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چكيذٌ

َذف ایه پژيَص سىجص میزان آگاَی داوطجًیان از حقًق ي يظاای ضاُويوذ ي
ػًامل موتثط تا آن میتاضذ .کٍ تٍ ريش پیمایطی ي تٍصًرت مقطؼای اوجاا گوفتاٍ
است .جامؼٍ آمار داوطجًیان داوطگاٌ یزد مای تاضاىذ کاٍ تاا اساتاادٌ از فوماً
کًکوان تؼذاد  989واو از آوُا تاٍ ريش ومًواٍگیاو طثقاٍا تاٍػىاًان حجا ومًواٍ
اوتخاب ضذٌاوذ .اتزار جمغآير اطالػات پوسطىامٍ محقق ساختٍ تًد کاٍ ريایای آن
از طویق اػتثار محتًایی ي پایایی از طویق محاسثٍ ضویة آلااا کويوثاا ساىجیذٌ
ضذ .یافتٍَا وطان داد کٍ میزان آگاَی داوطجًیان از حقًق ضُويوذ کمی تااتتو از
حذ متًسط ي میزان اگاَی آوُا از يظای ضُويوذ اوذکی کمتو از حذ متًسط اسات
ي تیه متغیوَا جىسیت داوطجًیان ي میزان تحصیالت پذر آوُاا ي َا چىایه میازان
استاادٌ از يسایل ارتثاط جمؼی ي مطارکت سیاسی تا میزان آگااَی داوطاجًیان از
حقًق ي يظای ضُويوذ ارتثاط مؼىیدار يجًد دارد .ػاليٌ تو آن احساس ًَیت
جمؼی تا میزان آگاَی از حقاًق ي يظاای ضاُويوذ َمثساتگی مثثات ي مؼىاادار
دارد .تىظو میرسذ َوچٍ اگاَی در ایه زمیىٍ افزایص مییاتذ احسااس ًَیات جمؼای
ویز افازایص ماییاتاذ کاٍ ایاه اماو مًجاة تقًیات ًَیات میایو يفاادار ي احسااس
مسؤيلیت اجتماػی میگودد .در مجمًعو متغیوَا تاقیماوذٌ در مؼادلٍ رگوسیًویو 8
درصااذ از تغییااوات اگاااَی از حقااًق ضااُويوذ ي  88درصااذ از تغییااوات آگاااَی از
يظای ضُويوذ را تثییه میکىىذ.
كليذ ياشٌَا :احساس ًَیت جمؼیو حقًق ضُويوذ و داوطجًیانو مطاارکت سیاسایو
يظای ضُويوذ .
زاًطیبضضضتِجبهؼِ ضٌبسیٍػضَّیأتػلویزاًطگبُیعزًَ،یسٌسُهسئَل

*
اضضسجبهؼِضٌبسیزاًطگبُیعز 


وبضضٌبسی
**
جبهؼِضٌبسیزاًطگبُیعز 

وبضضٌبسیاضضس

***
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ممذمٍ ي تيان مسألٍ

حمَقضْطًٍسی یىیاظهؤلفِّبیهْناجتوبػی،سیبسیٍحموَلیزٍلو هوسضىزض
جْبىهؼبغطاس ،وِثِزًجوبلتحوَتتاجتووبػیٍسیبسویزضزٍلوطىگصضوتٍِ
فطٍپبضیثٌیبىحىَه ّبیذَزوبهٍِپیوسایصهفوبّینجسیوسزضازثیوبتسیبسویٍ
احوسیعجبعجبیی.)14:1388،تؼطیفهتؼبضفًٍسوجتب

حمَلی،زضتبضیدثططضلنذَضز(
هَضزاجوبعاظضْطًٍسی،ضْطًٍسیضاهفَْهیثوِ ّون پیَسوتِاظحموَقٍٍظوبیف
هیزاًسوِثِهثبثًَِػیپبیگوبُ،ضوأىٍػضوَی اجتووبػی
هسًی،سیبسیٍاجتوبػی 
ثِتوبهیافطازجبهؼِاػغبضسُاس ٍفبضؽاظتؼلمبتعجمبتیً،ژازی،لَهی،هوصّجیٍ
التػبزیّ،وگبىضایىسبىٍثطاثطفطؼگطفتوٍِآًْوبضاٍاجوسحوكثطذوَضزاضیاظ
توبهیاهتیبظات،هٌبثغٍهعایبیحبغلِاظجبهؼِهویزاًوسًٍْبیتوبهسوؤٍل،هىلّوفٍ
هیوٌس (هٌوَهْطی
هیوٌٌس،هحسَة 
جبهؼِایوِزضآىظًسگی 

هؤظفثِهطبضو زض
ٍحسیٌی .)3:1385 ،آگوبّیضوْطًٍساىاظحموَقضوْطًٍسی،هجٌوبیاجوطایػوسال 
هیتَاىثوِایجوبزٍتثجیو 
اجتوبػیاس ٍفمظزضغَضتآگبّیهطزماظحمَلطبى 
ثیاعالػیاظحمَقٍٍظبیفافوطاز
اهٌی ٍضفبُاجتوبػیپبیساضٍهستوطاهیسٍاضثَز .
هْنتطیيػللتیطُضٍظیّبی
ٍاّوبلٍضظیسىزضهَضزآى یبحمیطاًگبضتيآى،یىیاظ 
ػبهِهطزمٍفسبزحىَه ّباس (پَضػعتٍزیگطاى .)8:1388،
ضْطًٍسیٍضوؼیتیاسو ووِحوكافوطازضاثوطایثطذوَضزاضیاظحموَقٍّون
هسؤٍلی جوؼیضْطًٍساىوِازاضُیثبثجبتاهَضثطآًْبهجتٌیاسو ضاثوِضسووی 
هیضٌبسس(لٌجطیٍّوىبضاىَّ.)3:1395،ی ضْطًٍسیثوِاػضوبیاجتووبعزٍلو و

هل َّی هلیهیزّس .
جبهؼِایزضگطٍضٌبذ هؤثطٍهفیوسآىاسو ٍتوب

تحمكوبهلضْطًٍسیزضّط
ظهبًیوِضطایظٍظهیٌِّبیشٌّیآىفطاّنًطَز،تحمكوبهلآىاهوطیزٍضاظشّوي
ػجبضت زیگطتبظهبًیوِضْطًٍساىاظحموَقاجتووبػی،سیبسویٍالتػوبزی

اس .ثِ
ذَزآگبّیوبهلٍغحیحیًساضتِثبضٌس،زضجْ احمبقایيحموَقٍهغبلجوِیآى
ثطًویزاضًسّ.وبىگًَِوِتبظهبًیوِاظٍظبیفضْطًٍسیضوبىآگوبّی

ًیعگبهیهؤثط
ًساضتِثبضٌس،زضهمبثلجبهؼٍِضْطًٍساىزیگط احسوب تؼْوسٍٍظیفوًِوویوٌٌوس.
آگبّیّبزضعیفٍسیؼیاظذطافبتتبٍالؼی لطاضهیگیطًسٍػَاهلهتؼوسزیهبًٌوس

