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چکیدُ
ٔسٌطایی یىی اظ ٟٔٓتطیٗ پسیسٜٞبی اختٕبػی ٔسضٖ اؾت و ٓٞ ٝظاز ٜتحٛالت فطٍٙٞی ٚ
اختٕبػی ٔؼبنط اؾت ٔ ٓٞ ٚیتٛا٘س ثبػث ثؿیبضی اظ تغییطات فطٍٙٞی قٛزٞ .سف ایٗ تحمیك
ثطضؾی ٔسٌطایی خٛا٘بٖ زض یه ضٚیىطز خبٔؼ ٝقٙبذتی اؾتٔ .جٙبی ٘ظطی ثطای عطح فطضیٝ
چٙسٔتغیط٘ ،ٜظطیبت ثٛضزیٌ ،ٛیس٘ع ،ثال ،ٚتبخفُ  ٚتط٘ط اؾت  ٚفطضیٝی پػٞٚف زض لبِت یه
ٔسَ ؾبذتبضی  ٚچٙسٔتغیط ٜعطح قس ٜاؾتٔ .غبِؼ ٝث ٝضٚـ پیٕبیكی ،ثب ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای
چٙسٔطحّٝای ثب حدٓ ٘ 400فط زض ٔیبٖ خٛا٘بٖ قٟط یعز ثب اؾتفبز ٜاظ پطؾكٙبٔ ٝا٘دبْ قس٘ .تبیح
٘كبٖ زاز ٔیبٍ٘یٗ قبذم وّی ٔسٌطایی پبییٗ تط اظ ٔتٛؾظ اؾت .ثیكتطیٗ تأثیطات ضا ثط ٔسٌطایی
ثٝتطتیت ٔسٌطایی ذب٘ٛازٙٔ ،ٜفٕٛٙٞ ،ایی اختٕبػی ،زیٙساضی  ٚزِجؿتٍی ث ٝذب٘ٛاز ٜزاضز.
ثطآٚضز قبذمٞبی وّی ثطاظـ ٕٞ ٚچٙیٗ ضطایت ؾبذتبضی  ٚا٘ساظٌٜیطی ،وّیت ٔسَ عطح
قس ٜضا تأییس ٔیوٙسٞ .طچٙس ثطذی انالحبت زض آٖ ٔیتٛا٘س ث ٝثٟجٛز ٔسَ زض ٔغبِؼبت آیٙسٜ
وٕه وٙس.
ٍاژگاى کلیدیٔ :سٌطایی ،خٛا٘بٖ ،ذب٘ٛاز ،ٜزیٙساضیٙٔ ،ف.
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 -1هقدهِ
ٔس ٔ ٚسٌطایی ث ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ چبِفٞبی ؾجه ظ٘سٌی زض خٛأغ ٔؼبنط
تجسیُ قس ٜاؾت .اختٕبع  ٚفط ًٙٞا٘ؿب٘ی ٕٛٞاض ٜزض حبَ تغییط اؾت  ٚخٙجٞٝبی
ٔرتّف ثب ؾطػت لبثُ ٔالحظٝای تغییط ٔیوٙس .ا٘مالة ػظیٓ فٙبٚضی اعالػبتی ٚ
اضتجبعی ٘یع ثب تحمك ثركی ث ٝزٞىسٜی خٟب٘ی ،ثٙیبز ٔبِی  ٚفىطی خٛأغ ضا زٌطٌٖٛ
ٕ٘ٛز ٜوٞ ٝیچٌ ٝ٘ٛا٘عٚاٌطایی  ٚتأّٔی ثطٕ٘یتبثس (ازیجی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1387 ،
خٟب٘یقسٖ  ٚضً٘ ثبذتٗ ٔطظٞب  ٚتأثیطپصیطی اظ ؾبیط فطًٞٙٞب زأٌٗیط تٕبْ
وكٛضٞب قس ٜاؾت .یىی اظ ٘تبیح آٖو ٝثطای  ٕٝٞثبضظ اؾت ،ظٟٛض پسیسٜای ثٙبْ
ٔسٌطایی اؾت .ایٗ ٚاغ ٜأطٚظ ٜایٗ لسض زض ظثبٖ فبضؾی اؾتؼٕبَ قس ٜاؾت وٝ
ٞطوؿی ثٝضاحتی ٔف ْٟٛآٖ ضا زضن ٔیوٙس .زضن ضایح اظ ٚاغٜی ٔس ػٕٔٛبً ث ٝعطظ
ِجبؼ پٛقیسٖ افطاز ٔحسٚز ٔیقٛز ،أّب ٚالؼیت آٖ اؾت ؤ ٝس ٔیتٛا٘س قبُٔ ٔٛاضز
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜثبقس؛ ٔٛضٛػبتی ٘ظیط ٘حٜٛی ا٘تربة ٔٛؾیمی ،عطظ
آضایف ظبٞط ذٛز ،زوٛضاؾیٙٔ ٖٛعَ ،اتٔٛجیُٛ٘ ،ع تفطیحبت  ٚحتی حطف ٚ ٝوبض ٚ
ٔب٘ٙس آٖ (ٔعیٙب٘ی .)1387 ،زائطٜإِؼبضف تغجیمی ػّ ْٛاختٕبػی ٔس ضا قیٜٞٛبی ٘ؿجتبً
ظٚزٌصض وٙف زض آضایف قرهی یب عطظ ٌفتبض  ٚثؿیبضی زیٍط اظ ضفتبضٞب تؼطیف
ٔیوٙس .تفبٚت ٔس ثب ضؾٓ زض آٖ اؾت و ٝثطذالف ضؾٓ و ٝزٚاْ  ٚزیطپبیی ٚیػٌی
آٖ ٔیثبقس ،تبظ ٜاؾت  ٚتجؼیت اظ آٖ ثیكتط ثٝذبعط تبظٌی آٖ ٔیثبقس (قبیبٖٟٔط،
.)126:1377
ٔس یىی اظ قىُٞبی ضفتبض خٕؼی اؾت و ٝثیكتط ذبل خٛأغ ٔسضٖ  ٚپؿتٔسضٖ
اؾت .ثب ٚخٛز ایٗ ،زض خٛأغ ؾٙتی ٘یع ث ٝػّت ٌؿؿت ٝقسٖ ٔطظٞبی وكٛضٞب
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ثٚٝاؾغٝی تىِٛٛٙغیٞبی اضتجبعی چٔ ٖٛبٛٞاض ٚ ٜایٙتط٘ت ،ضؾب٘ٞٝب ٘ ٚیع ٟٔبخطت
افطاز ث ٝوكٛضٞبی ٔرتّف ،ضفتٝضفت ٝاٍِٞٛبی ذبنی اظ ضفتبض  ٚا٘سیك ٝضٚاج پیسا
ٔیوٙس و ٝغبِجبً پطتغییط  ٚزض تضبز ثب اضظـٞبی خٛأغ ؾٙتی ثٛزٛ٘ ٚ ٜػی ثحطاٖ
ٛٞیت یب قىبف ٘ؿّی ٘ ٚبثطاثطیٞب ضا زض ثیٗ افطاز ز٘جبِٝض ٚایدبز ٔیوٙس ٘ ٚتیدٝای
خع تدُٕ ٌطایی ،اؾطاف ٔ ٚهطفی وطزٖ خبٔؼ ،ٝاحؿبؼ ٔحطٔٚیت ثیكتط ثطای لكط
ضؼیف٘ ،ساضز (ٔؼیسفط  ٚحمیمی.)1387 ،
یعز اظ خّٕ ٝقٟط ٞبی قبذم فطٍٙٞی اؾت و ٝؾجه ظ٘سٌی ٔطزْ آٖ ٔٛضز
تٛخ ٝثؿیبضی اظ ٔحممیٗ ٔ ٚطزْ ؾبیط قٟطٞب لطاض زاضز .پبیجٙسی ٔطزْ ایٗ اؾتبٖ ثٝ
ؾٙت ٞب  ٚثبٚضٞبی انیُ ٕٛٞاض ٜظثب٘عز ثٛز ٜاؾت .ثب ایٗ ٚخٛز ایٗ قٟط اظ أٛاج
تغییطات فطٍٙٞی زض زٞ ٝٞبی اذیط زض أبٖ ٕ٘ب٘س ٚ ٜقبٞس تحٛالت خسی زض ایٗ ظٔیٝٙ
ثٛز ٜاؾت .قٛاٞس ٔؤیس ایٗ ازػب ضا ٔیتٛاٖ ثب ٌصضی وٛتب ٜث ٝذیبثبٖٞبی قٟط ٚ
ٔمبیؿ ٝی آٖ ثب چٙس ؾبَ لجُ ٔالحظٕٛ٘ ٝز؛ ٚضٚز ٟٔبخطیٗ ،ضؾبٌ٘ ٚ ٝؿتطـ اضتجبط
ثب ؾبیط قٟطٞب  ٚفطًٞٙٞب ظٔیٝٙی تغییطاتی ضا فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾت و ٝزض زضاظٔست
ٔیتٛا٘س  ٓٞفطنتی ثطای تؼبِی فط ًٙٞایٗ قٟط ثبقس  ٓٞ ٚچبِفٞبی خسی زض
