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مقدمٍۺ ٔغبِق ٝث ٝفٛٙاٖ وٙطی ارتٕبفی تٟٙب تٛسظ فٛأُ ضٚا٘طٙبذتی  ٚآٔٛظضی تجییٗ
ٕ٘یضٛز ،ثّى ٝفٛأُ ارتٕبفی ،فطٍٙٞی  ٚالتػبزی ٘یع ثط ضٚی آٖ تأحیط ٌصاض ٞستٙس.
ٞسف اغّی ایٗ دژٞٚص تجییٗ ٔسَ تأحیط فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی سطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی،
ارتٕبفی ،التػبزی ،رٙسیت  ٚتحػیالت ثب ٔیب٘زیٌطی سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثط ٔیعاٖ
ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ است.
ريغؼىاظیۺ ضٚش ا٘زبْ دژٞٚصٕٞ ،جستٍی  ٚاظ ٘ٛؿ تحّیُ ٔسَ ٔقبزالت سبذتبضی
( )SEMاست و ٝیه ضٚش ٕٞجستٍی چٙس ٔتغیطی ٔیثبضس .دژٞٚصٞبی ٔتقسز زض
سغح رٟبٖ ٘طبٖ زازٜا٘س ؤ ٝؤِفٞٝبی رٕقیتضٙبذتی  ٚربٔقٝضٙبذتی ثط ٔیعاٖ ٛ٘ ٚؿ
ٔػطف وبالٞبی فطٍٙٞی اظ رّٕٔ ٝغبِق ٝتأحیطٌصاض ٞستٙس .ثب استفبز ٜاظ ٘ؾطیبت
ربٔقٝضٙبذتی  ٚثٚٝیژ٘ ٜؾطیبت ثٛضزیٔ ،ٛزٕٛفٝای اظ فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی ٔؤحط ثط
ٔیعاٖ ٔغبِق ٝزض لبِت ٔسِی ٘ؾطی اضائ ٝضس ٜاست .زض عطاحی ٔسَ دیطٟٙبزی دژٞٚص،
ٔتغیطٞبی سطٔبیٝی فطٍٙٞی،سطٔبیٝی ارتٕبفی ،سطٔبیٝی التػبزی ،رٙسیت ٚ
تحػیالتٔ ،تغیطٞبی ٔستمُ؛ ٔتغیط سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٔیب٘زی ٔ ٚیعاٖ
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ٔغبِق ٝث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثستٞ ٝستٙس .زٚاظز ٜفطضیٔ ٝطثٛط ث ٝاحطات ٔستمیٓ  ٚغیط ٔستمیٓ ٔتغیطٞبی ربٔق ٝضٙبذتی ثط ضٚی ٔیعاٖ
ٔغبِق ٝزض ٘ؾط ٌطفت ٝضس.
یافتٍَاۺ ٔمبزیط ضبذعٞبی ثطاظ٘سٌی ٔطثٛط ث ٝاٍِٛی دیطٟٙبزی دژٞٚص حبوی اظ آٖ است و ٝاوخط ضبذعٞبی ثطاظ٘سٌی
زض ٔسَ دیطٟٙبزی دژٞٚص زض حس ٔغّٛثی لطاض زاض٘س و ٝثطاظش ایٗ ٔسَ تب حسٚز ظیبزی لبثُ لج َٛاست .زض ذػٛظ
فطضیٞٝبی ٔطثٛط ث ٝاحط ٔستمیٓ ،یبفتٞ ٝب ٘طبٖ زاز و ٝسطٔبیٝی فطٍٙٞی ،سطٔبی ٝارتٕبفی ،سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ،رٙسیت ٚ
تحػیالت احط ٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِقٝی ضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ زاض٘س؛  ٚتٟٙب سطٔبی ٝالتػبزی احط ٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ
ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ٘ساضز .زض ذػٛظ فطضیٞٝبی ٔطثٛط ث ٝاحط غیطٔسمیٓ ،یبفتٞ ٝب ٘طبٖ زاز و ٝسطٔبیٝی فطٍٙٞی ،سطٔبیٝ
التػبزی ،سطٔبی ٝارتٕبفی  ٚتحػیالت اظ عطیك سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی احط غیطٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِقٝی ضٟط٘ٚساٖ ضٟط
اٛٞاظ زاضز؛  ٚتٟٙب رٙسیت اظ عطیك سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی احط غیطٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِقٝی ضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ ٘ساضز.
تحث ي وتیجٍگیریٕٞ :س ٛثب ٘تبیذ ایٗ دژٞٚص زض ٔغبِقبت تزطثی حٛظٔ ٜغبِق ،ٝتأییس ضس ٜاست و ٝذٛا٘سٖ ث ٝتحػیالت
 ٚرٙسیت ٚاثست ٝاستٕٞ .چٙیٗ فٛأُ ربٔقٝضٙبذتیٔ ،تغیط ٔستمُ ٕٟٔی ثط ٔیعاٖ ٔغبِقٞ ٝستٙس .ظیطا افطاز زض ٔٛلقیتٞبی
ارتٕبفی ،فطٍٙٞی ،التػبزی ٔتفبٚت زاضای ٔیعاٖ ٔتفبٚتی اظ اٚلبت فطاغت ٞستٙس .زض ٞط غٛضتٔ ،یتٛاٖ استسالَ وطز وٝ
افطازی ؤ ٝتقّك ث ٝضزٜٞبی ارتٕبفی ثبالتط ٞستٙس  ٚسطٔبی ٝفطٍٙٞی ثبالتطی زاض٘س ،ثیطتط ٔیذٛا٘ٙس .ثٙبثطایٗ فٛأُ
ربٔقٝضٙبذتی ٔخُ سطٔبی ٝفطٍٙٞی ،سطٔبی ٝارتٕبفی  ٚسجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثط ٔیعاٖ ٛ٘ ٚؿ ٔغبِق ٝتأحیط لٛی زاض٘سٔ .غبِقٝ
ثیص اظ آ٘ى ٝفّٕی فطزی ثبضس ،فطایٙسی ارتٕبفی است .ایٗ وٙص ارتٕبفی ٔتأحط اظ فٛأُ ٔرتّف ظٔیٝٙای  ٚارتٕبفی است
و ٝثطای تطٚیذ ٔغبِق ٝثبیستی ایٗ فٛأُ ضا زض ٘ؾط ٌطفت .تٛضیح ٔغبِق ٝاظ ٍ٘ب ٜربٔقٝضٙبذتی ٘ٝتٟٙب فٛأُ ارتٕبفی وٝ
ٔغبِق ٝضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٙٞس ضٚضٗ ٔیسبظز ،ثّىٔ ٝغبِق ٝضا ثٝفٛٙاٖ ضىُ ذبغی اظ تقبُٔ ارتٕبفی  ٚسطٔبی ٝفطٍٙٞی
ثٝغٛضت ربٔـتطی تحّیُ ٔیوٙس.
کلیدياشٌَاۺ ٔغبِق ،ٝفٛأُ ربٔقٝضٙبذتی ،سطٔبیٝی فطٍٙٞی ،سطٔبیٝی ارتٕبفی ،سطٔبیٝی التػبزی ،رٙسیت ،تحػیالت،
سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ،ضٟط اٛٞاظ.

مقدمٍ ي تیان معألٍ
ذٛا٘سٖ ضاٞی ثطای ضٙبذت رٟبٖ فّٓ ٔ ٚقطفت ثططی است .ثٝعٛض وّی ،تالش ثطای وست
آٌبٞی  ٚتٕبیُ شاتی ثطای وبُٔ ضسٖ استٔ .طارق ٝث ٝا٘سیطٞٝبی زیٍطاٖ  ٚذٛا٘سٖ آ٘چ ٝزیٍطاٖ زض آحبض
ذٛز ٔغطح وطزٜا٘س یىی اظ ٔقَٕٛتطیٗ ضیٜٞٛب ثطای اضضبی ٔیُ ث ٝآٌبٞی است .ثرص افؾٓ آ٘چٝ
ا٘سبٖٞب زض ع َٛظ٘سٌی ذٛز  ٚزض ع َٛتبضید زضن وطز ٚ ٜثٙٔٝعِٔ ٝزٕٛف ٝآٌبٞیٞب  ٚزا٘ستٞٝبی ذٛز
ٌطزآٚضی ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝزیٍطاٖ ٔٙتمُ وطزٜا٘س زض لبِت ٘ٛضتٞٝب (ثٚٝیژ ٜوتبةٞب) ٔىتٛة ضس ٚ ٜزض زستطس
ٔیثبضس (فتبحی .)1394 ،أب فّیضغٓ ٘مص  ٚربیٍب ٜوٙص ٔغبِق ،ٝض٘ٚس وبٞطی ٔغبِق ٝزض ٔیبٖ تٕبْ الطبض
ٔطزْ زض دژٞٚصٞبی ٔرتّف ث ٝاحجبت ضسیس ٚ ٜثٍ٘ ٝطا٘یٞبیی زض ایٗ ذػٛظ زض سبَٞبی اذیط زأٗ ظزٜ
است .وبٞص ٔغبِق ٝزض زٞٝٞبی اذیط زض چٙسیٗ ٔغبِق ٝزض وطٛضٞبی ٔرتّف ٔستٙس ضس ٜاست
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(Broek , 2003; Knulst and Kraaykamp, 1998; Griswold, McDonnell and Wright, 2005

