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نم 73 -87
تأثیز َّش فزٌّگی بز سزهایِ اجتواعی داًطجَیاى (هطالعِ هَردی :داًطگاُ پیام ًَر هزکش راهسز)
زکتط افكیي هَؾَی چلک 1،اؾتازیاض گطٍُ فلن اعالفات ٍ زاًف قٌاؾی زاًكگاُ پیام ًَض
الْام الؿازات حؿیٌی2،کاضقٌاؼ اضقس هسیطیت زٍلتی ،گطٍُ فلَم تطتیتی زاًكگاُ پیام ًَض
فلیطضا پَضتركیاى 3،کاضقٌاؼ اضقس هسیطیت زٍلتی ،زاًكگاُ آظاز اؾالهی
تاریخ ٍصَل93/4/1 :

تاریخ پذیزش93/11/11 :

چکیذُ:
ایي پػٍّف تا ّسف تطضؾی تأحیط َّـ فطٌّگیی ٍ هللهیِ ّیای آى تیط ؾیطهایِ ارتویافی زاًكیزَیاى اًزیام گطفتیِ اؾیت.ضٍـ تحقیی ،،تَنییهی–
ّوثؿتگی اؾت .راهقِ آهاضی تحقی ،،هتكکل اظ کلیِ زاًكزَیاى هقغـ کاضقٌاؾی زاًكگاُ پیام ًَض ضاهؿیط تَزًیس کیِ تقیساز ً 331هیط تیا اؾیتهازُ اظ
ضٍـ ًوًَِ گیطی تهازفی چٌس هطحلِ ای اًتراب قسًس .تِ هٌؾَض گطزآٍضی زازُ ّا اظ زٍ پطؾكٌاهِ اؾتهازُ قس .1 :پطؾكٌاهِ َّـ فطٌّگی (آًی
ٍ ّوکاضاى .2 )2004 ،پطؾكٌاهِ هحق ،ؾاذتِ ؾطهایِ ارتوافی .ضٍایی پطؾكٌاهِ ّا تَؾظ اؾاتیس زاًكگاُ هَضز اضظیاتی ٍ تاییس قیطاض گطفیت .زازُ ّیا
تا تْطُ گیطی اظ ًطم افعاض ٍ SPSSضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى ٍ تحلیل ضگطؾیَى هَضز تزعیِ ٍ تحلیل قیطاض گطفیتً.تیایذ تیِ زؾیت آهیسُ اظ تحقیی،
ًكاى زاز تیي َّـ فطٌّگی ٍهَلهِ ّای آى (هللهِ قیٌاذتی  ، r= 0/143هللهیِ اًگیعقیی  ، r=0/524هللهیِ فطاقیٌاذتی  ، r=0/594هللهیِ ضفتیاضی
 )r ;0/651تا ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى،اضتثاط هخثت ٍ هقٌازاضی ٍرَز زاضز.
کلیذٍاصُ ّاَّ :ـ فطٌّگی،ؾطهایِ ارتوافی ،زاًكزَیاى.

 .1نویسنده مسئول
elhamsadathosseini@yahoo.com .2
pourbakhshiyan@yahoo.com .3

mousaviaf@gmail.com
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هقذهِ

ایسُ هحَضی ؾطهایِ ارتوافی 1ضا هی تَاى زض ٍاغُ ضاتغِ ذالنِ کطز .افضای راهقِ تا تطقیطاضی تویاؼ تیا یکیسیگط ٍ
پایساض ؾاذتي ایي اضتثاط ،قازض تِ ّوکاضی تا یکسیگط هی قًَس ٍ تِ ایي عطی ،چیعّایی کؿة هی کٌٌس کِ تِ تٌْایی قیازض
تِ کؿة آًْا ًیؿتٌس ٍ یا تِ زقَاضی تؿیاض ،هَف ،تِ کؿة آًْا هی قًَس .اًؿاًْا اظ عطی ،هزوَفیِ ای اظ قیثکِ ّیا تیِ ّین
هتهل هی قًَس ٍ تا گؿتطـ قثکِ ّای اضتثاعی آًْاًَ ،فی زاضایی تطایكاى ایزاز هی قَز کِ هی تَاى آى ضا تا ًام ؾیطهایِ
ارتوافی هَضز هالحؾِ قطاض زاز(هَؾَی ٍ حسازی .)1390 ،ههَْم ؾیطهایِ ارتویافی ،ههْیَهی کلییسی زض ازتییات راهقیِ
قٌاؾی رسیس اؾت کِ زض حَظُ ارتواؿ ،چِ ظهاًی کِ نطفاً ٍرَز ًاهطئی آى احؿاؼ هی قس ٍ چِ اکٌیَى کیِ تیِ قیکلی
هٌؿزن تا ًام ؾطهایِ ارتوافی قٌاذتِ هی قَز ،اظ اّویت فَق القازُ ای تطذَضزاض اؾت ٍ تا ضًٍس فقلی زض آیٌسُ ًعزیک ،تِ
هْوتطیي ههَْم فلَم ارتوافی ٍ ازتیات تَؾقِ تثسیل ذَاّس قسً .قف هلحط ٍ تی ًؾیط ایي ههْیَم زض ؾیاذتاض ضٍاتیظ تییي
افطاز ٍ گطٍُ ّا زض ارتواؿ ،کاضکطز آى زض تؿْیل زؾتیاتی تِ ًتایذ ؾَزهٌسی ّوچَى ّوکاضی زض ًیل تِ هٌهقت فوَهی ٍ
تؿْیل کٌف روقی ٍ تاظزُ ّای آى ّوچَى گؿتطـ هكاضکت ،افتواز ٍ تسُ تؿتاى زض راهقِ کِ ضٍاتظ تیي افیطاز ٍ گیطٍُ
ّا ضا تَؾقِ ٍ کاضآ یی آًْا ضا افعایف زازُ ٍ تیي قکاف ّای ارتواؿ ًیع پل هی ظًس،ایي ههَْم ضا زض اٍلَیت اٍل ٍ ّیسف
تَرِ ؾیاؾت گصاضاى ارتواؿ ،زٍلت ٍ تطًاهِ ّای تَؾقِ قطاض زازُ اؾت (قزافی تاغیٌی.)1390 ،
ؾطهایِ ارتوافی تِ عَض کلی تط ضٍاتظ هیاى اًؿاًْا توطکع زاضز .ضٍاتغی کِ زض توام لحؾات ظًسگی ضٍظهطُ ٍ زض عَل
فوط اًؿاًْا ،رطیاى زاقتِ ٍ ضفتاض ٍ ًگطـ آًْا ضا تحت تأحیط قطاض هی زّس .تِ ّویي لحاػ ؾیطهایِ ارتویافی زض ّیط ریایی
حاضط اؾت .چِ زض ضفتاض تا ًعزیکاى ٍ زٍؾتاى زض ذاًِ ٍ هسضؾِ ٍ زاًكگاُ ٍ چِ زض ضفتاض تا ّوکاضاى ٍ آقیٌایاى زض هحیل
کاض ٍ تحهیل ٍ چِ زض ضفتاض تا هطزم زض راهقِ .ازتیات ؾطهایِ ارتوافی ،تا تِ حال فالٍُ تط عطاحی ًؾطی ایي ههَْم زض پی
آى تَزُ کِ اّویت ایي ضٍاتظ ضا اظ لحاػ تزطتی ًیع تِ احثات ضؾاًس (فلوی ٍ ّوکاضاى.)1390 ،
ؾطهایِ ارتوافی تقاضیف گًَاگًَی زاضز :اظ هٌاتـ راؾاظی قسُ زض ضٍاتظ ارتوافی کِ تِ افیطاز ییا رَاهیـ اهکیاى هیی
زّس تِ اّسافی زؾت یاتٌس کِ تسٍى آى زؾتیاتی هكکل اؾت ،تا ٍیػگی ّایی اظ ظًسگی ارتوافی هاًٌس قثکِ ّاٌّ ،زاضّا ٍ
افتواز کِ هَرة کاضایی تیكتط رْت زؾتیاتی تِ اّساف هكتطک هی قَز (هیچل ٍ تاظضت.)2007 ،2
پَتٌام 3هقتقس اؾت ،ؾطهایِ ارتوافی تِ اضتثاعات هیاى افطاز گهتِ هی قَز .قثکِ ّای ارتویافی اظ ضٍاتیظ ارتویافی ٍ
پیًَس افطاز هَرَز زض ؾاظهاى ایزاز هی قَز .ایي افطاز تا تثازل اعالفات ٍ ّوکاضی زض حیل هكیکالت اظ ضٍاتیظ زٍراًثیِ
تْطُ هٌس هی قًَس (ضیٌ