تغییطات فطٍٙٞی ضا فطا ٓٞؾبظز .ثطذی اظ ایٗ تغییطات ٔثجت  ٚؾبظ٘س ٜثٛز ،ٜأّب
خٙجٞٝبی آؾیجی ٘یع ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝاؾت .قیٜٛی پٛقف  ٚآضایفٛ٘ ،ع ضفتبض خٛا٘بٖ ٚ
اضتجبعبت اختٕبػی ،تؼبُٔ ٔطزْ ثب یىسیٍط ،ؾجه ٔهطف  ٚاٍِٞٛبی فطٍٙٞی زض
حبَ تدطثٝی تغییطات خسی اؾت.
زض ایٗ ٔیبٖ ،ضٚاج ٔسٞبی خسیس ٔ ٚساْ زض حبَ ػٛو قسٖ ،ثیف اظ ٞط چیع ثٝ
چكٓ ٔیآیس و ٝآقىبض  ٚپٟٙبٖ چٟطٜی قٟط ٔ ٚطزْ ضا زٌطٌٔ ٖٛیوٙسٔ .سٌطایی
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یىی اظ ٟٔٓتطیٗ أٛاج  ٚظٔیٞٝٙبی تغییط فطٍٙٞی اؾت و ٝپیبٔسٞبی ثؿیبضی ضا ثٝ
ز٘جبَ زاضزٔ .س  ٓٞذٛز ظازٜی تحٛالت فطٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٔؼبنط اؾت ٓٞ ٚ
ٔیتٛا٘س ظٔیٝٙؾبظ ٛٔ ٚتٛض ٔحطوٝی ثؿیبضی اظ تغییطات فطٍٙٞی ثبقس؛ ثٝضاؾتی
خٛا٘بٖ ث ٝػٛٙاٖ حبٔالٖ انّی فط٘ ًٙٞؿُ آیٙس ٜتب چٔ ٝیعاٖ ثب أٛاج ٔسٌطایی
ٕٞطاٞی ٔیوٙٙس؟ چطا افطاز ث ٝز٘جبَ ٔس ٔیض٘ٚس؟ چطا  ٚتب چ ٝحس خٛا٘بٖ ضفتبض ٛ٘ ٚع
پٛقف ِجبؾكب ٖ  ٚحتی ٌفتبض ذٛز ضا عجك آذطیٗ ٔسٞبی ضایح تٙظیٓ ٔیوٙٙس؟ ایٗٞب
پطؾفٞبی وّیسی اؾت وٞ ٝطچٙس ٔساْ زض ضٚظ٘بٔٞٝب  ٚتطیجٖٞٛبی ٔرتّف ٔغطح
ٔیقٛز  ٚحتی ٍ٘طا٘یٞبی خسی زض ایٗ ظٔی ٝٙػٛٙاٖ ٔیقٛز ،أّب ٔغبِؼبت ػّٕی
چٙسا٘ی ثطای پبؾد آٖ ا٘دبْ ٘كس ٜاؾت .ایٗ پػٞٚف ث ٝز٘جبَ تجییٗ خبٔؼٝقٙبذتی
ٔسٌطایی  ٚعطاحی ٔسِی ثطای ثطضؾی آٖ اؾت.
ٔسٞب ،ثركی اظ اٍِٞٛبی فطٍٙٞی ٞؿتٙس و ٝزض خبٔؼ ٝایدبز ٔیق٘ٛس  ٚثركی اظ
خبٔؼ ،ٝآٖٞب ضا زض ثطٝٞای اظ ظٔبٖ ٔیپصیطز  ٚؾپؽ اظ ثیٗ ٔیض٘ٚسٔ .س یىی اظ
پسیسٜٞبی ضایح اختٕبػی ٔؼبنط اؾت و ٝوٓ  ٚثیف زض ٔیبٖ ٕٝٞی الكبض ٞط اختٕبػی
زیسٔ ٜیقٛز .أطٚظ ٜثب ٌؿتطـ ٚؾبیُ اضتجبط خٕؼی  ٚفٗآٚضیٞبی خسیس ضایب٘ٝای،
اضتجبعبت ٌؿتطزٔ ٜیبٖ خٛأغ  ٚفطًٞٙٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثطلطاض قسٛٔ ٚ ٜلؼیت افطاز زض
قٙبذت  ٚف ٟٓاضظـٞب ،ثبٚضٞب  ٚا٘تربة ٙٞدبضٞبی ٔغّٛة ،پیچیسٜتط ٔ ٚكىُتط
ٌكت ٝاؾت؛ چٝثؿب ظٔیٞٝٙبی ٔٛخٛز ؾجت قس ٜاؾت افطاز ث ٝاٍِٞٛب ،ضفتبضٞب ٚ
ٙٞدبضٞبی ٔتضبز ثب اضظـٞبی خبٔؼٝی ذٛیف ض ٚآٚض٘س  ٚخٛأغ ثٛ٘ٝػی اؾتحبِٝی
فطٍٙٞی زچبض ق٘ٛس؛ اظ ایٗ خٟت ،ثطضؾی ٔس ثٝػٛٙاٖ یه فطآیٙس اختٕبػی وٝ
تغییطات ٘ ٚتبیدی ضا زض ؾغح اختٕبع ث ٝز٘جبَ زاضز ،ضطٚضتی ٔضبػف ٔییبثس
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(وطثبؾیبٖ.)1391 ،
خٛا٘بٖ ٔ ٟٓتطیٗ وٙكٍطاٖ اختٕبػی زض ػطن ٝتِٛیس  ٚا٘تمبَ فطٞ ًٙٞؿتٙس .زض
ایٗ ٔؿیط الظْ اؾت ثطای قٙبذت ػٛأُ  ٚضیكٞٝبی تغییطات ٍ٘طقی  ٚضفتبضی
خٛا٘بٖ زض ظٔیٝٙی ٔس  ٚآضایف ٘ ٚیع زض ذهٛل چبِفٞبی ٛٞیتی آ٘بٖ پػٞٚفٞبی
ٔٙظٕی نٛضت ثٍیطز (فطٍٙٞی  ٚویب٘ب .)2 :1391 ،خبٔؼ ٝایطاٖ  ٚقٟط یعز ،خبٔؼٝای
خٛاٖ اؾت  ٚخطیبٖٞبی فطٍٙٞی ثیف اظ ٞطوؽ ،لكط خٛاٖ ضا تحت تأثیط لطاض
ٔیزٞس؛ ثٙبثطایٗ ثركی اظ إٞیت ایٗ پػٞٚف پطزاذتٗ ث ٝلكطی اثطٌصاض  ٟٓٔ ٚزض
فطًٙٞؾبظی خبٔؼ ٝاؾت .اظ ایٗض ٚایٗ پػٞٚف ثٙٔٝظٛض پبؾدٌٛیی ث ٝثركی اظ ایٗ
٘یبظ ،ثب زیسٌبٞی خبٔؼٝقٙبذتی ،ث ٝثطضؾی پسیسٜی ٔسٌطایی زض ٔیبٖ خٛا٘بٖ قٟط یعز
پطزاذت ٝاؾت.
 -2پیطیٌِ پژٍّص
پبضن ٚ 1فٛض٘ی )2006( 2زض پػٞٚف تغجیمی ثیٗ زا٘كدٛیبٖ وطٜای  ٚآٔطیىبیی
ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س و ٝزا٘كدٛیبٖ وطٜایٔ ،یبٍ٘یٗ ثیكتطی زض ذطیس ِصتٌطایب٘ٝ
٘ؿجت ث ٝزا٘كدٛیبٖ ایبالت ٔتحس ٜزاض٘س؛ زض حبِیؤ ٝیبٍ٘یٗ ٔسٌطایی زا٘كدٛیبٖ
وطٜای پبییٗتط ثٛز؛ زض ٔتغیط اٍ٘یعٜی ذطیس ،زا٘كدٛیبٖ ایبالت ٔتحسٔ ٜیبٍ٘یٗ
ثبالتطی اظ زا٘كدٛیبٖ وطٜای زاقتٙس؛ ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ٘كبٍ٘ط ایٗ ثٛز ؤ ٝسٌطایی ٚ
ذطیس ِصتٌطایب٘ٔ ٚ ٝهطفٌطایی ،ضاثغٝی ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی ثب اٍ٘یعٜی ذطیس
زاقتٙسٛٞ .ضیٍبٖ ٚ 3ثٌٛٛض )2012( 4زض ٔغبِؼٝی ذٛز ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س ؤ ٝبزی-
1- Park
2- Forney
3- Hourigan
4- Bougoure
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ٌطایی تأثیط لبثُ تٛخٟی ثط ٔسٌطایی پٛقبن زاضز؛ ٕٞچٙیٗ ٛٞیت ذطیساضاٖ
تفطیحی ،خؿتدٛی اعالػبت خسیس  ٚتهٕیٓ ث ٝذطیس ،ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاض ثب

