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چکیسُ
ٞسف ٔماِ ٝحاضط ،تطضؾی ضاتغ ٝتیٗ زیٙساضی  ٚؾثهظ٘سٌی زض تیٗ زا٘كدٛیاٖ زا٘كٍا ٜقٟیس چٕطاٖ
اٛٞاظ ٔیتاقس .چاضچٛب ٘ظطی ایٗ تحمیك تّفیمی اظ ٘ظطیات ٚتطٌ،یس٘ع ٚتٛضزی ٛتٛز ٜاؾت .ایٗ تحمیك تٝ
نٛضت پیٕایكی ا٘داْ قس ٚ ٜاتعاض خٕغ آٚضی اعالػات پطؾكٙأٔ ٝیتاقس .خأؼ ٝآٔاضی زض ایٗ تحمیك،
قأُ وّی ٝزا٘كدٛیاٖ زا٘كٍا ٜقٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ اؾت .قیٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی عثمٝای تٛز ٚ ٜحدٓ ٕ٘٘ ٝ٘ٛیع
تطاؾاؼ فطٔ َٛوٛوطاٖ٘ 376فط تؼییٗ قس .اظ ِحاػ ظٔا٘ی ایٗ پػٞٚف زض ٘یٕؿاَ ز ْٚتحهیّی -1394
 1393اخطا قس ٜاؾت٘ .تایح تحمیك ٘كاٖ ٔیزٞسؤ ٝتغیط زیٙساضی تا تٕأی اتؼاز ؾثهظ٘سٌی (قأُ؛
ٔهطف ٔازیٔ ،هطف فطٍٙٞیٙٞ -طی ،چٍٍ٘ٛی ٌصضاٖ اٚلات فطاغتٔ ،سیطیت تسٖ ،ضٚاتظ تیٗ
قرهی) ضاتغٔ ٝؼٙازاضی زاض٘س .تسیٗ نٛضت و ٝتیٗ ٔیعاٖ زیٙساضی  ٚاتؼاز ٔهطف ٔازیٔ ،هطف
فطٍٙٞیٙٞ -طیٔ ،سیطیت تسٖ ،چٍٍ٘ٛی ٌصضاٖ اٚلات فطاغت ضاتغٙٔ ٝفی ٔؼٙازاضی ٔكاٞس ٜقس ٜاؾت ٚ
تٟٙا تیٗ ٔیعاٖ زیٙساضی  ٚتؼس ضٚاتظ تیٗ قرهی ضاتغٔ ٝثثت تطلطاض اؾت٘ .تایح حانُ اظ ضٌطؾی٘ ٖٛكاٖ
ٔیزٞس و ٝؾ ٝتؼس اظ زیٙساضی یؼٙی تؼس ػاعفی تا ضطیة تتای  ،0/38پیأسی تا ضطیة تتای ٚ 0/28
ٔٙاؾىی تا ضطیة تتای ٔ 0/13ؼٙازاض تٛزٜا٘س .ایٗ اتؼاز زض ٔدٕٛع 41زضنس اظ تغییطات ٔطتٛط ت ٝؾثه
ظ٘سٌی ضا تثییٗ ٔیوٙٙس.
ٍاشُّای کلیسی :زیٙساضی ،ؾثهظ٘سٌیٔ ،هطف ٔازی ،اٚلات فطاغتٔ ،سیطیت تسٖ.
 - 1زا٘كیاض ػّ ْٛاختٕاػی ،زا٘كٍا ٜقٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ
 - 2زا٘كیاض ػّ ْٛاختٕاػی ،زا٘كٍا ٜقٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ
 - 3واضقٙاؼ اضقس ػّ ْٛاختٕاػی ،زا٘كٍا ٜقٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ
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هقسهِ
أطٚظ،ٜؾثه ظ٘سٌی ضا تطای ف ٟٓقطایظ خسیس پیف آٔس ٜزض ظ٘سٌی
افطاز،زضقٟطٞای تعضي ت ٝواض ٔیتط٘س ،ظیطا قٟطٞای تعضي  ٚخسیس تا ؾاذتاضٞای
ٔهطفی ٚتفطیحی ؾأاٖ یافتٝا٘س  ٚافطاز ٌٚطٜٞٚای اختٕاػی زض آٖ تط اؾاؼ ٔهطف
ٕ٘ ٚایف  ٚاضائٛ٘ ٝع ظ٘سٌی خسیس قىُ ٌطفتٝا٘س (آظازاضٔىی .)4 :1385 ،خأؼٝ
ایطا٘ی تِ ٝحاػ فطٍٙٞی ٕٛٞاضٔ ٜتٛٙع تٛز ٜاؾتِ ،یىٗ زض زٞٝٞای اذیط ایٗ تٛٙع
پیچیسٌیٞا ی ٔضاػفی یافت ٝاؾت .اظ خّٕٔ ٝتغیطٞای اختٕاػی ٔٙاؾة تطای فٟٓ
پیچیسٌیٞا ی ٔؼانط ایطاٖ ٔف ْٟٛؾثه ظ٘سٌی اؾت .ایٗ ٔف ْٟٛت ٝعٛض ذال زض
تطضؾی فط ًٙٞخٛا٘اٖ اتعاض تحّیّی ٔفیسی فطأ ٓٞیآٚضز.
اظ ٘ظط ویچثطي )2007( 1ؾبثهظ٘بسٌی ٔدٕٛػبٝی اٍِٞٛبای ذٛزآٌبا ٚ ٜزلیمبا
تٛؾؼٝیافت ٝتطخیحات فطزی زض ضفتاض قرهی ٔهطفوٙٙس ٜاؾتٚ .تّٗ ،2ؾثهظ٘سٌی
ضا اٍِٛی ضفتباض خٕؼبی ٔبیزا٘بس .ایبٗ ضفتاضٞبا اظ خبٙؽ ضؾب ٚ ْٛػبازات اختٕباػی ٚ
ضٚـٞای فىطیا٘سٔ .یطاٖ ،3ؾثهظ٘سٌی ضا عطظ ٔكبرم یبا ٔتٕبایع ظ٘بسٌی وبطزٖ
ٌطٞٚی اظ ٔطزْ ٔؼطفی ٔیوٙس (وطٔبی لٟبی  ٚظازؾبطٚ .)1392 ،یٕٞ ،چٙبیٗ ،ؾبثه
ظ٘سٌی ضا اٍِٛی ضفتاضی ٌطٞٚی ٔیزا٘س و ٝزض ذطیس ٔهطفوٙٙس ٜا٘ث ٚ ٜٛضٚـٞای
ٔهطف ا٘ؼىاؼ یافت ٝاؾتٔ ،هوی ،4ؾثهظ٘سٌی ضا اٍِبٛیی تطآٔبس ٜاظ اضظـٞبا ٚ
تاٚضٞای ٔكتطن یه ٌط ٜٚیا خأؼٔ ٝیزا٘س و ٝت ٝنٛضت ضفتاضٞبای ٔكبتطن هباٞط

1 - Kichberg
2 - Veblen
3 - Miran
4 - Mckee
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ٔیقٛز .انغالحی و ٝزض ٔٛاضز ٔتؼسز تا پباضٜفطٙٞبً ٔتبطازف اؾبتٔ ،ا٘ٙبس ؾبثه-
ظ٘سٌی ح٘ٝٔٛكیٙاٖ (فتحی ٔ ٚرتاضپٛض.)1393 ،
ٚٚز )2009( 1ؾثهظ٘سٌی ضا قی ٜٛظ٘سٌی یا ت٘ ٝح ٛزلیكتط ،اٍِٞٛبا  ٚقبیٜٞٛبای
ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜتؼطیب

ٕ٘بٛز ٜاؾبت وب٘ ٝب ٝتٟٙبا قبأُ اٍِٞٛبای فبطزی ٔغّبٛب اظ

ظ٘سٌی ،تّى ٝقأُ تٕاْ ػازات  ٚضٚـٞایی و ٝفطز یا اػضای یه ٌط ٜٚت ٝآٖٞا ذٛ
وطز ،ٜیا ػٕال تا آٖٞا ؾط  ٚواض زاض٘سٔ ،یقٛز .تٙاتطایٗ ،ؾثهظ٘سٌی ت ٝذا٘ ٚ ٝاثاثیبٝ
ٔحسٚز ٕ٘یقٛز  ٚتٕاْ چیعٞا ٔا٘ٙس اٍِٞٛای ضٚاتبظ اختٕباػی ،ؾبطٌطٔیٔ ،هبطف ٚ
ِثاؼ ضا زض تطٔیٌیطز ٍ٘ ٚطـٞا ،اضظـٞا  ٚخٟاٖتیٙی فطز ٌ ٚطٞٚبی وب ٝفبطز ػضبٛ
آٖ اؾت ضا ٔٙؼىؽ ٔیوٙس.
ٚیُٔ )2002( 2ؼتمس اؾت و ٝؾثهظ٘سٌی ضا ٚ ٜضٚـ ظ٘سٌی اؾت و ٝتیاٖوٙٙبسٜ
ایؿتاضٞا  ٚاضظـ ٞای یه فبطز یبا یبه ٌبط ٜٚاؾبت .آِفبطز آزِبطٔ 3بیٌٛیبس ؾبثه
ظ٘سٌی ،یؼٙی وّیت تیٕٞتا  ٚفطزی ظ٘سٌی و ٕٝٞ ٝفطایٙسٞای ػٕٔٛی ظ٘بسٌی ،شیبُ
آٖ لطاض زاض٘بس (آزِبط .)191 :1956 ،اظ زیبسٌإِٚ ٜبٗ ،4ؾبثهظ٘بسٌی ضفتباض ٔ ٚبٙف
٘یؿت ،تّى ٝأطی اؾبت وبٕٞ ٝب ٝضفتاضٞبا  ٚتدطتیبات ا٘ؿبا٘ی ضا تبطای ٚاحبس ٞبسایت
ٔیوٙس  ٚذٛز تٚ ٝاؾغ ٝذٛیٞا ٙٔ ٚف فطزی قىُ ٔیٌیطز (.)175 :1981 ،ِٕٗٚ
یىی اظ ٔتغیطٞایی ؤ ٝیتٛا٘س ؾثه ظ٘سٌی افطاز ضا تحت تبثثیط ذبٛز لبطاض زٞبس،
ٔیعاٖ زیٙساضی اؾت .زیٗ غاِثا ٔیتٛا٘س ػأُ ٘یطٙٔٚس تؼییٗوٙٙس ٜپسیسٜٞای اختٕباػی
1 - Wood
2 - Veal
3 - Adler
4 -Wolman
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تاقس ،تٟ٘ ٝازٞا قىُ تسٞس ،تبط اضظـ ٞبا تبثثیط تٍبصاضز  ٚضٚاتبظ ضا تحبت ٘فبٛش ذبٛز
تٍیطز .زیٗ زائٕا ت ٝعٛض ٔتماتُ تط ٔحیظ اعطاف ذٛز تثثیط ٔیٌبصاضز  ٚػٙانبط ٔحبیظ
اختٕاػی -فطٍٙٞی ضا قىُ ٔیزٞس (ظاوطٔٗ.)175 :1384 ،1
زیٗ اظ خّٕٔ ٝتغیطٞای اؾاؾی اؾت و ٝاغّة ناحة٘ظطاٖ  ٚا٘سیكٕٙساٖ آٖ ضا تبٝ
ػٛٙاٖ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ػٛأُ تثثیطٌصاض تط قىُٛ٘ ،ع  ٚض٘ٚس تغییطات زض اختٕاع  ٚتط
ضٚی افطاز ٔٛضز تثویس لطاض زازٜا٘س .إٞیت ایٗ ٔٛضٛع اظ آ٘دایی اؾبت وب ٝزیٙبساضی
زاضای واضوطزٞا  ٚاثطات ٚیػٜای زض تٕاْ ظٚایای ظ٘سٌی تكطی اؾبت ،چبطا وب ٝافبطاز
زیٙساض تؿیاضی اظ وٙفٞا ،افىاض ،قیٜٛظ٘سٌی ،اضظـٞا  ٚحاِتٞای ذبٛز ضا تطاؾباؼ
زیٗ تؼییٗ ٕ٘ٛز ٚ ٜزیٗ ضا ٘اهط تبط ظ٘بسٌی ذبٛز ٔبیزا٘ٙبس .زض زٞب ٝاذیبط ،تؿبیاضی اظ
خأؼٝقٙاؾاٖ ٔ ٚتفىطاٖ اختٕاػی زض تحث واضوطزٞای زیٗ تط ٔٛاضزی چب ٖٛتؼطیب
ٔ ٚؼٙاتركببی اضظـٞببا ٙٞ ٚداضٞببای اختٕبباػی ،اضائبب٘ ٝظببٓ اذاللببی  ٚتمٛیببت ٔفبباٞیٓ
اذاللببی ٔكببتطن ٔیبباٖ افببطاز ،تمٛیببت ػٛاعب

