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Abstract 

Objective and Background: One of the Old Concerns of the Mankind has Been Overcoming the Problems of the 

Society, Especially the Harms and Damages Extant Therein. The Social Damages Feature a Vast and Complicated 

Structure. Social Capital Along With Physical Capital and Workforce is a Factor Influencing the Economic Progress 

and Social Welfare’s Enhancement. Social Capital Shapes Titles Like Norms, Trust and Bilateral Interaction and, in 

This Regard, the High Level of Crime and Criminality Denote the Low Level of the Social Capital in the Society. The 

Present Study Aims at Investigating the Significance Level of the Relationship Between the Social Capital and Crime 

Perpetration in Iran in Respect to Murder. 

Study’s Findings: The Findings Indicated the Bilateral Interaction Between the Social Capital’s Level and Crime and 

Criminality; The Lower the Level of the Social Capital in the Community, The Higher the Level of Crime Perpetration 

and Criminality. Considering the Existent Relationship and Its Nature, it is Necessary to use the Previous Findings and 

do Constant Research to Better Recognize the Foresaid Relationship. Therefore, in Investigating the Issue and Finding a 

Solution Thereto, It Was Found out that Social Capital Possesses a Significant Position and the Researchers Have 

Begun to Pay a Greater Deal of Attention Thereto. 

Study Method: The Present Descriptive-Analytical Study Has Been Conducted Based on Library Research. 

Ethical Considerations: Trustworthiness, Scientific Impartiality and Honesty have Been the Principles Observed From 

the Beginning to the End of This Article. 

Conclusion: Social Capital Plays a Considerable Role in Most of the Social Phenomena, Particularly the Harms and the 

Criminal Events and it is of a Great Importance in Finding a Solution in Terms of Elucidation and Recognition. Thus, it 

Can be Stated in Its Definition that Social Capital is a set of Capitals, Institutions-Driven Resources, Social Relations and 

Norms on Which the Quality of the Mutual Social Actions is Dependent. Therefore, Aiming at the Investigation of the 

Social Capital’s Status, the Country’s Murder Statistics and the Relationship Between Social Capital and Its Aspects With 

the Murder Statistics, Measures Were Taken in Line With the Analysis of the Extant Data. The Investigations’ Results 

Indicated That Iran’s Mean Social Capital Is 49% and Lower Than the Spectrum’s Average. Moreover, The Murder 

Statistics Have Been Ascending From 2012 to 2015 But a Reduction Has Been Evidenced for 2016 in Respect to 2015. 

The Statistical Tests, as Well, Demonstrated that There is a Significant Correlation Between Total Social Capital and all Its 

Aspects With Murder Meaning That the Reduction in Social Capital Inversely Influences the Crime (Murder) and 

Criminality Statistics. 
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 پژيَشی مقالٍ

 

 بررسی رابطٍ بیه سرمایٍ اجتماعی ي جرم در ایران )مطالعٍ مًردی قتل(

 

 3مُذی كاظمی جًیباری، 2مُذی اسماعیلی، 1مُروًش ابراَیمی

 .شاىی، اآهل، الولل( ) ٍاحذ تیي یداًطگاُ آصاد اساله ،اهلل آهلی ٍاحذ آیت ،ضٌاسی حمَق رضا ٍ رشمتخػػی  یداًطزَی دوتش. 1

 Email: Dresmaeli@yahoo.com )ًَیسٌذُ هسؤٍل(. شاىیا ،هاصًذساى ،یضْش، داًطگاُ آصاد اساله ، لائنضٌاسی رضا ٍ رشم مَقگشٍُ ح اسیاستاد. 2

 .شاىی، اٍاحذ آهل ،یاهلل آهل تیآ ٍاحذ ،یداًطگاُ آصاد اساله ،یضٌاس ٍ رشم ویفشیگشٍُ حمَق  اسیاستاد. 3

 

 16/10/1399پزیشش:    19/10/1397دسیافت: 

 

 ٌچکیذ

ّرای هَررَد دس آى ترَدُ اسرت.      ّای دیشیي تطش، اص تیي ترشدى هطرىالج راهؼرِه ترِ  ػرَظ آسریة       یىی اص دغذغِ :َذف ي زمیىٍ

 هرؤحش  ػلرل  سشهایِ ارتواػی دس وٌاس سشهایِ فیضیىی ٍ ًیشٍی واس یىی اصّای ارتواػی داسای سا تاسی گستشدُ ٍ پیچیذُ است  آسیة

دٍراًثرِ سا  ٌّزاسّرا، اػتوراد ٍ تؼاهرل     ػٌاٍیٌی ّوچَى. سشهایِ ارتواػی تاضذ هی فاُ ارتواػیدس پیطشفت التػادی ٍ استمای سغح س

ّرذف هرا دس ایري     .وِ اص ایي رْت تاال تَدى رشم ٍ رٌایت هؼشف پاییي تَدى سغح سرشهایِ ارتوراػی دس راهؼرِ اسرت     دّذ هی ضىل

 تاضذ. هی هَسدی لتلة دس ایشاى تاػٌایت تِ هغالؼهمالؼِ تشسسی سغح هؼٌا داسی ٍ استثاط تیي سشهایِ ارتواػی ٍ رشم 

تاضذ ٍ ّشچِ سرغح سرشهایِ ارتوراػی     هی سغح سشهایِ ارتواػی ٍ رشم ٍ رٌایت ةّا حاوی اص تؼاهل دٍسَی یافتِ تحقیق:َای  یافتٍ

وٌذ ورِ ترا اسرتفادُ اص     زاب هیاست. تا ػٌایت تِ ساتغِ هَرَد ٍ هاّیت آى ای هؤحشتش تاضذ دس تاال سفتي رشم ٍ رٌایت  پاییيدس ارتواع 

ررَیی آى، هسرهلِ سرشهایِ     دس تشسسری ٍ چراسُ   تِ ضٌا ت تیطتش آى الذام ضَد. اص ایي سٍّای ساتك، ٍ تحمیماج ٍ هغالؼاج هذاٍم  یافتِ

 ارتواػی رایگاُ هْوی پیذا وشدُ است ٍ تَرِ هحمماى ایي حَصُ سا تِ  َد هؼغَف داضتِ است.

 تْیِ ٍ تذٍیي گشدیذُ است.ای  تحلیلی ٍ تا استفادُ اص سٍش وتاتخاًِ - َسج تَغیفیایي همالِ تِ غ تحقیق:ريش 

 .این ػذم راًثذاسی ػلوی ٍ اغل غذالت پایثٌذ تَدُ ،اص اتتذا تا اًتْای ایي همالِ تِ اغل اهاًتذاسی ی:مالحظات اخالق

رَیی آًْا  ّا ٍ پذیذُ هزشهاًِ داسد ٍ دس چاسُ غِ آسیةّای ارتواػیه  ا سضایی دس ػوذُ پذیذُِ سشهایِ ارتواػی ًمص ت گیری: وتیجٍ

هٌراتغ حاغرل    سشهایِ،ة تَاى گفت: سشهایِ ارتواػی تِ هزوَػ دس تؼشیف آى هی ثییي ٍ ضٌا ت، ػاهل هْوی است. اص ایي سٍاص حیج ت

تٌاتشایي تا ّرذف   ستِ تِ آى است.ضَد وِ وویت ٍ ویفیت وٌص هتماتل ارتواػی ٍات اص ًْادّا، سٍاتظ ارتواػی ٍ ٌّزاسّایی اعالق هی

تشسسی ٍضؼیت سشهایِ ارتواػی، آهاس لتل دس وطَس ٍ ساتغِ تیي سشهایِ ارتواػی ٍ اتؼراد آى ترا آهراس لترل، الرذام ترِ تحلیرل حاًَیرِ         

اًگیي عیف است. تش اص هی دسغذ ٍ پاییي 49دّذ وِ هیاًگیي سشهایِ ارتواػی وطَس  ّا ضاى هی ًتایذ تشسسی این. ّای هَرَد ًوَدُ دادُ

ایري هیرضاى    1394ًسرثت ترِ سرال     1395اها دس سرال   ،سًٍذ افضایطی داضتِ 1394تا سال  1391تِ ػالٍُ آهاس لتل دس وطَس اص سال 