ٔسٌطایی زاض٘س .اَ زیٗ ٚ 1اَ نحٗ )2013( 2ث ٝایٗ ٘تید ٝزؾت یبفتٙس و ٝذٛزثیٙی،
ٔبزیٌطایی ،ؾبثمٝی ذطیس ٘ ٚیبظ ثٙٔ ٝحهطثٝفطز ثٛزٖ ،تهٛیط اظ ذٛز ،لٌْٛطایی،
ا٘غجبق  ٚزضآٔس ،ضاثغٝی ٔؼٙبزاضی ثب لهس ذطیس ٔبضنٞبی ٔس ِٛ ٚوؽ زاض٘س .ؾبٖ

3

 ) 2013( 4ٌٛ ٚزض پػٞٚف ذٛز ث ٝایٗ ٘تید ٝزؾت یبفتٙس ؤ ٝسٌطایی تبثؼی اظ وبٞف
٘بٕٞبٍٙٞی قٙبذتی ٘ ٚفٛش ٕٞؿبالٖ اؾت .اؾفیسا٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1393زض پػٞٚكی
ث ٝثطضؾی ضفتبض ذطیس اختٕبػی ٔس زض ثبظاض پٛقبن تٟطاٖ  ٚزض ٔیبٖ افطاز ثبالی 20
ؾبَ پطزاذتٙس .یبفتٞٝبی ایٗ پػٞٚف و ٝثب ضٚـ پیٕبیف ا٘دبْ قس٘ ٜكبٖ ٔیزٞس
ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاضی ثیٗ ٔیعاٖ زضٌیطی شٙٞی ثب پٛقبن ٔس  ٚاثؼبز ٔرتّف ضفتبض
ذطیس ٚخٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ ٔبزیٌطایی ٘ ٚیبظ ثٙٔ ٝحهطث ٝفطز ثٛزٖ ثب زضٌیطی شٙٞی
ثب پٛقبن ٔس ضاثغٔ ٝثجت زاضزٔ .عیٙب٘ی ( )1387زض ٔغبِؼٝی ذٛز ٘كبٖ زاز و ٝثیٗ
پبیجٙسی ث ٝاضظـٞبی ّٔی  ٚزیٙی  ٚتأثیطپصیطی اظ فط ًٙٞثیٍب٘ ٝضاثغٝی ٔٙفی ٚ
ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز؛ ثب افعایف پبیجٙسی ث ٝاضظـٞبی ّٔی  ٚزیٙی ،تأثیطپصیطی اظ
فط ًٙٞثیٍب٘ ٝوبٞف ٔییبثسٛٔ .ؾٛی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1390زض پػٞٚف ذٛز ث ٝایٗ
٘تید ٝضؾیس٘س و ٝزٔ ٚتغیط ذب٘ٛاز ٚ ٜػطف اختٕبػی زض ٔطحّٝی تغییط ضفتبض زذتطاٖ زض
اؾتفبز ٜاظ ٔسٞبی تطٚیدی زض قجىٞٝبی ٔبٛٞاضٜای ،اثط ثیكتطی زاض٘س٘ .تبیح ثطضؾی
وطثبؾیبٖ (٘ ) 1391كبٖ زاز و ٝذب٘ٛاز ،ٜاظذٛزثیٍبٍ٘ی زض خبٔؼ ،ٝضقس ٚؾبیُ اضتجبط
خٕؼی  ٚتغییطات پطقتب ة اختٕبػی ،عٛال٘ی قسٖ زٚضاٖ آٔٛظـ ،ضقس قٟط٘كیٙی،
تٕبیُ ثٌ ٝط ٚ ٜٚفكبض ٌطٜٞٚبی ٕٞؿبَ٘ ،یبظٞبی اضضب ٘كسٜی فطز زض خبٔؼٚ ،ٝخٛز
1- El din
2- El Sahn
3- Sun
4- Gou
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ٌطٜٞٚبی ٔطٚج  ٚذالء ٔسؾبظی زض خبٔؼ ٝاظ ٟٔٓتطیٗ ػٛأُ ٔسٌطایی ٞؿتٙس.
 -3چارچَب ًظری
ٔسٌطایی زض ؾغح ذطز ثٝػٛٙاٖ یه وٙفٍ٘ ،طـ  ٚزض ؾغح والٖ ثٝػٛٙاٖ
٘یطٚی تغییطات فطٍٙٞی  ٚاختٕبػی لبثُ ثحث اؾت .ایٗ تحمیك ٔسٌطایی ضا ٘ ٝثٝػٛٙاٖ
یه خطیبٖ تبضیری فطٍٙٞی  ٝ٘ ٚثٝػٛٙاٖ یه ٍ٘طـ ،ثّى ٝثٝػٛٙاٖ یه وٙف ٙٔ ٚف
اختٕبػی تؼطیف ٔیوٙسٙٔ .ف ،زض ٚالغ ثٔ ٝؼٙبی ٚیػٌیٞب  ٚخٟتٌیطی قٙبذتی ٚ
فطزی اؾت و ٝثطآٔس ٜاظ ٔٛلؼیت اختٕبػی اؾت ٚوٙفٞبی فطز ضا زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ
ٞسایت ٔیوٙس؛ ٔب٘ٙس ٔٛتٛضی زض٘ٚی اؾت و ٝزض اضتجبط ثب ٔیساٖٞب ،ؾبذتبضٞب ٚ
ٔٛلؼیت قىُ ٔیٌیطز  ٚضفتبضٞب  ٚشائمٝی فطز ضا ٞسایت ٔیوٙسٙٔ .ف ٔسٌطا،
ٚاؾغٝای ثیٗ ٔٛلؼیت اختٕبػی  ٚوٙفٞبی فطزی اؾت .زض ایٗ ٍ٘بٔ ،ٜسٌطایی
ثٝػٛٙاٖ یه وٙف اختٕبػی ٔؼٙبزاض ،تحت تأثیط ٔٛلؼیت اختٕبػی لطاض زاضز.
اظ زیسٌب ٜتبخفُ ٚ 1تط٘ط ،2افطاز ثب ٔسٌطایی ،ثٝؾٕتی حطوت ٔیوٙٙس و ٝذٛز ضا ثب
ٌط ٜٚقجی ٝوٙٙس  ٚثب ٌطٞٚی و ٝث ٝآٖ تؼّك زاض٘س ،احؿبؼ ٕٞطٍ٘ی وٙٙس؛ ایٗ أط
ثسیٗ زِیُ اؾت وٛٞ ٝیتی خٕؼی زض ٌط ٜٚثٝزؾت آٚض٘س  ٚاحؿبؼ اػتٕبز ث٘ ٝفؽ
وٙٙس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ثب اػضبی ذبضج اظ ٌط ،ٜٚاحؿبؼ تٕبیع وٙٙس٘ .مف تٕبیع ٚ
ٛٞیت زض زیسٌبٔ ٜتفىطیٗ پؿت ٔسضٖ ٘یع ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ
اظ ٘ ظطی ٝثٛزضیبض ٞط وبال ضا ثبیس یه ٘كب٘ ٝزض ٘ظط ٌطفت و ٝث ٝا٘ؿبٖٞب ٛٞیت
ٔی ثركس .فطآیٙس ٔسٌطایی  ٓٞزض ٚالغ ٕٞیٗ وبض ضا ا٘دبْ ٔیزٞس؛ ٔسٌطایی زض ٚالغ
1- Tajfel
2- Turner
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٘كبٖ ٔیزٞس و ٝفطز چ ٝوؿی اؾت  ٚچ ٝوؿی ٔیذٛاٞس ثبقس؛ ثٙبثطایٗ فطآیٙس
ٛٞیتیبثی ا٘ؿبٖ زض زٚضاٖ خسیس اظ عطیك ٔهطف ٔ ٚسٌطایی ،ثطای ثٛزضیبض اؾبؾی
اؾت.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝظطیبت ثالٔ ،1ٚسٌطایی ٔیتٛا٘س ثطای ثٝزؾت آٚضزٖ ٘فغ فطزی ثبقس؛
ٔسٌطایی ٔیتٛا٘س ثطاٍ٘یعا٘ٙس ٜاحتطاْ ٌط ٚ ٜٚخبٔؼ ٝثبقس؛ ظیطا فطز ثسیٗٚؾیّ ٝذٛز ضا
ٔغبثك ثب ا٘تظبضاتی و ٝخبٔؼ ٝاظ ا ٚزاضز ،تغجیك ٔیزٞس٘ .ىتٝی زیٍط ایٗ اؾت و ٝافطاز
ثطای ایٗو ٝذبل ثٛزٖ ذٛز ضا اثجبت وٙٙس ،ض ٚثٔ ٝسٌطایی ٔیآٚض٘س .زض ٚالغ آٖٞب ثب
ٔسٌطایی ثیكتط٘ ،فغ ذبل ثٛزٖ ضا ٔیثط٘س.
ٌیس٘عٔ 2ؼتمس اؾت زٚضاٖ ٔسضٖ پیبٔسٞبیی ثطای ظ٘سٌی ذهٛنی ا٘ؿبٖٞب زاقتٝ
