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 چکیدُ
تحٛالت فطٍٞٙی ٚ  ی اختٕبػی ٔسضٖ اؾت وٝ ٞٓ ظازٜٞبٜ تطیٗ پسیس ٔسٌطایی یىی اظ ٟٔٓ

میك تٛا٘س ثبػث ثؿیبضی اظ تغییطات فطٍٞٙی قٛز. ٞسف ایٗ تح اختٕبػی ٔؼبنط اؾت ٚ ٞٓ ٔی
ثطضؾی ٔسٌطایی خٛا٘بٖ زض یه ضٚیىطز خبٔؼٝ قٙبذتی اؾت. ٔجٙبی ٘ظطی ثطای عطح فطضیٝ 

ی پػٚٞف زض لبِت یه چٙسٔتغیطٜ، ٘ظطیبت ثٛضزیٛ، ٌیس٘ع، ثالٚ، تبخفُ ٚ تط٘ط اؾت ٚ فطضیٝ
ای ٌیطی ذٛقٝٔسَ ؾبذتبضی ٚ چٙسٔتغیطٜ عطح قسٜ اؾت. ٔغبِؼٝ ثٝ ضٚـ پیٕبیكی، ثب ٕ٘ٛ٘ٝ

ا٘دبْ قس. ٘تبیح  ٘فط زض ٔیبٖ خٛا٘بٖ قٟط یعز ثب اؾتفبزٜ اظ پطؾكٙبٔٝ 400ای ثب حدٓ چٙسٔطحّٝ
ٔیبٍ٘یٗ قبذم وّی ٔسٌطایی پبییٗ تط اظ ٔتٛؾظ اؾت. ثیكتطیٗ تأثیطات ضا ثط ٔسٌطایی ٘كبٖ زاز 

تطتیت ٔسٌطایی ذب٘ٛازٜ، ٔٙف، ٕٞٙٛایی اختٕبػی، زیٙساضی ٚ زِجؿتٍی ثٝ ذب٘ٛازٜ زاضز. ثٝ
 ٌیطی، وّیت ٔسَ عطحٞبی وّی ثطاظـ ٚ ٕٞچٙیٗ ضطایت ؾبذتبضی ٚ ا٘ساظٜز قبذمثطآٚض

تٛا٘س ثٝ ثٟجٛز ٔسَ زض ٔغبِؼبت آیٙسٜ وٙس. ٞطچٙس ثطذی انالحبت زض آٖ ٔیقسٜ ضا تأییس ٔی
 وٕه وٙس.
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 هقدهِ -1

ی ؾجه ظ٘سٌی زض خٛأغ ٔؼبنط ٞب فتطیٗ چبِٓ ٔس ٚ ٔسٌطایی ثٝ یىی اظ ٟٔ

ی ٞبٝ تجسیُ قسٜ اؾت. اختٕبع ٚ فطًٞٙ ا٘ؿب٘ی ٕٞٛاضٜ زض حبَ تغییط اؾت ٚ خٙج

ٙس. ا٘مالة ػظیٓ فٙبٚضی اعالػبتی ٚ و ٔیتغییط  ایٝ ٔرتّف ثب ؾطػت لبثُ ٔالحظ

زٌطٌٖٛ ی خٟب٘ی، ثٙیبز ٔبِی ٚ فىطی خٛأغ ضا اضتجبعی ٘یع ثب تحمك ثركی ثٝ زٞىسٜ

 (.1387ازیجی ٚ ٕٞىبضاٖ، ) تبثس ٌٛ٘ٝ ا٘عٚاٌطایی ٚ تأّٔی ثطٕ٘ی ٕ٘ٛزٜ وٝ ٞیچ

ٌیط تٕبْ  ٞب زأٗ قسٖ ٚ ضً٘ ثبذتٗ ٔطظٞب ٚ تأثیطپصیطی اظ ؾبیط فطًٞٙ خٟب٘ی

ای ثٙبْ وٝ ثطای ٕٞٝ ثبضظ اؾت، ظٟٛض پسیسٜ وكٛضٞب قسٜ اؾت. یىی اظ ٘تبیح آٖ

لسض زض ظثبٖ فبضؾی اؾتؼٕبَ قسٜ اؾت وٝ ٗ ٔسٌطایی اؾت. ایٗ ٚاغٜ أطٚظٜ ای

ی ٔس ػٕٛٔبً ثٝ عطظ وٙس. زضن ضایح اظ ٚاغٜضاحتی ٔفْٟٛ آٖ ضا زضن ٔی ٞطوؿی ثٝ

تٛا٘س قبُٔ ٔٛاضز قٛز، أّب ٚالؼیت آٖ اؾت وٝ ٔس ٔیِجبؼ پٛقیسٖ افطاز ٔحسٚز ٔی

، عطظ ی ا٘تربة ٔٛؾیمیٌٛ٘بٌٛ٘ی اظ ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ثبقس؛ ٔٛضٛػبتی ٘ظیط ٘حٜٛ

آضایف ظبٞط ذٛز، زوٛضاؾیٖٛ ٔٙعَ، اتٛٔجیُ، ٘ٛع تفطیحبت ٚ حتی حطفٝ ٚ وبض ٚ 

ٞبی ٘ؿجتبً إِؼبضف تغجیمی ػّْٛ اختٕبػی ٔس ضا قیٜٛ (. زائط1387ٜ ٔعیٙب٘ی،) ٔب٘ٙس آٖ

ظٚزٌصض وٙف زض آضایف قرهی یب عطظ ٌفتبض ٚ ثؿیبضی زیٍط اظ ضفتبضٞب تؼطیف 

آٖ اؾت وٝ ثطذالف ضؾٓ وٝ زٚاْ ٚ زیطپبیی ٚیػٌی وٙس. تفبٚت ٔس ثب ضؾٓ زض  ٔی

 ٟٔط،قبیبٖ) ثبقسذبعط تبظٌی آٖ ٔیثبقس، تبظٜ اؾت ٚ تجؼیت اظ آٖ ثیكتط ثٝآٖ ٔی

126:1377.) 

ٔسضٖ ٞبی ضفتبض خٕؼی اؾت وٝ ثیكتط ذبل خٛأغ ٔسضٖ ٚ پؿتٔس یىی اظ قىُ

طظٞبی وكٛضٞب اؾت. ثب ٚخٛز ایٗ، زض خٛأغ ؾٙتی ٘یع ثٝ ػّت ٌؿؿتٝ قسٖ ٔ
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ٞب ٚ ٘یع ٟٔبخطت ٞبی اضتجبعی چٖٛ ٔبٞٛاضٜ ٚ ایٙتط٘ت، ضؾب٘ٝی تىِٙٛٛغیٚاؾغٝ ثٝ

ضفتٝ اٍِٛٞبی ذبنی اظ ضفتبض ٚ ا٘سیكٝ ضٚاج پیسا  افطاز ثٝ وكٛضٞبی ٔرتّف، ضفتٝ

ٞبی خٛأغ ؾٙتی ثٛزٜ ٚ ٘ٛػی ثحطاٖ  وٙس وٝ غبِجبً پطتغییط ٚ زض تضبز ثب اضظـ ٔی

ای  وٙس ٚ ٘تیدٝضٚ ایدبز  ٔیٞب ضا زض ثیٗ افطاز ز٘جبِّٝی ٚ ٘بثطاثطیٞٛیت یب قىبف ٘ؿ

ٌطایی، اؾطاف ٚ ٔهطفی وطزٖ خبٔؼٝ، احؿبؼ ٔحطٚٔیت ثیكتط ثطای لكط خع تدُٕ

 (.1387 ٔؼیسفط ٚ حمیمی،) ضؼیف، ٘ساضز

ٞبی قبذم فطٍٞٙی اؾت وٝ ؾجه ظ٘سٌی ٔطزْ آٖ ٔٛضز  یعز اظ خّٕٝ قٟط

ٗ ٚ ٔطزْ ؾبیط قٟطٞب لطاض زاضز. پبیجٙسی ٔطزْ ایٗ اؾتبٖ ثٝ تٛخٝ ثؿیبضی اظ ٔحممی

ٞب ٚ ثبٚضٞبی انیُ ٕٞٛاضٜ ظثب٘عز ثٛزٜ اؾت. ثب ایٗ ٚخٛز ایٗ قٟط اظ أٛاج  ؾٙت

ٞبی اذیط زض أبٖ ٕ٘ب٘سٜ ٚ قبٞس تحٛالت خسی زض ایٗ ظٔیٙٝ  تغییطات فطٍٞٙی زض زٞٝ

ٞبی قٟط ٚ  ی وٛتبٜ ثٝ ذیبثبٖتٛاٖ ثب ٌصض ثٛزٜ اؾت. قٛاٞس ٔؤیس ایٗ ازػب ضا ٔی

ی آٖ ثب چٙس ؾبَ لجُ ٔالحظٝ ٕ٘ٛز؛ ٚضٚز ٟٔبخطیٗ، ضؾب٘ٝ ٚ ٌؿتطـ اضتجبط ٔمبیؿٝ

ی تغییطاتی ضا فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾت وٝ زض زضاظٔست ٞب ظٔیٙٝ ثب ؾبیط قٟطٞب ٚ فطًٞٙ

ی خسی زض ٞب فتٛا٘س ٞٓ فطنتی ثطای تؼبِی فطًٞٙ ایٗ قٟط ثبقس ٚ ٞٓ چبِ ٔی

ثطذی اظ ایٗ تغییطات ٔثجت ٚ ؾبظ٘سٜ ثٛزٜ، أّب  طٍٞٙی ضا فطاٞٓ ؾبظز.تغییطات ف

ی پٛقف ٚ آضایف، ٘ٛع ضفتبض خٛا٘بٖ ٚ ٕٞطاٜ زاقتٝ اؾت. قیٜٛ ٞبی آؾیجی ٘یع ثٝ خٙجٝ

اضتجبعبت اختٕبػی، تؼبُٔ ٔطزْ ثب یىسیٍط، ؾجه ٔهطف ٚ اٍِٛٞبی فطٍٞٙی زض 

 ی تغییطات خسی اؾت.حبَ تدطثٝ

چیع ثٝ  ضٚاج ٔسٞبی خسیس ٚ ٔساْ زض حبَ ػٛو قسٖ، ثیف اظ ٞطزض ایٗ ٔیبٖ، 

وٙس. ٔسٌطایی  ی قٟط ٚ ٔطزْ ضا زٌطٌٖٛ ٔیآقىبض ٚ پٟٙبٖ چٟطٜ آیس وٝ چكٓ ٔی
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ٞبی تغییط فطٍٞٙی اؾت وٝ پیبٔسٞبی ثؿیبضی ضا ثٝ  تطیٗ أٛاج ٚ ظٔیٙٝ یىی اظ ٟٔٓ