دّذ تیي سشهایِ ارتواػی ول ٍ توام اتؼاد آى تا لتل ّوثسرتگی هؼٌراداسی ٍررَد     ّای آهاسی ًطاى هی ّوچٌیي آصهَى واّص داضتِه

 هؼىَس داسد.تأحیش لتل( ) ص سشهایِ ارتواػی تش افضایص آهاس رشم ٍ رٌایتداسد، یؼٌی واّ

 واػیه تؼاهل ارتواػیه رشائنه لتلهطاسوت ارت هاػتواد ػوَهی هسشهایِ ارتواػی ياژگان كلیذی:



 647 / َمکاران يمُروًش ابراَیمی  سرمایٍ اجتماعی ي جرم در ایران )مطالعٍ مًردی قتل( بررسی رابطٍ بیه

 قذمٍم

تشیي هسهلِ ارتواػی  هٌضلِ رذی ، تِرشمدس دًیای اهشٍص 

سی ارتواػی گشدد ٍ هیضاى ایي ًاٌّزا ای تلمی هی ّش راهؼِ

دس توام رَاهغ اػن اص رْاى اٍل، دٍم یا سَم سضذ چطوگیشی 

ّای تخػػی ٍ پژٍّطگشاى  ساصهاى اص ایي سٍ پیذا ًوَدُ استه

ضٌاسی،  ضٌاسی، سٍاى ّای ػلوی هخل حمَق، رشم سضتِ

اًذ آى سا  ضٌاسی ٍ حتی گاُ التػاد ٍ هذیشیت وَضیذُ راهؼِ

ّای  اس رشائن تیي سالتشسسی آه هَسد واٍش ػلوی لشاس دٌّذ.

دّذ توام رشائن دس وطَس تیي ایي  ًطاى هی 1395تا  1390

 ّای سًٍذ افضایطی داضتِ است. عثك اعالػاج هشوض آهاس سال

ضذُ  دس وطَس حثت 1391سشلت دس سال  فمشُ 476/545

( فمشُ 906/585) 1395وِ ایي آهاس دس سال  حالی است، دس

تیطتشیي آهاس سشلت دس  دسغذی هَارِ ضذُ است 7تا افضایص 

وطَس هشتَط تِ سشلت لَاصم ٍ ٍسایل دا لی  َدسٍ ٍ ووتشیي 

آى هشتَط تِ سشلت اص اهاوي دٍلتی است. ّوچٌیي دس سال 

 443/710تؼذاد  1395ویلَگشم ٍ دس سال  902/493، 1390

ضذُ است وِ  ویلَگشم رشم هشتَط تِ هَاد هخذس حثت

تاالتشیي ٍ استاى ایالم  هَسد 624/200سیستاى ٍ تلَچستاى تا 

تشیي آهاس رشائن هَاد هخذس سا دس سال  هَسد پاییي 551تا 

گشیضی دس  دٌّذُ هسهلِ لاًَى ایي آهاس ًطاى اًذ. داضتِ 1395

صیشا تمای ّش راهؼِ تِ ًظن آى راهؼِ ٍاتستِ  راهؼِ استه

ضذُ راهؼِ  است ٍ ًظن ارتواػی ّن تش پایِ لَاًیي پزیشفتِ

هذاسی هَرة پایذاسی راهؼِ ٍ  ایي اساس، لاًَىلشاس داسد. تش 

 گشیضی هَرة تِ  غش افتادى ٍ فشٍپاضی یه راهؼِ لاًَى

 (.1است )

ّای هْن تشای تما ٍ دٍام  سشهایِ ارتواػی یىی اص ضا ػِ

ضَد ٍ تا ػٌایت تِ ایي  ّش ًظام ارتواػی ًیض هحسَب هی

ی تِ ای اص سٍاتظ ٍ ٌّزاسّای ارتواػ سشهایِ اص عشیك هزوَػِ

ویفیت سٍاتظ ارتواػی ٍ تَسؼِ ٍ تحىن ّوثستگی رَاهغ 

وٌذ. پشدا تي تِ  تشای سضذ ٍ هَفمیت ٍ تَسؼِ ووه هی

چیستی ٍ هاّیت آى ٍ ّوچٌیي تَرِ پیاهذّای آى دس ًظام 

ارتواػی داسای اّویت است. اص سَی دیگش سشهایِ ارتواػی 

ػلَم  تشاًگیضتشیي هفاّین ػلَم گًَاگَى ًظیش تِ یىی اص تحج

اًساًی، ارتواػی، ا الق ٍ حمَق تذل ضذُ ٍ حزن ادتیاج 

داًطگاّی ٍ سیاسی هشتثظ تا آى دس اغلة رَاهغ تا سشػت دس 

چشا وِ راج ایي هفَْم هتأحش اص  هاستحال گستشش 

ٍاضح است وِ هَفمیت ّای فشٌّگی ٍ ارتواػی است. پش پذیذُ

ٍاتظ ٍ ٍ تحمك اّذاف یه ساصهاى ٍ ضثىِ واهالً تِ ویفیت س

پیًَذّا ٍ حسي ظي هیاى اػضای آى، تستگی داسد. دس ّویي 

ساستا، راهؼِ ًیض، دس تؼاهل واهل تا سشهایِ ارتواػی استه تِ 

عَسی وِ ّش الذاهی هثتٌی تش تَسؼِ، ضشٍستاً دس گشٍ ایي 

هفَْم است ٍ تذٍى آى، سسیذى تِ همػَد، یا هحال است یا 

ًی ٍ التػادی ٍ هٌاتغ ّای اًسا  تسیاس سخت. ّوچٌیي سشهایِ

عثیؼی، دس سایِ سشهایِ ارتواػی است وِ تِ تْتشیي ًحَ ٍ 

آهیض ٍ تؼالی هَسد استفادُ لشاس  صیستی هسالوت دس رْت ّن

 .(2)  َاٌّذ گشفت

هذًی ٍ حیاج  راهؼِولیذ استمشاس ٍرَد سشهایِ ارتواػی 

ػذم سشهایِ ارتواػی تِ است ٍ ای  دس ّش راهؼِضْشًٍذی 

ّای پیطٌْادی دس  ّا ٍ عشح تسیاسی اص سیاست ًاواسآهذی

ایي ی وِ تش َسداس اص رَاهؼ (.3)گشدد  حَصُ گًَاگَى هٌزش هی

 گیشی ضىلتشای سا تستش هٌاسثی  ّستٌذ، ًَع سشهایِ

 ًوایٌذ. هیفشاّن  ا ٍ لذستوٌذ ساواس ،تَاًوٌذای  راهؼِ

دّذ وِ سشهایِ ارتواػی دس  ّای تزشتی ًطاى هی تشسسی

ایِ فیضیىی ٍ اًساًی دس تَسؼِ وطَسّا احش هخثتی وٌاس سشه

ّای هطتشن هَرَد دس سشهایِ  داسد صیشا ٌّزاسّا ٍ اسصش

ّای التػادی ٍ ارتواػی دس  ارتواػی هَرة تسْیل ّوىاسی

سشهایِ  صًذ. فمذاى ضَد ٍ تَسؼِ راهؼِ سا سلن هی راهؼِ هی

ارتواػی تِ هؼٌای واّص ٌّزاسّای ارتواػی هشسَم هاًٌذ 

ّای  ّص اػتواد ٍ ّوىاسی است وِ هَرة افضایص ّضیٌِوا

وٌٌذُ  گشدد. رشم ٍ رٌایت هٌؼىس هؼاهالتی دس راهؼِ هی

ػذم پایثٌذی ٍ تؼْذاج افشاد تِ لَاًیي ٍ همشساج راهؼِ است 

 دٌّذُ واّص سشهایِ ارتواػی، اص ٍ گستشش هیضاى رشم ًطاى

ی اص ّای سشهایِ ارتواػی دس پیطگیش رْت ضٌا ت هؤلفِ ایي

اساس آى تتَاى  ای است تا تش رشم داسای اّویت ٍیژُ

ساّىاسّای هٌاسثی تشای استما سشهایِ ارتواػی ٍ دس ًتیزِ، 

 (.4)واّص رشم ٍ رٌایت استفادُ ًوَد 

 هٌاتغ حاغل اص سشهایِ،ة سشهایِ ارتواػی تِ هزوَػ

ضَد وِ وویت  ًْادّا، سٍاتظ ارتواػی ٍ ٌّزاسّایی اعالق هی
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سشهایِ  هتماتل ارتواػی ٍاتستِ تِ آى است. ٍ ویفیت وٌص

ّای ارتواػیه  اغِ  پذیذُ  سضایی دس ػوذُِ ارتواػی ًمص ت

رَیی آًْا اص حیج  ّا ٍ پذیذُ هزشهاًِ داسد ٍ دس چاسُ آسیة

ّای ارتواػی  تثییي ٍ ضٌا ت، ػاهل هْوی است. آسیة

دستَی ٍ پیچیذُ است ٍ  داسای سا تاسی گستشدُ ٍ تَی

ّای ساتك، ٍ  وٌذ وِ تا استفادُ اص یافتِ یزاب هیهاّیت آى ا

تحمیماج ٍ هغالؼاج رذیذ تِ ضٌا ت تیطتش آى الذام ضَد. 