و ٝا٘ؿبٖ ٔسضٖ ضا ثب ٔبلجُ آٖ خسا وطز ٜاؾتٛٞ .یت ا٘ؿبٖ ٔسضٖ تحت تأثیط
ثبظا٘سیكیٔ 3ساْ زؾترٛـ تغییط اؾت ٞ ٚؿتٝی ٚالؼی ٛٞیت افطاز ؾبذت  ٚتدسیس
ؾبذت ٔیقٛز؛ ٌیس٘ع ٔیٌٛیس و« ٝضقس  ٚتٛؾؼٝی ظ٘سٌی قرهی اظ ٘رؿتیٗ
زٚضٜٞبی ػهط تدسز آغبظ ٔیقٛز  ٚتبضیدٍ٘بضاٖ ثٝعٛض ٔؿتٙس ث ٝتٛنیف ایٗ پسیسٜ
پطزاذتٝا٘س» (ٌیس٘ع .)137 :1378 ،اظ ٘ظط ٌیس٘ع پٛقبن ػال ٜٚثط آ٘ىٚ ٝؾیّٕٟٔ ٝی
ثطای پٟٙبٖؾبظی یب آقىبضؾبظی ٚخٔ ٜٛرتّف ظ٘سٌی قرهی اؾتٛ٘ ،ػی ٚؾیّٝ
ذٛزٕ٘بیی ٘یع ٔحؿٛة ٔیقٛز؛ ظیطا ِجبؼ آزاة  ٚان َٛضایح ضا ثٛٞ ٝیت قرهی
پی٘ٛس ٔیظ٘س .حبالت چٟط ٚ ٜزیٍط حطوبت ثسٖ ٘یع فطآٞآٚض٘س ٜقٛاٞس ٘ ٚكب٘ٞٝبیی
اؾت و ٝاضتجبعبت ضٚظٔطٔ ٜب ٔكطٚط ث ٝآٖٞب اؾت .ث ٝػجبضت زیٍط ثطای ایٙى ٝثتٛا٘یٓ
1- Blaw
2- Giddens
3- Reflexivity
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ثٝعٛض ٔؿبٚی ثب زیٍطاٖ زض تِٛیس  ٚثبظٕ٘بیی ضٚاثظ اختٕبػی قطیه قٛیٓ ،ثبیس لبزض
ثبقیٓ ٘ظبضتی ٔساٛٔ ٚ ْٚفمیتآٔیع ثط چٟط ٚ ٜثسٖ ذٛیف اػٕبَ وٙیٓ .اظ ٍ٘بٚ ٜی زض
ز٘یبی ٔؼبنط «ٔب ثیف اظ پیف ٔؿئ َٛعطاحی ثسٖ ذٛیف ٔیقٛیٓ ٞ ٚطچٔ ٝحیظ
فؼبِیتٞبی اختٕبػی ٔب اظ خبٔؼٝی ؾٙتی ثیكتط فبنٌّ ٝطفت ٝثبقس ،فكبض ایٗ ٔؿئِٛیت
ضا ثیكتط احؿبؼ ٔیوٙیٓ؛ أطٚظٕ٘ ٜبی ظبٞطی  ٚوطزاضٞبی ثس٘ی ٚ ٓٞخٟی اظ ٛٞیت
اختٕبػی اؾت ٚ ٓٞ ٚؾیّٝی اثطاظ ٛٞیت فطزی قس ٜو ٝثٚٝؾیّٝی ٘یطٞٚب  ٚػٙبنط
اختٕبػی تمٛیت قس ٜاؾت»؛ ٔس ِ ٚجبؼ زض ضٚظٌبض ٔب تحت تأثیط ٌطٜٞٚبی فكبض،
آٌٟیٞبی تدبضی ،أىب٘بت اختٕبػی ،التهبزی  ٚزیٍط ػٛأّی اؾت و ٝثیكتط ٔطٚج
اؾتب٘ساضزٞبی اخجبضی ٞؿتٙس تب تفبٚتٞبی فطزی (ٌیس٘ع .)87-86 :1382 ،زض ػهط
ٔسضٖ پیىط ٔب ثٝعٛض فعایٙسٜای اختٕبػی ٔیق٘ٛس  ٚثؼضی اظ ا٘ٛاع ٕ٘بٞبی ظبٞطی ٚ
وطزاضٞبی ثس٘ی ا٘ؿبٖ ػهط ٔسضٖ إٞیت ٚیػٔ ٜییبثس .ثسیٗ ٔؼٙی و ٝزضؾت ثطػىؽ
ػهط ٔبلجُ ٔسض٘یتٕ٘ ،ٝبی ظبٞطی افطاز لجُ اظ آ٘ى٘ ٝكبٖزٙٞسٛٞ ٜیت قرهی آٖٞب
ثبقس ،ثیبٍ٘ط ٛٞیت اختٕبػی آٖٞب ثٛز ٜاؾت؛ ثٙبثطایٗ ٔسٌطایی  ٚتٛخ ٝثٔ ٝس ٓٞ
ٔی تٛا٘س یىی اظ ػٙبنط تكرم  ٚحضٛض زض اختٕبع ثبقس؛ ظیطا ایٗ أط ثیبٍ٘ط ٛٞیت
اختٕبػی آٖٞب اؾت .اظ عطف زیٍط ثٌٝفتٌ ٝیس٘ع زض ػهط ٔسض٘یتٕ٘ ٝبی ظبٞط ٚ
وطزاضٞبی ٔب لبثُ پیفثیٙی ٘یؿت؛ ثٙبثطایٗ ٞطوؿی ٔیوٛقس ثٌٝ٘ٛٝای ٔتفبٚت ثب
ؾبیط افطاز خبٔؼ ٝضفتبض وٙس تب ثب آٖٞب تفبٚت ایدبز وٙس.
ثٛضزیِ 1ٛصتخٛیی ضا یىی اظ ٚیػٌیٞبی انّی فط ًٙٞعجمٝی ٔتٛؾظ خسیس
ٔیزا٘ؿت .ایٗو ٝاذالق پیكیٗ وبض  ٚضیبضت خبی ذٛز ضا ثِ ٝصتخٛیی زاز ٜاؾت.
1- Bourdieu
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ثٛضزی« ٛاذالق تفطیح» ضا اؾبؾبً ثركی اظ ثبظی تٕبیعٌصاضی ٔیزا٘س .ثب اتربش ؾجه
ظ٘سٌی ٔجتٙی ثط ِصتخٛیی ،ایٗ عجم ٝخسیس ٔیتٛا٘س ذٛز ضا اظ ضلجبی اختٕبػیاـ
ٔتٕبیع وٙس  ٚثب اثعاض ٔربِفت ٔؿتمیٓ اذاللی  ٚظیجبییقٙبذتی ثب عجمٝی حبوٓ ٔیتٛا٘س
ؾّیمٝی ٔكطٚع غبِت ضا ث ٝچبِف ثىكس (ٌط .)36:1392 ،ٛ٘ٚثٛضزیٔ ٛیذٛاؾت وٝ
ٔفٙٔ ْٟٛعِت اختٕبػی  ٚاؾتفبزٜای وٌ ٝطٜٞٚبی ٔٙعِتی اظ اٍِٞٛبی ذبل ٔهطف
ثٔٝثبث ٝضاٞی ثطای ٔدعا وطزٖ ضٚـ ظ٘سٌی یىی اظ زیٍطی وٙٙس ضا ثب ایٗ ایس ٜتطویت
وٙس ؤ ٝهطف ٔتضٕٗ ٘كب٘ٞٝبٕ٘ ،بزٞب ،ایسٜٞب  ٚاضظـٞبؾت .ثٛضزیٔ ٛؼتمس اؾت وٝ
ٔهطف ضا ٘جبیس ثٝػٛٙاٖ اضضبء یه زؾت ٝاظ ٘یبظٞبی اظ ٘ظط ظیؿتی ضیكٝزاض تحّیُ وطز
(ثبوبن.)97:1381 ،
تثییي فرضیِّای پژٍّص
پػٞٚف حبضط زض پی پبؾد ث ٝز ٚؾؤاَ انّی ثٛز ٜاؾت :ا َٚایٗو ٝثط ضٚی
ٔمیبؼ ٔسٌطاییٛٔ ،لؼیت خٛا٘بٖ قٟط یعز زض ودب لطاض زاضز؟  ٚز ْٚایٗو ٝاظ ثیٗ
ٔتغیطٞبی زیٙساضی ،زِجؿتٍی ث ٝذب٘ٛازٔ ،ٜسٌطایی ذب٘ٛازٙٔ ،ٜف ٕٛٙٞ ٚایی
اختٕبػی ،وساْیه ثب ٔسٌطایی ضاثغٝی ٔؼٙبزاض زاقت ٚ ٝقست ضاثغٝی وساْیه ثیكتط
اؾت؟
فطضیٞٝبی پػٞٚف ٔجتٙی ثط یه فطضیٝی تطویجی  ٚچٙس ٔتغیط ٜزض لبِت ٔسَ
ٔؼبزِٝی ؾبذتبضی اؾت؛ زض ایٗ ٔسَ ثٝخبی اضائٝی فطضیبت ثٝنٛضت خساٌب٘،ٝ
فطضیبت زض لبِت یه ٔسَ اضائٔ ٝیقٛز (قٔٛبذط ِٛ ٚوؽ .)1388 ،ثط ایٗ ٔجٙب ا٘تظبض
ٔیضٚز ؤ ٝسٌطایی تبثؼی اظ زیٙساضی ،زِجؿتٍی ث ٝذب٘ٛازٔ ،ٜسٌطایی ذب٘ٛازٙٔ ،ٜف
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ٕٛٙٞ ٚایی اختٕبػی ثبقس؛ ٕٞچٙیٗ اثط زیٙساضی ،زِجؿتٍی ث ٝذب٘ٛازٔ ،ٜسٌطایی
ذب٘ٛازٕٛٙٞ ٚ ٜایی اختٕبػی ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ ٙٔ ٚف ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ
ٔیثبقس؛ ثط ایٗ اؾبؼ فطضی ٝپػٞٚف زض لبِت ٔسَ ظیط ٔغطح قس ٜاؾت:

ًوَدار  :1ػَاهل هرتثط تا هدگرایی

 -4رٍش تحقیق
ایٗ پػٞٚف اظ ٘ٛع وّٕی ٔیثبقس و ٝثب ضٚـ پیٕبیكی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ پطؾكٙبٔٝی
ٔحمكؾبذت ٝا٘دبْ قس ٜاؾت؛ خبٔؼٝی آٔبضی پػٞٚف ضا خٛا٘بٖ  15تب  29ؾبِٝی قٟط
یعز تكىیُ زاز٘س و ٝتؼساز آٖٞب ثطاؾبؼ ؾطقٕبضی ؾبَ ٘ 151927 ،1390فط اؾت؛
حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ٘ 384 ،1فط ثطآٚضز قس و ٝثطای وبٞف ذغبی
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی  ٚخجطاٖ پطؾكٙبٔٞٝبی ٔرسٚـ ،تؼساز ٘ 400فط زض ٘ظط ٌطفت ٝقس؛
ثٙٔٝظٛض ضػبیت قطط تهبزفی ثٛزٖ آٖٞب ،اظ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت؛ ٕٞچٙیٗ زازٜٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض ٘ SPSSؿرٝی AMOS ٚ 20

٘ؿرٛٔ ،22ٝضز تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت.
1- Cohran
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زض پػٞٚف حبضط ثطای خٕغآٚضی زازٜٞب اظ پطؾكٙبٔٝی ٔحمكؾبذت ٝاؾتفبز ٜقسٜ
اؾت؛ ٔمیبؼ ٞبی ٔٛخٛز زض پطؾكٙبٔ ٝاظ ٘ٛع ِیىطت عطاحی قس  ٚثطٕٞیٗ اؾبؼ،
ؾغح ؾٙدف ٔتغیطٞب ثٙٔٝظٛض ا٘دبْ آظٖٔٞٛبی آٔبضی ،ثٝعٛض تهٙؼی فبنّٝای زض
٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ذطزٜٔمیبؼٞبی پطؾكٙبٔ ٝزاضای ضٚایی نٛضی ثٛزٜا٘س؛
ٕٞچٙیٗ ضٚایی ؾبظٔ ٜتغیط ٚاثؿت ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحّیُ ػبُٔ ٔٛضز ثطضؾی لطاض
ٌطفت  ٚضطایت پبیبیی ٔؿتمُ ثب اؾتفبز ٜاظ آِفبی وط٘ٚجبخ ثٝزؾت آٔس ٜاؾت وٝ
٘تبیح آٖ ضا زض خسا َٚظیط ٔیثیٙیٓ:
جدٍل  :1سطح سٌجص ٍ ضریة آلفای کرًٍثاخ هتغیرّای هستقل
تؼداد

هتغیر

ًَع هتغیر

ٕٛٙٞایی اختٕبػی

ٔؿتمُ

5

زِجؿتٍی ث ٝذب٘ٛازٜ

ٔؿتمُ

6

فبنّٝای

ٔٙعِتخٛیی

ٔؿتمُ

5

فبنّٝای

0/72

ٔهطفٌطایی

ٔؿتمُ

5

فبنّٝای

0/76

خٟتٌیطی اذاللی فطاغتٔساضا٘ٝ

ٔؿتمُ

9

فبنّٝای

0/63

ٔٙف

ٔؿتمُ

19

فبنّٝای

0/74

زیٙساضی

ٔؿتمُ

9

فبنّٝای

0/85

ٔسٌطایی ذب٘ٛازٜ

ٔؿتمُ

6

فبنّٝای

0/87

گَیِّا

سطح سٌجص

آلفای کرًٍثاخ

فبنّٝای

0/75
0/85

ثط اؾبؼ خس َٚقٕبضٔ ،2 ٜمساض  KMOثطاثط ثب ٔ 0/922یثبقس و ٝثیبٍ٘ط وفبیت
ٕ٘ ٝ٘ٛتحمیك اؾت؛ ثٝػالٔ ٜٚؼٙبزاضی آظٔ ٖٛثبضتّت (٘ )P <0/001كبٖ ٔیزٞس ثیٗ
ٔتغیطٞب ٕٞجؿتٍی ٚخٛز زاضز .تحّیُ ػبّٔی تأییسی ثب چطذف ٚاضیٕبوؽ زض ٟ٘بیت ثب
حصف  1آیتٓ اظ ٌٛیٞٝبی ٔسٌطایی 3 ،ػبُٔ ٔسٌطایی اػتطاضی ،فطاغتی ٛٞ ٚیتی
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تأییس قس٘س و ٝلبزض٘س  51/25زضنس اظ ٚاضیب٘ؽ ؾبظٔ ٜسٌطایی ضا تجییٗ وٙٙس.
جدٍل  :2تؼییي رٍایی ٍ پایایی هقیاس هدگرایی
آیتن
اػتراضی
هدگرایی
ٞطوؽ و ٝثٔ ٝس تٛخ٘ ٝىٙس ،اٚ
ضا فطزی ػمتٔب٘سٔ ٜیزا٘ٓ.
پیطٚی اظ ٔس اثعاضی زض زؾت ٔٗ
ثطای ٔربِفت ثب خبٔؼ ٝاؾت.
ثب پیطٚی اظ ٔس احؿبؼ تٕبیع اظ
زیٍطاٖ ٔیو.ٓٙ
ٔسَ ِجبؼ ٔٗ اػتطاضی ثٝ
اضظـٞبی خبٔؼ ٝاؾت.
ٞطچ ٝثیكتط اظ ٔسٞبی ضٚظ تمّیس
ؤ ،ٓٙحجٛةتطْ.
ثٛٔ ٝؾیمیٞبی اػتطاضی خسیس
ضان  ٚضح ظیبز ٌٛـ ٔیز.ٓٞ
ثطای ٘كبٖ زازٖ آظازی ذٛز اظ
ٔس ضٚظ پیطٚی ٔیو.ٓٙ
ٔٗ اظ ٔسَ ِٔ ٚ ٛجبؼ ثبظیٍطاٖ
 ٚذٛا٘ٙسٜٞب تمّیس ٔیو.ٓٙ
یىی اظ ؾطٌطٔیٞبی ٔٗ پیطٚی
اظ ٔس اؾت.
زض اٚلبت فطاغت ثٔ ٝغبِؼ ٝاذجبض
قجىٞٝب ٔ ٚدالت ٔس ٔیپطزاظْ.
ٔسَ ٔٞٛبی ذٛز ضا ٔغبثك
آذطیٗ ٔس ضٚظ ا٘تربة ٔیو.ٓٙ

ػاهلّا
فراغتی

َّیتی

ٚظٖ ػبّٔی ٚظٖ ػبّٔی ٚظٖ ػبّٔی

هقدار
ٍیژُ

ٍاریاًس
تثییيضدُ

آلفا

0/588
0/801
0/585
4/06

0/769

20/31

0/82

0/510
0/499
0/558
0/562
0/579
3/42
0/715
0/619

17/10

0/81
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ِجبؾی ؤ ٝسـ ضفت ٝثبقسٕ٘ ،ی-
پٛقٓ.
پیطٚی اظ ٔس ثطای ٔٗ یه ٘ٛع
ؾطٌطٔی اؾت.
ؾؼی ٔیو ٓٙزیٍطاٖ ضا ثٝ
اؾتفبز ٜاظ ٔس تكٛیك و.ٓٙ
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0/618
0/535
0/417

ثب خّت تٛخ ٝزیٍطاٖ ثٚٝؾیّٝی

0/546

ِجبؼ احؿبؼ غطٚض ٔیو.ٓٙ
ثطای پصیطفت ٝقسٖ زض خٕغ

زٚؾتبٖ اظ ٔس ضٚظ پیطٚی ٔی-

0/619

و.ٓٙ
ث ٝلضبٚت زیٍطاٖ زضثبضٜی ٘ٛع

0/716

پٛقف  ٚآضایكٓ إٞیت ٔیس.ٓٞ

2/76

ثطای ث ٝزؾت آٚضزٖ قرهیت

13/83

0/73

0/514

اظ ٔس ضٚظ پیطٚی ٔیو.ٓٙ
ٔسَ ِجبؼ ٛٔ ٚی ذٛز ضا ٔغبثك

0/467

ثب زٚؾتب٘ٓ ا٘تربة ٔیو.ٓٙ
قیٜٛی پٛقف  ٚآضایف ذٛز ضا

0/503

ٕٞب٘ٙس افطاز ٔؼطٚف ا٘تربة
ٔیو.ٓٙ
آظٔ KMO ٖٛخٟت ٔتٙبؾت

0/922

ثٛزٖ ا٘ساظٕٝ٘ٛ٘ ٜ
آظٔ Bartlett ٖٛخٟت زضؾت
ثٛزٖ تفىیه ػبُٔٞب
ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ وُ
ٔمیبؼ ٔسٌطایی