سبظهبىّبیآهَظضی،ذبًَازُ،زٍستبىٍآضٌبیبىٍ،سبیلاضتجبطجوؼویٍسوبظهبىّوبی

ػلویزضتىَیيآىًمصٍزذبل زاضًس.ویفی آگبّیػبهلهْویاس وِثًِسج 
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لبثلتَجْیثطحستافطازهتفوبٍتاسو .زضایويهیوبىهیوعاىآگوبّیزاًطوجَیبىاظ
اّوی ثبتییثطذَضزاضاس ؛هطاوِزاًطجَیبىلططهوتبظّطجبهؼِّسوتٌسٍثیطوتط
ثطگعیسگبىٍسطآهساىجبهؼوِ،اظآًْوبثطهویذیعًوس.زاًطوجَیبىثوِلحوبػهجوَػوِ
ذػَغیبتذَزهؤثطتطیيلططفطٌّگیٍاجتوبػیجبهؼوِضاتطوىیلهویزٌّوسٍاظ
یبىسبظیزضافىوبضػووَهیٍهطوبضو زض
پتبًسیلفَقالؼبزُایزضایجبزتحطنٍجط 
هسألِیاغلیوِزضایيپژٍّصثِزًجبلپبسود
اهَضجبهؼِثطذَضزاض ّستٌس.ثٌبثطایي 
آىّستین،ایياس وِ،زاًطجَیبىوِلططجَاىٍتحػیلوطزُیجبهؼوِّسوتٌستوب
هِحساظحمَقٍٍظبیفضْطًٍسیذَزآگبّیزاضًسٍثبآىآضٌبّسوتٌسٍػَاهول
هؤثطثطایيضٌبذ هبًٌساحسب َّی جوؼی،هیعاىاستفبزُاظضسبًِّب،ضوطو زض
ّبیزاٍعلجبًِهِضاثغِایثبآگبّیاظحمَقٍٍظبیف

اًتربثبتٍهطبضو زضاًجوي
ضْطًٍسیزضثیيزاًطجَیبىزاضًس؟ 

چارچًب وظری ي مفًُمی

ذَزاضبضُایّطهٌوسوَتوبُ

غبلتاًسیطوٌساىجبهؼِضٌبسی،زضًظطیبتٍاًسیطِّبی

یبغیطهستمینثِهَضَعضْطًٍسیٍحمَقٍهسوؤٍلی ّوبیآى،زاضوتِاًوس.اظجولوِ
ًظطیبتجبهؼِضٌبسبىوِزضایيپژٍّصثِثیبىولیًظطیبتآًبىپطزاذتِضوسُاسو 

هیتَاىثِّبثطهب ،هبضضبلٍتطًطاضبضُوطز.هوبضهَةًظوطیووبضًیوعثطگطفتوِاظ

ّبیایيغبحتًظوطاىثوبضٍیىوطزتلفیمویاسو ّ.بثطهوب هؼتموساسو ووِ


زیسگبُ
ضىلگیطیحَظُجسیوسیثوًِوبم
ضْطًٍسیًبضیاظتوبیعحَظُالتػبزیوسیبسیٍ 
ح َظُػوَهیاس .تٌْبزضثبف حَظُػوَهیٍجبهؼِهسًیاس وِافطازثوِػٌوَاى
یگطزًوس.زضجبهؼوِیهوسًی
جبهؼِیذوَزهو 

ضْطًٍساىزاضایحمَق،ػضَتوبمػیبض
گیطیّباظعطیوكفطایٌوسّبیجوؼویٍهطوبضو فؼبتًوِضوْطًٍساىزضلبلوت
تػوین 
گیطز.وبضایيًْبزّبٍگطٍُّبایياسو 

گطٍُّبیهسًیغَضته 
ی
ًْبزّب،اًجويّبٍ 
وِثبایجبزظهیٌِیهطبضو آگبّیافطازضاافعایصزٌّس.ثطّویيهجٌبٍیهطبضو ضا
گًَِّبیهرتلوفتحلیولهویوٌوس.ثوِضغون
یزاًسٍآىضاثِ 
هؼطفاغلیضْطًٍسیه 
ّبثطهب حمَقضْطًٍسیتٌْبزضًظبمحمَلیهسضىلبثولضٌبسوبییاسو ٍّسوتِی
اغلیًظبمحمَلیهسضىضاحمَقفوطزهویسوبظز.اظعطفویضوْطًٍساىًیوعثبیوسثوِ
هطبضو فؼبلزضجبهؼِثپطزاظًسٍ.ثطاسب احتوطامهتمبثولثوبیىوسیگطهتحوسضوًَس
(ضوویبًیٍزاٍزًٍووسیّ.)42:1398،وونهٌوویيتی.اچ.هبضضووبلهْوونتووطیيغووبحتًظووطٍ
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ًظطیِپطزاظحمَقضْطًٍسیاس وِثِ عوَضهسوتمینثوِایويهمَلوِپطزاذتوِاسو .
تطیيتفسیطاظاغغالحضْطًٍسیضاهیتَاىزضآثبضٍیزیس.ثِاػتموبزاٍ،اٍت


ثطجستِ
ضْطًٍسیٍضؼیتیاس وًِبضیاظػضَی وبهلفطززضاجتوبعاس .ثبًیوبوسوبًی
وِحبئعایيٍضؼی ّستٌسحمَقٍتىبلیفیىسبىٍثطاثطیزاضًس(ولسیٍپَضزٌّبز،
ػجبضتزیگطضْطًٍسیهَلؼیتیاس وِثِّوِیاػضوبییوهجبهؼوِ

.)43:1391ثِ
اػغبهیضَز.توبمافطازیوِایيهَلؼی ضازاضًس،ثبتَجِثِحموَقٍٍظوبیفاػغوب

ضسُثِآًْب،ثبیىسیگطثطاثطًسّ.یچاغلفطاضوَلیٍجَزًساضزوِتؼییيوٌسآىحمَقٍ
ٍظبیفهِّستٌس،اهبجَاهؼیوِزضآًْبضْطًٍسیزضحبلضضساسو ،تػوَیطیاظ
بثیثِآىلبثلاًساظُگیطیاس ٍهیتَاىتوبیالت

ضْطًٍسآضهبًیذلكهیوٌٌسوِزس ی

افطازضاثِسَیآىسَقزٌّس(ضیبًیٍزاٍزًٍسی.)42:1389،اّویو ووبضهبضضوبلزض
ایياس وِاٍوَضیسُػالٍُثطٍظبیفٍتىبلیفثِحمَقضْطًٍسیًیعثپطزاظز .
هبضضبلهؼتمساس اگطهِضْطًٍساىثبّنثطاثطًس،اهوبعجموبتاجتووبػیزضٍضوغ
یثطًس.اٍاظزٍل ضفبُثِهثبثِاثعاضیثطایثطاثطووطزىهَلؼیو ّوبٍ
ًبثطاثطیثِسطه 
حصفًبثطاثطیّبیغیطػبزتًوِحوبیو هویووطزٍ،لویزضػویيحوبلهؼتموسثوَزووِ

ِثوبًٌس؛ظیطاوِتظهِییهالتػبزسوبلنّسوتٌسٍػوالٍُثوطآى

ًبثطاثطیّبثبیسهَجّ

تفبٍتّبٍلبثلی ّبیفطزیهحسَةهویضوًَس(ضویبًیٍفوبعویًیوب،

وٌٌسُی
هٌؼىس 
.)114:1388هبضضبلهؼتمساسو جبهؼوِضٌبسویتوبضیریضوْطًٍسیزضغوطةًطوبى
ّبٍثستطسبظیّبیسبذتبضیحمَلی،سیبسوی