.) Toivonen, 2004; Knulst and
اِجت ٝدژٞٚصٞبیی ٚ ٓٞرٛز زاضت( ٝثطای ٔخبَ )Warde, Southerton, Olsen and Cheng, 2004
و٘ ٝطبٖ زازٜا٘س وبٞص ظٔبٖ اذتػبظ یبفت ٝثطای ٔغبِق ٝضٚیىطز ثیٗإِّّی ضایزی ٘یست .فّیضغٓ
وبٞص حجت ضس ٜزض تٕبیُ ثٔ ٝغبِق ،ٝوبٞص ٔستٙسی زض اضظش ٔغبِقٔ ٝطبٞس٘ ٜطس ٜاست .ثطاسبس ثطذی
ٔغبِقبت ،ثیص اظ  60زضغس اظ ٔطزْ ٌعاضش وطزٜا٘س و ٝذٛا٘سٖ وتبة ثسیبض اضظضٕٙستط اظ تٕبضبی
تّٛیعی ٖٛاست (ٔ .)Griswold et al, 2005یتٛاٖ ٌفت فّیضغٓ وبٞص سغح ٔغبِق ٚ ٝثٚٝیژ ٜذٛا٘سٖ
وتبة زض سغح ثیٗإِّّیٔ ،غبِق ٝاضظش شاتی ذٛز ضا حفؼ وطز ٜاست.
زض ایطاٖ ٘یع ٞط اظ ٌبٞی اذجبضی زض ٔٛضز سطا٘ٔ ٝغبِق ،ٝتٛسظ ٔسئٛالٖ ٔرتّف زض ضسب٘ٞٝب
ٔٙتطط ٔیضٛز و ٝاِجتٌ ٝب ٜتفبٚتٞبی چطٍٕیطی زض ٔیبٖ آٖٞب ٚرٛز زاضز .ضسب٘ٝای ضسٖ ایٗ اذجبض
ذٛز ٘طب٘ ٝتٛرٌ ٝطٞٚی اظ ٔسئٛالٖ ث ٝأط ٔغبِق ٚ ٝتالش ثطای افعایص وٕیت  ٚویفیت ٔغبِق ٝزض ٔیبٖ
الطبض ٔرتّف ٔطزْ است .ثب عطح سطا٘ٔ ٝغبِق ٝثٝفٛٙاٖ ضبذػی فطٍٙٞی ٕٛ٘ ٚز تٛسقٝیبفتٍی ،ثحجٞبی
ثسیبضی دیطأ ٖٛایٗ ٔٛضٛؿ ضىُ ٌطفت  ٚآٔبضٞبی ٔرتّفی اظ سٛی سبظٔبٖٞبی ٔرتّف٘ ،ؾیط وتبثرب٘ٝ
ّٔی ،ضٛضای فط ًٙٞفٕٔٛی ،سبظٔبٖ ّٔی رٛا٘بٖ ٟ٘ ٚبز وتبثرب٘ٞٝبی فٕٔٛی وطٛض اضائ ٝضس .فٕسٜ
ثحجٞبی دیطأ ٖٛسطا٘ٔ ٝغبِق ٝ٘ ،ٝزض فضبی فّٕی ثّى ٝزض فضبی ضسب٘ٝای است (ٔحجٛة.)1391 ،
فبضك اظ تٕبْ آٔبضٞب  ٚاضلبْ ٔتٙبلضی وٙٔ ٝتطط ٔیضٛز ،زض حبِیو ٝوٙص ٔغبِق ٝثبیس ثٝفٛٙاٖ
فٙػطی اغّی زض یبزٌیطیٚ ،االتطیٗ ربیٍب ٜضا زض ٌستطٜٞبی فطزی  ٚارتٕبفی ثٚٝیژ ٜزض ٔیبٖ ٘سُ
٘ٛرٛاٖ  ٚرٛاٖ زاضت ٝثبضس ،أب ثٝزالیُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛیٔ ،غبِق ٝاظ چٙیٗ ٔٛلقیتی زض ربٔقٔ ٝب ثطذٛضزاض ٘طسٚ ٜ
ٛٙٞظ ثٝفٛٙاٖ ٘یبظی زائٕی ثطای ٍٕٞبٖ ٔغطح ٘یست  ٚفبزت ثٔ ٝغبِق ٝضٚاد ٘یبفت ٝاست .ایٗ آٔبضٞب
ثٝذٛثی ٘طبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ ٔغبِق ٝزض ایطاٖ زض سغح لبثُ لجِٛی ٘یست .ایٗ ٔسأِ ،ٝش ٗٞثسیبضی اظ
ٔحممبٖ ٔ ٚسئٛالٖ فطٍٙٞی وطٛض ضا ث ٝذٛز ٔطغ َٛوطز ٜاست .ثطذالف تفبٚتٞبی ٘ؾطی زضثبض ٜایٙىٝ
چ ٝچیع ضا ثبیس ٔغبِق ٝثٝحسبة آٚضیٓ ،زض یه ٘ىت ٝتٛافك فٕٔٛی ٚرٛز زاضز  ٚآٖ ٘بضضبیتی اظ ٔیعاٖ
ٔغبِق ٝزض ربٔق ٝایطاٖ است .ربٔق ٝفّٕی ثطای اضتمب  ٚثطعطف وطزٖ ٔٛا٘ـ تٛسقٔ ٝغبِق ،ٝعطحٞبی
تحمیمبتی ٔتقسزی ضا ث ٝارطا زضآٚضز ٜاست .ثطذی ضقف ٌستطش ٔغبِق ٝضا ث ٝأٛض ضٚثٙبیی  ٚثطذی
زیٍط ث ٝأٛض ظیطثٙبیی ٔطتجظ ٔیزا٘ٙس  ٚثط ٕٞیٗ اسبس ثطای وبٞص آسیتٞب  ٚتٛسق ٝوٙص ٔغبِق،ٝ
دیطٟٙبزٞب  ٚضاٞىبضٞبی ٔتقسزی اضائ ٝوطزٜا٘س.
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زض ایٗ ٔیبٖ ،آ٘چ ٝفال ٜٚثط سٙزص ٔیعاٖ ٔغبِق ٝثیص اظ ٔ ٕٝٞس٘ؾط است ،سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی
افطاز است؛ او ٖٛٙایٗ سؤاَ ٔغطح است و ٝثب ضىٌُیطی ا٘ٛاؿ سجهٞبی ظ٘سٌی تحت تأحیط ٔػبضف
ضسب٘ٝای ،فقبِیتٞبی فطاغتی ،سّیمٞٝب ٌ ٚطایطبت فطزیٚ ،ضقیت ٔغبِق ٝچ ٝضىّی ث ٝذٛز ٌطفت ٝاست؟
ث ٝفجبضت زیٍطٔ ،غبِق ٝثٝفٛٙاٖ فقبِیتی فطٍٙٞی ٔ ٚػطف ٔٙبثـ اعالفبتی ثٝفٛٙاٖ وبالٞبی فطٍٙٞی چٝ
ضىّی ث ٝذٛز ٌطفت ٝاست  ٚزض وساْ یب وسأیٗ سجهٞبی ظ٘سٌی ٔقٙب  ٚربیٍب ٜذٛز ضا دیسا ٕ٘ٛز ٜاست؟
إٞیت سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی زض تحّیُ ٔغبِق ،ٝثسیٗ ذبعط است و ٝزض ربٔق ٝثسیبضی اظ افطاز ،ثرطی اظ
ظٔبٖ فطاغت ذٛز ضا ثٔ ٝغبِق ٝاذتػبظ ٔیزٙٞس  ٚثٛ٘ٝث ٝذٛز ٔزٕٛفٝای اظ ضفتبضٞب  ٚوطزاضٞبی فطٍٙٞی
ضا ٕٞطا ٜثب تطریحبت  ٚشائمٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضىُ ٔیزٙٞس و ٝاظ آٖ ٔیتٛاٖ ثٝفٛٙاٖ «سجه ٔػطف ٔٙبثـ
اعالفبتی» ٘بْ ثطز و ٝعجیقتبً ثط ضىٌُیطی آٖ ٔٙبثـ  ٚفٛأُ ٔرتّف تأحیطٌصاض ذٛاٞس ثٛز .ثحج تٛغیف
 ٚتجییٗ ٔغبِقٔ ٚ ٝػطف ٔٙبثـ اعالفبتی ،حبٚی ز٘ ٚىت ٝاست٘ :رست آ٘ى ٝزض سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ٚ
ٔغبِق ٝافطاز ثبیس ث ٝز٘جبَ تٛٙؿ ٌ٘ٛ ٚبٌ٘ٛی ثٛز .ز ْٚآ٘ىٌ ،ٝطچ ٝسجه ظ٘سٌی افطاز ثط ٔجٙبی شائمٞٝب ٚ
اضظشٞبی ضرػی ضىُ ٔیٌیطز ،أب ٔیتٛاٖ ا٘تؾبض زاضت و ٝاٍِٞٛبی لبثُ تطریػی ٚرٛز زاضت ٝثبضس
و ٝث ٝتقجیط ثٛضزی 1ٛثب سطٔبیٞٝبی ارتٕبفی ،التػبزی ،فطٍٙٞی ٕٞ ٚچٙیٗ رٙسیت  ٚتحػیالت آ٘بٖ
ٕٞرٛاٖ ثبضس.
ثٛضزی ٛربٔقٝضٙبس ثعضي فطا٘سٛی تٟٙب ربٔقٝضٙبسی است و ٝزض ٔیبٖ غبحت٘ؾطاٖ رسیس ،ثٙیبٖ
٘ؾطی ٔحىٕی ثطای تحّیُ دسیسٔ ٜػطف ،اضائ ٝوطز ٜاست .فٕسٜتطیٗ ٔیطاث ٘ؾطیبت ثٛضزیٛ
ربٔقٝضٙبسی ٔػطف  ٚتحّیُ سجه ٞبی ظ٘سٌی ،تحّیُ تطویت ا٘ٛاؿ سطٔبی ٝثطای تجییٗ اٍِٞٛبی
ٔػطف ،ثطضسی فطضی ٝتٕبیع عجمبت اظ عطیك اٍِٞٛبی ٔػطف ٔ ٚجٙبی عجمبتی سالیك ٔ ٚػطف فطٍٙٞی
است .ثٛضزی ٛزض تحّیُٞبی ربٔقٝضٙبذتی احط ازثی ٙٞ ٚطی ثط اثقبز ذطز  ٚوالٖ (فبّٔیت ٚ 2سبذتبض)3
تأویس ٔیوٙس .أ ٚقتمس است و ٓٞ ٝسبذتبض فیٙی (ظٔی ٓٞ ٚ )ٝٙفبّٔیت (سبذتٕبٖ شٙٞی) زض تِٛیس احط
ازثی ٔؤحط٘سٍ٘ ،طش زیبِىتیىی ثیٗ فبّٔیت  ٚسبذتبض ٔ ٚػطف وبالٞبی فطٍٙٞی ثٝفٛٙاٖ فٙػط تٕبیع
عجمبتی اظ ضبذعٞبی فٕسٜای است و ٝربٔقٝضٙبسی ازثی ثٛضزی ٛضا اظ سبیطیٗ ٔزعا
ٔیوٙس .اظ ٘ؾط ثٛضزی ،ٛظٔیٞٝٙبی تبضیری زض ایزبز ا٘ٛاؿ ،ضىُٞب ،زٚضٜٞبٔ ،ىبتت  ٚرٙجصٞبی ٙٞطی
تأحیط زاضز  ٚشائم ٝازثی ٔحػ٘ َٛح ٜٛارتٕبفی ضسٖ فطز زض ذب٘ٔ ٚ ٝسضس ،ٝدبیٍب ٜارتٕبفی اٟ٘ ،ٚبزٞبی

1. Bourdue
2. agency
3. structure
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ازثی  ٚتغییطات فٙی ،سیبسی ،التػبزی  ٚارتٕبفی زض سغح ربٔق ٝاست.
ثٛضزی ٛزضغسز است وٛ٘ ٝفی تقبزَ ٔیبٖ فبّٔیت  ٚسبذتبض ثطلطاض وٙس ،یقٙی فضبی ارتٕبفی
ضا ثٌٝ٘ٛٝای تحّیُ وٙس و ٓٞ ٝس ٟٓوٙصٞبی اضازی فبٔالٖ ا٘سب٘ی زض آٖ ِحبػ ضس ٜثبضس ٓٞ ،سٟٓ
سبذتبضٞب .یىی اظ ٔفبٞیٓ وّیسی ثٛضزیٔ ٛفٔ ْٟٛیساٖ 1است .ایٗ ٔف ْٟٛحسالُ زض ثرطی اظ ٚیژٌیٞبی
ذٛز ٔتأحط اظ زیسٌب ٜضٚا٘طٙبسی وٛضت ِٛیٗ 2استٍ٘ ،طضی و ٝضفتبض فطز ضا ٔحػٔ َٛحیظ  ٚضرع
ٔیزا٘س (ضفیـدٛض .)9 :1373 ،ثطاسبس ایٗ ٔف ْٟٛفبٔالٖ زض ذأل فُٕ ٕ٘یوٙٙس ،ثّى ٝزض ٔٛلقیتٞبی
ارتٕبفی فیٙی لطاض زاض٘س  ٚزض آٖ زست ث ٝوٙص ٔیظ٘ٙس .زض ایٗ ضاستب ثٛضزی ٛلبئُ ث« ٝفبزات»،
«ذػبیع» « ٚذّك  ٚذٞٛبیی» است و ٝاظ آٖ ثٝفٛٙاٖ فبزتٚاض 3ٜیبز ٔیوٙس ٔ ٚقتمس است و ٝفبفالٖ
اٍِٞٛبی ضفتبضی ذٛز ضا ثطاسبس آٖ سبظٔبٖ ٔیزٙٞس (سیسٔٗ .)197 :1386 ،اظ ایٗض ٚفبزتٚاضٔ ٓٞ ٜجیٗ
ضفتبض فطزی است ٔ ٓٞ ٚجیٗ ضىّی اظ ظ٘سٌی ٛ٘ ٚؿ فضب یب ر ٛارتٕبفی و ٝزض ٞیأت ٔزٕٛفٝای اظ
ضسٟ٘ ٚ ْٛبزٞبی رٕقی فیٙیت یبفت ٝاست.
4

