وبٔالً ٔٛافك (ثیكتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی) 2/2 ٚ
زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ وبٔالً ٔربِف (وٕتطیٗ زضنس فطاٚا٘ی) ضا زض ایٙى ٝثٝضاحتی زض ٔٛضز
ٔكىالتٓ ثب پسضْ نحجت ٔیو ٓٙضا ٌعاضـ زاز٘س .ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔطث ٌٛثٌٛ ٝی ٝؾْٛ
( ٚ )4/1875وٕتطیٗ ٔمساض ٔطث ٌٛثٌٛ ٝی ٝا )3/5350( َٚاؾت.
جذيل  :4آزمًن تحلیل ياریاوس
ؾى٘ٛتٌب ٜلجّی
ٔتغیطٞب

زضخ ٝآظازی

فیكط

ؾُح ٔٗٙیزاضی

اٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض

2

10/597

0/000

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی زضٖٚ

2

1/544

0/215

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی ثیطٖٚ

2

0/020

0/980

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زضٖٚ

2

7/490

0/000

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی ثیطٖٚ

2

0/256

0/774

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی

2

2/365

0/095

خس 4 َٚحبوی اظ آٖ اؾت ؤ ٝمساض آظٔ ٖٛفیكط و ٝزض ؾُح ٔٗٙیزاضی ،وٛچهتط اظ
 0/05اؾت٘ .كبٖ ٔیزٞس و ٝتفبٚت ٔیبٍ٘یٗ اٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض زض ؾى٘ٛتٌب ٜلجّی ثٝ
ِحبِ آٔبضی ٔٗٙیزاض اؾت.
خس َٚفٛق حبوی اظ آٖ اؾت ؤ ٝمساض آظٔ ٖٛفیكط و ٝزض ؾُح ٔٗٙیزاضی ،ثبالتط اظ
ٞ 0/05ؿت٘ .كبٖ ٔیزٞس و ٝتفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛاز ٜزض
ؾى٘ٛتٌب ٜلجّی ثِ ٝحبِ آٔبضی ٔٗٙیزاض اؾت .اثٗبز زیٍط ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثِ ٝحبِ آٔبضی
ٔٗٙیزاض ٕ٘یثبقٙس ظیطا ؾُح ٔٗٙیزاضی آٖٞب ثبالتط اظ  0/05اؾت.
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جذيل  :5ضریة َمثستگی پیرسًن