ٔكببتطن ،تمٛیببت وٙتببطَ اختٕبباػی،

واضوطز ا٘ؿداْتركی  ٚتمٛیت ٕٞثؿتٍی اختٕاػی ،واٞف اضبغطاب  ٚتؼباضوٞبای
شٙٞی ،خٟتزٞی تٟ٘ ٝازٞای اختٕاػی ٔ ٚا٘ٙس آٖٞا تثویس ٕ٘بٛزٜا٘بس (ذٛاخب٘ٝبٛضی ٚ
ٕٞىاضاٖ.)1392 ،
زض ٚالغ ،زیٗ اظ یه ؾ ٛت ٝػٛٙاٖ ٔٙثغ اختٕاػیٕٞ ،ثؿتٍی  ٚزِثؿبتٍی ػباعفی ضا
ایداز  ٚتمٛیت ٔیوٙس  ٚاظ ؾٛی زیٍط تا ایداز  ٚتمٛیت ٔفاٞیٓ اذاللی ٔكتطن ٔیاٖ
افطاز ٔ ٚؼٙاتركی تبٙٞ ٝداضٞبا ،افبطاز ضا ا٘ؿبداْ زاز٘ ،ٜبٛػی ٘ظبٓ اذاللبی ضا ایدباز ٚ
ٔحافظت ٔیوٙس (تایٍٙا٘ی ٕٞ ٚىاضاٖٕٞ .)1392 ،چٙیٗٔ ،ف ْٟٛؾثهظ٘سٌی ت ٝػٛٙاٖ
1 - Zuckerman

تأثیر دینداری بر سبکزندگی

401 

قی ٜٛظ٘سٌی ٔطزْ ٘ ٚح ٜٛا٘تراب افبطاز ٌبطٜٞٚبا زض خأؼب ٝتب ٝػٙبٛاٖ ٔ ِفب ٝاؾاؾبی
ظ٘سٌی اختٕاػی ا٘ؿاٖ ٔؼانط ،تٛخ ٝتؿیاضی اظ ناحة٘ظطاٖ  ٚا٘سیكبٕٙساٖ اختٕباػی
ضا ت ٝذٛز خّة ٕ٘ٛز ٜاؾت.
زض ٔدٕٛع تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝایطاٖ ٘یع یه خأؼٝای زیٙی اؾت ،زیٗ ٕٞچب ٖٛیبه
ؾطٔای٘ ،ٝمكی تثثیطٌصاض تط وٙف  ٚؾثهظ٘سٌی ٘ ٚحٔ ٜٛهطففطٍٙٞی ٔ ٚازی افطاز
زاضز .أا تایس تٛخ ٝزاقت و ٝلطاض ٌطفتٗ زض ػطو ٔسض٘یت ٚ ٝقاذهٞٝای آٖ اظ خّٕبٝ
ػمال٘یت ،فطزٌطاییٔ ،هطفٌطایی ٕٛٞ ... ٚاض ٜتغییطاتی زض تٕاْ ظٔیٞٝٙای التهبازی،
اختٕاػی ٕٞ ٚچٙیٗ زض فطٍ٘ ٚ ًٙٞطـٞای زیٙی ت ٝز٘ثاَ ذٛاٞبس زاقبت .تب٘ ٝحبٛی
ؤ ٝحٛض انبّی تحمیمبات خأؼب ٝقٙاؾبی زیبٗ ٘یبع اظ اتتبسا ،خأؼب٘ ٝبٛیٗ  ٚتحب ٛت
تطخؿتٝای تٛز ٜو ٝزض أط زیٗ تٚ ٝخٛز آٚضز ٜاؾت .تبط ایبٗ ٔثٙبأ ،ؿبثِ ٝاؾاؾبی ایبٗ
پػٞٚف آٖ اؾت و ٝآیا تیٗ زیٙساضی  ٚؾثهظ٘سٌی زض تیٗ زا٘كدٛیاٖ زا٘كٍا ٜقٟیس
چٕطاٖ اٛٞاظ ضاتغٔ ٝؼٙازاضی ٚخٛز زاضز؟
ازتیات تحقیق
هثاًی ًظری

تا تٛخ ٝتٔ ٝثا٘ی ٘ظبطی ٔ ٚغاِؼبات ا٘دباْ قبس ٜزض ایبٗ ظٔیٙبٔ ٝبیتبٛاٖ ٟٔبٓتبطیٗ
٘ظطیببات ٔببطتثظ خٟببت تثیببیٗ ضاتغبب ٝؾببثه ظ٘ببسٌی ضا ٔغببطن ٕ٘ببٛز .زض ایببٗ تحمیببك
چاضچٛب ٘ظطی خٟبت تثیبیٗ ایبٗ ٔؿببّ ٝتطٔثٙبای زیبسٌاٜٞبای ٚتطٌ،یبس٘ع  ٚتٛضزیبٛ
ٔیتاقس.
ٔاوؽ ٚتط تیف اظ ٞط خأؼ ٝقبٙاؼ والؾبیه ٚاضز تحبثٞبای ٔطتبٛط تب ٝؾبثه
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ظ٘سٌی قس ٜاؾت .ت٘ ٝظط ٚتط ؾّٛن ظ٘سٌی  ٚفطنتٞای ظ٘سٌی ،زِٛٔ ٚفب ٝاؾاؾبی
ؾثه ظ٘سٌی اؾت .ؾّٛن ظ٘سٌی 1ت ٝا٘ترابٞایی اقاض ٜزاضز وب ٝافبطاز زض ٌبعیٙف
ؾثه ظ٘سٌی قاٖ زاض٘س (واوطاْ ٚ .)161 :2000،2تط فطنتٞای ظ٘سٌی ضا تب ٝػٙبٛاٖ
ٔغّك فطنت ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٕ٘یزٞس .تّى ٝآٖٞا ضا فطنتٞایی ٔیزا٘س و ٝافبطاز تبٝ
زِیُ ٔٛلؼیت اختٕاػی قاٖ اظ آٖٞا تطذٛضزاض ٔیق٘ٛس (ویٛاٖ آضا) 66 :1386 ،
ٟٔببٓتببطیٗ ؾببٚ ٟٓتببط اظ ٔفٟبب ْٛؾبباظی ؾببثه ظ٘ببسٌی ،تماتببُ زیاِىتیببه تببیٗ
«ا٘ترابٞا»« ٚفطنتٞا» اؾت .ت ٝعٛضی و ٝاٌبط ٞطیبه اظ ایبٗٞبا زیٍبطی ضا اظ تبیٗ
تثطزٔ ،یتٛا٘س زض ٘تید ٝؾثه ظ٘سٌی ٔ ثط تاقس .ایٗ تسیٗ ٔؼٙا اؾبت وب ٝافبطاز ؾبثه
ظ٘سٌی ذٛز ضا ا٘تراب ٔیوٙٙس  ٚفؼاِیتٞایی ضا ؤ ٝكره ٝآٖ اؾت ا٘داْ ٔیزٙٞبس.
أا ا٘ترابٞای آٖٞبا تبٚ ٝؾبیّٛٔ ٝلؼیبت اختٕباػی آٖٞبا تحبت تباثیط لبطاض ٔبیٌیبطز
(واوطاْ ٕٞ ٚىاضاٖ.)324 :1997 ،
تبب٘ ٝظببط ٚتببط ؾببثهٞببای ظ٘ببسٌی ،اٍِٞٛببایی خٕؼببی اظ ضفتاضٞببا ٞؿببتٙس وبب ٝتببط
ا٘ترابٞایی و ٝعثك فطنتٞای ظ٘سٌی زض زؾتطؼ ٔبطزْ اؾبتٔ ،تىبی ٞؿبتٙس .ایبٗ
فطنتٞا ػثاضت ا٘س اظ :عثم ،ٝؾٗ  ٚخٙؽ ،لٔٛیت  ٚزیٍط ٔتغیطٞای ؾاذتاضی ٔٙاؾبة
و ٝا٘ترابٞای ؾثه ظ٘سٌی ضا قبىُ ٔبیزٙٞبس .ایبٗ ا٘تربابٞبا تبطای ٕ٘٘ٛب ٝقبأُ
تهٕیٓ زض ٔٛضز ؾیٍاض وكیسٖٔ ،هطف اِىُ ،ضغیبٓ غبصاییٚ ،ضظـ  ٚأبٛضی ٔكباتٝ
ایٗٞا ٞؿتٙس .ضفتاضٞای ٔٙتح اظ وٙف ٔتماتُ تیٗ ا٘ترابٞا  ٚفطنتٞا ٔیتٛا٘ٙبس ٘تبایح
تٟساقتی ٔثثت  ٚیا ٔٙفی زاقت ٝتاقٙس (ویٛاٖ آضا.)67 :1386 ،
1 - Life conduct
2 - Cocerham
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اٌطچ ٝؾثه ظ٘سٌی زض ٘عز ٔاوؽ ٚتط ت ٝعبٛض ٔٙؿبدٓ تببٛضیع٘ ٜكبس ٜاؾبت ،أبا
ٕٛٞاضٔ ٜیتٛاٖ تثثیط ا٘سیكٚ ٝی ضا تط تٛؾؼ ٝایٗ ٔفٔ ْٟٛكاٞسٕٛ٘ ٜز  ٚاظ آ٘دبایی وبٝ
ا ٚتبطای تحّیببُ اختٕباػی ذببٛیف ٔفٟب ْٛعثمببٔ ٝباضوؽ ضا تببٔ ٝفٟبٙٔ ْٛعِببت تثببسیُ
ٔیوٙس ،ت٘ ٝظط ٔیضؾس و ٝتسضیدا زض حاَ قىُ زازٖ تٔ ٝف ْٟٛؾثه ظ٘بسٌی اؾبت.
ٔٙعِت اختٕاػی اظ ٘ظط ٚتط تٔ ٝؼٙای ػضٛیتٞای ٔكتطن  ٚآٌاٞی ٌطٞٚی اؾت وبٝ
ٔیتٛا٘س تكىیُ زٙٞسٌ ٜطٟٞٚایی تاقس وٞ ٝط چ ٝتیكتط زاضای قیٜٞٛای ضفتباضی قبثیٝ
ٞ ٓٞؿتٙس ،ت ٝعٛضی و ٝایٗ قثاٞتٞا ٔیتٛا٘س آٟ٘ا ضا اظ تمی ٝافطاز خأؼبٔ ٝتٕبایع وٙبس
(ذازٔیاٖ؛ .) 72 : 1388
اٌط ٔاضوؽ زض تٛؾؼٔ ٝف ْٟٛعثم ،ٝتط قاذم «تِٛیس» تثویس ٔیوٙبس ،ا٘سیكبٚ ٝتبط
تطای تكریم ٔٙعِت ،تط قثاٞت اٍِٞٛای ٔهطفی اؾتٛاض اؾبت .اظ ایبٗ ض ٚقبیٜٞٛبای
ضفتاضی ٔكتطن زض ٌطٟٞٚای ٔٙعِتی ،تٔ ٝؼٙای ٘ٛع ٔهطفی اؾت و ٝزض آٟ٘ا ٔكبتطن
اؾت .زض ایٗ ٔیاٖ تایس ٌفت اظ ٘ظط ٚی ٔهطف فطایٙسی اؾبت وب ٝقبأُ وطزاضٞبای
اختٕاػی  ٚفطٍٙٞی ٔتفاٚت تٛز ٜؤ ٝثبیٗ تفباٚت ٔیباٖ ٌطٟٞٚبای اختٕباػی اؾبت ٚ
تٙاتطایٗ فمظ ٘اقی اظ ػٛأُ التهازی ٘یؿت (فاضّی.)28 :1382 ،
زض ا٘سیكٚ ٝتط افطاز ٔیتٛا٘ٙس ؾثه ظ٘سٌی ذٛیف ضا ا٘تراب وٙٙس ،أا تایس تسا٘ٙبس
و ٝایٗ ا٘ترابٞا وأال آظازا٘٘ ٝثٛز ٚ ٜتٚ ٝؾیّٛٔ ٝلؼیت اختٕاػیقاٖ تحت فكاض لبطاض
ذٛاٞس ٌطفت .تٙاتطایٗٔ ،یاٖ ا٘ترابٞا  ٚقا٘ؽٞا ،زیاِىتیىی زائٕی تطلبطاض ٔبیقبٛز،
ت ٝعٛضی و ٝاٌط ٞط یه اظ ایٗ ز ،ٚزیٍطی ضا اظ تیٗ تثطزٔ ،بیتٛا٘بس زض ٘تیدب ٝؾبثه
ظ٘سٌی ٔ ثط تاقس (ویٛاٖ آضا؛ .) 66 ٚ 65 :1386