ثٛضزی ٛفبزتٚاض ٜضا ثب ٔف ْٟٛزیٍطی ث٘ ٝبْ شائم ٝدی٘ٛس ٔیظ٘س و٘ ٝؾبٔی اظ ضٚیٞٝبی ازضان ٚ
اضظیبثی است ؤ ٝحػٙٔ َٛص ٔیثبضس (ثٛضزی .)1380 ،ٛشائم ،ٝتطریحٞبی ظیجبضٙبذتی ٌطٜٞٚبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛربٔق ٝاست  ٚآٖ سّیمٝای است و ٝسجت ٔیضٛز ٌطٜٞٚب  ٚلططٞبی ٔرتّف ربٔق ٝا٘تربةٞبی
ٔتفبٚتی زاضت ٝثبضٙس .شائم ٝفجبضت است اظٌ« :طایص اوتسبثی ثطای تٕبیع لبئُ ضسٖ ٔیبٖ فطآٚضزٜٞبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛفطٍٙٞی  ٚظیجبییضٙبذتی  ٚاضظش ٔتفبٚت لبئُ ضسٖ ثطای آٟ٘ب» (ضیتعض.)727 :1377 ،
6

زض تحّیُٞبی ثٛضزی ٛفٕٔٛبً اظ چٟبض سطٔبی ٝاغّی ،سطٔبی ٝالتػبزی ،5سطٔبی ٝفطٍٙٞی  ،سطٔبیٝ
ارتٕبفی ٚ 7سطٔبیٕ٘ ٝبزیٗ 8استفبزٔ ٜیٌطززٌ .طچٚ ٝی ثقضبً اظ زیٍط سطٔبیٞٝبیی چٖٛ؛ سطٔبی٘ ٝیطٚی
فیعیىی ،سطٔبی ٝاعالفبتی ،سطٔبی ٝلضبیی ،سطٔبی ٝسیبسی ٘ ... ٚیع زض تحّیُٞبی ذٛز استفبزٔ ٜیوٙس ،زض
ایٙزب ث ٝتططیح چٟبض سطٔبی ٝاغّی ثٛضزی( ٛالتػبزی ،فطٍٙٞی ،ارتٕبفی ٕ٘ ٚبزیٗ) دطزاذتٔ ٝیضٛز:
الف -ظرمایٍ اجتماعیۺ فضٛیت زض ٌطٜٞٚبی ارتٕبفی یب ذب٘ٛازٌی  ٚذٛیطب٘ٚسی؛ سطٔبیٝ
ب -ظرمایٍ ومادیهۺ آٚاظ ،ٜضٟطت  ٚثٝعٛض وّی ذػٛغیبت اذاللی.
1. Field
2. Kurt Lewin
3. Habitus
4. taste
5. economic capital
6. cultural capital
7. social capital
8. Symbolic Capital
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عطاحی  ٚآظٔٔ ٖٛسَ تأحیط فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی113 ...

ج -ظرمایٍ فرَىگیۺ ذػٛغیبت فىطی ،تطثیتی  ٚآٔٛظضی ،وبالٞب ٟٔ ٚبضتٞبی فطٍٙٞی؛ ٚ
د -اقتصادیۺ ا٘ٛاؿ زاضایی ٔبِی ٔ ٚبزی ضبُٔ ٔبِىیت ذػٛغی یب فٕٔٛی؛
ِصا زض ایٗ دژٞٚص ٘یع ثب استفبز ٜاظ ٘ؾطیبت ربٔقٝضٙبذتی  ٚثٚٝیژ٘ ٜؾطیبت ثٛضزیٔ ،ٛزٕٛفٝای اظ
فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی ٔؤحط ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝزض لبِت ٔسِی ٘ؾطی اضائ ٝضس ٜاست .زض عطاحی ٔسَ دیطٟٙبزی
دژٞٚصٔ ،تغیطٞبی سطٔبی ٝفطٍٙٞی ،سطٔبی ٝارتٕبفی ،سطٔبی ٝالتػبزی ،رٙسیت  ٚتحػیالتٔ ،تغیطٞبی
ٔستمُ؛ ٔتغیط سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٔیب٘زی ٔ ٚیعاٖ ٔغبِق ٝثٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثستٞ ٝستٙسِ .صا
ٔی تٛاٖ ثط ٔجٙبی آ٘چٌ ٝفت ٝضس ٔسِی ٘ؾطی ثطای تجییٗ ٔٛضٛؿ دژٞٚص حبضط ثٙب وطز (ضىُ .)1

ؼکل  .۱مدل تأثیر عًامل جامعٍؼىاختی تر میسان مطالعٍ

َدف اصلی پصيَػ
ٞسف اغّی ایٗ دژٞٚص تجییٗ ٔسَ تأحیط فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی سطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی ،ارتٕبفی،
التػبزی ،رٙسیت  ٚتحػیالت ثب ٔیب٘زیٌطی سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ
است.
اَداف يیصٌ پصيَػ

ثطذی اظ اٞساف ٚیژ ٜدژٞٚص فجبضتٙس اظ:
 تقییٗ احط ٔستمیٓ سطٔبی ٝارتٕبفی ،سطٔبی ٝفطٍٙٞی ،سطٔبی ٝالتػبزی ،رٙسیت ٚ ،تحػیالت ثط ٔیعأٖغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ؛
 تقییٗ احط غیطٔستمیٓ سطٔبی ٝارتٕبفی ،سطٔبی ٝفطٍٙٞی ،سطٔبی ٝالتػبزی ،رٙسیت ٚ ،تحػیالت ثطٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ اظ عطیك سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی؛
 -تقییٗ احط سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ.
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فرضیٍ کلی پصيَػ
اٍِٛی دیطٟٙبزی ثطاظ٘س ٜزازٜٞبست.
فرضیٍَای مرتًط تٍ اثر معتقیم

فطضی ٝا :َٚسطٔبی ٝفطٍٙٞی احط ٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ زاضز.
فطضی ٝز :ْٚسطٔبی ٝارتٕبفی احط ٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ زاضز.
فطضی ٝس :ْٛسطٔبی ٝالتػبزی احط ٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ زاضز.
فطضی ٝچٟبضْ :رٙسیت احط ٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ زاضز.
فطضی ٝدٙزٓ :تحػیالت احط ٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ زاضز.
فطضی ٝضطٓ :سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی احط ٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ زاضز.
فطضیٞ ٝفتٓ :سطٔبی ٝفطٍٙٞی اظ عطیك سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی احط غیطٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِقٝ
ضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ زاضز.
فطضیٞ ٝطتٓ :سطٔبی ٝارتٕبفی اظ عطیك سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی احط غیطٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِقٝ
ضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ زاضز.
ف طضی :ٟٓ٘ ٝسطٔبی ٝالتػبزی اظ عطیك سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی احط غیطٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ
ضٟط اٛٞاظ زاضز.
فطضی ٝز :ٓٞرٙسیت اظ عطیك سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی احط غیطٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط
اٛٞاظ زاضز.
فطضی ٝیبظز :ٓٞتحػیالت اظ عطیك سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی احط غیطٔستمیٓ ٔخجت ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ
ضٟط اٛٞاظ زاضز.
ريغ پصيَػ
1

ضٚش ا٘زبْ دژٞٚصٕٞ ،جستٍی  ٚاظ ٘ٛؿ تحّیُ ٔسَ ٔقبزالت سبذتبضی ( )SEMاست و ٝیه
ضٚش ٕٞجستٍی چٙس ٔتغیطی ٔیثبضس .اظ رّٕ ٝتحمیمبتی و ٝزض آٟ٘ب ٔبتطیس ٕٞجستٍی یب وٚٛاضیب٘س
تحّیُ ٔیضٛز ،تحّیُ فبّٔی  ٚتحّیُ ٔسَ ٔقبزالت سبذتبضی است .اٍِٛیبثی ٔقبزالت سبذتبضی یه
ضٚیىطز آٔبضی ربٔـ ثطای آظٔ ٖٛفطضیٞ ٝب زضثبض ٜضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔطبٞس ٜضسٔ ٚ ٜىٔ ٖٛٙیثبضس وٝ
ثب فٙبٚیٗ ٔرتّفی ٘ؾیط تحّیُ سبذتبضی وٚٛاضیب٘س ،تحّیُ ٔسیط ثب ٔتغیطٞبی ٔىٔ ،ٖٛٙسَیبثی فّی ٌ ٚبٜ
1. SEM: Structural Equation Modeling
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عطاحی  ٚآظٔٔ ٖٛسَ تأحیط فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی115 ...

٘یع ِیعضَ ٘بٔیسٔ ٜیضٛز .أب اغغالح غبِت زض ایٗ ضٚظٞب اٍِٛیبثی ٔقبزالت سبذتبضی (ٔ )SEMیثبضس.
ایٗ ضٚش ٔیتٛا٘س ٔسَ ٞبی سٙتی ضا ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض زٞس  ٚزض فیٗ حبَ أىبٖ ثطضسی ضٚاثظ ٔ ٚسَٞبی
دیچیسٜتطی ٔب٘ٙس تحّیُ فبّٔی تأییسی  ٚتحّیُ سطیٞبی ظٔب٘ی ضا ٘یع فطا ٓٞآٚضز ٚ ٜوبضثطز زازٜٞبی
ٕٞجستٍی ،آظٔبیطی  ٚغیطآظٔبیطی ضا ثطای تقییٗ ٔیعاٖ ٔٛر ٝثٛزٖ ٔسَٞبی ٘ؾطی یه ربٔق ٝثٝذػٛظ
أىبٖدصیط سبظز (.)1384 ،ٗٔٛٞ
جامعٍ پصيَػ
ربٔق ٝآٔبضی دژٞٚص حبضط ضبُٔ وّی ٝافطاز  15سبَ ث ٝثبالی ٔٙبعك ٞفتٍب٘ ٝضٟط اٛٞاظ زض سبَ
 1395است .عجك سبِٙبٔ ٝآٔبضی ضٟط اٛٞاظ وُ رٕقیت ٔحسٚز ٜضٟطزاضی ضٟط اٛٞاظ ٘ 1/108/780فط
است .تقساز ٘ 852/776فط زض ٌطٜٞٚبی سٙی ثبالی  15سبَ لطاض زاض٘س (سبِٙبٔ ٝآٔبضی ضٟط اٛٞاظ)1393 ،
و ٝثطای زستیبثی ث٘ ٝؾطات آٟ٘ب ثبیستی ثٕٝ٘ٛ٘ ٝای ٔقطف زست یبفت .ثطاسبس فطٔ َٛوٛوطاٖ حزٓ 496
٘فط ثٝزست آٔس و ٝرٟت اعٕیٙبٖ اظ ثطٌطت دطسطٙبٔٞٝب تقساز ثیطتطی دطسطٙبٔ ٝتٛظیـ  ٚزض ٟ٘بیت 505
دطسطٙبٔ ٝثطٌطت زاز ٜضسٛٔ ٜضز تزعیٚٝتحّیُ لطاض ٌطفت .ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٔٛضز استفبز ٜزض ایٗ
دژٞٚص ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی احتٕبِی اظ ٘ٛؿ تػبزفی چٙس ٔطحّ 1ٝثٛز ٜاست 54/7 .زضغس اظ ٕ٘ ٝ٘ٛدژٞٚص ضا
ٔطزاٖ  45/3 ٚزضغس ضا ظ٘بٖ تطىیُ زاز ٜثٛز٘س 18/8 .زضغس اظ ٕ٘ ٝ٘ٛدژٞٚص زض ٔحسٚز ٜسٙی  15تب 24
سبَ 39/4 ،زضغس زض ٔحسٚز ٜسٙی  25تب  34سبَ 24/2 ،زضغس زض ٔحسٚز ٜسٙی  35تب  44سبَ8/5 ،
زضغس زض ٔحسٚز ٜسٙی  45تب  55سبَ  5/5 ٚزضغس ٘یع زض ٔحسٚز ٜسٙی ثبالتط اظ  55سبَ لطاض زاضتٙس .لْٛ
فطة ثب ٘ 191فط  ٚل ْٛثرتیبضی ثب ٘ 139فط ثیطتطیٗ ٔطبضوت ضا زض دژٞٚص حبضط زاضتٙس.
اتسار گردآيری دادٌَا
ثطای ا٘زبْ دژٞٚص حبضط ،ثب فٙبیت ث ٝاٞساف  ٚسؤاالت ٔغطح ضس ،ٜثطای رٕـآٚضی اعالفبت
اظ دطسطٙبٔ ٝاستفبز ٜضس ٜاست .ثطای سٙزص ٔتغیطٞبی ٔستمُ اظ دطسطٙبٔٞٝبی آٔبز ٚ ٜاستب٘ساضز اظ رّٕ:ٝ
دطسطٙبٔ ٝسطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٛضزی ،ٛدطسطٙبٔ ٝسجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ،دطسطٙبٔ ٝسطٔبی ٝارتٕبفی ،دطسطٙبٔٝ
سطٔبی ٝالتػبزی استفبز ٜضس ٜاست .ثطای سٙزص ٔتغیط ٚاثست٘ ٝیع دطسطٙبٔٝای ٔحمك سبذت ٝاستفبزٌ ٜطزیس
و ٝزض ازأٞ ٝط وساْ اظ دطسطٙبٔٞٝب ٕٞچٙیٗ ضٚایی  ٚدبیبیی آٟ٘ب ٔٛضز ثحج لطاض ذٛاٞس ٌطفت.

