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رْبز التهبزي زض ثقس تَليس ،ثِ نَضت ًؾبم ،زضّن آهيرتي ٍ تطويت ارعاي گًَبگًَي اظ اهىبًبت ربهقِ زض رْت ایزبز
اضظقْب ٍ ؽطفيتْبي رسیس ٍ لبثل اؾتفبزُ آى ربهقِ اؾت .ثب ایي ًگطـ ،پػٍّف ثب ضٍـ تَنيفي ٍ تحليلي ثب روـآٍضي
اعالفبت وتبثربًِ اي ٍ هيساًي ثِ ثطضؾي ضاثغِ التعام زیٌي ثب گطایف وكبٍضظاى هٌغمِ ؾيؿتبى ثِ رْبز التهبزي زض ثقس
تَليس هحهَالت وكبٍضظي ،ثب حزن ًوًَِ ً 250فط پطزاذتِ اؾتً .تبیذ تحميك ًكبى هيزّس :هيعاى التعام ثِ افتمبزات زیٌي
ٍ اثقبز آى ثب گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي زض هيبى ؾطپطؾتبى ذبًَاض ضٍؾتبیي ؾيؿتبى ضاثغِ هخجت ٍرَز زاضز ٍ ثب
ٍیػگيْبي زهَگطافيىي پبؾرگَیبى ضاثغِ هقٌبزاض ًساضز .ثب تَرِ ثِ آهبزگي شٌّي ٍ پكتَاًِ زیٌي ضٍؾتبیيبى هٌغمِ ،زض
نَضت ؾطهبیِگصاضي زٍلت زض ثرف وكبٍضظي هٌغمِ ،قبّس افعایف تَليسات وكبٍضظي ذَاّين ثَز.
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هقذهِ
هؿبیل التهبزي ضاثغِاي تٌگبتٌگ ٍ ضیكِاي ثب هجبًي ٍ هفبّين هجٌبیي رْبىثيٌي ٍ ایسئَلَغیْب زاضز .ثؿيبضي اظ ثحجّبي التهبزي
هجتٌي ثط تحليلّبي افتمبزي یب ثِ انغالح ،هجتٌي ثط یه ؾلؿلِ پيففطضْبي افتمبزي اؾت .ثيكتط التهبززاًبى هقبنط ثط ایي ثبٍضًس وِ
لَاًيي التهبزي حبون ثط رَاهـ ثكطي تبثـ لَاًيي عجيقي ثَزُ ٍ ذبلي اظ ّط گًَِ اضظـ ٍ اذاللي ّؿتٌس ،اظ ایي ضٍ هيتَاى ثب وكف
آى لَاًيي ٍ ضٍاثظ فلي ٍ هقلَلي هيبى پسیسُّبي التهبزي ثب زض ًؾط گطفتي هحسٍزیتّبیي ،تقبزل ضا زض توبهي فطنِّبي التهبزي
ثطلطاض وطز .ثب چٌيي قطایغي زض یه ًؾبم اؾالهي ثؿيبض ضطٍضي اؾت ،تب هحممبى هؿلوبى ،زیسگبُ ٍ ضٍیىطز اؾالم ضا ثِ فٌَاى
وبهلتطیي هىتت اًؿبىؾبظ ،ثب اؾتفبزُ اظ هٌبثـ غٌي لطآى ،ؾٌت ٍ فمل زض ظهيٌِ اثقبز ٍ ٍیػگيّبي یه ًؾبم التهبزي اؾالهي ثيبى
وٌٌس .زض ًؾبم زیٌي اؾالم ،فسالتالتهبزي ،ثبضظتطیي ًوبز فسالت زض نحٌِ ضٍاثظ ارتوبفي ،هؿتلعم زلت ًؾطي فطاٍاى اؾت .حفؼ ٍ
حطاؾت اظ توبهي اضظقْبي ارتوبفي ٍ اًؿبًي ،ثِ عَض هؿتمين ٍ یب غيطهؿتمين ًيبظهٌس تَرِ ثِ هؿبئل التهبزي اؾت(ؾويقي-
ًؿت .)167 :1388،اؾالم ثِ فٌَاى یگبًِ هىتت اًؿبىؾبظ ،تَرِ ذبني ثِ ضفـ حَائذ هبزي اًؿبى زاضز ٍ الگَّبي ذبني ثطاي ضٍاثظ
ًْبزّبي هرتلف ارتوبفي ٍ التهبزي زض ًؾط گطفتِ اؾت .ایي ًگبُ زض ربهقِ اًؿبًيّ ،سف ٍ اًتؾبض اظ تحىين ثٌيبزّبي التهبزي،
توطوع ٍ تىبحط حطٍت ،ؾَزرَیي ٍ ًفـپطؾتي ًيؿت ،ثلىِ اًتؾبض ،ضفـ ًيبظّبي اؾبؾي اًؿبى زض رطیبى ضقس ٍ تىبهل هبزي ٍ هقٌَي،
زض ضؾيسى ثِ اّساف غبیي ذلمت ٍ ضیكِوي وطزى فمط ٍ هحطٍهيت اؾت(ّوبى .)166،ضٍقي اؾت وِ ثسٍى تبهيي ًيبظّبي هبزي،
اهىبى ظًسگي تَأم ثب ؾالهتي ٍ وبضآهسي ٍرَز ًرَاّس زاقت ٍ زض ًتيزِ ،فطز اظ ضؾيسى ثِ ووبالت هقٌَي ٍ ایفبي ٍؽبیف ذَز ثبظ
هيهبًس ٍ ّسف آفطیٌف اٍ ،وِ ّوبى هقطفت ،فجبزت ٍ فلن ٍ زض ًتيزِ ،لطة ثِ حك اؾت ،تحمك ًرَاّس یبفتً .كبًِّبي زیٌي ثَزى
فطز ضا زض ًگطـ ،گطایف ٍ وٌفّبي آقىبض ٍ پٌْبى اٍ هيتَاى رؿت ٍ قٌبؾبیي وطز .فطز هتسیي اظ یه ؾَ ،ذَز ضا هلعم ثِ
ضفبیت فطاهيي زیٌي هيزاًس ٍ اظ ؾَي زیگط اّتوبم ٍ هوبضؾتْبي زیٌي ،اٍ ضا ثِ اًؿبًي هتفبٍت ثب زیگطاى ثسل هيؾبظز .ثسیي عطیك ثب
زٍ ًكبًِ هيتَاى اٍ ضا اظ زیگطاى ثبظ قٌبذت؛ یىي اظ عطیك پبیجٌسي ٍ التعام زیٌياـ ٍ زیگطي پيبهس زیٌساضي ٍ آحبض تسیي زض فىط ٍ
ربى ٍ فول فطزي ٍ ارتوبفي اٍ .پؽ زیٌساضي ثِ ثيبى ولي ،یقٌي زاقتي التعام زیٌي ،ثِ ًحَي وِ ًگطـ گطایف ٍ وٌكْبي فطز ضا
هتبحط وٌس(گٌزي ٍ ّوىبضاى .)127 :1389 ،افتمبزات زیٌي ٍ فىطي افطاز رْت زٌّسُ التهبز(تَليس ،تَظیـ ٍ ههطف) آًْب هيثبقس
افىبض التهبزي افطاز هجٌبي التهبزي وكَضّب ضا قىل هيزّس .زض ایي ضاؾتب اثعاضّبي التهبزي یىي اظ هَحطتطیي ضاّْبي ٍاثؿتگي ٍ
اؾتقوبض هلتْب زض عَل تبضید ثَزُ اؾتً .وًَِ ایي السام ضا هيتَاى زض التهبز وبهال ٍاثؿتِ ایطاى زض زٍضاى گصقتِ هكبّسُ وطز .الساهي
وِ تجقبت هٌفي ًبقي اظ آى ٌَّظ ّن زض ثقضي اظ ثركْبي التهبزي ٍ نٌقتي وكَض ذَزًوبیي هيوٌس زض هَاضزي ًيع هكىالتي ضا
ثطاي وكَض ایزبز وطزُ اؾت .ثب تَرِ ثِ ضقس ضٍظافعٍى روقيت ٍ هؿئلِ اهٌيت غصایي ،اّويت زؾتيبثي ثِ ذَزوفبیي زض هحهَالت
وكبٍضظي ضٍظ ثِ ضٍظ افعایف هيیبثس .زؾتيبثي ثِ ذَزوفبیي زض هحهَالت وكبٍضظي اظ رولِ اّساف زٍلت اؾت .ایي توبیل زض
هحهَالت ضاّجطزي ثيكتط احؿبؼ هيقَز .ثِ هٌؾَض زؾتيبثي ثِ ذَزوفبیي پَیب زض هحهَالت وكبٍضظي هيثبیؿتي فليطغن افعایف
ؾغح ظیط وكت ٍ فولىطزّ ،عیٌِّبي تَليس ًيع وبّف یبثس ،ثِ فجبضت زیگط ،ثْطٍُضي فَاهل تَليس افعایف یبثس .زؾتيبثي ثِ
