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مجيد اميني

2

صىيـُ
ثلكًي فلآيٌـ رْبًيُـى ؿك ؿًيبي ه٤بٓل ٍ تأحيلات آى ثل فلٌّگّب يب َّيتّبي هلّي ٍ هغلّي ام رولهِ
هٌبئل آلي ؿك هٜبل٤بت فلٌّگي اًت .ثب تَرِ ثِ ايٌىِ رَاًبى ثيَ ام ّل گلٍُ ؿيگلي آهبد تهأحيلات فلآيٌهـ
رْبًيُـى ؿك ّل ربهِ٤اي للاك هيگيلًـ ،لقا ؿك ايي پوٍَّ ثب ثْلُگيلي ام ً٠ليِّهبي كاثلتٌهَى ٍ ّهبه ثهِ
ثلكًي كاثِٜي ثيي ًگلٍ ّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ٍ َّيت هغلّي رَاًبى ؿاًِهگبّي يهنؿي پلؿاؽتهِ
ُـ .ام عيج كٌٍٍُبؽتي ،ايي پوٍَّ پيوبيِي ٍ وبكثلؿي ثِ ُوبك هيآيهـ .ربه٤هِي آههبكي ُهبهل رَاًهبى
ؿاًِگبّي  18تب ً 30بلِ ٍ عزن ًوًَِ ً 400فل ام هيبى ؿاًِزَيبى ثَهي ُْل ينؿ ثلآٍكؿ گلؿيـُ وِ ثِ َٓكت
كٍٍ ًوًَِگيلي ٛجمِاي هتٌبًت اًتؾبة ُـُاًـ .گلؿآٍكي ؿاؿُّب ثب اثناك پلًٌِبهِ اًزبم گلفتِ ٍ ؿك اًتؾلاد
ؿاؿُّب ام ًلمافناك  SPPSثلاي تزنيِ ٍ تغليل ؿاؿُّب ام آمهَى ّوجٌتگي پيلًَى ٍ كگلًيَى ؽّٜي صٌـ هتغيّلُ
ثِ كٍٍ گبمثِگبم اًتفبؿُ ُـُ اًت .يبفتِّبي تغميك ًِبى هيؿٌّـ وِ :هٔلف كًبًِاي ٍ ؿيٌهـاكي ؿٍ هتغيّهل
هْن ؿك تجييي اعٌبى َّيت هغلي ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي هتبحل ام رْبًي ُـى پبًهؾگَيبى ٌّهتٌـ ،اًهتفبؿُ ام
كًبًِّبي ؽبكري تأحيل تمَيتوٌٌـُ ثل ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُهـى ؿاكؿ ،ؿك عهبلي وهِ اًهتفبؿُ ام
كًبًِ ّبي ًلاًلي ؿاؽلي ؿاكاي تأحيل ت٘٤يفوٌٌـُ ثل آى اًتّ .وضٌيي اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هغلّهي ٍ ًه ي
ؿيٌـاكي تأحيل تمَيتوٌٌـُ ثل َّيهت هغلّهي يهنؿي ؿاكًهـ ،عهبه آىوهِ اًهتفبؿُ ام كًهبًِّهبي ؽهبكري تهأحيل
ت٘٤يفوٌٌـُ ثل ايي هتغيّل ؿاكؿً .لاًزبم ايي وِ ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحل ام رْهبًي ُهـى كاثٜهِ هٌ٤هبؿاكي ؿك
رْت ه٤ىَى ثب َّيت هغلي ؿاكؿ.
کلید ٍاشُ :رْبًيُـىً ،گلٍّبي فلٌّگي َّ ،يت هغلّي  ،ؿيٌـاكيُ ،جىِي كٍاث ٚارتوب٣ي ،اًتفبؿُ ام
كًبًِّب
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 -1هقدهِ ٍ تیاى هسألِ
وَِكّب ٍ ربهِّ٤ب ؿك رْبى اهلٍم ُلايٜي ٍيوُ ام ت٤بهل ٍ تأحيل كا تزلثِ هيوٌٌـ وِ ايي ُلايٚ
تغت ٌَ٣اى فلآيٌـ رْبًيُـى يب رْبًيًبمي لبثل ٌُبًبيي ٍ ثلكًي ثِ ً٠ل هيكًـ (گيـًن31 :1379 ،
؛ گيـًن 1383 ،؛ ثلهي.)1383 ،
آليتليي مهيٌِّبي فلايٌـ رْبًيُـى كا هيتَاى للولٍ فلٌّگ ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي ثِ ُوبك
آٍكؿ تب ربيي وِ اؿّ٣ب هيَُؿ «رْبًيُـى ؿك فات فلٌّگ هـكى ًْفتِ اًت ٍ كاُ ٍ كًنّبي فلٌّگي ؿك
فات رْبًيُـى» (تبهليٌٌَى.)14 :1381 ،
فلآيٌـ رْبًيُـى ؿك ؽَّٔ فلٌّگ ٍ َّيت فلٌّگي ام ايي ماٍيِي ؿيـ لبثل تأهّل اًت وِ

«رْبًيُـى هفَْمًبمي هب كا ام ايـُي "فلٌّگ" هؾتل هيوٌـ .ميلا فلٌّگ ام لـين ثِ ه٤بًي ٗوٌي

هلثَ ٙثِ ايـُي هغلّيتِ حبثت گلُ ؽَكؿُ اًت» (تبهليٌٌَى.)47 :1381 ،

ايي هََٗ ١وِ «فلايٌـ رْبًيُـى 1ؿك ؿًيبي ه٤بٓل صِ تأحيلاتي ثل فلٌّگّب يب َّيتّبي ثَهي

(هلّي ٍ هغلّي) ٍاكؿ آٍكؿُ ٍ هيآٍكؿ؟» ام اًبًيتليي هٌبئل فلٌّگي ايلاى ه٤بٓل اًت وِ ام ًَي
ٓبعتً٠لاى ٍ پوٍِّگلاى هت٤ـّؿي ؿك اكتجب ٙثب هََٗ ١رْبًيُـى هٜلط ُـُ ٍ هَكؿ ثلكًي للاك
گلفتِ اًت (ؿِّيلي1379 ،؛ هزتْـماؿُ 1379 ،؛ گل هغوّـي 1380 ،؛ تَعيـفبم 1380 ،؛ ٣يَٗي1380 ،
؛ اعوـي 1381 ،؛ لليِي 1381 ،؛ ٓجّب٥پَك .)1381 ،ام رولِ ًَاالتي وِ ؿك ايي ؽَّٔ هٜلط ُـُ
اًت ،ايي اًت وِ« ،رٌجِّبي ًَؿهٌـ ٍ ميبىثبك تأحيلات رْبًيُـى ثل فلٌّگّب ٍ َّيتّبي ثَهي
صگًَِ ٍ ثِ صِ هيناى اًت؟ ٍ ؿك هَامًِي ًَؿ ٍ ميبى ايي تأحيلات ثلاي فلٌّگّبي هلّي ٍ هغلّي وـام
وفِّ ًٌگييتل اًت ٍ ثل ؿيگلي هيصلثـ؟» ايي هٌألِ ثَيوُ ؿك اكتجب ٙثب رَاًبى اّوّيتَ صگًَِ اًت؟ ام
يه ًَ ؿٍكاى رَاًي مهبًي اًت وِ اًٌبى ثب اًلهي ؿك ثلاثل ثبمتبةّبي هغي ٍ ٚهٌؤٍليتپقيلي فلؿي
ثِ ؿًجبه وٌت َّيت اًت ٍ رَاى ثبيٌتي تىيِگبّي ثلاي پيًَـ ثب ؽَؿ ،ثب رٌي همبثل ٍ ثب اكمٍّب ٍ
ٌّزبكّبي فلٌّگي ٍ ارتوب٣ي هغي ٚپيلاهَى ثيبثـ (ُفلم ٍ )116 :1384 ،ام ًَي ؿيگل ّويي رَاًبىاًـ
وِ ثيَ ام ّل گلٍُ ؿيگلي آهبد تأحيلات فلآيٌـ رْبًيُـى ؿك ّل ربهِ٤اي ثِ ُوبك هيآيٌـ يب ثِ ٣جبكتي
آليتليي عبهالى ايي تأحيلات رَاًبى ٌّتٌـ .ثب ايي هالع٠بت ٍ ثب تَرِّ ثِ اييوِ آليتليي مهيٌِي
تـاٍم ،اًتمبه ٍ ثبمتَليـ فلٌّگ ثَهي كا ًٌل رَاى ٍ ثَيوُ رَاًبى ؿاًِگبّي تِىيل هيؿٌّـ ،هيتَاى
اًتـاله ولؿ وِ «ثلكًي تأحيلات فلٌّگي فلآيٌـّبي ًبٟل ثل رْبًيُـى ؿك هَكؿ ًٌل رَاى ٍ ثَيوُ
1. Globalization
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رْبًيُـى؛ ت٤بهل َّيت ...