1. multistage random sampling
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پرظؽىامٍ متغیر ياتعتٍ (میسان ي وًع مطالعٍ)
ثب تٛر ٝث ٝاٞساف دژٞٚص ثطاسبس دطسطٙبٔٞٝبی ٔٛرٛز اظ رّٕ ٝدطسطٙبٔ ٝضٛضای فطًٙٞ
فٕٔٛی ( ،)1391دطسطٙبٔ ٝاِٚیٔ ٝتغیط ٚاثست ٝدژٞٚص سبذت ٝضس .ضٚشٞبی ٔتقسزی ثطای تقییٗ ضٚایی اثعاض
ا٘ساظٌ ٜیطی ٚرٛز زاضز و ٝیىی اظ آٟ٘ب ضٚایی ٔحتٛایی است .افتجبض ٔحتٛا ٚیژٌی سبذتبضی اثعاضی است
وٕٞ ٝعٔبٖ ثب تسٚیٗ آظٔ ٖٛزض آٖ تٙیسٔ ٜیضٛز .افتجبض ٔحتٛای یه آظٔٔ ٖٛقٕٛالً تٛسظ افطاز ٔترػع
زض ٔٛضٛؿ ٔٛضز ٔغبِق ٝتقییٗ ٔیضٛز (سطٔس ،ثبظضٌبٖ  ٚحزبظیِ .)195 :1386 ،صا دطسطٙبٔ ٝاِٚیٝ
دژٞٚص حبضط دس اظ ثطضسی  ٚاغالح تٛسظ اسبتیس ضإٙٞب ٔ ٚطبٚض ،ثیٗ  15تٗ اظ افضبی ٞیأت فّٕی
ٌطٜٞٚبی فّٓ اعالفبت  ٚزا٘صضٙبسی زا٘طٍبٜٞبی وطٛض تٛظیـ ٌطزیس و ٝدس اظ رٕـآٚضی،
دیطٟٙبزٞبی آ٘بٖ زض تسٚیٗ دطسطٙبٟٔ٘ ٝبیی ٔٙؾٛض ٌطزیس.
پرظؽىامٍ ظرمایٍ فرَىگی تًردیً
ثطای سٙزص سطٔبی ٝفطٍٙٞی اظ دطسطٙبٔ ٝسطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٛضزی ٛاستفبز ٜضس .ثطای ٕ٘طٌٜصاضی
سطٔبی ٝفطٍٙٞی اظ یه ٔمیبس دٙذ زضرٝای اظ ٘ٛؿ عیف ِیىطت استفبز ٜضس ٜاست .ایٗ دطسطٙبٔ23 ٝ
ٌٛی ٝزاضز ٞ ٚسف آٖ سٙزص اضظشٞب ٕٛ٘ ٚزٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی زض سٔ ٝؤِف -1 :ٝتزسٓیبفت-2 ،ٝ
فیٙیتیبفتٟ٘ -3 ٚ ٝبزیضس ٜاستٌٛ .یٞٝبی  1تب ٔ 8طثٛط ث ٝسطٔبی ٝفطٍٙٞی تزسٓیبفتٌٛ ،ٝیٞٝبی  9تب 19
ٔطثٛط ث ٝسطٔبی ٝفطٍٙٞی فیٙیتیبفتٌٛ ٚ ٝیٞٝبی  20تب ٔ 23طثٛط ث ٝسطٔبی ٝفطٍٙٞی ٟ٘بزی ضسٞ ٜستٙس.
ٌطأی (٘ )1391یع ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ایٗ دطسطٙبٔ ٝضا ٔحبسج ٝوطز و ٝضطیت آٖ ثطاثط ثب 0/857
زضغس ثٝزست آٔس .زض ایٗ دژٞٚص ٘یع ضطایت دبیبیی ایٗ دطسطٙبٔ ٝثب استفبز ٜاظ ضٚشٞبی آِفبی
وط٘ٚجبخ ،تٙػیفٌ ٚ 1بتٕٗٔ 2حبسج ٝضس و ٝزض رس 8-3 َٚآٔس ٜاستٕٞ .بٖعٛض و ٝزض رس8-3 َٚ
ٔطبٞسٔ ٜیضٛز ،ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ  ،0/90ضطیت تٙػیف  ٚ 0/87ضطیت ٌبتٕٗ  0/93ثٝزست آٔس
و ٝثبال ثٛزٖ ایٗ ضطایت حبوی اظ دبیبیی ٔغّٛة دطسطٙبٔ ٚ ٝاثقبز آٖ ٔیثبضس .زض ایٗ دژٞٚص اظ ضٚش
تحّیُ فبُٔ تأییسی ،ثطای تقییٗ ضٚایی سبظٜای ایٗ اثعاض استفبز ٜضس ٜاست.

1. Split Half
2. Guttman
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جديل  .۱ضرایة پایایی پرظؽىامٍ ظرمایٍ فرَىگی تًردیً
تعداد گًیٍ

آلفای کريوثاخ

تىصیف

گاتمه

مقیاض

سطٔبی ٝفطٍٙٞی تزسٓیبفتٝ

8

0/80

0/72

0/80

سطٔبی ٝفطٍٙٞی فیٙیت یبفتٝ

11

0/84

0/82

0/85

سطٔبی ٝفطٍٙٞی ٟ٘بزی ضسٜ

4

0/79

0/84

0/80

وُ

23

0/90

0/87

0/93

پرظؽىامٍ ظثک زودگی فرَىگی
ثطای سٙزص ایٗ ٔؤِف ،ٝاظ دطسطٙبٔ ٝسجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی استفبز ٜضس .ثطای ٕ٘طٌٜصاضی سجه
ظ٘سٌی فطٍٙٞی اظ یه ٔمیبس دٙذ زضرٝای اظ ٘ٛؿ عیف ِیىطت استفبز ٜضس ٜاست .ایٗ دطسطٙبٔ22 ٝ
ٌٛی ٝزاضز  ٚزض س ٝثقس ٔػطف ضسب٘ٝای ،فقبِیتٞبی فطاغتی  ٚسالیك فطزی تسٚیٗ ضس ٜاست .فّیعازٜ
الساْ  ٚغبِحی (٘ )1391یع ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ایٗ دطسطٙبٔ ٝضا ٔحبسج ٝوطز٘س و ٝضطیت آٖ ثطاثط ثب
 0/84ثٝزست آٔس .زض ایٗ دژٞٚص ٘یع ضطیت دبیبیی ایٗ دطسطٙبٔ ٝثب استفبز ٜاظ ضٚش آِفبی وط٘ٚجبخ،
تٙػیف ٌ ٚبتٕٗ ٔحبسج ٝضس ٜاست .ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ  ،0/89ضطیت تٙػیف  ٚ 0/86ضطیت ٌبتٕٗ
 0/91ثطآٚضز ضس ٜاست و ٝثبال ثٛزٖ ایٗ ضطایت حبوی اظ دبیبیی ٔغّٛة ایٗ دطسطٙبٔٔ ٝیثبضس .زض ایٗ
دژٞٚص اظ ضٚش تحّیُ فبُٔ تأییسی ،ثطای تقییٗ ضٚایی سبظٜای ایٗ اثعاض استفبز ٜضس ٜاست.
پرظؽىامٍ ظرمایٍ اجتماعی
1

2

3

اظ ٘ؾط ثٛضزی ،ٛدٛتٙبْ  ،وّٕٗ  ٚفٛوٛیبٔب  ،سطٔبی ٝارتٕبفی ضبُٔ ضٚاثظ ٔتمبثُٚ ،رٛز
ٙٞزبضٞبی ٔطتطن ،افتٕبز ٔ ٚطبضوت زض سغح ٌط ٜٚارتٕبفی است .ثطای ٕ٘طٌٜصاضی سطٔبی ٝارتٕبفی
اظ یه ٔمیبس دٙذ زضرٝای اظ ٘ٛؿ عیف ِیىطت استفبز ٜضس ٜاست .ایٗ دطسطٙبٔ ٝضبُٔ ٌٛ 20ی ٝاست ٚ
اظ س ٝذطزٔ ٜمیبس ٔطبضوت ارتٕبفی ،افتٕبز ارتٕبفی  ٚا٘سزبْ ارتٕبفی تطىیُ ضس ٜاست .ضبضؿدٛض،
ضیبحی  ٚآضٔبٖ ( ) 1392ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ دطسطٙبٔ ٝضا ٔحبسج ٝوطز٘س ؤ ٝمساض آٖ ثطاثط ثب ./85
ثٝزست آٔس .زض ایٗ دژٞٚص ٘یع ضطایت دبیبیی ایٗ دطسطٙبٔ ٝثب استفبز ٜاظ ضٚشٞبی آِفبی وط٘ٚجبخ،
تٙػیف ٌ ٚبتٕٗ ٔحبسج ٝضس ٜاست .ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ  ،0/88ضطیت تٙػیف  ٚ 0/87ضطیت ٌبتٕٗ