ٍ کطیؿوي.)2010 ،4

ٍیالًَ ٍ رَؾا ، 5ؾطهایِ ارتوافی ضا تِ فٌَاى پسیسُ ای هسیطیتی تلقی کیطزُ ٍ تیطای آى ٍیػگیی ّیای هرتلهیی هاًٌیس
افتواز ،اضظـ ّا ٍ ضفتاضّای هكتطک ،اضتثاعاتّ ،وکاضی ،تقْس هتقاتل ،قٌاذت هتقاتل ٍ قثکِ شکط کطزُ اًس .آًْا افتقاز
زاضًس ،ؾطهایِ ارتوافی ًوی تَاًس تسٍى یکی اظ ایي ٍیػگی ّا ٍرَز زاقتِ تاقس ٍ ًوی تَاى تهَض کطز کِ ؾاظهاًْا تیسٍى
تقضی اظ ایي ٍیػگی ّا تتَاًٌس کاض کٌٌس (ٍیالًَ ٍ رَؾا .)2003 ،اؾتَى ٍ ّیَ ،6ؾطهایِ ارتوافی ضا حانیل اًثاقیت هٌیاتـ
تالقَُ ٍ تالهقلی هی زاًٌس کِ هطتَط تِ زاقتي قثکِ ای ًؿثتا پایساض اظ ضٍاتظ کن ٍ تیف ًْازیٌِ قیسُ اظ آقیٌایی ٍ قیٌاذت
هتقاتل اؾت (اؾتَى ٍ ّیَ.)2002 ،
3.Putnam
6.Stone &Hughe

2. Mitchell &Bossert
5. Vilanova&Josa
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1. Social Capital
4. Ring & Chrisman

تأحیط َّـ فطٌّگی تط ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى (هغالقِ هَضزی :زاًكگاُ ...
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هغالقات اًزام قسُ پیطاهَى ؾطهایِ ارتوافی ،اتقاز ٍ فٌانط هتقسزی ضا تطای آى تطقوطزُ اًیس کیِ کیهییت کلیی آى ضا
تحت تأحیط قطاض هی زّس .تِ افتقاز اؾتَى ،ؾطهایِ ارتوافی زض تطگیطًسُ زٍ تقس اؾت .تقس کیهیت ٍ تقس ؾاذتاض ٍ ّط یک اظ
ایي اتقاز ،قاذم ّایی ضا زض تط هی گیطز .تقس ؾاذتاضی تط ایي اهط هتوطکع هی گطزز کِ آیا کاضکٌاى زض یک ؾاظهاى تا ّن
زض اضتثاط ّؿتٌس یا ذیط؟ ٍ تقس اضتثاعی ًیع تط هاّیت ٍ کیهیت ایي ضٍاتظ هتوطکع هی قَز .تِ فثاضت زیگط ،تقیس ؾیاذتاضی
زض ضاتغِ تا ؾاذتاضّا ٍ فطایٌسّای هسیطیتی ًؾیط پاؾرگَیی هسیطاى ٍ ضّثطاى تیط هثٌیای فولکطزقیاى ،قیهافیت زض تهیوین
گیطی ،هیعاى تهوین گیطی ٍ اقسام تطاؾاؼ کاض گطٍّی اؾت .تقس کیهیت زض ضاتغِ تا پسیسُ ّایی ًؾیط ،اضظـ ّیاً ،گیطـ
ّا ،تقْسات ،هكاضکت ٍ افتواز هَرَز زض ؾیؿتن هی تاقس .زض تقس کیهی تط اضتثاط تیي ٌّزاضّای فویل هتقاتیل ٍ ایزیاز ٍ
حهؼ افتواز تاکیس هی قَزٌّ .زاضّای تقوین یافتِ ،فول هتقاتل ٍ قثکِ ّای تقْس هسًی ،افتویاز ارتویافی ٍ ّوکیاضی ضا
تكَی ،کطزُ ٍ ظهیٌِ ّوکاضی تقسی ضا فطاّن هی آٍضًس (اؾتَى.)2001 ،
زض حالی کِ اظ ًؾط ًَضیؽ ،)2002( 1هكاضکت ارتوافی ،قثکِ ّای ارتوافی ٍ حویایتی ،هكیاضکت هیسًی ،افتویاز ٍ
فول هتقاتل تِ فٌَاى اتقاز ؾاظًسُ ؾطهایِ ارتوافی هحؿَب هی قًَس ،فلپ ،)2003( 2حزن قثکِ ،هٌاتـ هَرَز زض قثکِ ٍ
هیعاى زؾتطؾی تِ ایي هٌاتـ ضا تِ فٌَاى اتقاز ؾطهایِ ارتوافی هقطفی هی کٌس .تیا اییي ٍریَز اظ ًؾیط فلیَضا ،)1999( 3افتویاز
هتقاتل ،تقاهل ارتوافی ،گطٍُ ّای ارتوافی ،احؿاؼ َّیت روقی ٍ گطٍّی ،احؿاؼ ٍرَز تهَیطی هكیتطک اظ آیٌیسُ
ٍ کاض گطٍّی زض یک ؾیؿتن ارتوافی تِ فٌَاى اتقاز تكکیل زٌّسُ ؾطهایِ ارتوافی تِ قواض هی آیٌس .الثتِ تایس اشفاى ًوَز
کِ ؾطهایِ ارتوافی ههَْهی اؾت کِ تا حسٍزی هَضز اذتالف اؾت ،اها آًچِ تط آى اتهاق ًؾط ٍرَز زاضز اییي اؾیت کیِ
ٌّزاضّا ٍ قثکِ ّای ارتوافی فٌانط انلی ایي ؾطهایِ هحؿَب هی قًَس ٍ افتواز ،تركی اظ آى یا حساقل یک رایگعیي
ًعزیک تطای آى تِ قواض هی آیس (کویؿیَى تْطُ ٍضی اؾتطالیا )2003 ،ؾطهایِ ارتوافیً ،قف هْوی زض تَؾیقِ ارتویافی،
فطٌّگی ،ؾیاؾی ٍ اقتهازی زض کكَض زاضز .اظ ایي ضٍ قٌاؾایی فَاهل هلحط زض تقَیت ییا تضیقیف آى ،اّوییت تیِ ؾیعایی
زاضز .یکی اظ فَاهلی کِ زض ایي ظهیٌِ هَضز تَرِ قطاض گطفتِ ٍ تط تقاهالت ارتوافی تأحیطگصاض اؾتَّ ،ـ فطٌّگی 4اؾت.
ز ض فطٌّ