رَاًبى ؿاًِگبّي» لبثليت ٍ اكمٍ آى كا ؿاكؿ وِ ثِ ٌَ٣اى يه هٌألِ يب هََٗ ١هَكؿ پوٍَّ ٍ هـالِّي
٣لوي للاك گيلؿ.
ثل ايي اًبى ٍ ٗوي تَرِّ ثِ اييوِ ام رولِ هْوتليي ٍ ؿك ٣يي عبه ًٌزَپقيلتليي رٌجِّبي
فلٌّگ ه ثَيوُ ام عيج تأحيلپقيلي ام رْبًيُـى ه ًگلٍ ٍ ًين َّيت فلٌّگي اًت ،ؿك پوٍَّ
عبٗل ،ايي هٌألِ هٜلط اًت وِ «ًگلٍّبي فلٌّگي رَاًبى ؿاًِگبّي ينؿي صِ تأحيلاتي ام فلايٌـ
رْبًيُـى پقيلفتِ ٍ ايي تأحيلات صِ پيبهـّبي ثبلمَُّ يب ثبلف٤لي ثلاي َّيت هغلّي ؿاكًـ؟».
ينؿ ام رولِ ُْلّبيي اًت وِ ًٌت ،هقّت ،لـهت ،ثبفت تبكيؾي ،هيلاث فلٌّگي  ،اًٌبىّبي
ًؾت وٍَ ٍ لبً ٍ ٢اّل ٣لن ٍ ؿاًَ ام رولِ هيلاثّبي آى اًت وِ ايي ُْل ٍ ؿيبك ام آى ثلؽَكؿاك
ثَؿُ ٍ ثِ آى هَِْك ٍ ه٤لٍف ُـُ اًت .اهب ؿك ًبلْبي اؽيل تغييلات صِوگيلي ؿك عبه ٍلَ ١هيثبُـ
ثِ گًَِاي وِ ثٌيبكي ام اكمٍّبي ارتوب٣ي ٍ فلٌّگي ؿك ه٤لٕ تغييل ٍ تغَالت للاك گلفتِ اًت .ايي
هََٗ ١ثِ ًغَي اًت وِ ثِ ٌَ٣اى ؿغـغِّبي هٌئَليي اًتبى ثِ َٛك هىلك اْٟبك ٍ ا٣الم هيگلؿؿ.
ّوضٌيي ًتبيذ پوٍِّي ثب ٌَ٣اى تـٍيي ثلًبهِ ربه ٢كاّجلؿي ارتوب٣ي -فلٌّگي اًتبى ينؿًِ )1391(1بى
ؿاؿُ اًت وِ ًلؿكگوي فلٌّگي ارتوب٣ي (ربه ِ٤صٌـپبكُ) ٍ ٍرَؿ َّيتّبي هتٌبلٖ يىي ام هْوتليي
هٌبئل فلٌّگي اًتبى ينؿ هغٌَة هيَُؿ .ثٌبثلايي آًضِ وِ ينؿ كا ؿك ه٤لٕ ؽٜل ٍ تْـيـ للاك ؿاؿُ،
ون كًگ ُـى ٍ اًتغبلِ َّيت هغلي ينؿي ٍ تغييلات هْن ارتوب٣ي ٍ فلٌّگي اًت .صيني وِ ٓيبًت
ام آى ٗلٍكت ؿاكؿ ،فلٌّگ ينؿي ،عف ٞؿاكال٤جبؿُ ٍ ؿاك ال٤لن ثَؿى ينؿ اًت ،ميلا ثِ لغب٤ٍٗ ٝيت
حجبت ٍ اهٌيت وَِك المم اًت وِ ثؾَ هلوني وَِك ام اهٌيت ٍ حجبت فلٌّگي المم ثلؽَكؿاك ثبُـ.
المهِ عف ٞحجبت ٍ اهٌيت ثلؽَكؿاكي ام َّيت ايلاًي ٍ هغليً ،جه مًـگي اًالهي ه ايلاًي ٍ عفٞ
اكمٍّبي فلٌّگي ثَهي ٍ هلي اًت .ثِ ايي هٌَ٠ك المم اًت وِ ؿك ؽَّٔ اكمٍّبً ،گلٍّبَّ ،يت
ٍ ًجه مًـگي ٍ تغييلات هْن ٍ اًبًي آى ،ثِ هٜبل ٍ ِ٤ثبمًگلي رـي ٍ اًبًي ث لؿامين.
ؿك ايي پوٍَّ وََُ ثِ ٣ول آهـُ تب ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ؿك هيبى رَاًبى
ؿاًِگبّي ينؿي ٍ كاثِٜي آى ثب َّيت هغلّي هَكؿ ثلكًي ٍ وٌـٍوبٍ ٣لوي للاك گيلؿّ .وضٌيي تأحيل
َ٣اهلي ً٠يل (اًتفبؿُ ام اًَا ١كًبًِّبي ؿاؽلي ٍ ؽبكري ،ؿيٌـاكيُ ،جىِ كٍاث ٚارتوب٣ي ) ثل ّل ؿٍ
هتغيل هٜلط ُـُ هَكؿ ثلكًي للاك گلفتِ اًت.
 -2پیطیٌِ تجرتی پصٍّص
ّلصٌـ ثِ يه ا٣تجبك ثٌيبكي ام پوٍَّّبي اًزبمُـُ ؿكثبكُي هَََّٗ ١يت ثَهي ؿك هفَْم هلّي
1. http://irparnian.ir/index.php/doneprojects/ejtemaei
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يب لَهي آى ٍ 1ثَيوُ ثغج ثغلاى َّيت ،ثِ ًَ٣ي هٌتمين يب ؿًت ون غيلهٌتمين ثب هََٗ١
رْبًيُـى ٍ تأحيلات فلٌّگي ٍ َّيتي ايي فلايٌـ ًين پيًَـ ؿاكًـ (كّيبة ٍ ؿيگلاى1381 ،؛ كربيي،
1383؛ ٣ليؾبًي ٍ ؿيگلاى1383 ،؛ وضَيبى1387 ،؛ اعوـي ،)1388 ،اهّب ثِ ً٠ل هيكًـ هلتجٚتليي ٍ
ًنؿيهتليي هٜبل٤بت ًٌجت ثِ پوٍَّ عبٗل وِ ؿك گفتوبى كُتِاي ربهٌُِ٤بًي ٍ هٜبل٤بتفلٌّگي
ربي هيگيلؿ ،تغميمبتي اًت وِ ؿكثبكُي اث٤بؿ ٍ يب تأحيلات فلٌّگي ٍ َّيتي رْبًيُـى ٍ ثَيوُ تأحيلات
آى ثل فلٌّگّب ٍ َّيتّبي ثَهي ٍ هغلّي اًزبم گلفتِ اًت .الجتِ گقُتِ ام تلروِّب ،تأليفّب ٍ
پوٍَّّبيي وِ ثِ َٛك ولّي ثِ ايي عَمُ پلؿاؽتِاًـ(آماؿ اكهىي1386 ،؛ تَعيـفبم ٍ ؿيگلاى1382 ،؛
ماك٣ي1388 ،؛ لَولل1382 ،؛ ًيفيآتِگبُ1388 ،؛ ٣جّبىماؿُ ٍ ٣جّبًي1384 ،؛ ويب ٍ ً٤يـي1385 ،؛
هىبكم؛ 1382؛ لبً٤يكاؿ ٍ ًتَؿُ1384 ،؛ ً٤وتي ٍ تلوي1388 ،؛ عَوَـ1383 ،؛ تبهليٌٌَىّ ،)1381 ،وضٌيي
ثلؽي ام آحبك ٍ تغميمبت ًين ثب هغَكيت هٌبًجبت رْبًيُـى ٍ ؿيي اًالم ،اًمالة اًالهي ٍ روَْكي
اًالهي ايلاى اًزبم ُـُاًـ وِ ثِ ت٤جيلي هيتَاى آًْب كا ؿك رلگِي تغميمبت هَكؿ ثغج ٍ ثِ ًَ٣ي
ثلؽَكؿاك ام ًَ٣ي ؿغـغِّبي فلٌّگي ٍ َّيتي اكميبثي ولؿ(تبريه ٍ ؿكٍيِي1383 ،؛ پَكاعوـي،
1386؛ افلٍ1387 ٍ 1384 ،٥؛ افلٍ ٍ ٥ؿيگلاى1388 ،؛ وضَيبى1386 ٍ 1385 ،؛ ثْلٍمله1386 ،؛
ؿُُيؾي1388 ،؛ كثّبًي1388 ،؛ ٓيّبؿي1384 ،؛ هغوّـي1385 ،؛ ًبؿكي ثٌي1386 ،؛ هغوَؿي هيوٌـ،
1387؛ ًْبًٍـيبى.)1386 ،
اهّب ثِ هٌَ٠ك هلٍكي ثل ًنؿيهتليي آحبك ٍ پوٍَّّبيي وِ ثِ تأحيلات رْبًيُـى ثل َّيت ثَهي يب
ؿك ٍالَّ ٢يت هلّي ٍ لَهي تَرِّ ًوَؿُاًـ ،ؿك اييرب المم اًت ثِ اًـن وبكّبي هَرَؿ پلؿاؽتِ َُؿ وِ
ام رٌتزَ ؿك ايي مهيٌِ لبثل ؿًتلًياًـ:
 -ؿِّيلي ( )1379ؿك همبلِاي ثب ٌَ٣اى «رْبًيُـى ٍ َّيت هلّي» ثِ ثلكًي آحبك هخجت ٍ هٌفي