ّای دیشیي تطش، اص تیي تشدى هطىالج راهؼِه  یىی اص دغذغِ

دس  اص ایي سٍّای هَرَد دس آى تَدُ است.  تِ  ػَظ آسیة

رَیی آى، هسهلِ سشهایِ ارتواػی رایگاُ  تشسسی ٍ چاسُ

 ْوی پیذا وشدُ است ٍ تَرِ هحمماى ایي حَصُ سا تِ  َده

 .(5هؼغَف داضتِ است )

تا تَرِ تِ ایي هْن، هغالؼِ سشهایِ ارتواػی ٍ صهیٌِ 

ّای آى تا تَرِ تِ ػَالثی وِ  رشم ٍ تحلیل سیطِ گشایص تِ

تَاًذ تِ ّوشاُ داضتِ تطذ ٍ ّوچٌیي  ّایی هی چٌیي گشایص

ی دس پیذایص رشم اص اّویت ًمص پیطگیشاًِ سشهایِ ارتواػ

ضایاًی تش َسداس است. تا تَرِ تِ اّویت ایي هسائل دس سفتاس 

دس  ارتواػی ٍ فشٌّگی وطَس ٍ ًمص آى دس هیضاى استىاب رشم

ایي تحمیك دسغذ ّستین تا تِ تشسسی ساتغِ سشهایِ ارتواػی ٍ 

 تپشداصین. عَس  اظ لتل ًمص آى دس تشٍص سفتاس هزشهاًِ تِ

 

 يَصادبیات پژ

(، دس تحمیمی تا استفادُ اص اعالػاج 1390هذاح ٍ ضشیفی )

هستخشد اص صًذاًیاى ًوًَِ صًذاى هشوضی سوٌاى ساتغِ هیاى 

سشهایِ ارتواػی ٍ رشم تا تأویذ تش سِ ضا ع هؼشف سشهایِ 

ارتواػی ضاهل اػتواد، ٌّزاس ٍ اًسزام ارتواػی تشسسی 

ي سشهایِ ًوَدًذ. ًتایذ ایي پیوایص ًطاى دادُ، هیاًگی

ّای هختلف رشم هاًٌذ هَاد هخذس، سشلت ٍ  ارتواػی دس گشٍُ

وِ ایي همادیش ووتش  است 66ٍ  59/61،  67/59لتل تِ تشتیة 

اص هتَسظ سشهایِ ارتواػی لاتل حػَل است ٍ تش ایي اساس 

اص ًظش ضا ع سشهایِ ارتواػی، هزشهاى دس ٍضؼیت هغلَتی 

اد دفؼاج استىاب رشم ّوچٌیي ساتغِ هؼىَس تؼذ لشاس ًذاسًذ.

یذ ٍ ساتغِ هیاى هیضاى سشهایِ أیٍ همادیش سشهایِ ارتواػی ت

ضَد یؼٌی پاییي تَدى هیضاى  ارتواػی ٍ ًَع رشم تأییذ ًوی

(. 3سشهایِ ارتواػی دس تیي هزشیاى ًوًَِ ّوگاًی است )

سشهایِ تأحیش ًاهِ  َد  دس پایاى 1392آلاػلیاى دس سال 

لَع رشم تا استفادُ اص سشهایِ ارتواػی تش پیطگیشی اص ٍ

ارتواػی دس سِ ًْاد  اًَادُ، هذسسِ ٍ هحلِ، ساتغِ سشهایِ 

ارتواػی ٍ ًمص ایي ًْادّا سا دس پیطگیشی اص رشم تشسسی ٍ 

هطاسوت ٍ اػتواد ارتواػی سا دس پیطگیشی اص رشم هَسد تأحیش 

تحلیل لشاس دادُ است. ًتایذ ایي هغالؼِ ًطاى دادُ وِ سشهایِ 

سٍاتظ غویوی تیي وَدن ٍ ٍالذیي، ) اػی  اًَادُارتو

وٌٌذ( ٍ سشهایِ  صهاًی وِ اػضای  اًَادُ تا ّن سپشی هی هذج

ارتواػی هذسسِ، هیضاى تَاًایی هؼلواى دس اسائِ یه الگَی 

شی ًوَدى وَدواى ٍ پزی هخثت ٍ آهَصش ٌّزاسّا دس راهؼِ

ص ًتیزِ پیطگیشی اص رشم هفیذ  َاّذ تَد. اًَرَاًاى ٍ دس

تَاى دس اداسُ اهَس هحلِ ٍ  سشهایِ ارتواػی هحلِ ّن هی

پیطگیشی اص رشم تْشُ تشد. ّوچٌیي توشوض تش هطاسوت ّشچِ 

تیطتش ضْشًٍذاى دس اداسُ هحیظ ضْشی ٍ استفادُ اص ظشفیت 

ّایی وِ هٌزش  تالمَُ آًاى دس هذیشیت هسائل ارتواػی ٍ صهیٌِ

هی است. تا افضایص ضَد، دس لالة ًْادّای هشد  تِ تضّىاسی هی

تَاى سٍحیِ تساهح،  ّای ارتواػی ّن هی اػتواد دس تیي ضثىِ

غَسج  ّای ارتواػی سا تِ پزیشش تیگاًگاى ٍ تاصضٌاسی تفاٍج

هؼمَل تیي وٌطگشاى ارتواػی گستشش داد ٍ هَرثاج 

ارتواػی پیطگیشی اص رشم سا فشاّن آٍسد. دس هزوَع سشهایِ 

 تخص سسوی تِ همذاس لاتل ّای تَاًذ اص ّضیٌِ ارتواػی هی

تَرْی تىاّذ ٍ اتضاس هٌاسثی تشای پیطگیشی اص رشم تِ ضواس 

ضٌا تی  ( تا ّذف تثییي راهؼ1392ِ(. ساصلی ٍ سضَاًی )4آیذ )

ٍرشح ػوذی( پژٍّطی  سشهایِ ارتواػی تش رشم )ضشبتأحیش 

اًذ. ایي پژٍّص  تحلیلی سا تِ سٍش پیوایص اًزام دادُ-تَغیفی

ای هؼٌاداس ٍ الثتِ چٌذ تؼذی هیاى  ٍرَد ساتغِدسغذد احثاج 

سشهایِ ارتواػی ٍ رشم استه تِ عَسی وِ تا تَسؼِ ٍ تمَیت 

گشٍّی، رشاین واّص  گشٍّی ٍ تشٍى سشهایِ ارتواػی دسٍى

یاتٌذ، ّوچٌیي تا افضایص سشهایِ ارتواػی هٌفی  هی

 (.6گشٍّی، تا افضایص رشاین هَارِ  َاّین تَد ) دسٍى

(، دس پژٍّطی 1394ٍ صاسػی هحوَدآتادی ) ًَسی  َارِ

تِ هغالؼِ ساتغِ سشهایِ ارتواػی ٍ رشم رَاًاى ضْش یضد 

هتغیشُ ایي پژٍّص  اًذ. ایي پژٍّص ًتایذ حاغل اص دٍ پشدا تِ
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ّای پیش تَسدیَ ٍ پاتٌام  وِ چاسچَب ًظشی آى هثتٌی تش ًظشیِ