ّای هرتلف ٍ حتی ذطزُ فطٌّ

ّا زض زضٍى یک فطٌّ

هلی ،عییف ٍؾییقی اظ احؿاؾیات ٍ فَاعیف

ٍرَز زاضز .تِ ًحَی کِ تهاٍت زض ظتاى ،قَهیت ،ؾیاؾت ّا ٍ تؿیاضی اظ ذهَنیات زیگط هی تَاًس تِ فٌَاى هٌثـ تقاضو
تالقَُ ؽَْض کٌس ٍ زض نَضت ًثَزى زضک نحیح ،تَؾقِ ضٍاتظ کیاضی هٌاؾیة ضا تیا هكیکل هَاریِ ؾیاظز (تطایٌیسیؽ،5
 .)2008تٌاتطایي احطات تهاٍت ّای فطٌّگی ٍ هسیطیتایي گًَیِ تٌَفیات اظ هقَلیِ ّایییچییسُ هیی تاقیس (ّیطیؽ ٍ هیَضى،6
َّ .)2004ـ فطٌّگی کلیس هَفقیت زض زًیای کًٌَی اؾت (اتعضی ٍ ّوکاضاى .)1389 ،زض راهقِ اهطٍظ کِ تٌیَؿ فطٌّگیی
زض ّوِ را ٍرَز زاضز ،اضتثاعات ذَب تِ چالف تعضگ تطی تثسیل قسُ اؾت ٍ قٌاذت ،اضظـ گصاقتي ٍ حوایت اظ ایي
تهاٍت ّا هی تَاًس تْطُ ٍضی ّط فطز ضا زض هحل کاضـ حساکخط کٌس(تی تیی کیَا ٍ کَتلٌیکیفّ .)2006 ،7یَـ فطٌّگیی
حَظُ هسضًی اظ َّقوٌسی اؾت کِ اهکاى هییاًزی گیطی زض فضیاّای فطٌّگیی هتٌیَؿ ضا هغیطن هیی کٌیس .ههْیَم ّیَـ
فطٌّگی تطای ًرؿتیي تاض تَؾظ اضلی ٍ آً

 8هغطن قس .ایي زٍَّ ،ـ فطٌّگی ضا قاتلییت ییازگیطی الگَّیای رسییس زض

تقاهالت فطٌّگی ٍ اضائِ پاؾد ّای ضفتاضی نحیح تِ ایي الگَّا تقطیف کطزُ اًس (اضلی ٍ آً
3.Flora
6.Harris & Moran

2. Flap
5. Riandis
8. Early &Ang
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 .)2003 ،اى ریٍ ،ى زایي
1. Norris
4. Cultural Intelligence
7. Bibikova&Kotelnikov
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َّ ،ـ فطٌّگی ضا یک ؾاظُ چٌس تقسی هتطاکن ٍ ،اتقاز آى ضا رٌثِ ّای هرتلف یک قاتلیت کلیی تَنییف کیطزُ

اًس (اى ریٍ ،ى زایي ٍ آً

 .)12012 ،آ ًْا هقتقس تَزًس زض هَارِْ تا هَققیت ّای فطٌّگی رسیس ،فیطز تاییس تیا تَریِ تیِ

اعالفات هَریَز ،ییک چیاضچَب قیٌاذتی هكیتطک تیسٍیي کٌیس ،حتیی اگیط اییي چیاضچَب زضک کیافی اظ ضفتاضّیا ٍ
ٌّزاضّای هحلی ًساقتِ تاقس .تسٍیي چٌیي چاضچَتی تٌْا اظ فْسُ کؿاًی تط هی آیس کِ اظ َّـ فطٌّگی تاالیی تطذَضزاض
تاقٌس .زض تقطیهی زیگطَّ ،ـ فطٌّگی یک قاتلیت فیطزی تیطای زضک ،تهؿییط ٍ اقیسام احیطترف زض هَققییت ّیای هتٌیَؿ
فطٌّگی هی تاقس ٍ تا آى زؾتِ ههاّین هطتثظ تا َّـ ؾاظگاض اؾت کِ َّـ فطٌّگی ضا تیكیتط ییک تَاًیایی قیٌاذتی هیی
زاًٌس (پتطؾَىَّ .)2004 ،2ـ فطٌّگی فثاضت اؾت اظ :تَاًایی افطاز تطای ضقس قرهی اظ عطی ،تساٍم یازگیطی ٍ قٌاذت
تْتط هیطاث ّای فطٌّگی ،آزاب ٍ ضؾَم ٍ اضظقْای گًَاگَى ٍ ضفتاض هلحط تا افطازی تا پیكیٌِ فطٌّگیی ٍ ازضاک هتهیاٍت.
اضلی ٍ آً

ّ ،ن چٌیي َّـ فطٌّگی ضا تِ فٌَاى قاتلیت فطز تطای ؾاظگاضی هَحط تا قالة ّای ًَیي فطٌّگی تقطیف کطزُ

ٍ ؾاذتاض ایي ههَْم ضا تِ اًَاؿ زیگط َّـ ،اظ رولِ َّـ فاعهی ٍ ارتوافی هطتَط هی زاًس (ّیطیؽ ٍ لییًَؽ.)2004 ،3
اظ زیگط تقاضیهی کِ تطای َّـ فطٌّگی اضائِ قسُ هی تَاى تِ هَاضز ظیط اقاضُ کطز:
تَاًایی فطز تطای ؾاظگاضی هَفقیت آهیع تا هزوَفِ ّای ًَیي فطٌّگی کِ تط اؾاؼ ظهیٌِ فطٌّگی فطز هی تَاى آى ّیا
ضا ضا هزوَفِ ای فطٌّگی ًاهاًَؼ ٍ ًاآقٌا زاًؿت (اضلی ،آً
هؿتقل اظ فطٌّ

ٍ تاى .)2006 ،تِ ظفین کیطٍىّ ،یَـ فطٌّگیی ؾیاذتاضی

اؾت کِ زض قطایظ ذال فطٌّگی تِ کاض هی ضٍز ٍ زضک ٍ فْین تقیاهالت تییي فطٌّگیی ضا تْثیَز هیی

تركس (کطٍى .)2008 ،4تِ عَض کلی ّؿتِ انلی تكکیل زٌّسُ َّـ فطٌّگی ،تَاًوٌسی افطاز یا گیطٍُ ّیای ارتویافی زض
هتهاٍت اؾت (یعزذَاؾتی ،قاؾوی ٍ ٍحیسا.)1390 ،

تقاهل ارتوافی ؾاظًسُ تا افطاز یا گطٍُ ّای ارتوافی تا فطٌّ

تا تَرِ تِ تقاضیف ٍ عثقِ تٌسی ّای هتقسز زض ایي ظهیٌِ ،زض پػٍّف حاضیط ،اظ تقطییف ٍ عثقیِ تٌیسی اضلیی ٍ آًی
( )2004زضتاضُ ههَْم َّـ فطٌّگی اؾتهازُ قسُ اؾت .ایي هحققاى تطای تثیییي ٍ ؾیٌزف ّیَـ فطٌّگیی ،ییک الگیَی
چْاض تقسی ضا پیكٌْاز کطزُ اًس کِ تِ قطن ظیط اؾت:
هللهِ قٌاذتی :5ایي تقس تیاًگط زضک فطز اظ قثاّت ّا ٍ تهاٍت ّای فطٌّگی اؾت ٍ زاًف فوَهی ٍ ًقكِ ّای شٌّی
ٍ قٌاذتی فطز اظ فطٌّ