 440

جامعهشناسی سبک زندگی ،سال اول ،شماره سوم ،پاییس 41

ت٘ ٝظط ٌیس٘ع خٟت ٌیطی خأؼ ٝقٙاؾبی ٔؼانبط تب ٝؾبٕت پبصیطـ إٞیبت ض ٚتبٝ
افعایف حٛظٔ ٜهطف  ٚفؼاِیتٞای ؾثه ظ٘سٌی زض قىُ زازٖ تٛٞ ٝیبت قرهبی ٚ
خٕؼی اؾت (ضحٕت آتازی  ٚآلاتركی.) 238 :1385 ،
آ٘ت٘ٛی ٌیبس٘ع زض ٔبٛضز ٔسض٘یتبٚ ٚ ٝضبؼیت ظ٘بسٌی اختٕباػی حانبُ اظ ا٘مبالب
نٙؼتی نحثت ٔیوٙس و ٝؾثهٞای ظ٘سٌی ضا تحت تثثیط لطاض ٔبیزٞبس .تب٘ ٝظبط ٚی
ٔسض٘یت ٝاحتٕاَ ذغط ضا زض تؼضی اظ حٛظٜٞا  ٚؾثهٞای ظ٘بسٌی (ٔثبُ پیكبطفت ػّبٓ
پعقىی  ٚتىِٛٛٙغیٞای تٟساقتی  ٚاظ تیٗ ضفتٗ تیٕاضیٞای ػف٘ٛی ٚاٌیطزاض) وباٞف
ٔیزٞسِٚ ،ی زض ػیٗ حاَ پاضأتطٞای ذغطآفطیٗ ٘بٛیٗ  ٚوبأال ٘اقبٙاذتٝای ضا ٘یبع تبٝ
ٕٞاٖ حٛظٜٞا ٚاضز ٔیوٙس (تیٕباضیٞبا ی ٔبعٔٗ ٚ ٚاٌیبط زاض ،ایبسظ ،اػتیباز ،ؾبىتٚ ٝ
ؾطعاٖ) .ایٗ پاضأتطٞا ذغطٞای احتٕاِی تبسفطخأی ضا ٘یبع زض تطزاض٘بس .ز٘یبای ٔتدبسز
و٘ٛٙی آوٙس ٜاظ تٟسیسٞا  ٚذغطات  َٛٞاٍ٘یبع اؾبت٘ ،ب ٝتب ٝزِیبُ آٖ وب ٝتب ٝعبطظی
اختٙاب ٘اپصیط ت ٝؾٛی ٔهیثت  ٚفاخؼ ٝپیف ٔیضٚز ،تّىب ٝتبساٖ ؾبثة وب ٝذغطٞبای
احتٕاِی تی ؾاتمٝای ضا ٚاضز ٔیساٖ ٔیوٙس و٘ ٝؿُٞای پیكبیٗ تبٞ ٝبیج ٚخب ٝتبا آٖٞبا
ؾط ٚواض ٘ساقتٙس (ٌیس٘ع )19 :1383 ،ا ٚتٛنی

ٔیوٙس ؤ ٝسض٘یت ٝت ٝزِیبُ پٛیبایی ٚ

تثثیط خٟا٘یاـ  ٚزضخٝای اظ ػازات  ٚآزاب  ٚضؾ ْٛؾٙتی اظ تیٗ ضفتبٔ ،ٝتفباٚتتبط اظ
اقىاَ لثّی ،یه حاِت اختٕاػی اؾت.
زض ٘تیدٔ ٝسض٘یت ،ٝزض ٟ٘ایت ت ٝتٙبٛػی اظ فطنبتٞبا  ٚا٘تربابٞبای ظ٘بسٌی اضتمبا
ٔییاتس و ٝزض زیسٌاٌ ٜیس٘ع ٞیج فطٍٙٞی چٙبیٗ فطنبت  ٚا٘ترباتی ضا زض وبُ اظ تبیٗ
ٕ٘یتطز (واوطاْ .)163 : 2000،تاایٗ ٚن

ؾٙت یا ػازات  ٚضؾ ْٛخا افتاز ،ٜتطحؿة

تؼطی ب  ،ظ٘ببسٌی ضا زض ٔحببسٚز ٜقببثىٞٝببایی تمطیثببا اظ پببیف تؼیببیٗ قببس ٜتبب ٝخطیبباٖ
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ٔیا٘ساظ٘سٔ .سض٘یت ،ٝأا فبطز ضا ضٚزض ضٚی تٙبٛع غأضبی اظ ا٘تربابٞبای ٕٔىبٗ لبطاض
ٔیزٞس  ٚت ٝزِیُ آٖ و ٝزاضای ویفیت غیط قاِٛزٜای اؾت ،چٙساٖ وٕىی ت ٝفطز اضائبٝ
ٕ٘یزٞس تا ٚی ضا زض ٌعیٙفٞایی و ٝتایس ت ٝػُٕ تیاٚضز یاضی وٙس .ایٗ أط پیأبسٞای
ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ت ٝز٘ثاَ زاضز وب ٝیىبی اظ ایبٗ پیأبسٞا تب ٝإٞیبت یبافتٗ ؾبثه ظ٘بسٌی ٚ
اختٙاب ٘اپصیط تٛزٖ آٖ تطای فطز ػأُ ٔطتبٛط ٔبیقبٛز .اِثتب ٝؾبرٗ ٌفبتٗ اظ وثبطت
ا٘ترابٞا ٘ثایس ت ٝایٗ پٙساض تیٙدأس و ٝزض  ٕٝٞا٘ترابٞا ضٚی  ٕٝٞافطاز تباظ اؾبت ،یبا
ایٗ ؤ ٝطزْ  ٕٝٞتمؿیٓ ٞای ٔطتٛط ت ٝا٘ترابٞای ذٛیف ضا تا آٌاٞی وأبُ اظ وّیبٝ
أىا٘ات ٔٛخٛز اتراش ٔیوٙٙسٌ .عیٙف یا ایداز ؾثهٞای ظ٘بسٌی تحبت تباثیط فكباض
ٌطٜٞٚا  ٚاٍِٞٛای ضفتاضی آٖٞاٞ ٚ ،بٓچٙبیٗ ظیبط ٘فبٛش اٚضباع  ٚاحبٛاَ اختٕباػی ٚ
التهازی نٛضت ٔیٌیطز (ٌیبس٘ع .)119: 1383 ،تبسیٗ تطتیبةٌ ،یبس٘ع اظ تبثثیط ٔٙباتغ
ذاضخی تط ضٚی افطاز ٌ ٚعیٙبٞٝبای ؾبثه ظ٘بسٌی آٖٞبا غفّبت ٕ٘بیوٙبس ٘ ٚمبف ٚ
ٔؿبِٛیتٞا  ٚفكاضٞای ٌطٞٚی ضا تحت قطایظ اختٕاػی -التهازی ٔبٛضز ا٘تمباز لبطاض
ٔیزٞس .پیاْ انّی ٚی ایٗ اؾت و ٝؾثهٞای ظ٘سٌی ٘ ٝتٟٙبا ٘یباظ ضبطٚضی ضا وأبُ
ٔیوٙٙس ،تّى ٝاعالػاتی ضا زض ٔبٛضز ٛٞیبت فبطز اظ ذبٛز قبىُ ٔبیتركبٙس .تٙباتطایٗ،
ٚضؼیتی ضا ا٘تراب ٔبیوٙٙبس وب ٝزض آٖ ؾبثهٞبای ظ٘بسٌی زض تبیٗ ٔحبسٚزیتٞبا ٚ
فطنتٞای اضائ ٝقس ٜتٛؾظ ٔٛلؼیت اختٕاػی فطز تیاٖ قس ٜاؾت  ٚفطز ٔدثبٛض اؾبت
ت ٝؾاظٌاض وطزٖ ذٛز تا ؾاذتاض ا٘ؼغاف پبصیط ؾبثهٞبای ظ٘بسٌی  ٚذبٛز ٞبٛیتیاـ
اؾت .ایٗ ا٘ؼغاف پصیطی زض ٚضبؼیت تغییبط حانبُ اظ ا٘مبالب  ٚضقبس اختٕباػی ،زض
ٔطحّ ٝتؼسی ٔسض٘یتٌٙ ٝدا٘س ٜقس ٜاؾت (واوطاْ.)163 :2000 ،
زض وُ ٔبیتب ٛاٖ ٌفبت وب ٝؾبثه ظ٘بسٌی فبطز ،ا٘ؼىاؾبی اظ تدطتیبات ظ٘بسٌی،
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ٔٛلؼیببت ،اضظـٞبباٍ٘ ،ببطـٞببا  ٚا٘تظبباضات ا ٚاؾببت .زض خٛأببغ ؾببٙتی ،تببٚ ٝیببػ ٜزض
وكٛضٞایی و ٝفط ًٙٞخٕغ ٌطایی زض آٖٞا غاِة اؾتٌ ،عیٞٝٙای ٔهبطف افبطاز تبٝ
قست تحبت تبثثیط عثمب ٝاختٕباػی ،ذبا٘ٛاز ٚ ٜاعطافیباٖ اؾبت .أبا زض خٛأبغ ٔبسضٖ،
ٔهطف وٙٙسٌاٖ زض ا٘تراب وا ٞا ،ذسٔات  ٚفؼاِیتٞایی و ٝتبٚ ٝاؾبغ ٝآٖ ذبٛز ضا
تؼطی