هَاظاتگستطشًْبزسبظی
هیزّسوِثِ

ٍاجتوبػی،هبضبّسضىلگیطیسًَِعثِّنپیَستِاظضْطًٍسی،یؼٌیهسًی،سیبسی،
اجتوبػیٍضفوبّیّسوتین(هحسوٌیّ.)130:1389،ونهٌویيهبضضوبل()1992ٍ1963
حمَقهسًی،سیبسیٍاجتوبػیضااظضطٍضیبتضْطًٍسیوبهلهیزاًوس.زضلوطى18
ضْطًٍسیهسًیثبحمَقضطٍضیثطایآظازیّبیفطزیهثلآظازیثیبى،اًسیطِ،حوك

هبلىی ٍغیطُضىلگطف .زضلطى،19ضْطًٍسیسیبسیحوكهطوبضو زضلوسضت
سیبسیضاتبهیيوطزٍایيًَعضْطًٍسیثبػثتمَی َّی جوؼیٍاًسجبمجبهؼوِ
هی گطززظیطاافطازثبحموَقضوْطًٍسیذوَززضهسوبئلجبهؼوِهطوبضو هویوٌٌوس.

ّن هٌیيزضلطىثیستنضْطًٍسیاجتوبػیاهىبىثطذَضزاضیاظاستبًساضزّبیهٌبسوت

ظًسگیهثلثْساض زضهبى،هسىي،ضغلٍزضآهسضافطاّنًوَز.ضْطًٍسیثٍِاسوغِ
ایجبزًْبزّبیهٌبستزضجبهؼِتحَلیبفتِاس (هبضضبل.)1964،
ثطایبى.ا .تطًطاظًظطیِپطزاظاىهؼبغط،ضْطًٍسیضاهستلعمًْبزیٌِضوسىحموَق
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اجتوبػیٍسیبسیهیزاًس.اظزیساٍضْطًٍسیهجوَػِحمَقٍٍظبیفیاس وِثوِ

افطازَّی لبًًَیٍضسویاػغبهیوٌس.ایيحمَقٍتؼْساتثوِلحوبػتوبضیریزض
لبلتهجوَػِایاظًْبزّبیاجتوبػیهثلًظوبملضوبیی،پبضلووبىٍزٍلو ّوبیضفوبُ

هجٌبیضْطًٍسیایسُیاجتوبعسیبسیًظیطزٍل وهل اسو .یؼٌوی

لَامیبفتِاس .

افطازثبضْطًٍسضسىزضهجوَػًِْبزّب،غبحتحمَقٍٍظبیفضسَُّ،یتیوسوت
وطزٍُزاضایفضیل هسًیهیضًَس.ثِثیوبىزیگوط،تؼلموبتٍٍاثسوتگیثوِاجتووبع
سیبسیوِثساىتؼلكزاضًس،پسیسهیآیسَّ.ی ضْطًٍسیثِاػضبیاجتووبعزٍلو و

زّس.لصاضْطًٍسییىیاظهالنّبیهْونزهَوطاسویثوِضووبض

هل َّ،ی هلیهی
زهَوطاتیهثْتطاظسبیطًظبمّوبی

هیضٍز.ثٌبثطتجبضة،زضجْبىهؼبغطحىَه ّبی

سیبسیضفبُهبلی،ضضسفىطیٍضضبی اػضبیذَزضاثطآٍضزُهویسوبظًس(ًوَاثرص،
 .)24:1385زضیهجوغثٌسیولیثًِظطهیضسسهٌبستتطیيًظطیِثطایتجییيآگبّی
زاًطجَیبىاظحمَقٍٍظبیفضْطًٍسیًظطیِّبیّبثطهب ،تطًوطٍتوی.اچهبضضوبل
ثبضس؛هطاوِثِثحثحمَقٍٍظبیفضْطًٍسیپطزاذتِاًس؛ّبثطهب هؼتمساس ووِ
ضىلگیطیحَظُجسیوسیثوًِوبم
ضْطًٍسیًبضیاظتوبیعحَظُالتػبزیوسیبسیٍ 
حَظُػوَهیاس .تٌْبزضثبف حَظُػوَهیٍجبهؼِهسًیاس وِافطازثوِػٌوَاى
جبهؼِیذوَزهویضوًَس.زضجبهؼوِیهوسًی

ضْطًٍساىزاضایحمَق،ػضَتوبمػیبض
گیطی ّباظعطیوكفطایٌوسّبیجوؼویٍهطوبضو فؼبتًوِضوْطًٍساىزضلبلوت
تػوین 
گیطز.وبضایيًْبزّبٍگطٍُّبایياسو 

گطٍُّبیهسًیغَضته 
ی
ًْبزّب،اًجويّبٍ 
وِثبایجبزظهیٌِیهطبضو آگبّیافطازضاافعایصزٌّس.ثطّویيهجٌبٍیهطبضو ضا
گًَِّبیهرتلوفتحلیولهویوٌوس.ثوِضغون
یزاًسٍآىضاثِ 
هؼطفاغلیضْطًٍسیه 
ّبثطهب حمَقضْطًٍسیتٌْبزضًظبمحمَلیهسضىلبثولضٌبسوبییاسو ٍّسوتِی
اغلیًظبمحمَلیهسضىضاحمَقفوطزهویسوبظز.اظعطفویضوْطًٍساىًیوعثبیوسثوِ
هطبضو فؼبلزضجبهؼِثپطزاظًسٍ.ثطاسب احتطامهتمبثولثوبیىوسیگطهتحوسضوًَس.
زضٍالغ هطبضو زضػطغِّبیػوَهیجبهؼِهَجتافعایصآگبّیافطازاظحموَقٍ
ٍظبیفآًبىهیضَز.هوبهتغیوطهطوبضو زضػطغوِػووَهیضااظًظطیوِیّبثطهوب 
تی.اچ.هبضضبلهْنتطیيغبحتًظطًٍظطیِپطزاظحموَقضوْطًٍسی

ینّ.نهٌیي

گطفتِا
اس وِثِعَضهستمینثِایيهمَلِپطزاذتِاسو .ثطجسوتِتوطیيتفسویطاظاغوغالح
ضْطًٍسیضاهیتَاىزضآثبضٍیزیس.ثِاػتموبزاٍ،اٍتضوْطًٍسیٍضوؼیتیًبضویاظ

ػضَی وبهلفطززضاجتوبعاس .ثبًیبوسبًیووِحوبئعایويٍضوؼی اًوسحموَقٍ
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ػجبضتزیگطضْطًٍسیهَلؼیتیاس ووِثوِّووِی

تىبلیفیىسبىٍثطاثطیزاضًس.ثِ
اػضبییهجبهؼِاػغبهیضَز.توبمافطازیوِایويهَلؼیو ضازاضًوس،ثوبتَجوِثوِ