ّای زیگط ضا ًكاى هی زّس .تایس تَرِ زاقت کِ ّط کؽ زض تسٍ ٍضٍز تِ فطٌّی

زاضز زض هَضز ضاُ ّای ًهَش تِ الیِ ّای زضًٍی آى فطٌّ

اعالفات الظم ضا کؿة کٌس (چٌی

ذیاضری ًییاظ

ّ .)2007 ،6یَـ فطٌّگیی

قٌاذتی تِ فطز اراظُ هی زّس اقتطاک ّای فطٌّگی ضا زضک کطزُ ٍ اظ آًْا تطای تطقیطاضی اضتثیاط تْیطُ گییطز (ًیائیزی ٍ
فثاؾقلی ظازُ.)1390 ،
هللهِ اًگیعقی :7ایي تقس تَاًایی ٍ توایل تیِ ییازگیطی ٍ فقالییت زض هَققییت ّیای فطٌّگیی هرتلیف ضا هیٌقکؽ هیی
کٌس(آً
ضا تا فطٌّ

 ،زایي ٍ کِ .)2006 ،8فٌهط ضٍاًی ٍ اًگیعقی تِ افطاز کوک هی کٌس زض هقاتل هَاًـ پایساض تاقٌس تا تتَاًٌس ذَز
زیگطاى ؾاظگاض کٌٌس .گاّی اٍقات تقاهل افطازی تا فطٌّ

ّای هتهاٍت هخیل ًعزییک قیسى زٍ آّیي ضتیا تیا

قغة ّای یکؿاى اؾت (فیاضی ٍ راى ًخاض احوسی.)2006 9،

3.Harris &lievenece
6.Cheng
9.Fayyazi&JohnnesarAhmadi

2. Peterson
5. Cognitive Component
8. Ang, Dyne &Koh
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تأحیط َّـ فطٌّگی تط ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى (هغالقِ هَضزی :زاًكگاُ ...

هللهِ فطاقٌاذتی :1ایي تقس زض هطتثِ تاالتطی اظ فطایٌسّای قٌاذتی قطاض زاضز(اى ریی ٍ ّوکیاضاى .)2012 ،زض اییي تقیس
فطز تزطتْْای تیي فطٌّگی ضا اظ عطی ،آى اؾتسالل هی کٌس ٍ فطایٌسی ضا هَضز تَرِ قطاض هی زّیس کیِ افیطاز تیطای فْین ٍ
کؿة زاًف فطٌّگی تِ کاض هی گیطًس .تقس فطاقٌاذتی ضا هی تَاى تِ زٍ فٌهط هکول زاًف فطاقٌاذتی ٍ تزطتِ فطاقٌاذتی
تقؿین کطز .زاًف فطاقٌاذتی تِ هقٌای چگًَگی تطذَضز تا زاًكی اؾت کِ زض قطایظ هتٌَؿ حانل هی قَز ،لیکي تزطتیِ
فطاقٌاذتی تِ هقٌای چگًَگی یکیاضچِ کطزى تزطتِ ّای هطتثظ ،تِ فٌَاى ضاٌّوای تقاهالت زض آیٌسُ اؾت .تقس فطاقٌاذتی
یک رٌثِ حؿاؼ ٍ هْن اظ َّـ فطٌّگی اؾت (اضلی ٍ پتطؾَى.)2004 ،
هللهِ ضفتاضی :2تقس ضفتاضی ًَفی قاتلیت فطزی تطای ًوایف افوال هٌاؾة قهاّی ٍ غیط قهاّی ٌّگام تقاهیل تیا افیطاز
زیگط زض ظهیٌِ ّای فطٌّگی هرتلف اؾتَّ .ـ فطٌّگی ضفتاضی تط اؾاؼ زاقتي ٍ کاضتطز فْطؾت یا ؾلؿیلِ گؿیتطزُ ای
اظ ضفتاضّاؾت .ایي تقس اقاضُ تِ عیف گؿتطزُ ای اظ هْاضت ّای ضفتاضی اؾت کِ افطاز زاضًس ٍ هی تَاًٌس تِ قکل هٌاؾثی،
ضفتاضّای کالهی ٍ غیط کالهی ذَز ضا زض هَققیت ّای رسیس فطٌّگی تطٍظ زٌّس (آً

ٍ زایي.)20008 ،

فطزی کِ ز اضای َّـ فطٌّگی تاالؾت ،تَاًایی یازگیطی زض هحیظ فطٌّگی رسیس ضا زاضز ٍ اظ ضٍییاضٍیی تیا فطٌّی
ّای رسیس لصت هی تطز (زً

ٍ گیثؿَى.)2008 ،3

ّطچٌس تاکٌَى هغالقِ ای کِ هؿتقیواً تأ حیط َّـ فطٌّگی ٍ هللهِ ّای آى تط ؾطهایِ ارتویافی ضا تطضؾیی کٌیس ،اًزیام
ًكسُ اؾت ،اها تِ تطذی تحقیقات هطتثظ زض ایي ظهیٌِ اقاضُ هی قَز:
اتعضی ،افتثاضیاى ٍ ذاًی ( )1389تا تطضؾی تأ حیط َّـ فطٌّگی تط احطتركی گطٍّی زض قطکت فَالز هثاضکِ انیهْاى،
تِ ایي ًتیزِ ضؾیسًس کِ تیي َّـ فطٌّگی ٍ هللهِ ّای آى(زاًف ،اؾتطاتػی ،اًگیعـ ٍ ضفتاض) تا احطتركی گطٍّیی ضاتغیِ
هقٌازاضی ٍرَز زاضزّ .وچٌیي اظ تیي ایي هللهِ ّا ،هَلهِ اًگیعـ ٍ ضفتاض قاتلیت پیف تیٌی احطتركی گطٍّی ضا زاضاؾت.
آٌّچیاى ،اهییطی ٍ تركیی ( )1391زض پػٍّكیی تیِ تطضؾیی ّوثؿیتگی ّیَـ فطٌّگیی تیا تقاهیل ارتویافی پطؾیتاضاى
پطزاذتٌسً .تایذ تحقی ،آًاى ضاتغِ هقٌازاضی ضا تیي َّـ فطٌّگی ٍ تقاهل ارتوافی پطؾتاضاى ًكاى ًساز.
غهاضی ٍ ذاًی ( )1392پػٍّكی تا فٌَاى اضتثاط ؾطهایِ ارتوافی ٍ ّیَـ فطٌّگیی تیا فولکیطز تحهییلی زاًكیزَیاى
فلَم پعقکی اًزام زازًسً .تایذ تحقیً ،كاى زاز کِ ّوثؿتگی هؿتقین تیي فولکطز تحهییلی تیا ؾیطهایِ ارتویافی ٍ ّیَـ
فطٌّگی ٍ رَز زاضز ٍ ؾطهایِ ارتوافی ٍ َّـ فطٌّگی تافج اضتقاء فولکطز تحهیلی زاًكزَیاى هی قَزّ .وچٌیي ًتایذ
ًكاى زٌّسُ ضاتغِ هخثت ٍ قَی تیي هتغیط ؾطهایِ ارتوافی تا هَلهِ قٌاذتی ،اًگیعقی ٍ ضفتاضی َّـ فطٌّگی تَز.
زّكیطی ( )1393تِ تطضؾی رایگاُ ّن افعایی فطٌّگی زض تَؾقِ ارتوافی کكیَض پطزاذتیِ اؾیت .تیِ فقییسُ ٍیّ ،ین
افعایی فطٌّگی کِ اظ تطکیة ٍ تلهیی ،ضٍیکطزّیای فطٌّگیی هتٌیَؿ حانیل هیی گیطزز ،ضٍیکیطزی هٌاؾیة تیطای تَؾیقِ
ارتوافی کكَض هحؿَب هی گطزز ٍ هَرثات اضتقاء ؾطهایِ ارتوافی ٍ اًؿاًی ضا فطاّن هی آٍضز.
پػٍّف حاضط تا ّسف قٌاؾایی تأ حیط َّـ فطٌّگی ٍ اتقاز آى تط ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى اًزیام گطفتیِ اؾیت .اظ
آًزایی کِ زاًكزَیاى هْن تطیي ؾطهایِ ّای اًؿاًی ٍ آیٌسُ ؾاظاى کكَض ّؿتٌسٍ ،قتی کِ ؾطهایِ ارتوافی ٍ اتقیاز آى زض
تیي زاًكزَیاى تكکیل ٍ گؿتطـ هی یاتس ،ؾثة هی قَز آًاى تالـ گؿتطزُ ای ضا تطای تَؾیقِ ّویِ راًثیِ کكیَض اًزیام
زٌّس (ًقوت اللْی ،فطد الْی ،هیطرلیلی ٍ هلهٌی فطز.)1392 ،