رْبًيُـى ثل َّيت هلّي ثل اًبى فلٗيِي "يى بكصگي ؿك ٣يي گٌل" پلؿاؽتِ اًت ٍ ؿك ًْبيت
كاّىبكّبيي ثلاي تجـيل صبلَّب ثِ فلٓتّب ام ٛليك "هـيليت تغييل" اكائِ ؿاؿُ اًت.
 گلهغوّـي ( )1380ؿك همبلِي «رْبًيُـى ٍ ثغلاى َّيت» وَُيـُ اًت تب ثب اُبكُ ثِهفبّيوي ّوضَى هىبى ،ف٘ب ،مهبى ،فلٌّگ ٍ ثغلاى هٌ٤ب ٍ تأحيل ثغلاىآفليي وًٌَي ثل َّيتّبي ًٌّتي،
ثبمًبمي َّيت كا ام رولِ هْنتليي كاّىبكّبي گلين ام ثغلاى َّيت ؿك ٔ٣ل رْبًيُـى ه٤لّفي ًوبيـ.
ايي ًَيٌٌـُ ّوضٌيي ؿك وتبثي ثب ٌَ٣اى «رْبًيُـى ،فلٌّگَّ ،يت» پي ام ثغج ؿكثبكُي ت٤بكيف،
 .1هفَْم "َّيت هغلّي" ؿك تغميمبت ايي عَمُ ثٌيبك ون ثِ وبك گلفتِ ُـُ ٍ ؿك ثيَتل پوٍَّّب ثِ َٛك ولّي ام َّيت هلّي
ٍ يب َّيت لَهي ثغج ُـُ اًت.
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ً٠ليِّب ٍ هٔـاقّبي رْبًيُـى ؿك عَمُّبي التٔبؿيً ،يبًي ٍ فلٌّگي ،ثِ هََٗ٣بت ؽبّگلايي
فلٌّگي ٍ ثبمًبمي فلٌّگ ٍ َّيت ثَهي پلؿاؽتِ اًت (گلهغوّـي.)1381 ،
 ؿوتل عويـ اعوـي ( )1381ؿك همبلِاي ثب ٌَ٣اى «رْبًيُـى؛ َّيت لَهي يب َّيت هلّي؟» ثبتىيِ ثل هجبعج هفَْهي ٍ ً٠لي ؿك گٌتلُي رْبًيُـى ٍ تغَّالت ثييالوللي ،فلٗيِي ٛلفـاكاى كُـ
علوتّبي لَهي ؿك احل رْبًيُـى كا ؿك اث٤بؿ گًَبگَى آى ثِ ًمـ وِيـُ ٍ ايي اعتوبه كا هٜلط ًبؽتِ
وِ ثب تَرِّ ثِ تغَّالت گقُتِ ،عبه ٍ آيٌـُ ،ؿك ًٜظ ً٠بم رْبًيَّ ،يت هلّي ٍ ًِ لَهي ربيگبُ
هٌتغىنتلي پيـا هيوٌـ.
 لليِي ( )1381ؿك همبلِاي ميل ٌَ٣اى «رْبًيُـى ٍ تغَّه ؿك تَّٔك هب ام ؽَيِتي» ثِ اييهََٗ ١پلؿاؽتِ وِ فلايٌـ رْبًيُـى صِ ًمِي ؿك تغَّه َّيت يب تَّٔك هب ام ؽَيِتي ؿاكؿ .ثل اًبى
يبفتِّبي ايي همبلِ ،رْبًيُـى اًجبة ؿًتلًي افلاؿ ثِ هٌبث ٢هؾتلف َّيتي كا فلاّن ًبؽتِ ٍ ايي
ؿًتلًي ،ثِ تلتيت هٌزل ثِ تلؿيـ ؿك هٌبثَّ ٢يتي ًبثك ،ثغلاى َّيت ٍ ُىلگيلي تٔبٍيل َّيتي رـيـ
هيگلؿؿ.
 وتبة «رْبًيُـى ،آهليىبييُـى ٍ َّيت هٌلوبًبى ثليتبًيب» عبٓل پوٍَّ ٣بهلي ( )2002امرولِ تغميمبت لبثل تَرِّ ٍ هلتج ٚؿك ايي مهيٌِ ثِ ُوبك هيآيـ ًَ .يٌٌـُ ؿك ايي احل ثِ ؿًجبه ًِبىؿاؿى
تأحيلات فلايٌـ رْبًيُـى ثل َّيت هٌلوبًبى اًگليي ثَؿُ اًت٣ .بهلي ؿك ايي وتبة ٍاوٌَ ربهِ٤ي
هٌلوبًبى اًگليي ًٌجت ثِ ًيلٍّبيي وِ هَرت رْبًيُـى هيًَُـ كا ؿك ُىل پبًؼّبيي رْت
ّنُىلي ثب ايي فلايٌـ ٍ يب تٌَّ١گنيٌي ٍ فبٓلِگيلي ام آى ؿاًٌتِ اًت .ؿك صبكصَة هفَْهي پيٌِْبؿ
ُـُ ؿك ايي وتبة ،فلايٌـّبي ّوگَىًبميً ٍ 1بّوگَىًبمي 2ؿٍ فلايٌـ هلتج ٚثب ّن ٌّتٌـ وِ ثِ تلتيت
ثب ٣ول ولؿى ؿك ؿٍ ًٜظ رْبًي ٍ هغلّي ،ثل رليبى َّيت تأحيل هيگقاكًـ(ثِ ًمل ام :فوبيي:1381 ،
.)193-210
 همبلِي لٜفآثبؿي ٍ ًَكٍمي ( )1383ثب ٌَ٣اى «ثلكًي صگًَگي ًگلٍ ؿاًَآهَماى ؿثيلًتبًيٍ پيَؿاًِگبّي ايلاى ثِ رْبًيُـى ٍ تأحيل آى ثل اكمٍّب ٍ َّيت ؿيٌي ٍ هلّي آًبى» ثلگلفتِ ام ٛلعي
پوٍِّي ثب ّويي ٌَ٣اى (لٜفآثبؿي )1383 ،اعتوبالً يىي ام ًنؿيهتليي تغميمبت اًزبم ُـُ ًٌجت ثِ
هََٗ ١پوٍَّ عبٗل اًتًَ .يٌٌـگبى ؿك ايي پوٍَّ ،وِ ام ًَ ١پيوبيِي ٍ تغليلّبي ّوجٌتگي ٍ
٣لّي ه همبيٌِاي اًت ،ثب ثلكًي يه ًوًَِي ً 4292فلي ام ؿاًَآهَماى پٌل ٍ ؿؽتل ؿثيلًتبًي ٍ
پيَؿاًِگبّي ؿك َُ اًتبى هلونُ ،وبه ،رٌَةُ ،لق ٍ غلة وَِك .يبفتِّبي ايي پوٍَّ ًِبى
1. Homogenisation
2. Hetrogenisation
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فٔلٌبهِ هٜبل٤بت ربهٌُِ٤بؽتي رَاًبىً/به ُِنُ /وبكُ ًَمؿّن

هيؿٌّـ وِ صگًَگي ًگلٍ ًَرَاًبى ؿاًَآهَم ثِ پـيـُي رْبًيُـى ثل ً٠بم اكمُي ٍ َّيت ؿيٌي ٍ
هلّي آًبى تأحيل هيگقاكؿ.
 همـّى ٍ ؽَارًَِكي ( )1384ؿك همبلِي «رْبًيُـى ٍ تغييل َّيت ارتوب٣ي مًبى :ثلكًيهَكؿي ؿك ؿٍ ُْل ُيلام ٍ اًتْجبى» ٗوي ثِوبكگيلي ً٠ليبت هبلىَم ٍاتلم وِ ؽَؿ آهينُاي ام ً٠ليِّبي
گيـًن ٍ كاثلتٌَى اًت ،وَُيـُاًـ تب تأحيل فلآيٌـ رْبًيُـى كا ثل َّيت ارتوب٣ي مًبى ؿك ؿٍ ُْل
ُيلام ٍ اًتْجبى هَكؿ ثلكًي ووّي للاك ؿٌّـ .ثل اًبى يبفتِّبي ايي ثلكًي ،مًبى ُْل ُيلام ام آًزب وِ
ثيَتل ميل ًفَف ايي فلايٌـ للاك گلفتِاًـَّ ،يت ارتوب٣يُبى ثيَتل ؿگلگَى ُـُ ٍ ٗوي وبًتُِـى ام
ؿيگل اث٤بؿ َّيت ولّي آىّب (ُبهل لَهي ،گلٍّي ،هلّي ٍ هقّجي) ثل َّيت رٌٌيتي ًَيي آىّب افنٍؿُ
ُـُ اًت.
 اؿيجي ( )1385ؿك همبلِي «احلات رْبًيُـى ثل َّيت ايلاًيبى ؿك اًتلاليب» ،پي ام هجبعج ً٠ليثِ اكائِي تَٔيلي ام ٍٗ٤يت ،اًت٠بكات ٍ ًگلاًيّبي ًَرَاًبى ٍ رَاًبى  14تب ً 25بلِي ايلاًي همين
اًتلاليب پلؿاؽتِ اًت .يبفتِّبي ايي همبلِ ًِبى هيؿّـ وِ صبلَّبي رـّي ؿك مهيٌِي َّيت ايلاًيبى
هْبرل ؿك اًتلاليب ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ ثٌيبى الناهبت َّيت ايلاًي ؿك ربهِ٤ي صٌـفلٌّگي اًتلاليب ًْفتِ اًت.
ٛجك يبفتِ ّبي ايي همبلًَِ ،رَاًبى ايلاًي ًبوي ؿك اًتلاليب هِبثِ ٍالـيي ؽَؿ ًيٌتٌـ ٍ ام آًزب وِ تزلثِي
مًـگي آًْب هتفبٍت اًتً ،گلٍّب ،اكمٍّب ٍ كفتبكّبي آًْب ثب پـك ٍ هبؿكُبى يىٌبى ًيٌت.
 عبفًٞيب ٍ ّوىبكاى ( )1385ؿك همبلِاي ميل ٌَ٣اى «تأحيل رْبًيُـى ثل َّيت هلّي» ،ثب كٍٍپيوبيَ ٍ ثب گلؿآٍكي ؿاؿُّب ام ٛليك پلًٌِبهِ ؿك عزن ًوًَِي ً 382فل ام ؿاًِزَيبى ؿاًِگبُّبي
ؿٍلتي تْلاى ،ثِ ايي ًتيزِ ؿًت يبفتِاًـ وِ احلپقيلي ربهِ٤ي ؿاًِزَيي ايلاى ثِ ٌَ٣اى يىي ام پل
رو٤يتتليي گلٍُّبي هلر ٢وَِك ام گٌتلٍ فلايٌـّبي رْبًيُـى ؿك لبلت فٌّبٍكي اّٛال٣بت ٍ
اكتجبٛبت (هبَّاكُ ٍ ايٌتلًت) ،مهيًٌِبم تمَيت آى ثؾَ ام َّيتّبيي ُـُ وِ ثب ٌ٣بٍيي گًَبگًَي صَى
َّيت هغلّي ،لَهي ٍ يب ثِ ت٤جيلي َّيت فلٍهلّي ؿاًِزَيبى ت٤ليف هيَُؿ.
 ه٤يـفل ٍ ُْليثل ( )1386ؿك همبلِاي ثب ٌَ٣اى «رْبًيُـى ٍ ُىلگيلي ًيبًت فلٌّگيهغلّي :هٔلف كًبًِاي ثلَسّبي ايلاى ٍ صبلَّبي َّيت لَهي ٍ َّيت هلّي» ثب اتّىبء ثِ ًَ٣ي

كٌٍٍُبًي "ويفي ه تلويجي" ُبهل ًِبًٌُِبًي ،هٔبعجِي ٣ويك ،هِبّـُي هِبكوتي ٍ هٜبلِ٤ي