1. Putnam
2. Coleman
3. Fukuyama

 118دژٞٚصٞبی ٘ؾطی  ٚوبضثطزی زض فّٓ اعالفبت  ٚزا٘صضٙبسی ،زا٘طٍب ٜفطزٚسی ٔطٟس

سبَ  ،7ضٕبض ،1 ٜثٟبض  ٚتبثستبٖ1396

 0/91ثطآٚضز ضس ٜاست و ٝثبال ثٛزٖ ایٗ ضطایت حبوی اظ دبیبیی ٔغّٛة دطسطٙبٔٔ ٝیثبضس .زض ایٗ
دژٞٚص اظ ضٚش تحّیُ فبُٔ تأییسی ،ثطای تقییٗ ضٚایی سبظٜای ایٗ اثعاض استفبز ٜضس ٜاست.
پرظؽىامٍ ظرمایٍ اقتصادی
سطٔبی ٝالتػبزی یىی اظ ٔتغیطٞبی ٔستمُ ایٗ تحمیك است .ثطای سٙزص ایٗ سطٔبی ٝسٌٛ ٝیٝ
ثٝوبض ٌطفت ٝضس .ضبذع ٞبی سطٔبی ٝالتػبزی ضبُٔ ٔیعاٖ زضآٔس ذب٘ٛاز ،ٜاضظش ضیبِی ٔٙعَ ٔسى٘ٛی ٚ
اضظش ضیبِی ٔبضیٗ ضرػی ثٛز .زض ایٗ دژٞٚص ،دبیبیی دطسطٙبٔ ٝثب استفبز ٜاظ ضٚشٞبی آِفبی وط٘ٚجبخ،
تٙػیف ٌ ٚبتٕٗ ٔحبسج ٝضس ٜاست .ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ  ،0/75ضطیت تٙػیف  ٚ 0/73ضطیت ٌبتٕٗ
 0/75ثطآٚضز ضس ٜاست و ٝثبال ثٛزٖ ایٗ ضطایت حبوی اظ دبیبیی ٔغّٛة ایٗ دطسطٙبٔٔ ٝیثبضس .زض ایٗ
دژٞٚص اظ ضٚش تحّیُ فبُٔ تأییسی ،ثطای تقییٗ ضٚایی سبظٜای ایٗ اثعاض استفبز ٜضس ٜاست.
ريغ تجسیٍ يتحلیل دادٌَا
زض ایٗ دژٞٚص اظ ضٚشٞبی ٔسَیبثی ٔقبزالت سبذتبضی ثطای ضٚاثظ وّی ٔتغیطٞبی ثطٖٚظاز ٚ
زض ٖٚظاز استفبز ٜذٛاٞس ضس .رٟت آظٔٛزٖ احطٞبی غیطٔستمیٓ زض اٍِٛی دیطٟٙبزی اظ ضٚش ذٛز ضاٜا٘ساظ

1

 ٚرٟت تقییٗ ثطاظش اٍِٛی دیطٟٙبزی زازٜٞب ،اظ تطویجی اظ ضبذعٞبی ٔرتّف ثطاظ٘سٌی استفبز ٜذٛاٞس
ضسٔ .1 :مساض ٔزصٚض وبی

2

(

) .2 ،ضبذع ٙٞزبض ضسٔ ٜزصٚض وبی٘( 3سجت ٔزصٚض وبی ثط زضربت
4

5

آظازی) .3 ،ضبذع ٘یىٛیی ثطاظش ( .4 ،)GFIضبذع ٘یىٛیی ثطاظش تقسیُ یبفت .5 ،)AGFI( ٝضبذع
ثطاظ٘سٌی ٙٞزبضضس .6 ،)NFI( 6ٜضبذع ثطاظ٘سٌی تغجیمی .7 ،)CFI( 7ضبذع ثطاظ٘سٌی افعایطی،)IFI( 8
 .8ضبذع تٛوطِٛ-یس .9 ٚ )IFI( 9رصض ٔیبٍ٘یٗ ٔزصٚضات ذغبی تمطیت( )RMSEA( 10اضضسی.)1386 ،
الظْ ث ٝشوط است و ٝتٕبٔی تحّیُٞب ثب استفبز ٜاظ ٘طْافعاض اس.دی.اس.اسٚ 11یطاست  ٚ 23آٔٛسٚ 1یطاست
 18ا٘زبْ ضس ٜاست.
1. Bootstrap
2. Chi- Square
3. normed measure
4. goodness-of-fit index
5. adjusted goodness-of-fit index
6. normed fit index
7. comparative fit index
8. incremental fit index
9. Tucker-Lewis index
10. root-mean-square error of approximation
11. SPSS
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یافتٍَا
ٔبتطیس ضطایت ٕٞجستٍی ثیٗ ٔتغیطٞبی دژٞٚص زض رس 2 َٚآٚضز ٜضس ٜاستٕٞ .بٖعٛض و ٝزض
رسٔ 2 َٚطبٞسٔ ٜیضٛزٔ ،مبزیط ضطایت ٕٞجستٍی ثیٗ ٔتغیطٞبی دژٞٚص زض سغٛح P > 0/05 ٚ P> 0/01

آٚضز ٜضس ٜاستٕٞ .بٖعٛض ؤ ٝالحؾٔ ٝیضٛز اوخط ضطایت زض سغح ٔ 0/01قٙیزاض ٞستٙس .ثب ایٗ حبَ
ضاثغ ٝرٙسیت ثب تحػیالت ،سطٔبی ٝالتػبزی ٔ ٚیعاٖ ٔغبِقٔ ٝقٙیزاض ٘طس ٜاست .الظْ ث ٝشوط است ضٚاثغی
ؤ ٝقٙیزاض ٘طس٘س زض رس َٚثب افساز ایتبِیه ٔطرع ضسٜا٘س .ضٚاثظ ٔقٙیزاض ثب فالٔت * (زض سغح
 ٚ )0/05فالٔت ** (زض سغح ٔ )0/01قٙیزاض ٞستٙس.
جديل  .۲ماتریط َمثعتگی تیه متغیرَای پصيَػ
متغیر

جىعیت

التػبزی
ٔغبِقٝ

0/004

تحصیالت

سطٔبیٝ

0/004

وُادی ؼدٌ

ظ٘سٌی

تجعمیافتٍ

سجه

**

0/218

عیىیت یافتٍ

سطٔبیٝ
ارتٕبفی

*

0/102

ظرمایٍ

فطٍٙٞی

فرَىگی

سطٔبیٝ

**

0/191

اجتماعی

یبفتٝ

ظرمایٍ

فیٙیت

**

0/236

ظثک زودگی

تزسٓیبفتٝ

*

0/112

ظرمایٍ

ٟ٘بزی ضسٜ

*

0/93

اقتصادی

تحػیالت

00

مطالعٍ

رٙسیت

1
1
**

0/355

**

0/484

**

0/461

**

0/517

**

0/155

**

0/422

**

0/340

**

0/273

1
**

0/487

**

0/405

**

0/651

**

0/133

**

0/403

**

0/377

**

0/124

1
**

0/773

**

0/911

**

0/292

**

0/764

**

0/237

**

0/284

1
**

0/925

**

0/322

**

0/889

**

0/229

**

0/301

1
**

0/315

**

0/863

**

0/307

**

0/299

1
**

0/378

*

0/105

**

0/157

1
**

0/195

**

0/291

1
**

0/228

1

1. AMOS
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الگًی معادالت ظاختاری
رٟت اضظیبثی اٍِٛی دیطٟٙبزی اظ ضٚش اٍِٛیبثی ٔقبزالت سبذتبضی ( )SEMاستفبز ٜضس .دیص اظ
ثطضسی ضطایت سبذتبضی ،ثطاظ٘سٌی اٍِٛی اِٚی ٝثطاسبس ضبذعٞبی ثطاظ٘سٌی اٍِٛٔ ٛضز استفبز ٜلطاض
ٌطفت .ثطاظش اٍِٛی اِٚی ٝثطاسبس ضبذعٞبی ثطاظ٘سٌی ٔٛضز استفبز ٜزض ایٗ ٔغبِق ،ٝزض رس3 َٚ
ٌعاضش ضس ٜاست .ثب ایٗ ٚرٛز ؤ ٝمبزیط ثطذی ضبذعٞبی ثطاظ٘سٌی حبوی اظ ثطاظش ٘سجتبً ذٛة
اٍِٛی دیطٟٙبزی ثب زازٜٞب ثٛز٘س ،أب ٔمبزیط ثطذی اظ ضبذعٞب ٘طبٖ زاز و ٝایٗ اٍِ٘ ٛیبظ ث ٝثٟجٛز زاضز.
ثٙٔٝؾٛض اضتمبء ثطاظ٘سٌی اثتسا ٔسیطٞبی غیط ٔقٙیزاض حصف ضس٘س (ٔسیطٞبی ذظچیٗ زض ضىُ  .)2دس اظ
افٕبَ تغییطات یه تحّیُ زیٍط ضٚی زازٜٞب ا٘زبْ ٌطفت  ٚضبذعٞبی ثطاظ٘سٌی ٔسَ اغالح ضسٜ
استرطاد ضس (رس .)3 َٚآٌٖ ٝ٘ٛو ٝا٘تؾبض ٔیضفت ،ضبذعٞبی ثطاظ٘سٌی زض ثطاظش اٍِٛی ز ْٚثٟجٛز
یبفتٙس .ثٙٔٝؾٛض وبٞص ثیطتط ٔمساض ٔزصٚض وبی ،زض ٌبْ ثقسی اظ ٔیبٖ ضبذعٞبی اغالحی دیطٟٙبزی
٘طْافعاض آٔٛس تٟٙب ث ٝا٘زبْ یه ٔٛضز اغالحبت اوتفب ضس .حبغُ تغییطات اذیط اٍِٛی س ْٛیب اٍِٛی
اغالح ضسٟ٘ ٜبیی (ضىُ  )2ثٛز و ٝثطاظش آٖ ثب زازٜٞب ثطاسبس ضبذعٞبی ثطاظ٘سٌی زض رسَٚ
ضٕبض٘ 3 ٜطبٖ زاز ٜضس ٜاست.
جديل  .۳ؼاخصَای ترازودگی الگًی پصيَػ

اٍِٛی اغالح ضسٟ٘ ٜبیی

70/757

22

3/21

0/97

0/92

0/96

0/91

0/96

0/95

0/066

CFI

df

GFI

AGFI

اٍِٛی اغالح ضس ٜاَٚ

87/213

23

3/79

0/96

0/91

0/95

0/90

0/95

0/94

0/080

IFI

اٍِٛی اغّی

89/972

19

4/73

0/96

0/90

0/95

0/88

0/95

0/93

0/087

الگً

TLI

NFI

RMSEA

ؼاخص

ؼکل  .۲الگًی وُایی تأثیر عًامل جامعٍؼىاختی تر میسان مطالعٍ
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ٔسیطٞب  ٚضطایت استب٘ساضز آٟ٘ب زض رس٘ 4 َٚطبٖ زاز ٜضس ٜاستٕٞ .بٖعٛض ؤ ٝالحؾٔ ٝیضٛز
تٕبٔی ٔسیطٞب ٔقٙیزاض ٞستٙس و٘ ٝطبٖزٙٞس ٜتأییس فطضیٞٝبی ا ،َٚز ،ْٚچٟبضْ ،دٙزٓ  ٚضطٓ ٔیثبضسٚ .
تٟٙب فطضی ٝس ْٛدژٞٚص تأییس ٍ٘طزیس.
جديل  .۴الگًی ظاختاریۺ معیرَا ي ضرایة اظتاودارد آوُا در الگًی وُایی
مدل ايلیٍ