اٖتیبز
اثٗبز ؾطٔبی ٝاختٕبٖی

فطاٚا٘ی

يطیت ٕٞجؿتٍی

ؾُح ٔٗٙیزاضی

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی زضٖٚ

400

-0/195

0/000

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی ثیطٖٚ

400

-0/109

0/029

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زضٖٚ

400

-0/385

0/000

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی ثیطٖٚ

400

-0/101

0/044

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی

400

-0/290

0/000

 )1ثب تٛخ ٝث٘ ٝتید ٝث ٝزؾتآٔس ٜاظ خسٔ َٚبتطیؽ ٕٞجؿتٍیٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝثب إَیٙبٖ
 ٚ 0/95ؾُح ذُبی وٛچهتط اظ  0/05ثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی زض ٖٚذب٘ٛازٚ ٜ
اٖتیبز ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ٚخٛز زاضز .اظ َطفیٔ ،مساض ایٗ ضاثُ ٝو ٝثطاثط اؾت ثب  -0/195اؾت،
ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ (ٔٙفی)  ٚزض حس يٗیف ٞؿت .ثسیٗ ٔٗٙی و ٝثب ثبال ضفتٗ ٔیعاٖ اٖتیبز،
ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی زض ٖٚذب٘ٛاز٘ ٜیع ث٘ ٝؿجت يٗیفی ثبال ذٛاٞس ثٛز.
 )2ثب تٛخ ٝث٘ ٝتید ٝثٝزؾتآٔسٞبظ خسٔ َٚبتطیؽ ٕٞجؿتٍیٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝثب إَیٙبٖ
 ٚ 0/95ؾُح ذُبی وٛچهتط اظ  0/05ثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی ثیط ٖٚاظ ذب٘ٛازٚ ٜ
اٖتیبز ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ٚخٛز زاضز .اظ َطفیٔ ،مساض ایٗ ضاثُ ٝو ٝثطاثط اؾت ثب ()-0/109
اؾت ،ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ (ٔٙفی)  ٚزض حس يٗیف ٞؿت .ثسیٗ ٔٗٙی و ٝثب ثبال ضفتٗ ٔیعاٖ
اٖتیبزٔ ،یعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی ثیط ٖٚاظ ذب٘ٛاز٘ ٜیع ث٘ ٝؿجت يٗیفی ثبال ذٛاٞس
ثٛز.
 )3ثب تٛخ ٝث٘ ٝتید ٝثٝزؾت آٔس ٜاظ خسٔ َٚبتطیؽ ٕٞجؿتٍیٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝثب إَیٙبٖ
 ٚ 0/95ؾُح ذُبی وٛچهتط اظ  0/05ثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛازٚ ٜ
اٖتیبز ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ٚخٛز زاضز .اظ َطفیٔ ،مساض ایٗ ضاثُ ٝو ٝثطاثط اؾت ثب ()-0/385
اؾت ،ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ (ٔٙفی)  ٚزض حس ٘ؿجتبً ذٛة ٞؿت .ثسیٗ ٔٗٙی و ٝثب ثبال ضفتٗ
ٔیعاٖ اٖتیبزٔ ،یعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛاز٘ ٜیع ث٘ ٝؿجت ذٛثی ثبال ذٛاٞس
ثٛز.
 )4ثب تٛخ ٝث٘ ٝتید ٝثٝزؾت آٔس ٜاظ خسٔ َٚبتطیؽ ٕٞجؿتٍیٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝثب إَیٙبٖ
 ٚ 0/95ؾُح ذُبی وٛچهتط اظ  0/05ثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی ثیط ٖٚاظ ذب٘ٛازٚ ٜ
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اٖتیبز ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ٚخٛز زاضز .اظ َطفیٔ ،مساض ایٗ ضاثُ ٝو ٝثطاثط اؾت ثب ()-0/101
اؾت ،ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ (ٔٙفی)  ٚزض حس يٗیف ٞؿت .ثسیٗ ٔٗٙی و ٝثب ثبال ضفتٗ ٔیعاٖ
اٖتیبزٔ ،یعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی ثیط ٖٚاظ ذب٘ٛاز٘ ٜیع ث٘ ٝؿجت يٗیفی ثبال ذٛاٞس
ثٛز.
 )5ثب تٛخ ٝث٘ ٝتید ٝثٝزؾتآٔس ٜاظ خسٔ َٚبتطیؽ ٕٞجؿتٍیٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝثب إَیٙبٖ
 ٚ 0/95ؾُح ذُبی وٛچهتط اظ  0/05ثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز ٚ ٜاٖتیبز ضاثُٝ
ٔٗٙبزاضی ٚخٛز زاضز .اظ َطفیٔ ،مساض ایٗ ضاثُ ٝو ٝثطاثط اؾت ثب ( )-0/290اؾت ،ثٝنٛضت
ٔؿتمیٓ (ٔٙفی)  ٚزض حس ٘ؿجتبً يٗیف ٞؿت .ثسیٗ ٔٗٙی و ٝثب ثبال ضفتٗ ٔیعاٖ اٖتیبز،
ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز٘ ٜیع ث٘ ٝؿجت يٗیفی ثبال ذٛاٞس ثٛز.
جذيل  :6آزمًن تفايت میاوگیه اتعاد سرمایٍ اجتماعی خاوًادٌ ترحسة جىسیت
اثٗبز ؾطٔبی ٝاختٕبٖی
ؾبذتبضی زض ٖٚذب٘ٛازٜ