ٔیوٙٙس آظاز ٞؿتٙس .یه فطز تا ا٘تراب ٔدٕٛػ ٝوا  ٚذسٔات زض ٚالغ ،اتطاظ

ٔیزاضز و ٝچ ٝوؿی اؾت ،چٔ ٝاٞیتی زاضز ،تب ٝچب ٝچیبعی ػاللب ٝزاضز  ٚخبعم وبساْ
ٌط ٜٚاظ افطاز قٙاذت ٚ ٝزؾت ٝتٙسی ٔیقٛز (نٕسی.)145 :1382 ،
ٌیس٘ع زض تثییٗ ٔف ْٟٛعثم ،ٝتا فانٌّٝیطی اظ التهاز  ٚاقتغاَ ،تبط ػٛأبُ فطٍٙٞبی
تثویس ٔیوٙس .ایٗ ػٛأُ و ٝذٛز ضا زض ٔفباٞیٕی ٔثبُ «اٍِٞٛبای ٔهبطف» « ٚؾبثه
ظ٘سٌی» تاظٕ٘ائی ٔیوٙٙسٞ ،ط چ ٝتیكتط تٚ ٝیػٌیٞای خأؼٔ ٝسضٖ تاظ ٔبیٌطز٘بس .زض
خأؼٔ ٝسضٖ ت ٝتؼثیط ٌیس٘عٕ٘« ،از ٞا  ٚػالئٓ ٔطتٛط تٔ ٝهطف ٘مبف تیكبتط  ٚتیكبتطی
زض ظ٘سٌی ضٚظا٘ ٝایفا ٔیوٙٙبسٌ( ».یبس٘ع؛ ٔ ٚ ) 429 :1387هبطف لثبُ اظ ٞبط چیبع تبا
ا٘ترابٞای قرهی ٔتٙاؾة اؾت .اظ ایبٗ ضٛٞ ،ٚیبتٞبای قرهبی تبٔ ٝیبعاٖ ظیبازی
ٌطزاٌطز ا٘ترابٞای ؾثه ظ٘سٌی ذٛز ضفتاض  ٚؾبثه ظ٘بسٌی افبطاز ضا تحبت تبثثیط
لطاض ٔیزٞس.
پیط تٛضزی ٛاظ خّٕ ٝتآثیطٌصاضتطیٗ ٘ظطیب ٝپطزاظا٘بی اؾبت وب ٝآثباض ا ٚتباظ تؼطیب
ؾٛزٔٙسی اظ خأؼ ٝقٙاؾی  ٚا٘ؿاٖ قٙاؾبی تبٛز٘ ٚ ٜیبع زض زٚضٔ ٜؼانبط تٛا٘ؿبت ٝاؾبت
تحّیُ ٘ظطی خأؼی زضتاضٔ ٜفاٞیٓ ٔهبطف  ٚؾبثه ظ٘بسٌی اضائب ٝزٞبسٚ .ی تبط ایبٗ
ٔٛضٛع تاویس ٔیوٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛاػٕاَ افطاز تٚ ٝؾبیّ ٝؾباذت خٟباٖ اختٕباػی آٖٞبا
تحت ٘فٛش  ٚتاثیط لطاض ٔیٌیطز  ٚزض ٔماتُ چٍ٘ٛب ٝایبٗ اػٕباَ ،آٖ ؾباذت ضا ٔدبسز
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تِٛیس ٔیوٙٙس .اظ تیٗ  ٕٝٞآثاض تٛضزیٙٔ ،ٛاؾة تطیٗ اثط تطای خأؼب ٝقٙاؾباٖ پعقبىی،
وتاب ا ٚتا ػٛٙاٖ «تٕبایع» 1اؾبت وب ٝزض آٖ تب ٝعبٛض ؾیؿبتٕاتیه اٍِٞٛبای فطٍٙٞبی
ٔهطف ضا تطای تؼطی

شٚق  ٚلطیحب ٝزض تبیٗ عثمبات اختٕباػی خأؼب ٝفطا٘ؿبٔ ٝبٛضز

تطضؾی لطاض ٔیزٞس .ا ٚزض ایٗ اثط تحّیّی اظ ػبازات غبصایی ٚ ٚضظقبی اؾبتفاز ٜوبطزٜ
اؾت و٘ ٝكاٖ ٔیزٞس چٍ ٝ٘ٛؾاذتاضٞای شٙٞی ح َٛیه عثم ،ٝخٙثبٞٝبای ٚیبػٜای اظ
ؾثه ظ٘سٌی ؾالٔت ضا تكىیُ ٔیزٞس (ویٛاٖ آضا.)73 :1386 ،
پیطیٌِ تجرتی
أیطی ( )1390تحمیمی تبا ػٙبٛاٖ«تطضؾبی ضاتغب ٝاتؼباز زیٙبساضی  ٚؾبثه ظ٘بسٌی
خٛا٘ببأٖ :غاِؼببٔ ٝببٛضزی زا٘ببف آٔببٛظاٖ ؾبباَ ؾبب ْٛزتیطؾببتاٖ  ٚپببیف زا٘ببف ٌبباٞی
قٟطظضلاٖ» ت ٝضٚـ پیٕایكی  ٚتا اتعاض پطؾكٙأ ٝزضٔیاٖ ٘ 263فط اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ؾباَ
ؾ ْٛزتیطؾتاٖ  ٚپبیف زا٘كبٍاٞی قبٟطظضلاٖ فباضؼ ا٘دباْ زاز ٜاؾبت .یافتبٞٝبا ٘كباٖ
ٔیزٞس و ٝتٛٙع لاتُ تٛخٟی زض ٚضؼیت زیٙساضی ایٗ زؾت ٝاظ خٛا٘اٖ ٚخٛز زاضز  ٚاظ
ٔیاٖ پٙح تؼس زیٗزاضی ؾٙدیس ٜقس ،ٜتیٗ ٞطوساْ اظ ؾ ٝتؼس اػتمازی ،قطػی  ٚاذاللی
زیٗ زاضی  ٚؾثه ظ٘سٌی آ٘اٖ ضاتغٚ ٝخٛز زاضز .أا تیٗ ز ٚتؼس ٔٙاؾبىی  ٚتدطتبی ٚ
ؾثه ظ٘سٌی آ٘اٖ ضاتغٔ ٝؼٙازاض ٚخٛز ٘ساضز (أیطی.)1390 ،
فیطٚظخا ٚ ٜؾٟطاتی (ٔ )1392غاِؼٝای تا ػٛٙاٖ «تطضؾبی خأؼبٝقبٙاذتی ضاتغب ٝتبیٗ
ؾثهظ٘سٌی  ٚزیٙساضی» زض قٟطؾاضی ا٘داْ زاز٘س .زض ایٗ تحمیك اظ ضٚـ پیٕبایف ٚ
اتعاض پطؾكٙأ ٝاؾتفاز ٜقس ٜاؾت .حدٓ ٕ٘٘ 400 ٝ٘ٛفط تٛز ٜو٘ ٝرؿت اظ عطیك آظٖٔٛ

1 - Distinction
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تحّیُ اوتكافی ت ٝقٙاذت اقىاَ  ٚؾٙدٞای ؾثهظ٘سٌی  ٚزیٙساضی زض خأؼٔ ٝبٛضز
ٔغاِؼ ٝپطزاذت ٝقس  ٚؾپؽ تا اؾتفاز ٜاظ آظٟٔ٘ٛای وبی ز ،ٚوطأبط ،تحّیبُ ٚاضیبا٘ؽ،
پیطؾ ٚ ٖٛتحّیُ ٔؿیط ،فطضیٞٝای تحمیك تطضؾی قس٘س٘ .تبایح ٘كباٖ زاز وب ٝتبیٗ ٘بٛع
ؾثهظ٘سٌی ٛ٘ ٚع زیٙساضی ضاتغٚ ٝخبٛز زاضز .أبا تبیٗ ٘بٛع ؾبثهظ٘بسٌی ٔ ٚیبعاٖ
زیٙبساضی ضاتغببٝای تسؾببت ٘یأببسٕٞ .چٙببیٗ٘ ،تببایح ٘كبباٖ زاز وبب ٝؾببثهٞببای ظ٘ببسٌی
ٔتفاٚتٛٔ ،خة تؼسز ضفتاض زیٙی  ٚقبىٌُیبطی اٍِٞٛبای ذبال زض ظٔیٙب ٝزیٙبساضی
اؾت (فیطٚظخاٚ ٜؾٟطاتی.)1392 ،
وطٔیلٟی  ٚظازؾط ( )1392پػٞٚكی تحت ػٛٙاٖ «ؾٙدف تطضؾی ضاتغ ٝزیبٗزاضی
 ٚؾثهظ٘سٌی (ٔغاِؼبٔ ٝبٛضزی :ظ٘باٖ  20ؾباِ ٚ ٝتیكبتط ؾباوٗ قبٟط تٟبطاٖ)» ا٘دباْ
زازٜا٘س .اؾاؼ ٘ظطی تحمیك تط ٘ظطی ٝوٙف ٚتط اؾتٛاض اؾت .تطاؾباؼ ٔبسَ ٌبالنٚ 1
اؾتاضن ،2زیٗزاضی زضچٟاض تؼس اػتمازی ،ػباعفی ،پیأبسی ٙٔ ٚاؾبىی ؾبٙدف قبسٜ
اؾتٕٞ .چٙیٗ ،ؾثهظ٘سٌی افطاز تا ؾ ٝقاذم ٔسیطیت تسٖ ،ضٚاتبظ تبیٗقرهبی ٚ
ٙٞداضٞای ٔهطف ؾٙدیس ٜقس .تحّیُ ضٌطؾبی٘ ٖٛكباٖ زاز اظ ٔیباٖ ٔتغیطٞبای ٔؿبتمُ
تحمیكٔ -ا٘ٙس زیٗزاضی  ٚؾٗ -وٚ ٝخٛز ضاتغ ٝآٖٞا تبا ٔتغیبط ٚاتؿبت ٝزض حبس ضبؼی
تثییس قس ،تیكتطیٗ ٔیعاٖ ٕٞثؿتٍی ٔیاٖ زیٙساضی  ٚؾثهظ٘سٌی ٚخٛز زاضزٕٞ .چٙبیٗ
ضاتغٔ ٝیاٖ ؾثهظ٘سٌی ظ٘أٖ ،سیطیت تسٖٙٞ ،داضٞای ٔهطف اثثات قبسٟٔ .بٓتبطیٗ
زؾتاٚضز ایٗ پػٞٚف ت ٝاضتثاط ٔیاٖ زیٙساضی  ٚؾثهظ٘بسٌی افبطاز ٔطتبٛط ٔبیقبٛز.
تطٔثٙای ٘تایح ،تیفتطیٗ تثییٗوٙٙسٌی زیٗ ،زض حٛظٙٞ ٜداضٞای ٔهبطف تبٛز (وطٔبی
لٟی ٚظازؾط.)1392 ،
1 - Glak
2 - Stark