معیرَا

مدل وُایی

β

ظطح معىیداری

β

ظطح معىیداری

سطٔبیٝی فطٍٙٞی ٔ یعاٖ ٔغبِقٝ

0/53

0/019

0/58

0/012

سطٔبیٝی التػبزی ٔ یعاٖ ٔغبِقٝ

0/012

0/31

ٔسیط حصف ضسٜ

تحػیالت ٔ یعاٖ ٔغبِقٝ

0/38

0/012

0/39

0/009

رٙسیت ٔ یعاٖ ٔغبِقٝ

-0/10

0/038

-0/12

0/034

سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ٔ یعاٖ ٔغبِقٝ

0/43

0/025

0/45

0/021

سطٔبیٝی ارتٕبفی ٔ یعاٖ ٔغبِقٝ

0/28

0/020

0/29

0/020

ثٙٔٝؾٛض آظٔ ٖٛضٚاثظ ٚاسغٝای اٍِٛی سبذتبضی اظ آظٔ ٖٛثٛت استطاح استفبز ٜضس و٘ ٝتبیذ آٖ
زض رس َٚضٕبض 5 ٜآٔس ٜاست٘ .تبیذ ٔٙسضد زض رس٘ 5 َٚطبٖ ٔیزٞس ؤ ٝسیط سطٔبی ٝفطٍٙٞی ،سطٔبیٝ
ارتٕبفی ،سطٔبی ٝالتػبزی  ٚتحػیالت اظ عطیك ٔیب٘زی سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝزض سغح
آٔبضی ٔ P> 0/05قٙیزاض تٟٙب ٔسیط رٙسیت زض سغح آٔبضی ٔ P> 0/05قٙیزاض ٘یستٙس .ایٗ ٘تبیذ ٘طبٖ
ٔیزٞس و ٝفطضیٞ ٝفتٓٞ ،طتٓ ٚ ٟٓ٘ ،یبظز ٓٞتأییس ٔیٌطز٘س  ٚفطضی ٝز ٓٞضز ٔیٌطز٘س.
جديل  .۵وتایج تًت اظتراج معیرَای ياظطٍای
پارامتر

ترآيرد
اظتاودارد

تًت اظتارج

ظطح

()β

حد

حد

معىیداری

پاییه

تاال

()P

سطٔبی ٝفطٍٙٞی سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞیٔیعاٖ ٔغبِقٝ

0/41

0/24

1/12

0/020

سطٔبی ٝارتٕبفی سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞیٔیعاٖ ٔغبِقٝ

0/18

0/12

1/02

0/014

سطٔبی ٝالتػبزی سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞیٔیعاٖ ٔغبِقٝ

0/23

0/11

0/54

0/041

رٙسیت سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞیٔیعاٖ ٔغبِقٝ

0/06

-0/56

0/32

0/66

تحػیالت سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞیٔیعاٖ ٔغبِقٝ

0/24

0/20

1/08

0/010

معیر
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وتیجٍ
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝثیبٖ ضس ٞسف اغّی ایٗ دژٞٚص تجییٗ ٔسَ تأحیط فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی ثب
ٔیب٘زی ٌطی سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضٟط٘ٚساٖ ضٟط اٛٞاظ است .دژٞٚصٞبی ٔتقسز زض
سغح رٟبٖ ٘طبٖ زازٜا٘س ؤ ٝؤِفٞٝبی رٕقیتضٙبذتی  ٚربٔقٝضٙبذتی ثط ٔیعاٖ ٛ٘ ٚؿ ٔػطف وبالٞبی
فطٍٙٞی اظ رّٕٔ ٝغبِق ٝتأحیطٌصاض ٞستٙس .فٛأُ رٕقیتضٙبذتی ٔخُ سٗ ،رٙسیت ،تحػیالت  ٚفٛأُ
ربٔق ٝضٙبذتی ٔخُ سطٔبی ٝفطٍٙٞی ،سطٔبی ٝالتػبزی ،سطٔبی ٝارتٕبفی  ٚسجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثط ٔیعاٖ ٚ
٘ٛؿ ٔغبِق ٝتأحیطٌصاض٘س .زض ایٗ دژٞٚص ثطٌطفت ٝاظ آضای زا٘طٕٙساٖ ربٔقٝضٙبسی زض حٛظٔ ٜػطف
فطٍٙٞی  ٚثٚٝیژ ٜثٛضزیٔ ،ٛزٕٛفٝای اظ فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی احطٌصاض ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝزض ثیٗ ضٟط٘ٚساٖ
اٛٞاظ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت .اظ آ٘زب و ٝتجییٗ تٕبٔی یبفتٞٝب زض ایٗ ٔمبِ ٝأىبٖدصیط ٘یست زض ازأ ٝثٝ
اضبضاتی وّی اوتفب ٔیٌطزز.
زض ذػٛظ احطات ٔستمیٓ فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ،ٝثٝرع ٔتغیط سطٔبی ٝالتػبزی سبیط
ٔتغیطٞب زاضای تأحیط ٔقٙی زاضی ثط ٔیعاٖ ٔغبِقٞ ٝستٙس٘ .تبیذ دژٞٚص ٘طبٖ زاز و ٝرٙسیت  ٚتحػیالت ثط
ٔیعاٖ ٔغبِق ٝافطاز تأحیط لٛی ٔ ٚخجتی زاضزٕٞ .س ٛثب ٘تبیذ ایٗ دژٞٚص زض ٔغبِقبت تزطثی حٛظٔ ٜغبِق،ٝ
تأییس ضس ٜاست و ٝذٛا٘سٖ ث ٝتحػیالت  ٚرٙسیت ٚاثست ٝاستٔ .غبِق 20 ٝوطٛض ٘طبٖ زاز و ٝتحػیالت
ضسٕی ٟٔٓتطیٗ فبُٔ تقییٗوٙٙسٟٔ ٜبضتٞبی سٛازآٔٛظی است .زض  17وطٛض اظ  20وطٛض ٔٛضز ٔغبِق،ٝ
تحػیالت  ٓٞاِٚیٗ  ٓٞ ٚلٛیتطیٗ ٔتغیط دیصثیٗ ثٛز ٜاست (سبظٔبٖ ٔطبضوت  ٚتٛسق ٝالتػبزی،1
 .)2000ایٗ ٔٛضٛؿ ٕٞچٙیٗ زض ثٛضزی )1384( ٛتأییس ضس ٜاست و ٝثیبٖ ٔیوٙس افطاز تحػیُوطز ٜثیطتط
ٔیذٛا٘ٙس ظیطا آٟ٘ب ٔی ذٛاٙٞس ذٛزضبٖ ضا اظ افطازی و ٝتحػیالت وٕتطی زاض٘س ٔتٕبیع وٙٙس .زی ٍٔیٚ ٛ
اٚسیٓ )1987( 2زض تحمیمبت ذٛز ث ٝایٗ ٘تیز ٝضسیسٜا٘س و ٝتحػیالت ٔؤحطتطیٗ فبُٔ زض ٔػطف
وبالٞبی فطٍٙٞی است .وِٛٙست  ٚثطٚن ( ،)2003فبزت ث ٝاستفبز ٜاظ ٔحػٛالت فطٍٙٞی ٔتقبِی (ٚ
ثٚ ٝیژٔ ٜغبِق ٝوتبة) ضا ٘بضی اظ چٍٍ٘ٛی ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت زض وٛزوی  ٚرٛا٘ی ٔیزا٘ٙس  ٚزض ٘تیزٝ
ظٔبٖ تِٛس ،سغح تحػیالت  ٚرٙسیت ضا ٔتغیطٞبی ٕٟٔی اضظیبثی وطزٜا٘سٚ .یطتب٘ٗ٘ )2005( 3یع زض تحمیك
ذٛز ٘تبیزی ث ٝزست آٚضز ٜاست ؤ ٝؤیس ٘ؾطیبت ثٛضزی ٛاست  ٚآٖ ایٙىٔ ٝػطف فطٍٙٞی ثب تحػیالت
 ٚضغُ ٕٞجستٍی ثبالیی زاضز.

1. Organization for Economic Co-operation and Development
2. DiMaggio and Useem
3. Virtanen
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ٕٞس ٛثب ٘تبیذ ایٗ دژٞٚص ،تفبٚت رٙسیتی زض ثسیبضی اظ ٔغبِقبت اظ رّٕ ٝثٙت ،أیس ٚ ٖٛفطٚ

1

()1999؛ تٛی)2005( ٗ٘ٛ؛ آسٗ ٔ ٚبضسخٔ )2012( 2طبٞس ٜضس ٜاست٘ .تبیذ ایٗ دژٞٚص ٕٞچٙیٗ ثب
دژٞٚصٞبی ضرتظاز ٚ )1382( ٜتٛسّی  ٚذبزٔیبٖ ( )1386و٘ ٝطبٖ زاز٘س رٙسیت فبُٔ تأحیطٌصاضی ثط
ٔیعاٖ ٔػطف فطٍٙٞی ٔ ٚغبِق ٝاست ٕٞسٔ ٛیثبضسٔ .غبِقبت شوط ضسٕٞ ٜچٙیٗ ٘طبٖ ٔیزٙٞس وٝ٘ ٝتٟٙب
ظ٘بٖ ثیطتط اظ ٔطزاٖ ٔیذٛا٘ٙس ،ثّى ٝوبٞص زض ٔغبِق ٝزض سبَٞبی اذیط زض ٔطزاٖ ثیطتط اظ ظ٘بٖ ثٛز ٜاست.
ثٙبثطایٗ ،ث٘ٝؾط ٔی ضسس و ٝضىبف ثیٗ رٙسیت فٕیك ثٛز ٜاست ٔ ٚیتٛاٖ فطؼ وطز و ٝظ٘بٖ ثیطتط اظ
ٔطزاٖ ٔی ذٛا٘ٙس .ثٞ ٝط حبَ زض ز ٚزٌ ٝٞصضت ٝضطایظ تغییط وطز ٜاست ٚ ،ظ٘بٖ ثیطتط اظ ٔطزاٖ وتبة
ٔی ذٛا٘ٙس .یىی اظ زالیُ ٔ ٟٓایٗ دسیس ٜؽبٞطاً ایٗ است و ٝاٚلبت فطاغت زض ٔیبٖ ظ٘بٖ ٘سجت ثٔ ٝطزاٖ
ثیطتط ضس ٜاست (.)Gershuny, 2000
فٛأُ ربٔق ٝضٙبذتیٔ ،تغیط ٔستمُ ٕٟٔی ثط ٔیعاٖ ٛ٘ ٚؿ ٔغبِقٞ ٝستٙس .ظیطا افطاز زض ٔٛلقیتٞبی
ارتٕبفی ،فطٍٙٞی ،التػبزی ٔتفبٚت زاضای ٔیعاٖ ٔتفبٚتی اظ اٚلبت فطاغت ٞستٙس .ثطذی اٚلبت ،ایٗ ایسٜ
حتی ث ٝایٗ ضىُ ثیبٖ ٔیضٛزٙٞ :طٞبی ثبال اسبسبً زض زستطس عجمٞٝبی ثبالتط ٔ ٚتٛسظ ٞستٙس .زض ٞط
غٛضتٔ ،یتٛاٖ استسالَ وطز و ٝافطازی ؤ ٝتقّك ث ٝضزٜٞبی ارتٕبفی ثبالتط ٞستٙس  ٚسطٔبی ٝفطٍٙٞی
ثبالتطی زاض٘س ،ثیطتط ٔیذٛا٘ٙس .ثٙبثطایٗ فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی ٔخُ سطٔبی ٝفطٍٙٞی ،سطٔبی ٝارتٕبفی ٚ
سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثط ٔیعاٖ ٛ٘ ٚؿ ٔغبِق ٝتأحیط لٛی زاض٘س٘ .تبیذ ایٗ دژٞٚص ٘یع ٘طبٖ زاز و ٝسطٔبیٝ
فطٍٙٞی  ٚاثقبز آٖ یقٙی سطٔبی ٝفطٍٙٞی تزسٓیبفت ،ٝفیٙیت یبفتٟ٘ ٚ ٝبزی ضس ،ٜسطٔبی ٝارتٕبفی احط
ٔستمیٓ ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝافطاز ربٔق ٝدژٞٚص زاض٘س٘ .تبیذ ایٗ دژٞٚص ثب دژٞٚصٞبی زیٕیتطا،)2011( 3
تطأ٘ٛت ٚ ٚیّٕع ،)2010( 4تبضِی  ٚاستبة )2010( 5و٘ ٝطبٖ زاز٘س فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی ثٚٝیژ ٜسطٔبیٝ
فطٍٙٞی ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝتأحیطٌصاض ٞستٙس ٕٞس ٛاست٘ .تبیذ ایٗ دژٞٚص ٕٞچٙیٗ ثب دژٞٚصٞبی
ضضبزٚست ،فبضّی ،تطوبض٘ٚی  ٚوٞٛی ضستٕی (ٛ٘ ،)1390وبضیعی٘ ،بضٔٙزی  ٚزٞمب٘ی ()1393
ٓٞضاستبست.
زض ایٗ دژٞٚص اظ ٔف ْٟٛسجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٔیب٘زی ثیٗ فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی ٚ
ٔیعاٖ ٔغبِق ٝاستفبز ٜضس ٜاست .سجه ٞبی ظ٘سٌی فطٍٙٞی ٕ٘بیبٍ٘ط  ٚذبِك ٕ٘بزٞب ٔ ٚقب٘ی ٕ٘بزیٗ ٞستٙس؛