ذَزوفبیي زض تَليس هحهَالت وكبٍضظي یىي اظ اّساف زٍلت زض ثرف وكبٍضظي ٍ اظ اّساف ؾٌس چكن اًساظ ثيؿت ؾبلِ ٍ
ثطًبهِّبي تَؾقِ ،افعایف ثْطٍُضي زض ثرف وكبٍضظي اؾت(اهيط تيوَضي ٍ چيصضي .)170 :1387 ،ثسیيؾبى ًبهگصاضي ؾبل  1390ثِ
فٌَاى رْبز التهبزي ،تالـ ٍ هجبضظُاي اؾت ثطاي ضؾيسى ثِ یه ربهقِ اي وِ اٍالً زض آى ًكبًي اظ فمط ٍ ثيىبضي ًجبقس ،حبًيبً ربهقِ
ثِ ربیگبّي ثطؾسوِ زض ّيچ ظهيٌِاي ثِ ّيچ لسضتي(ذبضد اظ وكَض) ًيبظهٌس ًجبقسّ .سف انلي پػٍّف ،ؾٌزف هيعاى التعام ثِ
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افتمبزات زیٌي ٍ گطایف ثِ ثقس تَليس رْبز التهبزي زض هيبى ضٍؾتبیيبى هٌغمِ ؾيؿتبى هيثبقس .ثٌبثطایي ؾَال شیل هغطح هيقَز .آیب
ضاثغِاي هيبى زیٌساضي ٍ ثقس تَليسي رْبز التهبزي زض هيبى پبؾرگَیبى ٍرَز زاضز؟
پیشیٌِ پضٍّش
فلنالْسي( )1388زض پػٍّف ضاثغِ زیي ،التهبز ٍ فطٌّگ ثب ضٍـ تَنيفي ٍ هغبلقِ وتبثربًِاي ٍ اؾٌبزي ثِ ثطضؾي آحبض ٍ تساذل-
ّبي فطٌّگ ٍ التهبز زض ههطف وبال ٍ اهط تَؾقِ پطزاذتِ ،زیي ضا هٌجـ ثيٌفّب ٍ رْت زٌّسُ اضظقْب ٍ ضفتبضّب زض فطٌّگ هيزاًس
وِ اظ ایي عطیك التهبز ٍ زیگط اثقبز ظًسگي اًؿبى ضا ًيع زض چبضچَة هقبزلِ فطٌّگ زیٌي تحت تبحيط لطاض هيزّس ٍ تبحيط وبالي
فطٌّگي زض ضقس هقٌَي اًؿبى ٍ ربهقِ اًؿبًي ضا هْن هيزاًس .هْطگبى ٍ زليطي( )1399زض ثطضؾي ًمف ؾطهبیِ هصّجي زض تَؾقِ
التهبزي ثب ضٍـ تَنيفي زض ؾغح رْبى هيپطزاظزً .تبیذ حبوي اظ تبحيط ًگطقْبي هصّجي اظ عطیك افعایف ققبؿ افتوبز ٍ وبّف
ًباعويٌبًي ،ؾجت وبّف ّعیٌِ هجبزلِ قسُ ٍ اظ ایي عطیك ثط ضقس التهبزي احط گصاقتِ ٍ ؾجت تغييط تبثـ هغلَثيت فطزي هيقَز ٍ اظ
ایي عطیك ثبفج ثْجَز تَظیـ زضآهس ذَاّس قس ٍ هقتمسًس وِ ثِ عَض ولي ؾطهبیِگصاضي زض ؾطهبیِ هصّجي ،یىي اظ ضاّْبي ضقس ٍ
تَؾقِ التهبزي رَاهـ هيثبقس .ههغفَي( )1389زض تحميمي ثب ثطضؾي التهبز ،تَؾقِ ٍ اذالق ثب ًگبّي ثِ آهَظُّبي اؾالهي ،ثب
ضٍـ تَنيفي – تحليلي ٍ اؾتفبزُ اظ زازُ ّبي وتبثربًِاي ،ثِ ؾيط اًسیكِ التهبزي ٍ التهبز تَؾقِ زض اضتجبط ثب اذالق هيپطزاظز ٍ
آؾيت ّبي رسایي التهبز ٍ تَؾقِ اظ اذالق ضا فطزگطایي هفطط ،زٍضي اظ فسالت ،گؿتطـ فمط ٍ ترطیت هحيظ ظیؿت ثط هيقوطز.
وِ فىؽالقول آى ضا ثِ نَضت ثبظگكت هزسز ثِ اذالق هيزاًس.
هثاًی ًظزی پضٍّش
اؾالم اظ هزوَفِاي ،انَل ٍ ثبٍضّب تكىيل قسُ اؾت وِ ضاثغِ یه هؿلوبى ضا ثب ذسا ٍ ربهقِ ّسایت ٍ تٌؾين هيوٌس .ثب تَرِ ثِ
ایي هَضَؿ ،اؾالم هبًٌس یَْزیت ٍ هؿيحيت ًيؿت وِ فمظ یه آیيي الْي ثبقس ،ثلىِ هزوَفِاي اظ هَاظیي ضفتبضي ٍ ازاضُ اهَض ضا
زض ثط هيگيطز وِ اًؿبى ضا زض ّط زٍ ظًسگي هبزي ٍ هقٌَي ؾبهبى هيثركس .یه ثطضؾي زض هَضز ازثيبت هقبنط التهبز ؾيبؾي
اؾالهي ،تفبٍتْبي ظیبزي ضا هيبى ایي الگَي فىطي رسیس ٍ التهبز ؾطهبیِزاضي ًَیي زض ظهيٌِ هؿبیل وليسي ًكبى هيزّس .ایي
تفبٍتْب اظ انَل ثٌيبزي اؾالم ًبقي هيقًَس وِ ثِ عَض ذبل فجبضتٌس:
الف) ذسا ذبلك ٍ هبله حطٍت اؾت ٍ اًؿبىّب ،ربًكيي ذسا ّؿتٌس ،ثب ایي ٍرَز افطاز هيتَاًٌس ثِ فٌَاى یه اهبًتساض اظ ربًت ذسا
ثِ زًجبل حطٍت ٍ اؾتفبزُ اظ آى ثطًٍس.
ة) وبض وطزى یه ٍؽيفِ الْي اؾت .فسالت ارتوبفيً ،تيزِ ًيطٍي وبض هَلس ٍ فطنتّبي ثطاثط اؾت آًچٌبى وِ ّط فطزي ثتَاًس اظ
توبم تَاًبیي ذَز زض وبض اؾتفبزُ وٌس ٍ اظ ثبثت تالـ وبضي ذَز پبزاـ زضیبفت ًوبیس.
د)فسالت ٍ ثطاثطي زض اؾالم ثِ ایي هقٌبؾت وِ اًؿبى ّب ثبیس فطنت ثطاثط زاقتِ ثبقٌس ٍ ثِ ایي هغلت اقبضُ ًساضز وِ آًْب ثبیس اظ لحبػ
فمط یب غٌب ثطاثط ثبقٌس .ثب ایي ٍرَز ٍؽيفِ زٍلت اؾالهي ایي اؾت وِ حسالل ؾغح هقيكت ضا وِ تبهيي حسالل غصا ،پَقبن ،هؿىي،
هطالجتْبي پعقىي ٍ آهَظـ ،ثطاي قْطًٍساًف تبهيي ًوبیسّ .سف انلي هتقبزل ًوَزى تفبٍتْبي ارتوبفي ٍ تَاًوٌس ؾبذتي فمطا زض
ضؾيسى ثِ یه ظًسگي فبزي اظ لحبػ هبزي ٍ هقٌَي ٍ ثط اؾبؼ وطاهت ٍ ضضبیت زض ربهقِ اؾالهي اؾت.
ز)حيغِ هساذلِ التهبزي گؿتطزُ اؾت ٍ هي تَاًس زذبلت زٍلت زض ثؿيبضي اظ فقبليتْبي التهبي ضا قبهل گطزز(پطظلي ٍ ؾكٌع،
 .)137-136 :1386ثِ گفتِ ٍثط ،هصّت هي تَاًس قجىِ افتوبزي زض ثيي افطاز ایزبز وٌس وِ ثطاي ضٍاثظ تزبضي ٍ التهبزي ضطٍضي
اؾت(گٌزي ٍ ّوىبضاى .)124 :1389 ،زیي زض لغت ثِ هقبًي گًَبگَى؛ اظ رولِ ليسٍثٌس ،التعام ،تقْس ،تىطین ،تمسؼ ،رعا ،اعبفت،
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لْط ،غلجِ ،فبزت ،اًميبز ،ذضَؿ ،پيطٍي ٍ هبًٌس آًْب آهسُ اؾت ٍ .زض لطآى ًيع آیبتي هَرَز اؾت وِ اظ آًْب هقٌبي رعا ،قطیقت،
لبًَى ،اعبفت ٍ ثٌسگي هؿتفبز هيقَز .هقٌبي زیي زض انغالح ،هزوَفِ فمبیس اذاللي ،حمَلي ،ؾيبؾي ،التهبزي ،ارتوبفي ٍ
