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چكيذٌ
َّيت ثَيػُ زض ثقس اختوبفي ٍ هلي آى زض زِّّبي اذيط ثِفٌَاى يىي اظ هْوتطيي هإلفِّبي وليسي فلَم
اًؿبًي ٍ اختوبفي هَضز تَخِ نبحتًؾطاى ٍ زاًكوٌساى لطاضگطفتِاؾت .همبلِ حبضط ؾقي زاضز َّيت هلي ضا
زض فطنِي خْبًيقسى فطٌّگ ٍ خْبىگؿتطي فطٌّگ ههطف هَضز هغبلقِ لطاضزّس .اظ آًدب وِ ايي فطٌّگ
اثقبز هرتلفي ضا قبهل هيقَز ،همبلِي حبضط ثب ّسف ثطضؾي ضاثغِي ثيي هسيطيت ثسى ٍ َّيت هلي خَاًبى
نَضت گطفتِ اؾت .خبهقِ آهبضي تحميك ،خَاًبى  18تب  30ؾبلِي قْط ؾبضي هي ثبقس .حدن ًوًَِ ً 384فط
اؾت وِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ثسؾت آهس ٍ ثِ ضٍـ ذَقِاي اخطا قسُ اؾت .زض هدوَؿ ًتبيح حبوي اظ
آى اؾت ،ثيي هسيطيت ثسى ٍ َّيت هلي خَاًبى ضاثغِي هٌفي ٍ هقىَؾي ٍخَز زاضزً .تبيح تحليل ضگطؾيَى
ًكبى هيزّس هتغيطّبي هؿتمل تحميك زض هدوَؿ  23/4زضنس اظ تغييطات َّيت هلي ضا تجييي هيوٌٌس
کليذ ياشٌ :ؾجه ظًسگي ،هسيطيت ثسىَّ ،يت هلي ،خَاًبى.

* تاریخ وصول3333/3/72 :

تاریخ پذیزش3331/3/72 :

 -3زاًكيبض گطٍُ خبهقِقٌبؾي ،زاًكگبُ انفْبى ،انفْبى ،ايطاىm.adibi.sedeh@gmail.com .
 -2گطٍُ خبهقِقٌبؾي ،زاًكگبُ انفْبى ،انفْبى ،ايطاىshd.jalali@gmail.com .
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 -1مقذمٍ

اظ ٍيػگيّبي هحَضي خْبًيقسى فطٌّگ ،خْبىگؿتطي فطٌّگ ههطفگطايي اؾت .افعايف
فَقالقبزُ تَاى تَليس وكَضّبي نٌقتي تَأم ثب تٌَؿ ٍ خصاثيت وبالّبي تَليسي ثِ ّوطاُ گؿتطـ
ضؾبًِّب ٍ ضقس نٌقت تجليغبت زض وٌبض آى اظ ؾَييٍ ،اثؿتگي ثمبي ؾطهبيِزاضي ٍ گؿتطـ آى ثِ
فطٍـ ّطچِ ثيكتط وبال ٍ ذسهبت ثِ هطزم اظ ؾَي زيگط هَخت ايدبز ٍ تطٍيح گؿتطزُ فطٌّگ

ههطفي قسُاؾت (قْطامًيب .)112،1386 ،خْبًگيطقسى فطٌّگ ههطفي ،الگَّب ٍ ضٍـّبي َّيت-
يبثي ضا تحتتأثيط لطاض هيزّس ٍ فطايٌس خْبًي قسى فطٌّگي زضحبلي وِ ّوِي هطظّبي فطٌّگي ضا
ترطيت هيوٌس ٍ ًْبزّب ٍ فٌبنط ؾٌتي َّيتثركي ضا ثِچبلف هيوكس ،ههطف ضا ثِ هٌجـ انلي
َّيت ٍ اًفىبن اختوبفي تجسيل هيوٌس(گلهحوسي .)106،1386 ،ثِ لَل فطيسهي زض فطٌّگ
ههطفي؛ ههطف ثِقىلانلي اثطاظ ٍخَز ٍ َّيتاختوبفي تجسيل هيقَز ٍ وبضوطزانليذَز ضا ثِ
لحبػهقيكتي ٍ ظيؿتي اظ زؾت هيزّس ٍ زاضاي اضظقي ًوبزيي هيقَز (.) Friedman, 1994:191
زض خبهقِ ؾٌتي هجٌبي َّيت اختوبفي افطاز ٍيػگيّبي اًتؿبثي اؾت .اهب زض خَاهعـ هعسضى زٍ
ضٍيىطز فوسُ زض ذهَل هجٌبي قعىل گيعطي َّيعت اختوعبفي ٍخعَز زاضز :زض ضٍيىعطز ًرؿعت
هَلقيت فطز زض ًؾبم تَليس ،وِ تجلَض آى زض هفَْم عجمِ اؾعت قعبلَزُ َّيعت اختوعبفي اؾعت ٍ زض
ضٍيىطز خسيستط ًَؿ ٍ ؾجه ضفتبض ٍ وٌفّبي ههطفي اؾت وِ هجٌبي قىلگيطي َّيت اختوبفي ٍ
قبلَزُي توبيعات اختوبفي اؾت .زض ًتيدِ اگط قعيَُّعبي ظًعسگي يىعي اظ چعبضچَةّعبي انعلي
ؾبظهبًسّي ٍ زذل ٍ تهطف زض َّيت اختوبفي ثبقٌس آًگبُ ايي قيَُّبي ظًسگي اؾبؾعب اظ ضّگعصض
ًوبيف زائوب زض حبل تغييط ؾغَح ؽبّطي ،ايدبز هي قًَس(آظاز ٍ چبٍقيبى.)59:1381،

زض ثيي اثقبز َّيت اختوبفيَّ ،يت هلي خبيگبُ ٍيػُاي زاضز ٍ اؾعتحىبم ٍ اؾعتمطاض آى هعي-

تَاًس خَاًبى ضا زض ثطاثط تغييطات ؾطيـ خْبى اهطٍظ تب حس ظيبزي حفؼ وٌس .تحَالت شوطقسُ فعوٍُ
ثط تأثيط ثط شٍق ٍ ؾليمًِ ،گطـ ثِ ذَز ٍ خبهقِ ٍ هيعاى َّيت هلي خَاًبى ضا ًيع تحت تعأثيط لعطاض
زازُاؾت .زض چٌيي قطايغي ،فوٍُ ثط تٌَؿ ؾجهّبي ظًسگي وِ تَؾعظ خَاًعبى اًترعبة هعيقعَز،
خْبًيقسى فطٌّگ هَخت تغييط زض هٌبثـ َّيتي ٍ َّيت گعيٌي آًبى ًيع هيقَز.
ثسى ثِ فٌَاى ثيٍاؾغِتطيي ٍ هؿتمينتطيي هىبًي وِ هيتَاًس ثيبًگط تفعبٍت ؾعجه ظًعسگي ٍ
قىلّبي َّيت ثبقس ،اّويت ٍيػُاي هييبثس ٍ ثسيي تطتيت هب قبّس تجسيل ثسى ثِ يه انل َّيتي
ذَاّين ثَز .تَاًبيي ايدبز يه َّيت لبثل اعويٌبى اظ عطيك اًتربة ؾجهّبي ظًعسگي وعِ زض هطوعع
آى هسيطيت ثسى لطاض زاضز قىل هيگيطز« .ثسى زض زٍضاى خسيس اغلعت ثعِ فٌعَاى پسيعسُاي زض ًؾعط
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گطفتِ هيقَز وِ ثِ هٌؾعَض ثيعبى َّيعت افعطاز قعىل هعيگيعطز ،آضايعف هعيقعَز ٍ پعطٍضزُ هعي-
قَز»(.)Shilling,1993:200
تحميك زض ذهَل هسيطيت ثسى خَاًبى ،حبٍي چٌس ًىتِي اؾبؾي اؾتً .رؿعتيي هَضعَؿ،
«هسيطيت ثسى» ثِ ذَزي ذَز اؾت وِ ثب تَخِ ثِ اّويت يبفتي هفَْم ذَز ،ثسى ثِ فٌَاى خلعَُگعبُ
ذَز زض تقبهوت اختوبفي ،چگًَگي هسيطيت ثسى اظ ؾَي افطاز ،هيتَاًس ًكبًِاي اظ ًحعَُي تفىعط
ايكبى ثبقس وِ گبُ ايي تفىط زض ًبذَزآگبُ ايكبى خبگطفتِ ٍ حتي ذعَز فعطز اظ آى ثعياععوؿ اؾعت.
ًحَُي هسيطيت ثسى ثِ فٌَاى لطاضگبُ ذَز ،هيتَاًس حبٍي اعوفعبتي زض هعَضز تغييعطات فطٌّگعي،
اضظـّب ٍ ٌّدبضّبي اختوبفي ٍ ًيع ًَؿ ًگطـ ذَز فطز ثِ ايي اضظـّب ثبقعس .زٍم ايٌىعِ خَاًعبى
ثِ فٌَاى يىي اظ هَضَفبت هْن زض پػٍّفّبي اختوبفي هغعطحاًعس .قعتبة ٍ تٌعَؿ تغييطاتعي وعِ
خبهقِي زض حبل گصاض ايطاى تدطثِ هيوٌس ٍ تحَالت ؾبذتبضي ٍ ًْبزي هوظم ثب آى ،اثقبز پيچيسُتعط
ٍ هْوتطي ثِ هؿبئل خَاًبى ثركيسُ اؾت .تحَل زض زٍضُي خَاًي ٍ اهتساز يعبفتي آى ،فعطزي قعسى
فعايٌسُ ٍ اّويت يبفتي ههطف زض هٌؾَهِي اضظقي ٍ ّعَيتي خَاًعبى ٍ قعىلگيعطي نعَضتّعبي
خسيسي وِ خَاًبى ثِ ٍاؾغِي آى َّيت ذَيف ضا هيؾبظًس ،اظ خولِ تحَالتي ثِ قوبض هيآيٌس وعِ
ضطٍضت ثبظاًسيكي زض خبيگبُ خَاًبى ٍ خَاًي زض خبهقِي ايطاى ضا پطاّويت هيؾعبظز .زض خبهقعِي
اهطٍظي وِ اظ ؾَيي هإلفِّبي ؾٌت ٌَّظ ثب قست ٍ لَت ظيبزي زض ظهيٌِي ظًسگي ًمف هيآفطيٌعس
ٍ اظ ؾَي زيگط هإلفِّبي هسضى ،ثطذي اظ ذهَنيبت هسضًيتِ اظ خولِ ثبظتبثي ثَزى َّيعت ضا ٍاضز
فضبي ظًسگي وطزُاًس ،ايي پطؾف هغطح هيقَز وِ الگَي هسيطيت ثسى زض هيبى خَاًعبى ثعِ فٌعَاى
وؿبًي وِ ثيف اظ ّوِ ايي تغييطات ضا ًكبى هيزٌّس چگًَِ اؾت ٍ ثسى ٍ ؽبّط خؿوبًي ثعب َّيعت
هلي چِ اضتجبعي زاضز.
 -2پيطيىٍي تحقيق
زض ظهيٌِ َّيت هلي ،تحميمبت هتقسزي نَضت گطفتِاؾت وِ هطٍضي ولي ثط ًتبيح آًْب ضوي
آقٌبيي ثب ضٍيىطزّبي گًَبگَى زضذهَل هَضَؿ هَضز ثحث ثِ غٌيتطقسى هحتَاي ًَقتبض حبضط
ًيع ووه هيًوبيس .ليىي فوسُي تحميمبت نَضت گطفتِ تَخِ چٌساًي ثِ خْبًيقسى فطٌّگ ٍ
هإلفِ ّبي گًَبگَى ؾجه ظًسگي ،اظ خولِ هسيطيت ثسى ٍ اضتجبط آى ثب َّيت هلي خَاًبى ًساقتِاًس.
اظ ايي ضٍ تحميك حبضط ضاثغِي ثيي هسيطيت ثسى خَاًبى(زذتط ٍ پؿط) ٍ اضتجبط آى ثب َّيت هلي
آًبى ضا هَضز ثطضؾي لطاض هيزّس.
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ًتبيح ثطذي اظ هغبلقبت حبوي اظ ٍخَز ضاثغِ هثجت هيبى ؾطهبيِي اختوبفي ٍ َّيت هلي
افطاز هيثبقس (خْبًگيطي ٍ هقيٌي1389،؛ ضضبيي ٍاحوسلَ1384،؛ حؿيٌي ٍخوييپَض.)1391،
قبضؿپَض ٍ ذَـفط(َّ )1381يت هلي ضا ثِ فٌَاى يىي اظ اثقبز َّيت اختوبفي هَضز هغبلقِ لطاض
زازُاًس وِ ًتبيح ثسؾتآهسُ حبوي اظ ٍخَز ضاثغِ هيبى ؾطهبيِي فطٌّگي ٍ َّيت هلي خَاًبى اؾت.
اهب يبفتِّبي پػٍّف ضثبًي ٍ ضؾتگبض ( )1392حبوي اظ ايي اؾت وِ ؾطهبيِ فطٌّگي ٍ ثب َّيت هلي
ضاثغِ هٌفي ٍ هقٌبزاضي زاضز.
يبفتِّبي فسُاياظ پػٍّكگطاى حبوي اظ ٍخَز ضاثغِي هٌفي هيبى خْبًيقسى ٍ َّيت هلي
هيثبقس(هحوسثرف ٍ زيگطاى ،1390،حبفؼًيب ٍ زيگطاى .)1385 ،زض اضتجبط ثب تأثيط ضؾبًِّب ثط
َّيت هلي ًيع تحميمبت هتقسزي نَضت گطفتِاؾت .يبفتِّبي تحميك (ضثبًي ٍ زيگطاى1388 ،؛
حؿيٌي اًدساًي ٍ زيگطاى1388 ،؛ هلىي ٍ فجبؾپَض1389 ،؛ ًيه هلىي ٍ هديسي1392،؛ ًيبظي ٍ
قفبئي همسم ،1390،آؾوهب ٍ پبًتي )2007 ،حبوي اظ ٍخَز ضاثغِ ثيي اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبي خوقي ٍ
َّيت هلي هيثبقس .ثِ ايي تطتيت وِ افطاز اؾتفبزُ وٌٌسُ اظ ضؾبًِّبي زاذلي ،زض ؾبظُي َّيت هلي
ًوطُي ثباليي زضيبفت وطزُاًس ٍ ثطفىؽً ،وطُي افطاز اؾتفبزُ وٌٌسُ اظ ضؾبًِّبي ذبضخي زض ايي
ؾبظًُ ،وطُي پبئيٌي ثَزُاؾت .فسليپَض ٍ زيگطاى (ّ ٍ )1392وچٌيي هيطهحوسي ٍ ؾبضٍذبًي
( )1391ثِ ثطضؾي تأثيط فضبي هدبظي ثط َّيت هلي پطزاذتِاًس وِ ًتبيح حبوي اظ آى اؾت وِ ثيي
هيعاى اؾتفبزُ ٍ فقبليت وبضثطاى زض فضبي هدبظي ٍ َّيت هلي وبضثطاى ضاثغِ هقٌبزاض هقىَؼ ٍخَز
زاضز.
يبفتِّبي تحميك ًيبظي(ّ )1390وجؿتگيهقٌبزاض ثيي زٍ هتغيط ؾجه ظًسگي ٍ َّيت هلي ضا