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف
ٔٗیبض

پؿط

240

27/4167

5/49032

زذتط

160

28/9062

4/29977

پؿط

240

27/5500

6/14586

ٔمِٝٛ

ؾبذتبضی ثیط ٖٚذب٘ٛازٜ
زذتط

160

28/1188

6/28603

پؿط

240

85/0125

11/7795

قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛازٜ

قٙبذتی ثیط ٖٚذب٘ٛازٜ

T

زضخ ٝآظازی

sig

-3/033

387/742

0/003

-0/898

398

0/369

-3/298
زذتط

160

88/7812

10/2503

پؿط

240

67/0750

12/0189

زذتط

160

67/7312

12/0092

-0/535

398

398

0/001

0/593
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یبفتٞٝبی خس٘ 6 َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝثٗس ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛاز ٜزاضای
ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ زض ثیٗ اثٗبز ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛازٞ ٜؿت ،ثَٛٝضیؤ ٝیبٍ٘یٗ زض پؿط
( ٚ )85/0125زذتط ( )88/7812اؾتٕٞ .چٙیٗ ثٗس قٙبذتی ثیط ٖٚذب٘ٛاز ٜزاضای ثیكتطیٗ
ا٘حطاف ٔٗیبض زض پؿط ( ٚ )12/0189زذتط ( )12/0092اؾت .ؾُح ٔٗٙیزاضی اثٗبز ؾطٔبیٝ
اختٕبٖی ؾبذتبضی زض ٖٚذب٘ٛاز ٚ ٜقٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛاز ٜوٕتط اظ  0/05اؾت  ٚایٗ ٘كبٖ
ٔیزٞس و ٝضاثُٙٗٔ ٝیزاضی ثیٗ ایٗ اثٗبز اظ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز ٚ ٜخٙؿیت ٚخٛز زاضز.
جذيل  :7رگرسیًن چىذمتغیرٌ گرایص تٍ مًاد مخذر
يطیت ٕٞجؿتٍی
چٙسٌب٘ٝ