3.Deng & Gibson

2. Behavioral Component
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فهلٌاهِ ًَآٍضی ّای هسیطیت آهَظقی  /ؾال زّن ،قواضُ زٍ (هؿلؿل )38

ؾطهایِ ارتوافی تِ زلیل زاضا تَزى ههاّیوی ًؾییط افتویاز ،نیساقت ،حؿیي تهیاّنّ ،ویسضزی ٍ هٌثقیی تیطای تحیطک
ارتوافی ،تافج هی قَز کِ زاًكزَیاى تِ تطقطاضی اضتثاط ٍ زضیافیت زاًیف اظ اؾیاتیس ٍ زیگیط زاًكیزَیاى تكیَی ،قیًَس
(غهاضی ٍ ذاًیّ .)1392 ،وچٌیي زاًكزَیاًی کِ ؾطهایِ ارتوافی تاالتطی زاضًس ،فالقِ تیكتطی تِ ازاهِ تحهیل ًكیاى هیی
زٌّس (هاضتیي .)2009 ،1تٌاتطایي آگاّی اظ ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى ٍ فَاهل هلحط تطآى اهطی الظم ٍ ضطٍضی تِ ًؾط هی
ضؾس .زض ٍاقـ ؾطهایِ ارتوافی یکی اظ قاذم ّای هْن تطای تقا ٍ زٍام ّط ؾیؿتوی اظ رولِ زاًكیگاُ ّیا اؾیت .اظ ؾیَی
زیگط تِ زلیل ایي کِ زاًكگاُ ّا اظ لحاػ تافت قَهی ٍ هیصّثی ،فطٌّگیی ٍ ًیػازی اظ تٌیَؿ تؿییاضی تطذَضزاضًیس ٍ راهقیِ
زاًكزَیی آى هتأحط اظ تٌَؿ فطٌّگی اؾت (غهاضی ٍ ذیاًی ، )1392 ،اًزیام چٌییي هغالقیِ ای هیی تَاًیس زض تقَییت ّیَـ
فطٌّگی ٍ هللهِ ّای آى ٍ ًیع اضتقاء ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى هَحط تاقس.
تطاؾاؼ هغالقات ًؾطی ٍ ًیع اّساف پػٍّف،اظ تطکیة هسل َّـ فطٌّگی چْاض تقسی آً

ٍ اضلی ( ٍ )2003هیسل

ؾطهایِ ارتوافی اؾتَى ( )2001تطای عطاحی هسل ههَْهی تحقی ،،اؾتهازُ قسُ اؾت .تطاؾاؼ ایي هیسل ،فطضییات تحقیی،
تسٍیي قسًس.
هوش فرهنگی
سرمایه اجتماعی

بعد شنبختی

کیفیت روابط

بعد انگیزشی

سبختبر روابط

بعد فراشنبختی
بعد رفتبری

ضکل  -1هذل هفَْهی تحقیق (طزح اس هحققاى)

فزضیِ اصلی
تیي َّـ فطٌّگی ٍ ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى ،اضتثاط هخثت ٍ هقٌازاضی ٍرَز زاضز.
فطضیِ ّای فطفی
 -1تیي َّـ فطٌّگی قٌاذتی ٍ ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى ،اضتثاط هخثت ٍ هقٌازاضی ٍرَز زاضز.
 -2تیي َّـ فطٌّگی اًگیعقی ٍ ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى ،اضتثاط هخثت ٍ هقٌازاضی ٍرَز زاضز.
 -3تیي َّـ فطٌّگی فطاقٌاذتی ٍ ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى ،اضتثاط هخثت ٍ هقٌازاضی ٍرَز زاضز.
 -4تیي َّـ فطٌّگی ضفتاضی ٍ ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى ،اضتثاط هخثت ٍ هقٌازاضی ٍرَز زاضز.
رٍش
پػٍّف حاضط اظ ًَؿ هغالقات تَنیهی اؾت کِ تا ضٍـ پیوایكی ٍ اظ ًَؿ ّوثؿتگی تِ اًزام ضؾیسُ اؾتّ .ن چٌیي
1

Martine
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تأحیط َّـ فطٌّگی تط ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى (هغالقِ هَضزی :زاًكگاُ ...

ضٍـ گطزآٍضی زازُ ّا ،کتاتراًِ ای – هیساًی هی تاقس .راهقِ آهاضی هَضز تطضؾی ضا ،کلیِ زاًكزَیاى هقغـ کاضقٌاؾیی
زاًكگاُ پیام ًَض ضاهؿط تكکیل هی زٌّس کِ تقساقاى ً 2450هط هی تاقس.اظ ایي تقساز ،تطاؾاؼ رسٍل کطرؿی ٍ هَضگیاى،
ً 331هط تِ فٌَاى ًوًَِ آهاضی اًتراب قسًس .ضٍـ ًوًَِ گیطی زض ایي تحقیً ،یع ،تهازفی چٌیس هطحلیِ ای هیی تاقیس .زض
پػٍّف حاضط َّـ فطٌّگی ٍ اتقاز آى تِ فٌَاى هتغیط پیف تیي ٍ ؾطهایِ ارتوافی تِ فٌَاى هتغیط هیالک ،زض ًؾیط گطفتیِ
قسُ اؾت.
اتعاض روـ آٍضی اعالفات زض ایي پػٍّف پطؾكٌاهِ اؾت .زض ضاؾتای اّیساف پیػٍّف ٍ تیطای تطضؾیی هیسل ههْیَهی
تحقی ،،اظ پطؾكٌاهِ ّای شیل اؾتهازُ قس:
 )1پطؾكٌاهِ اؾتاًساضز َّـ فطٌّگی آً