اًٌبؿي ،پي ام اكائِي تغليلي ام ُلاي ٚارتوب٣ي ه فلٌّگي ثلَصٌتبى ايلاىٌ٣ ،بٓل ولّي هتَى لَهي،
پَيبًوبييّبي آهليىبيي ؿٍثلُِـُ ثِ مثبى لَهي ٍ فيلنّبي ٣بهِّپٌٌـ ٌّـي اًتٌتبد ُـُ ٍ ؽَاًَّبي
ثلَسّبي ايلاًي ام آىّب كا تجييي ًوَؿُاًـ.
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 اؿكيٌي ( )1386ؿك همبلِاي ثب ٌَ٣اى «َ٣اهل هؤحل ثل ًگلٍ رَاًبى ًٌجت ثِ فلٌّگ رْبًي» ،ثبًِ كٍيىلؿ هَافك ،هؾبلف ٍ فّ٤به (ا٣تـالي) ،ؿيـگبُ رَاًبى ًٌجت ثِ فلٌّگ رْبًي كا هَكؿ ًٌزَ للاك
ؿاؿُ ٍ ّنتغييلي آًبى ثب ٍيوگيّبي فلؿي ٍ ؽبًَاؿگي ٍ كٗبيت ام وَِك كا ثلكًي ًوَؿُ اًتً .تبيذ
ايي همبلِ عبوي ام آى اًت وِ ٍيوگيّبي فلؿي ٍ ؽبًَاؿگي ٍ كٗبيت ام وَِك ،ثب ًگلٍ رَاًبى ًٌجت
ثِ فلٌّگ رْبًي كاث ِٜهٌتمين ٍ لَي ؿاكؿٍ ،لي كٗبيت ام وَِك ثيِتل ام َ٣اهل ؿيگل ،گلايَ ًٌجت ثِ
فلٌّگ رْبًي كا تجييي هي وٌـ.
 تًَّلي ٍ لليپَك ( )1386ؿك همبلِاي ثب ٌَ٣اى «رْبًيُـى ٍ َّيتِ فلٌّگيِ لَم له» ثِ ثلكًيَّيت فلٌّگي ايي لَم ثب تَرِّ ثِ فلايٌـّبي رْبًيُـى پلؿاؽتِاًـًَ .يٌٌـگبى ثل اًبى ٍيوگيّبي
ارتوب٣ي ٍ فلٌّگي لهّب ،ربهِ٤ي هَكؿ هٜبل ِ٤كا ثِ صْبك گًَِي ُيِ٤ي ًٌّتيُ ،يِ٤ي هـكى ،اّل عكّ
ًٌّتي ٍ اّل عكّ هـكى ؿًتِ ثٌـي ولؿُ ٍ ثب اًتفبؿُ ام كٍٍ ويفي ،ام ٛليك هِبّـُ ،هٔبعجِ ٍ ثلكًي
اًٌبؿ ،ؿاؿُّبي المم كا ؿك هَكؿ گلٍُّبي فلٌّگي يبؿُـُ گلؿآٍكي ًوَؿُاًـً .تبيذ تغميك عبوي ام آى
اًت وِ لهّب ثب ٍرَؿ تفبٍتّبي فلٌّگي وِ ؿك هيبى ؽَؿ ؿاكًـ ،ؿاكاي ثلؽي ٍيوگيّبي فلٌّگي
هِتلن ًين ٌّتٌـ وِ ثِ َٛك هِؾّْ ثيبًگل َّيت لَهي آىّبًت .اهّب آًْب ثؾَ ؿيگلي ام َّيت
فلٌّگي ؽَؿ كا ثِ ُيَُاي ٣بمگلايبًِ ثبمًبمي هيوٌٌـ ،يٌ٤ي ثب پقيلفتي ٌ٣بٓل هـكى ٍ رْبًي ؿك وٌبك
ٌ٣بٓل هغلّي ٍ لـيوي ،تلويت ٟليفي ام اهل هغلّي ٍ اهل رْبًي كا ثِ ٍرَؿ آٍكؿُاًـ .ؿك ايي هيبى توبم
ٌ٣بٓل فلٌّگي ايي لَم ام لـكت َّيتًبمي ّوٌبًي ثلؽَكؿاك ًيٌتٌـ ،ثل ٌ٣بٓلي وِ ؿك ؿكٍى
فلايٌـّبي لـكت ،تفبٍت ٍ همبٍهت للاك هيگيلًـ تَاى َّيتًبمي ثبالتلي ؿاكًـ.
 اؿيجي ٍ ّوىبكاى ( )1387ؿك همبلِي «رْبًيُـى فلٌّگ ثب تأويـ ثل َّيت ارتوب٣ي رَاًبىُْل آفْبى» ثب ّـف ثلكًي اكتجب ٙفلايٌـ رْبًيُـى فلٌّگ ٍ تأحيل آى ثل تغييل َّيت ارتوب٣ي رَاًبى
ثِ اكائِي ًتبيذ پوٍَّ ؽَؿ پلؿاؽتِاًـ .ؿك پوٍَّ يبؿُـُ وِ ثِ كٍٍ پيوبيَ اًزبم ُـُ ،اّٛال٣بت
المم ام ٛليك پلًٌِبهِ ،ام ًوًَِ اي ً 384فلي ام ثيي رَاًبى ّزـُ الي ًي ًبلِ ام هٌبٛك يبمؿُگبًِي
ُْل آفْبى رو٢آٍكي ُـُ اًتً .تبيذ عبٓل ام ايي ثلكًي ًِبى هيؿّـ وِ ثيي فلأيٌـ رْبًيُـى
فلٌّگ ٍ ثلرٌتگي اث٤بؿ صٌـگبًِي َّيتّ ،وجٌتگي ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ تغييلات عبٓل ُـُ ؿك اث٤بؿ هت٤ـّؿ
َّيت ،ثب وبكثلؿ فٌّبٍكي اّٛال٣بتي ٍ اكتجبٛي ؿك عيِّٜبيي صَى هٔلفگلاييًَ ،گلايي ٍ گلايَ ثِ
اكمٍّبي فلٌّگي ًَ َٓكت هيپقيلؿ.
 ًيفي آتِگبُ ( )1388ؿك وتبة «تأحيل رْبًيُـى ثل فلٌّگّبي ثَهي ايلاى ٍ هاپي» ،تأحيلاترْبًيُـى فلٌّگ ثل فلٌّگّب كا ؿك ٣لِٓي ٍال٤يت ثب اكرب ١ثِ هََٗ٣بتي ّوضَى اكتجبٛبت ،كًبًِّب
ٍ هٔلفگلايي تَٗيظ ؿاؿُ ٍ ً ي ثِ تأحيلات رْبًيُـى فلٌّگ ثل فلٌّگ هاپي ٍ ايلاى پلؿاؽتِ اًت.
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ًَيٌٌـُ ه٤تمـ اًت وِ رْبًيُـى فلٌّگ ؿك وَِكّب ثب ًبؽتبكّبي فلٌّگي هتفبٍت ،تزلّي ٍ ثلآيٌـي
ٍاعـ ًويتَاًـ ؿاُتِ ثبُـ ٍ ثٌبثلايي ثِ هٌ٤ي ايزبؿ كًٍـ تهفلٌّگگلايي ٍ عقف فلٌّگّبي ثَهي ؿك
رْبى ًؾَاّـ ثَؿ ،ثلىِ ؿك ٣يي افنايَ اُتلاوبت ٍ ّوگًَيّب ،تٌَّّ١ب ًين ثِ ًَ٣ي اؿاهِي عيبت
ؽَاٌّـ ؿاُت .ثِ ً٠ل اٍ رْبًيُـى فلٌّگي ثب ثل ّن مؿى هلمّبي ًفَفًبپقيلّ ،وِي فلٌّگّب كا ثِ
تالٍ ٍ كلبثت ثلاي ثمب ٍا ؿاُتِ ٍ ؿك تاللي ثب ً٠بمّبي فلٌّگي ؿيگل ثلايٌـ هتفبٍتي ؿاكؿ وِ ايي ثلايٌـ
هيتَاًـ ثِ َٓكت ّنميٌتي فلٌّگّبي ثَهي ٍ رْبًي يب تلويت ٍ رقة فلٌّگ رْبًي ؿك فلٌّگ
ثَهي يب ثِ َٓكت ٛلؿ فلٌّگ رْبًي ثِ ًٍيلِي ٍاوٌَّبي لَي هغلّي ثبُـ.
 همبلِي «رْبًيُـى ٍ َّيتّبي هغلّي ٍ رْبًي ؿاًِزَيبى (هٜبلِ٤ي هَكؿي :ؿاًِگبُ تجلين)»عبٓل پوٍَّ عجّي ،فتغيآفك ٍ هغوّـثؾَ ( )1389اًت وِ ثِ كٍٍ پيوبيَ ؿك ثيي ؿاًِزَيبى تُلن،
فبكى ٍ ولؿ ؿاًِگبُ تجلين اًزبم ُـُ اًت .يبفتِّبي ايي ثلكًي ًِبى هيؿّـ وِ ثب افنايَ َّيت
رْبًي ؿك ثيي ؿاًِزَيبىَّ ،يت هغلّي آًبى وبَّ هييبثـ ،يٌ٤ي ثب افنايَ رْبًيُـىَّ ،يتّبي هغلّي
كٍ ثِ وبَّ هيگقاكؿ.
 -3جوغتٌدی پیطیٌِ تجرتی تحقیق
ّوبىگًَِ وِ ام هلٍك هلتجٚتليي تغميمبت ًٌجت ثِ پوٍَّ عبٗل هالع ِ٠هيَُؿٓ ،لف ً٠ل ام
ت٤ـاؿ اًـن وبكّبي اًزبمُـُ ؿك ؽَّٔ پيبهـّبي فلٌّگي ٍ َّيتي رْبًيُـى ،ثلؽي تغميمبت
(هبًٌـ هَاكؿ اٍّه تب صْبكم) ام ًٜظ ولّي ٍ هجبعج ً٠لي فلاتل ًلفتِاًـ ٍ ؿك ًبيل هَاكؿ ّن وِ ثِ ًَ٣ي
وبك تزلثي ؿك ايي مهيٌِ كٍي آٍكؿُاًـ ّيشوـام ثِ َٛك هٌتمين ٍ هغَكي ثِ هََٗ ١تأحيلات رْبًيُـى
ثل ًگلٍّبي فلٌّگي ٍ اكتجب ٙآى ثب َّيت هغلّي (ؿك اييرب َّيت هغلّي ينؿ) ثَيوُ ؿك هيبى ؿاًِزَيبى
رَاى ً لؿاؽتِاًـ.
 -4چارچَب ًظری
ام آًزب وِ پوٍَّ عبٗل ؿك هزوَ ١ثل رْبًيُـى فلٌّگي يب رٌجِي فلٌّگي ايهي فلآيٌهـ تولوهن
ؿاكؿ ،هٌبًتتل آى اًت وِ صهبكصَة ً٠هلي آى ًيهن ؿك لبلهت ً٠ليهِّهبي ربه٤هُِهٌبؽتي ثهب كٍيىهلؿ
هٜبل٤بتفلٌّگي ٛلط گلؿؿ .ه٤وَالً ً٠ليِپلؿاماى رْبًيُـى فلٌّگهي كا ثهِ ؿٍ ؿًهتِ تمٌهين ههيوٌٌهـ:
ٛلفـاكاى ّوگَى ُـى ٍ ٛلفـاكاى ًبّوگَىُهـى (فيـكًهتَى1990 ،؛ گلهـيٌگ ٍ ّهليي1996 ،؛ ثهه،
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2000؛ گيـًن2000 ،؛ ثبٍهي2000 ،؛ فليهـهي2000 ،؛ هههثلايهـ2000 ،؛ لٌگْهَكى2001 ،؛ رهًَن2006 ،؛
كي ٌوي.)2010 ،
ؿًتِي ًؾٌت آيٌـُي فلٌّگي رْبى كا يى بكصِ ٍ تغت ًيٜلُي غلة هياًگبكًهـ ٍ ؿًهتِي ؿٍم
ثل تأحيل پيضيـًُ ،بگنيل ٍ هتمبثل اهل رْبًي ٍ اهل هغلّي تأويـ ههيوٌٌهـ .كٍيىهلؿ ّوگهَىًهبمي فلٌّگهي
ّلصٌـ «هبيِّبيي ام ٍال٤يت كا ؿك ؽَؿ ؿاكؿ اهّب يميٌبًُ ،يَُّبي ثلٍم ت٘بؿّبي فلٌّگي ؿك ًلاًل رْبى ٍ
ؿك گقُههتِ ٍ عههبه كا ًبؿيههـُ گلفتههِ اًههت» (كاثلتٌههَى ٍ عههكؽٌُههـوِل .)64 :1383 ،ؿك همبثههل كٍيىههلؿ
ًبّوگَىًبمي ٗوي تَرِّ ثِ كًٍـ يهُىلُـى ؿك ثٌيبكي ام اهَك ٍ ه٠بّل فلٌّگي رَاهٛ ٢ي فلآيٌهـ
رْبًيُـى ،ؿك ٣يي عبه ُبهل تأويـ ٍال٢گلايبًِ ثل ثلرٌهتِ ُهـى تفهبٍتّهبي فلٌّگهي ٍ ّهَيتي ،ثهب
ثلؿاُتي پَيب ٍ ًيّبه اًت (كاثلًتَى .)1992 ،ؿك كٍيىهلؿ ؿٍم (ًهبّوگَىًهبمي) ثهب تأويهـ ثهل كّيبفهت
هٜبل٤بتفلٌّگي ً٠ليبت ؿٍ اًـيِوٌـ ثلرٌتِ ،كٍلٌـ كاثلتٌَى ٍ اًتَاكت ّبه ،لبثل ٛلط اًت ،صلا وِ
ايي ؿٍ ٓبعتً٠ل ثيَ ام ؿيگلاى ثِ تأحيلات ٍ پيبهـّبي رْبًيُـى ثل َّيت فلٌّگي پلؿاؽتِاًـ.
ام هيبى اًـيِوٌـاًي وِ ثِ هََٗ ١رْبًيُـى پلؿاؽتِاًـ ،كٍلٌـ كاثلتٌَى ربيگهبُ ٍيهوُاي ؿاكؿ؛ اٍ
ام رولِ وٌبًي اًت وِ ًىَُيـُ تب رْبًيُـى كا ؿك ؽـهت يه گلايَ يب ايـئَلَهي ًيبًي للاك ؿّـ،
ثلىِ اٍ ؿكٓـؿ ثلآهـُ تب ثب ً٠ليِپلؿامي ؿك ايي مهيًٌِ ،غَُي ًگلٍ ثِ اهَك ارتوب٣ي كا ؿگلگَى ًهبمؿ.
ّلصٌـ كاثلتٌَى ام ً٠ليبت گيـًن ٍ ٍاللُتبيي اًتفبؿُّبي ميبؿي ولؿُ ،اهّب ؿك ًْبيت ثب ًمـ اًـيِِي آًْب
وَُيـُ تب َٓكتثٌـي ً٠لي رـيـي اكائِ وٌـ (ًليوي.)269 :1384 ،
ؿك ً٠ل كاثلتٌَى ،رْبًيُـى ّن ثِ ٌَ٣اى يه هفَْم ثلاي ثيبى ٍال٤يت ؿك ّهنفِهلؿگي رْهبى ؿك
٣بلن ٍال٤يت اًت ٍ ّن ثِ هٌ٤ي ُىل گلفتي آگبّي ًٌجت ثِ ايي رْهبى ؿك ّهنفِهلؿُ .ثهل هجٌهبي ايهي
آگبّي پـيـُّبي ارتوب٣ي ؿك لبلت پبكُّبي رـا ام ّن ٍ عتّي گبّي هتمبثل ثب ّن ٌُبؽتِ ًويًَُـ ،ثلىِ
ّوگي ثِ ٌَ٣اى ثؾَّبيي ام يه ولّيت ؿك ّنتٌيـُ ثِ ًبم رْبى فْويـُ هيًَُـ .كاثلتٌَى ثهب اُهبكُ ثهِ
ً٠ليبت گيـًن ٍ ٍاللُتبيي تأويـ هيوٌـ وِ ؿك ً٠ل اٍ رْبًيُهـى ثهب فلاگيلُهـى رْهبًي هـكًيتهِ ٍ يهب
رْبىُوَلي ً٠بم ًلهبيِ ؿاكي يىي ًيٌتّ .لصٌـ ّل وـام ام ايي هفبّين ثِ تَٗيظ رٌجِّهبيي ام هفْهَم
رْبًيُـى ووه هيوٌٌـ (كاثلتٌَى1380 ،؛ ًليوي .)271 :1384 ،ولگلايي ؿك عيِٜي رْبًي ٍ اًتفبؿُ
ام كٍٍّبي تفٌيل ؿك وٌبك هِبّـات تزلثي ،ثٌيبؿ كٌٍٍُبؽتي ً٠ليِي كاثلتٌَى اًت .ؿك ٍال٣ ٢اليهك
ولگلايبًِي ايي ً٠ليِپلؿام ٍي كا ثِ ًَي اًتمبؿ ً٠لي ٍ كٌٍٍُبؽتي ام ربهٌُِ٤بًي ٍ ٣لَم ارتوهب٣ي
هـكى ثِ ؽبٛل ثيتَرّْي ثِ ثُ٤ـ رْبًي عيبت ارتوب٣ي اًٌبى كٌّوَى ًبؽتِ ٍ ام ايي كّگقك اًت وِ اٍ