يطیت تٗییٗ

يطیت تٗییٗ
تٗسیُقسٜ

زضخٝی
آظازی

ٔمساض f

ؾُح ٔٗٙیزاضی

0/387

0/150

0/141

4

17/366

0/000

يطیت تأثیط
اؾتب٘ساضز
()beta

T

ؾُح ٔٗٙیزاضی

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی
زض٘ٚی

-0/028

-0/019

-0/368

0/713

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی
ثیط٘ٚی

-0/010

-0/009

-0/159

0/874

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض٘ٚی

-0/253

-0/384

-6/948

0/000

ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی
ثیط٘ٚی

0/019

0/031

0/564

0/573

اثٗبز ؾطٔبی ٝاختٕبٖی

يطیت تأثیط
غیطاؾتب٘ساضز ()B

ثب ٍ٘بٞی ث ٝخس٘ 7 َٚكبٖزٙٞسٜی آٖ اؾت ؤ ٝمساض يطیت ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔتغیطٞب
(ٞ )0/387ؿت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ثیٗ ٔدٕٔ ٖٝٛتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔ ٚتغیط ٚاثؿت ٝتحمیك
(اٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض) ٕٞجؿتٍی ٘ؿجتبً يٗیفی ٚخٛز زاضز .أب ٔمساض يطیت تٗییٗ ()0/150
ٞؿت ٘ ٚعزیه ث ٝنفط ٞؿت؛ ِصا ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔب ثٔ ٝیعاٖ وٓتطی اظ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط
ٚاثؿت ٝیٗٙی اٖتیبز ضا تجییٗ ٔیوٙس  ٚلبزض ٘یؿت زازٜٞب ضا ثٝذٛثی ثطاظـ وٙس .زض ٔمساض
يطیت تٗییٗ تٗسیُقس ٜو ٝثطاثط اؾت ثب (٘ )0/141كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتغیطٞبی ٔؿتمُ
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(ؾطٔبی ٝاختٕبٖی) تٛا٘ؿت 14.1 ٝزضنس اظ تغییطات ٔتغیط ٚاثؿت ٝاٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض ضا
تجییٗ وٙس.
ثب تٛخ ٝثٙٗٔ ٝیزاضی ٔمساض آظٔ)17/366( f ٖٛزض ؾُح ذُبی وٛچهتط اظ ،0/05
ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت ؤ ٝسَ ضٌطؾی٘ٛی تحمیك ٔطوت اظ ٔ 4تغیط ٔؿتمُ  ٚیه ٔتغیط
ٚاثؿت (ٝاٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض) ٔسَ ذٛثی ثٛزٔ ٚ ٜدٕٔ ٖٝٛتغیطٞبی ٔؿتمُ لبزض٘س تغییطات
اٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض ضا تجییٗ وٙس.
زض خس َٚآذطی :يطیت ضٌطؾی :ٖٛاٚالً تأثیط ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض٘ٚی ثط
اٖتیبز ثٔ ٝــٛاز ٔرسضٔٗٙیزاض اؾت أب ٔتغیطٞبی زیٍط چ ٖٛؾُح ذُبی آٖٞب ثبالتط اظ
ٔ 0/05یثبقس ثط ٔتغیط اٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض تأثیط ٕ٘یٌصاض٘س ٘ ٚكبٖ ٔیزٞس و ٝثب افعایف
یه ا٘حطاف اؾتب٘ساضز زض ٔتغیط ؾطٔبیٝی اختٕبٖی قٙبذتی زض٘ٚیٔ ،یعاٖ ٘كبٌ زض فطز
( )-0/384ا٘حطاف اؾتب٘ساضز افعایف ذٛاٞس یبفت.
وتیجٍگیری
پػٞٚف حبيط ؾٗی وطز ث ٝقٙبؾبیی ٖٛأُ ٔٛثط ثط ٌطایف ثط اٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض ثب تبویس
ثط٘مف ؾطٔبی ٝاختٕبٖی زض ایٗ فطایٙس ٔی پطزاظز ثط ایٗ اؾبؼ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ؾبذتبضی ٚ
قٙبذتی ذب٘ٛازٛٔ ٜضز ثطضؾی  ٚاضظیبثی لطاض ٌطفت .فطيیٝای و ٝضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ثیٗ ؾطٔبیٝ