ٔؼبنط اؾت ٚ ٞٓ  ی تحٛالت فطٍٞٙی ٚ اختٕبػیز٘جبَ زاضز. ٔس ٞٓ ذٛز ظازٜ

ضاؾتی  ی ثؿیبضی اظ تغییطات فطٍٞٙی ثبقس؛ ثٝؾبظ ٚ ٔٛتٛض ٔحطوٝ تٛا٘س ظٔیٙٝ ٔی

ػٙٛاٖ حبٔالٖ انّی فطًٞٙ ٘ؿُ آیٙسٜ تب چٝ ٔیعاٖ ثب أٛاج ٔسٌطایی  خٛا٘بٖ ثٝ

ضٚ٘س؟ چطا ٚ تب چٝ حس خٛا٘بٖ ضفتبض ٚ ٘ٛع  وٙٙس؟ چطا افطاز ثٝ ز٘جبَ ٔس ٔی ٕٞطاٞی ٔی

ٞب  وٙٙس؟ ایٖٗ ٚ حتی ٌفتبض ذٛز ضا عجك آذطیٗ ٔسٞبی ضایح تٙظیٓ ٔیپٛقف ِجبؾكب

ٞبی ٔرتّف ٔغطح  ٞب ٚ تطیجٖٛ ٞبی وّیسی اؾت وٝ ٞطچٙس ٔساْ زض ضٚظ٘بٔٝ پطؾف

قٛز، أّب ٔغبِؼبت ػّٕی  ٞبی خسی زض ایٗ ظٔیٙٝ ػٙٛاٖ ٔی قٛز ٚ حتی ٍ٘طا٘ی ٔی

قٙبذتی ز٘جبَ تجییٗ خبٔؼٝ چٙسا٘ی ثطای پبؾد آٖ ا٘دبْ ٘كسٜ اؾت. ایٗ پػٚٞف ثٝ

 ٔسٌطایی ٚ عطاحی ٔسِی ثطای ثطضؾی آٖ اؾت.

قٛ٘س ٚ ثركی اظ ٔسٞب، ثركی اظ اٍِٛٞبی فطٍٞٙی ٞؿتٙس وٝ زض خبٔؼٝ ایدبز ٔی

ضٚ٘س. ٔس یىی اظ پصیطز ٚ ؾپؽ اظ ثیٗ ٔیی اظ ظٔبٖ ٔیاٞب ضا زض ثطٞٝ خبٔؼٝ، آٖ

ی الكبض ٞط اختٕبػی یف زض ٔیبٖ ٕٞٝٞبی ضایح اختٕبػی ٔؼبنط اؾت وٝ وٓ ٚ ثپسیسٜ

ای، ٞبی خسیس ضایب٘ٝآٚضیقٛز. أطٚظٜ ثب ٌؿتطـ ٚؾبیُ اضتجبط خٕؼی ٚ فٗزیسٜ ٔی

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثطلطاض قسٜ ٚ ٔٛلؼیت افطاز زض اضتجبعبت ٌؿتطزٜ ٔیبٖ خٛأغ ٚ فطًٞٙ

تط تط ٚ ٔكىُٞب، ثبٚضٞب ٚ ا٘تربة ٞٙدبضٞبی ٔغّٛة، پیچیسٜقٙبذت ٚ فٟٓ اضظـ

ٞبی ٔٛخٛز ؾجت قسٜ اؾت افطاز ثٝ اٍِٛٞب، ضفتبضٞب ٚ ثؿب ظٔیٙٝ ٌكتٝ اؾت؛ چٝ

ی ٘ٛػی اؾتحبِٝ ی ذٛیف ضٚ آٚض٘س ٚ خٛأغ ثٝٞبی خبٔؼٝٞٙدبضٞبی ٔتضبز ثب اضظـ

ػٙٛاٖ یه  فطآیٙس اختٕبػی وٝ  فطٍٞٙی زچبض قٛ٘س؛ اظ ایٗ خٟت، ثطضؾی ٔس ثٝ

 یبثسٝ ز٘جبَ زاضز، ضطٚضتی ٔضبػف ٔیتغییطات ٚ ٘تبیدی ضا زض ؾغح اختٕبع ث
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 (.1391وطثبؾیبٖ، )

تطیٗ وٙكٍطاٖ اختٕبػی زض ػطنٝ تِٛیس ٚ ا٘تمبَ فطًٞٙ ٞؿتٙس. زض  خٛا٘بٖ ٟٔٓ

ٞبی تغییطات ٍ٘طقی ٚ ضفتبضی  ایٗ ٔؿیط الظْ اؾت ثطای قٙبذت ػٛأُ ٚ ضیكٝ

ٞبی  پػٚٞفٞبی ٞٛیتی آ٘بٖ  ی ٔس ٚ آضایف ٚ ٘یع زض ذهٛل چبِفخٛا٘بٖ زض ظٔیٙٝ

ای  (. خبٔؼٝ ایطاٖ ٚ قٟط یعز، خبٔؼ2ٝ: 1391فطٍٞٙی ٚ ویب٘ب، ) ٔٙظٕی نٛضت ثٍیطز

ٞبی فطٍٞٙی ثیف اظ ٞطوؽ، لكط خٛاٖ ضا تحت تأثیط لطاض  خٛاٖ اؾت ٚ خطیبٖ

ثٙبثطایٗ ثركی اظ إٞیت ایٗ پػٚٞف پطزاذتٗ ثٝ لكطی اثطٌصاض ٚ ٟٔٓ زض  زٞس؛ ٔی

ٌٛیی ثٝ ثركی اظ ایٗ ٔٙظٛض پبؾد ضٚ ایٗ پػٚٞف ثٝؾبظی خبٔؼٝ اؾت. اظ ایٗ فطًٞٙ

ی ٔسٌطایی زض ٔیبٖ خٛا٘بٖ قٟط یعز قٙبذتی، ثٝ ثطضؾی پسیسٜثب زیسٌبٞی خبٔؼٝ ٘یبظ،

 پطزاذتٝ اؾت.

 پیطیٌِ پژٍّص -2

ای ٚ آٔطیىبیی ( زض پػٚٞف تغجیمی ثیٗ زا٘كدٛیبٖ وط2006ٜ) 2ٚ فٛض٘ی 1پبضن
ٌطایب٘ٝ ای، ٔیبٍ٘یٗ ثیكتطی زض ذطیس ِصتبٖ وطٜثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ زا٘كدٛی

وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔسٌطایی زا٘كدٛیبٖ ٘ؿجت ثٝ زا٘كدٛیبٖ ایبالت ٔتحسٜ زاض٘س؛ زض حبِی
ی ذطیس، زا٘كدٛیبٖ ایبالت ٔتحسٜ ٔیبٍ٘یٗ تط ثٛز؛ زض ٔتغیط اٍ٘یعٜای پبییٗوطٜ

ثٛز وٝ ٔسٌطایی ٚ  ای زاقتٙس؛ ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ٘كبٍ٘ط ایٗثبالتطی اظ زا٘كدٛیبٖ وطٜ
ی ذطیس ی ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاضی ثب اٍ٘یعٌٜطایی، ضاثغٌٝطایب٘ٝ ٚ ٔهطفذطیس ِصت

-ی ذٛز ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ ٔبزی( زض ٔغبِؼ2012ٝ) 4ٚ ثٌٛٛض 3زاقتٙس. ٞٛضیٍبٖ

                                                           
1- Park 
2- Forney 

3- Hourigan 

4- Bougoure 
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ٌطایی تأثیط لبثُ تٛخٟی ثط ٔسٌطایی پٛقبن زاضز؛ ٕٞچٙیٗ ٞٛیت ذطیساضاٖ 
ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض ثب  خسیس ٚ تهٕیٓ ثٝ ذطیس، ضاثغٝ تفطیحی، خؿتدٛی اعالػبت

( ثٝ ایٗ ٘تیدٝ زؾت یبفتٙس وٝ ذٛزثیٙی، 2013) 2ٚ اَ نحٗ 1ٔسٌطایی زاض٘س. اَ زیٗ
ٌطایی، فطز ثٛزٖ، تهٛیط اظ ذٛز، لْٛ ی ذطیس ٚ ٘یبظ ثٝ ٔٙحهطثٌٝطایی، ؾبثمٝٔبزی

 3ٔس ٚ ِٛوؽ زاض٘س. ؾبٖٞبی ی ٔؼٙبزاضی ثب لهس ذطیس ٔبضنا٘غجبق ٚ زضآٔس، ضاثغٝ
( زض پػٚٞف ذٛز ثٝ ایٗ ٘تیدٝ زؾت یبفتٙس وٝ ٔسٌطایی تبثؼی اظ وبٞف 2013) 4ٚ ٌٛ

( زض پػٚٞكی 1393) اؾفیسا٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ٘بٕٞبٍٞٙی قٙبذتی ٚ ٘فٛش ٕٞؿبالٖ اؾت. 
 20ثٝ ثطضؾی ضفتبض ذطیس اختٕبػی ٔس زض ثبظاض پٛقبن تٟطاٖ ٚ زض ٔیبٖ افطاز ثبالی 

ٞس ز ٔیی ایٗ پػٚٞف وٝ ثب ضٚـ پیٕبیف ا٘دبْ قسٜ ٘كبٖ ٞبٝ تٙس. یبفتؾبَ پطزاذ
ضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاضی ثیٗ ٔیعاٖ زضٌیطی شٞٙی ثب پٛقبن ٔس ٚ اثؼبز ٔرتّف ضفتبض 

ٌطایی ٚ ٘یبظ ثٝ ٔٙحهطثٝ فطز ثٛزٖ ثب زضٌیطی شٞٙی  ذطیس ٚخٛز زاضز. ٕٞچٙیٗ  ٔبزی
ی ذٛز ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ ( زض ٔغبِؼ1387ٝ) ثب پٛقبن ٔس ضاثغٝ ٔثجت زاضز. ٔعیٙب٘ی

ی ٔٙفی ٚ ٞبی ّٔی ٚ زیٙی ٚ تأثیطپصیطی اظ فطًٞٙ ثیٍب٘ٝ ضاثغٝپبیجٙسی ثٝ اضظـ
ٞبی ّٔی ٚ زیٙی، تأثیطپصیطی اظ ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز؛ ثب افعایف پبیجٙسی ثٝ اضظـ