ثِ ٛلط الگَيي ؿكثبكُي ٣لِٓ ي رْبًي ؿًت مؿُ اًت .ايي الگَ وِ كاثلتٌهَى آى كا الگهَي "رْهبًي-

ثَؿى" يب "رْبىثَؿگي" ًبهيـُ ،الگَيي ولّيتثؾَ اًت وِ ؿك ؿكرِي ًؾٌهت ههيؽَاّهـ پـيهـُّهبي
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هتفبٍت ؿك ٣لِٓي رْبًي كا ؿك لبلت يه ولّيت ٣وَهي ثب ّهن ثيهبهينؿ ٍ ًه ي تفبًهيل ٍ تغليهلّهبي
هؾتلف كا ؿكنپقيل وٌـ .اٍ ؿك ايي الگَ صْبك ٍرِ ام ٍرَُ ٌُبؽت فلأيٌـ رْهبًيُهـى كا ههَكؿ تَرّهِ
للاك ؿاؿُ اًت وِ ٣جبكت اًـ ام :رَاه ٢هلّي ،افلاؿ٠ً ،بم اكتجب ٙثيي رَاهً ٍ ٢لاًزبم ثِليت يب ًهَ ١ثِهل
(كاثلتٌَى1380 ،؛ ًليوي .)276 :1384 ،هٌبًجبت ٍرَُ يبؿُـُ كا هيتَاى ؿك صٌيي الگَيي هِبّـُ ًوَؿ:

الگَی جْاًیتَدى یا هٌاسثات ٍجَُ جْاًیضدى (راترتسَى)70 :1380 ،

كاثلتٌَى ثب ًمـ ً٠ليِي گيـًن ثل آى اًت وِ ًويتَاى ثب هفَْم ًبؿُي ثٌ ٚرْبًي هـكًيتهِ ّوهِي
٣لِٓي رْبًي كا تَٗيظ ؿاؿ .رْبًيُـى ثب هفَْم َّيت ؿك ّهن تٌيهـُ اًهت ٍ ثهـٍى تَٗهيظ هفْهَم
َّيت ثَيوُ ثِ لغب ٝفلٌّگي ًويتَاى ميٌت رْبًي كا ثِ ؿكًتي ؿكن ولؿ .وََُ ايي ربهٌُِ٤بى ثهل
آى اًت تب تَٗيظ ؿّـ وِ َّيتّبي فلؿي ٍ ارتوب٣ي ؿك ٔ٣ل رْبًي ٍ ثب تَرِّ ثِ ٍال٤يبت هَرهَؿ ؿك
٣لِٓي رْبًيًٌ ،جيُـُ ٍ ام لبلت هلمّبي ؽـًُِبپقيل هلّي ثِ ؿك آهـُ اًت .ام آًزب وِ هفَْم َّيهت
ؿك هلون تَرِّ كاثلتٌَى للاك ؿاكؿٍ ،ي ًبگنيل ثِ ًَي هفَْم فلٌّگ ًيهن گهلايَ يبفتهِ اًهت ٍ ؿك ايهي
مهيٌِ ٗوي ًمـ ثلؿاُتّبي كايذ ؿك ربهٌُِ٤بًي والًهيه ،ثهِ ؿٍ كّيبفهت تَرّهِ وهلؿُ اًهت؛ يىهي
ً٠ليِي ً٠بم رْبًي هبكوٌيٌتّبيي صَى اهبًَئل ٍاللُتبيي ٍ ؿيگلي هىتت هٜبل٤بتفلٌّگي ثيلهٌگهبم

1

ٍ ً٠ليِ پلؿاماًي صَى اًتَاكت ّبه .ام ؿيـ كاثلتٌَى ،ايي ؿٍ هىتت ثلؿاُتي ربهً٢گهل ام فلٌّهگ اكائهِ
1.Birmengham cultural studies
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هيؿٌّـ وِ تمليجبً توبهي ٍرَُ مًـگي ثِل كا ُبهل هيَُؿ ٍ ام ايي رْت هَكؿ تَرِّ ٍي للاك گلفتِاًهـ.
ٍي ؿك ًْبيت گلايَ ثيِتلي ًٌجت ثِ فلٌّگگلايي هىتت هٜبل٤بتفلٌّگي ؿاكؿ ٍ ثل آى اًهت وهِ ايهي
كٍيىلؿ ؿكثبكُي فلٌّگ ٍ تَرِّ ثيَ ام پيَ ثِ آىّ ،ن ًِبًِي رْبًيُـى ٍ ّن كاّي ثلاي فْهن ثيِهتل
ٍ ٣ويكتل آى اًت (كاثلتٌَى1380 ،؛ ًليوي.)276-277 :1384 ،
ام ً٠ل كاثلتٌَى ،هفبّين َّيت ٍ فلٌّگ ثلاي تَٗيظ كاثِٜي ثيي اهل رْهبًي ٍ اههل هغلّهي ثٌهيبك
هْن اًت .ميلا پبكُاي ام اًـيِوٌـاى والًيه ؿٍ هفَْم َّيت ٍ فلٌّهگ كا ؿك صهبصَة هلمّهبي هلّهي
هٌ٤ب ولؿُ ٍ آًْب كا همَّم هغلّيگلايي ؿك تٌبلٖ ثب رْبىگلايي للوهـاؿ ههيوٌٌهـ .اهّهب ام هٌ٠هل كاثلتٌهَى،
ثلؽالف ايي ثلؿاُت والًيهَّ ،يت فلٌّگي ّلصٌـ هجيّي تفبٍتّبي يه ربه ِ٤اًت ،ليىي ٌ٣بٓهلي
ام رْبًيُـى كا ّن ؿكٍى ؽَؿ ربي ؿاؿُ ٍ ؿك ٣يي عبه آى ربه ِ٤كا ثِ ًبؽتبك رْبى ثِ ٌَ٣اى يهه وهل
پيًَـ هيمًـ (ًليوي.)286-287 :1384 ،
ؿك عَمُي هٜبل٤بتفلٌّگي ًين اًتَاكت ّبه ً٠ليِپلؿام ثلرٌتِاي اًت وِ ثيَ ام ؿيگلاى ثِ تأحيل
رْبًيُـى ثل َّيت فلٌّگي پلؿاؽتِ اًت .اٍ ّن كٍيىلؿ ّوگَىُـى فلٌّگي تغت تأحيل رْبًيُهـى
كا ؿيـگبّي ًبؿُؿالًِ ٍ ًهٜغي ههيؿاًهـ .ام ً٠هل ٍي َّيهتّهبي پيلاههًَي يهب هغلّهي ،ؿكًهت هبًٌهـ
هٔلفوٌٌـگبى هغَٔالت فلٌّگي ،هٌف٤ل ٍ پقيلًـُي ٓهلف ًيٌهتٌـ ،ثلىهِ هَٗه٤ي فّ٤بالًهِ ؿك ثلاثهل
رْبًيُـى ؿك پيَ هيگيلًـ ٍ ثٌبثلايي تفبٍتّبي فلٌّگي ٍ َّيتي ؿك فلآيٌـ رْبًيُهـى هزهبه ثهلٍم
هييبثٌـّ .به ثب الْبم ام ً٠ليبت ربهٌُِ٤بًبًي صهَى گيهـًنٍ ،يوگهي تغييهلات ًبُهي ام رْهبًيُهـى كا
فِلؿگي مهبى ه ف٘ب ،ام ربوٌـگي ٍ هلونيتمؿايي هيؿاًـ .ام آىرب وِ مهبى ٍ ف٘ب ؿٍ هَكؿ ام هؤلّفِّبي
ّوبٌّگوٌٌـُي ّل ًَ٠ً ١بم ثبمًوبيي ،ام رولِ َّيتٌّ ،تٌـ ،ثٌبثلايي ام ؿيـ اًتَاكت ّبه رْهبًيُهـى
ثيَتليي تأحيل كا ثل َّيتّبي فلٌّگي ٍ هغلّي ؿاكؿ ٍ َّيتًبمي ًٌّتي كا ثب ثغلاى هَارِ هيوٌـ .الجتهِ
ثِ ثبٍك ّبه ،ؿك ؿٍكاى رـيـ ٍ تغت تأحيل فلايٌـ رْبًيُـىَّ ،يت ؿيگهل آى همَلهِي توهبم ٍ ووهبه يهب
اهلي فاتي ًيٌت ،ثلىِ ّيش هلونيت ٍ فاتي ًـاكؿ ٍ ثِ ربي اييوِ اهلي ميٌتٌُبؽتي ثبُهـ هَٗهَ٣ي
گفتوبًي اًت؛ ثٌبيي اًت وِ ؿك كٍاث ٚاًٌبًي ثِ ُـّت هتغيّل ًبؽتِ هيَُؿ ٍ ثٌبثلايي اًٜ٤بفپقيل ،ثهبم،