حمَقٍٍظبیفاػغبضسُثِآًْب،ثبیىسیگطثطاثطّستٌس.اّوی ووبضهبضضوبلزضایوي
اس وِاٍوَضیسُػالٍُثطٍظوبیفٍتىوبلیفثوِحموَقضوْطًٍسیًیوعثپوطزاظز.
هبضضبلهؼتمساس جبهؼِضٌبسویتوبضیریضوْطًٍسیزضغوطةًطوبىهویزّوسووِ
ثِهوَاظاتگسوتطشًْبزسوبظیّوبٍثستطسوبظیّوبیسوبذتبضیحموَلی،سیبسویٍ
اجتوبػی،هبضبّسضىلگیطیسًَِعثِّنپیَستِاظضْطًٍسی،یؼٌیهوسًی،سیبسوی،
اجتوبػیٍضفبّیّستین.زضٍالغهَىهبضضبلثطذالفًظطیِپطزاظاىزیگطّونثحوث
حمَقضْطًٍسیٍّنثحثٍظبیفضوْطًٍسیضاهغوطحهویوٌوسً،ظطیوِاٍاسوب 
پژٍّصهبضاتطىیلهیزّس.زضآذطایويووِثطایوبى.ا .تطًوطً،ظطیوِپوطزاظهؼبغوط،
ضْطًٍسیضاهسوتلعمًْبزیٌوِضوسىحموَقاجتووبػیٍسیبسویهویزاًوس.اظزیوساٍ
ضْطًٍسیهجوَػِحمَقٍٍظبیفیاس وِثِافوطازَّیو لوبًًَیٍضسوویاػغوب
هجٌبیضْطًٍسیایسُیاجتوبعسیبسیًظیطزٍل وهل اس .یؼٌیافوطازثوب

هیوٌس.

ضْطًٍسضسىزضهجوَػًِْبزّب،غبحتحمَقٍٍظبیفضسَُّ،یتیوستووطزٍُ
زاضایفضیل هسًیهیضًَسَّ.ی ضْطًٍسیثِاػضبیاجتوبعزٍل وهل َّیو 
زّس.لصاضْطًٍسییىیاظهالنّبیهْنزهَوطاسیثِضوبضهویضٍز.زضٍالوغ


هلیهی
تطًطهؼتمساس وِافطازثبػضَضسىزضاجتوبعَّی جوؼیپیوساهویوٌٌوسٍایوي
یزّس.ثبتَجِثِهغبلوتگفتوِ
َّی جوؼی،حمَقٍتىبلیفیًیعثطػْسُافطازلطاضه 
ضسُهتغیطّبیَّی جوؼیاظًظطیِتطًط،ػطغِّبیػوَهی(هطوبضو )اظًظطیوِی
گطفتِاین .
ّبثطهب ٍآگبّیاظحمَقٍٍظبیفضْطًٍسیضااظًظطیِهبضضبل 

فرضيات تحميك

-1هیعاىآگبّیزاًطجَیبى اظحمَقٍتىبلیفضْطًٍسیثبتاس  .
-2ثیيجٌسی ٍهیعاىآگوبّیزاًطوجَیبىاظحموَقٍتىوبلیفضوْطًٍسیتفوبٍت
ٍجَززاضز .
-3ثیيهیعاىتحػیالتپسضٍهیعاىآگبّیزاًطجَیبىاظحمَقٍتىبلیفضوْطًٍسی
تفبٍتٍجَززاضز .
ضسبًِّبیجوؼیٍآگوبّیزاًطوجَیبىاظحموَقٍتىوبلیف
-4ثیيهیعاىاستفبزُاظ 
ضْطًٍسیضاثغٍِجَززاضز .
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ػطغِّبیػوَهیٍآگبّیزاًطجَیبىاظحمَقٍتىوبلیف

-5ثیيهیعاىهطبضو زض
ضْطًٍسیضاثغٍِجَززاضز .
-6ثوویياحسووب َّی و جوؼوویٍهیووعاىآگووبّیاظحمووَقٍٍظووبیفضووْطًٍسی
زاًطجَیبىضاثغٍِجَززاضز .

مذل وظری پصيَص
متغيرَای زميىٍای
جٌسیت ،تحصیالت پذر
عًامل اجتماعی
آگاّي اسحمَق ٍ ٍظایف
ضْزًٍذی

هطارکت در اًجويّای داٍطلباًِ،
احسلس َّیت جوعي
عًامل فرَىگی
هیشاى استفادُ اس رساًِّا
عًامل سياسی
ضزکت در اًتخابات

پيطيىٍ پصيَص

ّعاضجطیجیٍاهبًیبى()1390ثِثطضسی«آگبّیظًوبىاظحموَقضوْطًٍسیٍػَاهول
هؤثطثطآى»پطزاذتٌسً.تبیجپژٍّصًطبىزازوِهیعاىحضَضزضػطغِػوَهی،هیعاى
استفبزُاظضسبًِّبیجوؼی،پبیگبُالتػبزی واجتوبػیًٍگطشثِحمَقضوْطًٍسی

ثووبهیووعاىآگووبّیظًووبىاظحمووَقضووْطًٍسیاضتجووبطهؼٌوویزاضیزاضووتِاًووسً.جووَیٍ
زیگطاى()1388پژٍّطیضاثوبػٌوَاى«ػَاهولهوؤثطثوطاحسوب ضوْطًٍسیزضهیوبى
زاًطجَیبىزاًطگبُضْیسهوطاىاَّاظ»اًجبمزازًسً.تبیجپژٍّصًطبىزازووِهیوعاى
احسب ضْطًٍسیزضهیبىزاًطجَیبى40/28زضغسثَزُاس ؛ایيزضحبلیاس وِ
هتغیطّبییهَىجٌسی ،لَهی ،سغحٍضضوتِتحػویلیّ،ویچووسامثوطایويهیوعاى
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اًسّ.نهٌیيهتغیطّبییهَىًظبمضرػیتیافطاز،هیعاىپیگیطیاذجبضٍ

تأثیطگصاضًجَزُ
ٍلبیغاجتوبػیٍسیبسی،تحػیالتپسض،ثحثٍگف ٍگَزضثبضٍُلوبیغاجتووبػیٍ
سیبسی،ضاثغِهؼٌبزاضیثباحسب ضْطًٍسیزاضًس.زًتطظ،گجطیلٍتَضوبل()2007زض
پژٍّطیثبػٌَاى«ٌّجبضّبیضْطًٍسیذَة»ثیبىهیوٌٌسوًِظطیِپوطزاظاىسیبسوی
ثٌِّجبضّبیپیطاهَىٍیژگیّبیضْطًٍسذَة،ثسیبضپطزاذتِاًس.آًْبػٌَاىهیوٌٌوس
وِثبثطلطاضیزهَوطاسیًوبیٌسگیٍثطذَضزاضیاظحمَقهسًیٍسیبسیاثتوساییزض
سبلّب یاذیطثحثپیطاهَىًمصٍجبیگبُضْطًٍساىٍاضزگفتوبىػوَهیضسُاسو .
زضایيپژٍّصسؼیضسُاس هگًَگیزضنضْطًٍساىهؼبغطاظهفْوَمضوْطًٍسی
غَضتثٌسیضَز .