تأثیر دینداری بر سبکزندگی

441 

٘یاظی ٘ ٚهطآتازی ( )1392تحمیمی تا ػٛٙاٖ «تطضؾی ضاتغب ٝتبیٗ ٔیبعاٖ زیٙبساضی ٚ
ؾثهظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ (ٔغاِؼٛٔ ٝضزی :قبٟط٘ٚساٖ قٟطؾبتاٖ واقباٖ)» ا٘دباْ زاز٘بس.
ایٗ تحمیك اظ ٘ٛع پیٕایكبی تبٛز ٚ ٜزازٞ ٜبای تحمیبك تبا اؾبتفاز ٜاظ پطؾكبٙأ ٝتب ْ ٛتبا
ٔهاحث ٝخٕغ آٚضی ٌطزیس ٜاؾت .خأؼ ٝآٔاضی پػٞٚف قأُ تٕباْ قبٟط٘ٚساٖ قبٟط
واقاٖ ٔیتاقس و ٝتا اؾتفاز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ تؼساز ٘ 640فط ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘٘ٛب ٝتؼیبیٗ ٚ
تا اؾتفاز ٜاظ ضٚـ ؾٕٟیٝای تهازفی ا٘تراب  ٚتطضؾی قس٘س .یافتبٞٝبای تحمیبك ضاتغبٝ
تیٗ ٔیعاٖ زیٙساضی ٞ ٚطیه اظ اتؼاز ؾثهظ٘سٌی ٛ٘ ٚع ؾثهظ٘بسٌی پاؾبرٍٛیاٖ ضا
٘كاٖ ٔیزٞبس .زض ٔدٕبٛع٘ ،تبایح آظٔبٖٞٛبای آٔباضی ٔطتٛعب ٝتبا اؾبتفاز ٜاظ ضبطیة
ٕٞثؿتٍی اؾپیطٔٗ ضاتغٔ ٝؼٙبازاض زٔ ٚتغیبط زیٙبساضی ٘ ٚبٛع ؾبثهظ٘بسٌی افبطاز ضازض
ؾغح اعٕیٙاٖ  99زضنس ٔٛضز تثییس لطاض زاز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ٘ ،تایح تحّیّی ضٌطؾبی٘ٛی
ت ٝضٚـ ٌاْ تٌ ٝاْ ،اثطات تؼس اػتمازی  ٚتؼس آٌاٞی زیٙساضی ضا ت ٝتطتیة تا 28 ٚ 29
زضنس تط ؾثهظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ ٘كاٖ ٔیزٞس (٘یاظی ٘ ٚهطآتازی.)1392 ،
ٔغاِؼٝای زض ؾاَ ( )1999تا ػٛٙاٖ «تغییط اٍِٞٛای ٔهطف ٚؾثه ظ٘سٌی زضٔیاٖ
عثمٔ ٝتٛؾظ ٘ ٚؿُ خسیس زض وط ٜخٛٙتی»تٛؾظ ؾ ً٘ٛوٛن ویٓ نٛضت ٌطفتٝ
اؾت .ایٗ ٔغاِؼ ٝتط اؾاؼ تحّیُ زازٜٞای ثا٘ٛی ٝحانُ اظ پیٕایفٞای ّٔی ٚ
ؾاِٙأٞٝا ی آٔاضی وط ٜخٛٙتی  ٚتا ایٗ ٞسف ا٘داْ قس ٜاؾت و ٝتٌٝ٘ٛ ٝای تدطتی
٘كاٖ زٞس و ٝتا چ ٝا٘ساظ ٜفطٔ ًٙٞهطف ٌطایی زض تیٗ عثمٔ ٝتٛؾظ ٘ ٚؿُ خسیس زض
وط ٜخٛٙتی زض حاَ قىٌُیطی اؾت٘ .تایح ت ٝزؾت آٔس٘ ٜكاٖ ٔیزٙٞس و ٝوطٜایٞا
ت ٝقست تك ٝٙتحهیالت ػاِی ،تٚ ٝیػ ٜتطای فطظ٘سا٘كاٖ ،تٛٙع غصاییٔ ،اقیٗ ٚ
ذا٘ٞٝای تعضيِ ،ثاؼٞا ی ٌطاٖ لیٕت ،فطنتٟای فطاغتی ٚتٛضٞای ٔؿافطتی ٞؿتٙس
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(وٛن ویٓ.)2000 ،
تیٙا )2005( 1تٔ ٝغاِؼ« ٝضا٘ٙسٌی پطذغط  ٚؾثه ظ٘سٌی زض ٔیاٖ ٘ٛخٛا٘اٖ»
پطزاذت .تیٙا اظ عطیك پطؾف ٘أ ٝزض تیٗ ٕ٘ٝ٘ٛای ٘ 645فطی اظ ٘ٛخٛا٘اٖ ایتاِیایی
(زذتطاٖ  ٚپؿطاٖ  17-14ؾاَ) ،ت ٝتحّیُ ٔیعاٖ ضا٘ٙسٌی پطذغط زض ٔیاٖ ٘ٛخٛا٘اٖ
پطزاذت  ٚؾپؽ ؾؼی وطز تا ضاتغ ٝتیٗ ضا٘ٙسٌی پطذغط  ٚؾثه ظ٘سٌی پطذغط ضا
اضظیاتی وٙس .تیٙا ،ؾثه ظ٘سٌی ضا ت ٝػٛٙاٖ زضٌیطی زض ضفتاضٞای ؾآِ  ٚذغط٘ان
٘ظیط ٚضظـ وطزٖٔ،هطف اِىُ ٔ ... ٚیزا٘س و ٝاظ ٘ظط إٍٞ ٚی خعئی اظ فؼاِیتٞای
اٚلات فطاغت ٞؿتٙس٘ .تایح ت ٝزؾت آٔس ٜتاظٌ ٛوٙٙس ٜتفاٚتٞای خٙؿیتی زض
ضا٘ٙسٌیٞای پطذغط اؾت.ت ٝعٛض ٔثاَ ،پؿطاٖ ٘ؿثت ت ٝزذتطاٖ ٌطایف تیكتطی تٝ
ضا٘ٙسٌی وطزٖ ٕٞطا ٜزٚؾتاٖ زض قة زاض٘سٕٞ .چٙیٗ ٘تایح ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝپؿطا٘ی
و ٝت ٝضا٘ٙسٌی پطذغط ٌطایف زاض٘س تیكتط ت ٝضفتاضٞای ضس اختٕاػی ٘ظیط ؾیٍاض
وكیسٖ ٔ ..ٚی پطزاظ٘س ٘ ٚیع زذتطا٘ی و ٝزضٌیط ضا٘ٙسٌی پطذغط تٛز٘س ،تیكتط تٝ
ضفتاضٞای ضس اختٕاػی ٔ ٚهطف زاضٞٚای ضٚاٖ ٌطزاٖ ٌ ... ٚطایف زاقتٙس.
تالؾٛؼ  ٚفطزضیج )2007( 2پػٞٚكی تحت ػٛٙاٖ «قبیٜٞٛبای ظ٘بسٌی زض ٘بٛاحی
فمیط٘كیٗ ،آظٔایكی تط فطضی ٝضبطٚضت شائمب ٝتٛضزیب »ٛا٘دباْ زاز٘بس .ایبٗ پبػٞٚف زض
ٔٙاعك فمیط٘كیٗ زض وّٗ إِٓاٖ ا٘داْ ٌطفت ٚ ٝزض آٖ ت ٝز٘ثاَ ایٗ تٛز٘س و ٝآیبا عثمبات
پاییٗتط خأؼ ٝتٛا٘ایی تثسیُ ٕ٘ ٚایف  ٚػطض ٝؾطٔایٞٝای ذٛز ضا زاض٘س یا ٘ .ٝاؾتس َ
انّی ایٗ تحمیك ایٗ تٛز و ٝایٗ افطاز تٛاٖ وافی زض تثسیُ ؾطٔای ٝالتهازی ت ٝؾبطٔایٝ
1 - Bina
2 - Blasus&fredrich
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فطٍٙٞی  ٚیا اختٕباػی  ٚتباِؼىؽ ضا ٘ساض٘بس .ایبٗ فطضبی ٝتبا تب ٝآٖ ظٔباٖ تب ٝنبٛضت
ػّٕیاتی زض ٘یأس ٜتٛز .زض ایٗ پػٞٚف تبا اؾبتفاز ٜاظ پطؾكبٙأ ٝزازٜٞبای اعالػباتی اظ
عثمات پاییٗ زض ٔحّٞٝای فمیط٘كیٗ قٟط وّٗ خٕغ آٚضی قبس ٜتبٛز٘ .تبایح حانبُ اظ
ایٗ پػٞٚف ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝافطازی و ٝزض ایٗ ٔٙاعك ظ٘سٌی ٔبیوطز٘بس تبٛاٖ وبافی
تطای تثسیُ ؾطٔای ٝفطٍٙٞی ت ٝؾطٔای ٝالتهازی  ٚتاِؼىؽ ٘ساقت ٚ ٝایٗ پػٞٚف فبطو
شائم ٝتٛضزی ٛضا تمٛیت وطز.
جوغتٌسی ٍ ًقس چارچَب ًظری ٍ پیطیٌِی تجرتی
پػٞٚفٞای ا٘داْ قس ٜزض اضتثاط تا ؾبثه ظ٘بسٌی ػّیبطغٓ زؾبتاٚضزٞایی وب ٝزض
حٛظٔ ٜفٟٔٛی ٚواضتطزی ایٗ پسیس ٜزاقتٝا٘س زاضای چاِفٞا ٘ ٚماط ضؼفی ٔبیتاقبٙس.
ت ٝػثاضتی یىی اظ ٘ماط ضبؼ

ٔغاِؼبات زاذّبی  ٚذباضخی ایبٗ اؾبت وب ٝتبٙٔ ٝظبٛض

ؾٙدف ٔتغیط ٚاتؿت( ٝؾثه ظ٘سٌی) اظ ٔمیاؼٞای ٔرتّفی زض ایٗ ظٔی ٝٙاؾبتفاز ٜقبسٜ
 ٚپطؾكٙأ ٝاؾتا٘ساضزی و ٝزاضای اتؼباز ٔكرهبی تبطای ٔفٟب ْٛؾبثه ظ٘بسٌی تاقبس،
ٚخٛز ٘ساضز  ٚایٗ أط تاػث تؼاضو ٔ ٚتفاٚت تٛزٖ ٘تبایح تطذبی اظ تحمیمبات پیكبیٗ
قس ٜاؾت٘ .مغ ٝضؼ

زیٍط ٞط ز ٚزؾت ٝاظ ٔغاِؼات چ ٝزاذّی  ٚچ ٝذاضخی اؾبتفازٜ

اظ تطذی ٔتغیطٞای تىطاضی اؾت.
ٕٞچٙیٗ تا تٛخ ٝت ٝایٗ ؤ ٝف ْٟٛؾثه ظ٘سٌی زض ٔغاِؼات زاذّبی  ٚذباضخی تبط
ضٚی خأؼٞٝبای آٔباضی ٔتفباٚت زضوكبٛضٞای ٔرتّب

تبا اضظـٞبا  ٚفطٙٞبًٞبای

ٔتفاٚت نٛضت ٌطفت ٝاؾتٌ،اٞا ٘تایح ٔتفاٚت ت ٝزؾت آٔبس ٜاؾبت .اظؾبٛی زیٍبط،
اضتثاط ایٗ ٔف ْٟٛتا زیٙساضی ٘ازیسٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾبت وب ٝزض ایبٗ پبػٞٚف ؾبؼی قبس
ضٕٗ تطضؾی اتؼاز ٔفٟٔٛی  ٚػّٕیاتی زیٙساضی  ٚؾثه ظ٘سٌی اضتثباط ایبٗ زٚپسیبسٜ
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ٔٛضز ٚاواٚی لطاض ٌیطز .تطای ٚاواٚی اضتثاط ایٗ ٔتغیطٞا اظ ٘ظطیٚ ٝتط ٌیس٘ع ٚتٛضزیبٛ
 ٚتحمیمات ا٘داْ قس ٜاؾتفاز ٜقس ٜاؾت.
هسل هفَْهی تحقیق
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فرضیِّای پصٍّص
فرضیِ اصلی

تیٗ زیٙساضی  ٚؾثه ظ٘سٌی ضاتغٚ ٝخٛز زاضز.
فرضیِّای فرػی

تیٗ زیٙساضی ٔ ٚهطف ٔازی ضاتغٚ ٝخٛز زاضز.
تیٗ زیٙساضی  ٚچٍٍ٘ٛی ٌصضاٖ اٚلات فطاغت ضاتغٚ ٝخٛز زاضز.
تیٗ زیٙساضی ٔ ٚهطف فطٍٙٞیٙٞ -طی ضاتغٚ ٝخٛز زاضز.
تیٗ زیٙساضی  ٚضٚاتظ تیٗقرهی ضاتغٚ ٝخٛز زاضز.
ؾثه ظ٘سٌی تط حؿة لٔٛیت ٔتفاٚت اؾت.
تؼاریف هفَْهی ٍػولیاتی هتغیرّا
سثک زًسگی :ؾثه ظ٘سٌی ػثاضت اظ عی