 ( زض پػٚٞف ذٛز ثٝ ای1390ٗ) یبثس. ٔٛؾٛی ٚ ٕٞىبضاٖفطًٞٙ ثیٍب٘ٝ وبٞف ٔی
ی تغییط ضفتبض زذتطاٖ زض ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ زٚ ٔتغیط ذب٘ٛازٜ ٚ ػطف اختٕبػی زض ٔطحّٝ

ای، اثط ثیكتطی زاض٘س. ٘تبیح ثطضؾی ٞبی ٔبٞٛاضٜاؾتفبزٜ اظ ٔسٞبی تطٚیدی زض قجىٝ
( ٘كبٖ زاز وٝ ذب٘ٛازٜ، اظذٛزثیٍبٍ٘ی زض خبٔؼٝ، ضقس ٚؾبیُ اضتجبط 1391) وطثبؾیبٖ

ة اختٕبػی، عٛال٘ی قسٖ زٚضاٖ آٔٛظـ، ضقس قٟط٘كیٙی، خٕؼی ٚ تغییطات پطقتب
ی فطز زض خبٔؼٝ، ٚخٛز ٞبی ٕٞؿبَ، ٘یبظٞبی اضضب ٘كسٜتٕبیُ ثٝ ٌطٜٚ ٚ فكبض ٌطٜٚ

                                                           
1- El din 
2- El Sahn 

3- Sun 

4- Gou 
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 تطیٗ ػٛأُ ٔسٌطایی ٞؿتٙس. ٞبی ٔطٚج ٚ ذالء ٔسؾبظی زض خبٔؼٝ اظ ٌٟٔٓطٜٚ

 چارچَب ًظری -3

 ػٙٛاٖ ثٝؾغح والٖ یه وٙف، ٍ٘طـ ٚ زض  ػٙٛاٖ ثٝٔسٌطایی زض ؾغح ذطز 

 ػٙٛاٖ ثٝ٘یطٚی تغییطات فطٍٞٙی ٚ اختٕبػی لبثُ ثحث اؾت. ایٗ تحمیك ٔسٌطایی ضا ٘ٝ 

یه وٙف ٚ ٔٙف  ػٙٛاٖ ثٝیه ٍ٘طـ، ثّىٝ  ػٙٛاٖ ثٝیه خطیبٖ تبضیری فطٍٞٙی ٚ ٘ٝ 

ی قٙبذتی ٚ طیٌ خٟتٚ  ٞب یػٌیٚٙس. ٔٙف، زض ٚالغ ثٝ ٔؼٙبی و ٔیاختٕبػی تؼطیف 

ی فطز ضا زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ٞب وٙفآٔسٜ اظ ٔٛلؼیت اختٕبػی اؾت ٚفطزی اؾت وٝ ثط

، ؾبذتبضٞب ٚ ٞب ساٖیٔٔب٘ٙس ٔٛتٛضی زضٚ٘ی اؾت وٝ زض اضتجبط ثب ؛ وٙس یٔٞسایت 

. ٔٙف ٔسٌطا، وٙس یٔی فطز ضا ٞسایت شائمٝ ضفتبضٞب ٚٚ  طزیٌ یٔٔٛلؼیت قىُ 

یٗ ٍ٘بٜ، ٔسٌطایی ی فطزی اؾت. زض اٞب ٙفی ثیٗ ٔٛلؼیت اختٕبػی ٚ وا ٚاؾغٝ

 یه وٙف اختٕبػی ٔؼٙبزاض، تحت تأثیط ٔٛلؼیت اختٕبػی لطاض زاضز. ػٙٛاٖ ثٝ

وٙٙس وٝ ذٛز ضا ثب ؾٕتی حطوت ٔی، افطاز ثب ٔسٌطایی، ث2ٝٚ تط٘ط 1اظ زیسٌبٜ تبخفُ

، احؿبؼ ٕٞطٍ٘ی وٙٙس؛ ایٗ أط ٘سزاض  تؼّكٌطٜٚ قجیٝ وٙٙس ٚ ثب ٌطٚٞی وٝ ثٝ آٖ 

 ٘فؽ  ثٝ اػتٕبززؾت آٚض٘س ٚ احؿبؼ ٞٛیتی خٕؼی زض ٌطٜٚ ثٝثسیٗ زِیُ اؾت وٝ 

وٙٙس ٚ اظ ؾٛی زیٍط ثب اػضبی ذبضج اظ ٌطٜٚ، احؿبؼ تٕبیع وٙٙس. ٘مف تٕبیع ٚ 

ٞٛیت زض زیسٌبٜ ٔتفىطیٗ پؿت ٔسضٖ ٘یع ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ 

ٞب ٞٛیت وٝ ثٝ ا٘ؿبٖ ظطیٝ ثٛزضیبض ٞط وبال ضا ثبیس یه ٘كب٘ٝ زض ٘ظط ٌطفتاظ ٘

زٞس؛ ٔسٌطایی زض ٚالغ ثركس. فطآیٙس ٔسٌطایی ٞٓ زض ٚالغ ٕٞیٗ وبض ضا ا٘دبْ ٔی ٔی

                                                           
1- Tajfel 

2- Turner 
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ثٙبثطایٗ فطآیٙس  ذٛاٞس ثبقس؛زٞس وٝ فطز چٝ وؿی اؾت ٚ چٝ وؿی ٔی٘كبٖ ٔی

یبثی ا٘ؿبٖ زض زٚضاٖ خسیس اظ عطیك ٔهطف ٚ ٔسٌطایی، ثطای ثٛزضیبض اؾبؾی ٞٛیت

 اؾت.

زؾت آٚضزٖ ٘فغ فطزی ثبقس؛ ثطای ثٝ تٛا٘س یٔ، ٔسٌطایی 1ٝ ٘ظطیبت ثالٚثب تٛخٝ ث

ٚؾیّٝ ذٛز ضا احتطاْ ٌطٜٚ ٚ خبٔؼٝ ثبقس؛ ظیطا فطز ثسیٗ تٛا٘س ثطاٍ٘یعا٘ٙسٜٔسٌطایی ٔی

ی زیٍط ایٗ اؾت وٝ افطاز زٞس. ٘ىتٝٔغبثك ثب ا٘تظبضاتی وٝ خبٔؼٝ اظ اٚ زاضز، تغجیك ٔی

ٞب ثب آٚض٘س. زض ٚالغ آٖٛز ضا اثجبت وٙٙس، ضٚ ثٝ ٔسٌطایی ٔیوٝ ذبل ثٛزٖ ذثطای ایٗ

 ثط٘س.ٔسٌطایی ثیكتط، ٘فغ ذبل ثٛزٖ ضا ٔی

زاقتٝ  ٞب ظ٘سٌی ذهٛنی ا٘ؿبٖ ثطایپیبٔسٞبیی  ٔؼتمس اؾت زٚضاٖ ٔسضٖ 2ٌیس٘ع

 طیٞٛیت ا٘ؿبٖ ٔسضٖ تحت تأث .خسا وطزٜ اؾت آٖوٝ ا٘ؿبٖ ٔسضٖ ضا ثب ٔبلجُ 

ٚالؼی ٞٛیت افطاز ؾبذت ٚ تدسیس  یترٛـ تغییط اؾت ٚ ٞؿتٝٔساْ زؾ 3ثبظا٘سیكی

ظ٘سٌی قرهی اظ ٘رؿتیٗ  یضقس ٚ تٛؾؼٝ»وٝ  سیٌٛ یٌیس٘ع ٔ ؛قٛز یؾبذت ٔ

عٛض ٔؿتٙس ثٝ تٛنیف ایٗ پسیسٜ  ثٝ ٍ٘بضاٖ دیٚ تبض قٛز یػهط تدسز آغبظ ٔ یٞب زٚضٜ

 ٟٕٔی ٚؾیّٝ آ٘ىٝ طث ػالٜٚ پٛقبن ٌیس٘ع اظ ٘ظط. (137: 1378)ٌیس٘ع، « ا٘س پطزاذتٝ

 ٚؾیّٝ ٘ٛػی اؾت، قرهی ظ٘سٌی ٔرتّف ٚخٜٛ آقىبضؾبظی یب ؾبظی پٟٙبٖ ثطای

 قرهی ٞٛیت ثٝ ضا ضایح انَٛ ٚ آزاة ِجبؼظیطا  قٛز؛ ٔی ٔحؿٛة ٘یع ذٛزٕ٘بیی

 ٞبیی ٘كب٘ٝ ٚ قٛاٞس آٚض٘سٜفطاٞٓ ٘یع ثسٖ حطوبت زیٍط ٚ چٟطٜ حبالت ظ٘س.ٔی پیٛ٘س

 ثتٛا٘یٓ ایٙىٝ ثطای زیٍط  ػجبضت ثٝ  اؾت. ٞب آٖ ثٝ ٔكطٚط طٜ ٔبضٚظٔ اضتجبعبت وٝ اؾت

                                                           
1- Blaw 

2- Giddens 

3- Reflexivity  
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 لبزض ثبیس قٛیٓ، قطیه اختٕبػی ضٚاثظ ثبظٕ٘بیی ٚ تِٛیس زض زیٍطاٖ ثب ٔؿبٚی عٛض ثٝ