استه گَیای ایي اهش است وِ رٌسیت هشتىثیي، استثاط 

س ٍ هؼٌاداسی تا تشٍص سفتاس هزشهاًِ داسد، ّوچٌیي تِ هحسَ

عثمِ ضغلی ٍالذیي تش رشاین ًَرَاًاى پشدا تِ تأحیش تشسسی 

ضذُ است. ًتایذ حاغل اص سگشسیَى چٌذ هتغیشُ ایي پژٍّص 

هتغیش سضایت ٍ استثاط دٍستاًِ افشاد  5وِ  دّذ ًیض ًطاى هی

دس هحلِ، دس هحلِ، ّوثستگی تشای رلَگیشی اص ٍلَع رشم 

پذس ٍ هادس  ضثىِ ارتواػی، اػتواد ارتواػی ٍ تحػیالج

دسغذ اص تغییشاج سفتاس هزشهاًِ  32اًذ  دسهزوَع تَاًستِ

(، دس 1395) . هیشفشدی ٍ فشری(7) رَاًاى سا تثییي وٌٌذ

تحمیمی تِ تشسسی هیضاى گشایص تِ رشم ٍ ساتغِ آى تا هیضاى 

ای سشهایِ ّ هؤلفِ) هطاسوت ٍ هیضاى وٌتشل ارتواػی

اًذ. ایي پژٍّص تا سٍش  ارتواػی( دس ضْش یاسَد پشدا تِ

 سالِ ضْش یاسَد اًزام 45-18پیوایص ٍ دس هَسد ساوٌاى 

دّذ وِ تیي هیضاى هطاسوت ارتواػی ٍ گشایص  ضذُ ًطاى هی

وِ تیي  حالی تِ رشم ساتغِ هؼىَس ٍ هؼٌاداس ٍرَد داسد. دس

یي تحمیك ساتغِ هیضاى وٌتشل ارتواػی ٍ هتغیش ٍاتستِ ا

ّای روؼی ٍ  هؼٌاداسی ٍرَد ًذاسد. تیي استفادُ اص سساًِ

گشایص تِ رشم ساتغِ هؼٌاداس ٍرَد داسد. ّوچٌیي هشداى ٍ 

افشاد هزشد ًسثت تِ صًاى ٍ افشاد هتأّل گشایص تیطتشی تِ 

دسغذ اص  4/23هزوَع هتغیشّای تحمیك  اًذ. دس رشم داضتِ

. احوذی، ضوسی (8) اًذ ًوَدُ تغییشاج هتغیش ٍاتستِ سا تثییي

ضٌا تی  (، دس پژٍّطی تِ تحلیل راهؼ1395ِ) ٍ احوذی

اًذ. ّذف  ساتغِ تیي سشهایِ ارتواػی ٍ رشائن رَاًاى پشدا تِ

ایي تحمیك تشسسی ٍ ضٌاسایی ساتغِ تیي سشهایِ ارتواػی ٍ 

رشائن دس تیي رَاًاى هزشم دس صًذاى هشوضی ضْش سٌٌذد تَدُ 

ّای آى ًطاى دادُ است  الؼِ پیوایص ٍ یافتِاست. سٍش ایي هغ

وِ حزن ٍ هیضاى رشاین استىاب یافتِ تَسظ رَاًاى، استثاط 

وِ هیضاى  ارتواػی آًاى داسده تِ عَسی  دلیمی تا هیضاى سشهایِ

ٍلَع رشاین، دس رَاًاًی سشهایِ ارتواػی ووتشی داسًذ، تیطتش 

طتشی است ٍ تالؼىسه رَاًاًی وِ اص سشهایِ ارتواػی تی

 (.9ضًَذ )  تش َسداس تاضٌذ، ووتش هشتىة رشم هی

(، دس پژٍّطی تِ 1396 ذایاسی، رْاًثخص، حمیمتیاى )

اًذ. ایي تحمیك  هغالؼِ ساتغِ سشهایِ ارتواػی ٍ رشم پشدا تِ

گشٍّی(  تا ّذف تشسسی ساتغِ سشهایِ ارتواػی )دسٍى ٍ تشٍى

ّای   دادُ .گشفتِ است تا رشم دس هحذٍدُ ول استاى ایالم اًزام

دّذ وِ تیي سشهایِ ارتواػی  حاغل اص ایي پژٍّص ًطاى هی

گشٍّی  گشٍّی لَی ٍ رشم ٍ سشهایِ ارتواػی تشٍى دسٍى

ضؼیف ٍ رشم ساتغِ هخثت ٍ هؼٌاداس ٍرَد داسد. ًتایذ 

دّذ هتغیش سشهایِ  ساصی هؼادالج سا تاسی ًیض ًطاى هی هذل

گشٍّی دس  گشٍّی ٍ سشهایِ ارتواػی تشٍى ارتواػی دسٍى

اًذ.  دسغذ اص ٍاسیاًس استىاب رشم سا تثییي وشدُ 89هزوَع، 

افضایص رشم  ّای ایي تحمیك، اص ػَاهل هؤحش تش  اساس یافتِ تش

تَاى تِ فشسایص سشهایِ ارتواػی  دس استاى ایالم هی

 گشٍّی اضاسُ ًوَد گشٍّی ٍ غلثِ سشهایِ ارتواػی دسٍى تشٍى

(، دس تحمیمی تِ 1397دگاى )صا . پیشسشائی، ضیشی، هؤرى(10)

اًذ.   تشسسی ساتغِ سشهایِ ارتواػی تا پیطگیشی اص رشم پشدا تِ

دس للوشٍ ایي تحمیك، یه ًگشش، دیذگاّی هضیك وِ تماتل ٍ 

ٍ  تاللی سشهایِ ارتواػی تا سٍیىشد سسوی سا تفسیش وشدُ

ّای  ّای سشهایِ ارتواػی تا ًگشش ًگشضی دیگش، تؼاهل اًگاسُ

وٌذ. دس ایي  س دس آیٌِ سضذهذاسی سا دًثال هیهحَ ارتواع

، ًگاسًذُ ایي تحمیك دسغذد است تِ تشسسی ایي هْن  صهیٌِ

پشداصد وِ آیا تیي سشهایِ ارتواػی دس پشتَ دیذگاُ دٍم ساتغِ 

دّذ وِ ساتغِ  ٍرَد داسد یا  یش. ًتایذ ایي تحمیك ًطاى هی

ی تمَیت ًْادّاة هستمین تیي سشهایِ ارتواػی دس ضاول

 .(11) هشدهی ٍ هذًی دس پیطگیشی اص رشم ٍرَد داسد

ای سا تا  همالِ 2001هٌسش دس سال  تاٍهش ٍ اف سصٍتفلذ، پی

هٌتطش ًوَدًذ. پژٍّطگشاى  «سشهایِ ارتواػی ٍ لتل»ػٌَاى 

 تا پٌْاى سا تاس یه ػٌَاى تِ سا ارتواػی سشهایِ همالِ، ایي دس

، ػضَیت ساصهاًی ٍ ّای هطاسوت دس اًتخاتاج استفادُ اص هؤلفِ

تشسسی  لتل ًشخ تا سا آى ساتغِ سٌزیذُ ٍ ارتواػی اػتواد

 وِ دّذ هی ًطاى سا تاسی هؼادالج ّای هذل اًذ. ًوَدُ

 هیضاى تش تَرْی لاتل هستمینتأحیش  ارتواػی سشهایِ سا تاس

یافتِ حاوی اص آى است  داسده سا تاسی هتغیشّای سایش لتل ٍ

 ووه لتل اص تاالیی سغَح تِ فشسَدُ ارتواػی سشهایِ وِ

 دس آیٌذُ تحمیماج تشای سا ای اهیذٍاسوٌٌذُ صهیٌِ ٍ وٌذ هی

 سغح دس رشم تا ارتواػی سشهایِ استثاط ّای هىاًیسن هَسد

دس  2005تیشلیي ٍ ّیپ دس سال  .(12) وٌذ هی فشاّن والى
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ّای  آیا سشهایِ ارتواػی  َب است؟ سٌت» پژٍّطی تا ػٌَاى