ٍاّوی ٌّجبضّبیضْطًٍسیزضًگبُآًبى

ضرایة متغيرَای تحميك

جذٍل ضوارُ  :1تعذاد گَیِّا ٍ ضزایب پایاًي هتغیزّای تحمیك
متغيرَا

تعذاد گًیٍَا

ضریة پایایی

آگاّي اس حمَق اجتواعي ـ فزٌّگي

16

./6

آگاّي اس حمَق سیاسي

11

./67

آگاّي اس حمَق التصادی

4

./69

آگاّي اس ٍظایف اجتواعي ـ فزٌّگي

10

./6

آگاّي اس ٍظایف سیاسي

4

./66

آگاّي اس ٍظایف التصادی

4

./81

هیشاى استفادُ اس رساًِّا

5

./7

هطارکت اًجويّای داٍطلباًِ

9

./72

ضزکت در اًتخابات

4

./69

َّیت جوعي

4

./77


ريش تحميك

پژٍّصحبضطاظًَعپژٍّصتَغیفی وپیوبیطیاس .جبهؼِیآهبضیایويپوژٍّص
ضبهلولیِزاًطجَیبىزاًطگبُیعززضهمبعغهرتلوفوبضضٌبسوی،اضضوسٍزوتوطیزض
سبلّ1393ستٌسوِضبهلّ13عاضزاًطجَهیثبضٌس.ضیَُیًوًَوِگیوطیعجموِایٍ
ٍِ
حجنًوًَِثباستفبزُاظفطهَلوَوطاى ً383فطثطآٍضزضوسُاسو .جْو تجعیو 
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زازُّبیپژٍّصاظًطمافعاضSPSSاستفبزُضسُاس .زضثرصآهبضاستٌجبعیًیع
تحلیل 
ضسُاس  .اثعاض
اظآظهَىّبی،fٍtتحلیلٍاضیبًسٍضطیتّوجستگی،ضگطسیَىاستفبزُ 

زازُّبیایيپژٍّصپطسطٌبهِهحمكسبذتِاس وِاػتجوبضهحتوَاییزاضز.
گطزآٍضی 
استفبزُضسُاس  .

پطسصًبهِ اظضطیتآلفبیوطًٍجبخ

هحبسجِیپبیبیی

ّنهٌیيثطای


تعریف مفًُمی ي عملياتی متغيرَا

حمًق ضُريوذی:حمَقضْطًٍسیػجبضتاسو اظحموَقٍآظازیّوبییووِزٍلو 
اجطایآىضاعجكلَاًیيزاذلی،ثطایاتجبعذَزتأهیيٍتضویيهیوٌسٍهحتوَایآى
هوىياس اظیهوطَضتبوطوَضزیگوطووویهتفوبٍتثبضوس(غوسال .)15:1389،
تعریف عملياتی :حمَقضْطًٍسیذَزسِثؼسحمَقاجتوبػی وفطٌّگی(16سوؤال)،
سؤال)،زاضز.گَیِّوبیایويهتغیوطزض

حمَقسیبسی(11سؤال)ٍ،حمَقالتػبزی(4
ون،ون،هتَسظ،ظیبز،ذیلیظیبز)اضظشگصاضیضس،ووِاظ


لسوتی(ذیلی
یهعیفپٌج
1تب5اهتیبظثِآًْباذتػبظزازُضس .
يظایف ضُريوذی:زٍهیيهتغیطٍاثستِیایيپژٍّصاسو ّ.وطضوْطًٍسزضوٌوبض
حمَلیوِاظآًْبثطذَضزاضاس هتمبثالزاضایٍظبیفیًیعّس وِزضلوبًَىاسبسوی
ّطوطَضثِآًْباضبضُضسُاس  .تعریفف عمليفاتیٍ:ظوبیفضوْطًٍسیًیوعسوِثؼوس
ٍظبیفاجتوبػی وفطٌّگی(10سؤال)ٍ،ظبیفسیبسی(4سؤال)ٍٍ،ظبیفالتػوبزی
لسوتی(ذیلیون،وون،هتَسوظ،

(4سؤال)زاضًس.گَیِّبیایيهتغیطزضیهعیفپٌج
ظیبز،ذیلیظیبز)اضظشگصاضیضسوِاظ1تب5ثِآًْباهتیبظزازُضس.هیوعاىاسوتفبزُاظ

ٍسبیلاضتجبطجوؼی:هجوَػِفٌَى،اثعاضٍٍسبیلیضاهیضسبًسووِاظتَاًوبییاًتموبل
پیبمّبیاضتجبطحسیٍیباًسیطِایزضیهظهبىثِضوبضثسیبضیاظافطازٍهرػَغوب
گَیِّبیایي
زضفَاغلظیبزثطذَضزاضًس(ًمسیٍزیگوطاى.)197:1391،تعریف عملياتی :
لسوتی(ذیلیون،ون،هتَسظ،ظیبز،ذیلویظیوبز)اضظشگوصاضی

هتغیطزضیهعیفپٌج
ضسوِاظ1تب5اهتیبظثِآًْباذتػبظزازُضس.عرصٍَای عمًمی:ثطایسٌجصهیعاى
هطبضو زضػطغِّبیػوَهیهیعاىهطبضو پبسرگَیبىزضاًجويّبیزاٍعلجبًوٍِ
هیعاىضطو آًْبزضاًتربثبتضاهَضزپطسصلطاضزازُاین.هطبضو اجتوبػیآىزستِ
اظفؼبلی ّبیاضازیضاضبهلهیضَزوِاظعطیوكآًْوباػضوبییوهجبهؼوِزضاهوَض
هحلِ،ضْطٍضٍستبهطبضو هیوٌٌسٍ.ثِغَضتهستمینیبغیطهستمینزضضوىلزازى
ثِحیبتاجتوبػیزذبل زاضًس(ػمیلیٍثبستبًی .)141:1389،
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گَیِّبیایيهتغیطزضیوهعیوفپوٌجلسووتی(ذیلویوون،وون،
تعریف عملياتی :
ظیبز)اضظشگصاضیضسوِاظ1تب5ثِآًْباهتیبظزازُضس .


هتَسظ،ظیبز،ذیلی
مطاركت سياسی:آىزستِاظوٌصّبیضْطًٍساىاسو ووِثوبّوسفتأثیطگوصاضی
هستمینیبغیطهستمینثطتػوین ّوبیسیبسویٍفضوبیسیبسویولویوطوَضغوَضت
هیگیطًس(سیساهبهی.)62:1386،تعریفف عمليفاتی:هطوبضو سیبسویعیوفٍسویؼیاظ
فؼبلی ّبضاضبهلهی ضَزاهوبزضایويپوژٍّصتٌْوبثوِثحوثضوطو زضاًتربثوبت
پطزاذتِضسُاس .پبسدثِایيسؤاتتثِغوَضتثلویٍذیوطعطاحویضوسُاسو .

ًَیت جمعی :زضػلَماجتوبػیَّ،ی جوؼیثِاػضبییهگوطٍُیوبهمَلوِاعوالق
هیضَزوِاػضبیآى،ذَزضبىضاهتفبٍتاظزیگوطاى(زیگوطگوطٍُّوبٍهموَتت)ٍ
هطبثِثباػضبزضٍىگطٍُهیزاًٌس(جٌىیٌع.)197:1381،تعریف عملياتیَّ:ی جوؼیثوب
لسوتی(ذیلیوون،


ّبیایيهتغیطزضیهعیفپٌج
(4سؤال)سٌجیسُضسُاس ٍ 
گَیِ
ظیبز)اضظشگصاضیضسوِاظ1تب5ثِآًْباهتیبظزازُضس .