ٚی زض  ٍ٘بٜ اظ وٙیٓ. اػٕبَ ذٛیف ثسٖ ٚ چٟطٜ ثط آٔیع ٔٛفمیت ٚ ٔساْٚ ٘ظبضتی ثبقیٓ

 ٔحیظ ٞطچٝ ٚ قٛیٓ ٔی ذٛیف ثسٖ عطاحی ٔؿئَٛ اظ پیف ثیف  ٔب» ز٘یبی ٔؼبنط

 ٔؿئِٛیت ایٗ فكبض ثبقس، ٌطفتٝ فبنّٝ ثیكتط ؾٙتی یخبٔؼٝ اظ ٔب اختٕبػی ٞبی فؼبِیت

 ٞٛیت اظ ٚخٟی ٞٓ ثس٘ی وطزاضٞبی ٚ ظبٞطی ٕ٘بی وٙیٓ؛ أطٚظٜ ٔی احؿبؼ ثیكتط ضا

 ػٙبنط ٚ ٘یطٚٞب یٚؾیّٝ ثٝ وٝ قسٜ فطزی ٞٛیت اثطاظ یٚؾیّٝ ٞٓ ٚ اؾت اختٕبػی

 فكبض، ٞبی ٌطٜٚ تأثیط تحت ٔب ضٚظٌبض زض ِجبؼ ٚ ٔس؛ «اؾت قسٜ تمٛیت اختٕبػی

 ٔطٚج ثیكتط وٝ اؾت ػٛأّی زیٍط ٚ التهبزی اختٕبػی، أىب٘بت تدبضی، ٞبی آٌٟی

 ػهط زض (.87-86: 1382)ٌیس٘ع،  ٞبی فطزی تب تفبٚت ٞؿتٙس اخجبضی اؾتب٘ساضزٞبی

ٚ ثؼضی اظ ا٘ٛاع ٕ٘بٞبی ظبٞطی ٚ  قٛ٘س یی ٔاختٕبػ یا عٛض فعایٙسٜ ط ٔب ثٝپیى ٔسضٖ

ثسیٗ ٔؼٙی وٝ زضؾت ثطػىؽ  .بثسی یوطزاضٞبی ثس٘ی ا٘ؿبٖ ػهط ٔسضٖ إٞیت ٚیػٜ ٔ

ٞب  ٞٛیت قرهی آٖ زٞٙسٜ ػهط ٔبلجُ ٔسض٘یتٝ، ٕ٘بی ظبٞطی افطاز لجُ اظ آ٘ىٝ ٘كبٖ

ثٝ ٔس ٞٓ ثٙبثطایٗ ٔسٌطایی ٚ تٛخٝ ٞب ثٛزٜ اؾت؛  ثیبٍ٘ط ٞٛیت اختٕبػی آٖ ،ثبقس

تٛا٘س یىی اظ ػٙبنط تكرم ٚ حضٛض زض اختٕبع ثبقس؛ ظیطا ایٗ أط ثیبٍ٘ط ٞٛیت  ٔی

ٌفتٝ ٌیس٘ع زض ػهط ٔسض٘یتٝ ٕ٘بی ظبٞط ٚ اؾت. اظ عطف زیٍط ثٝ ٞب آٖاختٕبػی 

ای ٔتفبٚت ثب ٌٛ٘ٝوٛقس ثٝثٙبثطایٗ ٞطوؿی ٔی؛ ثیٙی ٘یؿتوطزاضٞبی ٔب لبثُ پیف

 تفبٚت ایدبز وٙس. ٞب آٖٙس تب ثب ؾبیط افطاز خبٔؼٝ ضفتبض و

ی ٔتٛؾظ خسیس ٞبی انّی فطًٞٙ عجمٝخٛیی ضا یىی اظ ٚیػٌیِصت 1ثٛضزیٛ

خٛیی زازٜ اؾت. اذالق پیكیٗ وبض ٚ ضیبضت خبی ذٛز ضا ثٝ ِصت وٝٗ یازا٘ؿت.  ٔی

                                                           
1- Bourdieu 
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زا٘س. ثب اتربش ؾجه ضا اؾبؾبً ثركی اظ ثبظی تٕبیعٌصاضی ٔی «اذالق تفطیح»ثٛضزیٛ 

اـ تٛا٘س ذٛز ضا اظ ضلجبی اختٕبػیخسیس ٔی خٛیی، ایٗ عجمٝجتٙی ثط ِصتظ٘سٌی ٔ

تٛا٘س ی حبوٓ ٔیقٙبذتی ثب عجمٝٔتٕبیع وٙس ٚ ثب اثعاض ٔربِفت ٔؿتمیٓ اذاللی ٚ ظیجبیی

 ذٛاؾت وٝٔیثٛضزیٛ (. 36:1392ٌطٚ٘ٛ، ) ثىكسی ٔكطٚع غبِت ضا ثٝ چبِف ؾّیمٝ

ٔٙعِتی اظ اٍِٛٞبی ذبل ٔهطف  یٞب وٝ ٌطٜٚ یا ٔفْٟٛ ٔٙعِت اختٕبػی ٚ اؾتفبزٜ

ضاٞی ثطای ٔدعا وطزٖ ضٚـ ظ٘سٌی یىی اظ زیٍطی وٙٙس ضا ثب ایٗ ایسٜ تطویت   ٔثبثٝ ثٝ

ٞبؾت. ثٛضزیٛ ٔؼتمس اؾت وٝ  ٚ اضظـ ٞب سٜیٞب، ٕ٘بزٞب، ا وٙس وٝ ٔهطف ٔتضٕٗ ٘كب٘ٝ

تحّیُ وطز  زاض كٝیض یه زؾتٝ اظ ٘یبظٞبی اظ ٘ظط ظیؿتی ءػٙٛاٖ اضضب ٔهطف ضا ٘جبیس ثٝ

 (.97:1381، )ثبوبن

 ّای پژٍّصتثییي فرضیِ

وٝ ثط ضٚی پػٚٞف حبضط زض پی پبؾد ثٝ زٚ ؾؤاَ انّی ثٛزٜ اؾت: اَٚ ایٗ

وٝ اظ ثیٗ ٔمیبؼ ٔسٌطایی، ٔٛلؼیت خٛا٘بٖ قٟط یعز زض ودب لطاض زاضز؟ ٚ زْٚ ایٗ

ٔٙف ٚ ٕٞٙٛایی ٔتغیطٞبی زیٙساضی، زِجؿتٍی ثٝ ذب٘ٛازٜ، ٔسٌطایی ذب٘ٛازٜ، 

یه ثیكتط وساْ یی ٔؼٙبزاض زاقتٝ ٚ قست ضاثغٝیه ثب ٔسٌطایی ضاثغٝاختٕبػی، وساْ

 اؾت؟

ی تطویجی ٚ چٙس ٔتغیطٜ زض لبِت ٔسَ ٞبی پػٚٞف ٔجتٙی ثط یه فطضیٝفطضیٝ

نٛضت خساٌب٘ٝ، ی فطضیبت ثٝخبی اضائٝی ؾبذتبضی اؾت؛ زض ایٗ ٔسَ ثٝٔؼبزِٝ

(. ثط ایٗ ٔجٙب ا٘تظبض 1388قٛٔبذط ٚ ِٛوؽ، ) قٛزسَ اضائٝ ٔیفطضیبت زض لبِت یه ٔ

ضٚز وٝ ٔسٌطایی تبثؼی اظ زیٙساضی، زِجؿتٍی ثٝ ذب٘ٛازٜ، ٔسٌطایی ذب٘ٛازٜ، ٔٙف ٔی
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ٚ ٕٞٙٛایی اختٕبػی ثبقس؛ ٕٞچٙیٗ اثط زیٙساضی، زِجؿتٍی ثٝ ذب٘ٛازٜ، ٔسٌطایی 

نٛضت ٔؿتمیٓ میٓ ٚ ٔٙف ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ ٚ غیطٔؿتذب٘ٛازٜ ٚ ٕٞٙٛایی اختٕبػی ثٝ

 پػٚٞف زض لبِت ٔسَ ظیط ٔغطح قسٜ اؾت: ثبقس؛ ثط ایٗ اؾبؼ فطضیٝٔی

 
 : ػَاهل هرتثط تا هدگرایی1 ًوَدار

 رٍش تحقیق -4

ی ثبقس وٝ ثب ضٚـ پیٕبیكی ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ پطؾكٙبٔٝایٗ پػٚٞف اظ ٘ٛع وّٕی ٔی

ی قٟط ؾبِٝ 29تب  15ف ضا خٛا٘بٖ ی آٔبضی پػٚٞخبٔؼٝؾبذتٝ ا٘دبْ قسٜ اؾت؛ ٔحمك

٘فط اؾت؛  151927 ،1390ٞب ثطاؾبؼ ؾطقٕبضی ؾبَ یعز تكىیُ زاز٘س وٝ تؼساز آٖ

٘فط ثطآٚضز قس وٝ ثطای وبٞف ذغبی  384، 1حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ

 ٘فط زض ٘ظط ٌطفتٝ قس؛ 400ٞبی ٔرسٚـ، تؼساز ٌیطی ٚ خجطاٖ پطؾكٙبٕٔٝ٘ٛ٘ٝ

ای ای چٙسٔطحٌّٝیطی ذٛقٝٞب، اظ ٕ٘ٛ٘ٝض ضػبیت قطط تهبزفی ثٛزٖ آٖٔٙظٛ ثٝ

 AMOSٚ  20ی ٘ؿرٝ SPSSافعاض ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْاؾتفبزٜ قسٜ اؾت؛ ٕٞچٙیٗ زازٜ

 ، ٔٛضز تدعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٌطفت.22٘ؿرٝ

                                                           
1- Cohran 
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ؾبذتٝ اؾتفبزٜ قسٜ ی ٔحمكٞب اظ پطؾكٙبٔٝآٚضی زازٜزض پػٚٞف حبضط ثطای خٕغ

ٞبی ٔٛخٛز زض پطؾكٙبٔٝ اظ ٘ٛع ِیىطت عطاحی قس ٚ ثطٕٞیٗ اؾبؼ،  ٔمیبؼؾت؛ ا

ای زض عٛض تهٙؼی فبنّٝٞبی آٔبضی، ثٝٔٙظٛض ا٘دبْ آظٖٔٛؾغح ؾٙدف ٔتغیطٞب ثٝ

ا٘س؛ ٞبی پطؾكٙبٔٝ زاضای ضٚایی نٛضی ثٛزٜٔمیبؼذطزٜ ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت.