ّای  تا استفادُ اص سٌت «اهؼِ آهشیىاهزّثی ٍ رشم دس ر

ػٌَاى پل استثاعی ٍ  هزّثی آهشیىایی ٍ سشهایِ ارتواػی تِ

دٌّذ وِ اضىال هختلف  دٌّذُ دس رَاهغ ًطاى هی اتػال

تأحیش سشهایِ ارتواػی چگًَِ تش هیضاى رشم ٍ رٌایت 

ًفش دس ضْشّای هختلف  3157 گزاسد. ایي پژٍّص تیي هی

 وِ دّذ هی ًطاى ضذُ است. ًتایذ ًزامهتحذُ آهشیىا ا ایاالج

ّای  ّا وِ ػضَ ضثىِ دسغذ تیطتشی اص ساوٌاى ضْشستاى

سٍاد یافتِ  رَاهغ دس اًزیلی ّستٌذ وِ ّای پشٍتستاى استثاعی

 ّستٌذ ٍ تاالتشی تضّىاسی ًشخ داسای هذاٍم عَس تِ است

 ٍ ّا پشٍتستاى ّای استثاعی اغلی وِ ضثىِ تشػىس، افشاد ػضَ

 ووتشی رشم ًشخ دّذ، هی پشٍسش رَاهغ سا دس ّا واتَلیه

تا  ا یش ًظشی هثاحج تزشتی تأییذ تا ًتایذ ایي تشسسی. داسًذ

 دس ّای هختلف چگًَِ سشهایِ ارتواػی سا تش ایٌىِ گشٍُ توشوض

سشهایِ ارتواػی  داسد وِ  دٌّذ، تیاى هی هی پشٍسش رَاهغ

ایت ّویطِ ساتغِ هؼىَس ٍ هؼٌاداسی تا هیضاى رشم ٍ رٌ

ًذاسد ٍ افضایص سشهایِ ارتواػی تشای واّص هیضاى رشم دس 

. تَاًاًَ، هًَتَلیَ ٍ ٍاًیي (13) ّوِ رَاهغ هفیذ ًیست

 سا رشم ارتواػی سشهایِ آیا»( دس پژٍّطی تا ػٌَاى 2009)

تِ تشسسی ساتغِ ٌّزاسّای هذًی ٍ  «دّذ؟ هی واّص

تش  ػٌَاى دٍ هؤلفِ سشهایِ ارتواػی ّای استثاعی تِ ضثىِ

ایي پژٍّطگشاى ًطاى  هیضاى رشم پشدا تٌذ. ًتایذ تشسسی

هٌفی تأحیش ّای استثاعی  دّذ وِ ٌّزاسّای هذًی ٍ ضثىِ هی

سشلت( دس ضْشّای هختلف ) تَرْی تش رشائن اهَال ٍ لاتل

رولِ تأّل، هحل تَلذ، ای اص ایتالیا داسًذ. هتغیشّای صهیٌِ

. ساگشج، (14) ًثَدُ استتأحیش  هْارشج دس ایي ساتغِ تی

 دس رٌایت ٍ رشم ٍ ارتواػی سشهایِ«  ٍیٌىل ٍ استَاتض همالِ

هٌتطش  2010دس سال  «ًیَیَسن ضْش دسآهذ ون ّای هسىي

ّای  وشدًذ. ایي پژٍّص دس پی آى است تَضیح دّذ آیا هؤلفِ

ًگش دس پیطگیشی اص رشم  تَاًذ ًمص آیٌذُ سشهایِ ارتواػی هی

تَاى سٍیىشد هفَْهی رشم  ٍ هیدسآهذ ایفا ًوایذ  دس هٌاعك ون

سا تا استفادُ اص سشهایِ ارتواػی، اضىال هختلف هالىیت ٍ 

 احشتخطی هالحظاج عشاحی هحیغی تثییي وٌذ. تشای احثاج

 ًظشسٌزی ّای دادُ رشم اص اص پیطگیشی دس ارتواػی سشهایِ

 اص رشم ّای دادُ ٍ ًیَیَسن تشٍولیي، دس سا تواى 487 اص

تشسسی ٍ تحمیك  .ضذُ است استفادُ  یَسنًیَ ضْش پلیس اداسُ

دس اعالػاج گَیای ایي ًتیزِ است وِ سِ پاساهتش سشهایِ 

 ٌّزاسّای هستأرش، ّای اًزوي دس اساسی هطاسوت)ارتواػی 

 اًَاع سا تواى( دس واّص سسوی ساصهاى ٍ هستأرش ارتواػی

سٍ . (15) هؤحش تَدُ است هغالؼِ هَسد ّای سا تواى دس رشائن

 «سشهایِ ارتواػی ٍ رشم: یه هغالؼِ فشاهلی»همالِ  ٍ لی دس

ضذُ است تیاى داضتٌذ دس هغالؼاج  هٌتطش 2013وِ دس سال 

هستمین ٍ هؼىَس سشهایِ ارتواػی تأحیش هتؼذد تاسّا ٍ تاسّا 

یذ ضذُ است اگشچِ ساتغِ تیي ایي دٍ هتغیش أیتش هیضاى رشم ت

اها تؼذاد  ،ستوٌٌذُ ٍ اص ًظش تزشتی لَی ا لحاػ ًظشی لاًغ اص

ضواسی اص هغالؼاج تِ تشسسی تٌَع هلی ایي دٍ هتغیش  اًگطت

ًطذُ است وِ  ػالٍُ تاوٌَى ّیچ پژٍّطی اًزام اًذ. تِ پشدا تِ

 سغحی ٍ رشم سا دس سغحسشهایِ ارتواػی سا تا سٍیىشد چٌذ

ًتیزِ ایي پژٍّص تالضی والى ٍ  شد سا دس ًظش تگیشد. دس

ی تَدُ است. ًتایذ حاوی اص آى تشای پش وشدى ایي  أل پژٍّط

وِ سغَح تاالیی اص سشهایِ ارتواػی تاػج  حالی است، دس

تَرْی  لاتلتأحیش اها ّیچ  ،واسی سشلت داسد واّص احتوال تضُ

دیذگی سشلت هطاّذُ ًطذُ است. اص سِ تؼذ سشهایِ  دس تضُ

ارتواػی، دٍ تؼذ اػتواد ػوَهی ٍ ٌّزاسّای ارتواػی 

دیذگی سشلت دس هسیش هَسد  دس تضُتَرْی  تأحیشاج لاتل

( دس 2012) آوچَهاوا ٍ ٍیل. (16) اًتظاس اػوال وشدُ است

رشم )هغالؼِ  تش ارتواػی سشهایِتأحیش پژٍّطی تا ػٌَاى 

ػالٍُ تش تشسسی ساتغِ تیي سشهایِ ارتواػی ٍ ّلٌذ(  هَسدی:

ّای هختلف  رشم دس پی تَضیح ػلت ًاّوگٌی رشم دس هىاى

ای ًْفتِ  ساصُ ػٌَاى تِسشهایِ ارتواػی  ٍّصتَدًذ دس ایي پژ

 اّذای هاًٌذ هختلفی ّای ضا ع ضذُ ٍ اص دس ًظش گشفتِ

دس  داٍعلثاًِ ّای ووه دس اًتخاتاج، هطاسوت هیضاى  َى،

ّای ایي   یافتِ .است ضذُ تطىیل اػتواد ٍ راهؼِ سفاُ رْت

 دلیل تثییي دس ارتواػی دّذ سشهایِ هی پژٍّص ًطاى

 ٍ ّوچٌیي تزضیِ. تاالیی داسدتأحیش  فضا دس رشم ًاّوگًَی

 ارتواػی ّای سشهایِ هؤلفِ دّذ وِ ّا ًطاى هی تحلیل دادُ

 ،ارتواػی - التػادی ّای ضا ع اص ٍسیؼی عیف وٌتشل اص پس

هؼٌا وِ تا  تذیي. هؼىَسی داسد ٍ هؼٌاداسی ساتغِ رشم هیضاى تا
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َرْی ت واّص سشهایِ ارتواػی، آهاس رشم تِ هیضاى لاتل

 .(17) یاتذ افضایص هی

 

 چُارچًب وظری

ّا دس تاب هسائل  ّای دیشیي تهَسیه ٍ پژٍّص سٌت

ٍیژُ  ارتواػی تِ اضىال هختلف تِ ًمص سشهایِ ارتواػی، تِ

عَس د ارتواػی سا دس ساتغِ تا رشم تِ ّا، ٌّزاسّا ٍ اػتوا ضثىِ

یه یا تأحیش ّا  هستمین پشدا تٌذ. تش ی تهَسی هستمین ٍ غیش

ٌذ هؤلفِ سشهایِ ارتواػی سا تش سٍی رشم هَسد آصهَى لشاس چ

دادًذ، تش ی دیگش تالش ًوَدًذ  َد هفَْم سشهایِ ارتواػی 

ػٌَاى یه ساصُ دس ًظش تگیشًذ ٍ دس سغَح هختلف ٍ تِ  سا تِ

 ّای گًَاگَى ساتغِ آى سا تا اًَاع رشم تشسسی ًوایٌذه سٍش

اًذ ساتغِ  ؼی ًوَدُّای صیادی دس عَل صهاى س تٌاتشایي تهَسی

یه اص تؼذ اًذ وِ ّش سشهایِ ارتواػی ٍ رشم سا تشسسی ًوَدُ

اًذ تا حذٍدی آى   اغی تِ ایي ساتغِ پشدا تٌذ ٍ سؼی ًوَدُ

سا تثییي ًوایٌذ. اگشچِ ّش دیذگاُ تِ تش ی اص اتؼاد ایي ساتغِ 

عَس راهغ  ّا تِ یه اص ایي ًظشیِ اها ّیچ ،وشدُ است اضاسُ

تأحیشگزاس تش ساتغِ تیي ایي دٍ هتغیش سا هغشح ّای  هىاًیضم

تَاى گفت دٍ لاػذُ هثٌایی دس  ولی هی عَس تِ ًىشدُ است.