Sig=0/000

DF=190
0/90

Chi- 2786/8
=Square
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 -5یافتِّا
اظ ٔدٕٛع  400پبؾرٍ 53 ،ٛزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ٔطز  47 ٚزضنس ظٖ ثٛز٘س؛
 79/5زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ٔدطز  20/5 ٚزضنس ٔتأ ُٞثٛز٘س .ثیكتط افطاز ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز
ٔغبِؼ ٝزاضای تحهیالت ِیؿب٘ؽ ٞؿتٙس و 31/5 ٝزضنس حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛضا تكىیُ
ٔیزٙٞس؛  9/3زضنس زاضای تحهیالت فٛق زیپّٓ  23/3 ٚزضنس اظ افطاز ٕ٘ ٝ٘ٛضا
پبؾرٍٛیب٘ی تكىیُ ٔیزٙٞس و ٝزاضای تحهیالت زیپّٓ ٔیثبقٙس؛  35زضنس یؼٙی
ثیكتط پبؾرٍٛیبٖ زضآٔس ثیٗ ٞ 500عاض تب یه ٔیّی ٖٛتٔٛبٖ ضا ٌعاضـ وطز ٜا٘س؛
ٕٞچٙیٗ  4/3زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زاضای زضآٔس ثیٗ  0تب ٞ 500عاض تٔٛبٖ15/3 ،
زضنس زضآٔس ثیٗ یه ٔیّی ٖٛتب یه ٔیّی ٚ ٖٛپب٘هس ٞعاض تٔٛبٖ 21/8 ،زضنس ثیٗ
یه ٔیّی ٚ ٖٛپب٘هس ٞعاض تب زٔ ٚیّی ٖٛتٔٛبٖ 6/3 ،زضنس زٔ ٚیّی ٖٛتب زٔ ٚیّیٚ ٖٛ
پب٘هس ٞعاض تٔٛبٖ  6 ٚزضنس زاضای زضآٔس زٔ ٚیّی ٖٛتٔٛبٖ ث ٝثبال ٔیثبقٙس.
ٔیبٍ٘یٗ قبذم وّی ٔسٌطایی  4/6زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ثبال 18/3 ،زضنس
ٔتٛؾظ  77/1 ٚزضنس پبییٗ ثٛز ٜاؾت؛ ٕٞچٙیٗ ٚضؼیت اثؼبز آٖ ثسیٗ قطح اؾت:
ٔیبٍ٘یٗ ٔسٌطایی اػتطاضی  5زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ثبال 9/8 ،زضنس ٔتٛؾظ 85/3 ٚ
زضنس پبییٗ ثٛز ٜاؾت؛ ٔیبٍ٘یٗ ٔسٌطایی فطاغتی  8/8زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ثبال19 ،
زضنس ٔتٛؾظ  72/3 ٚزضنس پبییٗ ثٛز ٜاؾت؛ ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔسٌطایی ٛٞیتی 11/5
زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ثبال 31 ،زضنس ٔتٛؾظ  62/6 ٚزضنس پبییٗ ثٛز ٜاؾت .زض
ٔدٕٛع ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝخٛا٘بٖ قٟط یعز ،زاضای ٔسٌطایی پبییٙی ٞؿتٙس.
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تحلیل هدل ٍ آزهَى فرضیِ
تحّیُ ٔسَ تسٚیٗقس ٜثٝػٛٙاٖ فطضیٝی تحمیك ضا ٔیتٛاٖ ثط ٔجٙبی زٔ ٚؼیبض ثٝ
ا٘دبْ ضؾب٘س؛ قبذمٞبی وّی  ٚخعئی .ثسیٗ تطتیت ٟٔٓتطیٗ ٘تبیح حبنُ ث ٝقطح
ظیط اؾت:
 .1قبذمٞبی ثطاظـ ٔسَ ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝسَ اظ ثطاظـ ٘ؿجتبً ذٛثی ثطذٛضزاض
اؾت .ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾی ثطاظـ ٔسَ پیكٟٙبزی چٙس قبذم ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت .اظ
آ٘دب ؤ ٝطثغوبی تحت تأثیط حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛلطاض ٔیٌیطز ،اظ قبذم ٔطثغوبی ٘ؿجی
(و ٝاظ تمؿیٓ ٔطثغوبی ثط زضخ ٝآظازی ثٝزؾت ٔیآیس) اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .قبذم
ٔطثغوبی ٘ؿجی ثطاثط  3/19قس ٜؤ ٝغّٛة ثٝحؿبة ٔیآیس .قبذم زیٍطی ثب ػٛٙاٖ
قبذم ٘یىٛیی ثطاظـ ٘یع ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت .زأٝٙی تغییطات قبذم ٔصوٛض ثیٗ
نفط  ٚیه اؾتٞ ،ط چٔ ٝمساض ٔحبؾجٝقس ٜث ٝیه ٘عزیهتط ثبقس ثیبٍ٘ط ثطاظـ ثٟتط
ٔسَ اؾت .زض ٔسَ حبضطٔ GFI ،ؼبزَ  0/95ث ٝزؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ضیكٝی
ذغبی ٔیبٍ٘یٗ ٔدصٚضات تمطیت ثبیس وٕتط اظ ( 0/1زض ثطذی ٔٙبثغ وٕتط اظ  )0/8ثبقس
و ٝزض ٔسَ اضائٝقس ٜثطاثط  0/07اؾتٔ .یعاٖ ٔؤِفٞٝبی ٘ IFI ٚ NNFI ،NFI ،CFIیع
ثبیس ثیكتط اظ  0/9ثبقس و ٝزض ٔسَ تحت ثطضؾی ث ٝتطتیت ثطاثط ٚ 0/90 ،0/90 ،0/93
 0/93اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝقبذمٞب  ٚذطٚخیٞبی ٘طْافعاض آٔٛؼ ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ
ٔسَ اظ ثطاظـ ٔغّٛثی ثطذٛضزاض اؾت.
 .2زض ٔسَ ؾبذتبضی تسٚیٗقس ٜثط ٔجٙبی پیكیٝٙی ٘ظطی  ٚتدطثی ٔٛخٛز،
ٟٔٓتطیٗ ٘تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝؾبظٜٞبی ٔسٌطایی ذب٘ٛازٙٔ ،ٜف ٕٛٙٞ ٚایی اختٕبػی
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ث ٝتطتیت ثیكتطیٗ تأثیطات ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ ضا ثط ضٚی ٔسٌطایی زاض٘س؛ زض حبِیوٝ
اثط زیٙساضی  ٚزِجؿتٍی ث ٝذب٘ٛاز ٜضؼیفتط اظ ؾبیط ؾبظٜٞب اؾت؛ ٞطچٙس و ٝاثط ایٗ
زٔ ٚتغیط ٕٞ ٓٞب٘ٙس ؾبیط ٔتغیطٞبی زیٍط تفبٚتكبٖ ثب نفط ٔؼٙبزاض اؾت.
ٔ .3سَٞبی ا٘ساظٌٜیطی ثطای ؾبظٜٞبی ٔسٌطایی ٙٔ ٚف ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفتٙس ٚ
تفبٚتكبٖ ثب نفط ٔؼٙبزاض ثٛز  ٚایٗ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاػتجبض ٔسَٞبی تسٚیٗقس ٜثٚٝؾیّٝ
زازٜٞب ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت.
جدٍل  :3ضاخصّای ترازش ترای هدل ساختاری هدگرایی
گرٍُتٌدی ضاخصّا
قبذمٞبی ثطاظـ
ٔغّك

ًام ضاخص

اختصار

قبذم ٘یىٛیی ثطاظـ

GFI

قبذم ٘یىٛیی ثطاظـ

هدل

ترازش

0/95

GFI>%90

AGFI

0/91

AGFI>%90

قبذم ثطاظـ ٙٞدبض ٘كسٜ

NNFI

0/90

NNFI>%90

قبذمٞبی ثطاظـ

قبذم ثطاظـ ٙٞدبض قسٜ

NFI

0/90

NFI>%90

تغجیمی

قبذم ثطاظـ تغجیمی

CFI

0/93

CFI>%90

قبذم ثطاظـ افعایكی

IFI

0/93

IFI>%90

PNFI

0/58

ثبالتط اظ  50زضنس

RMESA

0/07

RMESA<%10

CMIN/DF

3/19

ٔمساض ظیط 5

انالحقسٜ

قبذم ثطاظـ ٔمتهس ٙٞدبض
قسٜ
قبذمٞبی ثطاظـ

ضیكٝی ٔیبٍ٘یٗ ٔطثؼبت

ٔمتهس

ذغبی ثطآٚضز
وبی اؾىٛئط ثٟٙدبض قس ٜثٝ
زضخ ٝآظازی
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٘تبیح خس َٚپبییٗ ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتغیط ٔسٌطایی ذب٘ٛاز ٜثب  52زضنس اثطٌصاضی
وُ ،زاضای ثیكتطیٗ تأثیط ثط ٔسٌطایی ٔیثبقس؛ ثٝعٛضی و ٝایٗ ٔتغیط زاضای  36زضنس
اثط ٔؿتمیٓ  16 ٚزضنس اثط غیطٔؿتمیٓ اؾتٔ .تغیط ٔٙف ثب  47زضنس اثطٌصاضی وُ،
ضتج ٝز ْٚضا زاضز؛ ثٝعٛضی و ٝایٗ ٔتغیط زاضای  47زضنس اثط ٔؿتمیٓ  ٚثس ٖٚاثط
غیطٔؿتمیٓ ٔیثبقس؛ ٔتغیط ٕٛٙٞایی اختٕبػی ثب  26زضنس اثطٌصاضی وُ ،ؾٔٛیٗ ٔتغیط
زض ایٗ تحّیُ ٔؿیط ٔیثبقس؛ ایٗ ٔتغیط زاضای  13زضنس اثط ٔؿتمیٓ  13 ٚزضنس اثط
غیطٔؿتمیٓ ٔیثبقس؛ ٔتغیط زیٙساضی ثب  19زضنس اثطٌصاضی وُ ،چٟبضٔیٗ ٔتغیط
ٔیثبقس؛ ایٗ ٔتغیط زاضای  10زضنس اثط ٔؿتمیٓ  9 ٚزضنس غیطٔؿتمیٓ ثٝنٛضت ٔٙفی
ٔیثبقس؛ آذطیٗ ٔتغیط زض ایٗ تحّیُ ٔؿیط ،زِجؿتٍی ث ٝذب٘ٛاز ٜاؾت؛ ایٗ ٔتغیط زاضای
 14زضنس اثط ٔؿتمیٓ  ٚثس ٖٚاثط غیطٔؿتمیٓ ٔیثبقس؛ تأثیطٌصاضی ایٗ ٔتغیط ثٝنٛضت
ٔٙفی ٔیثبقس.
جدٍل ً :4تایج هحاسثِی اثرات هستقین ٍ غیرهستقین هتغیرّای هستقل تحقیق تر هدگرایی
ًام هتغیر
ٔسٌطایی ذب٘ٛازٜ
ٔٙف
ٕٛٙٞایی اختٕبػی