ضفتاضی اؾت و ٝانّی ا٘ؿداْ

ترف تط آٖ حاوٓ اؾت،ػطنٝای اظ ظ٘سٌی ضا تحت پٛقف زاضز  ٚزض ٔیاٖ ٌطٞٚی
اظ افطاز خأؼ ٝلاتُ ٔكاٞس ٜاؾت .اِثت ٝؾثهٞای ظ٘سٌی ٔیتٛا٘ٙس تكریم پصیط یا
اؾاؾا ت ٝلهس ایداز تكریم ؾأاٖ زاز ٜق٘ٛس (فاضّی .)83:1382 ،تطای ؾٙدف
ؾثه ظ٘سٌی پٙح قاذم ٔسیطیت تسٖٔ ،هطف ٔازیٔ ،هطف فطٍٙٞی ،ضٚاتظ تیٗ
قرهی ٘ ٚحٌ ٜٛصضاٖ اٚلات فطاغت ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت.
زیٌساری :زیٗ زض ِغت تٔ ٝؼٙای لیس  ٚتٙس ،اِتعاْ ،تؼٟس ،تىطیٓ ،تمسؼ  ٚقطیؼت،
ٔصٞةٚ ،ضع  ٚپازاـ ا٘میاز ،ذضٛع ،پیطٚی ،تؿّیٓ  ٚخعاؾت .زض انغالن ،ػثاضت
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اؾت اظ :اػتماز ت ٝلٛای ٛٞتی ٔ ٚاٚضاماِغثیؼی  ٚضػایت ؾّؿّ ٝلٛاػس اذاللی حمٛلی
 ٚؾیاؾی التهازی  ٚاختٕاػی زض ظٔی ٝٙاضتثاط تا ذٛز ،ؾایط تٙسٌاٖ  ٚذسا  ٚا٘داْ
ٔٙاؾه ػثازی زض خٟت وؿة تمطب ذاِك  ٚخّة ضضایت ا ٚتٙٔ ٝظٛض تؼاِی ضٚن.
زیٙساضی تٔ ٝؼٙای اِتعاْ ػّٕی  ٚشٙٞی ت ٝتاٚضٞای زیٙی اؾت .ت ٝػثاضت زیٍط پیطٚی
پیطٚاٖ زیٗ اظ آٖ  ٚاظ ظیطٔدٕٛػٞٝای آٖ اؾت (احٕسی .)1388 ،زض ایٗ پػٞٚف،
زیٙساضی ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘طٜای اؾت و ٝفطز اظ پاؾد ت ٝپطؾكٙأٌٛ 26 ٝیٝای ؾطاجظازٜ
( )1374ؤ ٝغاتك تا اٍِٛی ٌالضن  ٚاؾتاضن اؾت ،وؿة ٔیوٙس.
رٍش ضٌاسی پصٍّص
ضٚـ تحمیك زض ایٗ پبػٞٚف پیٕایكبی اؾبت .اتبعاض ٌبطزآٚضی زازٜٞبا پطؾكبٙأٝ
ٔیتاقسٚ .احس ٔكاٞس ٚ ٜتحّیُ ایٗ تحمیك فطز ٔیتاقس .ػّبت ا٘ترباب ضٚـ پیٕبایف
ضؾیسٖ ت ٝتیكی ٝٙلسضت تؼٕیٓ یافتبٞٝبا اؾبت .خأؼب ٝآٔباضی ،قبأُ وّیب ٝزا٘كبدٛیاٖ
زا٘كٍا ٜقٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ ٔیتاقسو ٝعثك ٌعاضـ زفتط تط٘أب ٝضیبعی زا٘كبٍا ٜقبٟیس
چٕطاٖ تؼساز وُ خٕؼیت زا٘كدٛیاٖ ٘ 16829فطٔبی تاقبس .تطاؾباؼ فطٔب َٛوبٛوطاٖ
حدٓ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛؼازَ ٘ 376فطتطآٚضزٌطزیس .قیٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی عثمٝای ا٘تراب قس.
حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛپؽ اظ ٔحاؾث ٝتا اؾتفاز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ،تا تٛخ ٝتب ٝذغبای ٕ٘٘ٛب-ٝ
ٌیطی  ٚ 0/05ؾغح اعٕیٙاٖ  0/95تبا آٔباضٔ ٜدبصٚض وبای تبطای یبه زضخب ٝآظازی،
ٔمساض  n;376تٝزؾت آٔس.
z 2 pq
d2
n 

1  z 2 pq

1
 1

N 
d2
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n= 376
(خٕؼیت زا٘كدٛیاٖ زا٘كٍا ٜقٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ) N=16829
٘ؿثتی اظ خٕؼیت فالس نفت ٔؼیٗ = p
زضخ ٝاعٕیٙاٖ یا زلت احتٕاِی ٔغّٛب = d
p =0/05
q = 0/05

1/96

=z

زازٜٞا تا اؾتفاز ٜاظ ٘طْ افعاض  spssزض ز ٚؾغح آٔاض تٛنیفی  ٚآٔاض اؾتٙثاعی ٔٛضز
تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت ٝاؾت .اظ ِحاػ ظٔا٘ی ایٗ تحمیك زض ؾاَ  1393-1394اخبطا
قس ٜاؾت .زض ایٗ تحمیك تطای تؼیبیٗ اػتثباض اتبعاض تحمیبك (پطؾكبٙأ )ٝاظ ضٚـ اػتثباض
نٛضی  ٚتطآٚضز پایایی ٌٛیٞٝای ٔتغیطٞای تحمیك اظ تىٙیه آِفای وط٘ٚثاخ اؾبتفازٜ
قس ٜاؾت٘ .تایح تحّیُ پایایی ٞطیه اظ ٔتغیطٞای تحمیك زض خس َٚقٕاض 1 ٜشوط قسٜ
اؾت ؤ ٝمازیط آِفای وط٘ٚثاخ ٔ ٕٝٞتغیطٞا زض ؾغح لاتُ لثِٛی ٔیتاقس.
جسٍل ً :1تایج پایایی (آلفای کرًٍثاخ) تِ تفکیک هتغیرّا زر هطالؼِ هقسهاتی

ٔتغیط

آِفای وط٘ٚثاخ

ٔیعاٖ زیٙساضی

0/72

ؾثهظ٘سٌی

0/84

ٔهطف ٔازی

0/71

ضٚاتظ تیٗقرهی

0/69

ٔسیطیت تسٖ

0/75

چٍٍ٘ٛی ٌصضاٖ اٚلات فطاغت

0/79

ٔهطف فطٍٙٞیٙٞ -طی

0/71
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یافتِّای پصٍّص
تَصیف هتغیرّای تحقیق

خس َٚقٕاض٘ ،2 ٜكاٖ زٙٞس ٜتٛظیغ فطاٚا٘ی پایٍا ٜاختٕاػی -التهازی پاؾدٌٛیاٖ
تطاؾاؼ تطویثی اظ  4قاذم ٔیعاٖ تحهیالت ٚاِسیٗٛ٘ ،ع قغُ ٚاِسیٗٔ ،یعاٖ زضآٔس
ٚاِسیٗ ٚ ٚضؼیت ٔؿىٗ اؾت 0/27 .زضنس پاؾرٍٛیاٖ زض عثمٝی ذیّی تبا 13/83 ،
زضنس زض عثمٝی تا  57/45 ،زضنس زض عثمٔ ٝتٛؾظ 27/39 ،زضنس زض عثمٝی پاییٗ ٚ
 0/27زضنس زض عثم ٝذیّی پاییٗ لطاض زاض٘س.
جسٍل  :2تَزیغ فراٍاًی پاسد گَیاى ترحسة هتغیر پایگاُ اجتواػی – اقتصازی
پایٍا ٜاختٕاػی-التهازی

فطاٚا٘ی

زضنس

زضنس تدٕؼی

ذیّی پاییٗ

1

0/27

0/27

پاییٗ

103

27/39

27/66

ٔتٛؾظ

216

57/45

85/11

تا

52

13/83

98/94

ذیّی تا

1

0/27

99/21

ٔكاٞسات تس ٖٚپاؾد

3

0/79

100

ٔكاٞسات ٔؼتثط

373

99/20

خٕغ وُ

376

100/0

خس َٚقٕاض 3 ٜآٔاضٜٞبای تٛنبیفی ٔتغیطٞبای تحمیبك اظ لثیبُ ٔیباٍ٘یٗ ،ا٘حبطاف
اظٔؼیاضٚ ،اضیا٘ؽ ،حسالُ  ٚحساوثط ضا ٘كاٖ ٔیزٞبس .زازٜٞبا ٘كباٖ ٔبیزٙٞبس زأٙبٝی
ٔیببعاٖ زیٙببساضی زض ٌببطٕ٘ٛ٘ ٜٚبب ٝتببیٗ  42تببا ٔ 170ببیتاقببسٔ .یبباٍ٘یٗ ٔیببعاٖ زیٙببساضی
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پاؾرٍٛیاٖ  ،83/79ا٘حطاف ٔؼیباض آٖ ٚ ٚ 0/85اضیبا٘ؽ ٔیبعاٖ زیٙبساضی پاؾبرٍٛیاٖ
ٔ 270/60یتاقسٕٞ .چٙیٗ اعالػات خس َٚقٕاض 4 ٜزض ٔٛضز ٔتغیط ؾبثهظ٘بسٌی ٘یبع
حاوی اظ آٖ اؾت وب ٝزأٙبٝی ٔیبعاٖ ؾبثهظ٘بسٌی زض ٌبطٕ٘ٛ٘ ٜٚب ٝتبیٗ  72تبا 231
ٔیتاقسٔ .یاٍ٘یٗ ٔیعاٖ ؾثهظ٘سٌی پاؾرٍٛیاٖ  ،131/25ا٘حطاف ٔؼیباض آٖ 131/25
ٚ ٚاضیا٘ؽ تطاتط تا  ٚ 530/92تؼساز ٔكاٞسات ٔؼتثط ٘ 366فط تٛزٛٔ 10 ٚ ٜضز تبیپاؾبد
ٔكاٞس ٜقس ٜاؾت .تٙاتطایٗٔ ،یتٛاٖ چٙیٗ ٘تیدٌ ٝطفت ؤ ٝیباٍ٘یٗ ٔتغیبط زیٙبساضی ٚ
ٕٞچٙیٗ ؾثه ظ٘سٌی زض ؾغح ٔتٛؾغی لطاض زاضز.
جسٍل  :3آهارُّای تَصیفی ترذی از هتغیرّای تحقیق
٘اْ ٔتغیط

ٔیاٍ٘یٗ ا٘حطاف ٔؼیاض ٚاضیا٘ؽ حسالُ حساوثط تیپاؾد

تؼساز
ٔكاٞسات

ٔ ِف ٝاػتمازی

21/27

0/20

14/51

11

31

26

350

ٔ ِف ٝػاعفی

18/96

0/26

25/95

6

80

0

376

ٔ ِف ٝپیأسی

21/03

0/24

22/88

8

61

2

374

ٔ ِفٙٔ ٝاؾىی

22/09

0/36

50/31

7

80

3

373

ٔسیطیت تسٖ

15/62

0/20

15/10

5

25

1

375

26/68

0/31

37/99

9

71

4

372

ٔهطف ٔازی

30/73

0/38

54/47

16

75

3

373

ٔهطف فطٍٙٞیٙٞ -طی

19/53

0/22

19/23

6

30

0

376

ضٚاتظ تیٗ قرهی

11/16

0/18

13/50

6

20

0

376

چٍٍ٘ٛی ٌصضاٖ اٚلات
فطاغت
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جسٍل  :4آهارُّای تَصیفی هیساى زیٌساری ٍ هیساى سثک زًسگی

ٔتغیط

ٔیاٍ٘یٗ ا٘حطاف ٔؼیاض ٚاضیا٘ؽ

زیٙساضی

83/79

ؾثه ظ٘سٌی 131/25

حسالُ

حساوثط

ٔكاٞسات ٔؼتثط

تیپاؾد

0/85

270/60

42

170

373

3

131/25

530/92

72

231

366

10

یافتِّای استٌثاطی
خس َٚقٕاض٘ ،5 ٜكاٖ زٙٞس٘ ٜتایح آظٕٔٞ ٖٛثؿتٍی تیٗ ٔتغیطٞای ٔؿتمُ تحمیك تا
ٔتغیط ٚاتؿت( ٝؾثهظ٘سٌی) ٔیتاقسٕٞ .ا٘غٛض و ٝزازٜٞای خس٘ َٚكاٖ ٔیزٞس،
تٕأی ٔتغیطٞای ٔؿتمُ تا ٔتغیط ٚاتؿت ٝضاتغٙٔ ٝفی ٔؼٙازاضی زاض٘س .ت ٝایٗ ٔؼٙا وٞ ٝط
چ ٝؾغح زیٙساضی وٓتط تاقس پطزاذتٗ ت ٝفؼاِیتٞای ٔطتثظ تا ٔسیطیت تسٖ،اٚلات
فطالتٔ ،هطف ٔازیٔ ،هطف فطٍٙٞیٙٞ -طی تیكتط اؾت  ٚتط ػىؽِ ٔ .ف ٝضٚاتظ
تیٗ قرهی ٔ ٚیعاٖ زیٙساضی ضاتغٔ ٝثثت ٔؼٙازاضی ٔكاٞس ٜقس ٜاؾت .ت ٝایٗ ٔفْٟٛ
و ٝتا تا ضفتٗ ؾغح زیٙساضی ٔیعاٖ ضٚاتظ تیٗ قرهی افطاز افعایف ٔییاتس .ؾغح
ٔؼٙازاضی  ٚضطایة ٕٞثؿتٍی ٞط یه اظ ٔتغیطٞا زض خس َٚقٕاض 5 ٜت ٝتفىیه آٔسٜ
اؾت.
جسٍل ً : 5تایج آزهَى ّوثستگی تیي هتغیرّای هستقل ٍ هتغیر ٍاتستِ تحقیق
ٔتغیط