 :واّص رشم تِ ٍاسغِ سشهایِ ارتواػی ٍرَد داسد

تأحیش پیشٍ ًظشیِ فَوَیاها هثٌی تش  :قاعذٌ وخست

ّای  گستشدُ ٍ هحسَس اػتواد ارتواػی تش واّص ّضیٌِ

تسیاسی ًیض تش ّویي پایِ هؼتمذًذ  گفتگَ ٍ تؼاهل است، وِ

آهیضِ  وِ سشهایِ ارتواػی، هَرة حل ٍ فػل هسالوت

گشدد وِ ًتیزتاً  تؼاسضاج ٍ ا تالفاج ضخػی ٍ ارتواػی هی

ّای سٍاتظ ارتواػی سا دس پی داسد. اص عشفی  واّص ّضیٌِ

ّای التػادی  ّای هطخػی اص ساصهاى سشهایِ ارتواػی، لالة

گشداًذه چِ ایٌىِ ساتیٌسَى ٍ  سٍ هیِ ش سٍتٍسی تیطت سا تا تْشُ

دس یه ساصهاى تزاسی، وِ تش پایِ  سیلض تش ایي تاٍسًذ وِ هخالً

افضایص سشهایِ ارتواػی است، هَفمیت ٍ سًٍك وسة ٍ واس 

 ّش تارش، هشتثظ تا ٍضؼیت دیگش ّوىاساًص است.

ٍرَد استثاعاج ٍحیك ٍ هحىن هیاى اػضای  :قاعذٌ ديم

وٌتشل راهغ ٍ تسیذ ّوگاًی تشای هسهلِ  یه راهؼِ، هَرة

ّای روؼی  َد ضًَذ. پیشٍ ایي  وزاًی دس وٌص - سَاسی

ّا ٍ تؼاسضاج  لاػذُ، تا افضایص سشهایِ ارتواػی، دسگیشی

علثاًِ ًیض واّص  سسذ ٍ سفتاس فشغت ارتواػی تِ حذالل هی

یاتذ. اص سَی دیگش، ایي دیذگاُ هغشح است وِ واّص  هی

است.  هؤحشتاس  ، دس افضایص حزن رشائن  طًَتسشهایِ ارتواػی

تش، افشاد سا  ّای هتماتل ارتواػی لَی ّا، وٌص دس تش ی صهیٌِ

دّذ وِ تِ  اعش سَْلت هثادلِ اعالػاج ٍ فٌَى  سَق هی

 ّای هزشهاًِ ٍاسد ضًَذ. ّای رشم، دس فؼالیت واّص ّضیٌِ

دس وٌاس هضایای تَسؼِ سشهایِ ارتواػی دس واّص رشم، 

ای  پزیشفت وِ تمَیت ایي پذیذُ اگش فمظ دس هیاى دستِ تایذ

ای هحذٍد تاضذ، هَرة   اظ یا تَدُ ٍ لطش تثْىاس یا هٌغمِ

افضایص تالمَُ هیضاى رشم ٍ  طًَت ّشچِ تیطتش دس هیاى آًْا 

ضَد. تشػىس اگش سشهایِ ارتواػی، توام افشاد راهؼِ سا دس  هی

یگش هثتٌی تش اػتواد تشگیشد ٍ سٍاتظ توام افشاد راهؼِ تا یىذ

تاضذ، ایي ًَع سشهایِ ارتواػی هفیذ تَدُ ٍ تش واّص رشم 

ّای تثْىاس ٍ  اص عشفی اًسزام دسٍى گشٍُ گزاسد. هیتأحیش 

علة، هیضاى غلح ٍ ساصش آًْا تا یىذیگش ٍ اهٌیت   طًَت

دّذ چشا وِ احساس تفَق ٍ لذسج  ارتواػی سا واّص هی

ٍرَد پیًَذ ػویك هیاى افشاد ًوایٌذ. اص دیگش سَ،  تیطتشی هی

تَاًذ تستش هٌاسثی تشای ًفَر هزشهیي هَفك تاضذ  راهؼِ، هی

حیشگزاس دس راهؼِ ظاّش ضًَذ ٍ افشادی سا تاتغ أتا تِ ًحَی ت

 َد گشداًٌذ. دس هزوَع سشهایِ ارتواػی دس سغح راهؼِ، 

ی ّا گشٍُضَد ٍ دس تش ی اص  هَرة واّص رشم ٍ  طًَت هی

حال تشای سفغ آضفتگی  تِ ّش رشم است.  اظ تاػج افضایص

حیشاج پذیذُ سشهایِ ارتواػی ٍ استفادُ َّضوٌذاًِ أًاضی اص ت

ساصی آى ٍ توْیذ اتضاسّایی تشای  اص آى، تایذ سؼی دس هتؼادل

حَاضی آى ًوَد چشا وِ ساتغِ رشم ٍ سشهایِ ارتواػی 

تاضذ یؼٌی ٍلَع رشم تاػج واّص  پیچیذُ ٍ دٍسَیِ ًیض هی

واد هیاى اػضا ضَد ٍ سشهایِ ارتواػی سا ون وٌذ، اص حس اػت

صدایی ًیض  ّای ارتواػی تشای رشم سَی دیگشه احذاث ساصهاى

 (.5تَاًذ هَرة تمَیت سشهایِ ارتواػی ضَد ) هی

گیشی حثاج ٍ  تِ تیاى دیگشه اهشٍصُ هالن ٍ هؼیاس تشای اًذاصُ

راهؼِ  اهٌیت راهؼِ، همذاس سشهایِ ارتواػی ٍ ػاللِ ٍ ٍاتستگی

 حالی ّا ٍ فضائل ا اللی ٍ ٌّزاسّای روؼی استه دس تِ اسصش

وِ دس گزضتِ ایي هْن سا، هیضاى التذاس ٍ وٌتشل ٍ ًظاسج 
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(. پس اّویت سشهایِ 18ًوَد ) ًْادّای سسوی تؼییي هی