ون،هتَسظ،ظیبز،ذیلی
یافتٍَای تحميك
الف) تًصيفی

ّنهٌویي
هیزٌّس .
64/2زضغسپبسرگَیبىضازذتطاىٍ35/8زضغسضاپسطاىتطىیل 
76/8زضغسآًْبهجطز ٍ81/7زضغسغیطثَهیثَزًس.ػوالٍُثوطایوي52/2زضغوساظ
پبسرگَیبىضازاًطجَیبىوبضضٌبسی39/9،زضغساضضوسٍ7/8زضغوسضازاًطوجَیبى
ضضتِّبیػلوَماًسوبًی33/2،
هیزٌّسوِاظایيهیبى47زضغسضبىزض 
زوتطیتطىیل 
هیوٌٌس .
ضضتِّبیفٌیٍهٌْسسیتحػیل 
زضغسػلَمپبیٍِ19/8زضغسزض 

جذٍل ضوارُ  :2ضاخصّای هزکشی ٍ پزاکٌذگي هتغیزّای تحمیك

متغيرَا
حمَقاجتواعي ـ فزٌّگي

مياوگيه اوحراف
تعذاد
حذالل حذاكثر مياوگيه
معيار
معيار
پاسخگًیان
6/13
./48
56/29
80/00
16/00
375

حمَق سیاسي

379

11/00

55/00

43/54

33/0

1/01

حمَق التصادی

381

4/00

20/00

18/90

12/0

1/58

ٍظایف اجتواعي ـ فزٌّگي

373

10/00

50/00

37/27

./30

4/11

ٍظایف سیاسي

371

4/00

20/00

17/11

12/0

2/49

ٍظایف التصادی

380

4/00

20/0

15/90

12/0

3/75

هیشاى استفادُ اس رساًِّا

367

5/00

25/00

12/74

15/0

2/95

هطارکت اًجويّای داٍطلباًِ

372

9/00

45/00

14/94

27/0

1/14
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ضزکت در اًتخابات

371

4/00

20/00

5/23

12/0

1/38

َّیت جوعي

382

4/00

20/00

12/72

./12

3/25


هیبًگیيهیعاىآگبّیزاًطجَیبىاظحمَقضوْطًٍسیزضّوطسوِثؼوساجتووبػیو
فطٌّگی،سیبسیٍالتػبزیثبتتطاظحسهتَسظاس ٍزضثؼساجتوبػی وفطٌّگیثوب
هیبًگیي./48ثبتتطاظسبیطاثؼبزاس .زضظهیٌِیٍظبیفضوْطًٍسیهیوبًگیيآگوبّی
زاًطجَیبىزضثؼسٍظبیفاجتوبػی وفطٌّگیثبًوطُ37/27ثوبتتطاظهیوبًگیيهؼیوبض
س ٍزضزٍثؼسسیبسیٍالتػبزیثبهیوبًگیيًووطُّوبی15/90ٍ17/11ثوبتتطاظ
استفبزُاظضسبًِّبیجوؼیًیعثبهیوبًگیيٍ12/74

ًوطُیهیبًگیيهؼیبضّستٌس.هیعاى
هطبضو اجتوبػیضْطًٍساىثبهیبًگیيٍ14/94زضظهیٌوِیضوطو زضاًتربثوبتثوب
هیبًگیي5/23پبییيتطاظحسهیبًگیيهؼیبضاس ّ.نهٌیيزضظهیٌِیَّی جوؼیثوب
هیبًگیي12/72ثبتتطاظهیبًگیيهؼیبضاس  .

ب) یافتٍَای استىثاطی



جذٍل ضوارُ ً :3تایج آسهَى تي تک ًوًَِای حمَق ٍ ٍظایف ضْزًٍذی
متغيرَا

مياوگيه

مياوگيه معيار

درجٍ آزادی

حمَق ضْزًٍذی

118/84

109

368

t
212/646

Sig
0/000

ٍظایف ضْزًٍذی

70/56

71

358

184/206

0/000


ًتبیججسٍلضوبضًُ3طوبىهویزّوسووِهیوبًگیيآگوبّیزاًطوجَیبىاظحموَق
ضْطًٍسیثبتتطاظحسهتَسظاس ٍایيتفبٍتثِلحبػآهبضیهؼٌبزاضاس .اهوبزض
ظهیٌِیٍظبیفضْطًٍسی،هیعاىآگبّیزاًطجَیبىثبهیبًگیي70/56وویپوبییيتوطاظ

حسهتَسظاس ٍایيتفبٍتثِلحبػآهبضیهؼٌبزاضاس .ثٌبثطایيفوطؼثوبتثوَزى
هیضَز .
هیعاىآگبّیزاًطجَیبىاظحمَقٍتىبلیفضْطًٍسیتأییس 

جذٍل ضوارُ  :4رابطِ بیي جٌسیت ٍ هیشاى آگاّي اس حمَق ٍ ٍظایف ضْزًٍذی
متغير
حمَق ضْزًٍذی
ٍظایف ضْزًٍذی

جىسيت

مياوگيه

دختز

141/34

پسز

140/36

دختز

69/96

پسز

71/65
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ًوطُیآگبّیزاًطجَیبىپسط
ّوبىگًَِوِزضجسٍلثبتهطبّسُهیضَز،هیبًگیي 

پبییيتطاظزذتطاىاس ؛ایوياذوتالفهیوبًگیيثوِلحوبػآهوبضی
اظحمَقضْطًٍسی 
ًوطُیٍظبیفضوْطًٍسیپسوطاى،ثوبتتطاظهیوبًگیي
هؼٌبزاضاس ؛زضحبلیوِهیبًگیي 
زذتطاىاس ٍایيتفبٍتًیعثِلحبػآهبضیهؼٌبزاضاس  .

جذٍل ضوارُ  :5رابطِ بیي تحصیالت پذر ٍ هیشاى آگاّي اس حمَق ٍ ٍظایف ضْزًٍذی
تحصيالت پذر
دیپلن ٍ سیز دیپلن
تحصیالت داًطگاّي
دیپلن ٍ سیز دیپلن
تحصیالت داًطگاّي

متغير
حمَق ضْزًٍذی
ٍظایف ضْزًٍذی

مياوگيه
118/75
119/36
69/91
72/24

t

Sig

0/506

0/013

3/040

0/003

یبفتِّبیهٌوسض زضجوسٍلضووبضُ5هیوبًگیيآگوبّیاظحموَقٍٍظوبیف
عجك 
ضْطًٍسیزضهیبىپبسرگَیبًیوِپسضآًْبتحػیالتزاًطگبّیزاضًس،ثبتتطاظسوبیط
تفبٍتّباظلحبػآهبضیهؼٌبزاضاس  .

پبسرگَیبىاس .ایي

جذٍل ضوارُ ً :6تایج ضزایب ّوبستگي هتغیزّای هستمل تحمیك با هتغیز ٍابستِ
متغيرَا
ضزکت در اًتخابات
هطارکت در اًجويّای داٍطلباًِ
هیشاى استفادُ اس رساًِّا
احساس َّیت جوعي

حمَق ضْزًٍذی

ميسان َمثستگی
0/184

Sig
0/000

ٍظایف ضْزًٍذی

0/218

0/000

حمَق ضْزًٍذی

0/069

0/190

ٍظایف ضْزًٍذی

0/097

0/070

حمَق ضْزًٍذی

0/154

0/003

ٍظایف ضْزًٍذی

0/499

0/000

حمَق ضْزًٍذی

0/247

0/000

ٍظایف ضْزًٍذی

0/335

0/000

ثبتَجِثًِتوبیججوسٍلضووبضُ6ثطاسوب جوسٍلفوَقثویيهیوعاىضوطو زض
اًتربثبتٍهیعاىآگبّیاظحمَقٍٍظبیفضْطًٍسیّوجسوتگیهثجتویٍجوَززاضز،
ثِعَضیوِّطهِهیعاىضطو زضاًتربثبتثیطتطثبضس،هیعاىآگبّیاظحمَقٍٍظوبیف
هییبثسٍثبلؼىس.ایيّوجستگیثِلحبػآهبضیهؼٌبزاضاس  .
ضْطًٍسیًیعافعایص 
اًجويّبیزاٍعلجبًوِثوبهیوعاى