هَضز تأييس لطاض هيزّسّ .وچٌيي ًتبيح ضگطؾيَى چٌسگبًِ ثيبًگط ثيكتطيي ضاثغِي هإلفِّبي لبًَى-
گطايي ٍ پبيجٌسي ثِ اضظـّب ،قطايظ هحل ظًسگي ٍ ًحَُي گصضاى اٍلبت فطاغت ثط هتغيط َّيت
هلي هيثبقسً .تبيح تحميك ذَاخِ ًَضي ٍ زيگطاى ()1389حبوي اظ آى اؾت وِ هتغيطّبي ؾجهّبي
هصّجي ٍ َّيت ثسى ثطضٍي ّن ًعزيه ثِ  19زضنس تغييطات َّيت هلي ضا تجييي هيوٌٌس .ضليجي ٍ
هيٌبذبًي (َّ )1391يت هلي ضا ثِ فٌَاى يىي اظ اثقبز َّيت اختوبفي هَضز هغبلقِ لطاض زازًس وِ
ًتبيح ًكبى زاز هسيطيت ثسى ثب َّيت هلي ( )r; -0/116ثِ فٌَاى يىي اظ هإلفِّبي َّيت اختوبفي،
اضتجبط هٌفي هقٌبزاضي زاضز.
ًتبيح تحميمبت (ؾَضن ٍ وَثبًَ2009،؛ ضاؾيبًَ2003،؛ ههًيل2000،؛)ضاثغِي هثجت هيبى

زيٌساضي ٍ َّيتهلي ضا ًكبى هيزّس .ؾفيطي ٍ غفَضي( )1388ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس وِ زض ذبًَازُ-
ّبيي وِ ٍالسيي پبيجٌسي ثباليي ًؿجت ثِ هإلفِّبي هلي ٍ زيٌي زاضًس ،خَاًبى آًْب ًيع اظ َّيت هلي
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ٍ زيٌي لَيتطي ثطذَضزاض ّؿتٌس .يبفتِّبي تحميك َّليْبى (ً )1997كبىزٌّسُي لسضت ًوبزيي
ٍضظـ زض تمَيت َّيت هلي اؾت.
 -3مباوی وظري تحقيق
َّيت ثِعَض ّوعهبى هيبى افطاز يب اقيبء زٍ ًؿجت هحتول ثطلطاض هيؾبظز :اظ يه عطف،
قجبّت ٍ اظ عطف زيگط ،تفبٍت(خٌىيٌع .)5 ،1381 ،ثسيي تطتيت اظؾَيي ثِهقٌبي اييّوبًي ٍ

ّوؿبًي 1اؾت وِ ثِعَض ضوٌي زاللت ثط تساٍم ٍ تىطاض زاضز ٍ اظ ؾَي زيگط ثِ هقٌبي تفبٍت ،2وِ
زاللت ثط غيطيت ٍ زگطثَزگي ٍ فسم تساٍم زاضز(زاى .)5 ،1385 ،فقل قٌبؾبيي ثِ ضطٍضت الظهِي
َّيت اؾت :ايي ٍاغُ ٍخِ فقبلي زاضز وِ ًويتَاى اظ آى گصقتَّ .يت ثِ ذَزي ذَز زؾتيبفتٌي
ًيؿت ثلىِ ّوَاضُ ثبيس تثجيت قَز ،ايي ثِ تقطيف هب اظ َّيت زٍ هقٌي زيگط اضبفِ هيوٌس؛ ًرؿت
عجمِثٌسي وطزى اقيبء ٍ افطاز ٍ زيگط ،هطتجظ ؾبذتي ذَز ثب چيعي يب وؿي زيگط(خٌىيٌع.)5،1381 ،

ؾطًَقت َّيت ّوَاضُ حَل پطؾفّبي هطثَط ثِ ًؿجت هيبى فطز ٍ گطٍُ ٍ اختوبفبت هي-
گطزز .ثَيػُ حَل ايي پطؾف وِ چگًَِ فطز (ٍ ذَز) ثب هقضوت ًبقي اظ تطزيسّب ٍ ًبثؿبهبًيّبي