لَاًيي ٍ همطضاتي اؾت وِ ثطاي ازاضُ اهَض ربهقِ اًؿبًي ٍ پطٍضـ اًؿبًْب ثبقس .زیي هزوَفِ حمبیك ّوبٌّگ ٍ هتٌبؾت اظ ًؾبهْبي
فىطي (فمبیس ٍ هقبضف)ً ،ؾبم اضظقي (لَاًيي ٍ احىبم) ٍ ًؾبم پطٍضقي (زؾتَضات اذاللي ٍ ارتوبفي ) اؾت ،وِ زض للوطٍ اثقبز
تبضیري فطزي ٍ ارتوبفي اظ ربًت پطٍضزگبض ثطاي ؾطپطؾتي ٍ ّسایت اًؿبًْب زض هؿيط ضقس ٍ ووبل اضؾبل هيگطزز(فؾيوي-
ّبقوي.)139 :1383،
التهبز هصّجي ثطاي ربهقِ ،فجبضت اظ ضاُ ٍ ضٍقي وِ ارتوبؿ زض ظًسگي التهبزي ٍ حل هكىالت فولي ذَز ،پيطٍي اظ آى ضا ثط هي-
گعیٌس(ّبزٍي ًيبّ .)55: 1385،وبى گًَِ وِ همبم هقؾن ضّجطي ٌّگبم ًبهگصاضي اهؿبل تبويس وطزًس ،ذَقجرتبًِ ثبیس افتربض ًوَز وِ
فمِ قيقِ ایي اًقغبف ٍ ظهبىقٌبؾي ضا زاضز وِ ثتَاًس ثِ ضٍظ گطزز .ثسیي ؾبى رْبز ثِ اثقبز فطاًؾبهي تقوين یبثس؛ رْبز فلوي ،رْبز
فطٌّگي ،رْبز ؾبظًسگي ٍ اهطٍظُ ًيع رْبز التهبزي ثِ ایي گفتوبى ٍاضز قس .رْبز التهبزي وِ گفتوبى فوَهي اهؿبل( )1390وكَض
اؾت ،اظ رولِ هؿبیلي اؾت وِ ّوِ هطزم آى ضا لوؽ هيوٌٌس ٍ ّط وؿي زض حس فْن ٍ تزطثِ ذَز زضثبضُ آى ثِ لضبٍت هيًكيٌس.
ٍاغُ رْبز ،ثركْب ٍ قبذِّبى گًَبگًَى اظ وَقف ٍ تالـ اًؿبًى ضاقبهل هىقَز؛ رْبز اظ هجبضظُ ثب ًفؽ ٍ َّاّبى ًفؿبًى آغبظ،
ٍ ثِ ٍلف ًوَزى ذَز ثطاى ذسا زض لبلت تكىلّبى ضثّبًى الْى ٍ زاٍعلت قسى ثطاىرٌگ ٍ پيىبض زض ضاُ ذسا پبیبى هىپصیطز ٍ ،ثب
وَقف هساٍم ٍ ذؿتگىًبپصیط ثطاى ثطپبزاقتي حك ٍ اًزبم اهط ثِ هقطٍف ٍ ًْى اظ هٌىط ٍ هجبضظُ ثب ؾتوگطاى ،ازاهِ هىیبثس .رْبز زض
ازثيبت زیٌي ثِ هقٌبي ًمغِ تاللي ٍ زضگيطي زٍ رجِْ حك ٍ ثبعل یب ًَض ٍ ؽلوت زض ّوِ فطنِّبي تبضیري ،ارتوبفي ٍ فطزي اؾت.
ایي زضگيطي اظ ًمغِ آغبظ ذلمت تب ليبهت ٍرَز زاضز ٍ ّط هرلَلي ،الرطم زض ذسهت رجِْ حك یب ثبعل اؾت .رْبز زض فطنِّبي
هرتلف ؾيبؾي ،فطٌّگي ،ارتوبفيً ،ؾبهي ٍ التهبزي لبثل تقطیف اؾت ٍ ههساق زاضز .رْبز التهبزي زض ًگبُ هَضز ًؾط ،هالحؾِ
احط ٍ وبضوطز التهبزي ّط ههٌَؿ ٍ هرلَق ،ثب تَرِ ثِ احط ثركياـ زض ووه ثِ رجِْ حك ٍ هجبضظُ ثب زقوي زض ایي فطنِ اؾت.
پؽ هقلَم قس وِ رْبز ،یقٌي اؾتفبزُ اظ توبم ًيطٍ ٍ عبلت ثطاي همبثلِ ٍ رٌگِ ثب وفبض ٍ زقوٌبى اؾالم ثطاي زفبؿ اظ زیي ،فميسُ،
ًبهَؼ ٍ ؾطظهيٌْبي اؾالهي ٍ ًكط زؾتَضات الْي زض ؾطاؾط فبلن .رْبز التهبزي زاضاي انَلي اؾت وِ هْوتطیي آى فجبضتٌس اظ:
)1وبضآفطیٌي ،اؾبؼ پيكطفت ٍ تَؾقِ رَاهـ پيكطفتِ اؾت .اگط هلتي وبضآفطیي ثبقس ،هٌبثـ ذَز ضا ًيع زض ضاؾتبي تَؾقِ ظیطؾبذتي
ثِ وبض ذَاّس گطفت .ثٌبثطایي تالـ هضبفف رْت اثسافبت ،ثطٍظ ذالليتّبًَ ،آٍضي ٍ وبضآفطیٌي ،وِ تقجيط فلوي آى تَليس حطٍت
اظ زاًف اؾت ،اًزبم ذَاّس زاز.
)2نطفِرَیي ،اظ هْوتطیي فَاهلي اؾت وِ ثب ًگبُ زضٍىزیٌي ًيع لبثل زفبؿ هيثبقسّ .سض ًسازى هٌبثـ ،پيكگيطي اظ اؾطاف ،زضؾت
ههطف وطزى ٍ ثطًبهِضیعي التهبزي ًيع اظ انَلي اؾت وِ هيتَاًس ثِ اًسٍذتِّب ٍ شذبیط هلي ثيفعایس ٍ تَظیـ هٌبثـ ضا تب حسٍزي
فبزالًِ ًوبیس .ثبیس پطؾتيػ ثبظ ثَزى ٍ ٍلرطري ثِ یه ضس اضظـ تجسیل قَز ٍ لٌبفت ثِ فٌَاى یه قبذم زیٌي ثطرؿتِ قَز.
)3تَليس ،زاضاي اثقبز گًَبگَى اؾت ،اظ یه ؾَ اقتغبل ضا افعایف هيزّس ٍ اظ ؾَیي زیگط ٍاضزات ضا وبّف هيزّس .فالٍُ ثط آى
احط ضٍاًي آى یقٌي افعایف افتوبز ثِ ًفؽ هلي ٍ غطٍض هلي اضتمبء ذَاّس یبفت ٍ احطات َّیت ثرف آى ثط قرهيت تهته هطزم
ًيع هَحط ذَاّس ثَز .اؾتمالل التهبزي اظ هؿيط تَليس هيگصضز ،ثٌبثطایي تَليسات اؾتطاتػیه ثبیس زض اٍلَیت لطاض گيطًس ٍ فَاهل ضس
تَليس ثبیس قٌبؾبیي ٍ ثطعطف قًَس .هىبىیبثي ٍ لغتثٌسیْبي ًبحيِاي ٍ ؾٌريتّبي رغطافيبیي اظ هْوتطیي قبذمّبي تَليس هَحط
اؾت وِ ثبیس هس ًؾط لطاض گيطز.
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)4ذسهتضؾبًي؛ ثرفّبي ٍؾيقي اظ ضٍؾتبّبي وكَض ّوچٌبى اظ هكىالت ضٍظهطُ ظًسگي ضًذ هيثطًس ٍ فسالت تَظیقي ضا ٌَّظ ثِ
نَضت فيٌي زضن ًىطزُاًس ،ثبیس زؾتگبّْبي هرتلف وكَض اهط ذسهتضؾبًي زض ؾبل آتي ضا رسي ثگيطًس ٍ ّوِ هٌبثـ ٍ اهىبًبت
ذَز ضا ثطاي ذسهت ثِ ضٍؾتبیيبى ثؿيذ وٌٌس.
)5ثطًبهِضیعي ،رْتگيطي ثطًبهِضیعي ًؾبم ٍ زٍلت ثبیس ثِ ؾوت رْبز التهبزي ثبقس ٍ اظ افوبل ٍ ضفتبضّبي ًوبزیي ٍ قتبةظزُ
ذَززاضي قَز ،قطط آى ،ؾَق زازى ثطًبهِّب ٍ رْتگيطیْبي شٌّي ٍ فولي اؾت ،ثسٍى ثطًبهِضیعي ،رْبز التهبزي زض حَظُ ضؾبًِ
ثبلي ذَاّس هبًس.
)6آضاهف؛ اًزبم انَل پيكيي ًيبظهٌس توطوع اشّبى ٍ اضازُّب ٍ ثطًبهِّب ثط هؿئلِ اؾت .ثٌبثطایي هجبحج ثيَْزُ هيتَاًس رْبز التهبزي
ضا هرتل ٍ تمليل زّس(.)www.radiomaaref.ir
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جذٍل( )1اصَل حاکن تز رفتارّای اقتصادی در حیطِ تَلیذ اس دیذگاُ اهام ػلی(ع)
اًگیشُ
تَلیذ
ٍیضگی
ّای ًظام