ظ ضٚـ تحّیُ ػبُٔ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٕٞچٙیٗ ضٚایی ؾبظٜ ٔتغیط ٚاثؿتٝ ثب اؾتفبزٜ ا

زؾت آٔسٜ اؾت وٝ ٌطفت ٚ ضطایت پبیبیی ٔؿتمُ ثب اؾتفبزٜ اظ آِفبی وطٚ٘جبخ ثٝ

 ثیٙیٓ:٘تبیح آٖ ضا زض خساَٚ ظیط ٔی

 هتغیرّای هستقل آلفای کرًٍثاخضریة سطح سٌجص ٍ : 1دٍل ج

 ًَع هتغیر هتغیر
تؼداد 

ّاگَیِ  
 آلفای کرًٍثاخ سطح سٌجص

اختٕبػیٕٞٙٛایی  ایفبنّٝ 5 ٔؿتمُ   75/0  

ایفبنّٝ 6 ٔؿتمُ زِجؿتٍی ثٝ ذب٘ٛازٜ  85/0  

خٛییٔٙعِت ایفبنّٝ 5 ٔؿتمُ   72/0  

ٌطاییٔهطف ایفبنّٝ 5 ٔؿتمُ   76/0  

ٔساضاٌ٘ٝیطی اذاللی فطاغتخٟت ایفبنّٝ 9 ٔؿتمُ   63/0  

ایفبنّٝ 19 ٔؿتمُ ٔٙف  74/0  

ایفبنّٝ 9 ٔؿتمُ زیٙساضی  85/0  

طایی ذب٘ٛازٜٔسٌ ایفبنّٝ 6 ٔؿتمُ   87/0  

وٝ ثیبٍ٘ط وفبیت  ثبقسٔی 922/0ثطاثط ثب  KMO، ٔمساض 2ثط اؾبؼ خسَٚ قٕبضٜ 

زٞس ثیٗ ( ٘كبٖ ٔی> 001/0Pػالٜٚ ٔؼٙبزاضی آظٖٔٛ ثبضتّت )ٕ٘ٛ٘ٝ تحمیك اؾت؛ ثٝ

ثب  ٔتغیطٞب ٕٞجؿتٍی ٚخٛز زاضز. تحّیُ ػبّٔی تأییسی ثب چطذف ٚاضیٕبوؽ زض ٟ٘بیت

ػبُٔ ٔسٌطایی اػتطاضی، فطاغتی ٚ ٞٛیتی  3ٞبی ٔسٌطایی، آیتٓ اظ ٌٛیٝ 1حصف 
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 ٔسٌطایی ضا تجییٗ وٙٙس. زضنس اظ ٚاضیب٘ؽ ؾبظٜ 25/51تأییس قس٘س وٝ لبزض٘س 

 : تؼییي رٍایی ٍ پایایی هقیاس هدگرایی2 جدٍل

 آیتن
 

 ّاػاهل
هقدار 
 ٍیژُ

ٍاریاًس 
 ضدُتثییي

 َیتیّ فراغتی اػتراضی آلفا

 ٚظٖ ػبّٔی ٚظٖ ػبّٔی ٚظٖ ػبّٔی هدگرایی

ٞطوؽ وٝ ثٝ ٔس تٛخٝ ٘ىٙس، اٚ 
 زا٘ٓ. ٔب٘سٜ ٔی ضا فطزی ػمت

588/0 

 

 

06/4 31/20 82/0 

پیطٚی اظ ٔس اثعاضی زض زؾت ٔٗ 
 ثطای ٔربِفت ثب خبٔؼٝ اؾت.

801/0 

ثب پیطٚی اظ ٔس احؿبؼ تٕبیع اظ 
 وٙٓ.زیٍطاٖ ٔی

585/0 

سَ ِجبؼ ٔٗ اػتطاضی ثٝ ٔ
 ٞبی خبٔؼٝ اؾت.اضظـ

769/0 

ٞطچٝ ثیكتط اظ ٔسٞبی ضٚظ تمّیس 
 تطْ.وٙٓ، ٔحجٛة

510/0 

ٞبی اػتطاضی خسیس ثٝ ٔٛؾیمی
 زٞٓ.ضان ٚ ضح ظیبز ٌٛـ ٔی

499/0 

ثطای ٘كبٖ زازٖ آظازی ذٛز اظ 
 وٙٓ.ٔس ضٚظ پیطٚی ٔی

558/0 

ٔٗ اظ ٔسَ ٔٛ ٚ ِجبؼ ثبظیٍطاٖ 
 وٙٓ.ٞب تمّیس ٔیٚ ذٛا٘ٙسٜ

 

562/0 

42/3 10/17 81/0 

ٞبی ٔٗ پیطٚی یىی اظ ؾطٌطٔی
 اظ ٔس اؾت.

579/0 

اذجبض  ٔغبِؼٝزض اٚلبت فطاغت ثٝ 
 پطزاظْ. ٔی ٞب ٚ ٔدالت ٔسقجىٝ

715/0 

ٔسَ ٔٛٞبی ذٛز ضا ٔغبثك 
 وٙٓ.آذطیٗ ٔس ضٚظ ا٘تربة ٔی

619/0 
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-ِجبؾی وٝ ٔسـ ضفتٝ ثبقس، ٕ٘ی

 پٛقٓ.
618/0 

پیطٚی اظ ٔس ثطای ٔٗ یه ٘ٛع 
 ؾطٌطٔی اؾت.

535/0 

وٙٓ زیٍطاٖ ضا ثٝ  ؾؼی ٔی
 اؾتفبزٜ اظ ٔس تكٛیك وٙٓ.

417/0 

 یٚؾیّٝثب خّت تٛخٝ زیٍطاٖ ثٝ
 وٙٓ.ِجبؼ احؿبؼ غطٚض ٔی

 

546/0 

76/2 83/13 73/0 

صیطفتٝ قسٖ زض خٕغ ثطای پ
-اظ ٔس ضٚظ پیطٚی ٔی زٚؾتبٖ

 وٙٓ.

619/0 

ی ٘ٛع ثٝ لضبٚت زیٍطاٖ زضثبضٜ
 پٛقف ٚ آضایكٓ إٞیت ٔیسٞٓ.

716/0 

زؾت آٚضزٖ قرهیت  ثطای ثٝ
 وٙٓ.اظ ٔس ضٚظ پیطٚی ٔی

514/0 

ٔسَ ِجبؼ ٚ ٔٛی ذٛز ضا ٔغبثك 
 وٙٓ.ثب زٚؾتب٘ٓ ا٘تربة ٔی

467/0 

ی پٛقف ٚ آضایف ذٛز ضا قیٜٛ
ٕٞب٘ٙس افطاز ٔؼطٚف ا٘تربة 

 وٙٓ. ٔی
503/0 

خٟت ٔتٙبؾت  KMOآظٖٔٛ 
 ثٛزٖ ا٘ساظٜ ٕ٘ٛ٘ٝ

922/0 

خٟت زضؾت  Bartlettآظٖٔٛ 
 ٞبثٛزٖ تفىیه ػبُٔ

000/0Sig= 190DF= 
8/2786Chi- 

Square= 
ضطیت آِفبی وطٚ٘جبخ وُ 

 ٔمیبؼ ٔسٌطایی
90/0 
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 ّایافتِ -5

زضنس ظٖ ثٛز٘س؛  47زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ٔطز ٚ  53پبؾرٍٛ،  400ٔدٕٛع  اظ

ٔٛضز  زضنس ٔتأُٞ ثٛز٘س. ثیكتط افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ 5/20زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ٔدطز ٚ  5/79

زضنس حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا تكىیُ  5/31ٔغبِؼٝ زاضای تحهیالت ِیؿب٘ؽ ٞؿتٙس وٝ 

زضنس اظ افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ ضا  3/23زضنس زاضای تحهیالت فٛق زیپّٓ  ٚ  3/9زٞٙس؛  ٔی

زضنس یؼٙی  35ثبقٙس؛ زٞٙس وٝ زاضای تحهیالت زیپّٓ ٔیپبؾرٍٛیب٘ی تكىیُ ٔی

ٞعاض تب یه ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ ضا ٌعاضـ وطزٜ ا٘س؛  500ثیكتط پبؾرٍٛیبٖ زضآٔس ثیٗ 

 3/15ٞعاض تٛٔبٖ،  500تب  0زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زاضای زضآٔس ثیٗ  3/4ٕٞچٙیٗ 

زضنس ثیٗ  8/21ٔیّیٖٛ تب یه ٔیّیٖٛ ٚ پب٘هس ٞعاض تٛٔبٖ،  زضنس زضآٔس ثیٗ یه

زضنس زٚ ٔیّیٖٛ تب زٚ ٔیّیٖٛ ٚ  3/6یه ٔیّیٖٛ ٚ پب٘هس ٞعاض تب زٚ ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ، 

 ثبقٙس.زضنس زاضای زضآٔس زٚ ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ ثٝ ثبال ٔی 6پب٘هس ٞعاض تٛٔبٖ ٚ 

زضنس  3/18 زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ثبال، 6/4ٔیبٍ٘یٗ قبذم وّی ٔسٌطایی 

ٕٞچٙیٗ ٚضؼیت اثؼبز آٖ ثسیٗ قطح اؾت:  زضنس پبییٗ ثٛزٜ اؾت؛ 1/77ٔتٛؾظ ٚ 

 3/85زضنس ٔتٛؾظ ٚ  8/9 زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ثبال، 5ٔیبٍ٘یٗ ٔسٌطایی اػتطاضی 

 19زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ثبال،  8/8زضنس پبییٗ ثٛزٜ اؾت؛ ٔیبٍ٘یٗ ٔسٌطایی فطاغتی 

 5/11ثٛزٜ اؾت؛ ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔسٌطایی ٞٛیتی  زضنس پبییٗ 3/72زضنس ٔتٛؾظ ٚ 

زضنس پبییٗ ثٛزٜ اؾت. زض  6/62زضنس ٔتٛؾظ ٚ  31زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ثبال، 

 تٛاٖ ٌفت وٝ خٛا٘بٖ قٟط یعز، زاضای ٔسٌطایی پبییٙی ٞؿتٙس.ٔدٕٛع ٔی
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 تحلیل هدل ٍ آزهَى فرضیِ

ٖ ثط ٔجٙبی زٚ ٔؼیبض ثٝ تٛای تحمیك ضا ٔیػٙٛاٖ فطضیٝقسٜ ثٝتحّیُ ٔسَ تسٚیٗ

تطیٗ ٘تبیح حبنُ ثٝ قطح ٞبی وّی ٚ خعئی. ثسیٗ تطتیت ٟٔٓا٘دبْ ضؾب٘س؛ قبذم

 ظیط اؾت:

زٞس وٝ ٔسَ اظ ثطاظـ ٘ؿجتبً ذٛثی ثطذٛضزاض  ٞبی ثطاظـ ٔسَ ٘كبٖ ٔی قبذم. 1

اظ ٔٙظٛض ثطضؾی ثطاظـ ٔسَ پیكٟٙبزی چٙس قبذم ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفت.  اؾت. ثٝ

وبی ٘ؿجی  اظ قبذم ٔطثغٌیطز،  وبی تحت تأثیط حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ لطاض ٔی طثغآ٘دب وٝ ٔ

آیس( اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. قبذم  زؾت ٔیثٝآظازی  وبی ثط زضخٝ )وٝ اظ تمؿیٓ ٔطثغ

آیس. قبذم زیٍطی ثب ػٙٛاٖ  حؿبة ٔیقسٜ وٝ ٔغّٛة ثٝ 19/3وبی ٘ؿجی ثطاثط  ٔطثغ

تغییطات قبذم ٔصوٛض ثیٗ  ی٘یع ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت. زأٙٝ قبذم ٘یىٛیی ثطاظـ

ثبقس ثیبٍ٘ط ثطاظـ ثٟتط  تط یهقسٜ ثٝ یه ٘عز نفط ٚ یه اؾت، ٞط چٝ ٔمساض ٔحبؾجٝ

 یٕٞچٙیٗ ضیكٝ ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت. 95/0ٔؼبزَ  GFIٔسَ اؾت. زض ٔسَ حبضط، 

( ثبقس 8/0)زض ثطذی ٔٙبثغ وٕتط اظ  1/0ذغبی ٔیبٍ٘یٗ ٔدصٚضات تمطیت ثبیس وٕتط اظ 

٘یع  CFI ،NFI ،NNFI ٚ IFI یٞب اؾت. ٔیعاٖ ٔؤِفٝ 07/0قسٜ ثطاثط  اضائٝوٝ زض ٔسَ 

ٚ  90/0، 90/0، 93/0ثبقس وٝ زض ٔسَ تحت ثطضؾی ثٝ تطتیت ثطاثط  9/0ثبیس ثیكتط اظ 

وٝ تٛاٖ ٌفت  ٔی آٔٛؼافعاض  ٞبی ٘طْ ٞب ٚ ذطٚخی اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ قبذم 93/0

 ٔسَ اظ ثطاظـ ٔغّٛثی ثطذٛضزاض اؾت.

