زیببیی ىبی جراحی بو زنبن گرایش اجحمبعی عٌامم شنبخحی جبمعو بررسی
 1131سبل در جيران ( 1منطقو) شمیرانبت منطقو در چشم،
 2پٌرآذر ميدی فبطمو  1،سبرًخبنی ببقر
چكیده
هی چـن صیجبیی خشاحی ثِ صًبى گشایؾ اختوبػی ػَاهل ؿٌبختی خبهؼِ ثشسػی تحمیك ،ایي اًدبم اص ّذف
هٌغمِ صًبى ثیي تحمیك،اص ضشٍست ٍ اّویت ٍ هؼئلِ ثیبى گزؿتِ ،تحمیمبت ثش هشٍسي اص پغ ساػتب ایي دس .ثبؿذ
هَسد فشضیْْبي هلبحجِ ،اًدبم ٍ ًبهِ پشػؾ تْیِ ثب ٍ ؿذ گشفتِ ًفش  052حدن ثِ اي ًوًَِ ( 1هٌغمِ) ؿویشاًبت
.گشفت لشاس تحلیل هَسد ًظش،
اختوبػی-،التلبدي پبیگبُ ثیي وِ دّذ هی ًـبى پیوبیؾ ،سٍؽ اص گیشي ثْشُ ثب تحمیك ایي اص حبكل ًتبیح
خوؼی ّبي سػبًِ اص اػتفبدُ هیضاى هغلَةّ ،وؼش یبفتي آسهبى ػبالىّ ،ن ٍ ّوؼش اص تأثیشپزیشي ًَگشایی ،ثِ هیل
گشفتِ ،كَست ّبي تحلیل چٌیي ّن .داسد ٍخَد هؼٌبداس ساثغِ چـن صیجبیی خشاحی ثِ گشایؾ ٍ ثذى هذیشیت ٍ
ٍخَد هؼٌبداسي ساثغِ چـن صیجبیی خشاحی ثِ گشایؾ ٍ ًفغ ثِ اػتوبد هیضاى ثیي وِ سػبًذ ًتیدِ ایي ثِ سا هحمك
تحلیل ٍ اػٌبدي هیذاًی ،هغبلؼِ سٍؿْبي اص گشفتِ ،كَست تحمیمبت تىویل ثشاي ساُ ایي دس ػالٍُ ،ثِ ً.ذاسد
خْت ساّىبسّبیی ؿذُ ،حبكل ًتبیح ثشسػی اص پغ تحمیك ،پبیبى دس .اػت ؿذُ گشفتِ ثْشُ ًیض تجلیغبتی ثشٍؿَسّبي
.اػت ؿذُ اسائِ هحممیي ،ػبیش تَػظ تحمیك ثْجَد
.ثذى هذیشیت خوؼی ،سػبًْْبي ؿخلیت ،فشٌّگ ،اختوبػی-،التلبدي پبیگبُ چـن ،صیجبیی خشاحی :ىب ًاژه کلید
.ایشاى تْشاى ،تحمیمبت ػلَم ٍاحذ اػالهی ،آصاد داًـگبُ اختوبػی ،ػلَم داًـىذُ ؿٌبػی ،خبهؼِ گشٍُ اػتبد 1.
b.saroukhani@yahoo.com
.ایشاى تْشاى ، ،صًبى هغبلؼبت اختوبػی،گشٍُ ػلَم داًـىذُ  ،تْشاى تحمیمبت ػلَم ٍاحذ اػالهی آصاد داًـگبُ 0.
Mahdipour.shahla@yahoo.com

دکحر
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مسئلو بیبن
اًؼبى چَى .اػت ّب اًؼبى توبهی ثیي هـتشن ٍ عجیؼی وبهالً اهشي صیجبیی ،ثِ گشایؾ
دس.اػت داؿتِ ٍخَد ّب اًؼبى ػشؿت دس دیشثبص اص صیجبیی ثِ توبیل ٍ اػت دٍػت صیجب هَخَدي
ٍ ظبّشپشػتی هشحلِ ثِ اختوبػی پذیذُ یه ػٌَاى ثِ صیجبیی ثِ گشایؾ اهشٍصي ،هذسى دًیبي
ؿوبس ثِ اٍ ؿخلی ٍ فشدي َّیت دٌّذُ ًـبى پیؾ ،اص ثیؾ فشد ظبّش ٍ اػت سػیذُ خَدًوبیی
.هیشٍد
اكغالحبً وِ اػت خَیؾ ثذى دس آدهی تلشف ٍ دخل ؿذى ،صیجب ؿیَّْبي سایدتشیي اص یىی
ٍ 1لیٌگتَى) .هیـَد یبد ثذى هذیشیت ػٌَاى ثِ آى اص  :0221 ،هذیشیت ّبي سٍؽ اص یىی ( 399
اص یىی چـن ،صیجبیی خشاحی خولِ اص صیجبیی خشاحیْبي اًَاع  .هیجبؿذ صیجبیی خشاحی ثذى،
ثِ پضؿىی دس خشاحی اػوبل پشخبرثْتشیي ٍ پشّضیٌْتشیي اص وِ اػت ثذى هذیشیت ؿبخلْبي
گضاسؽ  0229ػبل دس اوًََهیؼت هؼتجش ًـشیِ .اػت افضایؾ ثِ سٍ سٍص ،ثِ سٍص وِ هیأیٌذ ؿوبس
 0اوًََهیؼت) .اػت ؿذُ دیذُ آهشیىب وـَس دس صیجبیی ،خشاحی آهبس ثیـتشیي وِ اػت دادُ ،
دس گشفتٌذ لشاس صیجبیی خشاحی ػول تحت وِ افشادي تؼذاد آهشیىب ،دس  0222ػبل دس ( 0229
 1339ػبل ثب همبیؼِ  ،سؿذ اخیشّ ،بي ػبل دس صیجبیی خشاحیْبي .اػت دادُ ًـبى افضایؾ 39 %
.اػت ؿذُ پشثبصدُ ٍ پشػَد تدبستی خَد ،ثشاي ٍ یبفتِ دسكذي 99
ثِ هشداى سػبًْْب ،خبهؼِ ،افشاد خولِ اص ًبحیِ ّش اص اهشٍصي هذسى دًیبي دس ٍ اخیش لشى دس
ثشاي اثضاسي حتی هغلَثیت ٍ ،اًتخبة هالن صیجبیی چشاوِ ثبؿٌذ ،صیجب تب هیـَد ٍاسد فـبس صًبى
ؿبى - ،صیجبیی ثِ صًبى ٍافش تَخِ .هیـَد تلمی ثبالتش ٍ ثْتش ػشكْْبي ثِ آًْب ٍسٍد ٍ هَفمیت
ثب خَد ثذى ٍیظگیْبي دادى هغبثمت هٌظَس ثِ افشاعی ،گبُ سفتبسّبیی تب هیىٌذ ٍاداس سا آًْب