ًيت لطة االّي زض وبض ٍ تَليس ،تلمي اظ تَليس ثِ فٌَاى فول نبلح ،تَليس زض رْت هٌبفـ ربهقِ ٍ ذسهت ثِ ذلك،
اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ اهىبًبت ربهقِ ،تالـ زض رْت اؾتمالل ٍ ضّبیي اظ ٍاثؿتگي ٍ هطافبت ظهيٌِّبي ًيبظ ربهقِ ٍ
اٍلَیتّب
پبن ٍ عيت ثَزى ًؾبم تَليس(زٍضي اظ ذيبًت ٍ ارحبف)ٍ ،رَز ثطًبهِ ،تسثيط ،هْبضت ٍ ترهم ،تمسم ويفيت ثط
وويت ٍ لحبػ ًفـ ٍ ًيبظ ربهقِ ،هيبًِضٍي زض هطاحل تَليسً ،ؾن ٍ اؾتحىبم ًؾبم تَليس

تَلیذ

ًمف هَحط وبضگط زض التهبز ،تبويس ثط ؾطثبض ًجَزى افطاز ثط ربهقِ ،لعٍم اؾتفبزُ اظ فطنتْب ٍ اهىبًبت

ًیزٍی کار
ػَاهل
تَفیق ٍ
رشذ در

تميس ثِ قىطگعاضي اظ ًقوتْبي الْيّ ،وت ثلٌس ٍ اضازُ لَي ،تسثيط ٍ ثطًبهِ ضیعي ،ؾطفت هغلَة وبض،اؾتفبزُ وبهل
اظ زاًف ٍ اهىبًبت هَرَز ،تالـ ٍ رسیت زض اًزبم وبض ّوطاُ ثب پيگيطي ٍ اؾتمبهت ،تحول هكىالت ٍ هكمبت،
ثبٍض ثِ تَاى اًزبم وبض ٍ پطّيع اظ اؽْبض ًبتَاًي ،پطزاذت حمَق هبلي

ًظام تَلیذ
آفات

 -ؽلن ،گٌبُ ٍ ؾْلاًگبضي زض اهَض زیٌي ،وفطاى ًقوتْب ،آظهٌسي ٍ عوـ ،ذيبًت ٍ فطیت ،اؾطاف

تَلیذ
هحذٍدیت
ّای تَلیذ

 -ضفبیت چبضچَثْبي قطفي ٍ حمَق هبلي ،هطافبت تقْسّب ٍ لطاضزازّب ،ضفبیت فسالت ٍ اًهبف ،هٌـ احتىبض

آثار ًظام
تَلیذ

ً -يىٌبهي ٍ افتجبض ارتوبفي ،پطحوط ٍ ثبثطوت ثَزى ظًسگي ،تبهيي هٌبفـ ربهقِ ،آضاهف ضٍحي ٍ رؿوي