ّنهٌیيثطاسب ایيجسٍلثیيهیعاىهطبضو زض

آگبّیاظحمَقٍٍظبیفضْطًٍسی،ضاثغِثِلحبػآهبضیهؼٌبزاضًیس  .
ضسبًِّبٍهیعاىآگبّی
ًتبیججسٍلفَقحبویاظآىاس وِثیيهیعاىاستفبزُاظ 
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زاًطجَیبىاظحمَقضْطًٍسیّ،وجستگیهتَسظٍهثجو ٍجوَززاضز؛ثوِعوَضیووِ
ضسبًِّبیجوؼیافعایصیبثس،هیعاىآگبّیاظحمَقضْطًٍسی
ّطهِهیعاىاستفبزُاظ 
افعایصهییبثسٍایيضاثغِثِلحبػآهبضیهؼٌبزاضضوسُاسو ّ.ونهٌویيثویيهیوعاى
ضاثغِیهثج ٍهتَسغیٍجَززاضز؛
ضسبًِّبٍآگبّیاظٍظبیفضْطًٍسی 
استفبزُاظ 
ضسبًِّبثیطتطضَز،هیعاىآگبّیاظٍظبیفضْطًٍسیًیوع
یؼٌیّطهِهیعاىاستفبزُاظ 
هیضَزٍثبلؼىس.ایيضاثغًِیعثِلحبػآهبضیهؼٌبزاضاس  .
ثیطتط 
ًتبیجآظهَىضطیتّوجستگیپیطسَىثویياحسوب َّیو جوؼویٍآگوبّیاظ
هیزّسوِثیيایيزٍهتغیوطّوجسوتگیهثجو ٍ
حمَقٍٍظبیفضْطًٍسیّنًطبى 
هؼٌبزاضیٍجَززاضز؛ثِعَضیوِّطهِهیعاىآگوبّیاظحموَقٍٍظوبیفضوْطًٍسی
لَیتطاس  .
ثبتتطثبضساحسب َّی جوؼیًیع 

جذٍل ضوارُ  :7رگزسیَى گامبِگام بزای سٌجص اثز هتغیزّای هستمل بز آگاّي اس حمَق ضْزًٍذی
متغير
سي
تحصیالت هادر

ضرایة استاوذارد وطذٌ

ضرایة استاوذارد

خطای معيار

ضذٌ )(Beta

سطح

t

معىیداری

B
-0/647

0/197

-0/165

-3/288

0/001

-2/466

0/578

-0/214

-4/269

0/000

هذل

R

R2

R2 Adj

1

./295

./087

./082

زضایيتحلیلهتغیطّبیتحمیكثِغَضتیىجبٍاضزهسلضسًسٍهتغیطّبیسيٍ

تحػیالتهبزضتَاًستٌس 8زضغساظتغییطاتهتغیطآگبّیاظحمَقضْطًٍسیضاتجییي
وٌٌس.هتغیطسيثیطتطیيتأثیطضاضٍیهتغیطٍاثستِزاض  .

جذٍل ضوارُ  :8رگزسیَى گامبِگام بزای سٌجص اثز هتغیزّای هستمل بز آگاّي اس ٍظایف ضْزًٍذی
متغير
ٍضعیت تأّل
استفادُ اس رساًِّا

ضرایة استاوذارد وطذٌ
خطای معيار
B
0/735
3/251
1/120

ضرایة استاوذارد
ضذٌ )(Beta
0/196

4/426

سطح
معىیداری
0/000

0/461

10/417

0/000

0/108

t

هذل

R

R2

R2 Adj

1

./534

./286

./282

زضایيتحلیلهتغیطّبیتحمیكثِغَضتیىجبٍاضزهسلضسًسٍهتغیطّوبیٍضوؼی 
تأّلٍاستفبزُاظضسبًِّبتَاًستٌس28زضغساظتغییطاتهتغیطآگبّیاظٍظبیفضْطًٍسی
ضاتجییيوٌٌس.هتغیطاستفبزُاظضسبًِّبثیطتطیيتأثیطضاثطضٍیهتغیطٍاثستِزاض  .
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تحث ي وتيجٍگيری
ضْطًٍسیاظجٌجِّبیهْنضٍاثظاًسوبًیٍاجتووبػیٍػبهول

آگبّیاظحمَقٍٍظبیف

ثسیبضاسبسیثطایتساٍمظًسگیجوؼیزضزًیبیهسضىاس ٍّ.طهِاگوبّیزضایوي
ظهیٌِافعایصهییبثساحسب َّی جوؼیًیعافعایصهییبثسوِایياهطهَجتتمَیو 

َّی هلیٍ،فبزاضیٍاحسب هسؤٍلی اجتوبػیهیگطزز.ثٌبثطایيثِزًجبلاّوی ایوي
هَضَعزضپژٍّصحبضطزضپیپبسدثطایایيسؤالثَزینوِزاًطوجَیبىثوِػٌوَاى
لططتحػیلوطزُتبهِحساظحمَقٍٍظبیفذَزثِػٌَاىضْطًٍسآگوبّیزاضًوسٍ
هِػَاهلیثطهیعاىایيآگبّیٍزضنَّی جوؼیآًْبتأثیطگصاضاس ؟ 
یبفتِّبًطبىهیزٌّسوِثیيتحػیالتپوسضزاًطوجَیبىثوبهیوعاىآگوبّیآًْوباظ
حمَقٍٍظبیفضْطًٍسیضاثغٍِجَززاضز.وِایيیبفتِثبپوژٍّصًجوَیٍزیگوطاى
(ّ)1388وسَاس  .
ّنهٌیيًتبیجًطبىزازوِثیيهتغیطجٌسی ثوبهیوعاىآگوبّیاظحموَقٍظوبیف

ایيپژٍّصثبیبفتِّبیًجَیٍّوىوبضاى(ّ)1388وسوَ

ضْطًٍسیضاثغٍِجَززاضز.
ًجَز.زضظهیٌِآگبّیاظحمَقضْطًٍسیزذتطاىهیبًگیيثبتتطیًسج ثِپسوطاىثوِ
زس آٍضزًسٍ،لیزضظهیٌٍِظبیفضْطًٍسیهیبًگیيپسوطاىثیطوتطاظزذتوطاىثوَز.
ّنهٌیيثیيهیعاىاستفبزُاظٍسبیلاضتجبطجوؼیٍهیعاىآگبّیاظحموَقٍٍظوبیف

ضْطًٍسیضاثغِهؼٌبزاضیهطبّسُضسوِ.ایويًتیجوِّوسوَثوبًتوبیجّعاضجطیجویٍ
اهبًیبى( )1390اس  .زضایيپژٍّصثحثهطبضو زضػطغوِّوبیػووَهیضااظزٍ
اًجويّبیزاٍعلجبًِثطضسیوطزین .ایيًتبیج

عطیكضطو زضاًتربثبتٍهطبضو زض
ّوسَثبًتبیجّعاضجطیجیٍاهبًیبى()1390اس ّ.بثطهب ّنهؼتمساس ضْطًٍسی
جبهؼِیهسًیتػوینگیطیّب