صیجبیی ،كٌؼت تجلیغبتی ػَاهل ٍ خوؼی سػبًْْبي دس وِ اًذام ٍ چْشُ صیجبیی-فشٌّگی الگَّبي
 1991احوذًیب. )،دٌّذ ًـبى خَد اص هیـَد ،تجلیغ )190-119 :
چـن صیجبیی خشاحیْبي اًَاع هؼشفی
اًىؼبسي ػیَة خشاحی سٍؿْبي دلیمتشیي ٍ ؿبیؼتشیي اص یىی :فوتَلیضیه -لیضیه
ظشیف خَدوبس تیغْْبي تَػظ لشیٌِ ثشؽ لیضیه دس وِ تفبٍت ایي ثب هیـَد هحؼَة
لیضس تَػظ لشیٌِ ثشؽ اػت ،خذیذتشي سٍؽ وِ فوتَلیضیه دس اهب هیـَد اًدبم هیىشٍوشاتَم
1. Wellington
2. The Economist
 ... 21چؾِ ،سیثایی ٛای خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ اختْاػی ػ٘اٌّ ؽٖاختی خاّؼ ٚتزرعی
 1ثَیذ) .هییبثذ افضایؾ صیبدي حذ تب ػول ،ایوٌی ٍ دلت ػول ایي دس وِ هیجبؿذ )0221 ،
یه اص هؼوَالً ػول اص پغ ػلت ّویي ثِ هیجبؿذ ػغحی لشیٌِ ثشؽ الصن ،ػول دس :الصن
ثَیذ. )،هیـَد اػتفبدُ آى ،ػغحی الیِ تشهین صهبى تب لشیٌِ ػغح پَؿبًذى ثشاي توبع لٌض
)0221
داخل دس سا لٌضّب ایي ثیوبس ،ػذػی وشدى خبسج ثذٍى هیتَاى سٍؽ ایي دس :چـوی داخل لٌض
داخل لٌض ػول .گزاؿت وبس ؿذیذ ،آػتیگوبتیؼن ٍ دٍسثیٌی ثیٌیً ،ضدیه اكالح ثشاي چـن
 0221ثَیذ. )،هیجبؿذ هٌبػت لشًیِ لَص داؿتي ٍ ثبال ػیٌىْبي ؿوبسُ ثشاي چـوی) ،
صیجبیی خٌجِ ّن وِ اػت هلٌَػی ػٌجیِ وبسثشد هَاسد اص دیگش یىی :چـن سًگ دائوی تغییش
ثب ػبصگبس ٍ ًبصن پشٍتض یه هلٌَػی ،ػٌجیِ .داسد صالجیٌیؼن ثیوبساى ثشاي دسهبًی خٌجِ ّن ٍ
) . ) www.noorvisionhospital.comاػت ثذى ثبفت
ػَاسضی ّیچگًَِ ٍ اػت ؿذُ ػبختِ خٌثی هبدّبي اص چـن ًگیي یب خَاّش :چـن ًگیي
.داسد چـن وشُ اًحٌبي هـبثِ لَع ٍ اػت هیلیوتش  5 ٍ 9چـن ًگیي اًذاصُ ًذاسد ،خبًجی
) ( www.noorvisionhospital.com
ثب .اػت صیجبیی خشاحی سٍؿْبي تشیي ؿبیغ اص یىی (:پله صیجبیی ػول) ثلفبسٍپالػتی
ظبّش دس تَخْی لبثل ثْجَد ثبػث پله هَلؼیت اكالح ٍ اضبفی ػضلِ ٍ چشثی پَػت ،ثشداؿتي
 0222ثشهي. )،ؿَد هی فشد )
چشٍوْبي ٍ چیي وشدى كبف خْت فشاٍاًی ثِ اهشٍصُ وِ اػت سٍؿْبیی اص یىی :ثَتبوغ
اًمجبم اص ًبؿی هؼوَالً كَست چشٍوْبي .هیشٍد وبس ثِ افشاد دس خَاًتش ظبّشي ایدبد ٍ كَست
ؿذى ون ثبػث ػضالت ایي اًمجبم تَاًبیی وبّؾ ثب ثَتبوغ تضسیك .اػت پَػتی صیش ػضالت
 0212دٍٍس. ،اع) .هیـَد ّب چشٍن ایي )
تحقیق پیؾیٖٚ
.هیجبؿذ خبسخی ٍ داخلی تحمیمبت ؿبهل تحمیك پیـیٌِ
ػىًَت ،هحل ؿْش ًَگشایی ،ثیي وِ سػیذ ًتیدِ ایي ثِ (  ) 1999همذع ٍ ًَسي خَاخِ
ثاللی تحمیك دس ّوچٌیي .داسد ٍخَد هؼٌبداس ساثغِ صًبى تلَس ٍ صًذگی ّبي ٍؿیَُ تبّل ٍضؼیت
1. Boyed
2. Berman
3. S. Dover
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تبسیخچِ ػپغ ٍ دادًذ لشاس وٌىبؽ هَسد هختلش كَست ثِ سا صیجبیی هفَْم (  ) 1993وْي افـبس ٍ
.وشدًذ ثشسػی خْبى ٍ ایشاى دس سا هفَْم دٍ ایي
صیجبیی ػول ثِ گشایؾ خبًَاس ،هبّیبًِ دسآهذ هتغیش وِ :سػیذ ًتیدِ ایي ثِ (  ) 1993ػغبیی
فشٌّگی ػَاهل اٍلَیتجٌذي اص حبكل یبفتْْبي ثشاػبع .هیجبؿٌذ هؼٌیذاس هثجت ساثغِ داساي
دس اٍل اٍلَیت ّوىبساى ٍ ّوىالػیْب دٍػتبى ،داد ًـبى ًتبیح صیجبیی ،ػول ثِ گشایؾ ثش هظثش
ٍ هدالت هْوبًیْب ،تشتیت ثِ ثؼذي اٍلَیتْبي .هیجبؿذ صًبى ثیي دس صیجبیی ػول ثِ گشایؾ
.داًؼتٌذ خبف هحشن یب اًگیضُ ثذٍى سا ثؼذي اٍلَیت پبػخگَیبى ّوچٌیي .هیجبؿذ طٍسًبلْب
ثش هؤثش ّبي اٍلَیت آخشیي ثِ ًیض ػیٌوب ٍ خبسخی ٌّشپیـگبى ٍ هبَّاسُ پؼش ،دٍػت یب ّوؼش
.هیجبؿذ صیجبیی ػول اًدبم ثِ صًبى گشایؾ
دس ثذى هذیشیت ؿبخق ًوشُ وِ سػیذ ًتیدِ ایي ثِ (  ) 1993پَس طیبى ٍ سثبًی آسا ،ویَاى
.ثبؿذ هی ثبال صًٌذ ،هی صیجبیی خشاحی ػول ثِ دػت وِ افشادي هیبى
هحلَالت هلشف خوؼیّ ،بي سػبًِ ًَگشایی ،ثیي وِ سػیذ ًتیدِ ایي ثِ ( ٍ ) 1930ساهیٌی
خَد هغبلؼِ دس ( ٍ ) 1391الشد ّوچٌیي .داسد ٍخَد هؼٌبداس ساثغِ صیجبیی خشاحی ٍػول خْبًی
هخبلف خٌغ اص دٍػت اًتخبة دس هْوی ػبهل ظبّشي خزاثیت ٍ صیجبیی وِ سػیذ ًتیدِ ایي ثِ
اص سػبًْْب صیجبیی تجلیغبت سػیذ ًتیدِ ایي ثِ ًیض ( ) 1313تي .اػت اصدٍاج خْت ّوؼشیبثی ٍ
.هیجبؿٌذ هَثش صیجبیی خشاحیْبي اًَاع ثِ صًبى گشایؾ دس غیشُ ٍ هبَّاسُ تلَیضیَى ،خولِ
تحقیق ٛای پزعؼ
.ثبؿذ هی صیش ؿشح ثِ تحمیك ّبي پشػؾ
ٍخَد استجبط چـن صیجبیی خشاحی ثِ گشایؾ هیضاى ٍ اختوبػی-التلبدي پبیگبُ ثیي آیب -1
داسد؟
تأثیش ٍ تـَیك ًَگشایی ،ثِ هیل ًفغ ،ثِ اػتوبد هیضاى) ؿخلیت ٍ فشٌّگ ثیي آیب -0
ثِ گشایؾ هیضاى ٍ (هغلَة ّوؼش یبفتي آسهبى ّوؼبالى ٍ ،دٍػتبى ّوؼش ،اص پزیشي
داسد؟ ٍخَد استجبط چـن صیجبیی خشاحی
چـن ،صیجبیی خشاحی ثِ گشایؾ ٍهیضاى خوؼی سػبًْْبي اص اػتفبدُ هیضاى ثیي آیب -9
داسد؟ ٍخَد ساثغِ
داسد؟ ٍخَد ساثغِ چـن ،صیجبیی خشاحی ثِ گشایؾ ٍهیضاى ثذى هذیشیت ثیي آیب -1
 ... 21چؾِ ،سیثایی ٛای خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ اختْاػی ػ٘اٌّ ؽٖاختی خاّؼ ٚتزرعی
ٕظزی ادتیات
ؿذُ هغشح تئَسیْبي ثِ تَخِ ثب  « ،ثذى ؿٌبػی خبهؼِ » دس اكلی ٍ هْن هفبّین اص یىی
گیذًض ،آًتًَی پیشثَسدیَ ،صهیٌِ ،ایي دس پشداصاى ًظشیِ تشیي ػوذُ .اػت اًؼبًی ٍ اختوبػی ػلَم
.ثبؿٌذ هی پپ ساثشتؼَى ،یبى َّهٌض ،خَسج اػپشیٌگ ،پبسػًَض،
پیشثَسدیَ  « :ثذى ،ظبّشي ؿىل ٍ اًذاصُ ثب ٍ هٌغجك اختوبػی ّبي اسصؽ ثب سا افشاد َّیت
داًذ هی اختوبػی خبیگبُ ٍ پبیگبُ ٍ هٌضلت اوتؼبة سا ،ثذى هذیشیت اص ّذف ٍ .ػبصد هی هشتجظ ».
 1ؿیلیٌگ)  :1339 ،ثِ گشایؾ هیضاى ثش اختوبػی ٍ التلبدي پبیگبُ سػذ هی ًظش ثِ پغ101 ( ،
.ثبؿذ هی هَثش چـن ،صیجبیی ػول خولِ اص صیجبیی خشاحی ػول
وِ سػیذ ًتیدِ ایي ثِ :پپ  « :ػبهلی آل ایذُ ٍخَد ؿذُ ادسان خَد ثیي ٍفبكلِ ؿىبف ٍخَد

خَد ّوبى ؿذُ ادسان خَد .آٍسد هی ٍخَد ثِ سا ًفغ ثِ اػتوبد ثِ هشثَط هـىالت وِ اػت
فشد دسیه وِ ّبیی ٍیظگی ٍ كفبت ّ ،ب هْبست ي دسثبسُ ػیٌی دیذگبُ یه یؼٌی اػت پٌذاسُ
داسد دٍػت فشد ّش وِ تلَسي اص اػت ػجبست آل ایذُ خَدّ.بػت آى فبلذ فشد یب داسد ٍخَد
ثبؿذ داؿتِ اصخَد » (  0پپ  ،ثِ گشایؾ ثش ًفغ ثِ اػتوبد هیضاى سػذ ،هی ًظش ثِ پغ ( 1393
.اػت هَثش چـن صیجبیی خشاحی خولِ اص صیجبیی خشاحی
هیگَیذ پبسػًَض  ٍ « :داسد فشٌّگی تغییشات دس هحَسي ًمؾ تىٌَلَطي ٍ داًؾ دس ًَآٍسي
ایي هیـَد اػتٌجبط ًظشیِ ایي اص آًچِ .هیـَد خبًَادُ ٍ ًوبدّب ثبٍسّبً ،ظبم دس دگشگًَی ػجت
ػبهل ٍ داسد اسصؿْب ٍ فشٌّگی تغییشات دس هْوی ًمؾ تىٌَلَطي ٍ داًؾ دس ًَآٍسي وِ اػت
دس تغییش ثِ دػت خبهؼِ ،ثب خَد ػبصي یىؼبى ثشاي افشاد ٍ اػت ثَدُ خبهؼِ دس تحَالتی اػبػی
هیضًٌذ خَد ظبّش » 1913 ( .لٌؼىی : ،ؿذى ،صیجبتش ًَیي سٍؿْبي اص یىی هثبل ثْؼٌَاى ( 31
هیشػذً ،ظش ثِ پغ .هیجبؿذ چـن سًگ دائوی تغییش ٍ (چـن دس ًگیي وبؿت) خَاّش وبسگزاسي
.اػت هؤثش چـن صیجبیی ػول خولِ اص صیجبیی ػول ثِ گشایؾ ثش ًَگشایی ثِ هیل
تؼبهلی ّبي خٌجِ ثش فشديٍ ،یظگیْبي اص ثیـتش خبًَادُ ،ػیؼتوی ًظشیِ دس اٍ :اػپشیٌگ
 1332تیبثشي ،وَیل. )،اػت هتوشوض ّوؼبالى ٍ ّوؼش خبًَادُ ،اػضبي  :هی ًظش ثِ پغ ( 05
خولِ اص صیجبیی خشاحی ثِ گشایؾ دس ّوؼش ٍ ّوؼبالى ٍ دٍػتبى خبًَادُ ،اػضبي تـَیك سػذ
.ثبؿذ هی هؤثش چـن صیجبیی
1. shilling
2. Pope
 1131تٜار ؽؾِ ٗ ،تیغت ؽْارٛ ٙفتِ ،عاً اختْاػی ،پضٗٛؼ فقَٖاّة 21
َّهٌض  « :اصاي دس وغ ّش وِ هؼٌب ایي ثِ اػت وٌؾ اًدبم دس ػَدٍ ،خَد هجبدلًِ ،ظشیِ ثٌبثش
ؿذى ٍالغ هغلَة دًجبل ثِ خَد صًذگی دس افشاد دیگش ،ػجبست ثِ .ثذّذ ثبیذ چیضي هیگیشد ،آًچِ
سا پبداؽ ثیـتشیي ٍ ضشس ووتشیي وِ هیذٌّذ ثشٍص خَد اص سا سفتبسي ٍضؼیتیّ ،ش دس ٍ ّؼتٌذ
ثبؿذ داؿتِ » 1999 ( .اًلبسي ٍ ،ادیجی  :هغلَة ّوؼش یبفتي آسهبى سػذ ،هی ًظش ثِ پغ ( 051
.ثبؿذ هی هؤثش چـن خشاحی ػول خولِ اص صیجبیی ػول ثِ گشایؾ ثش
وِ اػت هؼتمذ :ساثشتؼَى یبى « خوؼی ّبي سػبًِ تذسیدی گؼتشؽ ٍ سؿذ  02لشى اٍایل اص
ثبػث وِ اػت افىٌذُ ػبیِ ثـش صًذگی ثش چٌبى غیشُ ٍ ایٌتشًت هبَّاسُ ،چَى استجبعی ٍػبیل ٍ
صًذگی ثش فشاٍاًی هٌفی ٍ هثجت اثشات وِ اػت ؿذُ افشاد ّبي اسصؽ ٍ ّب دیذگبُ ؿذى دگشگَى
.اػت گزاؿتِ ثـش
هتٌَع ّبي پیبم ًوبیؾ ٍ اًتـبس هؼشم دس وًٌَی ّبي ًؼل ٍ ّب سػبًِ خْبًی هخبعجبى
ٍ فشٌّگی الگَّبي ٍ ػٌتْب تَاًذ ،هی وِ وٌٌذ هی دسیبفت سا ّبیی پیبم ٍ داسًذ لشاس اي سػبًِ
وٌذ دگشگًَی ٍ چبلؾ دػتخَؽ سا آًْب ًؼلی سٍاثظ ّوچٌیي ٍ خَاهغ ًؼلی اختوبػی ».
 1991دادگشاى : )،هیگَیذ گیذًض آًتًَی ّوچٌیي ساثغِ ایي دس  « : 991 (.یىؼشي خبهؼْبي ّش دس
لشاس تجلیغ هَسد صًبى ،هَسد دس چْشُ ٍ اًذام صیجبیی خلَكیبت ثب استجبط دس فشٌّگی الگَّبي
اص وِ الوللی ثیي ػغح دس غشثی فشٌّگی الگَّبي گؼتشدٓ اًتـبس پذیذُ ثِ تَخِ ثب .هیگیشد
اسصؿْبي گشدد ،هی تؼْیل ٍ تـذیذ استجبعیًَ ،یي ّبي تىٌَلَطي ٍ خوؼی ّبي سػبًِ عشیك
گًَِ ایي .هیگیشد لشاس تبویذ هَسد هغلَة ٍ آل ایذُ ثذًی ّبي اًذاصُ ٍ اؿىبل ثب هشتجظ خبف،