ٍ ّوکاضاى ( )2004تا  20ؾَال ،کِ زض تطگیطًسُ اتقاز (قیٌاذتی ،اًگیعقیی،

فطاقٌاذتی ٍ ضفتاضی) اؾت.
 )2پطؾكٌاهِ هحق ،ؾاذتِ ؾطهایِ ارتوافی کِ اظ ضٍی هسل اؾتَى ( )2001عطاحی قسُ اؾت ٍ قاهل 18ؾَال هی تاقس
کِ اتقاز ؾطهایِ ارتوافی قاهل (کیهیت ٍ ؾاذتاض) ضا هَضز ؾٌزف قطاض هی زّس.
ضطیة آلهای کطًٍثاخ زض هَضز پطؾكٌاهِ َّـ فطٌّگی تطاتط تا  ٍ %80زض اضتثاط تا پطؾكٌاهِ ؾطهایِ ارتویافی تطاتیط تیا
 %91تِ زؾت آهس کِ تیاًگط اعویٌاى تاالی پطؾكٌاهِ ّا اؾت.
تطای تزعیِ ٍ تحلیل اعالفات،اظ ًطم افعاض  ٍ SPSSتطای آظهَى فطضیِ ّا ًیع اظ تحلیل ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ ٍ ضطیة
ّوثؿتگی پیطؾَى اؾتهازُ گطزیسُ اؾت.
یافتِ ّا
یافتِ ّای حانل اظ تطضؾی هكرهات روقیت قٌاذتی پاؾد زٌّسگاى ًكاى زاز کِ هییاًگیي گیطٍُ ؾیٌی زاًكیزَیاى
تحت هغالقِ 22 ،ؾال تَز ،اظ ً 331هط حزن ًوًَِ ،اظ ًؾط تطکیة رٌؿیتی 41-6 ،زضنس هطز ٍ  58/3زضنس ظى ٍ اظ لحیاػ
ٍضقیت تأّل 78/2 ،زضنس هزطز ٍ  21/7زضنس هتأّل تَزًس.
آظهَى فطضیِ ّا
تا تَرِ تِ ایي کِ فطضیِ ّای تحقی ،تِ زًثال قٌاؾایی ضٍاتظ هیاى هتغیطّای پیف تیي ٍ هالک اؾت ،پؽ اظ اؾتهازُ اظ
آظهَى کَلوَگطٍف-اؾویطًف رْت ًطهال تَزى هللهِّای هتغیط پیف تیي ٍ هالک َّـ فطٌّگی ٍؾطهایِ ارتوافی کِ
ًتایذ زض رسٍل قواضُ  1گعاضـ قسُ اؾت ،اظ آظهَى ضگطؾیَى چٌسگاًِ ٍ آظهَى ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى اؾتهازُ قسُ
اؾتّ .ن چٌیي زض ؾاذت هتغیطّای هَضز ًؾط ،هیاًگیي قاذم ای هطتَط تِ نَضت کوی اؾتهازُ قسُ اؾت.
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جذٍل ضوارُ  :1آسهَى کَلوَگزٍف-اسویزًف هتغیز پیص بیي (َّش فزٌّگی) ٍ هتغیز هالک (سزهایِ اجتواعی)

تقس

تقس

تقس

تقس

َّـ

ؾطهایِ

قٌاذتی

اًگیعقی

فطاقٌاذتی

ضفتاضی

فطٌّگی

ارتوافی

تقساز ًوًَِ

331

331

331

331

331

331

پاضاهتط هیاًگیي

16/45

15/51

12/79

14/90

59/66

60/20

پاضاهتط اًحطاف

2/365

2/418

1/976

2/473

6/261

8/268

هقیاض
قسض هغل ،تیكتطیي

0/127

0/121

0/128

0/104

0/066

0/0639

اًحطاف
تیكتطیي اًحطاف

0/127

0/090

0/107

0/089

0/064

0/069

هخثت
تیكتطیي اًحطاف

-0/101

-0/121

-0/128

-0/104

-0/066

-0/056

هٌهی
هقساض آهاضُ z

1/313

1/198

1/336

0/887

1/193

1/252

ؾغح هقٌازاضی

0/109

0/112

0/103

0/132

0/116

0/087

زضایي پػٍّف ،فطضیِ انلی تِ زًثال ؾٌزف ضاتغِ تیي َّـ فطٌّگی ٍ ؾطهایِ ارتوافی اؾت.
رسٍل قواضُ ً 2كاى زٌّسُ آظهَى ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى تطای احثات ایي ضاتغِ اؾت.
جذٍل ضوارُ -2آسهَى فزضیِ اصلی تحقیق

َّـ فطٌّگی
** 0/701

correlation

pearson

0/000
331

) Sig.(2-tailedؾطهایِ ارتوافی
N

تِ ؾثة نهط تَزى هقساض ؾغح هقٌازاضی ٍ کوتط تَزى ایي هقساض اظ  0/05اییي فطضییِ تأیییس هیی قیَز .تٌیاتطایي ،هییاى
َّـ فطٌّگی ٍ ؾطهایِ ارتوافیّ ،وثؿتگی هخثت ٍ هقٌازاض تاالیی تطقطاضاؾت (ٍ ) r=0/701ٍ sig=0/000ایي ّوثؿتگی
اظ لحاػ آهاضی هخثت ٍ هقٌازاض اؾت ٍ َّـ فطٌّگی تط ؾطهایِ ارتوافی هلحط اؾت .تطای قٌاذت تیكتط اضتثیاط تییي اتقیاز
َّـ فطٌّگی تاؾطهایِ ارتوافی،آظهَى ّای رساگاًِ ّوثؿتگی نَضت گطفت .فطضیِ اٍل فطفی ،ؾٌزف ضاتغِ تیي تقیس
قٌاذتی ٍ ؾطهایِ ارتوافی ضا هس ًؾط قطاض زازُ اؾت .رسٍل قواضُ ً 3كاى زٌّسُ ًتیزِ آظهَى هیاى ایي هتغیطّا اؾت.
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جذٍل ضوارُ -3آسهَى فزضیْاٍل فزعی تحقیق

تقس قٌاذتی
correlation

** 0/143

pearson
)0/009Sig.(2-tailedؾطهایِ ارتوافی

N331
تِ ؾثة  0/009تَزى هقساض ؾغح هقٌازاضی ٍ کوتط تَزى ایي هقساض اظ  ،0/05ایي فطضیِ تاییس هی قیَز .تٌیاتطایي ،هییاى
تقس قٌاذتی ٍ ؾطهایِ ارتوافیّ ،وثؿتگی ًؿثتاً ضقیف تطقطاض اؾت(ٍ)r=0/143 ٍ sig=0/009اییي ّوثؿیتگی اظلحیاػ
آهاضی هخثت ٍ هقٌازاض اؾت .تٌاتطایي هی تَاى پصیطفت ،تقس قٌاذتی تیط ؾیطهایِ ارتویافی هیَحط اؾیت .فطضییِ فطفیی زٍم،
ؾٌزف ضاتغِ تیي تقس اًگیعقی ٍ ؾطهایِ ارتوافی ضا هسًؾط قطاض زازُ اؾت ٍ .رسٍل قواضًُ ،4كاى زٌّسُ آظهیَى ضیطیة
ّوثؿتگی پیطؾَى هیاى ایي زٍ هتغیط اؾت.
جذٍل ضوارُ -4آسهَى فزضیِ دٍم فزعی تحقیق

تقس اًگیعقی
** 0/524

correlation

0/000

pearson

Sig.(2-tailedؾطهایِ ارتوافی
N 331

تِ ؾثة نهطتَزى هقساض ؾغح هقٌازاضی ٍ کوتط تَزى ایي هقساض اظ ،0/05ایي فطضیِ تاییس هی قَز .تٌاتطایي ،هیاى تقس
اًگیعقی ٍ ؾطهایِ ارتوافیّ ،وثؿتگی هخثت ٍهقٌازاض هتَؾغی تطقطاض اؾت( ٍ )r=0/524 ٍsig=0/000ایي ّوثؿتگی
هخثت ٍ هقٌازاضاؾت .تٌاتطایي هی تَاى پصیطفت ،تقساًگیعقی تط ؾطهایِ ارتوافی هلحط اؾت .فطضیِ فطفی ؾَم ،تِ زًثال
ؾٌزف ضاتغِ تیي تقس فطاقٌاذتی ٍ ؾطهایِ ارتوافی اؾت ٍ رسٍل قواضُ ً 5كاى زٌّسُ آظهَى ضطیة ّوثؿتگی پیطؾَى
هیاى ایي زٍ هتغیط اؾت.
رسٍل قواضُ  -5آظهَى فطضیِ ؾَم فطفی تحقی،
تقس فطاقٌاذتی
correlation