صٌـپبكُ ٍ ؿاكاي ًبؽتبكي ّوَاكُ "ؿٍ ًَيِ" ؿك اكتجب ٙثب "غيل" يب "ؿيگلي" 1اًت (ّهبه 1383 ،الهف؛
تًَّلي ٍ لليپَك .)85 :1386 ،اًتَاكت ّبه پيبهـّبي رْبًيُـى ؿك مهيٌِي َّيهتّهبي فلٌّگهي كا ؿك
ًِ ًٜظ َّيت فلاهـكى رْهبًيَّ ،يهت هلّهي ٍ َّيهت هغلّهي ؿًجهبه وهلؿُ اًهت؛ ؿك ًهٜظ ًؾٌهت
رْبًيُـى فلٌّگ فلاهـكى رْبًي ٍ َّيتّبي هِتلوي ثيي هلّتّب ثِ ٍرهَؿ آٍكؿُ اًهت وهِ ًوًَهِي
ثبكم آى كا هيتَاى ؿك هٔلف هغَٔالت فلٌّگي يىٌبى هِبّـُ ًوَؿ .ؿك ًٜظ ؿٍم ،ثِ ثبٍك ّبه َّيهت
1. Other
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هلّي همَلِاي املي ًيٌت وِ ٌّگبم تَلّـ ثب فلؿ ماؿُ َُؿ ٍ ثِ ٌَ٣اى ثؾِي ام فات هبَّي ٍي ثبُـ ،ثلىهِ
َّيت هلّي يه توْيـ گفتوبًي ثلاي ؿك وٌبك ّن للاك ؿاؿى تفبٍتّبي فلٌّگي اًهت .اهّهب ؿك ًهٜظ ًهَم
َّيت هغلّي اًت وِ ؿك آى ثِ هَامات توبيل ثِ ًوت فلٌّگ رْبًي ّوضٌيي گلايَ ًٌجت ثِ تفهبٍت،
لَهيت ٍ اهل هغلّي ًين ؿيـُ هيَُؿَّ .يتّبي هغلّي ؿك ايي ُلاي ٚهيتَاًٌـ ثب ًل٣تي فَقال٤هبؿُ ؽهَؿ
كا هٜلط ًبمًـ ٍ تبكيؼ پٌْبى ؽَؿ كا ثبم يبثٌـّ .به وَُيـُ تب ًِبى ؿّـ وِ ايي فلآيٌـ َّيتيبثي هغلّهي
ؿكًت هٌٜجك ثل هٌٜك رْبًيُـى اًت (ّبه 1383 ،ة؛ تًَّلي ٍ لليپَك.)86 :1386 ،
 -5فرضیِّای تحقیق
ؿك ايي پوٍَّ ؿٍ هتغيل اعٌبى َّيت هغلي ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحل ام رْبًيُـى ثهِ ٌ٣هَاى
هتغيلّبي ٍاثٌتِ تغميك ٍ ًبيل هتغيلّب (ؿيٌـاكي ،اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هغلهي ٍ ؽهبكريُ ،هجىِ كٍاثهٚ
ارتوب٣ي) ثِ ٌَ٣اى هتغيل هٌتمل يب پيَثيي هـّ ً٠ل ثَؿُ اًت.
ثيي ؿٍ هتغيل هيناى اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هؾتلف ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي هتهأحّل ام رْهبًيُهـى كاثٜهِ
ٍرَؿ ؿاكؿ.
ثيي ؿٍ هتغيل ؿيٌـاكي ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى كاثٍ ِٜرَؿ ؿاكؿ.
ثيي ؿٍ هتغيل ُجىِ كٍاث ٚارتوب٣ي ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحل ام رْبًيُـى كاثٜهِ هٌ٤هبؿاك ٍرهَؿ
ؿاكؿ
ثيي هتغيّلّبي ؿيٌـاكي ٍ َّيت هغلّي كاثٍ ِٜرَؿ ؿاكؿ.
ثيي هيناى اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هؾتلف ٍ َّيت هغلّي كاثٍ ِٜرَؿ ؿاكؿ.
ثيي ثيي ؿٍ هتغيل ُجىِ كٍاث ٚارتوب٣ي ٍ َّيت هغلي كاث ِٜهٌ٤بؿاك ٍرَؿ ؿاكؿ
ثيي هتغيّل ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ٍ َّيت هغلّي كاثٍ ِٜرَؿ ؿاكؿ.
ثِ هٌَ٠ك ًٌزَ هتغيلّبي ثِ وبك كفتِ ؿك پوٍَّ عبٗل ،پي ام ت٤ليف ً٠لي ٍ ٣وليبتي ثِ ُهلط
فيل ،گَيِّبيي هتٌبًت ٍ ثل اًبى ُبؽّْبيي وِ ؿك ت٤ليف ٣وليبتي ثِ وبك كفتِ ٛلاعي گلؿيـ.
ًگلٍ فلٌّگيً :1گلٍ فلٌّگي ًبؽت فٌّي هؾفي ؿك ُؾٔيت اًت ٍ آى كا ههيتهَاى آههبؿگي
ٍيوُي فلؿ ام ً٠ل كٍاًي ؿك كٍيبكٍيي ثب پـيـُّب ،هٌبئلٍ ،لبي ٍ ٢ثلٍم ٣ىيال٤ول تَأم ثب ّيزهبى ًٌهجت
ثِ آًْب ؿاًٌت .ثِ ٣جبكت ؿيگل ًگلٍّبي فلٌّگي كا هيتَاى گًَِاي ام ً٠بمّبي پيضيـُ ٍ هٌّ٠ن ٣ميهـتي
ؿاًٌت وِ اًٌبىّب كا آهبؿُي ثلٍم ٍاوٌَّبي كفتبكي ؽبّ هيوٌـ .ثِ ٣الٍُ ايي ً٠بمّبي پيضيـُ توبهي
1. Cultural attitude
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اث٤بؿ كفتبك ثِل كا تغت تأحيل للاك هيؿٌّـ .كٍاىٌُبًبى ارتوب٣ي ه٤وَالً ًگلٍ كا ؿك اكتجب ٙثب ًِ ٌٔ٣هل
تِىيلؿٌّـُي آى ثِ ايي ُلط ثلكًي هيوٌٌـٌٔ٣ .1 :ل ٣بٛفي (اعٌبًبت ٍ عبالت كٍعهي)؛ ٌٔ٣ .2هل
ٌُبؽتي (آگبّيّب ٍ اّٛال٣بت) ٍ ٌٔ٣ .3ل كفتبكي (لٔـ ٍ آهبؿگي ثلاي الـام)ً .گلٍ فلٌّگي آهيهنُ يهب
ًمِي ؿكّن آهيؾتِ ام ايي ًِ ٌٔ٣ل اعٌبًبت ،اؿكاوبت ٍ توبيالت كفتبكي يه فلؿ ًٌجت ثهِ يهه صيهن،
ُؾْ يب گلٍٍُ ،ال ٍ ِ٤يب اًـيِِ اًت (هغٌٌيَّ .)19 :1379 ،يت هغلّي :1ايي هفَْم اُبكُ ثِ اعٌبى
هِتلن يب رو٤ي هلؿم ؿك لبلت هٌبٛك يب ًَاعي ؿكٍى هلمّهبي هلّهي يهه وِهَك ؿاكؿ ٍ هت٘هوّي ًهَ٣ي
اعٌبى ؿلجٌتگي ،پبيجٌـي ٍ تّْ٤ـ ًٌجت ثِ ارتوب ١هغلّي ا
ًت .ثٌبثلايي َّيت هغلّي ؿك ًٜغي ؽُلؿتل ام َّيت هلّي هٜلط ثهَؿُ ٍ ٌٔ٣هلي هتٌهَّ ١ام آى ثهِ
عٌبة هيآيـ .هفَْم َّيت هغلّي كا هيتَاى عتّي ؿك ًَٜط پبيييتلي هبًٌـ هغلِّ (ؿك يه ُْل) ًيهن ثهِ
وبك ثلؿ.
ُبؽّْبي اعٌبى َّيت هغلّي

ُبؽّْبي ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحل ام رْبًيُـى

اعٌبى افتؾبك ثِ ينؿ ثِ ٌَ٣اى ماؿگبُ يب ٍٛي؛

رْتگيلي ًٌجت ثِ كًبًِّبي هىتَة رْبًي(وتبة ،همبلِ ٍ

اعٌبى كٗبيت ام ًىًَت ؿك ينؿ؛

هٜجَ٣بت رْبًي)؛

تلريظ ًىًَت ؿك ينؿ ًٌهجت ثهِ ًهبيل ُهْلّبي ايهلاى ٍ
رْبى؛

رْت گيلي ًٌجت ثِ كًبًِ ّبي ٓهَتي ٍ تٔهَيلي رْهبًي
(ُجىِّبي كاؿيهَييُ ،هجىِّهبي تلَينيهًَي ههبَّاكُاي ٍ ًهيٌوبي

اعٌبى ت٤لّك ؽبٛل ثِ لْزِي ينؿي؛

رْبًي)؛

عٌّبى ثَؿى ؿك هَكؿ هٌنلت ينؿي ثَؿى؛
اعٌبى ٣اللِ ًٌجت ثِ غقاّبي ًٌّتي ينؿي؛

رْتگيلي ًٌجت ثِ فٌّبٍكي اّٛال٣بت ٍ كًهبًِّهبي هتٌهي ه
الىتلًٍيىي آى (ُجىِي رْبًي ايٌتلًت ٍ اهىبًبت صٌـكًبًِاي آى)؛
رْتگيلي ًٌجت ثِ هًَيمي ٣بهِّپٌٌـ رْبًي؛

اعٌبى ٣اللِ ًٌجت ثِ ًؾجگبى ٍ فلّيؾتگبى ينؿي؛
اعٌبى ٣اللِ ًٌجت ثِ ه٤وبكي ًٌّتي ينؿ؛
توبيل ثِ ُلوت ؿك هلاًن هقّجي هغلّي ينؿ.