ایي اص هـخق ًوًَِ .گزاسد هی تأثیش هختلف ،خَاهغ دس صًبى ٍیظُ ثِ افشاد ،سفتبسّبي ثش ّب اسصؽ
اػت  1991 ( ».گیذًض 1 ) ،اًذاهی ثبسیه اسصؿْب،
ّبي سػبًِ اص اػتفبدُ هیضاى وِ دسیبفت تَاى هی گیذًض ٍ ساثشتؼَى یبى ًظشیِ ثشاػبع پغ
.ثبؿذ هی هؤثش چـن صیجبیی ػول خولِ اص صیجبیی ػول ثِ گشایؾ ثش خوؼی
اًضجبط ،اكلی ّذف ٍ اػت اًضجبط فَوَ ،دیذ اص هذسى خْبى اػبػی اثؼبد اص یىی :فَوَ
.ؿَد هی هغیغ ٍ فشهبًجشداس ثذًْبیی ایدبد ثِ هٌدش وِ هیجبؿذ خَد ثذى ثش فشد تؼلظ افضایؾ
اػت هؼتمذ اٍ  « :چبسچَثی دس ثذى وبس ،ایي ثب .هیـَد ثذى پشٍسؽ هَخت ثذى ،دسآٍسدى وٌتشل ثِ
 1999فَوَ )،هیگیشد لشاس اخجبسّب اص ) ».وِ اػت هؼتمذ اٍ ّوچٌیي « ػَاهل تبثیش تحت افشاد
ثشػٌذ سضبیت حغ ثِ تب هیىٌٌذ وبس ثذًْبیـبى سٍي ثش اختوبػی فشٌّگی 1999 ( ». ،فَوَ: ،
1 slimness
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اص صیجبیی ػول ثِ گشایؾ ثش ثذى هذیشیت وِ دسیبفت تَاى هی فَوَ ًظشیِ اػبع ثش پغ ( 112
.اػت هَثش چـن صیجبیی ػول خولِ
پضٗٛؼ رٗػ
.ثبؿذ هی  1خذٍل ؿشح ثِ پظٍّؾ ایي دس اػتفبدُ هَسد ّبي تىٌیه ٍ ّب سٍؽ
 1هٌغمِ) ؿویشاًبت هٌغمِ (ثبال ثِ ػبل  ) 02ثبًَاى تحمیك ،ایي دس ًظش هَسد آهبسي خبهؼِ )
.ثبؿٌذ هی ًفش  009،111حذٍد تْشاى 1 ،هٌغمِ ؿْشداسي اص ؿذى خَیب ثب وِ هیجبؿٌذ ،تْشاى
ثیوبسػتبى اص غیشتلبدفی ٍ ،ػیؼتوبتیه كَست ثِ آهبسي ،خبهؼِ ایي اص ؿذُ اًتخبة ًوًَْْبي
تحمیمبت هشوض ًگبًَُ ،س ،ثیوبسػتبى خولِ اص ( ) 1ؿویشاًبت هٌغمِ چـوپضؿىی هؼشٍف ّبي
ؿذُ گشفتِ هْشآریي ٍ ًَ چْشُ صیجبیی ولیٌیىْبي ّوچٌیي ٍ خشدى دس فبساثی پضؿىی چـن
ؿذُ اػتفبدُ فشهَلىَوشاى اص ًوًَِ حدن ایي تؼییي ثشاي) .ثبؿٌذ هی ًفش  052ؿبهل وِ اػت
 1990اصویب) اػت ) ).
تحقیق ّ٘ض٘ع ؽٖاختی رٗػ ّثإی خذًٗ  1:ؽْار ٙخذًٗ

تحمیك سٍؽ یب ؿیَُ
دادّْب آٍسي خوغ تىٌیه
ویفی سٍؽ
هیذاًی هغبلؼِ -1
هـبّذُ -1
(ثبص پشػـٌبهِ) هلبحجِ -0
تجلیغبتی ثشٍؿَسّبي تحلیل -0
تجلیغبتی ثشٍؿَسّبي
ووی سٍؽ
پیوبیـی -1
پشػـٌبهِ
اػٌبدي
ػىغ ٍ فیلن ثشداسي ،فیؾ

ّتغیزٛا ّؼزفٜای ٗ ؽاخقٜا
(ٍاثؼتِ هتغیش) چـن صیجبیی خشاحی ثِ گشایؾ -
لغبت فشٌّگ) .ثبؿذ هی خَد چـن ظبّش ثْجَد ٍ تشهین ثشاي افشاد توبیل ً.ظشي تؼشیف
 1393آوؼفَسد) ،
چِ تب :ؿذ پشػیذُ ػَال ایي پبػخگَیبى اص هتغیش ایي ػٌدؾ هٌظَس ثِ .ػولیبتی تؼشیف
داسیذ؟ توبیل چـن صیجبیی خشاحی ػول اًدبم ثِ هیضاى
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(هؼتمل هتغیش) التلبدي ٍ اختوبػی پبیگبُ -
ػویذ ،فبسػی فشٌّگ) .هیجبؿذ هشتجِ لذس ،همبم ،هىبى ،خب ،هؼٌبي ثِ پبیگبُ ً.ظشي تؼشیف
)1959
اػت هؼیٌی ؿئ یب فشد پشػتیظ ٍ هَلؼیت اسصؽ ،اػتجبس ،دٌّذُ ًـبى التلبدي ٍ ،اختوبػی پبیگبُ
ػغح ًظیش ػَاهل اص تؼذادي ثِ فشد ّش پبیگبُ .داسد ػوَهی افىبس ثب ثؼیبسي پیًَذّبي وِ
 1919هحؼٌی. )،داسد ثؼتگی غیشُ ٍ صًذگی ؿیَُ دسآهذ ،ؿغل ،تحلیالت)011 : ،
ثش وِ خبًَادُ ٍ فشد تحلیالت هیضاى دسآهذ ،ؿغل ،هٌظَس تحمیك ایي دس .ػولیبتی تؼشیف
.هیجبؿٌذ هَثش چـن صیجبیی خشاحی
اقتقادی ٗ اختْاػی پایيا ٙػَْیاتی تؼزیف  2:ؽْار ٙخذًٗ

هفَْم
اثؼبد
ػٌدؾ ػغح
التلبدي ٍ اختوبػی پبیگبُ
اؿتغبل ٍضؼیت
اي ستجِ
دسآهذ
اي فبكلِ
پذس تحلیالت هیضاى
اي ستجِ
هبدس تحلیالت هیضاى
اي ستجِ
ّوؼش تحلیالت هیضاى
اي ستجِ
پبػخگَ تحلیالت هیضاى
اي ستجِ
خوؼی سػبًْْبي -
هخبعجیي ثشاي سا پیبهْبیی وِ ّؼتٌذ استجبعبت اص اؿىبلی خوؼی سػبًْْبي ً.ظشي تؼشیف
یىؼَیِ استجبعی ثب ػوَهبً وِ ّؼتٌذ استجبعی ٍػبیل اص هدوَػْبي یب ٍ هیىٌٌذ عشاحی ٍػیؼی
ػبصهبًذّی ثشاي ػبصهبًی ،ؿجىِ یه اص خوؼی ّبي سػبًِ ّ.ؼتٌذ هخبعجبى اص خوؼی دًجبل ثِ

 1931افتبدُ. )،وٌٌذ هی اػتفبدُ اًتـبس ٍ تَلیذ )
هبَّاسُ ،تلَیضیَى )،خولِ اص خوؼی سػبًْْبي اًَاع هٌظَس تحمیك ایي دس .ػولیبتی تؼشیف
افشاد گشایؾ ثش وِ ػیٌوب ػتبسّْبي تأثیش ٍ آًْب اص ًبؿی تجلیغبتی فـبس ٍ ( ٍ ...هغجَػبت ایتٌشًت،
.هیجبؿٌذ هَثش چـن صیجبیی خشاحی ثِ
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خْؼی ٛای رعإ ٚػَْیاتی تؼزیف  1:ؽْار ٙخذًٗ