** 0/594
0/000

pearson
)Sig.(2-tailed

N 331
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تِ ؾثة نهط تَزى هقساض ؾغح هقٌازاضی ٍ کوتط تَزى ایي هقساض اظ  0/05ایي فطضیِ تاییس هی قَز .تٌاتطایي ،هیاى تقس
فطاقٌاذتی ٍ ؾطهایِ ارتوافیّ ،وثؿتگی هخثت ٍ هقٌازاض هتَؾغی تطقطاض اؾت (ٍ )r= 0/594 ٍ sig= 0/000ایي
ّوثؿتگی اظ لحاػ آهاضی هخثت ٍ هقٌازاض اؾت .تٌاتطایي هی تَاى پصیطفت ،تقس فطاقٌاذتی تط ؾطهایِ ارتوافی هلحط اؾت.
فطضیِ فطفی چْاضم ،ضاتغِ تیي هتغیطّای تقس ضفتاضی ٍ ؾطهایِ ارتوافی ضا هس ًؾط قطاض زازُ اؾت.
جذٍل ضوارُ  -6آسهَى فزضیِ چْارم فزعی تحقیق

تقس ضفتاضی
** 0/651

correlation

0/000

)Sig.(2-tailed

331

pearson
ؾطهایِ ارتوافی

N

تِ ؾثة نهط تَزى هقساض ؾغح هقٌازاضی ٍ کوتط تَزى ایي هقساض اظ  ،0/05ایي فطضیِ تاییس هی قَز .تٌاتطایي هیاى تقس
ضفتاضی ٍ ؾطهایِ ارتوافیّ ،وثؿتگی هخثت ٍ هقٌازاضی کِ کوی تیكتط اظ هتَؾظ اؾت ،تطقیطاض هیی تاقیس (ٍ sig=0/000
 ٍ )r= 0/651ایي ّوثؿتگی هخثت ٍ هقٌازاض اؾت .تٌاتطایي تقس ضفتاضی تط ؾطهایِ ارتوافی هلحط اؾت.
تحلیل ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ
زض ایي پػٍّفَّ ،ـ فطٌّگی تِ فٌَاى هتغیط پیف تیي (هؿتقل) ٍ ؾطهایِ ارتوافی تِ فٌَاى هتغیط هالک (ٍاتؿتِ)
فطو قسُ اؾتّ .واى عَض کِ زض رسٍل قواضُ  7هكاّسُ هی قَزّ ،وثؿتگی چٌسگاًِ هتغیطّای پیف تیي قٌاذتی،
اًگیعقی ،فطاقٌاذتی ٍ ضفتاضی َّـ فطٌّگی 0/771 ،اؾت کِ یک ّوثؿتگی قَی ٍ قاتل قثَل ضا ًكاى هی زّس .ضطیة
تقییي هقازل  0/595اؾت کِ تأکیس هی ًوایس  5/59زضنس اظ هتغیط هالک تَؾظ هتغیط پیف تیي اضظیاتی قسُ اؾت .ضوٌاً تا
هطارقِ تِ ؾغح هقٌازاضی ،هكرم اؾت کِ تا قثَل یک زضنس ذغا ٍ اعویٌاى  99زضنسً ،تایذ تِ زؾت آهسُ ضا هی تَاى
تِ راهقِ هَضز تطضؾی زض ایي تحقی ،،تقوین زاز.
جذٍل ضوارُ  -7تحلیل رگزسیَى چٌذگاًِ

F

Sig

119/6440/595

Rsquare
0/771 0/000

R
Model

تا تَرِ تِ رسٍل قواضُ 8هكرم اؾت کِ تِ زلیل کوتط تَزى هقازیط ؾغح هقٌیازاضی اظ  5زضنیس ،تویاّی هتغیطّیای
پیف تیي زاضای ضاتغِ ذغی تا هتغیط هالک ّؿتٌس ٍ تطای ؾاذت هقازلِ ضگطؾیَى قاتل اؾتهازُ اًس.
جذٍل ضوارُ  -8ضزایب رگزسیًَی
ؾغح هقٌازاضی tضطایة اؾتاًساضز ضطایة اؾتاًساضز ًكسُ

sig

هسل
Beta

t
82

Std.ErrorB
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3/665

0/000

7/964

0/000

7/021

0/000
0/000

9/546
6/294

0/302

10/2619/897هقساضحاتت
تقساًگیعقی

1/0032/130
1/235

0/295

0/176

0/412

1/0376/144تقسضفتاضی

0/248

0/0766/128

تقس فطاقٌاذتی
تقس قٌاذتی

تطاؾاؼ ًتایذ تِ زؾت آهسُ اظ ضگطؾیَى چٌسگاًِ ،هكرم اؾیت کیِ تقیس ضفتیاضی ٍ تقیس اًگیعقیی ّیَـ فطٌّگیی،
تیكتطیي ضاتغِ ضا تا ؾطهایِ ارتوافی زاضاؾت .ضوٌا تقس فطاقٌاذتی ٍ تقس قٌاذتی اظ اّویت کوتطی تطذَضزاضًس .فطهَل ظیط
ضاتغِ هیاى هتغیطّای تحقی ،ضا تطؾین هی ًوایس:

Yˆ  a  b1 x1  b2 x2  b3 x3 b4 x4
(تقس قٌاذتی) ( +0/766تقسضفتاضی) (+ 1/376تقس فطاقٌاذتی) (+ 1/235تقس اًگیعقی);1/619 +1/032ؾطهایِ ارتوافی
تا تَرِ تِ هغالة شکط قسُ هی تَاى ًتیزِ گطفت کِ ؾطهایِ ارتوافی تیف اظ آًکِ تاتقی اظ تغییطات تقس فطاقٌاذتی ٍ
قٌاذتی َّـ فطٌّگی تاقس ،تحت تأحیط تقس اًگیعقی ٍ ضفتاضی اؾت.
بحث ٍ ًتیجِ گیزی
پػٍّف حاضط تِ هٌؾَض تطضؾی تاحیط َّـ فطٌّگی ٍ هللهِ ّای آى تط ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى اًزیام قیس .اًزیام
چٌیي هغالقِ ای تِ ایي زلیل اّویت زاضز کِ اظ یک ؾَ راهقِ زاًكزَیی زاضای پیچیسگی ٍ تٌَؿ فطٌّ