رْتگيلي ًٌجت ثِ ًهجهّهب ٍ ههـّبي رْهبًي پَُهَ ٍ
آكايَ؛
رْت گيلي ًٌجت ثِ ًجه ّهبي رـيهـ ؽهَكان ٍ غهقاّبي
فَكي؛
رْتگيلي ًٌجت ثِ مثبى كايذ رْبًي؛
رْتگيلي ًٌجت ثِ اًـيِِي ٣لوي هـكى؛
رْتگيلي ًٌجت ثِ ٍرَؿ اًَا ١آماؿي ؿك ربهِ٤؛
رْتگيلي ًٌجت ثِ تىخّلگلايي ؿيٌي؛
2

رْتگيلي ًٌجت ثِ ؿًيَيگلايي .

1. Local identity
2.Secularism
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 -6رٍشضٌاسی
پوٍَّ عبٗل يه تغميك هيـاًي ثِ كٍٍ پيوبيَ اًت .ربهِ٤ي آهبكي ايي پوٍَّ ُبهل رَاًهبى
ؿاًِگبّي (ؿاًِزَيبى)  18تب ً 30بلِ ؿك ًهبه تغٔهيلي  1392ثهَؿ وهِ ت٤هـاؿ آًْهب ثهب تَرّهِ ثهِ آههبك
ؿاًِزَيبى ؿاًِگبُ ّبي ؿٍلتي ،آماؿ ٍ پيبم ًَك ُْل ينؿ ؿك ايي ًبه عـٍؿ ً 16480فل ثَؿُ اًت (ه٤بًٍت
ثلًبهِكيني اًتبًـاكي ينؿ .)589 :1392 ،ؿك ايي پوٍَّ ام كٍٍ ًوًَِگيلي ٛجمهِاي هتٌبًهت ؿك روه٢
آٍكي اٛال٣بت اًتفبؿُ گلؿيـ ٍ عزن ًوًَِ ثب اًتفبؿُ ام فلهَه وَولاى ،عـٍؿ ً 400فل ثِ ؿًت آهـ .ثهب
تَرِ ثِ هًٌََٗ ١زَ اعٌبى َّيت هغلّي (ينؿي)ً ،وًَِّب ٓلفبً ام هيبى ؿاًِزَيبى ثَهي ُهْل يهنؿ
اًتؾبة ُـًـ ثِ ايي َٓكت وِ لجل ام تىويل پلًٌِبهِ ام ًَي ًوًَِ هَكؿ ً٠لًٌ ،جت ثهِ يهنؿي ثهَؿى
پبًؾگَ اٛويٌبى عبٓل هيگلؿيـ .ؿك ايي پوٍَّ ٗوي ثْلُگيلي ام كٍٍ اًهٌبؿي ،ام اثهناك پلًِهٌبهِ
هغمك ًبؽتِ ثِ ٌَ٣اى آليتليي فيّ گلؿآٍكي ؿاؿُّب اًتفبؿُ ُـُ اًت .ثِ هٌ٠هَك اعهلام ا٣تجهبك المم ؿك
ايي پوٍَّ ،ام ا٣تجبك َٓكي اًتفبؿُ ُـ ٍ پبيبيي ًٌزِّب ام ٛليك هغبًجِ ٗليت آلفبي ولًٍجبػ ثـًت
آهـ وِ ثلاي هتغيل ُجىِ كٍاث ٚارتوب٣ي همهـاك آلفهب (  ،) 0.8217هتغيهل َّيهت هغلهي ( ،)0.8735هتغيهل
ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحل ام رْبًيُـى ( ٍ )0.7834ؿيٌـاكي ( )0.7788هيثبُـ.
ؿك اًتؾلاد اٛال٣بت ام ًٌؾِي  17ثٌتِي ًلمافناك آهبكي هؾَّٔ ٣لَم ارتوب٣ي اًتفبؿُ ُـ ٍ
ؿك تغليل ٍ تفٌيل ؿاؿُّب ام آمهَى ّوجٌتگي پيلًَى ٍ كگلًهيَى ؽّٜهي صٌـگبًهِ ثهِ كٍٍ گهبمثهِگهبم
اًتفبؿُ گلؿيـ.
 -7یافتِّای تحقیق
ًتبيذ ثِ ؿًت آهـُ ؿك ؽَّٔ ٍٗ٤يت ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ؿك هيبى رَاًبى
ؿاًِگبّي ينؿي ًِبى هيؿّـ وِ  16/5ؿكٓـ ام پبًؾگَيبى ؿك ًٜظ پبييٌي ام ايي لغب ٝللاك ؿاكًـ،
 60/8ؿكٓـ ام پبًؾگَيبى ؿك ًٜظ هتًَ 22/7 ٍ ٚؿكٓـ رَاًبى ؿاًِگبّي ينؿي ؿك ًٜظ ثبال للاك
هيگيلًـُ .بيبى فول اًت وِ هيبًگيي ًولُي ًگلٍّبي فلٌّگي ام هتأحّل رْبًيُـى ؿك ثيي رَاًبى
ؿاًِگبّي ينؿي  84/86ثَؿُ ،عـّاوخل ًولُي ثِ ؿًت آهـُ ؿك ايي ؽَّٔ ثلاثل ثب  ٍ 120عـّالل ًولُ
ثلاثل ثب  47ثَؿُ اًت.
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جدٍل ضوارُ  .1تَزیغ فراٍاًی ٍضؼیت ًگرشّای فرٌّگی هتأثّر از جْاًیضدى در هیاى جَاًاى داًطگاّی یسدی
ًٜظ ًولات

فلاٍاًي

ؿكٓـ

ثبال

91

22/7

هتًَّٚ

243

60/8

پبييي

91

16/5

رو ٢ول

400

100

ًتبيذ ثِ ؿًت آهـُ ؿكؽَّٔ ٍٗ٤يت َّيت هغلّي ؿك هيبى رَاًبى ؿاًِگبّي ينؿي ًِبى هيؿّـ
وِ اعٌبى َّيت هغلي ؿك هيبى  47/5ؿكٓـ ام رَاًبى ؿاًِگبّي ينؿي ؿك ًٜظ ثباليي للاك ؿاكؿ43/3 ،
ؿكٓـ ام رَاًبى ؿاًِگبّي ينؿي ؿك ًٜظ هتًَّ 9/3 ٍ ٚؿكٓـ ام رَاًبى ؿاًِگبّي ينؿي ؿك ًٜظ
پبييٌي ام اعٌبى َّيت هغلّي لبثل اكميبثي ٌّتٌـ .ثب تَرِّ ثِ يبفتِّبي ثِ ؿًت آهـُ هيتَاى ثيبى ولؿ
وِ اوخليت رَاًبى ؿاًِگبّي ينؿي ًٜظ لبثل لجَلي ام اعٌبى َّيت هغلّي كا اعلام ولؿُاًـ .لبثل فول
اييوِ هيبًگيي ًولُي َّيت هغلّي ؿك ثيي رَاًبى ؿاًِگبّي  53/82ثَؿُ ،عـّاوخل ًولُي ثِ ؿًت آهـُ
ثلاثل ثب  ٍ 75عـّالل ًولُ ثلاثل ثب  16ثَؿُ اًت.
جدٍل ضوارُ  .2تَزیغ فراٍاًی ٍضؼیت َّیت هحلّی در هیاى جَاًاى داًطگاّی یسدی
ًٜظ ًولات

فلاٍاًي

ؿكٓـ

ثبال

190

47/5

هتًَّٚ

173

43/3

پبييي

37

9/3

رو ٢ول

400

100
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 -1-7فرضیات تحقیق

فلٗيِ  .1ثيي هيناى اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هؾتلف ثب ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى كاثِٜ
ٍرَؿ ؿاكؿ؟
ثِ هٌَ٠ك ثلكًي فلٗيِ هقوَك ام آمهَى ّوجٌتگي پيلًَى اًتفبؿُ ُـُ اًت .ثب تَرِ ثِ ًتبيزي وِ
ؿك رـٍه ُوبكُ ( )3آهـُ اًت ،هِبّـُ هيَُؿ وِ همـاكٗليت ّوجٌتگي ثيي اًتفبؿُ ام كًبًِّبي
ًلاًلي ؿاؽلي ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحل ام رْبًي ُـى ثلاثل ثب  -0/236هيثبُـّ ،وضٌيي ًٜظ
هٌ٤يؿاكي ثيي اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هغلي ينؿ وَصىتل ام  ٍ 0/01همـاك ّوجٌتگي ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي
هتبحل ام رْبًي ُـى ثلاثل ثب  -0/201اًت ٍ ثيي اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحل
ام رْبًي همـاك ّوجٌتگي ثلاثل ثب ًٜ ٍ 0/357ظ هٌ٤يؿاكي وَصىتل ام  0/01هيثبُـ وِ ثيبًگل اكتجبٙ
ثيي ّل ًِ ًَ ١اًَا ١كًبًِّب ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحل ام رْبًي ُـى اًت .ايي ؿك عبلي اًت وِ ؿك
ؽَّٔ اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ًلاًلي ؿاؽلي ٍ كًبًِّبي هغلي كاث ِٜهٌفي ٍرَؿ ؿاكؿ (ث٤جبكت ؿيگل
ثيبًگل آى اًت وِ ّلصِ اًتفبؿُ ام ايي ًَ ١كًبًِّب ثيِتل ثبُـ ًگلٍّبي فلٌّگي پبًؾگَيبى ووتل ام
فلآيٌـ رْبًي ُـى تأحيلپقيل اًت ) ؿك عبليوِ اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري كاث ِٜهخجتي كا ؿك تأحيل ثل
ًگلٍّبي فلٌّگي پبًؾگَيبى هلْن ام فلايٌـ رْبًيُـى ؿاكؿ.
جدٍل ضوارُ ( .)3آزهَى ّوثستگی تیي استفادُ از اًَاع رساًِّا ٍ ًگرشّای فرٌّگی هتاثر از جْاًی ضدى
اًتفبؿُ ام كًبًِّبي