ارتواػی وِ اػن است اص حضَس ٍ فؼالیت هشدم ٍ هیضاى اػتواد 

 .گشدد ٌیت راهؼِ تاص هیآًْا تِ حاووثت ٍ ًْادّا، تِ هسهلِ اه

عَس وِ پیطتش اضاسُ ضذ، غشف ٍرَد سشهایِ ارتواػی  ّواى

تَاًذ هَرة افضایص  تِ غَسج ًالع ٍ هذیشیت ًطذُ، تالمَُ هی

رشائن ٍ هخل اهٌیت ًیض تاضذه لىي تِ صػن ّیلش اگش اتؼاد سشهایِ 

ِ تَسؼِ ٍ  ارتواػیه  ػَغاً حضَس ٍ هطاسوت هشدم َّضوٌذًا

تَاى فضای راهؼِ سا تِ عَس عثیؼی وٌتشل وشده  هی تمَیت یاتذ،

 (.19وٌذ ) تمَیت هی چشا وِ احساس ایوٌی هشدم سا

لاتل تَرِ است وِ هتوشوض ضذى سشهایِ ارتواػی دس 

علة هَرة افضایص  ّای هافیایی یا الطاس  اظ  طًَت گشٍُ

ضَد ٍ ضذ اهٌیت استه چشا وِ ّوثستگی  پذیذُ هزشهاًِ هی

وٌذ چٌاًچِ ٍرَد  تش هی اساًِ، آًْا سا هَفكّای تثْى گشٍُ

ّا ٍ اغَل  اظ ٍ اػتواد دسًٍی ػویمی دس هیاى آًْا،  ضثىِ

لاتل هطاّذُ است. اص عشفی افضایص سشهایِ ارتواػی 

ّای تیشًٍی  ضَد وِ تا دیگش گشٍُ گشٍّیِ آًْا هَرة هی دسٍى

لَع داسی دس راهؼِ تِ ٍ ّای دًثالِ سش ًاساصگاسی تشداسًذ ٍ ًضاع

اص ایي ّای سٌگیي استثاعاتی سا تِ تاس آٍسًذ.  تپیًَذد ٍ ّضیٌِ

ه تشای استفادُ دسست اص سشهایِ ارتواػی دس ساستای واّص سٍ

رشم ٍ افضایص اهٌیت ضشٍسی است وِ سشهایِ ارتواػی دس 

ّای  توام راهؼِ ٍ تِ غَسج یىٌَا ت رشیاى یاتذ. لزا سشهایِ

روؼی  اظ تاضٌذه دسٍى گشٍّی وِ هحذٍد ٍ هتؼیي دس 

ّای  تَاًٌذ تِ ایي حلمِ ػالٍُ تش ایٌىِ هشدم ٍ راهؼِ ًوی

 اهٌیت ٍ افضایص سغح دٍستاى اػتواد وٌٌذ، تلىِ هَرة سضذ

 اػتواد آى راهؼِ ًیض ًخَاٌّذ تَد.

ّا ٍ  تِ عَسی وِ اهشٍص دس رَاهغ هتوذى ٍ هذسى، ػضَیت

 ًْادّای هتىخشی سا ضاّذ ّستین وِ دس ػشؼ یىذیگش دس

تؼاهل ّستٌذ ٍ تشاتشی ًسثی آًْا دس تش َسداسی اص سشهایِ 

ارتواػی، ػالٍُ تش ایٌىِ تثادالج ٍ استثاعاتی هثتٌی تش غلح ٍ 

ساصش هیاى آًاى ایزاد ًوَدُ، هَرة تمَیت ٍ سشایت سشهایِ 

ست ا حالی ضَد. ایي دس ارتواػی دس سغح ول راهؼِ ًیض هی

ّستٌذ ٍ تا دیگش  ّا پشاوٌذُ وِ دس رَاهغ پیطاهذسى َّیت

ٍلی اص دسٍى داسای ّوثستگی  ،ّا گسستگی داسًذ َّیاج ٍ ًْاد

 (.20تاال ٍ اص سشهایِ ارتواػی ًسثتاً تیطتشی تش َسداسًذ )

 ريش پژيَص

ضذُ است. دس  اًزام 1پژٍّص حاضش تا سٍش تحلیل حاًَیِ

ضذُ پیطیي، رْت تشسسی  ّای گشدآٍسی تحلیل حاًَیِ، اص دادُ

ضَد. تا ّویي ّذف دس  لیل هزذد تْشُ گشفتِ هیتح ٍ ٍ تزضیِ

ّای  هٌظَس دستیاتی تِ اّذاف پژٍّص، دادُ ایي پژٍّص تِ

( ٍ 21حاغل اص سٌزص ٍضؼیت سشهایِ ارتواػی دس وطَس )

( ّش 22آهاس هشتثظ تا رشائن وطَس وِ تَسظ هشوض آهاس ایشاى )

 ّا است. ایي دادُ  ضَد، تحلیل ًوَدُ پٌذ سال هٌتطش هی

  (.23-24است ) 1394َط تِ سال هشت

 

 یافتٍ پژيَص

 3/6دّذ وِ  ّا ًطاى هی ًتایذ حاغل اص تَصیغ ًسثت

دسغذ دس حذ  4/12دسغذ اص پاسخگَیاى دس حذ  یلی صیاد، 

دسغذ دس حذ  یلی ون ٍ  30دسغذ دس حذ ون،  2/20صیاد، 

 دسغذ ایي سغح سشهایِ ارتواػی سا دس حذ هتَسظ 1/31

 .آهذُ است 1یذ دس رذٍل ضواسُ ایي ًتا اًذ. داضتِ

 تَصیغ فشاٍاًی دسغذی هیضاى سشهایِ ارتواػی وطَس . 1جذيل 

 

 

 

 

 
 

 1394طَسه هٌثغ: سٌزص سشهایِ ارتواػی و
 

سشهایِ ارتواػی دس لالة پٌذ تؼذ، اػتواد ػوَهی، 

هٌفی ٍ هخثت(، تؼاهالج ) ّای ا اللی ّا ٍ ٍیژگی شاسص

ّا(، م تؼلك   اًَادگی، ّوسایگاى ٍ آضٌایاى ٍ غشیثِ) ارتواػی

 ٍ ػشق هلی، سضایت اص صًذگی، اهیذ ٍ ًطاط ارتواػی هَسد

 2عَس وِ دس رذٍل ضواسُ  گشفتِ است. ّواى سٌزص لشاس

دسغذ  51/86هطاّذُ است تؼذ اػتواد ػوَهی تا  لاتل

تشیي  پاییي 31/10تشیي هیاًگیي ٍ تؼلك ٍ ػشق هلی تا تیط

هیاًگیي هؤلفِ سشهایِ ارتواػی سا دس وطَس داسد. ّوچٌیي 

تش  است وِ پاییي 1/274هیاًگیي سشهایِ ارتواػی وطَس تشاتش 

است، لشاس داسد.  351 اص ػذد هیاًگیي عیف )هؼیاس( وِ ػذد

                                                                                          

1. Secondary Analysis 

 فشاٍاًی دسغذ هیضاى

 30  یلی ون

 2/20 ون

 1/31 هتَسظ

 4/12 صیاد

 3/6  یلی صیاد
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عیف یه تا هیاًگیي سشهایِ ارتواػی وطَس( دس ) ایي آهاسُ

 .ضذُ است اػالم 49غذ، 

 هیاًگیي اتؼاد سشهایِ ارتواػی وطَس .2جذيل 

 هیاًگیي اتؼاد سشهایِ ارتواػی

 51/86 اػتواد ػوَهی

 86/24 ّای ا اللی هٌفی ّای ٍ ٍیژگی اسصش

 71/23 ّای ا اللی هخثت ّای ٍ ٍیژگی اسصش

 23/27  اًَادگی() تؼاهالج ارتواػی

 82/19 وسایگاى ٍ آضٌایاىتؼاهل ارتواػی تا ّ

 87/14 ّا تؼاهل ارتواػی تا غشیثِ

 31/10 تؼلك ٍ ػشق هلی

 36/16 اهیذ ٍ ًطاط ارتواػی

 49 سشهایِ ارتواػی ول

 1394سٌزص سشهایِ ارتواػی وطَسه  هٌثغ:
 

دسغذ اص پاسخگَیاى  31گشفتِ  ّای غَسج تشاساس تشسسی

دسغذ دس حذ  9/29دس حذ صیاد،  رٌاج دس وطَس سا آهاس رشم ٍ

 6/3دسغذ دس حذ ون،  8دسغذ دس حذ هتَسظ،  7/16صیاد، 

دسغذ دس حذ  یلی ون اػالم وشدًذ. هیاًگیي رشائن دس وطَس 

تَصیغ  3ضذُ است. دس رذٍل ضواسُ  دسغذ اػالم 48/14

 فشاٍاًی هیضاى رشم ٍ رٌایت دس اص ًظش پاسخگَیاى آهذُ است.
 

 1394هیضاى رشم ٍ رٌایت دس سال تَصیغ فشاٍاًی ٍ هیاًگیي  .3جذيل 

 هیاًگیي صیاد  یلی دصیا حذٍدی تا ون ون  یلی اغالً 

 48/14 31 9/29 7/16 8 6/3 3/1 رشم ٍ رٌایت

 1394هٌثغ: سٌزص سشهایِ ارتواػی وطَسه 
 

عَس وِ دس رذٍل صیش آهذُ است، آهاس لتل دس وطَس  ّواى

اها  ،تافضایص داضتِ اس 1391سثت تا سال ً 1392دس سال 

حاتت تَدُ است. ّوچٌیي دس  1393ایي هیضاى ًسثت تِ سال 

سًٍذ افضایطی داضتِ است  1393ًسثت تِ سال  1394سال 

سًٍذ  1394دس همایسِ تا سال  1395وِ دس سال  حالی دس

 واّطی داضتِ است.
 