اختوبفي ثطذَضز هيوٌس(زاى .)112،1385 ،لغقب ضّبيياظ ايي تطزيسخع زض پطتَ يه فطآيٌس هقٌبؾبظي
اهىبىپصيط ًيؿت .ثِتقجيط هبًَئل وبؾتلعَّ« ،يت ؾطچكوِي هقٌب ٍ تدطثِ ثطاي هطزم اؾت» (وبؾتلع،
.)22 ،1385
زض خبهقِيؾٌتي ،فوَهب َّيت اظ پيف هحطظ اؾت ٍ اظ عطيك فضَيت زض گطٍُ يب اختوبفبت
ثِ افطاز زازُ هيقَز ،ثسيي تطتيت اظ ثيطٍى ٍ ثِ زؾت ًؾبمّبي ذَيكبًٍسي ٍ زيٌي تقييي هيگطزز.
زض همبثل ثب پيسايف ًرؿتيي ثبضلِّبي فطٌّگي خبهقِي هسضى ،هحل ٍلَؿ فطآيٌسّبي تىَيي َّيت
ثِ حيبت زضًٍي افطاز هٌتمل هيقَزّ .ويٌىِ پيًَسّبي گطٍّي ؾؿت هيقًَس ،ثيي افطاز ٍ فمبيس ٍ
تقلمبت خوقي فبنلِ هيافتس ٍ ّويي اهط آًبى ضا ثطآى هيزاضز تب فبضك اظ فمبيس فطفي ٍ هؿتمل اظ
چبضچَةّبي آييٌي آًْب ،خبهقِضا هغبثك ثب خْبىثيٌيّب ٍ زلجؿتگيّبي قرهي ذَيف اظ ًَ ثؿبظًس
ٍ يب ثِ همبثلِ ثب آى ثطذيعًس .ؽَْض فطزگطايي ضٌّوَزّبي ًَيٌي قبهل ذَزآييٌي ٍ اؾتمول ،اذتيبض ٍ
آظازي گعيٌف ثِ ّوطاُ آٍضز ٍ ايي اضظـّبي ًَثٌيبز ايي ثبٍض ضا لَت ثركيسًس وِ تحت قطايظ
ظًسگي زضفهطخسيس ،افطاز هيثبيس هؿتمل ،اگطًِ زض تمبثل ثب قيَُّبي ضفتبض ٍ اًسيكِي ثطخبهبًسُ اظ
ؾٌتّبي آثب ٍ اخسازي زؾت زض وبض تقطيف ذَيكتي قًَس .تب آًدب وِ زاقتي يب ؾبذتي َّيت
1- Sameness
2- Difference
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قرم ضا هلعم ثِ هتوبيع ًوَزى ذَيف اظ عطيك ثؿظ هدوَفِاي ٍيػُ اظ ذهَنيبت قرهيتي
هيؾبظز(زاى.)114 ،1385 ،
ثسيي لطاض زض پيحووت قسيسي وِ ثط پيىط ؾبذتبضّبي اختوبفي ؾٌتي ٍاضز آهسّ ،ط يه اظ
افطاز هيثبيؿت ،هؿتمل اظ نفبتي وِ ثِ ٍاؾغِي خبيگبُ ؾٌتي يب عجيقي ذَز ثساًْب هتهف گكتِ
ثَزًس ،ذَز َّيت ذَيف ضا پي ثطيعًس .اظ ايي حيث ٍ ًؾط ثِ شذبئط ؾطقبضي وِ ّط فطز زض
ذَيكتي هييبثس ،چٌيي همسض گكت وِ يىبيه افطاز ذَز ثِ خؿت ٍ خَ ،اوتؿبة ٍ حتي ثطؾبذتي
َّيت ذَيف ثطذيعًس ،آى ّن زض خْبًي وِ ضٍظ ثِ ضٍظ ًبقٌبذتِتطً ،بهغوئيتط ٍ قتبة تحَالتف
افعٍىتط هيقَز.
اظ خولِ تغييطات ثٌيبزيٌي وِ هكرموٌٌسُي تحَل زض ؾبذتبض ولي خَاهـ هسضى هحؿَة
هيقَز ،هيتَاى حطوت ثِ ؾوت فطزي قسى زض اضظـّبي خَاًبى ضا شوط وطز .ايي ثساى هقٌبؾت
وِ خَاًبى ًؿل فقلي زض ليبؼ ثب ًؿلّبي لجلي فطنتّب ٍ گعيٌِّبي ثيكتطي زض اذتيبض زاضًس ،اهب اظ
عطف زيگط ،ثب افَل اهٌيت زض هجبًي انلي خبهقِ ثب ذغط ثيكتطي ًيع ضٍثطٍ ّؿتٌس .ثسيي تطتيت
هؿبئل ٍ هكىوتي وِ خَاًبى زض َّيتيبثي ذَيف ثب آى هَاخِاًس زض خبهقِي هسضى تفبٍت اؾبؾي
ثب خبهقِي ؾٌتي زاضز .آًْب هبًٌس ًؿلّبي پيكيي ،لبلجي اظ پيف تقييي قسُ زض اذتيبض ًساضًس ،ثلىِ
ذَز ثبيس لبلت ذَز ضا ثطيعًس(شوبئي.)236 :1387 ،
«ّوطاُ ثب ًَؾبظي ،ؾبذتبض وٌكگط ضا ٍازاض ثِ آظازقسى هيؾبظز .ثِ ثيبى زيگط اگطچِ وٌف
اختوبفي ؾٌتي تب اًساظُي ظيبزي اظ عطيك ؾبذتبض لبثل ثبظًگطي اؾت زض هسضًيؿن ،للوطٍ فبهليت
افعايف ٍؾيقي هييبثس»).(Lash, 1993: 18
ثسيي تطتيت َّيت ثِ پطٍغُاي ثبظاًسيكبًِ ثطاي خَاًبى تجسيل هيقَز .ايي پطٍغُي
ثبظاًسيكبًِ وِ ثِ حفؼ َّيتي هٌؿدن ٍ زض فيي حبل ضٍايتّبي قطح حبل ًگبضاًِي زائوب تدسيس
ًؾط قسُ هٌدط هيقَز زض ثؿتطي نَضت هيگيطز وِ اهىبى اًتربةّبي چٌسگبًِ ضا فطاّن هيؾبظز.
زضچٌيي هتٌي ثطاي خَاًبًي وِ تَاًبيي ،آقٌبيي ٍ زؾتطؾي ثِ اًتربةّبي هتٌَؿ ضا پيف ضٍي ذَز
هيثيٌٌس ،هصاوطُ ٍ تهوينگيطي ثط ؾطاًتربة ؾجسي ثطاي ههطف فطٌّگي ٍ قرهي ثِ اهطي ذغيط

تجسيل هيگطزز ٍ زض وؿت ٍ تثجيت َّيت خَاًبى اّويتي ثيف اظ پيف هييبثس .ثطخؿتِقسى فعايٌسُ-
ي ؾْن فطزگطايي زض َّيتيبثي خَاًبى ،آًْب ضا ثِ ايي اهط هتوبيل ؾبذتِاؾت وِ هؿيط آيٌسُ ضا ثِ
اتىب ذَز ٍ ثِ عطيمِي هَضز ًؾط ذَز ثگصضاًٌس(شوبئي.)240،1387 ،

هسيطيت ثسى ٍ َّيت هلي خَاًبى ...
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اهطٍظُ ؾجهّبي ظًسگي ثيبًگطاًِ ّؿتٌس ٍ فطز ضا ثِ خْبى پيطاهًَف هقطفي هيوٌس .افطاز توـ
هيوٌٌس تب «ويؿتيقبى» يب ايٌىِ هيذَاٌّس چِ وؿي ثكًَس ضا اظ عطيك اًتربة ؾجه ظًسگي ثيبى
وٌٌس(گيجيٌع ٍ ضيوط.)120 :1384 ،
ثسيي تطتيت هيتَاى گفت ،ؾبذتي َّيت اختوبفي فطايٌسي يىؿَيِ ٍ هٌحهطا ٍاثؿتِ ثِ
ًْبزّبي اختوبفي ٍ فَاهل ؾبذتي ًيؿت .قىلگيطي َّيت زض خَاهـ هسضى ثيكتط فطٌّگي اؾت
وِ ذَز ضا زض لبلت ؾجهّبي ظًسگي هتدلي هيؾبظز ٍ ثِ هيعاى ظيبزي اظ الگَّبي ههطف تأثيط
هيپصيطز .خَاًبى ثب اًتربة فٌبنطي اظ هحيظ ٍ ثِ هيل ذَزقبى ،ذَز ضا تقطيف هيوٌٌس .اقتطان زض
ههطف ؾطگطهي ،آضايف ،تعئيي ٍ هسيطيت ثسى ،تويعزٌّسُي َّيتّبي افطاز ثِ نَضت اًفطازي ٍ
زض ؾغح گطٍّي اؾت(شوبئي ٍ پَضغوم.)11 :1385 ،
الجتِ ًجبيس اظ ًؾط زٍض زاقت وِ اهىبىّبيي وِ ؾجه ظًسگي ٍ ههطف ثطاي ثطؾبذتي َّيتّب
فطاّن هي آٍضز هَخت قسُ ثقضي ازفب وٌٌس وِ آى تدليلي اظ فطزگطايي ٍ قىلي اظ ههطف ًوبيكي
اؾت وِ افطاز ثِ ووه آى فطزيت ٍ يىتبيي ذَز ضا زض هتي ٍ ظهيٌِي خَاهـ قْطي هقبنط ثِ
ًوبيف هيگصاضًس .اهب ثبيس گفت وِ ايي اهط ضا خَض زيگطي ّن هيتَاى فْويس ٍ آى ثِ هٌعلِي ؾبذتي

قىل ّبي خسيسي اظ َّيت اختوبفي اؾت .ثط ايي اؾبؼ ،افطازي وِ اوٌَى ووتط تحت فكبض تدطثِ-
ّبي ؾبذتبضي لطاض زاضًس ،پيوبىّبي فطٌّگي ًَيٌي هٌقمس هيوٌٌس وِ ثطپبيِي تسٍيي تأهلي
تطخيحبت ؾجه ظًسگي اؾتَاض اؾت .زض ايي فطآيٌس ثسى ٍ ليبفِي ؽبّطي زض قىلزازى ثِ پٌساضّبي
اقتطان زاقتي ثب زيگطاى ًمف قبيبًي ايفب هيوٌس(ثٌت.)154 :1386 ،
تهَيطقٌبؾي نَض خسيس اضتجبط اختوبفي ،اؾبؾيتطيي ٍؾيلِي ثِ ًوبيف گصاقتي ؾجهّبي
ظًسگي اؾت .ثطاي وؿبًي وِ زضگيط اؾتفبزُ يب زلجؿتِي تفبٍتّب ٍ توبيعّبي ؾجه ظًسگي ّؿتٌس،
نَضت ؽبّط اقيبء ،هطزم ٍ فقبليتّب خٌجِي ثؿيبض هْوي اؾت .ثِ فجبضت زيگط ،فطٌّگ زٍضُي
هسضًيتِي هتأذط ،فطٌّگ ًوبيكي ٍ ثهطي اؾت .ثهطي قسى ؾطچكوِ ٍ هٌجـ انلي ثطلطاضي
اضتجبط ٍ ثِ وبض ثؿتي هقٌبّب قسُ اؾت .زض ًتيدِ ،اگط ؾجهّبي ظًسگي يىي اظ چبضچَةّبي انلي
ؾبظهبًسّي ٍ زذل ٍ تهطف زض َّيت اختوبفي ثبقس ،آًگبُ ؾجهّبي ظًسگي اؾبؾب اظ عطيك
ًوبيفِ زائوب زض حبلِ تغييطِ ؾغَحِ ؽبّطي ؾبذتِ هيقًَس .ثِ عَض ذونِ هيتَاى گفت وِ ؽَاّط
پسيسُّبي اختوبفي اًجبقتِ اظ هقبًي ذبل ّؿتٌس ٍ ثٌبثطايي زض هغبلقبت هطثَط ثِ تفبٍتّبي ؾجه
ظًسگي ثبيس ثِ خٌجِّبي هرتلف زؾتىبضي ٍ تغييط ؾغَح ؽبّطي تَخِ زاقت.
اظ هيبى ايي ؽَاّط ،ثسى ثِ فٌَاى هؿتمينتطيي ٍ زض زؾتطؼتطيي لطاضگبّي وِ هي تَاًس حبهل
ٍ ًوبيكگط تفبٍتّبي ؾجه ظًسگي ٍ نَض َّيت ثبقس ،اّويت اؾبؾي هييبثس ٍ ثسييؾبى خؿن
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ثِ يه انل َّيتي ثسل هيقَز« .آًچِ زضخبهقِي هقبنط اّويت زاضز ،ايي ٍالقيت اؾت وِ اهىبى-
پصيط ثَزى ثسى /ذَز ثِ فٌَاى يه پطٍغُ ،ثِ ضٍي هربعجبى اًجَُ ثبظ قسُاؾت ٍ زيگط ّسف يب آضهبى
يهگطٍُ ًرجِ يب فطٌّگ ثَضغٍاظي هوتبظ ًيؿت»(تطًط 1994ثًِملاظ چبٍقيبى .)133 :1381 ،ثٌبثطايي،
ثبظتبثي ثَزى َّيت زض زٍضُي هسضًيتِي هتأذط ٍ وٌتطل نَض َّيت ثِ ضاحتي هتطازف ذَاّس ثَز
ثب زلجؿتگي ثِ تٌؾين يب وٌتطل ثسى ثِ فٌَاى حبهل «ذَيكتي» ٍ ضٍـّبي وٌتطل ٍ هسيطيت ثسى ثِ