ؾغح ٔؼٙازاضی ضطیة ٕٞثؿتٍی
*

زیٙساضی ٚؾثه ظ٘سٌی

0/000

ٔیعاٖ زیٙساضی ٔٚسیطیت تسٖ

0/000

**-0/530

ٔیعاٖ زیٙساضی  ٚچٍٍ٘ٛی ٌصضاٖ اٚلات فطاغت

0/000

**

ٔیعاٖ زیٙساضی  ٚضٚاتظ تیٗ قرهی

0/024

*

ٔیعاٖ زیٙساضی ٔ ٚهطف ٔازی

0/000

**

ٔیعاٖ زیٙساضی ٔ ٚهطف فطٍٙٞیٙٞ -طی

0/000

**

* ٔؼٙی زاضی زض ؾغح ٔ ** ٚ 0/05ؼٙی زاضی زض ؾغح 0/01

٘تید ٝآظٖٔٛ

0/510

تاییس
تاییس
تاییس

-0/429
0/121

-0/582
-0/432

تاییس
تاییس
تاییس
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٘تایح تسؾت آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛآ٘اِیع ٚاضیا٘ؽ یبه عطفب ٝؾبثه ظ٘بسٌی تبط حؿبة
لٔٛیت زا٘كدٛیاٖ ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝتا تٛخب ٝتبٔ ٝمبساض  ٚ F=1/542ؾبغح ٔؼٙبی زاضی
ٔ sig =0/176یتٛاٖ چٙیٗ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝؾثهظ٘سٌی زا٘كدٛیاٖ تطحؿبة لٔٛیبت
تفاٚت ٔؼٙازاضی ٔكاٞس٘ ٜكس ٜاؾبت  ٚایبٗ فطضبی ٝضز قبس ٜاؾبت .تب ٝػثباضت زیٍبط،
ؾثه ظ٘سٌی زا٘كدٛیاٖ زض اتؼاز ٔٛضز ٘ظط ایٗ تحمیك تط حؿة لٔٛیت یىؿاٖ تٛزٚ ٜ
تفاٚت ٔكاٞس ٜقس ٜزض ؾغح اعٕیٙاٖ  95زضنس ٔؼٙی زاض ٘ثٛز ٜاؾت.
جسٍل ً :6تایج آزهَى آًالیس ٍاریاًس سثک زًسگی تر حسة قَهیت
زضخٝ

ٔیاٍ٘یٗ ٔدٕٛع

آظازی

ٔطتؼات
798/056
517/625

ٔٙثغ تغییطات

ٔدٕٛع ٔطتؼات

تیٗ ٌطٞٚی

3990/281

5

زضٌ ٖٚطٞٚی

181686/459

351

وُ

185676/739

356

ٔمساض F

1/542

ٔیعاٖ ٔؼٙیزاضی

0/176

تؼییي کٌٌسُّای سثکزًسگیً :تایج رگرسیًَی
تطای تؼییٗ ؾ ٟٓتاثیطٌصاضی ٘ؿثی ٔتغیطٞای ٔؿتمُ تط ٔیعاٖ ؾثهظ٘سٌی اظ
تحّیُ ضٌطؾی٘ٛی چٙسٔتغیط ٜاؾتفاز ٜقس .اظ چٟاض تؼس ٔتغیط زیٙساضی وٚ ٝاضز ٔؼازِٝ
قس٘س ،ؾ ٝتؼس ػاعفیٙٔ ،اؾىی  ٚپیأسی زض ٔسَ ٟ٘ایی  ٚتطاظـ قس ٜتالی ٔا٘سٜا٘س.
ایٗ اتؼاز زض ٔدٕٛع  41/5زضنس اظ تغییطات ٔطتٛط ت ٝؾثهظ٘سٌی زا٘كدٛیاٖ ضا
تثییٗ ٔیوٙٙس ٔ ٚاتمی ٚاضیا٘ؽ تثییٗ قسٔ ٜتثثط اظ ٔتغیطٞای زیٍطی اؾت و ٝزض ٔسَ
تحمیك آٚضز٘ ٜكسٜا٘س.
٘تایح ٔؼازِ ٝضٌطؾی٘ٛی تا ضطایة تتای اؾتا٘ساضز ٘یع ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝتا افعایف
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یه ٚاحس زض تؼس ػاعفیٔ ،یعاٖ ؾثهظ٘سٌی تٝا٘ساظٜی  ،0/38تا افعایف یه ٚاحس
زض تؼس ٔٙاؾىیٔ ،یعاٖ ؾثهظ٘سٌی تٝا٘ساظ ٚ 0/133 ٜتا افعایف یه ٚاحس زض تؼس
پیأسیٔ ،یعاٖ ؾثه ظ٘سٌی تٝا٘ساظ 0/287 ٜتا ٔیضٚز .زض ایٗ ٔؼازِ ٝت ٝذاعط ایٗ وٝ
ضطایة اؾتا٘ساضز قسٜا٘س ،ت ٝذٛتی ٔیتٛاٖ ت٘ ٝؿثت تثثیط ٞطیه اظ ٔتغیطٞا تط ٔتغیط
ؾثهظ٘سٌی پی تطز .زض ایٙدا ٔالحظٔ ٝیقٛز و ٝتؼس ػاعفی زض ٔمایؿ ٝتا ؾایط
ٔتغیطٞا ؾ ٟٓتیكتطی زض تثییٗ ٔیعاٖ ؾثهظ٘سٌی زاضز.
آHجسٍل  :7تجسیِ ٍاریاًس رگرسیَى چٌس هتغیرُ فرضیِّای تحقیق
زضخٝی