هطلَب
هبذص(هَؾبیي.)120-98 ،1383 ،
چارچَب هفَْهی تحقیق
افتمبز ثِ لَاي الَّتي ٍ هبٍضاءا لغجيقي ٍ ضفبیت ؾلؿلِ لَافس اذاللي حمَلي ٍ ؾيبؾي ،التهبزي ٍ ارتوبفي زض ظهيٌِ اضتجبط ثب ذَز،
ؾبیط ثٌسگبى ٍ ذسا ٍ اًزبم هٌبؾه فجبزي زض رْت وؿت تمطة ذبلك ٍ رلت ضضبیت اٍ ثِ هٌؾَض تقبلي .ضٍح زیٌساضي ثِ هقٌبي
التعام فولي ٍ شٌّي ثِ ثبٍضّبي زیٌي اؾت .اظ ًؾط گالضن ٍ اؾتبضن اثقبز زیٌساضي فجبضتٌس اظ:
 ثقس ایسئَلَغیىي وِ زض ثطگيطًسُي ثبٍضّبیي اؾت وِ اًتؾبض هيضٍز فطز ثب تَرِ ثِ زیي ذبل ذَز ثِ آًْب افتمبز زاقتِ ثبقس. ثقس هٌبؾىي وِ فجبضت اؾت اظ آزاة ٍ ضؾَم ٍ هطاؾوي وِ ّط زیي اظ پيطٍاى ذَز اًتؾبض زاضز وِ آًْب ضا ثِ ربي آٍضًس. ثقس فبعفي یب تزطثي وِ ًبؽط ثِ فَاعف ،تهَضات ٍ احؿبؾبت پيطٍاى یه زیي ثِ ٍرَزي ضثَثي ّوچَى ذسا ،یب ٍالقيتي غبیي ٍالتساضي هتقبلي اؾت.
 ثقس پيبهسي یب آحبض زیٌي وِ ًبؽط ثط احطات ثبٍضّب ،افوبل ،تزبضة ٍ زاًف زیٌي ثط ظًسگي ضٍظاًِ اؾت ٍ ثِ تقجيط زیگط ،تبحيط ٍاًقىبؼ زیي زض ضفتبضّبي ضٍظهطُ اؾت ،وِ اظ فمبیس ،احؿبؾبت ٍ افوبل هصّجي ضیكِ هي گيطز (ويَي ٍ وبهپٌَْز-116 :1384 ،
( ٍ )117گٌزي ٍ ّوىبضاى.)128 :1389 ،
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رْبز التهبزي یقٌي ثصل ربى ٍ هبل ٍ اؾتقسازّب زض رْت ضفـ هَاًـ ٍ حطوت ربهقِ زض هؿيط ضؾيسى ثِ ّسف هتقبلي هيثبقس ٍ .اهط
رْبز ،یقٌي اظ ٍضقيت وًٌَي ٍ ؾبذتبضّبي هقيَة التهبز ،ثب تَرِ ثِ ؽطفيتْبي هَرَز زض ربهقِ ضضبیت ًساضین ٍ ؾطیـ ثبیس آًْب ضا
انالح وٌين .زض ظهيٌِ ًؾبم تَليسات وكبٍضظي زض ایطاى ٍ ثبالذم هٌغمِ ؾيؿتبى ،تَليس ،هقيكتي هيثبقس .لصا ؾيبؾتگصاضي والى
وكَض ثبیس تَليس التهبزي زض ثرف وكبٍضظي ضا ثب ٍالقيت قبذمّبي رْبًي ثطاي ذَز تقطیف وٌس ٍ .ظیطؾبذتْبي ایي ًَؿ تَليس
ضا العاهبً زض لبلت ؾطهبیِگصاضیْبي حبوويتي ،ثطاي تَليسي ضلبثتي ٍ ويفي زض زؾتطؼ تَليسوٌٌسگبى ٍ ؾطهبیِگصاضاى ثرف لطاض زّس
ٍ فطنِ تَليس هقيكتي ضا ًيع فطاتط اظ ٍؽبیف پطزاذتي ثِ وكبٍضظي وكَض ثطاي تبهيي ًيبظ زّهّبي پبیيي زؾت ،ذهَنب زض هٌبعك
ضٍؾتبیي ؾبهبى زّس .حطوت ثِ ؾوت وكبٍضظي التهبزي یب تَليس التهبزي هحهَالت وكبٍضظي ثِ ؾبزگي ثيبى یه ققبض ًيؿت،
ظیطا تَليس هقيكتي ثب اؾتفبزُ اظ هٌبثـ پبیِ اضظقوٌس ٍ ّسض زازى آًْب زض یه ضاّجطز هكرم ًويتَاًس ثٌيِ التهبز هلي ضا تمَیت
وٌس(اًهبضيً .)11 :1387،ؾبم التهبزي اؾالم اظ ؾِ ذطزُ ًؾبم تَليس ،تَظیـ ٍ ههطف قىل گطفتِ اؾت ،اظ آًزب وِ هىتت اؾالم
تبحيطگصاض ثط ًؾبم التهبزي اؾالم اؾت ایي پػٍّف تبحيط التعام افتمبز ثِ اؾالم ضا ثط تَليسات وكبٍضظي ضٍؾتبیيبى ثطضؾي وطزُ اؾت.
ثط اؾبؼ آهَظُّبي اؾالهي ،وبض ٍ تالـ یىي اظ ٍؽبیف انلي ظًسگي هؿلوبى اؾت تب اظ ایي عطیك ،ضٍظي ذَز ٍ ذبًَازُ ضا اظ ضاُ
حالل ٍ زضؾت ثِ زؾت آٍضز .افعٍى ثط ایٌىِ ًيبظهٌس زیگطاى زض اهط هقبـ ذَز ًجبقس ،تَاى ووه ثِ زیگطاى ٍ اًزبم وبضّبي ذيط ٍ
ًيه ضا ًيع زاقتِ ثبقس ثِ ّويي زليل تَنيِ قسُ اؾت وِ هَهي زض عَل قجبًِضٍظٍ ،لتي ضا رْت وبض ٍ تالـ ٍ وؿت حالل
اذتهبل زّس .زض ربهقِ اؾالهي ،افتمبز ثِ ایٌىِ وبض ٍ تالـ ثب فجبزت ٍ هقٌَیت هٌبفبت ٍ تضبز ًساضز ،فبهل هْوي ثطاي ضقس
رَاهـ اؾالهي ٍ افتالي هؿلوبًبى زض رْبت هبزي ٍ هقٌَي اؾت ٍ .اظ زیسگبُ ارتوبفي ،ربهقِاي وِ انل وبض ٍ تالـ ،تحطن ٍ
پَیبیي ،هقيبض ولي زض تبهيي هقبـ ٍ ضٍظي ثبقس ،عجيقي اؾت وِ ثؿيبضي اظ ؽطفيتْبي ثبلمَُ ٍ ًقوتْبي ذسازازي زض اثقبز اًؿبًي ٍ
عجيقي زض ؾيطي تىبهلي ثِ هحهَالتي رْت پبؾرگَیي ثِ ًيبظّبي عجيقي هطزم تجسیل ذَاّس قس(هَؾبیي.)106-105 ،1383 ،
التهبز ضٍؾتبیي ًمف ثؿيبض هْوي زض التهبز هٌغمِ زاضز .ثرف فؾيوي اظ قبغليي زض فقبليتْبي الهبزي ضٍؾتبیي ثِ وبض هكغَل
ّؿتٌس .تَليسات وكبٍضظيّ ،وچَى هحهَالت ظضافي ،ثبغي ٍ زاهي فالٍُ ثط تبهيي غصاي ضٍؾتبیيبى ،ثِ فٌَاى وبالي ههطفي زض
قْطّب تَؾظ هكبغل ذسهبتي ثِ فطٍـ هيضؾٌس .قبذمّبي ثقس تَليسي رْبز التهبزي زض ایي پػٍّف فجبضتٌس :وكت هحهَالت
اؾتطاتػیه(غالت) ،فقبليتْبي تلفيمي (وكبٍضظي ٍ زاهساضي) ،آهَظـ قغلي ،تالـ ثطاي وؿت اهىبًبت ضفبّي ،ضضبیت اظ اًزبم
فقبليتْبي وكبٍضظي ،اؾتفبزُ اظ هبقييآالت ثطاي ثْطُ ٍضي ٍ اضظـافعٍزُ ثيكتط تَليسات ،ثْؿبظي هؿىي ،اضتجبط ٍ فطٍـ
هحهَالت زض ثبظاض قْط ،هطارقِ ثِ ازاضات رْبزوكبٍضظي ٍ آثيبضي ،حفط چبّه ٍ احساث گلربًِ ٍ اؾترط پطٍضـ هبّي ،ثِ ظیط
وكت ثطزى ثيكتط ظهيٌْب ،تالـ ثطاي افعایف تَليس ٍ زضآهس ،ارطاي وكتْبي تلفيمي(غالت ،ربليع ٍ فلَفِ) .ثب تَرِ ثِ چبضچَة
هفَْهي تحميك ،فطضيبت ظیط هغطح هيگطزز.