 1395تا  1391ّای  ًفش( دس وطَس عی سال) آهاس لتل .4 جذيل

 1395 1394 1393 1392 1391 سال

 1777 1920 1906 1906 1896 ًفش() لتل

 1395هٌثغ: سالٌاهِ آهاسی وطَسه 
 

ّا دس ایي پژٍّص اص آصهَى پیشسَى  رْت تشسسی فشضیِ

ضشیة  یا پیشسَىی ضشیة ّوثستگضذُ است.  تْشُ گشفتِ

 ّوثستگی هیضاى گطتاٍس پیشسَى ضشب ّوثستگی حاغل

تا  -1سٌزذ. همذاس ایي ضشیة تیي  سا هی هتغیش تیي دٍ غی 

ٍ تِ هؼٌای ّوثستگی هخثت واهل یه وٌذ وِ  تغییش هی 1

است. ّوچٌیي ػالهت هٌفی دس  ّوثستگی تِ هؼٌی ًثَدغفش 

. (25) ایي آصهَى تِ هؼٌی ساتغِ هؼىَس تیي دٍ هتغیش است

 اصًطاى  29/0تا  0ضشیة تیي دس هٌاتغ هَرَد آهذُ است 

دٌّذُ  ًطاى 69/0 تا 30/0ضشیة تیي ، وثستگی ضؼیفّ

دٌّذُ  ًطاى 1تا  70/0ضشیة تیي ٍ  ّوثستگی هتَسظ

 است.تیي هتغیشّ ّوثستگی لَی

اتؼاد وِ تیي دّذ  ًطاى هیآصهَى ّوثستگی پیشسَى 

ٍرَد داسد  هؼٌاداسی ّوثستگی لتلٍ  سشهایِ ارتواػی

(000/0 ; Pّوچٌیي ًوشُ آصهَى پیشسَى ) (r) وی اص آى حا

است وِ ضذج ساتغِ اتؼاد سشهایِ ارتواػی تا لتل ساتغِ دس 

روش است ساتغِ تیي توام اتؼاد سشهایِ  حذ هتَسظ است. لاتل

ّای ا اللی هٌفی تا لتل  ّا ٍ ٍیژگی رض تؼذ اسصش ارتواػی تِ

هٌفی است وِ تِ ایي هؼٌا است وِ ساتغِ هؼىَسی تیي ایي 

دیگش تا واّص هیضاى سشهایِ هتغیشّا تشلشاس است، تِ ػثاسج 

آهیض ٍ لتل افضایص  ارتواػی دس راهؼِ، آهاس سفتاسّای  طًَت

یاتذ. ّوچٌیي آهاسّا گَیای ایي حمیمت است تیي سشهایِ  هی

ارتواػی تا لتل یه ّوثستگی لَی ٍ هؼىَس ٍرَد داسد. 

 لاتل 5ّای پژٍّص دس رذٍل ضواسُ  ًتایذ آصهَى فشضیِ

 هطاّذُ است.
 

 ّای پژٍّص تایذ آصهَى فشضیًِ .5جذيل 

 آزمًن پیرسًن

 ّای سشهایِ ارتواػی هؤلفِ
 ًوشُ آصهَى

(r) 

 سغح هؼٌاداسی

(P) 

 000/0 -48/0 اػتواد ػوَهی تا لتل تؼذ

ّای ا اللی هٌفی  ّای ٍ ٍیژگی  اسصش تؼذ

 تا لتل
51/0 000/0 

ّای ا اللی هخثت  ّای ٍ ٍیژگی اسصش تؼذ

 تا لتل
43/0- 000/0 

 000/0 -49/0  اًَادگی( تا لتل) اهالج ارتواػیتؼ تؼذ

تؼاهل ارتواػی تا ّوسایگاى ٍ  تؼذ

 آضٌایاى تا لتل
48/0- 000/0 

 000/0 -38/0 ّا تا لتل تؼاهل ارتواػی تا غشیثِ تؼذ

 000/0 -44/0 تؼلك ٍ ػشق هلی تا لتل تؼذ

 000/0 -53/0 اهیذ ٍ ًطاط ارتواػی تا لتل تؼذ

 000/0 -76/0 لتلسشهایِ ارتواػی تا 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
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 گیری بحث ي وتیجٍ

اص ای  وِ تیاى ضذ سشهایِ ارتواػی هزوَػِعَس ّواى

ّا ٍ ٌّزاسّای ارتواػی است وِ دس احش تؼاهل  ّا، اسصش ػشف

گیشد. تا تَرِ تِ ًمص ٍ اّویت  ٍ تماتل تا دیگشاى ضىل هی

تسیاسی تِ ّای  ایي سشهایِ دس پیطگیشی اص رشم، پژٍّص

پشدا تٌذ  لفِؤِ تشسسی ساتغِ تیي ایي دٍ هّای هختلف ت سٍش

چشا وِ هاّیت ٍ هحتَای سشهایِ ارتواػی تا هَضَػاج ٍ 

ّای  هسائل دس حَصُ ػلَم اًساًی ٍ ارتواػی اص رولِ آسیة

وٌذ. تِ ّویي هٌظَس  ارتواػی اص رولِ رشم استثاط پیذا هی

دسغذد تشآهذین تا تا ػالٍُ تش تشسسی ٍضؼیت سشهایِ ارتواػی 

، تِ تشسسی 1395تا  1391ّای   س ٍ آهاس رشاین تیي سالوطَ

 ساتغِ تیي سشهایِ ارتواػی ٍ رشم لتل تپشداصین.

دّذ وِ هیاًگیي سشهایِ ارتواػی  ًطاى هیّا  تشسسی

تش اص هیاًگیي عیف است. تِ  دسغذ است وِ پاییي 49وطَس 

سًٍذ  1394تا سال  1391ػالٍُ آهاس لتل دس وطَس اص سال 

ایي  1394ًسثت تِ سال  1395اها دس سال  ،اضتِافضایطی د

ّای آهاسی ًطاى  ّوچٌیي آصهَى هیضاى واّص داضتِ است.

دّذ وِ تیي سشهایِ ارتواػی ول ٍ توام اتؼاد آى تا لتل  هی

ّوثستگی هؼٌاداسی ٍرَد داسد، یؼٌی واّص سشهایِ 

 هؼىَستأحیش لتل( ) ارتواػی تش افضایص آهاس رشم ٍ رٌایت

 داسد.

 ى روش است ًتایذ پژٍّص حاغش تا ًتایذ پژٍّصضایا

 (، سصالی ٍ سضَاًی1392) آلاػلیاى(، 1390هذاح ٍ ضشیفی )

 فشریهیشفشدی ٍ ، (1394 َارِ ٍ هحوَدآتادی )(، 1392)

 ذایاسی،  (،1395) ٍ احوذی ضوسی ،احوذی (،1395)

پیشسشائی، ضیشی،  (،1396رْاًثخص، حمیمتیاى )

 (،2001)هٌسش  تاٍهش ٍ اف فلذ، پیسصٍت، (1397صادگاى ) هَرى

 (2012) ٍیلآوچَهاوا ٍ ٍ  (2009تَاًاًَ، هًَتَلیَ ٍ ٍاًیي )

 ّوشاستا تَدُ است.

تَاى تیاى  تشاساس آًچِ دس ایي پژٍّص هغشح ضذ، هی

داضت وِ فشسایص سشهایِ ارتواػی دس افضایص رشاین ٍ 

 ی ٍ لاتل اّویتی داسدهؤحشآهیض ًمص تسیاس  سفتاسّای  طًَت

سسذ تِ هٌغَس افضایص اهٌیت دس راهؼِ ٍ  تٌاتشایي تِ ًظش هی

آهیض دس وطَس تایذ  واّص آهاس رشاین ٍ سفتاسّای  طًَت

الذاهاج الصم رْت تمَیت سشهایِ ارتواػی تیي افشاد غَسج 

 گیشد.
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