حَظُیػوَهیاس .اظًظطٍیزض
ًبضیاظضىلگیطی 
اظعطیكفطآیٌسّبیجوؼیٍهطبضو فؼبتًِضْطًٍساىزضلبلتًْبزّوب،اًجوويّوبٍ
گطٍُّبایياس وِثبایجوبزظهیٌوِ
هیگیطز.وبضایيًْبزّبٍ 
گطٍُّبیهسًیغَضت 

هطبضو ،آگبّیافطازضاافعایصزٌّس.اهبًتبیجثطضسی،ضاثغِهؼٌبزاضثیيهطوبضو زض
هیوٌس.ضبیس
اًجويّبیزاٍعلجبًِثبهیعاىآگبّیاظحمَقٍٍظبیفضْطًٍسی،ضاضزّ 

ثِتَاىگف وِزلیلضزّایويضاثغوِ،هیوعاىهطوبضو ثسویبضضوؼیفزاًطوجَیبىزض
اًجويّباس .زضایيظهیًٌِیبظثِپژٍّصزضذػَظهطاییػسمهطوبضو 

ایيگًَِ
تطىلّبضطٍضیثًِظطهیضسوس .زضظهیٌوِیهیوعاىآگوبّی

فؼبتًِزاًطجَیبىزضایي
زاًطجَیبىاظحمَقٍٍظبیفضْطًٍسیوِسؤالاغلیپوژٍّصحبضوطثوَزً،توبیج
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هیزٌّسوِهیعاىآگبّیزاًطجَیبىاظحمَقضْطًٍسیثوبهیوبًگیي
ثِزس آهسًُطبى 
(118/84هیبًگیيهؼیبض،)109وویثبتتطاظحسهتَسظاسو ،ایويًتیجوِّوسوَثوب
ًتبیجثِزس  آهسُاظوبضّبیّعاضجطیجیٍاهبًیبى()1390اسو ّ.ونهٌویيثطاسوب 
ًتبیجثِزسو آهوسُزضایويپوژٍّصثیطوتطیيهیوعاىآگوبّیزاًطوجَیبىاظحموَق
ظهیٌِیٍظبیفضْطًٍسیًیوعهیوعاى
ضْطًٍسیزضثؼساجتوبػی وفطٌّگیاس ٍزض 
پبییيتوطاظحوسهتَسوظ
آگبّیزاًطجَیبىثبهیبًگیي(70/56هیبًگیيهؼیبض)71ووی 
ونتطیيهیعاىآگبّیزاًطجَیبىاظٍظبیفضْطًٍسیهطثَطثِثؼساجتوبػی
اس .وِ 
وفطٌّگویاسو ّ.طهٌوسووِاًتظوبضهویضفو زاًطوجَیبىثوِػٌوَاىلطوطفؼوبلٍ
تحػیلوطزُیجبهؼِآگبّیًسجتبثبتییًسج ثِحمَقٍٍظبیفذَززاضتِثبضوٌس،
هیزٌّسوِهیعاىآگبّیآًبىزضظهیٌوِحموَقضوْطًٍسی
اهبهتأسفبًًِتبیجفَقًطبى 
هتَسظضٍثِپبییياس ٍزضظهیٌٍِظبیفضْطًٍسیهیعاىآگبّیضبىحتیاظسوغح
ّنهٌیيثیياحسب َّیو جوؼویٍآگوبّیاظحموَقٍ
پبییيتطاس  .
هتَسظّن 
ٍظبیفضْطًٍسیّوجستگیهثج ٍهؼٌبزاضیٍجَززاضز؛ثِعوَضیووِّطهوِهیوعاى
آگبّیاظحمَقٍٍظبیفضْطًٍسیثبتتطثبضساحسب َّی جوؼویًیوعلوَیتوط
اس .اظًظطهیلطضْطًٍسیضیطِزضسبذتبضزاذلیزاضزٍتٌْبَّی هلیٍتؼلكثوِ
ٍعيهطرعاس وِهیتَاًساحسب ٍظیفِضازضاضربظثطاًگیعز.ثِػٌوَاىًمغوِ
ضطٍعضْطًٍسیجْبًیاظاحتطامثِحمَقٍٍظبیفافطاززضزاذلوطَضّبپیضیوعی
هیضَز؛ثٌبثطایيهطبضو فؼبلزضهسبئلسیبسیاجتوبعضاًجبیستٌْبثوِػٌوَاىاػووبل
جعئیاظسْنهَجَززضاهَضسیبسی(حك)ثِضوبضآٍضز.ثلىِآىضاثبیسًمغوِآغوبظ
هطبضو زضظًسگیاجتوبػیٍتػوینگیطیّبیجوؼیهحسَةزاض ٍ.لتیافطازثِ
سبذتبضاجتوبػیذَیصاحسب تؼلكٍَّی وٌٌسهیتَاىاًتظبضزاض ووَِّیو 
زیگطاىضازضنوطزٍُثِآىاحتطامثگصاضًس.آثبضػولیایيضًٍسضاًوویتوَاىًبزیوسُ
گطف اٍتاحسب تؼلكٍزاضتيَّی جْبًیاًگیعشتظمضاثطایزفوبعاظحموَق
ّوٌَػبىزضتوبمًمبطزًیبایجبزهیوٌسوِایيحمَقلعٍهبثِحمَقاثتساییًَعثطوط

هحسٍزًویگطزز.ثبًیبزذبل زضسطًَض ٍاهَضزیگطاىتٌْبثِاًجبمتؼْوسهحوسٍز
ًویگطزز؛ٍافطازجبهؼِثِذػَظلططضٍضٌفىطثبتالشٍافعایصآگبّیّبیذَزثوِ
ٍظبیفطبىزضلجبلزٍل هلیثبػثتمَی َّی جوؼیٍهلیوطَضزضهمبثلثیگبًگوبى
ذَاٌّسضس.اظآًجبوِسغحآگبّیزاًطجَیبىوثِػٌَاىلططتحػویلووطزٍُجوَاى
پبییيتطاظسغحهَضزاًتظبضثَز،هسوؤٍتى
جبهؼِواظحمَقٍٍظبیفضْطًٍسیضبى 
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ثطًبهِضیعیزلیمیزضجْ افعایصسغحآگبّیآًبىوٌٌس؛ظیوطاووِثویي
هطثَعِثبیس 
هیعاىآگبّیاظحمَقٍٍظبیفضْطًٍسیٍاحسب َّیو جوؼویضاثغوِهثجو ٍ
هؼٌبزاضیٍجَززاضز.تمَی ایيآگبّیهٌجط ثوِتمَیو َّیو جوؼویزاًطوجَیبى
هیضَز .زضّویيضاستبزاًطوگبُهویتَاًوساظعطیوكثطًبهوِّوبییّوچوَىثطگوعاضی
وال ّبٍسویٌبضّبیآهَظضیثطایزاًطجَیبى،عطاحیٍتَظیغثطٍضَضّبیتجلیغبتی
زضهیبىزاًطجَیبى،گٌجبًسىیهٍاحسزضسیتح ػٌَاىآضٌبییثبحمَقٍٍظوبیف
اظایيزس ،زضجْ افعایصسغحآگبّیآًبىگبمثطزاضز .
ضْطًٍسیٍالساهبتی  

مىاتع
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