میزان دینداری کل

بعد تجربی دینداری

هذل

بعد مناسکی دینداری

بعد اعتقادی دینداری
گرایش به بعد تولیدی جهاداقتصادی
اقتصادی

بعد پیامدی دینداری
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هفَْهی پضٍّش
فزضیات پضٍّش
فطضيِ اٍل :ثيي هيعاى التعام ثِ افتمبزات زیٌي ٍ گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي زض هيبى ؾطپطؾتبى ذبًَاض ضٍؾتبیي ضاثغِ هقٌبزاض
ٍرَز زاضز.
فطضيِ زٍم :ثيي ثقس ایسئَلَغیىي زیٌساضي ٍ گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي زض هيبى ؾطپطؾتبى ذبًَاض ضٍؾتبیي ضاثغِ هقٌبزاض
ٍرَز زاضز.
فطضيِ ؾَم :ثيي ثقس فبعفي زیٌساضي ٍ گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي زض هيبى ؾطپطؾتبى ذبًَاض ضٍؾتبیي ضاثغِ هقٌبزاض ٍرَز
زاضز.
فطضيِ چْبضم :ثيي ثقس هٌبؾىي زیٌساضي ٍ گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي زض هيبى ؾطپطؾتبى ذبًَاض ضٍؾتبیي ضاثغِ هقٌبزاض
ٍرَز زاضز.
فطضيِ پٌزن :ثيي ثقس پيبهسي زیٌساضي ٍ گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي زض هيبى ؾطپطؾتبى ذبًَاض ضٍؾتبیي ضاثغِ هقٌبزاض ٍرَز
زاضز.
فطضيِ قكن :ثيي هيعاى التعام ثِ افتمبزات زیٌي ثب تَرِ ثِ ٍیػگيْبي زهَگطافيىي ،زض هيبى ؾطپطؾتبى ذبًَاض ضٍؾتبیي تفبٍت
هقٌبزاضي ٍرَز زاضز.
فطضيِ ّفتن :ثيي گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي ثب تَرِ ثِ ٍ ٍیػگيْبي زهَگطافيىي ،زض هيبى ؾطپطؾتبى ذبًَاض ضٍؾتبیي
تفبٍت هقٌبزاضي ٍرَز زاضز.
هَاد ٍ رٍشْا
ایي تحميك ثب ضٍـ تَنيفي -تحليليً ،تيزِ هغبلقبت اًزبم قسُ زض هٌبعك ضٍؾتبیي ؾيؿتبى اؾت .تىويل پطؾكٌبهِ رْت روـآٍضي
اعالفبت تَليسات وكبٍضظي ،پؽ اظ تبیيس آى زض هطحلِ وبضقٌبؾي ٍ ًيع زض هطحلِ پيفآظهَى(ضٍایي) ثَزُ اؾت .ثطاي ثطضؾي هيعاى
پبیبیي گَیِّب اظ آهبضُ آلفبي وطًٍجبخ ثب زاهٌِ  0تب  1اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ هيعاى آى ،α ; 0/76ثٌبثطایي پطؾكٌبهِ اظ ضٍایي ٍ پبیبیي
وبفي ثطذَضزاض ثَزُ اؾت .ثطاي روـآٍضي اعالفبت التعام افتمبز ثِ زیي اظ پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز قسُ رْتگيطي هصّجي
الپَضت(ّ( )1966وؿبًي زضًٍي ،ثب آلفبي وطًٍجبخ  ٍ α;0/71پبیبیي آى  α); 0/74اؾتفبزُ گطزیس .زازُّبي تحميك ًيع ثب اؾتفبزُ اظ
ًطمافعاض  SPSSتزعیِ ٍ تحليل قسُ اؾت .ربهقِ آهبضي هَضز هغبلقِ زض ایي تحميك ،قبهل وليِ ذبًَاضّبي ضٍؾتبیي ؾبوي هٌغمِ
ؾيؿتبى ،وِ ثطاؾبؼ آهبض  1385ثطاثط ثب  47600ذبًَاض هي ثبقس .ثطاي تقييي حزن ًوًَِ اظ فطهَل وَوطاى ثب حزن ًوًَِ زض ؾغح 95
زضنس اعويٌبى( )T =1/96ثطاثط ثب  380ؾطپطؾت ذبًَاض ثَزُ اؾت .ثب تَرِ ثِ تقساز ؾطپطؾت ذبًَاض(ّط ؾطپطؾت هَیس یه ٍاحس
تَليسي ضٍؾتب) ثطاي زلت تقوين ثيكتط  400پطؾكٌبهِ تَظیـ گطزیس وِ اظ ایي هيبى  250پطؾكٌبهِ(ثيؾَازي ٍ زاقتي ضٍحيِ هحبفؾِ-
وبضي پبؾرگَیبى اظ هكىالت تىويل پطؾكٌبهِ ثَز) روـآٍضي گطزیس .زقت ؾيؿتبى یىي اظ زقتّبي زاذلي فالت ایطاى اؾت
وِ ثِ عَض هتَؾظ  475تب  500هتط اظ ؾغح زضیب اضتفبؿ زاضز ٍ اظ آثطفتّبي ضٍزذبًِ ّيطهٌس ٍ ققت آى پَقيسُ قسُ اؾت(تَولي ٍ
ّسایتي .)3:1387 ،ایي هٌغمِ ثيي  30زضرِ ٍ  7زليمِ الي  31زضرِ ٍ  29زليمِ فطو قوبلي ٍ  59زضرِ ٍ  58زليمِ الي  61زضرِ ٍ
 50زليمِ عَل قطلي لطاض زاضز .ؾطظهيي ؾيؿتبى ثب هؿبحتي زض حسٍز  15200ويلَهتط هطثـ زض زقتي پؿت ٍ ّوَاض زض هٌتْياليِ هطظ
قطلي ایطاى لطاض زاضز؛ اظ هكطق ثِ افغبًؿتبى ،اظ رٌَة ثِ ثلَچؿتبى ،اظ هغطة ٍ قوبلغطثي ثِ زقت لَت ٍ ًْجٌساى زض اؾتبى ذطاؾبى-
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رٌَثي هحسٍز قسُ اؾت .فبنلِ ؾيؿتبى تب هطوع اؾتبى(ظاّساى) 207 ،ويلَهتط هيثبقس .ؾيؿتبى زاضاي  3قْطؾتبى(ظاثل ،ظّه ٍ
ّيطهٌس) ثرف 17 ،زّؿتبى ٍ  885آثبزي زاضاي ؾىٌِ اؾت(ّوبى .)3 ،هٌغمِ ؾيؿتبى زاضاي اللين ثيبثبًي گطم ٍ ذكه اؾت ،هيبًگيي
ثبضـ ؾبالًِ زض ایي هٌغمِ  64هيليهتط ثب پطاوٌسگي ًبهٌبؾت ٍ زهبي آى اظ  -5/9تب 49زضرِ ؾبًتيگطاز زض ؾبل هتغيط اؾت .ثطاؾبؼ
آهبض  30ؾبلِ َّاقٌبؾي ظاثل( ،)1996 -1965زض ایي هٌغمِ ،ثِ عَض هتَؾظ ؾبليبًِ ثيف اظ  300ضٍظ ذكىي ٍرَز زاضز .اظ
ذهَنيبت هْن الليوي ایي هٌغمِ هيتَاى ثِ عَض هتَؾظ ثيف اظ  260ضٍظ تبثف ظیبز آفتبة ،زاهٌِ ظیبز تغييطات زضرِ حطاضت زض
قجبًِضٍظٍ ،ظـ ثبزّبي تٌس( 120ضٍظُ) ضا ًبم ثطز .هزوَفِ ایي فَاهل ثبفج قسُ تب ایي هٌغمِ پتبًؿيل ثيكتطیي همساض تجريط ؾبالًِ
وكَض( 4000 – 5000هيلي هتط زض ؾبل) ضا زاقتِ ثبقس .هٌغمِ ظاثل اظ زضیبّب ٍ اليبًَؼ ّب فبنلِ ظیبزي زاقتِ ٍ فمظ زضیبچِ ّبهَى ثِ
نَضت ووطثٌسي زض قوبل آى لطاض زاضز وِ ظهبى پط آثي ثط ضعَثت ٍ تقسیل زهبي آى هَحط هي ثبقس(هيطظا ههغفي ٍ ّوىبضاى،
.)71 :1387
یافتِّای تحقیق:
جذٍل شوارُ ً2تایج آسهَى ّوثستگی پیزسَى در خصَص تزرسی راتطِ تیي هیشاى التشام تِ اػتقادات دیٌی ٍ
گزایش تِ جْاد اقتصادی
هتغیز

R

N

Sig

التشام تِ اػتقادات دیٌی
ٍگزایش تِ تؼذ تَلیذی جْاد

250

*

0/719

0/000

اقتصادی
یبفتِّبي تحميك1390
*هقٌيزاضي زض ؾغح 99زضنس
ًتبیذ آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى زض ذهَل ثطضؾي ضاثغِ ثيي هيعاى التعام ثِ افتمبزات زیٌي ٍ گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي
(رسٍل )2ثيبًگط ضطیت ّوجؿتگي 0/719زض ؾغح هقٌبزاضي 0/000هيثبقس لصا ثب تَرِ ثِ ًتبیذ فَق هيتَاى چٌيي ًتيزِ گطفت وِ
ضاثغِ هخجت ٍ هقٌبزاضي ثيي التعام ثِ افتمبزات زیٌي ٍ گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي زض ثيي وكبٍضظاى ٍرَز زاضز ،یقٌي ایٌىِ
ثب افعایف هيعاى افتمبزات زیٌي هيعاى گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي ًيع افعایف هيیبثس .ثٌبثطایي فطضيِ اٍل ثِ احجبت هي ضؾس.
جذٍل شوارًُ 3تایج ضزیة ّوثستگی پیزسَى در خصَص اتؼاد التشام تِ اػتقادات دیٌی ٍ گزایش تِ جْاد
اقتصادی
هتغیز
تؼذ ایذئَلَصیکی اػتقادات دیٌی ٍ گزایش تِ تؼذ تَلیذی
جْاد اقتصادی
تؼذ هٌاسکی اػتقادات دیٌی ٍ گزایش تِ تؼذ تَلیذی جْاد
اقتصادی
تؼذ ػاطفی اػتقادات دیٌی ٍ گزایش تِ تؼذ تَلیذی جْاد
اقتصادی
تؼذ پیاهذی اػتقادات دیٌی ٍ گزایش تِ تؼذ تَلیذی جْاد