ی ٘ظطی ٚ تدطثی ٔٛخٛز، قسٜ ثط ٔجٙبی پیكیٙٝسَ ؾبذتبضی تسٚیٗ. زض 2ٔ

ٞبی ٔسٌطایی ذب٘ٛازٜ، ٔٙف ٚ ٕٞٙٛایی اختٕبػی زٞس وٝ ؾبظٜتطیٗ ٘تبیح ٘كبٖ ٔی ٟٔٓ
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وٝ تطتیت ثیكتطیٗ تأثیطات ٔؿتمیٓ ٚ غیطٔؿتمیٓ ضا ثط ضٚی ٔسٌطایی زاض٘س؛ زض حبِیثٝ

ٞب اؾت؛ ٞطچٙس وٝ اثط ایٗ ط اظ ؾبیط ؾبظٜتاثط زیٙساضی ٚ زِجؿتٍی ثٝ ذب٘ٛازٜ ضؼیف

 زٚ ٔتغیط ٞٓ ٕٞب٘ٙس ؾبیط ٔتغیطٞبی زیٍط تفبٚتكبٖ ثب نفط ٔؼٙبزاض اؾت.

ٞبی ٔسٌطایی ٚ ٔٙف ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفتٙس ٚ ٌیطی ثطای ؾبظٜٞبی ا٘ساظٜ. ٔس3َ

ٚؾیّٝ ثٝ قسٜٞبی تسٚیٗزٞس وٝ اػتجبض ٔسَتفبٚتكبٖ ثب نفط ٔؼٙبزاض ثٛز ٚ ایٗ ٘كبٖ ٔی

 ٞب ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت.زازٜ

 ترازش ترای هدل ساختاری هدگرایی ّایضاخص: 3 جدٍل

ّاتٌدی ضاخصگرٍُ ًام ضاخص اختصار هدل ترازش  

GFI>%90 95/0  GFI قبذم ٘یىٛیی ثطاظـ 
ٞبی ثطاظـ قبذم

AGFI>%90 91/0 ٔغّك  AGFI 
قبذم ٘یىٛیی ثطاظـ 

قسٜانالح  

NNFI>%90 90/0  NNFI ٜقبذم ثطاظـ ٞٙدبض ٘كس 

ٞبی ثطاظـ قبذم

 تغجیمی
NFI>%90 90/0  NFI ٜقبذم ثطاظـ ٞٙدبض قس 

CFI>%90 93/0  CFI قبذم ثطاظـ تغجیمی 

IFI>%90 93/0  IFI قبذم ثطاظـ افعایكی 

زضنس 50ثبالتط اظ   58/0  PNFI 
قبذم ثطاظـ ٔمتهس ٞٙدبض 

 قسٜ

ٞبی ثطاظـ قبذم

 ٔمتهس
RMESA<%10 07/0  RMESA 

ی ٔیبٍ٘یٗ ٔطثؼبت ضیكٝ

 ذغبی ثطآٚضز

5ٔمساض ظیط   19/3  CMIN/DF 
وبی اؾىٛئط ثٟٙدبض قسٜ ثٝ 

 زضخٝ آظازی
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زضنس اثطٌصاضی  52زٞس وٝ ٔتغیط ٔسٌطایی ذب٘ٛازٜ ثب ٘تبیح خسَٚ پبییٗ ٘كبٖ ٔی

زضنس  36عٛضی وٝ ایٗ ٔتغیط زاضای ثبقس؛ ثٝوُ، زاضای ثیكتطیٗ تأثیط ثط ٔسٌطایی ٔی

زضنس اثطٌصاضی وُ،  47زضنس اثط غیطٔؿتمیٓ اؾت. ٔتغیط ٔٙف ثب  16اثط ٔؿتمیٓ ٚ 

زضنس اثط ٔؿتمیٓ ٚ ثسٖٚ اثط  47عٛضی وٝ ایٗ ٔتغیط زاضای  ضتجٝ زْٚ ضا زاضز؛ ثٝ

زضنس اثطٌصاضی وُ، ؾٛٔیٗ ٔتغیط  26ثبقس؛ ٔتغیط ٕٞٙٛایی اختٕبػی ثب غیطٔؿتمیٓ ٔی

زضنس اثط  13زضنس اثط ٔؿتمیٓ ٚ  13ٔتغیط زاضای  ثبقس؛ ایٗزض ایٗ تحّیُ ٔؿیط ٔی

زضنس اثطٌصاضی وُ، چٟبضٔیٗ ٔتغیط  19ثبقس؛ ٔتغیط زیٙساضی ثب غیطٔؿتمیٓ ٔی

نٛضت ٔٙفی زضنس غیطٔؿتمیٓ ثٝ 9زضنس اثط ٔؿتمیٓ ٚ  10ثبقس؛ ایٗ ٔتغیط زاضای  ٔی

ایٗ ٔتغیط زاضای  ثبقس؛ آذطیٗ ٔتغیط زض ایٗ تحّیُ ٔؿیط، زِجؿتٍی ثٝ ذب٘ٛازٜ اؾت؛ٔی

نٛضت ثبقس؛ تأثیطٌصاضی ایٗ ٔتغیط ثٝزضنس اثط ٔؿتمیٓ ٚ ثسٖٚ اثط غیطٔؿتمیٓ ٔی 14

 ثبقس.ٔٙفی ٔی

 ی اثرات هستقین ٍ غیرهستقین هتغیرّای هستقل تحقیق تر هدگرایی: ًتایج هحاسث4ِ جدٍل

 ًام هتغیر
 ضرایة اثر

 کل
 اثر غیرهستقین اثر هستقین

 523/0* 164/0** 359/0** ٔسٌطایی ذب٘ٛازٜ

 469/0* - 469/0* ٔٙف

 257/0** 131/0** 126/0* ٕٞٙٛایی اختٕبػی

 -187/0* -089/0* -098/0* زیٙساضی

 -143/0** - -143/0** زِجؿتٍی ثٝ ذب٘ٛازٜ

 زضنس 95زضنس          * ٔؼٙبزاض زض ؾغح  99** ٔؼٙبزاض زض ؾغح  
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Chi–square = 693/92          df = 29            P = 000/0           RMESA = 07/0  

 : هدل ساختاری ػَاهل هرتثط تا هدگرایی2 ًوَدار

 گیریتحث ٍ ًتیجِ -6

ایٗ تحمیك ثب ٞسف ثطضؾی ٔتغیطٞبی خبٔؼٝ قٙبذتی ٔطتجظ ثب ٔسٌطایی زض ٔیبٖ 

یٗ طتٓ ٔسٌطایی ذب٘ٛازٜ، ٟٔٚ ٔسَ،  ٞبٝ خٛا٘بٖ ا٘دبْ قس. ثطاؾبؼ ٘تبیح آظٖٔٛ فطضی

ٔتغیط اختٕبػی ٔطتجظ ثب ٔسٌطایی خٛا٘بٖ ٔٛضز ٔغبِؼٝ اؾت. ثٝ ػجبضت زیٍط، ٞطچٝ 
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تجغ آٖ ثیكتط ذٛاٞس قس؛  ی قرم ٔسٌطاتط ثبقٙس، ٔیعاٖ ٔسٌطایی زض فطز ثٝذب٘ٛازٜ

وٝ ثط ٘مف  (1391) ( ٚ وطثبؾیب1390ٖ) ٞبی ٔٛؾٛی ٚ ٕٞىبضاٖایٗ ٘تبیح ثب یبفتٝ

ا٘س، ٕٞرٛا٘ی زاضز. خٛاٖ ایطا٘ی ثب ٚخٛز حضٛض  زٜذب٘ٛازٜ زض ٔسٌطایی تأویس وط

ی ذٛزضا ٞب فاظ وٙ ایٝ ٟ٘بزٞب ٚ ػٛأُ ٔحیغی ٔرتّف، ٕٞچٙبٖ ثرف لبثُ ٔالحظ

ٙس. ذب٘ٛازٜ ٞٓ تأٔیٗ وٙٙسٜ ٘یبظٞبی ٔبزی ٚ ػبعفی و ٔیتحت تأثیط ذب٘ٛازٜ تٙظیٓ 

ذب٘ٛازٜ ٚ ضٚز. ٞطچٝ  اؾت ٚ ٞٓ تؼییٗ وٙٙسٜ ثؿیبضی اظ اٍِٛٞبی وٙف ثكٕبض ٔی

وٙس ٚ ٕٞیٗ ثٛیػٜ ٚاِسیٗ، ز٘جبِٝ ضٚی اظ ٔس ثیكتط ثبقس، فطز اظ ذب٘ٛازٜ اٍِٛثطزاضی ٔی

قٛز. چٙب٘چٝ ٚاِسیٗ ٚ ذب٘ٛازٜ ٍ٘طقی ٔسٌطایب٘ٝ زاقتٝ أط ثبػث ٔسٌطایی ثیكتط اٚ ٔی

ٔٙفی  اظ ؾٛی زیٍط، ضاثغٝ ٛز.ق ٔیثبقٙس، ظٔیٙٝ ٔسٌطایی فطظ٘س ذب٘ٛازٜ ٘یع تمٛیت 

ٞطچٝ فطز زِجؿتٍی ثیكتطی ثٝ ِجؿتٍی ثٝ ذب٘ٛازٜ ٚ ٔسٌطایی ٔكبٞسٜ قس؛ ثیٗ ز

ذٛز زاقتٝ ثبقس، ٔسٌطایی وٕتطی زاضز؛ ایٗ یبفتٝ ثب ٘تبیح تحمیك ٔٛؾٛی ٚ  ذب٘ٛازٜ

(، ٕٞرٛا٘ی زاقت؛ ایٗ ٔحممبٖ ٞٓ زض تحمیك 1391( ٚ وطثبؾیبٖ )1390ٕٞىبضاٖ )