اختٕبٖی ذب٘ٛاز ٚ ٜاٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض ٔٛضز تبییس لطاض ٌطفت .ایٗ ٘تید ٝثب ٘تبیح پیكیٗ
(ٟٔسٚی ْٟ ٚیطیٔ )1390،یثبقس .ایٗ ٘تید٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝثب افعایف ؾطٔبی ٝاختٕبٖی
ذب٘ٛازٞ ٜب ٌطایف ثٛٔ ٝاز ٔرسض وبٞف ٔییبثس .ثٖٝجبضت زیٍط ٞط چ ٝلسض خٛا٘بٖ اظ ؾطٔبیٝ
اختٕبٖی ثبالتطی ثطذٛضزاض ثبقٙس اظ فطنت ثیكتطی ثطای حًٛض ٔٛثط  ٚفٗبَ زض ٖطنٞ ٝبی
ٔرتّف ثطذٛضزاض ٔیق٘ٛس .ث ٝثیبٖ انِٛیتط چبضچٛة ٘ٓطی وّٕٗ ،خبیٍبٞی ثطتط ث ٝذب٘ٛازٜ
ثٖٛٙٝاٖ قىُ ثطتط آ٘چ ٝؾبظٔبٖ اختٕبٖی ثسٚی ٔی٘بٔٙسٔ ،یزٞس و ٝایٗ ؾبظٔبٖ ث ٝذبَط
ایٗ حمیمت و ٝضیكٞ ٝبی آٖ زض ضٚاثٍ ایدبزقس ٜاظ َطیك تِٛس فطظ٘س ٟ٘فت ٝاؾتٔ ،تٕبیع
ٔیٌطزز .وّٕٗ ایٗ ؾبظٔبٖ ضا ثب اقىبَ ؾبذتٝقس ٜؾبظٔبٖ اختٕبٖی ؤٕ ٝىٗ اؾت اًٖبی
آٖ ثطای اٞساف ٔحسٚزی ٌطز  ٓٞخٕٕ ق٘ٛس ٖ ٚبُٔٞبی وٙتطَ اختٕبٖی ضا زض آٖٞب اظ
اقىبَ ثسٚی چ ٖٛذب٘ٛاز ٜثبقٙسٔ ،مبیؿٕٛ٘ ٝز (فیّس.)47:1386،
ٔتأؾفب٘ ٝزض زٞٝٞبی اذیط تٛخ ٝذب٘ٛازٜٞب ث ٝفطظ٘سا٘كبٖ وٕتط قس ،ٜقبیس يٗف
ذب٘ٛازٜٞب زض أٛض اختٕبٖی  ٚفطٍٙٞی ضا ٔیضؾب٘س .زض خبٔٗٝی ٔب پیكطفت آٔس ٜأب
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ذب٘ٛازٜٞبی ٔب ضٚـ اؾتفبز ٜاظ آٖ ضا ٛٙٞظ ٘یبٔٛذتٝا٘س .اظ ٟٔٓتطیٗ زِیُ وٛٔ ٝخت يٗف
زض ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛازٜٞب قسٔ ٜكىالت التهبزی ٞؿت و ٝزض خبٔٗٝی ٔب ٚخٛز زاضز ٚ
ایٗ ذٛز ٔٛخت ٔیقٛز و ٝذب٘ٛازٜٞب ثیكتط ث ٝأٛض ثیط ٖٚاظ ٔٙعَ تٛخ ٝوٙٙس  ٚاظ فطظ٘ساٖ
ذٛز غبفُ ثك٘ٛس.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیدی و ٝزض ضٌطؾی ٖٛچٙسٌب٘ ٝایٗ تحمیك ٔكبٞسٔ ٜیوٙیٓ ،ایٗ اؾت وٝ
زض ثیٗ اثٗبز ؾطٔبی ٝاختٕبٖی قٙبذتی زض ٖٚذب٘ٛاز )-0/384( ٜثیكتطیٗ لسضت ضا زاقتٚ ٝ
ثٖ ٝجبضتی لٛیتطیٙپیفثیٙی وٙٙس ٜضفتبض اٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض زض ثیٗ خٛا٘بٖ ثٛز ٜاؾت.
ٕٞچٙیٗ اظ زالیّی و ٝيطیت تٗییٗ زض ؾُح پبییٗ ٞؿت( ،)0/150ایٗ اؾت و ٝاوثطیت
خبٔٗ ٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف خٛا٘بٖ ٔیثبقٙسُٔ .بِٗبت ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثب ذطٚج خٛا٘بٖ اظ
ذب٘ ٝاثطات ٘ٓبضتی ذب٘ٛازٜٞب وبٞف ٔییبثسٕٞ ،چٙیٗ ایٗ پػٞٚف فمٍ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی
ذب٘ٛاز ٜضا ٔٛضزثطضؾی لطاض زاز ٜاؾت  ٚتأثیط ٌطٜٞٚبی ٕٞؿبالٖ زض ٔیعاٖ ٌطایف ث ٝاٖتیبز
ثٛٔ ٝاز ٔرسض  ٚیبزٌیطی اختٕبٖی ؾٙدیس٘ ٜكس ٜاؾت.
فطایٙس ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ذب٘ٛاز ٜاقبض ٜث ٝتٗبُٔ ٚالٗی ثیٗ ٚاِسیٗ  ٚفطظ٘ساٖ زاضز  ٚضٚاثٍ
ذب٘ٛازٌی تأثیط ٕٟٔی زض زٚضٜٞبی ٔرتّف ظ٘سٌی  ٚؾطٔبی ٝاختٕبٖی زاضز .ویفیت اضتجبَبت
زض ٖٚذب٘ٛاز ٚ ٜؾُٛح ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٚاِسیٗ اظ ٖٛأُ ٔ ٟٓؾطٔبی ٝاختٕبٖی فطظ٘ساٖ
اؾت(الاِٚٚی .) 2001:1574،وّٕٗ ٘یع ثط ایٗ ثبٚض ثٛز و ٝا٘ٛأ ذبنی اظ ؾبذتبضٞبی
اختٕبٖی ثیف اظ ؾبیطیٗ ا٘تربة وٙفٞبی افطاز ضا تؿٟیُ ٔیوٙس .ا ٚتٕبیُ زاقت تب