N

R

Sig

250

*0/689

0/000

250

*0/699

0/000

250

*0/520

0/000

250

*

0/000

0/719

 |311فهلٌبهِ التهبز ٍ ثبًىساضي اؾالهي ؾبل اٍل ،قوبضُ اٍل ،ظهؿتبى 1391

اقتصادی
یبفتِّبي تحميك1390
ًتبیذ رسٍل قوبضُ 3حبوي اظ آى اؾت وِ زض ثيي اثقبز هيعاى التعام ثِ افتمبزات زیٌي(ایسئَلَغیىي ،هٌبؾىي ،فبعفي ٍ پيبهسي) ٍ
گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي ثب تَرِ ثِ ضطایت هحبؾجِ قسُ وِ ثِ تطتيت ثطاثط ثب  ٍ 0/719 ٍ 0/520 ،0/699 ،0/689ؾغح
هقٌبزاضي  Sig=0/000ثِ لحبػ آهبضي هقٌبزاض هيثبقس .لصا هي تَاى چٌيي ًتيزِ گطفت وِ ثيي ّط یه اظ اثقبز هيعاى التعام ثِ افتمبزات
زیٌي وِ قبهل التعام ایسئَلَغیىي ،التعام هٌبؾىي ،التعام فبعفي ٍ التعام پيبهسي ثب گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي زض ثرف
تَليسات وكبٍضظي ضاثغِ هخجت ٍ هقٌبزاضي ٍرَز زاضز .لصا هيتَاى گفت وِ ّط چِ هيعاى اثقبز التعام ثِ افتمبزات زیٌي افعایف یبثس
هيعاى گطایف ثِ تَليسات وكبٍضظي ثيكتط هيقَز .ثٌبثطایي فطضيبت زٍم ،ؾَم ،چْبضم ٍ پٌزن ثِ احجبت هيضؾٌس.
جذٍل شوارُ 4آسهَى  T-Testتیي التشام تِ اػتقادات دیٌی تا جٌسیت
هتغیز

N

M

SD

التشام تِ اػتقادات

هزد

238

1/29

12/50

دیٌی

سى

12

1/27

8/96

T

df

sig

0/481

248

0/631

یبفتِّبي تحميك1390
ًتبیذ رسٍل فَق(رسٍل )4حبوي اظ ایي اؾت وِ هيبًگيي التعام ثِ افتمبزات زیٌي هطزاى ثطاثط ثب ٍ 1/29اًحطاف هقيبض آى  12/50هي-
ثبقس .ایي همبزیط ثطاي ظًبى ثِ تطتيت ثطاثط ثب  8/96 ٍ 1/27اؾت ٍ ایي تفبٍت  ٍ T= 0/481زضرِ آظازي  df= 248اظ همساض ثحطاًي
رسٍل زض ؾغح  )1/98( 0/95وَچىتط اؾت .ثٌبثطایي تفبٍت هكبّسُ قسُ ثِ لحبػ آهبضي هقٌبزاض ًويثبقس )p>0/05(.یقٌي ایٌىِ
هيعاى التعام ثِ افتمبزات زیٌي زض ثيي ظًبى ٍ هطزاى یىؿبى هيثبقس لصا فطضيِ قكن ضز هيقَز.
جذٍل شوارُ5آسهَى آًالیش ٍاریاًس () Anovaتیي گزایش تِ جْاد اقتصادی ٍ هیشاى تحصیالت
هتغیز
گزایش تِ تؼذ تَلیذی

تیي گزٍّی

جْاد اقتصای ٍ هیشاى

درٍى

تحصیالت

گزٍّی

df

M

3

488/89

246

284/70

f

1/717

sig

0/164

رسٍل فَق حبوي اظ آى اؾت وِ ثيي گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي ثب تَرِ ثِ هتغيط هيعاى تحهيالت  f= 1/71ثب زضرِ
آظازي 246 ٍ 3هيثبقس وِ اظ همساض ثحطاًي رسٍل زض ؾغح  0/95وَچىتط هيثبقس ثٌبثطایي هيتَاى چٌيي ًتيزِ گطفت وِ تفبٍت
هكبّسُ قسُ اظ لحبػ آهبضي هقٌبزاض ًويثبقس .یقٌي ایٌىِ گطایف ثِ ثقس تَليسي رْبز التهبزي زض ثيي وكبٍضظاى ثب هيعاى تحهيالت
هرتلف یىؿبى هيثبقس ٍ همساض یىؿبى زاقتِ اًس ظیطا هيعاى تَليسات وكبٍضظي ٍاثؿتگي ظیبزي ثِ هيعاى زؾتطؾي ثِ هٌبثـ تَليسي
زاقتِ اؾت .ثٌبثطایي فطضيِ ّفتن ضز هيقَز.
ً .8تیجِگیزی ٍ پیشٌْادات
زض ربهقِ آضهبًي اؾالهي رٌجِّبي هبزي ٍ هقٌَي ظًسگي ثِ یىسیگط ّوجؿتِاًس ٍ ضؾتگبضي اًؿبى ثِ ؾالهت ٍ اضتجبط ایي زٍ رٌجِ
ثؿتگي زاضز .یقٌي ربهقِاي هي تَاًس پَیب ،هتحَل ٍ ؾبلن ثبقس وِ پَیبیي ٍ تحَل ضا زض ّط زٍ ظهيٌِ هبزي ٍ هقٌَي تضويي وطزُ ٍ
تقبزلي ثيي ایي زٍ ثَرَز آٍضز(اوجطي .)98 :1384 ،ایي زض حبلي اؾت وِ ذساًٍس زض ؾَضُ فٌىجَت ،آیِ  69فطهَزُ اؾت «:آًبى وِ
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زض ضاُ هب ثىَقٌس ،هب ضاّْبي ذَیف ضا ثِ آًْب هيًوبیبًين» .ثٌبثطایي ثط اًؿبى هؿلوبى ٍارت اؾت وِ زض رْت لطة الْي ثب هؿبئل
ظهبًِ ذَیف هَارِ قَز ٍ زض هزبّست فمل ٍ ایوبًي ثطاي قٌبذت ٍ ثْطُثطزاضي اظ آًْب وَتبّي ًٌوبیس(فيَضي .)206 :1384 ،رْبز
زض فطنِّبي هرتلف ؾيبؾي ،فطٌّگي ،ارتوبفيً ،ؾبهي ٍ التهبزي لبثل تقطیف اؾت ٍ ههساق زاضز .رْبز التهبزي زض ًگبُ هَضز
ًؾط ،هالحؾِ احط ٍ وبضوطز التهبزي ّط ههٌَؿ ٍ هرلَق ،ثب تَرِ ثِ احطثركياـ زض ووه ثِ رجِْ حك ٍ هجبضظُ ثب زقوي زض ایي
فطنِ اؾت .رْبزگط التهبزي ،ثِ وؿي اعالق هيقَز وِ ؾَز ٍ ظیبى ٍ ضقس ٍ تقبلي التهبزي رجِْ حك ٍ ضطض التهبزي رجِْ
ثبعل ضا زض فول ذَز لحبػ هيوٌس ٍ ّيچگبُ زض تَليس ٍ ههطف ذَز ،ثِ زًجبل ؾَز قرهي ٍ غفلت اظ ؾَز ربهقِ ًيؿت؛ ثلىِ ثِ
زًجبل افتالي التهبز ربهقِ ٍ افعایف التساض وكَض ٍ زض ًْبیت ،ثِ زًجبل تمطة ثيفتط ًؿجت ثِ ذساًٍس هتقبل زض ایي ؾبحت اظ حيبت
ارتوبفي اؾت .تَليسات وكبٍضظي ًمف هْوي زض ذَزوفبیي التهبزي ،اؾتمالل ؾيبؾي ،اهٌيت غصایي ٍ وؿت اضظ زاضًس .هٌغمِ
ؾيؿتبى زض گصقتِ ثِ ف ٌَاى اًجبض غلِ هقطٍف ثَزُ اؾت ٍ ،هطزهبى ایي ؾطظهيي اظ گصقتِ ظثبًعز ثطاي وبض ٍ تالـ ثَزُاًس ٍلي
هتبؾفبًِ اهطٍظُ زض ظهيٌِّبي التهبزي زچبض هكىالت فسیسُاي هي ثبقٌس ،ثب تَرِ ثِ هقٌبزاض ثَزى ضاثغِ ثيي هيعاى التعام ثِ افتمبزات
زیٌي ٍ اثقبز آى(ایسئَلَغیىي ،فبعفي ،هٌبؾىي ٍ پيبهسي) ثب گطایف ثِ رْبز التهبزي زض ثقس تَليسات وكبٍضظي ،هطزم هٌغمِ اظ
آهبزگي شٌّي ٍ پكتَاًِ زیٌي رْت پَیبیي التهبز ضٍؾتبیي هٌغمِ ثطذَضزاض هيثبقٌس ٍ ،ثيكتط اظ ووجَز آة ٍ افتجبضات الظم ضًذ
هيثطًس .زض نَضت ؾطهبیِگصاضي هٌبؾت تَؾظ زٍلت زض ایي هٌغمِ قبّس قىَفبیي التهبز هٌغمِ ذَاّين ثَز .لصا ثطاي تحمك رْبز
التهبزي زض ثقس تَليسات وكبٍضظي زض هٌغمِ ؾيؿتبى ،پيكٌْبز هيگطزز:
-