ضرایة اثر
اثر هستقین

اثر غیرهستقین

**0/359

**0/164

*

کل
*0/523
*

0/469

-

0/469

*0/126

**0/131

**0/257

*

*

زیٙساضی

*

زِجؿتٍی ث ٝذب٘ٛازٜ

**

-0/098
-0/143

** ٔؼٙبزاض زض ؾغح  99زضنس

-0/089
-

* ٔؼٙبزاض زض ؾغح  95زضنس

-0/187

**

-0/143
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RMESA = 0/07

P = 0/000

df = 29

Chi–square = 92/693

ًوَدار  :2هدل ساختاری ػَاهل هرتثط تا هدگرایی

 -6تحث ٍ ًتیجِگیری
ایٗ تحمیك ثب ٞسف ثطضؾی ٔتغیطٞبی خبٔؼ ٝقٙبذتی ٔطتجظ ثب ٔسٌطایی زض ٔیبٖ
خٛا٘بٖ ا٘دبْ قس .ثطاؾبؼ ٘تبیح آظٔ ٖٛفطضیٞٝب ٔ ٚسَٔ ،سٌطایی ذب٘ٛازٟٓٔ ،ٜتطیٗ
ٔتغیط اختٕبػی ٔطتجظ ثب ٔسٌطایی خٛا٘بٖ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝاؾت .ث ٝػجبضت زیٍطٞ ،طچٝ
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ذب٘ٛازٜی قرم ٔسٌطاتط ثبقٙسٔ ،یعاٖ ٔسٌطایی زض فطز ثٝتجغ آٖ ثیكتط ذٛاٞس قس؛
ایٗ ٘تبیح ثب یبفتٞٝبی ٔٛؾٛی ٕٞ ٚىبضاٖ ( ٚ )1390وطثبؾیبٖ ( )1391و ٝثط ٘مف
ذب٘ٛاز ٜزض ٔسٌطایی تأویس وطزٜا٘سٕٞ ،رٛا٘ی زاضز .خٛاٖ ایطا٘ی ثب ٚخٛز حضٛض
ٟ٘بزٞب  ٚػٛأُ ٔحیغی ٔرتّفٕٞ ،چٙبٖ ثرف لبثُ ٔالحظٝای اظ وٙفٞبی ذٛزضا
تحت تأثیط ذب٘ٛاز ٜتٙظیٓ ٔیوٙس .ذب٘ٛاز ٓٞ ٜتأٔیٗ وٙٙس٘ ٜیبظٞبی ٔبزی  ٚػبعفی
اؾت  ٓٞ ٚتؼییٗ وٙٙس ٜثؿیبضی اظ اٍِٞٛبی وٙف ثكٕبض ٔیضٚزٞ .طچ ٝذب٘ٛازٚ ٜ
ثٛیػٚ ٜاِسیٗ ،ز٘جبِ ٝضٚی اظ ٔس ثیكتط ثبقس ،فطز اظ ذب٘ٛاز ٜاٍِٛثطزاضی ٔیوٙس ٕٞ ٚیٗ
أط ثبػث ٔسٌطایی ثیكتط أ ٚیقٛز .چٙب٘چٚ ٝاِسیٗ  ٚذب٘ٛازٍ٘ ٜطقی ٔسٌطایب٘ ٝزاقتٝ
ثبقٙس ،ظٔیٔ ٝٙسٌطایی فطظ٘س ذب٘ٛاز٘ ٜیع تمٛیت ٔیقٛز .اظ ؾٛی زیٍط ،ضاثغٙٔ ٝفی
ثیٗ زِجؿتٍی ث ٝذب٘ٛازٔ ٚ ٜسٌطایی ٔكبٞس ٜقس؛ ٞطچ ٝفطز زِجؿتٍی ثیكتطی ثٝ
ذب٘ٛاز ٜذٛز زاقت ٝثبقسٔ ،سٌطایی وٕتطی زاضز؛ ایٗ یبفت ٝثب ٘تبیح تحمیك ٔٛؾٛی ٚ
ٕٞىبضاٖ ( ٚ )1390وطثبؾیبٖ (ٕٞ ،)1391رٛا٘ی زاقت؛ ایٗ ٔحممبٖ  ٓٞزض تحمیك
ذٛز ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س و ٝذب٘ٛاز٘ ،ٜمف ٕٟٔی زض ٔسٌطایی قرم زاضز؛ زِجؿتٍی
ث ٝذب٘ٛازٔ ٜیتٛا٘س ػبّٔی زض ٔسٌطایی وٕتط ثبقس؛ قبیس یىی اظ ػٛأُ آٖ،
اضظـ ٞبی ذب٘ٛاز ٜثبقس و ٝثبػث خٌّٛیطی اظ ٔهطف ٔ ٚسٌطایی ثیكتط ٔیقٛز .اظ
ؾٛیی ٘یع ث٘ ٝظط ٔی ضؾس افطازی وٛٔ ٝضٛػبت ٕٟٔی ثطای زَ ثؿتٗ  ٚػّك ذبعط
زاض٘س٘ ،یبظ وٕتطی ثٛٞ ٝیتیبثی اظ عطیك ٔس احؿبؼ ٔیوٙٙس .زِجؿتٍی ث ٝذب٘ٛاز ،ٜزض
ٚالغ ٘كبٖ زٙٞس ٜإٞیت ایٗ ٟ٘بز زض ٛٞیت یبثی فطز اؾت .وٙكٍطا٘ی و ٝزض فضبی
ؾبِٓ ذب٘ٛازٛٞ ٜیت ذٛز ضا ٔی یبثٙس٘ ،یبظ چٙسا٘ی ثٔ ٝسٌطایی ثطای وؿت ٛٞیت
٘ساض٘س .ضٕٗ ایٙى ٝثركی اظ اثؼبز ٔسٌطایی ث ٝاػتطاو  ٚفطاغت ٔطتجظ ٔیقٛز وٝ
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ذب٘ٛاز ٜزض وبٞف ایٗ ٘یبظٞب ٘مف ٔحٛضی زاضز.
اٍِٛی ٔسٌطایی زض ذب٘ٛاز ٜزض وٙبض ٔهطف ٌطایی تجّٛض ٔی یبثسٔ .هطفٌطایی
زض ٚالغ ثیف اظ حس ٘یبظ ٔهطف وطزٖ اؾت؛ ٔهطفٌطایی ثب ٕ٘بزٞب  ٚػالئٓ ذبل
ذٛز أطٚظ ٜثیبٖوٙٙس ٜؾجه ظ٘سٌی ،تٕبیالت ،تفىطات  ٚایسٜآَٞب  ٚثٔٝثبثٝ
ثبظٕ٘بییوٙٙسٛٞ ٜیت ػبٔالٖ آٖ اؾت .زض ػهط حبضط افطاز تٕبیُ زاض٘س ٛٞیت ذٛز
ضا ثب وبالٞب  ٚذسٔبتی ؤ ٝهطف ٔیوٙٙس ثب ٌ٘ٛبٌ٘ٛی  ٚتٛٙع ٔهطف ،ثٝذهٛل
ٔهطف وبالٞب یب ذسٔبتی و٘ ٝبْ ٔ ٚبضن ٔكٟٛض زاض٘سٔ ،ؼطفی وٙٙس (ٔٛؾٛی ٚ
احٕسی .)1391 ،زض ایٗ تحمیك ضاثغٔ ٝثجتی ثیٗ ٔهطفٌطایی ٔ ٚسٌطایی ٔكبٞس ٜقس.
ٞطچ ٝفطز ثیكتط ٔهطف وٙس  ٚایٗ ٔهطف ثطای ٛٞیتیبثی ثبقس ،قرم ض ٚثٝ
ٔسٌطایی ثیكتطی ٔیآٚضز .ایٗ یبفت ٝثب ٘تید ٝتحمیك پبضن  ٚفٛض٘ی (ٕٞ )2006رٛا٘ی
زاقت .ػال ٜٚثط ٔهطف ٌطاییٙٔ ،عِت خٛیی ٘یع ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ثب ٔسٌطایی ٘كبٖ
زازٙٔ .ظٛض اظ ٔٙعِتخٛیی ٌطایف فطز ثطای ثٝزؾت آٚضزٖ ٔٙعِت ثبال زض خبٔؼٝ
اؾت؛ ایٗ ٔتغیط ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاض ثب ٔسٌطایی زاضز .یىی اظ ضاٜٞبیی و ٝفطز ثطای
ثٝزؾت آٚضزٖ ٔٙعِت ثبال زض خبٔؼ ٝا٘تربة ٔیوٙسٔ ،سٌطایی ثیكتط اؾت .ایٗ یبفت ٝثب
٘تیدٝی تحمیك اَ زیٗ  ٚاَ نحٗ (ٕٞ ،)2013رٛا٘ی زاضز؛ ایٗ ٔحممبٖ ث ٝایٗ ٘تیدٝ
ضؾیس٘س و٘ ٝیبظ ثٙٔ ٝحهطثٝفطز ثٛزٖ ،ػبّٔی زض ٔسٌطایی اؾتٔ .هطفٌطایی ٚ
ٔٙعِت خٛیی ث ٝػٙب ٖٚاثؼبزی اظ ٔٙف تؼطیف قس٘س .ػال ٜٚثط آٖ خٟت ٌیطی اذاللی