خوؼی استجبط ٍػبیل
ػٌدؾ ػغح
تلَیضیَى
اي ستجِ
سٍصًبهِ
اي ستجِ
هبَّاسُ
اي ستجِ
ایٌتشًت
اي ستجِ
(هؼتمل هتغیش)  1ؿخلیت ٍ فشٌّگ -
افشاد ؿخلیت دس یبدگیشي تملیذ ،آهَصؽ ،عشیك اص ثبٍسّب ّبً ،گشؽ ّب ،اسصؽ ً.ظشي تؼشیف
ػٌبكش اػت ،هشدم صًذگی ػوَهی ؿیَُ فشٌّگ. ،دسهیأیذ ػبدت ٍ سفتبس ؿىل ثِ ٍ هیىٌذ ًفَر
یىذیگش ثِ سا ّب اًؼبى هـتشنً ،ظش ًمبط ٍ ّب اسصؽ اػتمبداتّ ،ب ،ػٌت ػبدات ،لجیل اص فشٌّگی
 1919هحؼٌی )،آٍسًذ هی ٍخَد ثِ سا خبكی اختوبػی ٍحذت ٍ هیذٌّذ پیًَذ  :ثشٍع ( 111
ٍ سفتبسي ٍیظگیْبي هدوَػِ ػٌَاى ثِ هیتَاى سا فشٌّگ :هیٌَیؼذ فشٌّگ هَسد دس وَئي
 1991وَئي. )،وشد تؼشیف خبهؼِ ،یه اػضبء ػیبػی ٍ ػمیذتی )91 :
هیضاى افشادً ،فغ ثِ اػتوبد ػغح ؿخلیتی ،ػَاهل اص هٌظَس تحمیك ایي دس .ػولیبتی تؼشیف
ٍ ّوؼبالى ّوؼش ،اص تبثیشپزیشي هیضاى ٍ هغلَة ّوؼش یبفتي ثِ توبیل ًَگشایی ،ثِ آًْب هیل
.هیجبؿذ دٍػتبى
1. Media collective
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ٗؽخقیت فزٖٛو ػَْیاتی تؼزیف  1:ؽْار ٙخذًٗ
هتغیش
اثؼبد
ّب هؼشف
ػغح
ػٌدؾ
ٍ فشٌّگ
ؿخلیت
ًفغ ثِ اػتوبد

.وٌٌذ هی تلمی هثجت ؿخلی سا هي اعشافیبى،
اي ستجِ
خوغ دس حضَس ٍ اختوبػی ّبي فؼبلیت ثِ گشایؾ
.داسم
اي ستجِ
هی كحجت هؼلظ ٍ ؿوشدُ گفتي ػخي ٌّگبم ثِ
.وٌن
اي ستجِ
افشاد ثب آهذُ،گفتگَیی دػت ثِ فشكت ّش دس هبیلن
.ثبؿن داؿتِ ًفَر ثب
اي ستجِ
.داسم اػتوبد گیشم ،هی وِ تلویوی ثِ
اي ستجِ
ًَگشایی ثِ هیل
ّؼتیذ؟ پبیجٌذ ػٌتْب ثِ هیضاى چِ تب
اي ستجِ
وٌٌذ هی تالؽ ّویـِ وِ وؼبًی ثب اي اًذاصُ چِ تب
ٍ فشدي صًذگی دس سا ّب ؿیَُ یب ٍػبیل خذیذتشیي
هَافمیذ؟ وٌٌذ ،تدشثِ خَد وبس یب
اي ستجِ
ثِ همیذ ثبیذ صًذگی ٍ وبس هختلف اهَس دس آیب
گزؿتِ ثِ هشثَط ٍ هشػَم ّبي سٍؽ اص اػتفبدُ
ؿذ؟
اي ستجِ
خْت اص وِ افشادي ثب داسیذ توبیل اًذاصُ چِ تب
وٌیذ؟ ثشلشاس استجبط هتفبٍتٌذ ؿوب ثب لَهیت
اي ستجِ
هٌذیذ؟ ػاللِ گشایی ًَ ثِ هیضاى چِ تب
اي ستجِ
یبفتي ثِ توبیل
هغلَة ّوؼش
یبفتي ؿبًغ دس سا ظبّشي صیجبیی هیضاى چِ تب
هیذاًیذ؟ هَثش افشاد دلخَاُ ّوؼش
اي ستجِ
اص تبثیشپزیشي
ثؼتگبى ٍ خبًَادُ
اي ستجِ
ّوؼبالى ٍ دٍػتبى
اي ستجِ

داخلی پیـگبى ٌّش ٍ تلَیضیَى
اي ستجِ
خبسخی پیـگبى ٌّش ٍ هبَّاسُ
اي ستجِ
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(هؼتمل هتغیش)  1ثذى هذیشیت -
.اػت ثذى هشئی ٍ ظبّشي ٍیظگیْبي هؼتوش دػتىبسي ٍ ًظبست هؼٌبي ثِ ً.ظشي تؼشیف
خولِ اص صیجبیی خشاحیْبي اًَاع) پضؿىی دػتىبسي :خولِ اص هؼشفْبیی ووه ثِ هفَْم ایي
هیضاى ٍ داسٍ غزایی ،سطیوْبي ٍسصؽ ،عشیك اص) ٍصى وٌتشل ٍ(غیشُ ٍ پالػتیه ثیٌی ،چـن،
كَست ،آسایؾ هَ ،آسایؾ سٍصاًِ اػتحوبم) آسایـی ٍ ثْذاؿتی ّبي هشالجت ثِ دادى اّویت
تجذیل تدولی ؿبخق یه ثِ ّب ،خبًن ثشاي سًگی لٌض ٍ ًبخي آسایؾ ادولي ٍ ،ػغش اص اػتفبدُ
 1991چبٍؿیبى ٍ ،آصاداسهىی) (اػت ؿذُ )51 :
تؼشیف ( 9خذٍل) صیش اثؼبد ٍ هؤلفِ ووه ثِ ثذى هذیشیت تحمیك ،ایي دس .ػولیبتی تؼشیف
.اػت گشدیذُ
تذٓ ّذیزیت ػَْیاتی تؼزیف  2:ؽْار ٙخذًٗ

ػٌدؾ ػغح
ّب هؼشف
اثؼبد
هتغیش
اي ستجِ
هشعَة ٍ سطگًَِ اص اػتفبدُ
لت وٌٌذُ
صیجبیی ٍ آسایؾ
(ثذى ٍ كَست)
ثذى هذیشیت
اي ستجِ
سٍؿي وشهْبي اص اػتفبدُ
كَست اكالح یب ٍ وٌٌذُ
اي ستجِ
( ٍ...ػبیِ سیول )،چـن آسایؾ
اي ستجِ
دًذاى ًخ اص اػتفبدُ
ّبي هشالجت
ثْذاؿتی
اي ستجِ
سٍصاًِ اػتحوبم

اي ستجِ
ثذى ؿَیٌذُ وشهْبي ٍ طل
اي ستجِ
فشدي ّبي ٍسصؽ
ٍسصؿی
اي ستجِ
خوؼی ّبي ٍسصؽ
اي ستجِ
فوتَلیضیه – لیضیه
چـن صیجبیی خشاحی
اي ستجِ
الصن
اي ستجِ
چـوی داخل لٌض
1. Body management
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اي ستجِ
دٍس ثَتبوغ ٍ ثلفبسٍپالػتی
چـن
اي ستجِ
چـن سًگ تغییش
اي ستجِ
چـن دس ًگیي گزاؿتي
اي ستجِ
لت )،تضئیٌی آٍیض اص اػتفبدُ
(پیشػیٌگ ٍ ثیٌی
تضئیٌبت
اي ستجِ
هظُ وبؿت
اي ستجِ
اثشٍ تبتَ
اي ستجِ
هَ وبؿت ٍ ًبخي وبؿت
اي ستجِ
وبؿت ٍ دًذاى وشدى ػفیذ
ًگیي

اي ستجِ
اًگـتش )،آالت صیَس اص اػتفبدُ
( ٍ.....دػتجٌذ گشدًجٌذ،
اي ستجِ
لجبػْب ّوبٌّگی
پَؿیذى لجبع ًحَُ
اي ستجِ
ثَدى داس هبسن
پضٗٛؼ ٛای یافتٚ
آهبس دس .ؿَد هی اػتٌجبعی آهبس ٍ تَكیفی آهبس اص حبكل ّبي یبفتِ ؿبهل ّب یبفتِ ایي
هیـَد اػتفبدُ خذاٍل اص تَكیفی  « .یه دادّْبي اًذاصّگیشي ٍ ػٌدؾ اثضاس هْوتشیي اص خذاٍل
ػبختي ػٌدـپزیش ٍ ووی خذاٍلًْ ،بیی ّذف .هیأیٌذ ؿوبس ثِ اختوبػی اًؼبًی ،تحمیك
اػت آى اص دلیمی تلَیش اسائِ ٍ اهىبى حذ ػش تب هغبلؼِ هَسد ٍالؼیت  1990 ( ».ػبسٍخبًی: ،
.گشفت كَست اػتٌجبعی ،آهبس ووه ثب ًیض ّب دادُ تحلیل ٍ تدضیِ 119 (.
.ویفی ّبي یبفتِ -الف
.هیذاًی هغبلؼِ اص حبكل ّبي یبفتِ -1
یبفتي دًجبل ثِ هحمك هلبحجِ ،ایي دس .ؿذ آٍسدُ ػول ثِ هلبحجِ ًفش  92اص ثخؾ ایي دس
وِ ػَاسضی صیجبیی ،ػول اًدبم اص پبػخگَ اًگیضُ هـَق ،ػولًَ ،ع لجیل ،اص ّبیی پشػؾ پبػخ
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دس هلبحجِ ،ایي ٍالغ دس .ثَد  ٍ...ػول ّضیٌِ اػت ،ؿذُ هَاخِ آًْب ثب ػول اص پغ پبػخگَ
.گشفت كَست ثبص پشػـٌبهِ چبسچَة
.اػٌبدي هغبلؼِ اص حبكل ّبي یبفتِ -2
آًْب ثجت ٍ تحمیك ،هَضَع ثِ هشثَط ًبهْْبي پبیبى ٍ همبالت وتت ،هغبلؼِ اص پغ هحمك
وبسثشد اص ایی ًوًَِ ً.وَد آٍسي خوغ سا خَد ًیبص هَسد اعالػبت ثشداسي ،فیؾ تىٌیه ووه ثِ
ً.وَد هـبّذُ تحمیك پیـیٌِ دس تَاى هی سا اعالػبت ایي
.تجلیغبتی ثشٍؿَسّبي تحلیل اص حبكل ّبي یبفتِ -1
اًَاع ثب ساثغِ دس ثیوبسػتبًی ثشٍؿَسّبي فشوالف ،گفتوبى تحلیل سٍؽ ثِ اػتٌبد ثب تحمیك ایي دس
.گشفتٌذ لشاس ثشسػی هَسد چـن صیجبیی خشاحی
ؿبهل خَد وِ گفتوبى ،تحلیل ػغَح هتي ،گضیذُ هَضَع ،ػٌذ ،وذ ؿبهل گفتوبى تحلیل خذٍل
تَكیفی ٍ آهشاًِ گشاهشي ػغح  0ؿبهل وِ گشاهشي ػغح ( 0گفتوبًی ،اسخبػبت ٍ:اطُ ػتَى ػِ
خذٍل ثَدى گؼتشدُ ػلت ثِ .اػت گفتوبًی ثیي پیًَذّبي :هتٌی هٌبثغ ػغح ( 9ثبؿذ ،هی
.ؿَد هی پشداختِ آى اص وَتبّی خالكِ ثِ گفتوبى تحلیل
 1131تٜار ؽؾِ ٗ ،تیغت ؽْارٛ ٙفتِ ،عاً اختْاػی ،پضٗٛؼ فقَٖاّة 12
تثَیغاتی تزٗؽ٘رٛای تحَیٌ خذًٗ  2:ؽْار ٙخذًٗ
ػٌذ وذ
هَضَع