هقٌبزاض ثَزى هيعاى افتمبزات زیٌي ضٍؾتبیيبى هٌغمِ ؾيؿتبى ثب تَليسات وكبٍضظي ،لعٍم تجليغ ّطچِ ثيكتط اضظـ وبض ٍ
تالـ ثطاي ضؾيسى ثِ هطظ ذَزوفبیي زض هحهَالت وكبٍضظي اظ عطیك ضؾبًِّب ضا هيعلجس.

-

ثب تَرِ ثِ آهبزگي شٌّي ٍ پكتَاًِ زیٌي ضٍؾتبیيبى هٌغمِ ؾيؿتبى ،زض نَضت ؾطهبیِگصاضي زٍلت زض ثرف وكبٍضظي
هٌغمِ ،قبّس افعایف تَليسات وكبٍضظي ذَاّين ثَز.

-

هكىل ووجَز آة زض هٌغمِ ،لعٍم ؾطهبیِگصاضي ٍ ترهيم افتجبض ثطاي تغييط ؾيؿتوْبي آثيبضي اظ غطلبثي ثِ آثيبضي تحت
فكبض نَضت گيطز.

-

تبؾيؿبت ظیطثٌبیي رْت فطآٍضي ٍ اضظـ افعٍزُ تَليسات ضٍؾتبیيبى ایزبز گطزز.

-

زٍض ثَزى هٌغمِ اظ زیگط هٌبعك روقيتي ایطاى ،اٍلَیتّبي اؾبؾي ،اتهبل ایي هٌغمِ ثِ ضاُآّي ؾطاؾطي وكَض ،رْت
وبّف ّعیٌِّبي حول ٍ ًمل هيثبقس.

 |311فهلٌبهِ التهبز ٍ ثبًىساضي اؾالهي ؾبل اٍل ،قوبضُ اٍل ،ظهؿتبى 1391

هٌاتغ ٍ هاخذ:
 .1اوجطي ،حؿيفلي .)1384( ،زیي ٍ تَؾقِ ،ضاّجطز یبؼ  ،ؾبل اٍل ،قوبضُ .3
 .2اهيطتيوَضي ،ؾويِ ٍ چيصضي ،اهيطحؿيي .)1387( ،ثطضؾي ذَزوفبیي پَیب زض تَليس شضت زاًِاي زض ایطاى ضّيبفت هحبؾجِ
ثْطٍُضي ول فَاهل تَليس ،پػٍّف ٍ ؾبظًسگي زض ظضافت ٍ ثبغجبًي ،قوبضُ.79
 .3اًهبضي ،هٌهَض .)1387( ،ضّيبفتي ًؾطي زض فطنِ تَليس هقيكتي ٍ التهبز وكبٍضظي ،زاهپطٍضاى ،ؾبل ًْن ،قوبضُ .93
 .4پطظلي ،ربىآض ٍ ؾكٌع ،ربىري )1386( ،التهبز اؾالهي :ؽَْض یه الگَي فىطي رسیس ،تطروِ ٍحيس هْطثبًي ،ضاّجطز
یبؼ ،قوبضُ .12
 .5تَولي ،هطتضي ٍ ّسایتي )1387( ،نالح ،چبلكْبي گطزقگطي زض هٌبعك هطظي(هغبلقِ هَضزي ؾيؿتبى) ،فضبي
رغطافيبیي ،ؾبل ّكتن ،قوبضُ .22
 .6ؾويقيًؿت ،ههغفي )1388( ،تحليل ٍؽبیف التهبزي زٍلت رْت تحمك فسالت التهبزي زض الگَي ایسُآل التهبز
اؾالهي ،هقطفت ؾيبؾي ،ؾبل اٍل ،قوبضُ .2
 .7فؾيويّبقوي ،هػگبىً .)1383( ،گطـ رَاًبى  29 -19ؾبلِ قْط هكْس ثِ زیي ،ؾبل ،1380-81زٍفهلٌبهِ فلَم ارتوبفي،
ؾبل اٍل ،قوبضُ .2
 .8فلنالْسي ،فجسالطؾَل .)1388( ،زضآهسي ثط ضاثغِ زیي ،التهبز ٍ فطٌّگً ،بهِ فطٌّگ ٍ اضتجبعبت ،ؾبل اٍل ،قوبضُ .1
 .9فيَضي ،هحوسضحين .)1384( ،تبهالتي زض عطح ثحج اًؿبى هَضَؿ تَؾقِ ،ضاّجطز یبؼ ،ؾبل اٍل ،قوبضُ.4
 .10ويَي ،ضیوَى ٍ وبهپٌَْز ،لَنٍاى .)1384( ،ضٍـ تحميك زض فلَم ارتوبفي ،تطروِ فجسالحؿيي ًيه گْط ،تْطاى،
اًتكبضات تَتيب ،چبح ّكتن.
 .11گٌزي ،هحوس؛ ًقوتاللْي ،ظّطا؛ عبّطي ،ظّطا .)1389( ،ضاثغِ َّیت زیٌي ٍ ؾطهبیِي ارتوبفي زض ثيي هطزم قْط وبقبى،
ربهقِقٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ،21قوبضُ .4
 .12ههغفَي ،هحوسحؿي .)1389( ،التهبز ،تَؾقِ ،اذالق ثب ًگبّي ثِ آهَظُّبي اؾالهي ،ضاّجطز یبؼ ،1389 ،قوبضُ .21
 .13هَؾبیي ،هيخن .)1383( ،انَل ولي حبون ثط تَليس اظ زیسگبُ اهبم فلي(ؿ) ،التهبز اؾالهي ،ؾبل چْبضم ،قوبضُ.16
 .14هْطگبىً ،بزض ٍ زليطي ،حؿيً .)1389( ،مف ؾطهبیِ هصّجي زض تَؾقِ التهبزي ،ضاّجطز یبؼ ،قوبضُ.21
 .15هيطظاههغفيً ،بنط؛ ذليلي ،زاٍض؛ ًبؽنالؿبزات ،هحوسرقفط؛ ّبزضثبزي ،غالهطضب .)1387( ،پيف ثيٌي ؾبفتي ؾطفت ٍ
رْت ثبزّبي فطؾبیٌسُ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبي ؾِ ؾبفتِ (هغبلقِ هَضزي :هٌغمِ ظاثل) ،تحميمبت هطتـ ٍ ثيبثبى ایطاى ،رلس ،15
قوبضُ .1
ّ .16بزٍيًيب ،فليانغط .)1385( ،اهىبى ،ضطٍضت ٍ ربیگبُ التهبز اؾالهي (هغبلقِ تغجيمي ثب التهبز والؾيه) ،التهبز
اؾالهي ،ؾبل.6
17. Allport,G.W.Religious context of prejudice. Journal for the scientific study of religion 1966.
18. www.radiomaaref.ir(1390/3/20).