ٟٕی زض ٔسٌطایی قرم زاضز؛ زِجؿتٍی ذٛز ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ ذب٘ٛازٜ، ٘مف ٔ

تٛا٘س ػبّٔی زض ٔسٌطایی وٕتط ثبقس؛ قبیس یىی اظ ػٛأُ آٖ، ثٝ ذب٘ٛازٜ ٔی

ٛز. اظ ق ٔیٞبی ذب٘ٛازٜ ثبقس وٝ ثبػث خٌّٛیطی اظ ٔهطف ٚ ٔسٌطایی ثیكتط  اضظـ

ضؾس افطازی وٝ ٔٛضٛػبت ٟٕٔی ثطای زَ ثؿتٗ ٚ ػّك ذبعط  ؾٛیی ٘یع ثٝ ٘ظط ٔی

ٙٙس. زِجؿتٍی ثٝ ذب٘ٛازٜ، زض و ٔییبثی اظ عطیك ٔس احؿبؼ  ظ وٕتطی ثٝ ٞٛیتزاض٘س، ٘یب

ٚالغ ٘كبٖ زٞٙسٜ إٞیت ایٗ ٟ٘بز زض ٞٛیت یبثی فطز اؾت. وٙكٍطا٘ی وٝ زض فضبی 

ؾبِٓ ذب٘ٛازٜ ٞٛیت ذٛز ضا ٔی یبثٙس، ٘یبظ چٙسا٘ی ثٝ ٔسٌطایی ثطای وؿت ٞٛیت 

ٛز وٝ ق ٔیٝ اػتطاو ٚ فطاغت ٔطتجظ ٘ساض٘س. ضٕٗ ایٙىٝ ثركی اظ اثؼبز ٔسٌطایی ث
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 ذب٘ٛازٜ زض وبٞف ایٗ ٘یبظٞب ٘مف ٔحٛضی زاضز.

ٌطایی اٍِٛی ٔسٌطایی زض ذب٘ٛازٜ زض وٙبض ٔهطف ٌطایی تجّٛض ٔی یبثس. ٔهطف

ذبل  ػالئٌٓطایی ثب ٕ٘بزٞب ٚ زض ٚالغ ثیف اظ حس ٘یبظ ٔهطف وطزٖ اؾت؛ ٔهطف

  ٔثبثٝ ثٝٞب ٚ آَت، تفىطات ٚ ایسٜؾجه ظ٘سٌی، تٕبیال وٙٙسٜذٛز أطٚظٜ ثیبٖ

وٙٙسٜ ٞٛیت ػبٔالٖ آٖ اؾت. زض ػهط حبضط افطاز تٕبیُ زاض٘س ٞٛیت ذٛز ثبظٕ٘بیی

ذهٛل وٙٙس ثب ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٚ تٙٛع ٔهطف، ثٝضا ثب وبالٞب ٚ ذسٔبتی وٝ ٔهطف ٔی

)ٔٛؾٛی ٚ  ٔهطف وبالٞب یب ذسٔبتی وٝ ٘بْ ٚ ٔبضن ٔكٟٛض زاض٘س، ٔؼطفی وٙٙس

ٌطایی ٚ ٔسٌطایی ٔكبٞسٜ قس. (. زض ایٗ تحمیك ضاثغٝ ٔثجتی ثیٗ ٔهطف1391 احٕسی،

یبثی ثبقس، قرم ضٚ ثٝ ٞطچٝ فطز ثیكتط ٔهطف وٙس ٚ ایٗ ٔهطف ثطای ٞٛیت

( ٕٞرٛا٘ی 2006ایٗ یبفتٝ ثب ٘تیدٝ تحمیك پبضن ٚ فٛض٘ی )آٚضز. ٔسٌطایی ثیكتطی   ٔی

ضاثغٝ ٔؼٙبزاضی ثب ٔسٌطایی ٘كبٖ ػالٜٚ ثط ٔهطف ٌطایی، ٔٙعِت خٛیی ٘یع  زاقت.

زؾت آٚضزٖ ٔٙعِت ثبال زض خبٔؼٝ ٌطایف فطز ثطای ثٝخٛیی زاز. ٔٙظٛض اظ ٔٙعِت

ٞبیی وٝ فطز ثطای اؾت؛ ایٗ ٔتغیط ضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض ثب ٔسٌطایی زاضز. یىی اظ ضاٜ

یبفتٝ ثب ایٗ وٙس، ٔسٌطایی ثیكتط اؾت. زؾت آٚضزٖ ٔٙعِت ثبال زض خبٔؼٝ ا٘تربة ٔیثٝ

(، ٕٞرٛا٘ی زاضز؛ ایٗ ٔحممبٖ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ 2013) ی تحمیك اَ زیٗ ٚ اَ نحٗ٘تیدٝ

ٌطایی ٚ  ٔهطف فطز ثٛزٖ، ػبّٔی زض ٔسٌطایی اؾت. ضؾیس٘س وٝ ٘یبظ ثٝ ٔٙحهطثٝ

ٔٙعِت خٛیی ثٝ ػٙبٖٚ اثؼبزی اظ ٔٙف تؼطیف قس٘س. ػالٜٚ ثط آٖ خٟت ٌیطی اذاللی 

ؾٕت وبض یب تفطیح تٛا٘س ثٌٝیطی اذاللی فطز ٔیخٟت ٘یع اظ إٞیت ثطذٛضزاض اؾت.

ٔساضا٘ٝ ثیكتطی زاقتٝ ثبقس، ٔسٌطایی زض ٌیطی اذاللی فطاغتثبقس؛ ٞطچٝ فطز خٟت

ایٗ یبفتٝ ثب اٚ ثیكتط اؾت؛ ظیطا ٔحٛض ظ٘سٌی چٙیٗ قرهی فطاغت ٚ تفطیح اؾت. 
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ٗ ٔحممبٖ، ٞٛیت ٘ظط ای(، ٕٞبًٞٙ ثٛز؛ ث2012ٝی تحمیك ٞٛضیٍبٖ ٚ ثٌٛٛض )٘تیدٝ

ٔهطف ٌطایی، ٔٙعِت خٛیی ٚ  ذطیساضاٖ تفطیحی ثبػث ٔسٌطایی ثیكتط ذٛاٞس قس.

 ثٝٞس. ز ٔیخٟت ٌیطی اذاللی، زض وٙبض یىسیٍط، ٔٙف اختٕبػی وٙكٍطاٖ ضا قىُ 

ی قٙبذتی ٚ طیٌ خٟتٚ  ٞب یػٌیٚٔٙف یب ػبزتٛاضٜ زض ٚالغ ثٝ ٔؼٙبی ٘ظط ثٛضزیٛ 

ٔب٘ٙس ٔٛتٛضی ؛ وٙس یٔزض ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ٞسایت ی فطز ضا ٞب وٙففطزی اؾت وٝ 

 ضفتبضٞب ٚٚ  طزیٌ یٔ، ؾبذتبضٞب ٚ ٔٛلؼیت قىُ ٞب ساٖیٔزضٚ٘ی اؾت وٝ زض اضتجبط ثب 

، ثٝ حضبض یبزآٚض «ٔٙف»اػتمبز زاضز وٝ  1ٌبفٕٗ .وٙس یٔی فطز ضا ٞسایت شائمٝ

ا٘تظبض زاقتٝ قٛز وٝ چٝ ٘ٛع ٘مكی ضا ثبیس اظ یه ٕ٘بیكٍط زض یه ٔٛلؼیت ٔؼیٗ  ٔی

(. افطاز 293-292: 1389)ضیتعض،  ٔأثب٘ٝ( )ثطای ٔثبَ، ؾجه ٚ عطظ ضفتبض پعقه ثبقٙس

ٔسٌطا ٘ٛػی اظ ٔٙف ضا زضٚ٘ی وطزٜ ا٘س وٝ ثٝ پیطٚی اظ ضفتبضٞبی ٘ٛ ٚٔتفبٚت زأٗ 

 ٔی ظ٘س.

ٞطچٝ قرم ثٝ ٔیعاٖ ثیكتطی زیٙساض ی ٔٙفی ثب ٔسٌطایی زاقت؛ زیٙساضی ضاثغٝ

ٞبی زیٙی وٝ تكٛیك ثٝ ػسْ ٔسٌطایی زض اٚ وٕتط ذٛاٞس قس؛ اضظـثبقس، ٔیعاٖ 

تٛا٘س ػبّٔی زض وبٞف ٔسٌطایی وٙٙس، ٔیاؾطاف، ٔهطف وٕتط، لٙبػت ٚ غیطٜ ٔی

قرم ثبقس؛ اظ عطفی زیٍط اظ آ٘دب وٝ اؾتفبزٜ اظ ثطذی ٔسٞبی آضایكی ٚ پٛقكی 

 فطاز وبٞف یبثس.ٔغبیط ثب زؾتٛضات زیٙی اؾت، ثب افعایف زیٙساضی، ٔسٌطایی ا

یٙسی اؾت وٝ عی آٖ، قرم احؿبؼ فكبض ذیبِی یب إٓٞٙٛایی یب ٕٞطٍ٘ی، فط

 زٞس ٚالؼی اظ ؾٛی ٌطٜٚ ٘ؿجت ثٝ ذٛزـ وطزٜ ٚ زض ٘تیدٝ، ضفتبض ذٛیف ضا تغییط ٔی

ی ٔؼٙبزاض ٚ ٔثجتی ثیٗ ٕٞٙٛایی (. ٘تبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ ضاثغ62:1380ٝ)ثیطٚ، 
                                                           
1- Goffman 
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 زاضز؛ ٞطچٝ افطاز ٕٞٙٛایی ثیكتطی ثب اعطافیبٖ ٚ خبٔؼٝاختٕبػی ٚ ٔسٌطایی ٚخٛز 

ٞبی ٞب ثیكتط ذٛاٞس ثٛز؛ ایٗ ٘تیدٝ ثب یبفتٝذٛز زاقتٝ ثبقٙس، ٔیعاٖ ٔسٌطایی زض آٖ

( ثٝ 2013(، ٕٞرٛا٘ی زاضز؛ ؾبٖ ٚ ٌٛ )1391) ( ٚ وطثبؾیب2013ٖ) تحمیك ؾبٖ ٚ ٌٛ

ٔسٌطایی اؾت؛ ٕٞچٙیٗ  ایٗ ٘ىتٝ زؾت یبفتٝ ثٛز٘س وٝ ٘فٛش ٕٞؿبالٖ ػبّٔی زض

 ٞبی ٕٞؿبَ ضا ػبّٔی زض ٔسٌطایی زا٘ؿتٝ ثٛز.(، فكبض ٌط1391ٜٚوطثبؾیبٖ )

٘تبیح تحمیك ٘كبٖ زاز ٔیعاٖ ٔسٌطایی خٛا٘بٖ یعز زض ؾغح ثبالیی لطاض ٘ساضز، ٔیعاٖ 

زیٙساضی آ٘بٖ ثبالؾت ٚ ٔیعاٖ ٔسٌطایی ذب٘ٛازٜ آ٘بٖ ثؿیبض ٘عزیه ٚ ٕٞبًٞٙ ثب 

ٛا٘بٖ اؾت؛ ایٗ أط ٘كبٖ اظ آٖ زاضز وٝ زضحبِی وٝ قٟط یعز زض ٔیعاٖ ٔسٌطایی خ

ٞبی ؾٙتی زض ایٗ قٟط اظ لسضت ثؿیبض ٚضؼیت ٌصاض ثٝ ؾط ٔی ثطز، أب ٕٞچٙبٖ اضظـ

 ثبالیی ثطذٛضزاض٘س ٚ ٔیعاٖ پبیجٙسی افطاز ثٝ ٞٙدبضٞب ثبالؾت. 