هتي گضیذُ
گفتوبى تحلیل ػغَح
(فشوالف تمؼیوجٌذي ثش هجتٌی)
ٍ:اطُ ػغح
اسخبػبت
گفتوبًی
گشاهشي ػغح
هٌبثغ ػغح
:هتٌی
ثیي پیًَذّبي
گفتوبًی
121
چـن ًگیي
ثب سا خَد چـوبى
خَاّش اص خلَّبي
.ثیبساییذ
آسایؾ
آهشاًِ
ثْوثبثِ صیجبیی
ثشػبخت
اختوبػی
021
سًگ تغییش
چـن
فشد ّش چـن سًگ
ػٌجیِ سًگ اص ًبؿی
ػٌجیِ .اػت ) ( Iris
سًگذاًْذاس ثخؾ
آى سًگ ٍ ثَدُ چـن
ثِ وِ اػت كفبتی اص
ثؼتگی طًی هبّیت
.داسد
طًتیه
تَكیفی
صًتیه
921
خشاحی ػول
پله صیجبیی
پالػتیه خشاحی ػول

ثشداؿتي ثشاي پلىْب
ثشداؿتي ٍ پلىْب پف
آًْب اضبفی پَػت
ّذف ٍ ؿذُ عشاحی
ػبختي آى،خَاى اكلی
.اػت افشاد چْشّی
خَاًؼبصي
تَكیفی
ثشػبخت
ثِ ًبصیجبییثیوبسي هثبثْی
120
ثَتَوغ
ثش هؼتمیوبً Botox
ایدبد ػضالت سٍي
هی اثش چیٌْب وٌٌذُ.وٌذ
ػضالت -چیي
تَكیفی
هذاخالت
ثذًْبي :پضؿىی
سام
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.ووی ّبي یبفتِ -ة
.تَكیفی آهبس اص حبكل ّبي یبفتِ -1
ؿذ ػَال ًفش  052اص چـن ،صیجبیی خشاحی ثِ صًبى گشایؾ ثش هَثش ػَاهل ثشسػی هٌظَس ثِ
 9فوتَلیضیه- ،لیضیه خشاحی وِ وؼبًی  10 %پبػخگَیبى هیبى اص وِ  /خشاحی وِ وؼبًی 11 %
ً 9یض ٍ الصن  /سًگ تغییش خشاحی وِ وؼبًی توبم ٍ چـوی داخل لٌض خشاحی وِ وؼبًی 11 %
. 5داسًذ ػبل  03تب  02اًذ ،دادُ اًدبم سا چـن دس ًگیي گزاؿتي ٍ چـن  /وِ وؼبًی 51 %
.ثبؿٌذ هی ثبال ثِ ػبل  52اًذ ،دادُ اًدبم چـن دٍس ثَتبوغ ٍ ثلفبسٍپالػتی
. 1اًذ دادُ اًدبم فوتَلیضیه -لیضیه خشاحی داسًذ ،دیپلن تحلیالت وِ وؼبًی %55/ %12
اًذ ،دادُ اًدبم چـوی داخل لٌض خشاحی وِ وؼبًی  52 %اًذ ،دادُ اًدبم الصن خشاحی وِ وؼبًی
وِ وؼبًی  12 %اًذ ،دادُ اًدبم چـن دٍس ثَتبوغ ٍ ثلفبسٍپالػتی خشاحی وِ وؼبًی %19/1
 ٍ 1دادّبًذ اًدبم چـن سًگ تغییش خشاحی  /داساي گزاؿتٌذ ،چـن دس ًگیي وِ وؼبًی 11 %
ّ.ؼتٌذ وبسؿٌبػی تحلیالت
ّ. 3ؼتٌذ ؿبغل اًذ ،دادُ اًدبم فوتَلیضیه -لیضیه خشاحی وِ وؼبًی  / %19وِ وؼبًی 99 %
ّؼتٌذ ،ثبصًـؼتِ وِ وؼبًی ّ. 52 %ؼتٌذ تحلیل ثِ هـغَل اًذ ،دادُ اًدبم الصن خشاحی

ثلفبسٍ خشاحی ّؼتٌذ ،ثبصًـؼتِ وِ وؼبًی . 05 %اًذ دادُ اًدبم چـوی داخل لٌض خشاحیسًگ تغییش خشاحی ّؼتٌذ ،ؿبغل وِ وؼبًی . 12 %دادّبًذ اًدبم چـن دٍس ثَتبوغ ٍ پالػتی
ّ.ؼتٌذ ؿبغل اًذ ،گزاؿتِ چـن دس ًگیي وِ وؼبًی توبم ٍ اًذ دادُ اًدبم چـن
 ٍ 9اًذ دادُ اًدبم فوتَلیضیه -لیضیه خشاحی وِ وؼبًی  / %11خشاحی وِ وؼبًی 11 %
 1اًذ ،دادُ اًدبم الصن  /وؼبًی  12 %اًذ ،دادُ اًدبم چـوی داخل لٌض خشاحی وِ وؼبًی 55 %
. 0اػت تَهبى ّضاس  522اص ووتش دسآهذؿبى اًذ ،دادُ اًدبم چـن سًگ تغییش خشاحی وِ %91/
چـن دٍس ثَتبوغ ٍ ثلفبسٍپالػتی خشاحی اػت ،هیلیَى دٍ تب یه ثیي دسآهذؿبى وِ وؼبًی
هیلیَى دٍ تب یه ثیي دسآهذؿبى اًذ ،گزاؿتِ چـن دس ًگیي وِ وؼبًی توبم .اًذ دادُ اًدبم
.اػت
 1اًذ ،دادُ اًدبم فوتَلیضیه -لیضیه خشاحی وِ وؼبًی  / %51الصن خشاحی وِ وؼبًی 11 %
 ٍ 1اًذ دادُ اًدبم چـن سًگ تغییش خشاحی وِ وؼبًی توبم اًذ ،دادُ اًدبم ً /گیي وِ وؼبًی 11 %
ّ. 1ؼتٌذ هدشد اًذ ،گزاؿتِ چـن دس  /دٍس ثَتبوغ ٍ ثلفبسٍپالػتی خشاحی هتأّل ،افشاد 09 %
.دادّبًذ اًدبم چـن
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.اعتٖثاعی آّار اس حافٌ یافتٜٜای -2
ٗخ٘د ارتثاط چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚىزایؼ ّیشآ ٗ اختْاػی-اقتقادی پایيا ٙتیٔ  1.فزضیٚ
.دارد
تا اختْاػی -اقتقادی پایيا ٙؽذ؛ تأییذ اًٗ فزضی ٚمّ ٚیذٛذ ٕؾآ اعتٖثاعی آّار ٕتایح
راتغ ٚایٔ ؽذت  ) Sig=0.00 (،دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ
پایيا ٙچقذر ٛز دیيز ػثارت ت. ٚتاؽذ ّی ّغتقیِ ّتغیز دٗ تیٔ راتغ ٚخٜت ٗ (  ) r=0.19ضؼیف
افشایؼ إٓآ چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ّیشآ تاؽذ ،تاالتز افزاد اختْاػی -اقتقادی
 .تاٍؼنظ ٗ یاتذ ّی
.دارد ٗخ٘د راتغ ٚچؾِ سیثایی خزاحی ت ٚىزایؼ ّٗیشآ ؽخقیت ٗ فزٖٛو تیٔ  0.فزضیٚ
ّؼٖاداری راتغ ٚچؾِ سیثایی خزاحی ٗ ٕفظ ت ٚاػتْاد ّیشآ تیٔ مّ ٚیزعذ ٕظز ت-1-0 ٚ
.دارد ٗخ٘د
 ) 0فزضی ٚم ٚدٛذ ّی ٕؾآ اعتٖثاعی آّار ٕتایح  -تا ٕفظ ت ٚاػتْاد ّیشآ ٕؾذ؛ تأییذ (1
)ٕ ) Sig=0.17 .ذارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ
راتغ ٚچؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ٗ ٕ٘ىزایی تّ ٚیٌ تیٔ مّ ٚیزعذ ٕظز ت-0-0 ٚ
.دارد ٗخ٘د ّؼٖاداری
 ) 0فزضی ٚم ٚدٛذ ّی ٕؾآ اعتٖثاعی آّار ٕتایح  -ىزایؼ تا ٕ٘ىزایی تّ ٚیٌ ؽذ؛ تأییذ (0
ّت٘عظ راتغ ٚایٔ ؽذت  ) Sig=0.00 (،دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ
تّ ٚیٌ چقذر ٛز دیيز ػثارت ت. ٚتاؽذ ّی ّغتقیِ ّتغیز دٗ تیٔ راتغ ٚخٜت ٗ ( =2201( r
ٗ یاتذ ّی افشایؼ إٓآ چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ّیشآ تاؽذ ،تاالتز افزاد ٕ٘ىزایی
 .تاٍؼنظ