1. Bennett, Emmison and Frow
2. Uusen and Müürsepp
3.-Dimitra
4. Tramonte & Willms
5. Tarelli and Stubbe
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ٕٞبٖ ویفیتی و ٝاظ ظ٘سٌی ثطط ثٝرب ٔیٔب٘س  ٚث٘ ٝسُٞبی آیٙسٙٔ ٜتمُ ٔیضٛز (٘ ،Peterson, 1983مُ زض
ذبزٔیبٖ .) 1387 ،اٌط تىٛیٗ سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ضا زض فطآیٙس ٔػطف وبالٞبی فطٍٙٞی ثسا٘یٓ ایٗ
ثساٖ ٔقٙبست و ٝایٗ سجه ،دی٘ٛس ٘ٛیٙی ٔیبٖ فطاغت  ٚفط ًٙٞثطلطاض ٕ٘ٛز ٜاست (ٌ .)Veal, 2001یجیٙع ٚ
ثٛضیٕط (ٔ )111 :1381قتمس٘س ؤ« ٝطزْ ا٘تربةٞبیی ٔیوٙٙس و ٝث ٝآٟ٘ب زض ٔٛلقیت فطٍٙٞی  ٚارتٕبفی
فیٙیضبٖ ٔقٙی ثسٞس .ثساٖ ٔقٙب و ٝا٘تربة ٞبی سجه ظ٘سٌی ٘ ٝث ٝزالیُ فالیك ضرػی ،ثّى ٝث ٝزِیُ
تزبضة ٔتفبٚت زض تقّك زاضتٗ ثٔ ٝحیظٞبی فطٍٙٞی  ٚارتٕبفی فیٙی ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز .افطازی و ٝزض
ٔحیظٞبی ٔطبثٟی ضضس ٔیوٙٙس ،ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ دیصظٔی ٝٙفطٍٙٞی  ٚارتٕبفی شائمٞٝبیی ٔتٙبست ثب آٟ٘ب
ٔییبثٙس» .حبَ ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝسجه ظ٘سٌی ٔیتٛا٘س ٔحػٍ٘ َٛطشٞب  ٚایستبضٞبی شٙٞی افطاز ثبضس،
ٔؤِفٞٝبی ربٔقٝضٙبذتی اظ ٟٔٓتطیٗ فٛأُ ضىُزٙٞس ٜایٗ سجهٞب ثٝضٕبض ٔیآیٙس .افطاز زض سجهٞبی
ظ٘سٌی ٔرتّفٔ ،ػبضف فطٍٙٞی اظ رّٕ ٝذٛا٘سٖ ٔ ٚغبِقٔ ٝتفبٚتی زاض٘س .ایٙى ٝشائم ٝفطٍٙٞی ِٔٛٛز
دیصظٔی ٝٙارتٕبفی استٕٞ ،بٖ ٘ىت ٝای است و ٝثٛضزی ٛزض تٕبیع ثطای وطف سطٔبی ٝفطٍٙٞی اظ آٖ ثٟطٜ
ثطز ٜاست  ٚآٖ ایٙى ٝدیطی ٝٙذب٘ٛازٌی ٔ ٚست ظٔبٖ لطاض ٌطفتٗ افطاز زض ٔقطؼ آحبض فطٍٙٞی تب چ ٝحس ثط
سجه ظ٘سٌی آ٘بٖ ٔؤحط است  ٚتب چ ٝا٘ساظ ٜثط ا٘تربةٞبی فطٍٙٞی  ٚاسبسبً ثط زاٚضی ظیجبییضٙبذتی آٟ٘ب
تأحیط ٔیٌصاضز (ثٛضزی.)1380 ،ٛ
٘تبیذ دژٞٚص ٘طبٖ زاز و ٝسطٔبی ٝفطٍٙٞی  ٚارتٕبفی  ٚتحػیالت اظ عطیك ٔتغیط ٔیب٘زی سجه
ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝاحط ٔقٙیزاضی زاض٘س؛  ٚاظ عطفی زٔ ٚتغیط رٙسیت  ٚسطٔبی ٝالتػبزی ثب
ٔیب٘زی ٌطی سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی تأحیطی ثط ٔیعاٖ ٔغبِق ٝافطاز ربٔق ٝدژٞٚص ٘ساض٘س؛  ٚایٗ زٔ ٚتغیط تٟٙب
ث ٝغٛضت ٔستمیٓ ثط ضٚی ٔیعاٖ ٔغبِق ٝافطاز احطٌصاض ٞستٙس .ثٛضزی ٛو ٝتٛرٚ ٝیژ ٜثٔ ٝػطف وبالٞبی
فطٍٙٞی ٔیٕ٘ٛز ،زض سجهٞبی ظ٘سٌی فطٍٙٞی «ٚاال»ٔ« ،یبٖٔبی« ٚ »ٝفبٔی» ذٛز و ٝث٘ ٝسجت ٔػطف
وبالٞبی فطٍٙٞی ٔتقبِی (وتبةٞب ٛٔ ٚسیمی سغح ثبال  ٚثبظزیس اظ ٔٛظٜٞب  ٚتئبتط)  ٚوبالٞبی فطٍٙٞی زض
سغٛح دبییٗ تط ثساٖ زست یبفت ٝثٛزٛ٘ ،ؿ ٔ ٚیعاٖ ٔػبضف فطٍٙٞی ضا ٔتأحط اظ س ٝفٙػط دیطی ٝٙذب٘ٛازٌی،
تحػیالت  ٚسطٔبی ٝفطٍٙٞی ٔیزا٘س .ایٗ ثسیٗ ٔقٙی است و ٝافطازی و ٝسجهٞبی ظ٘سٌی فطٍٙٞی
ٔتقبِیتطی زاض٘س ٔیعاٖ ٛ٘ ٚؿ ٔٙبثـ ٔػطفی آٟ٘ب اظ سبیط سجهٞبی ظ٘سٌی فطٍٙٞی ثیطتط ٔ ٚتقبِیتط است.
فطضیٝای و ٝزض ایٗ دژٞٚص ٘یع تأییس ضس .افطازی و ٝسجهٞبی ظ٘سٌی فطٍٙٞی ٔتقبِیتطی زاض٘س الجبَ
ثیطتطی ث ٝسٕت ٔغبِق ٚ ٝذٛا٘سٖ زاض٘س.
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عطاحی  ٚآظٔٔ ٖٛسَ تأحیط فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی125 ...

ٕٞس ٛثب ٘تبیذ ایٗ دژٞٚص زض ذبضد اظ وطٛض ،رب٘س ٚ )2005( 1ٖٛالضستیٗ٘ )2014( 2یع ٘طبٖ
زاز٘س و ٝسجه ظ٘سٌیٔ ،یعاٖ ٛ٘ ٚؿ ٔػطف فطٍٙٞی اظ رّٕٔ ٝػطف ٔٙبثـ اعالفبتی ٔ ٚغبِق ٝضا تحت
تأحیط لطاض ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ ذبزٔیبٖ ( ٚ )1385غیبح٘ٛس ( )1390سجهٞبی ٔػطف وتبة زض ضٟط تٟطاٖ ضا
ٔٛضز ثطضسی لطاض زاز٘س ٘ ٚطبٖ زاز٘س و ٝفٛأُ ربٔقٝضٙبذتی ،تقییٗوٙٙس ٜسجهٞبی ظ٘سٌی فطٍٙٞی
ٞستٙس و ٝافطاز زض سجه ٞبی ظ٘سٌی فطٍٙٞی ٔتفبٚت ٔیعاٖ ٔتفبٚتی اظ ٔػبضف فطٍٙٞی اظ رّٕٔ ٝغبِقٚ ٝ
وتبةذٛا٘ی زاض٘س.
ثٝعٛض وّی ٔیتٛاٖ ٌفت ،فطایٙسٞبی رٟب٘ی ضسٖ  ٚفٗآٚضیٞبی اعالفبتی  ٚاضتجبعی ٔٙزط ثٝ
تغییطات ربٔق ٚ ٝسبذتبضٞبی ارتٕبفی  ٚالتػبزی ضس ٜاستِ .صا ذٛا٘سٖ تٟٙب تٛسظ فٛأُ ضٚا٘طٙبذتی ٚ
آٔٛظضی تجییٗ ٕ٘ی ضٛز ،ثّى ٝفٛأُ ارتٕبفی ،فطٍٙٞی  ٚالتػبزی ٘یع ثط ضٚی آٖ تأحیطٌصاض ٞستٙس.
فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی ثٝفٛٙاٖ فٛأُ تقییٗوٙٙسٔ ٜؤحط ثط ذٛا٘سٖ ،تٛسظ دژٞٚطٍطاٖ ثسیبضی ٔٛضز تٛرٝ
لطاض ٌطفت ٝاست ( .)Griswold, McDonnell and Wright, 2005; Sullivan, 2001; Ruddell, 2005وٝ
زض ایٗ دژٞٚص ٘یع ایٗ فٛأُ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفتٙس ٘ ٚطبٖ زاز ٜضس ٜو ٝفٛأُ ربٔقٝضٙبذتی ثٝضست
ٔیعاٖ ٔغبِق ٝضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٙٞسٔ .غبِق ٝثیص اظ آ٘ى ٝفّٕی فطزی ثبضس ،فطایٙسی ارتٕبفی است.
ایٗ وٙص ارتٕبفی ٔتأحط اظ فٛأُ ٔرتّف ظٔیٝٙای  ٚارتٕبفی است و ٝثطای تطٚیذ ٔغبِق ٝثبیستی ایٗ
فٛأُ ضا زض ٘ؾط ٌطفت .تٛضیح ٔغبِق ٝاظ ٍ٘ب ٜربٔقٝضٙبذتی ٘ٝتٟٙب فٛأُ ارتٕبفی ؤ ٝغبِق ٝضا تحت
تأحیط لطاض ٔیزٙٞس ضٚضٗ ٔیسبظز ،ثّىٔ ٝغبِق ٝضا ثٝفٛٙاٖ ضىُ ذبغی اظ تقبُٔ ارتٕبفی  ٚسطٔبیٝ
فطٍٙٞی ثٝغٛضت ربٔـتطی تحّیُ ٔیوٙس.
پیؽىُادَای پصيَػ
٘ -1تبیذ ایٗ دژٞٚص ٘طبٖ زاز و ٝسطٔبی ٝفطٍٙٞی فبُٔ ٔؤحطی ثط ٔیعاٖ ٛ٘ ٚؿ ٔغبِق ٝاست .اظ آ٘زب وٝ
سطٔبی ٝفطٍٙٞی ثٝغٛضت ثیٗ ٘سّی ٔٙتمُ ٔیضٛز  ٚفطظ٘ساٖ ذب٘ٛازٜٞبیی ؤ ٝػطفوٙٙس ٜفقبَ ثرص
فطٞ ًٙٞستٙس ،ثیص اظ ثمی ٝوٛزوبٖٔ ،ستقس ا٘جبضتٗ سطٔبی ٝفطٍٙٞی ٞستٙسِ ،صا دیطٟٙبز
ٔیضٛز ٟ٘بز وتبثرب٘ٞ ٝبی فٕٔٛی وطٛض ؤ ٝتِٛی أط ٔغبِق ٝزض وطٛض است ثطای تطٚیذ ٔغبِقٝ
ثط٘بٔٝضیعیٞبی ٔٙسزٕی زض حٛظ ٜذب٘ ٚ ٝذب٘ٛاز ٜا٘زبْ زٞس.