٘یع اظ إٞیت ثطذٛضزاض اؾت .خٟتٌیطی اذاللی فطز ٔیتٛا٘س ثٝؾٕت وبض یب تفطیح
ثبقس؛ ٞطچ ٝفطز خٟتٌیطی اذاللی فطاغتٔساضا٘ ٝثیكتطی زاقت ٝثبقسٔ ،سٌطایی زض
ا ٚثیكتط اؾت؛ ظیطا ٔحٛض ظ٘سٌی چٙیٗ قرهی فطاغت  ٚتفطیح اؾت .ایٗ یبفت ٝثب
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٘تیدٝی تحمیك ٛٞضیٍبٖ  ٚثٌٛٛض (ٕٞ ،)2012ب ًٙٞثٛز؛ ث٘ٝظط ایٗ ٔحممبٖٛٞ ،یت
ذطیساضاٖ تفطیحی ثبػث ٔسٌطایی ثیكتط ذٛاٞس قسٔ .هطف ٌطاییٙٔ ،عِت خٛیی ٚ
خٟت ٌیطی اذاللی ،زض وٙبض یىسیٍطٙٔ ،ف اختٕبػی وٙكٍطاٖ ضا قىُ ٔیزٞس .ثٝ
٘ظط ثٛضزیٙٔ ٛف یب ػبزتٛاض ٜزض ٚالغ ثٔ ٝؼٙبی ٚیػٌیٞب  ٚخٟتٌیطی قٙبذتی ٚ
فطزی اؾت و ٝوٙفٞبی فطز ضا زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٞ ٜسایت ٔیوٙس؛ ٔب٘ٙس ٔٛتٛضی
زض٘ٚی اؾت و ٝزض اضتجبط ثب ٔیساٖٞب ،ؾبذتبضٞب ٛٔ ٚلؼیت قىُ ٔیٌیطز  ٚضفتبضٞب ٚ
شائمٝی فطز ضا ٞسایت ٔیوٙسٌ .بفٕٗ 1اػتمبز زاضز وٙٔ« ٝف» ،ث ٝحضبض یبزآٚض
ٔیقٛز و ٝچٛ٘ ٝع ٘مكی ضا ثبیس اظ یه ٕ٘بیكٍط زض یه ٔٛلؼیت ٔؼیٗ ا٘تظبض زاقتٝ
ثبقٙس (ثطای ٔثبَ ،ؾجه  ٚعطظ ضفتبض پعقهٔأثب٘( )ٝضیتعض .)293-292 :1389 ،افطاز
ٔسٌطا ٘ٛػی اظ ٔٙف ضا زض٘ٚی وطز ٜا٘س و ٝث ٝپیطٚی اظ ضفتبضٞبی ٘ٔٚ ٛتفبٚت زأٗ
ٔی ظ٘س.
زیٙساضی ضاثغٝی ٔٙفی ثب ٔسٌطایی زاقت؛ ٞطچ ٝقرم ثٔ ٝیعاٖ ثیكتطی زیٙساض
ثبقسٔ ،یعاٖ ٔسٌطایی زض ا ٚوٕتط ذٛاٞس قس؛ اضظـٞبی زیٙی و ٝتكٛیك ث ٝػسْ
اؾطافٔ ،هطف وٕتط ،لٙبػت  ٚغیطٔ ٜیوٙٙسٔ ،یتٛا٘س ػبّٔی زض وبٞف ٔسٌطایی
قرم ثبقس؛ اظ عطفی زیٍط اظ آ٘دب و ٝاؾتفبز ٜاظ ثطذی ٔسٞبی آضایكی  ٚپٛقكی
ٔغبیط ثب زؾتٛضات زیٙی اؾت ،ثب افعایف زیٙساضیٔ ،سٌطایی افطاز وبٞف یبثس.
ٕٛٙٞایی یب ٕٞطٍ٘ی ،فطآیٙسی اؾت و ٝعی آٖ ،قرم احؿبؼ فكبض ذیبِی یب
ٚالؼی اظ ؾٛی ٌط٘ ٜٚؿجت ث ٝذٛزـ وطز ٚ ٜزض ٘تید ،ٝضفتبض ذٛیف ضا تغییط ٔیزٞس
(ثیط٘ .)62:1380 ،ٚتبیح حبوی اظ آٖ ثٛز و ٝضاثغٝی ٔؼٙبزاض ٔ ٚثجتی ثیٗ ٕٛٙٞایی
1- Goffman
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اختٕبػی ٔ ٚسٌطایی ٚخٛز زاضز؛ ٞطچ ٝافطاز ٕٛٙٞایی ثیكتطی ثب اعطافیبٖ  ٚخبٔؼٝ
ذٛز زاقت ٝثبقٙسٔ ،یعاٖ ٔسٌطایی زض آٖٞب ثیكتط ذٛاٞس ثٛز؛ ایٗ ٘تید ٝثب یبفتٞٝبی
تحمیك ؾبٖ  ٚ )2013( ٌٛ ٚوطثبؾیبٖ (ٕٞ ،)1391رٛا٘ی زاضز؛ ؾبٖ  )2013( ٌٛ ٚثٝ
ایٗ ٘ىت ٝزؾت یبفت ٝثٛز٘س و٘ ٝفٛش ٕٞؿبالٖ ػبّٔی زض ٔسٌطایی اؾت؛ ٕٞچٙیٗ
وطثبؾیبٖ ( ،)1391فكبض ٌطٜٞٚبی ٕٞؿبَ ضا ػبّٔی زض ٔسٌطایی زا٘ؿت ٝثٛز.
٘تبیح تحمیك ٘كبٖ زاز ٔیعاٖ ٔسٌطایی خٛا٘بٖ یعز زض ؾغح ثبالیی لطاض ٘ساضزٔ ،یعاٖ
زیٙساضی آ٘بٖ ثبالؾت ٔ ٚیعاٖ ٔسٌطایی ذب٘ٛاز ٜآ٘بٖ ثؿیبض ٘عزیه ٕٞ ٚب ًٙٞثب
ٔیعاٖ ٔسٌطایی خ ٛا٘بٖ اؾت؛ ایٗ أط ٘كبٖ اظ آٖ زاضز و ٝزضحبِی و ٝقٟط یعز زض
ٚضؼیت ٌصاض ث ٝؾط ٔی ثطز ،أب ٕٞچٙبٖ اضظـٞبی ؾٙتی زض ایٗ قٟط اظ لسضت ثؿیبض
ثبالیی ثطذٛضزاض٘س ٔ ٚیعاٖ پبیجٙسی افطاز ثٙٞ ٝدبضٞب ثبالؾت.
زض پبیبٖ ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح تحمیك ،پیكٟٙبزات شیُ اضائٔ ٝیٌطزز:
 -1ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝزِجؿتٍی ث ٝذب٘ٛاز ٜزض ٔیبٖ خٛا٘بٖ قٟط یعز زض ؾغح ٔغّٛثی
لطاض زاضز  ٚاظ ؾٛی زیٍطٔ ،سٌطایی خٛا٘بٖ یعز ثب ٔسٌطایی ذب٘ٛازٕٞ ٜبًٙٞ
اؾت الظْ اؾت آٌبٞی ٚاِسیٗ اظ ٔسٌطایی  ٚاثطات آٖ ثط ضٚی فطظ٘ساٖ آٟ٘ب،
ثیف اظ پیف ٔٛضز تأویس لطاض ٌیطز .ثطاؾبؼ ٘تبیح ایٗ تحمیك قبیس ثتٛاٖ ازػب
وطز ػٕسٌ ٜطایف ثٔ ٝس زض ٔیبٖ خٛا٘بٖ زض اضتجبط ثب «ذب٘ٛازٔ ٜسٌطا» قىُ
ٔیٌیطز .ثٙبثطایٗ چٙب٘چ ٝذب٘ٛازٜٞب زض ایٗ ٔٛضٛع ٍ٘بٞی آٌبٞب٘ ٝزاقتٝ
ثبقٙس ،ضفتبض ذطیس ٔ ٚهطف ذٛز ضا ث ٝزضؾتی تٙظیٓ وٙٙسٔ ،یتٛا٘ٙس زض ظٔیٝٙ
ٔهطف  ٚوبٞف ٔسٌطایی خٛا٘بٖ ػّٕىطز ٔٙبؾت زاقت ٝثبقٙس.
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 -2تمٛیت ٔٙف ٔتؼبزَ زض ٔهطف  ٚذطیس  ٚخٌّٛیطی اظ تدٌُٕطاییٔ ،یتٛا٘س
ػبُٔ ٕٟٔی زض وبٞف ٔسٌطایی خٛا٘بٖ ثبقس .پطٞیع اظ ثعضيٕ٘بیی وبالٞب ٚ
ػسْ تجّیغ اؾطاف  ٚغیط ٜزض خبٔؼٔ ٝیتٛا٘س ػبّٔی ٔ ٟٓزض تمٛیت ایٗ ٔٙف زض
خبٔؼ ٝثبقس.
 -3تٛخ ٝث ٝثبٚضٞبی زیٙی زض خٟت انالح ضفتبضٞبی ٔهطفب٘ٔ ٚ ٝسٌطایب٘ٝ
ٔ -4غبِؼ ٚ ٝثطخؿت ٝؾبظی خٟت ٌیطی اذاللی وبضٔساض  ٚلٙبػت ٔساض زض قٟط
یعز
 -5پیكٍیطی اظ ٌؿتطـ فط ًٙٞتفبذط(فرطفطٚقی) زض ثؿتط ٔسٌطایی.
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