نَضت فعايٌسُ ثِ فٌَاى ضٍـّبي تكريم تفبٍتّبي هيبى ؾجهّبي ظًسگي اّويت هطوعي هي-
يبثٌس .پؽ تٌؾين يب اًضجبط ثسى  /ذَز ٍ يب ثِ فجبضت تطًط« :ثسى  /ذَز ثِ فٌَاى يه پطٍغُ» ثِ ايي
هقٌبؾت وِ هؿبئل ٍ هَضَفبت وليتط هطثَط ثِ ثبظآفطيٌي ذَيكتي ،حسالل تبحسي اظ عطيك
زؾتىبضي ٍ زذل ٍ تهطف زض ثسى ،ثِ فٌَاى اثعاض اًتمبل يب ضؾبًِي فويك ؾجه ظًسگي ٍ لصا َّيت
فطزي ٍ اختوبفي ثِ هٌهِي ؽَْض هيضؾس .ثِ افتمبز چٌي« ،قيَُّبي هسيطيت اقىبل َّيت ثِ ًحَ
فعآيٌسُاي هتأثط اظ تقييي ٍتطؾين توبيعات ثيي ؾجهّبي ظًسگي هيثبقس .ثسٍى قه ،ايسُي هسيطيت
اقىبل َّيت ،لبثل تطخوِ ثِ هدوَفِاي اظ هؿبئلي هيثبقس وِ حَل هحَض تٌؾين ٍ هطالجت اظ ثسى
ثِ فٌَاى ٍؾيلِاي ثطاي اثطاظ َّيت قىل هيگيطز») .(Chaney, 2002: 116ثسيي تطتيت ،ثسى
هحولي ثطاي اثطاظ َّيت ٍ ًوبزي اظ قرهيت فطز هحؿَة هيقَز .وٌتطل ثط ثسى ٍ تَخِ ثِ
تطويت ،تعئيي ٍ ّيجت ؽبّطي ٍ ثيطًٍي آى اثعاضي اؾت وِ ثِ افطاز اهىبى هيثركس ضٍايت هكرهي
اظ َّيت ذَيف ضا حفؼ وٌٌس ٍ آى ضا زض هقطو توبقبي زيگطاى لطاض زٌّس(شوبئي.)123،1386 ،
ًؾبضت ٍ تٌؾين ٍ تقسيل زليك ثسى ضا هيتَاى زاؾتبى يب ضٍايتي زاًؿت وِ فطز اظ چگًَگي
ظيؿتي ذَز زض چبضچَةّبي هتفبٍت ظًسگي خوقيً ،مل هيوٌس .اگط فطز زض حىن ضاٍي ًگطيؿتِ

قَز آًگبُ ضٍايت ٍي تب حس ظيبزي ثِ ذَز ٍي ثِفٌَاى يه فبهل 1ثؿتگي ذَاّس زاقت ٍ اظ ّويي
خبؾت وِ هفَْم ؾجه ظًسگي اظ هفَْم ضٍـ ظًسگي 2هتوبيع هيقَز ،ظيطا ضٍـ ظًسگي ثيبًگط

قيَُّبي ضفتبضي ٍ الگَّبي ًگطقي ٍ وٌكي ضايح زض يه ذطزُ فطٌّگ يب لَم اؾت .حبل آًىِ
هفَْم ؾجه ظًسگي تأويس ثيكتطي ثطذوليت ٍ آظازي وٌكگط زض ثطؾبذتي َّيت ذَز اظ عطيك
اًتربةّبي ههطفي زاضز .زض ًتيدَِّ ،يت فطزي ٍاختوبفي اهطي اًقغبفپصيط ٍ ثطؾبذتِاي فطٌّگي
ٍ اختوبفي اؾت وِ ثيكتط ثطاؾبؼ گعيٌفّب ٍ تفؿيطّبي وٌكگطاى ثطؾبذتِ هيقَز ًِ آًىِ
ثَاؾغِي هَلقيتّبي ؾبذتبضي تقييي قَز(چبٍقيبى.)133 ،1381 ،
1-Agent
2-Way of Life
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 -1-3آوتًوی گيذوس

اظ ًؾط گيسًع 1وٌتطل هٌؾن ثسى يىي اظ اثعاضّبي اؾبؾي اؾت وِ قرم ثٍِؾيلِي آى ضٍايت
هقيٌي اظ َّيت قرهي ضا هحفَػ هيزاضز ٍ زضفيي حبل ذَز ًيع ثِ عطظي ون ٍ ثيف ثبثت اظ
ٍضاي ّويي ضٍايت زض هقطو توبقبي زيگطاى لطاض هيگيطز( .گيسًع.)89:1388،
ثِ فميسُي گيسًع ،ثسى هدوَفِاي اظ وٌفّب ٍ ٍاوٌفّب اؾت ٍ غَعٍِض قسى فولي آى زض
وٌفّبي هتمبثل ظًسگي ضٍظهطُ يىي اظ اضوبى فوسُي ًگبّساقت ٍ تحىين هفَْم هٌؿدن ٍ
يىپبضچِاي اظ َّيت قرهي اؾتً .وبي ؽبّطي 2ثسى هكتول ثط ّوِي ٍيػگيّبي ؾغحي پيىط
هب  -اظ خولِ عطظ پَقف ٍ آضايف – اؾت ،وِ ثطاي ذَز قرم ٍ ثطاي افطاز زيگط لبثل ضؤيت
اؾت ٍ ثِعَض هقوَل ثِ فٌَاى ًكبًِّبيي ثطاي تفؿيط وٌفّب ثِوبض گطفتِ هيقَز( .گيسًع.)1388،

گيسًع زٍضُي هسضى ضا زٍضُاي هيزاًس وِ ثب ثبظاًسيكي 3هكرم هيقَز«.زض قطايظ هسضًيتِ،

ٍالقيت اختوبفي ضطٍضتب يب ثِ نَضت اختٌبةًبپصيطي ثِ اهطي تأهلي تجسيل قسُ-
اؾت»(اؾوبضت.)184:1383،
گيسًع چٌيي اؾتسالل هيوٌس وِ تَاًبيي ثبظاًسيكي هسضًيتِ تب للت ذَز گؿتطـ هييبثس ،ذَز
ثِ يه عطح ثبظاًسيكبًِ تجسيل هيقَز .يقٌي ذَز تيسيل ثِ چيعي هيقَز وِ هيتَاى آى ضا هَضز
ثبظاًسيكي لطاض زاز ،زگطگًَف وطز ٍ حتي آى ضا لبلتضيعي ًوَز .زض خْبى هسضى ،ثسى اًؿبى ًيع
زضگيط ؾبظهبى ثبظاًسيكبًِي ظًسگي اختوبفي قسُاؾت .هب ًِ تٌْب هؿإٍل عطاحي ذَزّبيهبى
ّؿتين ،ثلىِ ّوچٌيي ثبيس زض اضتجبط ثب ذَز ثسىّبيهبى ضا ًيع عطاحي وٌين«.زض ايٌدب ثسى خعئي اظ
يه ًؾبم وٌكي اؾت ٍ ًِ نطفب يه قيء هٌفقلً .ؾبضت ثط فطايٌسّبي خؿوبًي خعء شاتي ًَفي
تَخِ ثبظاًسيكبًِ ي هساٍم اؾت وِ فبفل ثبيس ًؿجت ثِ ضفتبض ذَيف ًكبى زّس .آگبّي ثِ چٌس ٍ
چَى ثسى ثطاي زضيبفتي توبم فيبض ّطلحؾِ اظ ظًسگي اّويتي اؾبؾي زاضز ٍ آگبّي يبفتي ثِ ٍضـ
ٍحبل ولي ثسى هكتول ثط ذجطگيطي اظ ضطٍضت ٍضظـ ٍ توطييّبي هكرم يب ضغين غصايي ّن
ّؿت»(گيسًع .)114:1388،زض ًْبيت هيتَاى گفت اظ ًؾطيِي گيسًع ايٌگًَِ اؾتٌجبط هيقَز وِ
اهطٍظُ افطاز ثب هسيطيت وطزى ثطًبهِّبي ذَز حَل ضغينّبي غصاييٍ ،ضظـوطزى ،هطالجتّبي
آضايكي ٍ ثْساقتي ٍ ...ؾقي زض هتوبيعوطزى ذَز اظ زيگطاى تَؾظ ؾجه ٍ حبالت ثسًكبى ضا زاضًس.
1- Anthony Giddens
2- Appearance
3- Reflexivity
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زضٍالـ ،يىي اظ وبضوطزّبي هسيطيت ثسى ثِفٌَاى يىي اظ هإلفِّبي ؾجهظًسگيَّ ،يتثركي ٍ
ايدبز توبيع ثيي افطاز اؾت.
 -2-3پير بًرديً

پيط ثَضزيَ 1زض خبهقِقٌبؾي ههطف ٍ تحليل ذَز زضثبضُي ثسى اّويت ظيبزي ثطاي ؾطهبيِ

فطٌّگي 2لبئل اؾت .ؾطهبيِي فطٌّگي قبهل ؾليمِّبي ذَة ،قيَُ ٍ ضاُ ٍ ضؾن پؿٌسيسُ،
پيچيسگي قٌبذتي ،قٌبذتي ،تَاًبيي پصيطـ ٍ هحهَالت فطٌّگي هكطٍؿ اظ لجيل ٌّط ،هَؾيمي
ووؾيه ،تئبتط ٍ ازثيبت ٍ تؿلظ يبفتي ثط ّط ًَؿ اظ ًؾبمّبي ًوبزيي اؾت ( .فبضلي.)38 ،1382،
ؾطهبيِي فطٌّگي گطٍُّب ،ثطحؿت ٍيػگيّبي عجمبتي آًْب ،چبضچَثي قٌبذتي ثطايكبى هْيب
هيؾبظز وِ تَضيح زٌّسُي ضفتبضّبي ههطفي آًْبؾت(شوبئي .)24 ،1381،اظ ًؾط ثَضزيَ ،ؾجهّبي
ظًسگي هحهَل هٌؾن ؾطهبيِي فطٌّگي ّؿتٌس وِ ثِ ًَثِي ذَز ثِ ًؾبمّبيي اظ ًكبًِّبي تكرم
اختوبفي تجسيل هيقًَس.(Bourdieu,1984 : 5) .
ثَضزيَ ؾطهبيِي ثسًي ضا ثِ هثبثِ يىي اظ اًَاؿ فطفي ؾطهبيِي فطٌّگيًَ ،في هٌجـ فطٌّگي
هيزاًس وِ زض ثسى ؾطهبيِگصاضي قسُاؾت« .ثسيي تطتيت ثسى ثِ فٌَاى يه هحهَل اختوبفي زض

شيل هٌغك اختوبفي ؾطهبيِي فيعيىي ،زضٍى هٌف 3ذبني اظ عطيك ٍضظـ ،اٍلبت فطاغت ٍ

ههطفگطايي قىل هيگيطز») .(Turner, 1992: 88ثِ فجبضت زيگط هٌف ثيبًگط آى اؾت وِ«ثسى-
ّبي اًؿبًي هدوَفِاي اظتدبضة تبضيريِضٍاثظ اختوبفي هيثبقس ٍ ثطاؾبؼآى فول هيوٌس»
). (Mellor & Shilling, 1997: 20
ثَضزيَ زض تحليل ذَز اظ ثسى ثِ وباليي قسى ثسى زض خَاهـ هسضى اقبضُ هيوٌس وِ ثِ نَضت
ؾطهبيِي فيعيىي ؽبّط هيگطزز .ثَضزيَ تَليس ايي ؾطهبيِي فيعيىي ضا زض گطٍ ضقس ٍ گؿتطـ ثسى
هيزاًس ،ثِ گًَِاي وِ ثسى حبهل اضظـّبي اختوبفي هيگطزز .اظ ًؾط ثَضزيَ« ،ثسى ثِ فٌَاى قىل
خبهقي اظ ؾطهبيِي فيعيىي ،زض ثطزاضًسُي هٌعلتاختوبفي ٍاقىبل ًوبزيي توبيعاؾت .تجسيل ؾطهبيِ-
ي فيعيىي زضٍالـ ثِ هقٌبي تطخوِ ٍ تفؿيط حضَض ثسًي ثطحؿت اقىبل گًَبگَى ؾطهبيِ زض هيساى
وبض ،فطاغت ٍ  ...هيثبقس»).(Shilling, 1993: 127