1. Johnson
2. Lauristin
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٘ -2تبیذ ایٗ دژٞٚص ٘طبٖ زاز و ٝسطٔبی ٝفطٍٙٞی افطاز ربٔق ٝدژٞٚص زض حس ٔغّٛثی لطاض ٘ساضز .یىی اظ
زالیُ ٔ ٟٓدبییٗ ثٛزٖ ٔیعاٖ ٔغبِق ٝربٔق ٝدژٞٚص سطٔبی ٝفطٍٙٞی افطاز است .ثٙبثطایٗ دیطٟٙبز ٔیضٛز
زِٚت ثطای تطٚیذ ٔغبِق ٝزض ربٔق ٝسغحٔ ،یعاٖ  ٚویفیت سطٔبی ٝفطٍٙٞی افطاز ربٔق ٝضا اظ عطیك
وتبثرب٘ٞٝبی فٕٔٛی ،ضسب٘ٞٝب  ٚآٔٛظشٞبی ٔرتّف ثبال ثطز.
 -3یىی اظ یبفتٞ ٝبی ایٗ دژٞٚص اضتجبط سطٔبی ٝارتٕبفی ٔ ٚغبِق ٝاست .زض ایٗ ضاستب دیطٟٙبز ٔیضٛز ٘ؾبْ
آٔٛظضی ثب تأویس ثط ٔغبِق ٚ ٝإٞیت آٖ زض دیططفت فطزی  ٚارتٕبفی  ٚضٚشٞبی غحیح زض٘ٚی وطزٖ
اضظشٞب ٙٞ ٚزبضٞبی ٔطثٛط ثٔ ٝغبِق ٝزض ثستطسبظی  ٚثط٘بٔٝضیعی زض ایٗ حٛظٔ ٜغف َٛزض ٘ؾبْ آٔٛظضی
اٞتٕبْ ٕ٘بیس.
 -4ثب تٛر ٝث ٝتأحیط سطٔبی ٝارتٕبفی  ٚتحػیالت ثط ٔیعاٖ ٛ٘ ٚؿ ٔغبِق ،ٝیىی اظ چبِصٞبی فطٔ ًٙٞغبِقٝ
زض وبفی ٘جٛزٖ تٛر ٝث ٝآٔٛظش رسی زض ذب٘ٛازٔ ٚ ٜسضس ٝثط ٟٔبضتٞبی ذٛا٘سٖ  ٚزضن ٔغّت است.
ٍ٘ب ٜاثعاضی  ٚفضبی ضلبثتی زض آٔٛظش فٕٔٛی ،ثب اتىبی ظیبز ث ٝاضظیبثی زا٘ص آٔٛظاٖ ث ٝضیٜٞٛبی
غیطاثعاضی  ٚغیطفطزی وٕىی ثٟ٘ ٝبزی ٝٙوطزٖ  ٚتمٛیت ٟٔبضتٞبی ٔغبِق ٝزض ثیٗ فبضكاِتحػیالٖ ٘ىطزٚ ٜ
اظ فالل ٝآٟ٘ب ثٔ ٝغبِقٔ ٝیوبٞسِ .صا دیطٟٙبز ٔیضٛز تغییطات ثٙیبزی  ٚثط٘بٔٝضیعیٞبی ربٔقی زض ٘ؾبْ
آٔٛظضی ذب٘ٛازٔ ٚ ٜسضس ٝثطای تٛسقٔ ٝغبِق ٝغٛضت ٌیطز.
کتاتىامٍ
اضضسی٘ ،سطیٗ ( .)1386عطاحی  ٚآظٔ ٖٛاٍِٛیی اظ دیطبیٙسٞب  ٚدیبٔسٞبی ٔ ٟٓاٍ٘یعش ضغّی زض وبضوٙبٖ ضطوت
ّٔی ٔٙبعك ٘فتذیع رٛٙة ،دبیبٖ٘بٔ ٝزوتطی ،زا٘طٍب ٜضٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ.

ثٛضزی ،ٛدی یط (٘ .)1380ؾطی ٝوٙص (تطرٕٔ ٝطتضی ٔطزیٞب) .تٟطاٖ٘ :مص ٍ٘ ٚبض.
تٛسّی ،غالٔقجبس؛ ذبزٔیبٖ ،عّیق٘ .)1386( ٝمص رٙسیت زض ٔػطف وبالٞبی فطٍٙٞی .دژٞٚص٘بٔ ٝفّ ْٛارتٕبفی،
.64-51 ،)4( 1

ذبزٔیبٖ ،عّیق .)1387( ٝسجه ظ٘سٌی ٔ ٚػطف فطٍٙٞیٔ :غبِقٝای زض حٛظ ٜربٔقٝضٙبسی فطٍٙٞی  ٚزیجبچٝای ثط
سجه ظ٘سٌی فطٍٙٞی ایطا٘یبٖ ،تٟطاٖ٘ :طط رٟبٖ وتبة.
ضرتظاز ،ٜاحٕس ( .)1382فقبِیت فطٍٙٞی ظ٘بٖ ایطا٘یٔ :غبِق ٝوتبة ٘ ٚططی .ٝدژٞٚص ظ٘بٖ.149-166 ،)5( 1 ،
ضفتبضٞبی فطٍٙٞی ایطا٘یبٖ ( .)1382یبفتٞٝبی عطح دژٞٚطی فقبِیت ٔ ٚػطف وبالی فطٍٙٞی ایطاٖٚ ،ظاضت فطًٙٞ
 ٚاضضبز اسالٔی ،زفتط عطحٞبی ّٔی.
ضفیـدٛض ،فطأطظ ( .)1373سٙزص ٌطایص ضٚستبئیبٖ ٘سجت ث ٝرٟبز سبظ٘سٌی .تٟطأٖ :طوع تحمیمبت  ٚثطضسی
ٔسبیُ ضٚستبیی.
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عطاحی  ٚآظٔٔ ٖٛسَ تأحیط فٛأُ ربٔقٝضٙبذتی127 ...

ضضبزٚست ،وطیٓ؛ فبضّی ،فجساهلل؛ دٛض تطوبض٘ٚیٔ ،حٕس  ٚوٞٛی ضستٕی؛ ٔٙػٛض ( .)1390ثطضسی ضاثغ ٝثیٗ
سطٔبی ٝفطٍٙٞی ٚاِسیٗ ٔ ٚیعاٖ استفبز ٜافطاز اظ ٔٙبثـ  ٚذسٔبت وتبثرب٘ٝای زض ثیٗ افضبی وتبثرب٘ٞٝبی
فٕٔٛی ضٟطستبٖ اٛٞاظٔ .زّٔ ٝغبِقبت وتبثساضی  ٚفّٓ اعالفبت.142-121 ،)18( 3 .
ضیتعض ،رٛضد (٘. )1377ؾطی ٝربٔقٝضٙبسی زض زٚضاٖ ٔقبغط .تطرٕٔ ٝحسٗ حالحی ،تٟطاٖ ،ا٘تطبضات فّٕی.
سطٔس ،ظٞطٜ؛ ثبظضٌبٖ ،فجبس؛ حزبظی ،اِ .)1386( ٟٝضٚش تحمیك زض فّ ْٛضفتبضی .تٟطاٖ :آٌب.ٜ
سیسٔٗ ،استی .)1386( ٖٛوطبوص آضا زض ربٔق ٝضٙبسی (تطرٕٞ ٝبزی رّیّی) .تٟطاٖ٘ :طط ٘ی.
ضٛضای فط ًٙٞفٕٔٛی (ٛٔ .)1391د چٟبضْ عطح ثطضسی  ٚسٙزص ضبذعٞبی فط ًٙٞفٕٔٛی .تٟطاٖ :ضٛضای
فط ًٙٞفٕٔٛی.
غیبح٘ٛس ،احٕس (ٔ .)1390ػطف وتبة زض سجه ظ٘سٌی ضٟط٘ٚساٖ تٟطا٘ی .فػّٙبٔ ٝتحّیّی دژٞٚطی وتبة ٟٔط،2 ،
.91-70

فتبحی ،ضحٕت اهلل ( .)1394ثبٚض ث ٝاضظضٕٙسی ذٛا٘سٖ :اظ ٍ٘ب ٜفّسفی تب چبِص زض ف ٟٓاضظضٕٙسی ذٛا٘سٖ ثطای
ظ٘سٌی ثٟتطٔ .زٕٛفٔ ٝمبالت اِٚیٗ ٕٞبیص ّٔی ذٛا٘سٖ .)59-50( .سٙٙسد ،زا٘طٍب ٜوطزستبٖ.
ٌیجیٙع ،ربٖ آض  ٚثٛضیٕط ،اَ ،)1381( .سیبست دست ٔسض٘یت .ٝتطرٕٙٔ ٝػٛض ا٘ػبضی ،تٟطاٌٖ ،بْ ٘.ٛ
ٔحجٛة ،سیبٔه ( .)1391وتبثرب٘ٞٝبی فٕٔٛی  ٚسطا٘ٔ ٝغبِق .ٝتحمیمبت اعالؿضسب٘ی  ٚوتبثرب٘ٞٝبی فٕٔٛی18 .
(.133-117 ،)1
ٔحٕسی ،رٕبَ؛ ٚزازٞیط؛ اثٛفّیٔ ،حٕسی ،فطزیٗ (ٙٔ .)1391بسجبت سطٔبی ٝفطٍٙٞی  ٚسجه ظ٘سٌی :دیٕبیطی زض
ٔیبٖ ضٟط٘ٚساٖ عجمٔ ٝتٛسظ ضٟط سٙٙسد .ربٔقٝضٙبسی ایطاٖ.23-1 ،)4( 13 .
٘ٛوبضیعیٔ ،حسٗ؛ ٘بضٔٙزیٟٔ ،سی  ٚزٞمب٘ی ،وّخ .)1393( ْٛاضتجبط ثیٗ سطٔبی ٝفطٍٙٞی ٚاِسیٗ ٔ ٚیعاٖ استفبزٜ

فطظ٘ساٖ اظ ٔٛاز وتبثرب٘ٝای وتبثرب٘ٞٝبی فٕٔٛی استبٖ ذطاسبٖ رٛٙثی .تحمیمبت اعالؿضسب٘ی ٚ
وتبثرب٘ٞٝبی فٕٔٛی370-349 ،)2( 20 ،
 ،ٗٔٛٞحیسضفّی (ٔ .)1384سَ یبثی ٔقبزالت سبذتبضی ثب وبضثطز ٘طْافعاض ِیعضَ .تٟطاٖ .ا٘تطبضات سٕت.
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