چؾِ سیثایی خزاحی ٗ ْٛغاالٓ ٗ دٗعتآ ْٛغز ،اس تأثیزپذیزی تیٔ ّیزعذ ٕظز ت-9-0 ٚ
.دارد ٗخ٘د ّؼٖاداری راتغٚ
 ) 0فزضی ٚم ٚدٛذ ّی ٕؾآ اعتٖثاعی آّار ٕتایح  -دٗعتآ ْٛغز ،اس تاثیزپذیزی ؽذ؛ تأییذ (9
) ) Sig=0.00 ،دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ تا ْٛغاالٓ ٗ
دیيز ػثارت ت. ٚتاؽذ ّی ّغتقیِ ّتغیز دٗ تیٔ راتغ ٚخٜت ٗ ( = ) 2211 rق٘ی راتغ ٚایٔ ؽذت
خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ّیشآ تاؽذ ،تاالتز ْٛغاالٓ ٗ دٗعتآ ْٛغز ،اس تاثیزپذیزی چقذر ٛز
 .تاٍؼنظ ٗ یاتذ ّی افشایؼ إٓآ چؾِ سیثایی
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چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ٗ ّغَ٘ب ْٛغز یافتٔ آرّآ تیٔ ّیزعذ ٕظز ت-1-0 ٚ
.دارد ٗخ٘د ّؼٖاداری راتغٚ
 ) 0فزضی ٚم ٚدٛذ ّی ٕؾآ اعتٖثاعی آّار ٕتایح ّ -غَ٘ب ْٛغز یافتٔ آرّآ ؽذ؛ تأییذ (1
راتغ ٚایٔ ؽذت  ) Sig=0.00 (،دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ تا
آرّآ چقذر ٛز دیيز ػثارت ت. ٚتاؽذ ّی ّغتقیِ ّتغیز دٗ تیٔ راتغ ٚخٜت ٗ ( = ) 2291 rق٘ی
ّی افشایؼ إٓآ چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ّیشآ تاؽذ ،تاالتز ّغَ٘ب ْٛغز یافتٔ
 .تاٍؼنظ ٗ یاتذ
خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ تا خْؼی رعإٜٜای اس اعتفادّ ٙیشآ تیٔ ّیزعذ ٕظز ت 9. ٚفزضیٚ
.دارد ٗخ٘د ّؼٖاداری راتغ ٚچؾِ سیثایی
رعإٜٜای اس اعتفادّ ٙیشآ ؽذ؛ تأییذ عُ٘ فزضی ٚمّ ٚیذٛذ ٕؾآ اعتٖثاعی آّار ٕتایح
ؽذت  ) Sig=0.00 (،دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ تا خْؼی
ٛز دیيز ػثارت ت. ٚتاؽذ ّی ّغتقیِ ّتغیز دٗ تیٔ راتغ ٚخٜت ٗ ( =ّ ) 2295 rت٘عظ راتغ ٚایٔ
چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ّیشآ تاؽذ ،تاالتز خْؼی رعإٜٜای اس اعتفادّ ٙیشآ چقذر
 .تاٍؼنظ ٗ یاتذ ّی افشایؼ إٓآ
راتغ ٚچؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ٗ تذٓ ّذیزیت تیٔ ّیزعذ ٕظز ت 1. ٚفزضیٚ
.دارد ٗخ٘د ّؼٖاداری
سٕآ ىزایؼ تا تذٓ ّذیزیت ؽذ؛ تأییذ چٜارُ فزضی ٚم ٚدٛذ ّی ٕؾآ اعتٖثاعی آّار ٕتایح
ق٘ی ٕغثتا راتغ ٚایٔ ؽذت  ) Sig=0.00 (،دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی تٚ
تذٓ ّذیزیت چقذر ٛز دیيز ػثارت تّ. ٚیثاؽذ ّغتقیِ ّتغیز دٗ تیٔ راتغ ٚخٜت ٗ ( =2299( r
 .تاٍؼنظ ٗ یاتذ ّی افشایؼ إٓآ چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ّیشآ تاؽذ ،تاالتز
ّغیز تحَیٌ عزیق اس ٗاتغتّ ،ٚتغیز تا ّغتقٌ ّتغیزٛای ّیآ ْٛثغتيی راتغ ٚتزرعی اس پظ
.اعت ؽذ ٙدادٕ ٙؾآ ّذً قاٍة در ٗاتغتّ ٚتغیز تا ٗ ینذیيز تا ّغتقٌ ّتغیزٛای ّیآ راتغٚ
ّغتقٌ ّتغیزٛای غیزّغتقیِ ٗ ّغتقیِ ضزایة ٕتایح م ٚؽذ إداُ ّزحَ ٚچٜار در ّغیز تحَیٌ
.اعت آّذ ٙسیز خذًٗ در ٗاتغتّ ٚتغیز تز
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ٗاتغتّ ٚتغیز تز ّغتقٌ ّتغیزٛای غیزّغتقیِ ٗ ّغتقیِ تاثیزات ّدْ٘ع  2:ؽْار ٙخذًٗ

ّغتقٌ ّتغیز
اثزات
ّغتقیِ
اثزات
غیزّغتقیِ
ٗ ّغتقیِ تاثیزات ّدْ٘ع
ّتغیز ٛز غیزّغتقیِ
خإ٘اد ،ٙاس تأثیزپذیزی
ْٛ ٗ ... 2غاالٓ دٗعتآ،
2/99
_
2/99
ٛای رعإ ٚاس اعتفادّ ٙیشآ
خْؼی
_
2/23
2/23
تذٓ ّذیزیت
2/13
2/1
2/03
ْٛغز یافتٔ ت ٚتْایٌ
ّغَ٘ب
2/02
2/23
2/03
اختْاػی -اقتقادی پایياٙ
2/12
2/25
2/15
ٕ٘ىزایی ت ٚتْایٌ
_
2/21
2/21

ٕفظ ت ٚاػتْاد
_
2/29
2/29
:تاؽذ ّی سیز ف٘رت ت ٚتحقیق ّذً رىزعیٕ٘ی ضزایة ٕٜایت در مٚ
تحقیق ّذً رىزعیٕ٘ی ضزایة  1:ؽْار ٙؽنٌ
 ... 12چؾِ ،سیثایی ٛای خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ اختْاػی ػ٘اٌّ ؽٖاختی خاّؼ ٚتزرعی

ٕتایح
افشایؼ ت ٚرٗ اختْاػی ػزف ٚدر سٕآ حض٘ر اّزٗسی ،خ٘اّغ ؽذٓ ّذرٓ ٗ سّآ ىذؽت تا
مٕ ٚح٘ی تْٕ٘ ٚد ،ٙفزا ِٛرا سٕآ ٕیاسٛای در تغییز ّ٘خثات اّز ایٔ .اعت ّؾٜ٘د ماّالً ٗ ت٘دٙ
تغییز ،ایٔ ْٕٕ٘ ٚتارستزیٔ ْٕ.ینٖٖذ فزٗىذار خ٘د ٕفظ ػشت افشایؼ تزای تالؽی ٛیچ اس إٜٓا
ّ.یثاؽذ چؾِ سیثایی خزاحی خَْ ٚاس سیثایی خزاحیٜای إ٘اع ت ٚسٕآ ىزایؼ
ریغل اس ٗ ت٘د ٙخذیذتز خزاحیٜا عایز تٕ ٚغثت چؾِ ،سیثایی خزاحی ایٖن ٚت ٚت٘خ ٚتا
تزرعی ّ٘رد را سیثایی خزاحی ٕ٘ع ایٔ ت ٚسٕآ ىزایؼ ػٌَ تا ؽذیِ آٓ تز اعت ،تزخ٘ردار تاالیی
.خغتیِ ّذد مْی ٗ میفی تحقیق رٗػ دٗ اس ّٖظ٘ر تذیٔ .دٛیِ قزار
تحَیٌ ٗ (اعت ّقاحثّ ٗ ٚؾاٛذ ٙؽاٌّ مّ )ٚیذإی ّغاٍؼ ٚرٗػ دٗ اس میفی ،رٗػ در
:دٛذ ّی ٕؾآ ٛا ّقاحثّ ٚتٔ .ؽذ اعتفاد ٙچؾِ ،تخققی خزاحی ّزامش تثَیغاتی تزٗؽ٘رٛای
ت٘د ٙإتظارؽآ ّ٘رد سیثایی ت ٚرعیذٓ ػٌْ ،إداُ اس ؽٕ٘ذىآ ّقاحث ٚامثزیت إيیش ٙمٚ
م ،ٚچزا اعت،
.ؽذٕذ ػٌْ إداُ ت ٚحاضز إٜٓا چؾِ ،سیثایی خزاحی ػٌْ تاالی ٛای ٛشیٖٗ ٚخ٘د تا -1
.دارٕذ رضایت ػٌْ إداُ اس پاعخي٘یآ ،تْاّی تقزیثا -0
ػٌْ ایٔ دارٕذ ،تأمیذ ّدزب پشؽل إتخاب تز م ٚحاً ػیٔ در ؽٕ٘ذىآ ّقاحث ٚتْاّی -9
.مٖٖذ ّی ت٘فیٕ ٚیش دیيزآ ت ٚرا
:تاؽذ ّی ّ ِٜپیاُ دٗ حاٗی تثَیغاتی تزٗؽ٘رٛای
ّ.یيیزد قزار تثَیغ ّ٘رد اٗ ت٘عیَ ٚسیثایی م ٚاعت سٓ ت ٚىٕ٘ ٚؽی ٕيا-1 ٙ
.اعت سیثایی اتض ٙسٓ م ٚرعإذ ّی را ّغَة ایٔ -0
ٗ پزعؾٖاّ ٚتٖظیِ اس پظ ؽ٘دّ ،ی اعتٖثاعی آّار ٗ ت٘فیفی آّار ؽاٌّ م ٚمْی تخؼ در
اس  90 %م: ٚدٛذ ّی ٕؾآ ت٘فیفی آّار .ؽذ حافٌ سیز ٕتایح ٕفز  052ت٘عظ آٓ تنْیٌ
چؾِ سیثایی خزاحی ػٌْ إٓآ  ٗ 19 %ت٘دٕذ داد ٙإداُ چؾِ سیثایی خزاحی ػٌْ پاعخي٘یآ
تیؾتز إذ ،داد ٙإداُ چؾِ سیثایی خزاحی ػٌْ م ٚپاعخي٘یإی ّیآ اس .ت٘دٕذ ٕذاد ٙإداُ را
ٗ چؾِ رٕو تغیز إٓآ اس مْی تؼذاد ٗ إذ داد ٙإداُ فْتٍ٘یشیل ٍ-یشیل خزاحی ػٌْ إٓآ،
داد ٙإداُ فْتٍ٘یشیل ٍ-یشیل خزاحی م ٚمغإی . 10 %إذ داد ٙإداُ را چؾِ در ٕيیٔ ىذاؽتٔ
 9إذٕ 9 / ،یش ٗ السك خزاحی م ٚمغإی  / 11 %إداُ چؾْی داخٌ ٍٖش خزاحی م ٚمغإی 11 %
إذ ،داد ٙإداُ را چؾِ در ٕيیٔ ىذاؽتٔ ٗ چؾِ رٕو تغییز خزاحی م ٚمغإی تْاُ ٗ إذ دادٙ
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. 5دارٕذ عاً  03تا  52 / 02إذ ،داد ٙإداُ چؾِ دٗر ت٘تامظ ٗ تَفارٗپالعتی م ٚمغإی 51 %
.تاؽٖذ ّی تاال ت ٚعاً
. 1إذ داد ٙإداُ فْتٍ٘یشیل ٍ-یشیل خزاحی دارٕذ ،دیپَِ تحقیالت م ٚمغإی %55/ %12
إذ ،داد ٙإداُ چؾْی داخٌ ٍٖش خزاحی م ٚمغإی  52 %إذ ،داد ٙإداُ السك خزاحی م ٚمغإی
م ٚمغإی  12 %إذ ،داد ٙإداُ چؾِ دٗر ت٘تامظ ٗ تَفارٗپالعتی خزاحی م ٚمغإی %19/1
 ٗ 1دادٛإذ إداُ چؾِ رٕو تغییز خزاحی  /دارای ىذاؽتٖذ ،چؾِ در ٕيیٔ م ٚمغإی 11 %
ٛ.غتٖذ مارؽٖاعی تحقیالت
ٛ. 3غتٖذ ؽاغٌ إذ ،داد ٙإداُ فْتٍ٘یشیل ٍ-یشیل خزاحی م ٚمغإی  / %19م ٚمغإی 99 %
ٛغتٖذ ،تاسٕؾغت ٚم ٚمغإی ٛ. 52 %غتٖذ تحقیٌ تّ ٚؾغً٘ إذ ،داد ٙإداُ السك خزاحی
پالعتی -تَفارٗ خزاحی ٛغتٖذ ،تاسٕؾغت ٚم ٚمغإی . 05 %إذ داد ٙإداُ چؾْی داخٌ ٍٖش خزاحی
إداُ چؾِ رٕو تغییز خزاحی ٛغتٖذ ،ؽاغٌ م ٚمغإی . 12 %دادٛإذ إداُ چؾِ دٗر ت٘تامظ ٗ
ٛ.غتٖذ ؽاغٌ إذ ،ىذاؽت ٚچؾِ در ٕيیٔ م ٚمغإی تْاُ ٗ إذ دادٙ
 ٗ 9إذ داد ٙإداُ فْتٍ٘یشیل ٍ-یشیل خزاحی م ٚمغإی  / %11السك خزاحی م ٚمغإی 11 %
 1إذ ،داد ٙإداُ  /خزاحی م ٚمغإی  12 %إذ ،داد ٙإداُ چؾْی داخٌ ٍٖش خزاحی م ٚمغإی 55 %
. 0اعت تّ٘آ ٛشار  522اس مْتز درآّذؽآ إذ ،داد ٙإداُ چؾِ رٕو تغییز  /م ٚمغإی 91 %
.إذ داد ٙإداُ چؾِ دٗر ت٘تامظ ٗ تَفارٗپالعتی خزاحی اعتّ ،یَی٘ٓ دٗ تا یل تیٔ درآّذؽآ
.اعت ّیَی٘ٓ دٗ تا یل تیٔ درآّذؽآ إذ ،ىذاؽت ٚچؾِ در ٕيیٔ م ٚمغإی تْاُ
 1إذ ،داد ٙإداُ فْتٍ٘یشیل ٍ-یشیل خزاحی م ٚمغإی  / %51السك خزاحی م ٚمغإی 11 %
 ٗ 1إذ داد ٙإداُ چؾِ رٕو تغییز خزاحی م ٚمغإی تْاُ إذ ،داد ٙإداُ ٕ /يیٔ م ٚمغإی 11 %
ٛ. 1غتٖذ ّدزد إذ ،ىذاؽت ٚچؾِ در  /دٗر ت٘تامظ ٗ تَفارٗپالعتی خزاحی ّتأ ،ٌٛافزاد 09 %
.دادٛإذ إداُ چؾِ
تاالیی ریغل اس ٗ ت٘د ٙخذیذتز خزاحیٜا عایز تٕ ٚغثت چؾِ ،سیثایی خزاحی ایٖن ٚت ٚتات٘خٚ
قزار تزرعی ّ٘رد را سیثایی خزاحی ٕ٘ع ایٔ ت ٚسٕآ ىزایؼ ػٌَ تا ؽذیِ آٓ تز اعت ،تزخ٘ردار
.ؽذ حافٌ سیز ٕتایح ٕفز  052ت٘عظ آٓ تنْیٌ ٗ پزعؾٖاّ ٚتٖظیِ اس پظ راعتا ،ایٔ در .دٛیِ
ٗخ٘د ارتثاط چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚىزایؼ ّیشآ ٗ اختْاػی-اقتقادی پایيا ٙتیٔ  1.فزضیٚ
.دارد
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تا ّ Sig=0.00 ،ؼٖاداری عغح تا درفذ  35اعْیٖآ فافَ ٚدر اختْاػی -اقتقادی پایياٙ
آّذ ،ٙدعت تٕ ٚتایح راتغ ٚایٔ در .دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ
ى٘یذ ّی سّیٖ ٚایٔ در م- ٚت٘ردی٘ پیز ٕظزی ٚتا  « :تٍ٘یذ ٗ اعت فیشینی عزّای ٚیل ّإٖذ تذٓ
امتغاب تذّٓ ،ذیزیت اس ٛذف ْٛچٖیٔ ٗ تاؽذ ّی تذٓ ىغتزػ ٗ رؽذ ىزٗ در عزّای ٚایٔ
اعت اختْاػی ٗپایياّٖ ٙشٍت  1339 ( ».ؽیَیٖو : ،خ٘إی  ) 1993 ( ِٛػغایی ٛای یافت101 ( ٗ ٚ
.دارد