1-Pierre Bourdieu
2-Cultural Capital
3-Habitus
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ًَ -4يت ملی
َّيت ثَيػُ زض ثقس اختوبفي ٍ هلي آى زض زِّّبي اذيط ثِفٌَاى يىي اظ هْوتطيي هإلفِّبي
وليسي فلَماًؿبًي ٍ اختوبفي هَضز تَخِ نبحتًؾطاى ٍ زاًكوٌساى لطاضگطفتِاؾتَّ .يت هلي
هدوَفِاي اظ گطايفّب ٍ ًگطـّبي هثجت ًؿجت ثِ فَاهل ،فٌبنط ٍ الگَّبي َّيتثرف ٍ
يىپبضچِوٌٌسُ زض ؾغح يه وكَض ثِ فٌَاى يه ٍاحس ؾيبؾي اؾت(نٌيـ اخول.)104 ،1384 ،
ثطاؾبؼ ايي تقطيف َّيتهلي ثِ فٌَاى هفَْهي هطوت ٍ چٌسضوٌي زضًؾط گطفتِ قسُاؾت وِ زض
ؾغح شٌّيت ٍ ضفتبض يىبيه قْطًٍساى لبثل ثطضؾي ٍ خؿتٍخَ اؾت.
اظ زيسگبُ چلجي احؿبؼ تقلك ذبعط هكتطن ٍ احؿبؼ تقْس افطاز ثِ اختوبؿ هلي يب هبي هلي
ثِ افطاز َّيت خوقي هيثركس (چلجي .)31،1378 ،ثِ فجبضت زيگطَّ ،يت هلي ثِ هقٌبي احؿبؼ
تقلك ٍ ٍفبزاضي ثِ فٌبنط ٍ ًوبزّبي هكتطن زض اختوبؿ هلي (خبهقِي ول) ٍ زضهيبى هطظّبي
تقطيفقسُي ؾيبؾي اؾت .هْوتطيي فٌبنط ٍ ًوبزّبي هلي وِ ؾجت قٌبؾبيي ٍ توبيع هيقًَس
فجبضت اظ؛ ؾطظهيي ،زيي ٍ آييي ،آزاة ٍ هٌبؾه ،تبضيد ،ظثبى ٍ ازثيبت ،هطزم ٍ زٍلت هيثبقس .زض
زضٍى يه اختوبؿ هلي ،هيعاى تقلك ٍ ٍفبزاضي ثِ ّطيه اظ فٌبنط ٍ ًوبزّبي هصوَض ،احؿبؼ َّيت
هلي آًْب ضا هكرم هيؾبظز( .يَؾفيَّ .)17،1380،يت هلي ّط فطز ّن ثِنَضت ثركي اظ ول
َّيتاـ زض ضاثغِ ثب خبهقِاي وِ ثساى تقلك زاضز ٍ يب احؿبؼ هيوٌس وِ تقلك زاضز ،قىل هيگيطز
(ضٍاؾبًي .)19،1385 ،زض هدوَؿ هيتَاى گفت َّيت هلي هدوَفِاي اظ اضظـّبي هتقبلي اؾت وِ
يه هلت زضخطيبى تبضيد ّؿتي ذَز ،زض ؾطظهيي هكرم ثِخب گصاقتِاًس .ثٌبثطايي َّيت هلي
آييٌِي توبم ًوبي چْطُي يه هلت اؾت وِ اظ ثَزى ،ظيؿتي ٍ هبًسى آى زض خغطافيبي هكرم
تبضيري ثحث هيوٌس (له 1385 ،ثِ ًمل اظ ًيبظي.)138 ،1390 ،
 -5فرضيٍَاي تحقيق
 -1ثيي خٌؽ ٍ َّيت هلي خَاًبى ضاثغِ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.
 -2ثيي ؾي ٍ َّيت هلي خَاًبى ضاثغِ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.
 -3ثيي ٍضقيت تأّل ٍ َّيت هلي خَاًبى ضاثغِ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.
 -4ثيي هيعاى تحهيوت ٍ َّيت هلي خَاًبى ضاثغِ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.
 -5ثيي هسيطيت ثسى ٍ َّيت هلي خَاًبى ضاثغِ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.
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 -6ريشضىاسی

ضٍـ تحميك هَضزاؾتفبزُ زض ايي پػٍّف ثطاؾبؼ چگًَگي ثسؾت آٍضزى زازُّبي هَضز ًيبظ،

اظ ًَؿ پيوبيف 1اؾت .خبهقِي آهبضي ايي تحميك ،خَاًبى  18تب  30ؾبلِي قْط ؾبضي هيثبقس وِ
ثطاؾبؼ آهبض هطوع آهبض ايطاى خوقيت آى هقبزلً 84997فط اؾت(ً .)www.sci.org.irوًَِي آهبضي
هب اظ ثيي ً 84997فط خَاى  18تب  30ؾبل قْطؾبضي اًتربة قسُاؾت؛ وِ عجك فطهَل وَوطاى
ًوًَِي آهبضي ً 384فط ثطآٍضز قسُ اؾت.
اظ آًدبييوِ ّيچ فْطؾتي اظ خبهقِي آهبضي زض زؾت ًجَز ،لصا اؾتفبزُ اظ قيَُي ًوًَِگيطي
احتوبلي ثب ضٍـ ًوًَِگيطي تهبزفيؾبزُ ٍ يب ؾيؿتوبتيه اهىبىپصيط ًجَز .ثٌبثطايي هٌبؾتتطيي

ضٍـ ًوًَِگيطي ثطاي ايي تحميك ،ضٍـ ًوًَِگيطي ذَقِاي 2چٌسهطحلِاي ثَزُاؾت«.هْوتطيي
ًىتِ زض هَضز ًوًَِگيطي ذَقِاي ايي اؾت وِ زض آغبظ لعٍهي ثِ فْطؾت توبم فٌبنطي وِ
ٍاحسّبي ًوًَِگيطي ًْبيي ضا تكىيل هيزٌّس ًيؿت ،ثلىِ فمظ ثبيس فْطؾت توبم ذَقِّب ضا تْيِ
وطز .هقوَال اثتسا اظ ذَقِّب ًوًَِگيطي هيقَز ٍ ؾپؽ اظ ٍاحسّبي زضٍى ايي ذَقِّب»(ثيىط،
 .) 179 ،1381ثطاي اؾتفبزُ اظ ايي قيَُ ،اثتسا ًمكِ قْطؾبضي ضا ثِ چٌس هٌغمِ تمؿين ًوَزين ،ؾپؽ
اظ هيبى ايي هٌبعك ،قف هٌغمِ اظ ضٍي ًمكِ ثِ نَضت وبهو تهبزفي اًتربة قس .زض هطحلِ ثقسي
اظ هيبى ّطوسام اظ ايي هٌبعك زٍ ًبحيِ ضا ثطگعيسين ٍ ثقس اظ زضٍى ّطًبحيِ زٍ ذيبثبى ضا ثِ فٌَاى
ٍاحس ًوًَِگيطي اًتربة وطزين .زض زاذل ّط ذيبثبى ًيع ،تقسازي اظ هٌبظل هؿىًَي ثِ نَضت
تهبزفي اًتربة قسُ ٍ ثب هطاخقِ ثِ آًْب ،اظ ّط ذبًَاض يه ًفط ثِ فٌَاى پبؾرگَ اًتربة قسُ اؾت،
الجتِ زضنَضتيوِ زض آى ذبًَاض افطازي زض زاهٌِ ؾٌي  18تب  30ؾبل ٍخَز هيزاقت ،زض غيط ايي
نَضت ٍاحس ّوؿبيِ آًْب خبيگعيي ذبًَاض اًتربةقسُ هيگكت.
 -7تعاريف متغيرَا

مذيريت بذن :هسيطيت ثسى ثِ هقٌبي ًؾبضت ٍ هطالجت ٍ زؾتىبضي هؿتوط ٍيػگيّبي ؽبّطي
ٍ هطئي ثسى اؾت (چبٍقيبى .)88،1381،ايي هفَْم ثِ ووه ؾِ هقطف وٌتطل ٍظى ثطاي تٌبؾت اًسام،
گطايف ثِ خطاحيّبي ظيجبيي ٍ هيعاى اّويت زازى ثِ هطالجتّبي ثْساقتي ٍ آضايكي ؾٌديسُ قسُ
اؾت .ثطاي ؾٌدف ثقس وٌتطل ٍظى اظ عيف ليىطت ثب پٌح گَيِ اؾتفبزُ وطزين .زاهٌِي پبؾدّب اظ
1- Survey
2- Cluster Sampling
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ّويكِ تب ّطگع ثَزُ ٍ ثطاي ّويكِ وس پٌح ٍ ثطاي ّطگع وس يه ثجت گطزيس .ثطاي ؾٌدف ثقس
گطايف ثِ خطاحيّبي ظيجبيي اظ عيف ليىطت ثب چْبض گَيِ اؾتفبزُ وطزين .زاهٌِي پبؾدّب اظ وبهو
هَافك تب وبهو هربلف ثَزُ وِ ثطاي وبهو هَافك وس پٌح ٍ وبهو هربلف وس يه ثجت وطزيس .اظ
آًدبئيوِ ًَؿ لَاظم ثْساقتي ٍ آضايكي هَضز اؾتفبزُ ثيي زٍ خٌؽ هتفبٍت اؾت ،ثطاي ؾٌدف
فولي ايي ثقس اظ هتغيط ثسى ،ؾإاالت هتفبٍتي ثِ ّط يه اظ زٍ خٌؽ اذتهبل زازُ قسُ اؾت .ثطاي
ؾٌدف ايي ثقس زض ثيي زذتطاى اظ عيف ليىطت ثب زُ گَيِ اؾتفبزُ وطزين زاهٌِي پبؾدّب اظ ّويكِ
تب ّطگع ثَزُ ٍ ثطاي ّويكِ وس پٌح ٍ ثطاي ّطگع وس يه ثجت گطزيس .زض هَضز پؿطاى ًيع اظ عيف
ليىطت ثب ّكت گَيِ اؾتفبزُ وطزين وِ وسّبي اذتهبل زازُقسُ ّوبًٌس وسگصاضي ايي ثقس زض ثيي
زذتطاى ثَزُاؾت.
ًَيت ملیَّ :يتهلي ثِ هقٌبي احؿبؼ تقلك ذبعط هكتطن (ٍفبزاضي) ٍ تقْس افطاز ثِ
اختوبؿ هلي يب هبي فبم اؾت(چلجي 1378 ،ثِ ًمل اظ :ايوبى ٍ هطازي .)164 ،1388 ،ثطاي ؾٌدف ثقس
َّيت هلي اظ عيف ليىطت ٍ پبًعزُ گَيِ زض غبلت ايي عيف اؾتفبزُ ًوَزُاين.
جىس :زض ايٌدب هٌؾَض اظ خٌؽ ،ظى ٍ هطز ثَزى اؾت وِ زض لبلت يه ؾإال زٍ گعيٌِاي هطز
يب ظى اظ پبؾرگَيبى پطؾيسُ قسُ اؾت.
سه :هٌؾَض اظ ؾي تقساز ؾبلّبي فوط فطز پبؾرگَ اؾت وِ زض لبلت يه ؾإال ثبظ اظ افطاز
پطؾيسُ قسُ اؾت.
يضعيت تأَل :هٌؾَض ايي اؾت وِ فطز اظزٍاج وطزُ اؾت يب ًِ وِ زض لبلت يه ؾإال زٍ
گعيٌِاي هدطز يب هتأّل اظ پبؾرگَيبى پطؾيسُ قسُ اؾت.
تحصيالت :هٌؾَض اظ تحهيوت ،تقييي هسضن تحهيلي پبؾرگَيبى اؾت وِ زض لبلت يه
ؾإال ثبظ اظ افطاز پطؾيسُ قسُ اؾت .ثِ نَضت ظيط زيپلن ،زيپلن ،فَق زيپلن ٍ ليؿبًؽ ،فَق ليؿبًؽ
ٍ ثبالتط زؾتِثٌسي قسُاؾت.
 -8اعتبار ي پايايی