ٔدٕٛع

ٔیاٍ٘یٗ

آظازی

ٔدصٚضات

ٔدصٚضات

ضٌطؾیٖٛ

5

35055/718

7011/144

تالیٕا٘سٜ

313

49423/072

157/901

وُ

318

84478/790

ٔسَ

وٕیت f

ؾغح

ضٌطؾیٖٛ

ٔؼٙازاضی f

چٙسٌا٘ٝ

44/402

0/000

0/644

R2

0/415

جسٍل ً :8تایج حاصلِ از رگرسیَى چٌس هتغیرُ فرضیِّای تحقیق
قاذمٞا

ٔمساضt

ؾغح ٔؼٙازاضی

9/236

0/000

7/148

0/000
0/000
0/029

B

اقتثا ٜاؾتا٘ساضز

ػطو اظ ٔثسا

38/929

4/215

تؼس ػاعفی

0/876

0/123

0/388

تؼس پیأسی

0/988

0/220

0/287

4/487

تؼس ٔٙاؾىی

0/413

0/188

0/133

2/200

ٔتغیطٞا

Beta
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تحث ٍ ًتیجِگیری
ٔغاِؼ ٝحاضط ٘كاٖ زاز و ٝتبیٗ ؾبثهظ٘بسٌی زا٘كبدٛیاٖ زا٘كبٍا ٜقبٟیس چٕبطاٖ
اٛٞاظ ٔ ٚیعاٖ زیٙساضی آ٘اٖ ضاتغٔ ٝؼٙازاضی ٚخٛز زاضز .زض تثییٗ ایٗ یافت ٝتایبس ٌفبت؛
زیٙساضی تركی اظ ٛٞیت افطاز ضا تكىیُ ٔیزٞس  ٚزض خأؼٔ ٝا تٙا ت ٝایٙى ٝتافت خأؼٝ
ٔصٞثی اؾت اظ إٞیت تا یی تطذٛزاض اؾت .زض ٘ظطی ٝتٛضزی ٛؾثه ظ٘سٌی و ٝقبأُ
اػٕاَ عثم ٝتٙسی قسٚ ٜعثم ٝتٙسی وٙٙس ٜفطز زض ػطنٞٝایی چ ٖٛتمؿیٓ ؾاػات قبثا٘ٝ
ضٚظٛ٘ ،ع تفطیحات ٚٚضظـ ،قیٜٞٛای ٔؼاقطت ،آزاب ؾرٗ ٌفتٗ ٚضا ٜضفبتٗ اؾبت،
زضٚالغ ػیٙیت یافتٚ ٝتدؿٓ یافت ٝتطخیحات افطاز اؾت .اظ یه ؾ ،ٛؾثهٞای ظ٘بسٌی
قیٜٞٛای ٔهطف ػأالٖ اختٕاػی ای اؾت و ٝزاضای ضتث ٝتٙسیٞای ٔرتّفی اظ خٟبت
قثٖ ٔٚكطٚػیت اختٕاػی ا٘بس.ایٗ قبیٜٞٛبای ٔهبطفی تاظتباب ٘ظباْ اختٕباػی ؾّؿبّٝ
ٔطاتثی اؾت؛أا چٙا٘چ ٝتٛضزی ٛزض وتاب تٕایع تطحؿة ٔٙغك زیاِىتیىی ٘كاٖ ٔیزٞبس
ٔهطف نطفا ضاٞی تبطای ٘كباٖ زازٖ تٕبایعات ٘یؿبت تّىب ٝذبٛز ضاٞبی تبطای ایدباز
تٕایعات ٘یع اؾت (تاوان٘ .)96 :1381،ؿُ خٛاٖ و ٝلكط ظیازی ضا زض خأؼ ٝت ٝذبٛز
اذتهال زازٜا٘س ت ٝز٘ثاَ ٛٞیتیاتی تطای ذٛز ٞؿتٙس ٛٞ ٚیت تحت تثثیط ؾثهٞبای
ظ٘سٌی ٌ٘ٛاٌ ٖٛقىُ ٔیٌیطز (٘یاظی ٘ ٚهطآتازی .)1392 ،تا تٛخ ٝت ٝاثطات زیبٗ ٚ
زیٙساضی زض خأؼ ،ٝخأؼٝقٙاؾاٖ تبطای زیبٗ تب ٝػٙبٛاٖ ٟ٘بازی اختٕاػی،واضوطزٞبای
ذانی ضا زض ٘ظط ٌطفتٝا٘س .تطایٗ ٔثٙا ،زیٗ تطای خأؼبٔ ٝؼٙبایی اظ اخٕباع ضا تبٚ ٝخبٛز
آٚضز ٚ ٜآٖ ضا تحىببیٓ ٔببیتركببس .تببا تٛخبب ٝتبب ٝواضوطزٞببای اؾاؾببی ا٘ضببثاطتركببی،
ا٘ؿداْتركی  ٚذٛقثرتیتركی زیٗ ،تاٚضٞای زیٙی ٔ ٚصٞثی ٘مف اؾاؾی زض قبىُ-
ٌیطی ٛ٘ ٚع ؾثهظ٘سٌی افطاز ٌ ٚطٜٞٚا زض خأؼب ٝایفبا ٔبیٕ٘ایٙبس .زض ایبٗ اضتثباط،
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تٛخ ٝتب ٝاتؼبا ز ٌ٘ٛباٌ ٖٛزیبٗ  ٚزیٙبساضی ،تبٚ ٝیبػ ٜػٙانبط آٌباٞی تركبی  ٚتؼٕیبك
تاٚضٞببای زیٙببی زض خٟببت تثیببیٗ ؾببثهظ٘ببسٌی ٔٙاؾببة ٔ ٚغّببٛب خٛا٘بباٖ تببٚ ٝیببػٜ
زا٘كببدٛیاٖ ضببطضٚت زاضزٕٞ .چٙبباٖ وبب ٝضاؼ ،زیببٗ ضا اؾاؾببیتببطیٗ ٚؾببایُ وٙتببطَ
اختٕاػی زض٘ٚی  ٚقٟیس ٔغٟطی ،ایٕاٖ ضا ٔای ٝأیس  ٚزٍِطٔی ،ذٛبذٛاؾتٗ  ٚایٕٙبی
تركی اظ اضغطاب ،تٟٙایی  ٚاحؿباؼ تبیپٙباٞی تیباٖ ٕ٘بٛزٜا٘بس (فتحبی ٔ ٚرتباضپٛض،
 .)1393تاتٛخ ٝتٛٔ ٝاضز یازقس ،ٜاظ آ٘دا و ٝخأؼ ٝایطا٘ی ،خأؼٝای زیٙی اؾت  ٚافبطاز
زیٙببساض ،قببی ٜٛظ٘ببسٌی  ٚتؿببیاضی اظ افىبباض  ٚوببٙفٞببای ذببٛز ضا تطاؾبباؼ ٔفبباٞیٓ ٚ
تاٚضٞای زیٙی تؼییٗ ٔیٕ٘ایٙبس ،تبا اؾبتفاز ٜاظ ٔفباٞیٓ زیٙبی ٔبیتبٛاٖ اتؼباز ٌ٘ٛباٌٖٛ
ؾثهظ٘سٌی اظ خّٕٝ؛ اٍِٞٛای ضفتاضی٘ ،مفٞای ذا٘ٛازٌی ،پایثٙبسی تب ٝاضظـٞبا ٚ
لاٌٖ٘ٛطایی  ٚفطٔ ًٙٞهطف ٔٙاؾة ضا اضتمام تركیسٔ ٚ ٜتماتال تا تٟطٌٜیبطی خٛا٘باٖ
اظ ؾثهظ٘سٌی ٔٙاؾة زض خٟت تمٛیت ٔ ِفٞٝای زیٙبی  ٚتٛؾبؼ ٝفبطزی  ٚاختٕباػی
ٌاْ تطزاقبت.ایٗ ٘تیدب ٝتبا یافتبٞٝبای پبػٞٚفٞبای تؿبیاضی اظ خّٕبٝ؛ ٟٔبسٚی وٙبی
( ،)1387آظاز  ٚقبباِچی (٘ ،)1384هببطتی  ٚشٚاِفمبباضی ( ،)1390وبباتعٌط،)1998( ٚ
تىت ( ،)2002اؾتثیٙع (ٕٞ )2000رٛا٘ی زاضز.
خٛا٘اٖ آیٙس ٜؾاظاٖ خأؼٞ ٝؿتٙس  ٚتٟاخٓ تط٘أٝضیعی قس ٜزقٕٗ ٘یع ایٗ ٌبط ٜٚضا
ٞببسف لببطاض زاز ٜاؾببت ِ ٚببصا تٛخبب ٝخببسی تبب٘ ٝحبب ٜٛؾببثه ظ٘ببسٌی قببأُ ضفتاضٞببا،
تطخیحاتٍ٘ ،طـٞا  ٚاٍ٘یعٜٞای ضفتاض یه ضطٚضت ٘ ٚیاظ ا٘ىاض٘اپبصیط اؾبتٚ .خبٛز
ضفتاضٞای ا٘حطافی ٔثُ ٔهطف ؾیٍاض ،ػسْ ضػایت پٛقف  ٚحداب ٔٙاؾبة ،اؾبتفازٜ
تیف اظ ا٘ساظ ٜاظ تىِٛٛٙغیٞای ٘ٛیٙی ٕٞچ ٖٛتّفبٗ ٕٞبطأ ،ٜباٛٞاض ٚ ٜایٙتط٘بت نبطفا
تطای ؾطٌطٔی ،تایس ٔٛضز تٛخ ٝخسی لطاض ٌیطز .تطایٗ اؾاؼ تٔ ٝؿبِٛیٗ نسا  ٚؾبیٕا
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 ٚتط٘أٝؾاظاٖ تٛنیٔ ٝیقٛز تا تٛٙع تركی ت ٝتط٘أٞٝای تّٛیعی ٚ ٖٛضؾاّ٘ٔ ٝبی ،تبا زض
٘ظط ٌطفتٗ ضٚحیات ٚ ٚیػٌیٞبای ؾبٙی  ٚخٙؿبیتی ٘ٛخٛا٘باٖ  ٚخٛا٘باٖ ،تبا تٛخب ٝتبٝ
اضظـٞای فطٍٙٞی -اؾالٔی ،تط٘أبٝضیبعیٞبای زلیبكتبطی زاقبت ٝتاقبٙس ،تبا اظ ٔیبعاٖ
اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞٝای غیطتٔٛی ٕٞچ ٖٛایٙتط٘ت ٔ ٚاٛٞاض ٜواؾت ٝقٛز.
اظ خّٕبب ٝپیكببٟٙازات وبباضتطزی ایببٗ پببػٞٚف تطٌببعاضی ٕٞببایفٞببا ،اضزٞٚببا،
واضٌاٜٞای آٔٛظقی زض لاِة تط٘أٞٝای تفطیحی تطای خٛا٘اٖ تٚ ٝیبػ ٜزا٘كبدٛیاٖ زض
زا٘كٍاٜٞا،آقٙا ٕ٘ٛزٖ خٛا٘اٖ تا آؾیةٞای اختٕاػی -فطٍٙٞی  ٚاذاللبی ؾبثهٞبای
ظ٘سٌی ٔسضٖ تا ٔطٚض تاضیرچٞٝبای فطٍٙٞبی وكبٛضٞای غطتبی ٔ ٚمایؿبِ ٔ ٝفبٞٝبای
ظ٘سٌی ایطا٘ی -اؾالٔی تا ؾثهٞای ظ٘سٌی غطتی تٚ ٝیػ ٜاظ عطیك پرف ؾبطیاَٞبای
تّٛیعی٘ٛی  ٚتطٌعاضی تطتیٖٞٛای آظاز زض زا٘كٍاٜٞا ٚزض ؾغح قٟطٔیتاقسٕٞ .چٙبیٗ،
تا تٛخ ٝت ٝضاتغ ٝؾبثه ظ٘بسٌی  ٚزیٙبساضی ،پیكبٟٙاز ٔبیقبٛز تبا تطٌبعاضی ؾبفطٞای
ضایٍبباٖ  ٚیببا وببٓ ٞعیٙبب ٝتبب ٝأبباوٗ ٔببصٞثی  ٚؾببفطٞای ظیبباضتی ،اظ عطیببك ٔؿبباخس ٚ
زا٘كٍاٜٞا ٟ٘ ٚازٞای ٔ تبِٛی أبٛض فطٍٙٞبی ،تب ٝتمٛیبت قبؼائط ٔبصٞثی ٍ٘ ٚبطـٞبای
ٔصٞثی زض تیٗ زا٘كدٛیاٖ ٕٞت ٌٕاقت ٝقٛز.
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هٌاتغ
 −آظاز اضٔىی ،تمی ( ،)1385اًَاع سثک زًسگی زر ایراىٔ ،طوع تحمیمات اؾتطاتػیه
قٛضای ٔهّحت ٘ظاْ.
 −أیطیٔ ،دیس ( ،)1395تررسی راتطِ اتؼاز زیٌساری ٍسثک زًسگی جَاًاى :هطالؼِ

هَرزی زاًص آهَزاى سال سَم زتیرستاى ٍ پیص زاًطگاّی ضْر زرقاى.
 −تاوان ،ضٚتطت ( ،)1381هصرف ،تطخٕ ٝذؿطٚنثٛضی ،تٟطاٖ٘ :كط قیطاظ ٜچاج ا.َٚ
 −تایٍٙا٘ی ،تٕٟٗ؛ ایطا٘سٚؾت ،ؾیس فٟیٓ  ٚاحٕسی ،ؾیٙا ( ،)1392ؾثهظ٘بسٌی اظ ٔٙظبط
خأؼٝقٙاذتیٔ :مسٔٝای تط قٙاذت ٚ ٚاواٚی ٔف ْٟٛؾثهظ٘بسٌی ،پ صٍّص جاهؼ ِ-

ضٌاذتی ،ؾاَ ٞكتٓ ،قٕاض ،77 ٜنم .56-74
 −ذازٔیاٖ ،عّیؼب ،)1388( ٝسثک زًسگی ٍهصرف فرٌّگی هطالؼِای زرح َزُ جاهؼ ِ

ضٌاسی فرٌّگی ٍزیثاچِای ترسثک زًسگی ایراًیاى ،ا٘تكاضات ٔ ؾؿ ٝفطٍٙٞی ٙٞطی
خٟاٖ وتاب ،تٟطاٖ.
 −ذٛاخٛ٘ٝضی ،تیػٖ ،پط٘یاِٖ ،یال ٕٞ ٚت ،نغطی (ٔ ،)1393غاِؼ ٝضاتغ ٝؾبثهظ٘بسٌی ٚ
ٛٞیت اختٕاػی (ٔغاِؼٛٔ ٝضزی :خٛا٘اٖ قٟط تٙسضػثاؼ) ،فصلٌاهِ تحقیق ات فرٌّگ ی

یاراى ،زٚضٞ ٜفتٓ ،قٕاض ،1ٜنم .69-94
 −ذٛاخٛ٘ٝضی ،تیػٖ؛ ضیاحی ،ظٞطا ٔ ٚؿاٚات ،ؾیس اتطاٞیٓ ( ،)1392ضاتغ ٝؾثهظ٘سٌی تا
ٔیعاٖ زیٙساضی خٛا٘اٖٛٔ :ضز ٔغاِؼ ٝخٛا٘اٖ قیطاظ ،فصلٌاهِ ترصص ی ػل َماجتو اػی

زاًطگاُ آزاز اسالهی ٍاحس ضَضتر ،ؾاَ ٞفتٓ ،قٕاض ،)20( ٜنم .103-130
 −ظاوطٔٗ ،فیُ ( ،)1384زرآهسی ترجاهؼِ ضٌاسی زیي ،تٛخٕ :ٝذكایاضزیٟیٕی ،تٟبطاٖ:
ِٛن فىط.
 −فاضّیٔ ،حٕس ( ،)1382هصرف ٍسثک زًسگی ،لٓ :نثح نازق.
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 −فتحی ،ؾطٚـٔ ،رتاضپٛضٟٔ ،سی ( ،)1393تطضؾی ٘مف  ٚتثثیط ضؾا٘ٞٝای ٘ٛیٗ تهٛیطی
زض تغییط ؾثهظ٘سٌی ،هجلِ هطالؼات تَسؼِ اجتواػی ایراى ،ؾاَ قكبٓ ،قبٕاض ٜز،ْٚ
نم .101-118
 −فیطٚظخا ،ٜػّی  ٚؾٟطاتی ،ؾبؼسی ،)1392( ٝتطضؾبی خأؼبٝقبٙاذتی ضاتغب ٝتبیٗ ؾبثه-
ظ٘سٌی  ٚزیٙساضی (ٔٛضز ٔغاِؼب :ٝقٟطؾباضی) ،پبػٞٚفٞبای ػّبٓ  ٚزیبٗ ،پصٍّط گاُ

ػلَماًساًی ٍ هطالؼات فرٌّگی ،ؾاَ چٟاضْ ،قٕاض ٜا ،َٚنم .39-60
 −وطٔیلٟیٔ،حٕستمی ،ظازؾط ،ظیٙة ( ،)1392ؾٙدف تطضؾی ضاتغ ٝزیٗزاضی  ٚؾبثه-
ظ٘سٌی (ٔغاِؼٛٔ ٝضزی :ظ٘اٖ 20ؾاِ ٚ ٝتیكتط ؾاوٗ قٟط تٟطاٖ) ،زى زر فرٌّگ ٍ ٌّر،
زٚض ،5 ٜقٕاض.85-101 ،1 ٜ
 −ویٛاٖ آضأ،حٕٛز( ،)1386اصَل ٍهثاًی جاهؼِ ضٌاسی پسضکی ،انفٟاٖ :زا٘كٍا ٜػّْٛ
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