تاالیی تیَزُ ٍ اظ

ؾَی زیگط آگاّی اظ ؾطهایِ ارتوافی زاًكزَیاى تطای ّط ًَؿ تطًاهِ ضیعی ارتوافی ٍ فطٌّگی آًاى الظم اؾت ،اظ ایي ضٍ
تطذَضزاضی زاًكزَیاى اظ ؾغح هغلَتی اظ َّـ فطٌّگی هی تَاًس تِ غلثِ تط هَاًـ تقاهل هَحط تیي آًاى کوک کٌیس .یافتیِ
ّای ایي تحقیٍ ،،رَز ضٍاتظ ّوثؿتگی هیاى َّـ فطٌّگی ٍ ؾطهایِ ارتوافی ضا تاییس ًویَز .تیِ ًحیَی کیِ هییاى تویاهی
قاذهِ ّای َّـ فطٌّگی تا ؾطهایِ ارتوافی ضاتغِ هخثت ٍ هقٌازاضی ٍرَز زاضز .تِ ایي هقٌا کِ زاًكزَیاى زاضای ّیَـ
فطٌّگی تاال ،زاضای ؾطهایِ ارتوافی تاالتطی ّؿتٌسَّ ٍ .ـ فطٌّگی یکی اظ هتغیطّای قَی زض پیف تیٌی تقاهل ارتویافی
زاًكزَیاى تَزُ اؾت (فط ٍ کیًَ .)2008 ،1تایذ تِ زؾت آهسُ اظ ایي پػٍّف تا ًتیزِ تحقیی ،غهیاضی ٍ ذیاًی (ّ )1392ین
ضاؾتا اؾت .تحقی ،اتعضی ٍ ّوکاضاى (ّ )1390ن ًكاى زاز ک ِ تیي َّـ فطٌّگیی ٍ اتقیاز آى تیا احطتركیی گطٍّیی ضاتغیِ
هقٌازاض ٍ هؿتقیوی ٍرَز زاضز .اها یافتِ تِ زؾت آهسُ تا ًتیزِ تحقیی ،آٌّچییاى ،اهییطی ٍ تركیی ( )1391زض تضیاز اؾیت.
ًتیزِ تحقی ،آًْا ،ضاتغِ هقٌازاضی ضا تیي َّـ فطٌّگی ٍ تقاهل ارتوافی پطؾتاضاى ًكاى ًساز .تِ عَض کلیی زاًكیگاُ ّیا تیِ
لحاػ فطٌّگی ،ؾٌی ،رٌؿیتی ،قَهی ٍ ًػازی ،ظتاًی ٍ تَاًایی ،تا تٌَؿ ضٍ تِ ضٍ ّؿتٌس .فسم تَرِ تِ تهاٍت ّای فطٌّگی،
هی تَاًس هٌثـ ؾَءتهاّن ،فكاض ضٍاًی ٍ تقاضو تاقس ٍ تقاهالت ارتوافی زاًكزَیاى ضا تا هكکل هَاریِ ؾیاظز .زض ؾیؿیتن
1
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ّایی کِ زاضای تٌَؿ فطٌّگی ّؿتٌسَّ ،ـ فطٌّگی اظ اّویت تؿعایی تط ذَضزاض اؾت ،تِ گًَِ ای کِ تیِ کویک آى هیی
تَاى اظ تٌَؿ فطٌّگی هَرَز زض ؾیؿتن (زاًكگاُ) ،رْت تَؾقِ ؾطهایِ ارتوافی ٍ اضتثاعات هلحط زاًكزَیاى تْطُ گطفت.
زاًكزَیاًی کِ زاضای کهایت فطٌّگی تاال ّؿتٌس ،هْاضت ّای ارتوافی تْتط ،ضٍاتظ زضاظ هست پایساضتط ٍ تَاًایی تیكیتطی
تطای حل تقاضضات زاضًس ٍ قازضًس تِ ًحَ هَحطی تا پیچیسگی ّای هحیظ ٍ ارتواؿ هَارِ قًَس ٍ پیكطفت تحهیلی تْتطی
اظ ذَز ًكاى زٌّس (غهاضی ٍ ذاًی .)1392 ،یاز گیطی َّـ فطٌّگی تهیطت ّایی ضا تِ فطز هی زّس کِ تیِ اٍ کویک هیی
کٌس تا ًقاط قَتف ضا هَضز اؾتهازُ قطاض زّس .آگیاّی اظ قاتلییت ّیای ّیَـ فطٌّگیی هیی تَاًیس تیِ فیطز کویک کٌیس تیا
اؾتطاتػیک ،تا اعالؿ ،تطاًگیرتِ ٍ قاتل اًقغاف قَز ٍ زض هَاضزی کِ قیَی ًیؿیت ،ذیَز ضا انیالن کٌیس ٍ تْثیَز تركیس.
ّوچٌیي فطز تا اؾتهازُ اظ ذَز اًقکاؾی ،زیسگاُ ّای ذَی ف ضا تقثیط ٍ تهؿیط هی کٌس ٍ اظ عطی ،پطؾف اظ زیگطاىّ ،یَـ
فطٌّگی ذَز ضا اضظیاتی هی ًوایس ٍ اظ آًْا تاظذَضز هی گیطز .هْن تط اظ ّوِ زض تیكتط هَاقـ ،زییسگاُ ّیای زیگیطاى اؾیت
کِ تقاهالت هَف ٍ ،احطترف ضا تحت تأحیط قطاض هی زّس .زض ٍاقـ آگاّی اظ ًقاط قَت ٍ ضقف زیگطاى ،ؾَء تهاّن ّیا ضا
کاّف زازُ ٍ تطای تقاهالت هَحط ،زیسگاُ ّایی ضا اضائِ هی زّس (اتعضی ٍ ذاًی .)1389 ،افطاز زاضای َّـ فطٌّگیی تیاال،
ؾغَن تاالتطی اظ ؾاظگاضی ضا تزطتِ هی کٌٌس .حس هغلَب ؾاظگاضی ،تافج کاّف ؾَءؽي ٍ افیعایف افتویاز قیسُ ٍ زض
ًتیزِ اضتثاعات هلحط ضا تؿْیل هی کٌس .افطازی کیِ زاضای فطاقیٌاذت ّیَـ فطٌّگیی تیاالیی ّؿیتٌس ،اًگییعُ هكیاضکتی ٍ
قٌاذتی تاالتط زض هیاى هزوَفِ ّای فطٌّگی رسیس ضا زاضًیس (پتیطٍٍیؽّ )2011 ،1یَـ فطٌّگیی تیاال ،هَریة احتیطام ٍ
زضک هتقاتل ،تحول تهاٍت ّای فطٌّگی ،ضفـ هكکالت ٍ تكطیک هؿافی هی قَزَّ .ـ فطٌّگی تاال زض ؾغح هلی ًییع،
فاهلی اؾاؾی زض رْت ّوثؿتگی ارتوافی هیاى قَهیت ّا ،هیصاّة ٍ تیِ عیَض کلیی ذیطزُ فطٌّی

ّیای هرتلیف اؾیت

(یعزذَاؾتی ٍ ّوکاضاى .)1390 ،تا تَرِ تِ هغالة شکط قسُ ،هی تَاى زضیافت کِ تٌَؿ فطٌّگی تیِ فٌیَاى فطنیتی تیطای
تقاهل ٍ ّوثؿتگی ارتوافی هحؿَب هی گطزز .زض ایي ضاؾتا ،تقَیت َّـ فطٌّگی هی تَاًس زض ایزاز اضتثاط هلحط ٍ ًْایتاً
افعایف ؾطهایِ ارتوافی ًقف هلحطی ایها ًوایس .تا آهَظـ هْاضت ّای تطقطاضی اضتثاط ٍ گهتگَی هلحط تا زیگطاى اظ عطی،
زاًكگاُ ّا تِ زاًكزَیاى ،ایزاز ًكطیاتی زض زاًكگاُ ّا تِ هٌؾَض آقٌاؾاظی زاًكزَیاى تیا آزاب ٍ ضؾیَم ،ظتیاى ٍ فطٌّی
ّای هرتلف ،تطگعاضی هطاؾن ٍ هٌاؾثت ّا ٍ اضزٍّیای فطٌّگیی ٍ تهطیحیی ٍ تیِ عیَض کلیی فیطاّن ؾیاظی قیطایغی کیِ
زاًكزَیاى تتَاًٌس تقاهل تیكتطی تا یکسیگط زاقتِ تاقٌس ،هی تَاى گام هَحطی زض رْت اضتقاء ّیَـ فطٌّگیی زاًكیزَیاى
تطزاقت.
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