1

2

زضپػٍّف حبضط ،ثطاي ثطضؾي افتجبض قبذمّب ٍ ؾإاالت اظ قيَُّبي افتجبض هحتَا اؾتفبزُ
قسُ اؾت .يقٌي ثب هطاخقِ ثِ زاٍضاى (اؾبتيس ضاٌّوب ٍ هكبٍض ٍ پػٍّكگطاًي وِ ؾبثمِ تحميك زض ايي
فطنِ ضا زاقتٌس) ،پطؾكٌبهِ اظ خْبت هرتلفي ّوچَى ،لبثل ؾٌدف ثَزى ،هفَْم ثَزى ٍ ؾبذتوٌس
1-Validity
2-Content Validity
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ثَزى ،هَضز هسالِ ٍ ثبظثيٌي لطاض گطفت ٍ ثِ ضفـ وبؾتيّبي پطؾكٌبهِ پطزاذتِ قس .ثطاي پبيبيي

1

گَيِّ بي پطؾكٌبهِ ًيع اظ آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ثب تَخِ ثِ همساض آلفبي هتغيطّبي
پطؾكٌبهِ ًتبيح حبوي اظ آى اؾت وِ ّن هتغيط هؿتمل ٍ ّن هتغيط ٍاثؿتِ ثب اثقبزـ زاضاي پبيبيي
ثباليي هيثبقٌس ٍ ايي ثسيي هقٌبؾت وِ ّوؿبًي ٍ ّوٌَاذتي گَيِّب زض حس لبثل لجَل هيثبقس.
جذيل  .1ميسان آلفاي کريوباخ متغيرَاي تحقيق
هسيطيت ثسى

هسيطيت ثسى

هتغيط

زذتطاى

پؿطاى

19

17

15

ؾغح ؾٌدف

فبنلِاي

فبنلِاي

فبنلِاي

آلفبي وطًٍجبخ

0/91

0/90

0/86

تقساز گَيِّب

َّيت هلي

 -9يافتٍَاي تًصيفی
جذيل  .2تًزيع وسبی ضاخصَاي مذيريت بذن پاسخگًيان
آهبضُ قبذم

فطاٍاًي

زاهٌِ ًوطُ

هيبًگيي

اًحطاف هقيبض

تٌبؾت اًسام

384

5-25

8/98

3/21

خطاحي ظيجبيي

384

4-20

11/92

3/92

لَاظم آضايكي زذتطاى

384

10-50

29/44

7/36

لَاظم آضايكي پؿطاى

384

8-40

19/78

6/27

قبذم ولي هسيطيت ثسى زذتطاى

384

19-95

52/13

12/24

قبذم ولي هسيطيت ثسى پؿطاى

384

17-85

38/77

11/55

خسٍل ثبال ًكبًگط آى اؾت وِ هيبًگيي ًوطُي هسيطيت ثسى پبؾرگَيبى زذتط  52/13اظ زاهٌِي (19
تب  )95هيثبقس؛ زض حبليىِ هيبًگيي ًوطُي هسيطيت ثسى پؿطاى پبؾرگَ  38/77اظ زاهٌِي ( 17تب )85
1- Reliability
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اؾت .ثط ايي اؾبؼ هيتَاى گفت وِ هيبًگيي ًوطُي هسيطيت ثسى پؿطاى ،پبئييتط اظ ًوطُي هسيطيت
ثسى زذتطاى اؾت ٍ زذتطاى توبيل ثيكتطي ثِ ًؾبضت ثط ؾغَح ؽبّطي ٍ هطئي ثسى ذَيف زاضًس.
جذيل  .3تًزيع درصذي گًيٍَاي ًَيت ملی پاسخگًيان
وبهو
هَافمن
ّ -1يچ خبي زًيب ثطاي هي هثل ايطاى ًويقَز.

هَافمن

تبحسي

هربلفن

وبهو
هربلفن

هيبًگيي

13

43.2

10.4

25

8.3

3.28

 -2زضنَضت اهىبى ثِ يه وكَض ذبضخي هْبخطت هيوٌن.

27.1

38

8.9

20.3

5.7

2.4

 -3آزم زض وكَض ذَزـ ّط چمسض ّن ؾرتي ثىكس ،ثْتط اظ ضفتي ثِ ذبضج اؾت.

3.6

19.8

12.5

43.8

20.3

2.43

 -4هي ثِ ايطاى ثِ فٌَاى يىي اظ ثب فطٌّگتطيي هلل خْبى افتربض هيوٌن.

6.2

33.9

46.9

12

1

3.32

 -5ايطاًي ثَزى ،ثطاي هي ثبفث افتربض اؾت.

3.6

34.4

42.7

16.7

2.6

3.2

 -6اگط خٌگي ضخ زّسخْت زفبؿ اظ ؾطظهيي ايطاى آهبزُ ّؿتن.

2.6

15.1

29.7

37.5

15.1

2.53

 -7هطزم ثبيس اظ زٍلت ٍ حىَهت حوبيت وٌٌس.

5.2

28.6

19.8

32.8

13.5

2.79

ّ -8ويكِ ؾقي هيوٌن زض اًتربثبت قطوت ًوبين.

6.2

30.2

25.5

26.6

11.5

2.93

 -9هكبّيطي ّوچَى فطزٍؾي ،هَلَي ،ؾقسي ،حبفؼ ٍ...هبيِي افتربض هب ًيؿتٌس.

1.6

14.1

26.6

52.1

5.7

3.46

 -10اظ زيسى آثبض ثبؾتبًي احؿبؼ غطٍض هيوٌن.

10.4

44.3

30.2

13

2.1

3.48

 -11ثْتط اؾت ظثبى اًگليؿي ،خبيگعيي ظثبى فبضؾي زض ايطاى قَز.

4.7

18.8

15.1

35.9

25.5

3.59

 -12ثِ پطچن هلي ثبيس احتطام گصاقت.

12.5

53.6

24.5

7.8

1.6

3.68

 -13اگط فطزي يب وكَضي ثِ ايطاى يب ايطاًي تَّيي وٌس ًبضاحت هيقَم.

21.9

57.8

13

4.7

2.6

3.92

 -14ضفبيت وطزى توبهي هَاضز لبًًَي ،ثطاي ّط فطز ايطاًي ضطٍضت زاضز.

22.9

41.7

21.9

5.7

7.8

3.66

ّ -15وَاضُ ؾقي هيوٌن لبًَى ضا ضفبيت ًوبين.

4.2

31.2

40.6

14.6

9.4

3.06

 -10يافتٍَاي تبييىی
فرضيٍ يک :ثيي خٌؽ ٍ َّيت هلي خَاًبى ضاثغِ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.
جذيل  .4مقايسٍ مياوگيه ًَيت ملی برحسب جىس

َّيت هلي

خٌؽ

تقساز هكبّسات

هيبًگيي

ظى

198

47/53

هطز

186

47/92

تفبٍت

زضخِ

هيبًگيي

آظازي

-0/399

382

همساضt

-0/431

ؾغح
هقٌيزاضي
0/667

ثطاي آظهَى تفبٍت هيبًگيي َّيت هلي ثط حؿت خٌؽ ،اظ آظهَى  tزٍ ًوًَِاي هؿتمل اؾتفبزُ قسُ
اؾت .ثبتَخِ ثِ ؾغح هقٌيزاضي  0/667وِ ثطاي تفبٍت هيبًگيي َّيت هلي افطاز ثطحؿت خٌؽ
ثسؾت آهسُ ،هيتَاى گفت وِ تفبٍتّبي ثسؾت آهسُ هقٌبزاض ًويثبقس ٍ خٌؽ ثط هيعاى َّيت
هلي تأثيطگصاض ًويثبقس.
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فرضيٍ دي :ثيي ؾي ٍ َّيت هلي خَاًبى ضاثغِ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.
جذيل  .5تحليل َمبستگی بيه سه ي ًَيت ملی جًاوان
َّيت هلي

ؾي

ضطيت ّوجؿتگي

0/141

ضطيت تقييي

0/019

ؾغح هقٌيزاضي

0/006

تقساز هكبّسات

384

ثطاي آظهَى ضاثغِي ثيي ؾي ٍ َّيت هلي؛ اظ آًدب وِ هتغيط هؿتمل ٍ ٍاثؿتِ ّط زٍ زض ؾغح فبنلِ-
اي زض ًؾط گطفتِ قسُاًس ،اظ ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ قسُ اؾت .ؾغح هقٌيزاضي ثسؾت آهسُ
ثطاي ّوجؿتگي ثيي ؾي ٍ َّيت هلي هقبزل  0/006هيثبقس ،ثٌبثطايي هيتَاى گفت ثيي ؾي ٍ َّيت هلي
افطاز ضاثغِ هقٌيزاض ٍخَز ًساضز.
فرضيٍ سٍ :ثيي ٍضقيت تأّل ٍ َّيت هلي خَاًبى ضاثغِ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.
جذيل  .6مقايسٍ مياوگيه ًَيت ملی برحسب يضعيت تأَل
ٍضقيت تأّل

تقساز هكبّسات

هيبًگيي

َّيت

هدطز

282

46/72

هلي

هتأّل

102

50/47

تفبٍت هيبًگيي

زضخِ آظازي

همساضt

ؾغح هقٌيزاضي

-3/747

382

-3/632

0/000

ثطاي آظهَى تفبٍت هيبًگيي َّيت هلي ثط حؿت ٍضقيت تأّل اظ آظهَى  tزٍ ًوًَِاي هؿتمل
اؾتفبزُ قسُ اؾت .تفبٍت هيبًگيي َّيت هلي افطاز ثط حؿت ٍضقيت تأّل ًيع ،ثب ؾغح هقٌيزاضي
 0/000هقبزل  -3/747هيثبقس ،وِ ًكبى هيزّس تفبٍتّبي ثسؾت آهسُ هقٌبزاض هيثبقس ،ثٌبثطايي ٍضقيت
تأّل فطز ثط َّيت هلي اٍ ًيع تأثيطگصاض اؾت؛ زض ٍالـ هيبًگيي َّيت هلي افطاز هتأّل ثيكتط اظ هيبًگيي
َّيت هلي افطاز هدطز اؾت.
فرضيٍ چُار :ثيي هيعاى تحهيوت ٍ َّيت هلي خَاًبى ضاثغِ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.
جذيل  .7بررسی رابطٍ بيه تحصيالت ي ًَيت ملی
َّيت هلي تحهيوت