 ٌطزز:زض پبیبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح تحمیك، پیكٟٙبزات شیُ اضائٝ ٔی

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ زِجؿتٍی ثٝ ذب٘ٛازٜ زض ٔیبٖ خٛا٘بٖ قٟط یعز زض ؾغح ٔغّٛثی  -1

لطاض زاضز ٚ اظ ؾٛی زیٍط، ٔسٌطایی خٛا٘بٖ یعز ثب ٔسٌطایی ذب٘ٛازٜ ٕٞبًٞٙ 

اؾت الظْ اؾت آٌبٞی ٚاِسیٗ اظ ٔسٌطایی ٚ اثطات آٖ ثط ضٚی فطظ٘ساٖ آٟ٘ب، 

ح ایٗ تحمیك قبیس ثتٛاٖ ازػب ثیف اظ پیف ٔٛضز تأویس لطاض ٌیطز. ثطاؾبؼ ٘تبی

قىُ  «ذب٘ٛازٜ ٔسٌطا»وطز ػٕسٜ ٌطایف ثٝ ٔس زض ٔیبٖ خٛا٘بٖ زض اضتجبط ثب 

زض ایٗ ٔٛضٛع ٍ٘بٞی آٌبٞب٘ٝ زاقتٝ  ٞبٜ ٌیطز. ثٙبثطایٗ چٙب٘چٝ ذب٘ٛاز ٔی

تٛا٘ٙس زض ظٔیٙٝ  ثبقٙس، ضفتبض ذطیس ٚ ٔهطف ذٛز ضا ثٝ زضؾتی تٙظیٓ وٙٙس، ٔی

 ی خٛا٘بٖ ػّٕىطز ٔٙبؾت زاقتٝ ثبقٙس.ٔهطف ٚ وبٞف ٔسٌطای



 

 

 

 

24 ٍ94زمستان ، چهارم، شمارٌ ايلشىاسی سبک زودگی، سال  جامع 

 

تٛا٘س ٌطایی، ٔیتمٛیت ٔٙف ٔتؼبزَ زض ٔهطف ٚ ذطیس ٚ خٌّٛیطی اظ تدُٕ -2

ٕ٘بیی وبالٞب ٚ ػبُٔ ٟٕٔی زض وبٞف ٔسٌطایی خٛا٘بٖ ثبقس. پطٞیع اظ ثعضي

تٛا٘س ػبّٔی ٟٔٓ زض تمٛیت ایٗ ٔٙف زض ػسْ تجّیغ اؾطاف ٚ غیطٜ زض خبٔؼٝ ٔی

 خبٔؼٝ ثبقس.

 ثٝ ثبٚضٞبی زیٙی زض خٟت انالح ضفتبضٞبی ٔهطفب٘ٝ ٚ ٔسٌطایب٘ٝ تٛخٝ -3

ٔغبِؼٝ ٚ ثطخؿتٝ ؾبظی خٟت ٌیطی اذاللی وبضٔساض ٚ لٙبػت ٔساض زض قٟط  -4

 یعز

 پیكٍیطی اظ ٌؿتطـ فطًٞٙ تفبذط)فرطفطٚقی( زض ثؿتط ٔسٌطایی.  -5
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 هٌاتغ

ٖ ثب تبویس ثط قس (. خٟب٘ی1387) ازیجی، ٟٔسی؛ یعزذٛاؾتی، ثٟدت؛ فطٕٞٙس، ٟٔٙبظ −

-99، نم 3، قٕبضٜ فصلٌاهِ هطالؼات هلیٞٛیت اختٕبػی خٛا٘بٖ قٟط انفٟبٖ، 

118. 

ثطضؾی »(. 1393) اؾفیسا٘ی، ٔحٕسضحیٓ؛ ٘ظطی، ٔحؿٗ ٚ وطیٕی زاٚیدب٘ی، ٔطیٓ −

، فصلٌاهِ تحقیقات تازاریاتی ًَیي، «ضفتبض ذطیس اختٕبػی ٔس زض ثبظاض پٛقبن تٟطاٖ

 . 173-190، نم 13قٕبضٜ 

 وبضقٙبؾی  ٘بٔٝ پبیبٖ .تقدیرگرایی تِ راجغ پژٍّطی (.1373) حٕیسضضب ا٘ٛضی، −

 .عجبعجبیی تٟطاٖ ػالٔٝ زا٘كٍبٜ اضقس،

 .قیطاظٜ: تٟطاٖ ،ی ذؿطٚ نجٛضی. تطخٕٝهصرف (.1381) ثبوبن، ضٚثطت −

 .ویٟبٖ :ثبلط ؾبضٚذب٘ی، تٟطاٖی تطخٕٝ .فرٌّگ ػلَم اجتواػی (.1380) ثیطٚ، آِٗ −

. آى تر هؤثر ػَاهل ٍ ًَجَاًاى دیٌداری (.1380) ٔحٕستمی یغٕبیی،حكٕت −

 .عجبعجبیی تٟطاٖ ػالٔٝ اضقس، زا٘كٍبٜ وبضقٙبؾی ٘بٔٝپبیبٖ

ٔحؿٗ ثالثی،  . تطخٕٝضٌاسی در دٍراى هؼاصرًظریِ جاهؼِ(. 1389ضیتعض، خٛضج ) −

 ا٘تكبضات ػّٕی. تٟطاٖ:

 . تٟطاٖ: ویٟبٖ.م اجتواػیالوؼارف تطثیقی ػلَدایرُ(. 1377ٟٔط، ػّیطضب )قبیبٖ −

سازی هؼادلِ ای تر هدلهقدهِ(. 1388قٛٔبذط، ض٘ساَ ای؛ ِٛٔىؽ، ضیچبضز خی ) −

 قٙبؾبٖ.ٚحیس لبؾٕی، تٟطاٖ: خبٔؼٝ . تطخٕٝساختاری

ٞب زض تجّیغ ؾجه ظ٘سٌی غطثی ثب تأثیط ضؾب٘ٝ»(. 1391اوجط؛ ویب٘ب، ٞب٘یٝ )فطٍٞٙی، ػّی −
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، 5، قٕبضٜ لِ پاسداری فرٌّگی اًقالب اسالهیهج، «تأویس ثط اٍِٛی پٛقف غطثی

 .163-139نم 

، فصلٌاهِ هطالؼات اجتواػی ٍ رساًِ، «ضؾب٘ٝ ٚ ٔسٌطایی»(. 1391وطثبؾیبٖ، لبؾٓ ) −

 .102-72، نم 1قٕبضٜ 

 . تطخٕٝ ٔؿؼٛز ویب٘پٛض، تٟطاٖ: ٔطوع.ضٌاسی سلیقِجاهؼِ(. 1392ٌطٚ٘ٛ، یٛوب ) −

 ٔطوع. :تطخٕٝ ٔحؿٗ ثالثی، تٟطاٖ .ًیتپیاهدّای هدر (.1378)ٌیس٘ع، آ٘تٛ٘ی  −

 ، تطخٕٝ ٔٙٛچٟط نجٛضی، تٟطاٖ: ٘ی.ضٌاسیجاهؼِ (.1382ٌیس٘ع، آ٘تٛ٘ی ) −

، قٕبضٜ هجلِ تاًَاى ضیؼِ، «زذتطاٖ قیؼٝ ٚ تٟبخٓ فطٍٞٙی»(. 1387ٔعیٙب٘ی، ٔطیٓ ) −

 .57-37، نم 15

س زض ٔیبٖ ػٛأُ اختٕبػی ٌطایف ثٝ ٔ»(. 1387ٔؼیسفط، ؾؼیس؛ حمیمی، ػجساِحٕیس ) −

، نم 15ٚ  14، قٕبضٜ فصلٌاهِ هطالؼات جَاًاى، «ؾبِٝ تٟطا٘ی 29تب  15خٛا٘بٖ 

137-150. 

ظازٜ، فبعٕٝ ٔٛؾٛی، ؾیس ٔحٕس ػّی؛ ثٟجٛزی، ِیال؛ خٛازی اضخٕٙس، ٔطضیٝ ٚ ٚفبیی −

ٞبی ٔس ضٚی زا٘كدٛیبٖ زذتط ٔغبِؼٝ ٔٛضزی زا٘كٍبٜ ثطضؾی تأثیط قجىٝ»(. 1390)

 .116-99، نم 3، قٕبضٜ حقیقات فرٌّگیفصلٌاهِ ت، «تٟطاٖ

-تأثیط تجّیغبت تدبضی قٟطی ثط ٔهطف»(. 1391ٔٛؾٛی، یؼمٛة؛ احٕسی، عیجٝ ) −

 .123-99، نم 4، قٕبضٜ فرٌّگی -اجتواػی هجلِ تَسؼِ، «ٌطایی ظ٘بٖ قٟط تٟطاٖ

− Eldin, D. G., ElSahn, F. (2013). “Measuring the factors affecting 

Egyptian consumers intentions to purchase global luxury fashion 

brands”, The Business & Management Review, 3(4) pp. 44-59. 
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