.دارد ٗخ٘د راتغ ٚچؾِ سیثایی خزاحی ت ٚىزایؼ ّیشآ ٗ ؽخقیت ٗ فزٖٛو تیٔ  0.فزضیٚ
ّؼٖاداری راتغ ٚچؾِ سیثایی خزاحی ٗ ٕفظ ت ٚاػتْاد ّیشآ تیٔ مّ ٚیزعذ ٕظز ت-1-0 ٚ
.دارد ٗخ٘د
ىزایؼ تا ّ Sig=0.17 ،ؼٖاداری عغح تا درفذ  35اعْیٖآ فافَ ٚدر ٕفظ ت ٚاػتْاد ّیشآ
ٕ.ذارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ
چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ٗ ٕ٘ىزایی تّ ٚیٌ تیٔ مّ ٚیزعذ ٕظز ت-0-0 ٚ
.دارد ٗخ٘د ّؼٖاداری راتغٚ
سٕآ ىزایؼ تا ّ Sig=0.00 ،ؼٖاداری عغح تا درفذ  35اعْیٖآ فافَ ٚدر ٕ٘ىزایی تّ ٚیٌ
ٕظزی ٚتا آّذ ،ٙدعت تٕ ٚتایح راتغ ٚایٔ در .دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی تٚ
مٖذ ّی تیآ م- ٚپارعٕ٘ش  ٗ « :فزٖٛيی تغییزات در ّْٜی ٕقؼ تنٍٖ٘٘صی ٗ ،دإؼ در ٕ٘آٗری
عاسی ینغآ تزای افزاد ٕتید ٚدر .اعت ت٘د ٙخاّؼ ٚدر تح٘الت اعاعی ػاٌّ ٗ دارد ٛا ارسػ
سٕٖذ ّی خ٘د ظاٛز در تغییز ت ٚدعت خاّؼ ،ٚتا خ٘د ّ -».قذط ٗ ٕ٘ری خ٘اخٛ ٚای یافتٗ ٚ
( .دارد خ٘إی ٗ ) 1930 ( ِٛراّیٖی ٗ ( 1999
چؾِ سیثایی خزاحی ٗ ْٛغاالٓ ٗ دٗعتآ ْٛغز ،اس تاثیزپذیزی تیٔ ّیزعذ ٕظز ت-9-0 ٚ
.دارد ٗخ٘د ّؼٖاداری راتغٚ
ّؼٖاداری عغح تا درفذ  35اعْیٖآ فافَ ٚدر ْٛغاالٓ ٗ دٗعتآ ْٛغز ،اس تأثیزپذیزی
راتغ ٚایٔ در .دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ تا Sig=0.00 ،
خٖث ٚتز فزدیٛ ،ای ٗیضىی اس تیؾتز -اعپزیٖو خإ٘اد ٙعیغتْی ٕظزی ٚتا آّذ ،ٙدعت تٕ ٚتایح
 ) 1993ػغایی ٛای یافت- ٗ ٚؽ٘د ّی ت٘خْٛ ٚغاالٓ ٗ ْٛغزآ ٗ خإ٘اد ٙاػضای تؼاَّی ٛای )
.دارد خ٘إی ِٛ
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سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ٗ ّغَ٘ب ْٛغز یافتٔ آرّآ تیٔ ّیزعذ ٕظز ت-1-0 ٚ
.دارد ٗخ٘د ّؼٖاداری راتغ ٚچؾِ
تا ّ Sig=0.00 ،ؼٖاداری عغح تا درفذ  35اعْیٖآ فافَ ٚدر ّغَ٘ب ْٛغز یافتٔ آرّآ
آّذ ،ٙدعت تٕ ٚتایح راتغ ٚایٔ در .دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ
.دارد خ٘إی ٗ ) 1391 ( ِٛاٍزد ٛای یافت ٚتا
خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ تا خْؼی رعإٜٜای اس اعتفادّ ٙیشآ تیٔ ّیزعذ ٕظز ت 9. ٚفزضیٚ
.دارد ٗخ٘د ّؼٖاداری راتغ ٚچؾِ سیثایی
ّؼٖاداری عغح تا درفذ  35اعْیٖآ فافَ ٚدر خْؼی رعإٜٜای اس اعتفادّ ٙیشآ
راتغ ٚایٔ در .دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ تا Sig=0.00 ،
ّینٖذ تیآ م– ٚىیذٕش إٓتٕ٘ی ٕظزی ٚتا آّذ ،ٙدعت تٕ ٚتایح  « :عزی یل ای خاّؼٛ ٚز در
ّی قزار تثَیغ ّ٘رد سٕآّ٘ ،رد در چٜز ٗ ٙإذاُ سیثایی خق٘فیات تا ارتثاط در فزٖٛيی اٍي٘ٛای
عزیق اس م ٚاٍََْی تیٔ عغح در غزتی فزٖٛيی اٍي٘ٛای ىغتزد ٙإتؾار پذیذ ٙت ٚت٘خ ٚتا .ىیزد
ارتثاعیٕ٘ ،یٔ ٛای تنٍٖ٘٘صی ٗ (ٕظارت تذٗٓ ٗ غیزرعْی خْؼی ٛای رعإ )ٚخْؼی ٛای رعإٚ