ؾغح هقٌبزاضي

Eta
0/131

0/017

0/087

ثطاي آظهَى ضاثغِي ثيي تحهيوت ٍ َّيت هلي ،اظ آًدبئيىِ هتغيط هؿتمل زض ؾغح تطتيجي ٍ هتغيط
ٍاثؿتِ زض ؾغح فبنلِاي زض ًؾط گطفتِ قسُاؾت ،اظ ضطيت ّوجؿتگي اتب اؾتفبزُ قسُ اؾت.
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ثطاؾبؼ ؾغح هقٌيزاضي  0/087وِ ثطاي ّوجؿتگي ثيي هيعاى تحهيوت ٍ َّيت هلي ثسؾت آهسُ
اؾت ًيع ثبيس گفت؛ فطضيِي تحميك پصيطفتِ ًويقَز ٍ ثٌبثطايي ثيي هيعاى تحهيوت ٍ َّيت هلي
افطاز ضاثغِي هقٌيزاضي ٍخَز ًساضز.
فرضيٍ پىج :ثيي هسيطيت ثسى ٍ َّيت هلي خَاًبى ضاثغِ هقٌبزاض ٍخَز زاضز.
جذيل .8ضريب َمبستگی پيرسًن بيه مذيريت بذن ي ًَيت ملی
ًَيت ملی

مذيريت بذن

ضريب َمبستگی پيرسًن

-0/416

ضريب تعييه

0/173

سطح معىیداري

0/000

تعذاد مطاَذات

384

ثطاي آظهَى ضاثغِي ثيي هسيطيت ثسى ٍ َّيت هلي خَاًبى ،اظ آًدبوِ ّط زٍ هتغيط زض ؾغح فبنلِ-
اي زض ًؾط گطفتِ قسُاًس ،اظ ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ قسُ اؾتّ .وبًگًَِ وِ هكبّسُ هيقَز،
ثيي هيعاى هسيطيت ثسى افطاز ٍ َّيت هلي آًبى ضاثغِ هقٌيزاض ٍخَز زاضز .ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى
هقبزلً ،-0/416كبىزٌّسُي ضاثغِي هقىَؼ ثب قست هتَؾظ هيثبقس.
 -11رگرسيًن چىذ متغيرٌ
ّسف اظ وبضثطز تحليل ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ ،پيفثيٌي هتغيط ٍاثؿتِ ثِ ٍؾيلِي زٍ يب چٌس هتغيط
هؿتمل اؾت .ثِ فجبضت زيگط زض ايي ضٍـ ثَؾيلِي زٍ يب چٌس هتغيط هؿتمل ،هتغيط ٍاثؿتِ ضا پيفثيٌي
هيوٌين(.گَزضظي.)360:1388،
زض ايي تحميك ًيع َّيت هلي خَاًبى اظ فَاهل هتقسزي تأثيط هيپصيطزّ ،طيه اظ هتغيطّبي هؿتمل
فبهلي ثطاي ثطآٍضز خٌجِّبي هتفبٍتي اظ هتغيط ٍاثؿتِ ثِقوبض هيضٍز ٍ هيتَاى اًتؾبض زاقت وِ ّطيه اظ
فَاهل ٍ هتغيطّب ،ؾْوي زض قىلگيطي َّيتهلي خَاًبى زاقتِ ثبقس .زض تحميك حبضط ثطاي تجييي َّيت

هلي خَاًبى اظ آهبضُي ضگطؾيَى چٌسهتغيطُ ثِقيَُي گبم ثِ گبم 1اؾتفبزُ قسُ اؾت .زضايي ضٍـ
هتغيطّبييوِ اثتسا ٍاضز هقبزلِ قسُاًسٍ ،لي ثب ٍاضزقسى هتغيطّبي خسيس هقٌبزاضيقبى ون قسُ ٍ زاضاي
ؾغح هقٌبزاضي ووتطي ًؿجت ثِ ؾغح تقيييقسُ ّؿتٌس ٍ الظم اؾت اظ هقبزلِ ذبضج قًَس ،اظ هقبزلِي
1-Stepwise
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ضگطؾيَى ذبضج هيقًَس ٍ فمظ آى هتغيطّبي هؿتملي وِ زاضاي ؾغح هقٌبزاضي زض ؾغح تقييي قسُ
ّؿتٌسٍ ،اضز هقبزلِ هيقًَس.
جذيل  .9مؤلفٍَاي رگرسيًوی براي پيصبيىی ًَيت ملی
Model summary
هسل
هسيطيت ثسى ،خٌؽ ،تأّل

ضطيت ّوجؿتگيR

ضطيت تجييي

ضطيت تجييي تهحيح قسُ

اقتجبُ هقيبض

0/484

0/234

0/228
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ًتبيح حبوي اظ آى اؾت وِ ؾِ هتغيط هسيطيتثسى ،خٌؽ ٍ تأّل زض هدوَؿ  0/234اظ ٍاضيبًؽ
َّيت هلي خَاًبى ضا تجييي هيوٌٌس .ثِفجبضت زيگط هيتَاى ايٌگًَِ هغطح وطز وِ اظ ول ٍاضيبًؽ َّيت
هلي  0/234آى تَؾظ ايي ؾِ هتغيط تجييي هيقَز ٍ ثميِ ثِ فَاهل زيگطي ثطهيگطزز وِ زض ايٌدب هَضز
ؾٌدف لطاض ًگطفتِاًس.
 -12جمعبىذي ي وتيجٍگيري
ّسف انلي پػٍّف حبضط ،ثطضؾي ضاثغِي ثيي هسيطيت ثسى ٍ َّيت هلي خَاًبى اؾت .هيبًگيي
ًوطُي هسيطيت ثسى پبؾرگَيبى زذتط  52/13اظ ً 95وطُي هوىي اؾت؛ زض هَضز پؿطاى ،هيبًگيي ًوطُي
هسيطيت ثسى  38/77اظ ً 85وطُي هوىي اؾت؛ ثطايي اؾبؼ هيتَاى گفت وِ هيبًگيي ًوطُي هسيطيت ثسى
پؿطاى ،پبئييتط اظ ًوطُي هسيطيت ثسى زذتطاى اؾت ٍ زذتطاى توبيل ثيكتطي ثِ ًؾبضت ثط ؾغَح ؽبّطي
ٍ هطئي ثسى ذَيف زاضًس .هيبًگيي ًوطُي َّيت هلي خَاًبى ًيع زض ايي تحميك 47/72 ،اظ ً 75وطُي
هوىي اؾت وِ حبوي اظ ايي اؾت وِ هيبًگيي َّيت هلي افطاز پبؾرگَ هتَؾظ ضٍثِ ثبالؾتّ .وچٌيي
ثطاؾبؼ فطضيِي انلي پػٍّف هجٌي ثطايٌىِ ،ثيي هيعاى هسيطيت ثسى افطاز ٍ َّيت هلي آًبى ضاثغِ ٍخَز
زاضز .ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى هقبزلً ،-0/416كبىزٌّسُي ضاثغِي هقىَؼ ثب قست هتَؾظ هيثبقس.
ايي ثساى هقٌبؾت وِ ّطچِ هيعاى هسيطيت ثسى افطاز زض هطتجِي ثبالتطي لطاضگيطز ثِ ّوبى ًؿجت ،هيعاى
َّيت هلي زض آًبى ضٍ ثِ وبّف هيگصاضز ٍ ثبلقىؽً .تبيح ايي تحميك ًكبى زاز وِ هسيطيت ثسى زض ثيي
خَاًبى اظ اّويت ٍيػُاي ثطذَضزاض اؾت ظيطا همَلِّبيي وِ ًكبى اظ اّويت زازى ثِ هسيطيت ثسى زض ثيي
خَاًبى هيثبقس ،زضنسّبي هتَؾظ ضٍثِثباليي ضا ًكبى هيزٌّس .ثِ فجبضت زيگط ًتبيح هغبلقِي تدطثي ايي
تحميك ًكبى زاز وِ اهطٍظُ زاقتي ؽبّط ظيجب ٍ خَاىپؿٌس زض ثيي خَاًبى اظ اّويت ٍيػُاي ثطذَضزاض اؾت.
اظ ؾَي زيگط آظهَى تدطثي فطضيِ تحميك حبوي اظ آى اؾت وِ ثيي هسيطيت ثسى خَاًبى ٍ َّيت آًبى
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ضاثغِ ٍخَز زاضز .ايي ًىتِاي اؾت وِ شوبئي ( ،)1386آظاز اضهىي ٍ چبٍقيبى ( ،)1382پطؾتف ٍ زيگطاى
( ٍ )1387گيسًع ( )1388ذَاخِ ًَضي ٍ زيگطاى ( )1389ضليجي ٍ هيٌبذبًي(ً )1391يع ثِ آى اقبضُ زاضًس.
ثِ فجبضت زيگط اهطٍظُ افطاز ويؿتي ٍ َّيت ذَزقبى ضا اظ عطيك زؾتوبضي ثط ثسىّبي ذَز ،ثبظًوبيي
هيوٌٌس .يقٌي اظآًدبيي وِ َّيت افطاز اظ عطيك ضاثغِي هتمبثل فطز ٍ خبهقِ هيؿط ذَاّس ثَز؛ تقبهل هيبى
فطز ٍ خبهقِ ثٍِاؾغِي اؾتفبزُ اظ ًوبزّب ٍ ًكبًِّبيي اؾت وِ ثِ قيَُّبي هرتلف اظ خولِ چگًَگي
هسيطيت ثسى زض خبهقِ قىل ٍ ثِ ًؾبم شٌّي فطز هٌتمل هيقَز.

يبفتِّبي تحميك حبضط ًكبى هيزّس ،زض قطايظ حبضط خَاًبى ثِخبي ايٌىِ نطفب زًجبلِ ضٍي ؾجه-
ّبي ظًسگي اظ پيف تقييي قسُ زض ًؾبم اختوبفي ثبقٌس ،تبحسٍزي اًتربةّب ٍ هَلقيتّب ضا ذعَز تقيعيي