ذب٘ٛاز ٜضا ثٖٛٙٝاٖ والف لسیٕی ؾطٔبی ٝاختٕبٖی تهٛض وٙسٔ .یتٛاٖ ایٗ ُّٔت ضا ٘تیدٝ
ٖالل ٝی ٚی ث ٝضقس قٙبذتی وٛزوبٖ شوط وطز .ثٝزضؾتی ٚايٕ تطیٗ تٗطیف وّٕٗ اظ
ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثطحؿت اضظـ آٖ ثطای ثعضي قسٖ ثچٞٝب یب ثطای ضقس اختٕبٖی یب
قٙبذتی ثچٞٝب ثٛز ٜاؾتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝوّٕٗ ٘یع اقبضٔ ٜیٕ٘بیس ،ضٚاثٍ  ٚتٗبٔالت زضٖٚ
ذب٘ٛاز ٚ ٜثٚٝیػ ٜحًٛض ٚاِسیٗ زض ذب٘ٔ ٝیتٛا٘س ٘مف ٔإثطی زض وبٞف ثعٞىبضی زاقتٝ
ثبقس.
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مىاتع
 آشضثبیدب٘یٔ ،ؿٗٛز؛ ؾبالضیفطٔ ،حٕسضيب؛ ٖجبؾی ،اوجط؛ وبٚیب٘یٔ ،حٕس ٛٔ ٚؾٛی انُ،ؾیسٟٔسی ( ،)1383ضٚاٖقٙبؾی اختٕبٖی ثب ٍ٘طـ ٔٙبثٕ اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات ؾٕت.
 آضیبٖپٛضِ ،یال ( ،)1387تجییٗ ٘مف ؾبظٔبٖٞبی غیطزِٚتی خٛا٘بٖ ثٖٛٙٝاٖ ٖبٔالٖ انّی ؾطٔبیٝاختٕبٖی زض تٛؾٗ ٝاختٕبٖی ،پػٞٚف٘بٔ ّْٖٛ ٝاختٕبٖی ،ؾبَ ز ،ْٚقٕبض.2 ٜ
 احٕسی ،اوجط( ،)1387ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ایطا٘یبٖٔ ،دّ ٝفط ًٙٞانفٟبٖ ،قٕبض.40 ٜ اذتطٔ ،حممیٟٔ ،سی ( ،)1385ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات اذتط ٔحممی. اؾالٔی ،احٕسّٖی( ،)1387تسٚیٗ  ٚاضظـٞبی ٔجتٙی ثط اٍِٛی حفبْت – ذُط ثطای پیكٍیطی اظضفتبضٞبی ٔكىُ ،ضؾبِ ٝزوتطی ثٟساقت ٔحیٍ ،زا٘كٍب ٜتطثیت ٔسضؼ.
 اؾتفب٘ ،ٛچیطِ ،)1377( ٛاٖتیبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض زض آییٝٙی ضٚاثٍ ذب٘ٛازٌی ،تطخٕ ٝؾٗیس پیطٔطازی،٘كط ٕٞبْ ،چبح ا.َٚ
 اقٙبیسض ،ثبضثبضا ( ،)1384ؾطٔبی ٝاختٕبٖی  ،تطخٕ :ٝزاٚٚز حیسضیٔ ،دّ ٝضقس آٔٛظـ ّْٖٛاختٕبٖی(ٚیػٜ٘بٔ ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی) ،زٚض ٟٓ٘ ٜقٕبض.2 ٜ
 ثٛؾتب٘ی ،زاضیٛـ ( ،)1391ؾطٔبی ٝاختٕبٖی  ٚضفتبض پطذُطٔ ،دّ ّْٖٛ ٝاختٕبٖی زا٘كىس ٜازثیبت ّْٖٛ ٚا٘ؿب٘ی زا٘كٍب ٜفطزٚؾی ٔكٟس ،ؾبَ ٟ٘ٓ؛ قٕبض ٜا ،َٚنفحبت .1-31
ثیىطظ ،تطظ آَ (٘ ،)1386ح ٜٛا٘دبْ تحمیمبت اختٕبٖی ،تطخٕٛٞ ٝق٘ ًٙبئیٙی ،تٟطاٖ٘ :كط ٘ی. پب٘تبْ ،ضاثطت ( ،)1380زٔٛوطاؾی  ٚؾٙتٞبی ٔس٘ی ،تطخٕٔ ٝحٕس٘می زَافطٚظ ،تٟطاٖ :ا٘تكبضاتضٚظ٘بٔ ٝؾالْ.
 چّجیٔ ،ؿٗٛز ( ،)1378خبٔٗٝقٙبؾی ٘ٓٓ :تكطیح  ٚتحّیُ ٘ٓٓ اختٕبٖی ،تٟطاٖ٘ :كط ٘ی. زٚاؼ ،زیای ( ،)1385پیٕبیف زض تحمیمبت اختٕبٖی ،تطخٕٛٞ ٝق٘ ًٙبیجی ،چبح ٞفتٓ ،تٟطاٖ:٘كط ٘ی.
شوبییٔ ،حٕس ؾٗیس؛ ضٚقٙفىط ،پیبْ ( ،)1384ضاثُ ٝؾطٔبی ٝاختٕبٖی  ٚویفیت ظ٘سٌی زض ٔحالت
قٟطی ،فهّٙبٔ ّْٖٛ ٝاختٕبٖی زا٘كٍبٖ ٜالَٔ ٝجبَجبیی ،قٕبض.33 ٜ
 ضایؽ ،آِٗ ( ،)1367فّؿف ّْٖٛ ٝاختٕبٖی ،تطخٕٖ ٝجساِىطیٓ ؾطٚـ ،تٟطاٖٛٔ ،ؾؿ ٝا٘تكبضاتّٖٕی  ٚفطٍٙٞی.
 قبضٔپٛضٔ ،حٕٛز ( ،)1384ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ٘ ٚمف آٖ زض حیبت اختٕبٖی  ٚالتهبزی ،ضقسآٔٛظـ ّٖ ْٛاختٕبٖی ،زٚض ،ٟٓ٘ ٜقٕبض.2 ٜ
 فٛوٛیبٔب ،فطا٘ؿیؽ ( ،)1379پبیبٖ ٘ٓٓ :ثطضؾی ؾطٔبی ٝاختٕبٖی  ٚحفّ آٖ ،تطخٕ ٝغالْ ٖجبؼتٛؾّی ،تٟطأٖ ،طوع ٘كط زا٘كٍبٞی.
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