ّغَ٘ب ٗ آً ایذ ٙتذٕی ٛای إذاس ٗ ٙاؽناً تا ّزتثظ خاؿ ارسؽٜای ّیيزدد ،تغٜیٌ ٗ تؾذیذ
ّختَف ،خ٘اّغ در سٕآ ٗیض ٙت ٚافزاد ،رفتارٛای ارسؽٜا ىٕ٘ ٚایٔ مّ ٚیيیزد قزار تأمیذ ّ٘رد
ىذارد ّی تأثیز ». -.دارد خ٘إی  ) 1313 ( ِٛتٔ ٗ (  ) 1993افؾارم ٗ ٜٔتالٍی ٛای یافتٗ ٚ
راتغ ٚچؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ ٗ تذٓ ّذیزیت تیٔ ّیزعذ ٕظز ت 1. ٚفزضیٚ
.دارد ٗخ٘د ّؼٖاداری
ت ٚسٕآ ىزایؼ تا ّ Sig=0.00 ،ؼٖاداری عغح تا درفذ  35اعْیٖآ فافَ ٚدر تذٓ ّذیزیت
ف٘م٘ ٕظزی ٚتا آّذ ،ٙدعت تٕ ٚتایح راتغ ٚایٔ در .دارد ّؼٖاداری ْٛثغتيی چؾِ سیثایی خزاحی
اعت ّؼتقذ م « : - ٚتحت افزاد ٕتید ٚدر ّ.یؾ٘د تذٓ پزٗرػ ّ٘خة تذٓ ،درآٗردٓ مٖتزً تٚ
ت ٗ ٚآٗرد ٙدر مٖتزً ت ٚرا آٓ تا ّینٖٖذ مار تذٕٜایؾآ رٗی تز اختْاػی فزٖٛيی ،ػ٘اٌّ تأثیز
تزعٖذ رضایت حظ  1999 ( ».ف٘م٘ ) 1993 ( ِٛ : ،صیإپ٘ر ٗ رتإی آرا ،می٘آ ٛای یافت112 (- ٗ ٚ
.دارد خ٘إی
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تحقیق ٛای فزضی ٚتزرعی تٖذی خْغ  2:ؽْار ٙخذًٗ
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1
تذٓ ّذیزیت
2/222
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2/99
0
ْٛغز ،اس تاثیزپذیزی" رعذّ ،ی ٕظز تّ٘ ٚردٕظزٛ ،ای فزضی ٚتزرعی اس پظ تٖاتزایٔ،
آٓ اس پظ ٗ اعت چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚسٕآ ىزایؼ در ػاٌّ ّ٘ثزتزیٔ "ْٛغاالٓ ٗ دٗعتآ
ّیشآ ّغَ٘بْٛ ،غز یافتٔ آرّآ ػ٘اٌّ چٖیٔ. ِٛ ،دارد قزار دُٗ رتث ٚدر "تذٓ ّذیزیت "ػاٌّ
ٕفظ ت ٚاػتْاد ّیشآ ٗ اختْاػی-اقتقادی پایيإ٘ ٙىزایی ،تّ ٚیٌ خْؼی ،رعإٜٜای اس اعتفادٙ
.دارٕذ قزار تؼذی ٛای رتث ٚدر تزتیة تٚ
ت ٚفزضیٜٜا ،قثً٘ یا رد آٓ دٕثاً ت ٗ ٚپزعؾٖاّ ٚاس آّذ ٙدعت تٕ ٚتایح تزرعی تز ػالٗٙ
تحَیٌ تنٖیل اس تٜزٛيیزی تا چؾِ سیثایی خزاحیٜای إ٘اع تّ ٚزت٘ط تزٗؽ٘رٛای تزرعی
خٖث ٚاس ّیت٘آ را چؾِ سیثایی-خزاحی تزٗؽ٘رٛای .ؽذ پزداخت ٚىفتْآ « تیٔ پیٕ٘ذٛای

ىفتْإی » .داد قزار تزرعی ّ٘رد
چؾِ ٕيیٔ تزٗؽ٘ر در ىفتْإی تیٔ پیٕ٘ذٛای پزمارتزدتزیٔ « عاخت تز ّثات ٚت ٚسیثایی
اختْاػی » ٗ « ٛضّٕ٘ی ّثات ٚت ٚپشؽنی ٕٜاد » ت ٚاختْاػی عاخت تز ّثات ٚت ٚسیثاییّ.یثاؽٖذ
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خاّؼ ٚدر سیثایی خَٜ٘ٛای ّؾاٛذ ٙتا افزاد ٗاقغ در ّ.یثاؽذ  1یادىیزی ٕظزی ٚدٖٛذٕ ٙؾآ ٕ٘ػی
ّ.یؾ٘د تق٘یت إٜٓا در تْایش ایٔ داؽتٔ اختیار در ّیٌ ٕاخ٘اعتّ ٗ ٚیآّ٘سٕذ را آٓ رعإٜٜا ،یا ٗ
ىفتْإی تیٔ پیٕ٘ذ مارىیزی ت ٚتا ٕ٘یغٖذْٛ ٙچٖیٔ « ٛضّٕ٘ی ّثات ٚت ٚپشؽنی ٕٜاد » در عؼی
سیثایی خزاحی ایٔ ػ٘ارك اس ٕاؽی ٕيزإیٜای اس ّینٖذ تالػ ٗ داؽت ٚخ٘إٖذ ٙاػتْاد خَة
.تناٛذ خذیذ
چؾِ رٕو تغییز تزٗؽ٘ر در ىفتْإی تیٔ پیٕ٘ذ پزمارتزدتزیٔ « تْایش ّثات ٚت ٚسیثایی » .اعت
ت٘دٓ ،فزد تّٖ ٚحقز ت ٚافزاد ّیٌ اس اعتفاد ٙتا ٕ٘یغٖذ ٙمّ ٚیذٛذ ٕؾآ ىفتْإی تیٔ پیٕ٘ذ ایٔ
ػٌْ تزٗؽ٘رٛای در ىفتْإی تیٔ پیٕ٘ذٛای پزمارتزدتزیٔ .دارد خ٘إٖذىآ ٕظز خَة در عؼی
ت٘تامظ ٗ (تَفارٗپالعتی) پَل سیثایی خزاحی « تیْاری ّثات ٚتٕ ٚاسیثایی عاخت تز » ّ.یثاؽذ
ىفتْإی تیٔ پیٕ٘ذ خزاحیٜا ایٔ ّاٛیت ىزفتٔ ٕظز در تا « تیْاری ّثات ٚتٕ ٚاسیثایی » قاتٌ
ػٖ٘آ تحت ّیؾ٘د ْٕایآ افزاد چٜز ٙدر سّآ ىذر تا مٕ ٚاسیثاییٜایی درٗاقغ ّ.یثاؽذ تحَیٌ
ّ.یؾ٘د تزعزف خزاحیٜا ایٔ تا تیْاری ،یل
راٛنارٛا
 03عٖی تاس ٙدر تحقیق یافتٜٜای ت ٚتات٘خ - ٚخزاحی ػٌْ ت ٚتیؾتزی ىزایؼ افزاد -1 02 ،
تثؼات پیزاّ٘ٓ السُ آّ٘سؽٜای دختزإّ ،ٚذارط ّیؾ٘د،در پیؾٖٜاد ٍذا دارٕذ ،چؾِ سیثایی
.ؽ٘د خَ٘ىیزی ػَْٜا ىٕ٘ ٚایٔ تٕ ٚاّؼقً٘ ىزایؼ اس تا ىزدد ارائ ٚسیثایی خزاحی
سیثایی خزاحی ت ٚتإ٘آ ىزایؼ ػٌَ (،تٜزآ  ) 1ؽْیزإات ّٖغق ٚدر ىزفت ٚف٘رت تحقیق -0
اعتإٜا ّزامش عایز در تحقیق ایٔ ّیؾ٘د ،پیؾٖٜاد ٍذا اعت داد ٙقزار تزرعی ّ٘رد را چؾِ
.ىیزد إداُ ٕیش ٛا ؽٜزعتآ یا
ّیؾ٘د ،پیؾٖٜاد ػَْٜا ٕ٘ع ایٔ داٗعَثآ ت ٚسیثایی خزاحیٜای ّاٛیت ٗ ٛذف ت ٚتات٘خ-9 ٚ
پشؽنآ ،ت٘عظ ؽذ ٙارائ ٚدعت٘رات ت ٗ ٚمٖٖذ ّزاخؼّ ٚتخقـ ٗ ّدزب پشؽنآ ت ٚمٚ
.مٖٖذ مافی ت٘خٚ
ّیؾ٘د ،إداُ سیثایی خزاحیٜای إداُ تزای م ٚىغتزدٛای تثَیغات ىزفتٔ ٕظز در تا -1
اس تزخی خثزإٖاپذیز تثؼات اس را افزاد اعالػزعإی ٗ ،آّ٘سػ عزیق اس ّیؾ٘د ،پیؾٖٜاد
.عاسٕذ آىا ٙػَْٜا ایٔ
1. learning theory
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ّیؾ٘د ،پیؾٖٜاد تأثیزىذارّ ،تغیزٛای ت٘دٓ ٗعیغ ٗ تزرعی ّ٘رد ّ٘ض٘ع تاسىی ػَت ت-5 ٚ
عزّای ٚفزٖٛيی ،عزّایْٛ ٚچ٘ٓ ّغتقَی ّتغیزٛای ٗ دیيز ػ٘اٌّ تأثیز ّحققیٔ عایز
قزار تزرعی ّ٘رد را چؾِ سیثایی خزاحی ت ٚافزاد ىزایؼ تز  ٗ ...سٕذىی عثل اختْاػی،

.دٖٛذ
ایٔ ٗ چؾِ ،سیثایی خزاحی خق٘ؿ ت ٚسیثایی خزاحیٜای ت٘دٓ ریغنپذیز ت ٚتات٘خ-1 ٚ
ّزامشی ّیؾ٘د ،پیؾٖٜاد تاؽذ ْٛزا ٙخثزإٖاپذیزی ػ٘ارك تا ّیت٘إذ خزاحی ٛز مٕ ٚنتٚ
.ؽ٘د ایداد تیْارآ ؽنایات ت ٚرعیذىی خٜت
قزار اعتفادّ٘ ٙرد افزاد ظاٛزی تغییز تزای فزفاً سیثایی خزاحیٜای م ٚاعاط ایٔ تز -1
تا یاتذ افشایؼ خإ٘ادٜٛا اعالػات عغح ٛایی ،آّ٘سػ ارائ ٚتا ّیؾ٘د ،پیؾٖٜاد ّیيیزد،
حاً ػیٔ در .دٖٛذ آّ٘سػ را خاّؼ ٚدر ت٘دٓ ّقثً٘ ٗاقؼی ػَت خ٘د فزسٕذآ ت ٚتت٘إٖذ
ػٜذ ٙتز را ٛا آّ٘سػ ایٔ پیيیزی ٗظیف ٚخإ٘اد ٙاس تؼذ خاّؼ ٚاٍٗیٔ ػٖ٘آ تّ ٚذارط
.دارٕذ
ّٖاتغ
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.ت٘تیا ٕؾز تٜزآ ،ثالثیّ ،حغٔ تزخْ ٚؽٖاعی ،خاّؼّ ٚثإی . ) 1991 (،ب م٘ئٔ،
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