هيوٌٌس.
ثسى ٍ ًؾبضت ثط ؾغَح ؽبّطي ٍ هطئي آى فطنِي ذبني اظ تدطثِي افطاز اؾت وعِ اهتيعبظ آى زض
افغبي اًتربة ،ذوليت ،ضضبيتوٌسي ٍ لصتي اؾت وِ ذَز ،لصت ٍ قبزي ثيكتطي ضا ثعطاي افعطاز ثعسًجبل
زاضز .ثسيي تطتيت ،ثطًبهِّبيي وِ اظ ضٍي اخجبض ٍ ثب ًگطـ اثععاضي ٍ ثعب هحعسٍزيتّعبي تحويعلقعسُي
ثيطًٍي اًدبم هيگيطًس ٍ اؾتمول فول خَاًبى ضا ثب هحسٍزيت هَاخِ هيؾعبظز ،ثعب ٍاوعٌف هٌفعي خَاًعبى
ضٍثِضٍ هيقَزّ .ويي اهط ،زؾتاًسضوبضاى ٍ هتَليبى اهط ثطًبهِضيععي ٍ تهعوينگيعطي حعَظُي فطٌّعگ ٍ
هؿبئل هطتجظ ثب خَاًبى ضا ًيبظهٌس ثبظًگطي زض عطحّب ٍ ثطًبهِّبيكبى هيؾبظز.
آًچِ اهطٍظُ ثيف اظ پيف ضطٍضت زاضز ،ايي اؾت وِ ًْبزّب ٍ ؾبظهبىّبي هرتلف زؾتاًسض وبض زض
فطنِي فطٌّگ ،ثطًبهِضيعي هٌبؾجي ثطاي ههطف وبالّبي هطتجظ ثب ثسى ٍ ؽبّط خَاًبى اًدبم زٌّعس ٍ زض
ايي هيبى ّن شٍق ٍ ؾليمِي خَاًبى ضا هسًؾط لطاض زٌّس ٍ ّن ايٌىِ تبحس اهىبى توـ وٌٌس تب الگَّبيي ضا
ثطاي ههطف ايي وبالّب اضائِ وٌٌس وِ ثب اًگبضُّبي َّيتثرف هلي خبهقِ انغىبن ًساقتِ ثبقٌس.
فُرست مىابع
 .1آظاز اضهىي ،تمي ٍ چبٍقيبى ،حؿي ( ،)1381ثسى ثِ هثبثِ ضؾبًِ َّيت ،هدلِ خبهقِ قٌبؾي ايطاى،
زٍضُ چْبضم ،قوبضُي چْبض ،نم.57-75 :
 .2اؾوبضت ،ثطي ( ،)1383قطايظ هسضى ،هٌبلكِّبي پؿتهسضى ،تطخوِي حؿي چبٍقيبى ً ،كط اذتطاى،
تْطاى ،چبح اٍل.
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 .3ايوبى ،هحوستمي ٍ هطازي ،گلوطاز ( ،)1388ثطضؾي ضاثغِي ثيي ضضبيت اختوبفي ٍ َّيت هلي ثب تقْس
اختوبفي خَاًبى ،هدلِي خبهقِقٌبؾي وبضثطزي زاًكگبُ انفْبى ،ؾبل ثيؿتن ،قوبضُي پيبپي(،)34
قوبضُي  ،2نم .155-174
 .4ثٌت ،اًسي ( ،)1386فطٌّگ ٍ ظًسگي ضٍظهطُ ،تطخوِي ليو خَافكبًي ٍ حؿي چبٍقيبى ً ،كط اذتطاى،
تْطاى ،چبح اٍل.
 .5ثيىط ،تطظ ال (ً ،)1381حَُي اًدبم تحميمبت اختوبفي ،تطخوِي َّقٌگ ًبيجي ً ،كط ضٍـ ،تْطاى ،
چبح زٍم.
 .6پطؾتف ،قْطام ،ثٌَْئي ،فجبؼ ٍ هحوَزي ،وطين ( ،)1387ثطضؾي خبهقِقٌبذتي هسيطيت ؽبّط ٍ
َّيت فطزي زض ثيي خَاًبى (هغبلقِ هَضزي قْط ثبثلؿط) ،هدلِي فلَم اختوبفي زاًكىسُي ازثيبت
ٍ فلَم اًؿبًي زاًكگبُ فطزٍؾي هكْس ،ؾبل پٌدن ،قوبضُي  ،2نم.19-49 :
 .7خٌىيٌع ،ضيچبضز (َّ ،)1381يت اختوبفي ،تطخوِي تَضج يبضاحوسيً ،كط قيطاظُ ،تْطاى ،چبح اٍل.
 .8خْبًگيطي ،خْبًگيط ٍ هقيٌي ،هْسي ( ،)1389ثطضؾي ضاثغِ ؾطهبيِ اختوبفي ٍ َّيت هلي؛ ًوًَِ هَضز
هغبلقِ :زاًكدَيبى زاًكگبُ قيطاظ ،هدلِ فلَم اختوبفي زاًكگبُ فطزٍؾي هكْس ،ؾبل ّفتن ،قوبضُ
 ،2نم .37-74
 .9چبٍقيبى ،حؿي ( ،)1381ؾجه ظًسگي ٍ َّيت اختوبفي :ههطف ٍ اًتربة ّبي شٍلي ثِ فٌَاى
قبلَزُي توبيع ٍ تكبثِ اختوبفي زض زٍضُي هسضًيتِ اذيط ،ضؾبلِي زوتطي ،زاًكسُ فلَم اختوبفي،
زاًكگبُ تْطاى.
.10چلجي ،هؿقَز ( ،)1378هيعگطز ٍفبق اختوبفي ،فهلٌبهِ هغبلقبت هلي ،ؾبل اٍل ،قوبضُ  ،1نم -45
.15
 .11حبفؼًيب ،هحوسضضب ،وبٍيبًيضاز ،هطاز ،وطيويپَض ،يسالِ ٍ عبّطذبًي ،هْسي ( ،)1385تأثيط خْبًي-
قسى ثط َّيت هلي(هغبلقِي هَضزي :زاًكدَيبى زاًكگبُّبي زٍلتي قْط تْطاى) ،فهلٌبهِ غئَپلتيه،
ؾبل زٍم ،قوبضُ ؾَم ٍ چْبضم ،نم .1-21
 .12حؿيٌي اًدساًي ،هطين ،زضٍيعُ ،ظّطا ،ذؿطٍي ،ظّطُ ٍ پَضقْطيبضي ،هِؾيوب (ً ،)1388مف ضؾبًِّب
زض ضقس َّيت هلي ًَخَاًبى قْط تْطاى ،فهلٌبهِ پػٍّفّبي اضتجبعي ،ؾبل قبًعزّن ،قوبضُ
(2پيبپي  ،)58نم .39-64
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.13حؿيٌي ،ؾيساثطاّين ٍ خوييپَض ،حويسضضب ( ،)1391ثطضؾي ضاثغِي ؾطهبيِي اختوبفي ثطٍىگطٍّي
ثب َّيت هلي خَاًبى (ثطضؾي هَضزي :زاًكدَيبى ٍ غيطزاًكدَيبى الَام تطن ٍ وطز) ،فطٌّگ زض
زاًكگبُ اؾوهي ،ؾبل زٍم ،قوبضُ  ،2نم.299-322
 .14ذَاخًَِضي ،ثيػىّ ،بقوي ،ؾويِ ٍ ضٍحبًي ،فلي ( ،)1389ؾجه ظًسگي ٍ َّيت هلي(هغبلقِ
هَضزي :زاًفآهَظاى زثيطؾتبىّبي قْط قيطاظ) ،فهلٌبهِ هغبلقبت هلي ،ؾبل يبظزّن ،قوبضُ -152 ،4
.127
 .15زاى ،ضاثطت .خي (ً ،)1385مس اختوبفي پؿتهسضًيتِ :ثحطاىّبي َّيت ،تطخوِي نبلح ًدفي ،
اًتكبضات پطزيؽ زاًف ،تْطاى  ،چبح اٍل.
 .16شوبئي ،هحوس ؾقيس ( ،)1381ذطزُ فطٌّگ ،ؾجه ظًسگي ٍ َّيت ،هدلِي ضقس آهَظـ فلَم
اختوبفي ،قوبضُي  ،20ٍ21نم.20-27 :
 .17شوبئي ،هحوس ؾقيس ( ،)1386فطٌّگ هغبلقبت خَاًبى ً ،كط آگِ ،تْطاى  ،چبح اٍل.
 .18شوبئي ،هحوس ؾقيس ( ،)1387خبهقِ قٌبؾي خَاًبى ايطاى ً ،كط آگِ ،تْطاى  ،چبح زٍم.
 .19شوبئي ،هحوس ؾقيس ٍ پَضغوم ،ظّطا ( ،)1385ذطزُ فطٌّگ يب ههطف فطٌّگي :پػٍّكي زضثيي
زذتطاى زاًفآهَظ قْط تْطاى ،فهلٌبهِي اًدوي ايطاًي هغبلقبت فطٌّگي ٍ اضتجبعبت ،قوبضُي ،4
نم .1-25
 .20ضثبًي ،فلي ٍ ضؾتگبض ،يبؾط ( ،)1392تحليلي ثط ٍضقيت َّيت هلي ٍ اثقبز قكگبًِ آى زض ثيي
قْطًٍساى قْط انفْبى ،خبهقِقٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿت ٍ چْبضم ،قوبضُ پيبپي( ،)50قوبضُ زٍم،
نم .1-20
 .21ضثبًي ،فلي ،ضثبًي ،ضؾَل ٍ حؿٌي ،هحوسضضب ( ،)1388ضؾبًِّبي خوقي ٍ َّيت هلي؛ هغبلقِ
هَضزي زاًكدَيبى زاًكگبُ انفْبى ،فهلٌبهِ پػٍّفّبي اضتجبعي ،ؾبل قبًعزّن ،قوبضُ (2پيبپي
 ،)58نم .65-93
 .22ضضبيي ،احوس ٍ احوسلَ ،حجيت(ً ،)1384مف ؾطهبيِي اختوبفي زض ضٍاثظ ثيي لَهي ٍ َّيت
هلي(ثطضؾي خَاًبى تجطيع ٍ هْبثبز) ،فهلٌبهِ هغبلقبت هلي ،ؾبل قكن ،قوبضُ  ،4نم .7-33
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 .23ضليجي ،هَْـ ،هيٌبذبًي ،غوهطضب ( ،)1391ضاثغِ هسيطيت ثسى ٍ ؾجه ّبي َّيت فطزي ٍ
اختوبفي ،فهلٌبهِ پػٍّف ّبي ضٍاى قٌبؾي اختوبفي ،ؾبل زٍم ،قوبضُ  ،7پبييع  ،1391نم -27
.11
 .24ضٍاؾبًي ،قبپَض ( ،)1385ظهيٌِّبي اختوبفي َّيت هلي  ،هطوع ثبظقٌبؾي اؾوم ٍ ايطاى؛ اًتكبضات
ثبظ ،تْطاى ،چبح زٍم.
 .25ؾفيطي ،ذسيدِ ،غفَضي ،هقهَهِ ( ،)1388ثطضؾي َّيت زيٌي ٍ هلي خَاًبى قْط تْطاى ثب تأويس ثط
تأثيط ذبًَازُ ،پػٍّف خَاًبى،فطٌّگ ٍ خبهقِ ،قوبضُ زٍم ،نم .1-27
 .26قبضؿپَض ،هحوَز ٍ ذَـفط ،غوهطضب ( ،)1381ضاثغِ ؾطهبيِ فطٌّگي ثب َّيت اختوبفي
خَاًبى(هغبلقِ هَضزي قْط تْطاى)ً ،بهِي فلَم اختوبفي ،قوبضُي  ،20نم .133-147
 .27قْطام ًيب ،ؾيساهيط هؿقَز()1386خْبًي قسى ٍ زهَوطاؾي زض ايطاى ً ،كط ًگبُ هقبنط ،تْطاى  ،چبح
اٍل.
 .28نٌيـ اخول ،هطين ( ،)1384زضآهسي ثط فطٌّگ ٍ َّيت ايطاًي  ،هإؾؿِ هغبلقبت هلي ،اًتكبضات
توسى ايطاًي ،تْطاى  ،چبح اٍل.
 .29فسلي پَض ،نوس ،لبؾويٍ ،حيس ٍ ويبًپَض ،هؿقَز ( ،)1392قجىِ اختوبفي فيؽ ثَن ٍ َّيت هلي
خَاًبى ،فهلٌبهِ هغبلقبت هلي،ؾبل چْبضزّن ،قوبضُ ( 4پيبپي  ،)56نم .141-164 :
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