اًتفبؿُ ام كًبًِّبي

اًتفبؿُ ام كًبًِّبي

ًلاًلي ؿاؽلي

هغلّي ينؿ

ؽبكري

ٗليت ّوجٌتگي

-0/236

-0/201

0/357

ًٜظ هٌ٤يؿاكي

0/000

0/000

0/000

هتغيل كًبًِّب
ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام
رْبًيُـى

فلٗيِ .2ثيي هتغيّلّبي ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ٍ ؿيٌـاكي كاثٍ ِٜرَؿ ؿاكؿ.
اًزبم آمهَى ّوجٌتگي ؿك ؽَّٔ اكتجب ٙثهيي ؿٍ هتغيهل ًگهلٍّهبي فلٌّگهي هتهبحل ام رْهبًي ٍ
ؿيٌـاكي ًِبى هيؿّـ وِ ًٜظ هٌ٤يؿاكي وَصىتل ام ٗ ٍ 0/05ليت ّوجٌتگي ثلاثل ثب  0/127اًهت وهِ
ًِبى ؿٌّـُ كاث ِٜهٌ٤يؿاكي ثيي ايي ؿٍ هتغيل هيثبُـ الجتِ رْت كاث ِٜه٤ىهَى ههيثبُهـ  .ثهِ ٣جهبكت
ؿيگل ّلصِ ؿاًِزَيبى ثِ لغب ٝؿيٌـاكي لَيتل ثبٌُـ ووتل تغهت تهأحيل ًگهلٍّهبي فلٌّگهي هتهأحل ام
رْبًي ُـى للاك هيگيلًـ ٍ ثبل٤ىي.
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جدٍل ضوارُ ( .)4آزهَى ّوثستگی راتطِ تیي دٍ هتغیر ًگرشّای فرٌّگی هتاثر از جْاًی ضدى ٍ دیٌداری
ًگلٍّبي فلٌّگي هتبحل ام رْبًي ُـى
ؿيٌـاكي

ٗليت ّوجٌتگي

-0/127

ًٜظ هٌ٤يؿاكي

0/011

فلٗيِ  .3ثيي ؿٍ هتغيل ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحل ام رْبًيُـى ٍ ُجىِ كٍاث ٚارتوب٣ي كاثِٜ
هٌ٤بؿاك ٍرَؿ ؿاكؿ.
ثِ هٌَ٠ك ثلكًي فلٗيِ هقوَك ام آمهَى ّوجٌتگي پيلًَى اًتفبؿُ ُـّ .وبى گًَِ وِ ؿك رـٍه
هِبّـُ هيَُؿ ًٜظ هٌ٤يؿاكي ثنكگتل ام  ٍ 0/05همـاك ّوجٌتگي ؿك كاث ِٜثيي ُجىِ كٍاث ٚارتوب٣ي ٍ
ًگلٍّبي فلٌّگي هتبحل ام رْبًي ُـى ( )0/050هيثبُـ وِ ًِبى هيؿّـ ثيي ايي ؿٍ هتغيل كاثِٜ
هٌ٤بؿاكي ٍرَؿ ًـاكؿ.
جدٍل ضوارُ ( .)5آزهَى ّوثستگی راتطِ تیي دٍ هتغیر ًگرشّای فرٌّگی هتأثر از جْاًیضدى ٍ ضثكِ رٍاتط
اجتواػی
ًگلٍّبي فلٌّگي هتبحل ام رْبًي ُـى
ُجىِ كٍاث ٚارتوب٣ي

ٗليت ّوجٌتگي

0/050

ًٜظ هٌ٤يؿاكي

0/315

فلٗيِ .4ثيي هتغيّلّبي َّيت هغلّي ثب ؿيٌـاكي كاثٍ ِٜرَؿ ؿاكؿ.
اًزبم آمهَى ّوجٌتگي ؿك ؽَّٔ اكتجب ٙثيي ؿٍ هتغيل اعٌهبى َّيهت هغلهي ٍ ؿيٌهـاكي ًِهبى
هي ؿّـ وِ ثيي هتغيل ؿيٌـاكي ٍ َّيت هغلي ثب تَرِ ثهِ ًهٜظ هٌ٤هيؿاكي وهَصىتل ام ٗ ٍ 0/01هليت
ّوجٌتگي ( )0/271كاث ِٜهٌ٤بؿاكي ٍرَؿ ؿاكؿ .هٌ٤بي ايي رولِ آى اًت وِ ؿيٌـاكي ثهِ تمَيهت َّيهت
هغلي ؿاًِزَيبى ووه هيًوبيـ.
جدٍل ضوارُ ( .)6آزهَى ّوثستگی راتطِ تیي دٍ هتغیر َّیت هحلی تا دیٌداری
َّيت هغلي
ؿيٌـاكي

ٗليت ّوجٌتگي

0/271

ًٜظ هٌ٤يؿاكي

0/000

فلٗيِ . 5ثيي هيناى اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هؾتلف ثب َّيت هغلّي كاثٍ ِٜرَؿ ؿاكؿ.

فٔلٌبهِ هٜبل٤بت ربهٌُِ٤بؽتي رَاًبىً/به ُِنُ /وبكُ ًَمؿّن

174

ثلكًي آمهَى ّوجٌتگي پيلًَى ؿك اكتجب ٙثب تأحيل اًَا ١كًبًِّب ثل َّيهت هغلهي ثهل ٛجهك رهـٍه
ُوبكُ (ًِ )4بى هيؿّـ وِ ثيي هٔلف اًَا ١كًبًِّب (كًبًِّبي ًلاًلي ؿاؽلي ،كًبًِّبي هغلي ينؿي
ٍ كًبًِّبي ؽبكري ) ثب َّيت هغلي (ثب تَرِ ثهِ ًهٜظ هٌ٤هيؿاكي ووتهل ام  ) 0/01كاثٜهِ هٌ٤هيؿاكي
ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ فم ٚؿك اكتجب ٙثب اًتفبؿُ كًهبًِّهبي ؽهبكريٗ ،هليت ّوجٌهتگي ( )-0/181ؿاكاي رْهت
ه٤ىَى اًت .ثِ ٣جبكت ؿيگل اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري هيتَاًـ ثب٣ج ت٘٤يف َّيت هغلي ؿك ثهيي
رَاًبى ؿاًِگبّي َُؿ.
جدٍل ضوارُ ( .)7آزهَى ّوثستگی تیي استفادُ از اًَاع رساًِّا ٍ َّیت هحلی
اًتفبؿُ ام كًبًِّبي

اًتفبؿُ ام كًبًِّبي

اًتفبؿُ ام

ًلاًلي ؿاؽلي

هغلّي ينؿ

كًبًِّبي ؽبكري

ٗليت ّوجٌتگي

0/357

0/367

-0/181

ًٜظ هٌ٤يؿاكي

0/000

0/000

0/000

هتغيل كًبًِّب
َّيت هغلي

فلٗيِ  .6ثيي ؿٍ هتغيل َّيت هغلي ثب ُجىِ كٍاث ٚارتوب٣ي كاث ِٜهٌ٤بؿاك ٍرَؿ ؿاكؿ.
ثِ هٌَ٠ك ثلكًي فلٗيِ هقوَك ام آمهَى ّوجٌتگي پيلًَى اًتفبؿُ ُـّ .وبى گًَِ وِ ؿك رـٍه
هِبّـُ هيَُؿ ثب تَرِ ثِ ًٜظ هٌ٤يؿاكي وَصىتل ام ٗ ٍ 0/01ليت ّوجٌتگي ثلاثل ثب  0/164اًت ؿك
ًتيزِ،هيتَاى ثيبى ولؿ ثيي َّيت هغلي ٍ ُجىِ كٍاث ٚارتوب٣ي وِ كاث ِٜهٌ٤بؿاكي ٍرَؿ ؿاكؿ .ثِ ٣جبكت
ؿيگل گٌتلٍ ُجىِ كٍاث ٚارتوب٣ي هي تَاًـ ثِ ثْجَؿثؾِي اعٌبى َّيت هغلي ؿك ثيي ؿاًِزَيبى
ووه ًوبيـ.
جدٍل ضوارُ ( .)8آزهَى ّوثستگی راتطِ تیي دٍ هتغیر َّیت هحلی ٍ ضثكِ رٍاتط اجتواػی
ًگلٍّبي فلٌّگي هتبحل ام
رْبًي ُـى
ُجىِ كٍاث ٚارتوب٣ي

َّيت هغلي

ٗليت ّوجٌتگي

0/050

0/164

ًٜظ هٌ٤يؿاكي

0/315

0/001

فلٗيِ .7ثيي هتغيّلّبي َّيت هغلّي ثب ؿيٌـاكي كاثٍ ِٜرَؿ ؿاكؿ.
اًزبم آمهَى ّوجٌتگي ؿك ؽَّٔ اكتجب ٙثيي ؿٍ هتغيل اعٌبى َّيهت هغلهي ٍ ؿيٌهـاكي ًِهبى
هي ؿّـ وِ ثيي هتغيل ؿيٌـاكي ٍ َّيت هغلي ثب تَرِ ثهِ ًهٜظ هٌ٤هيؿاكي وهَصىتل ام ٗ ٍ 0/01هليت
ّوجٌتگي ثلاثل ثب  0/271اًت وِ ًِبى هيؿّـ كاث ِٜهٌ٤بؿاكي ٍرَؿ ؿاكؿ .هٌ٤بي ايي رولِ آى اًهت وهِ
ؿيٌـاكي ثِ تمَيت َّيت هغلي ؿاًِزَيبى ووه هيًوبيـ.
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رْبًيُـى؛ ت٤بهل َّيت ...
جدٍل ضوارُ ( .)9آزهَى ّوثستگی راتطِ تیي دٍ هتغیر َّیت هحلی تا دیٌداری
ًگلٍّبي فلٌّگي هتبحل ام
رْبًي ُـى
ؿيٌـاكي

َّيت هغلي

ٗليت ّوجٌتگي

-0/127

0/271

ًٜظ هٌ٤يؿاكي

0/011

0/000

فلٗيِ ًْبيي :ثيي هتغيّل ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ٍ َّيت هغلّي كاثٍ ِٜرَؿ ؿاكؿ.
اًزبم آمهَى ّوجٌتگي ؿك ؽَّٔ اكتجب ٙثيي ؿٍ هتغيل ًگلٍّبي فلٌّگي هتبحل ام رْبًي ٍ َّيت
هغلي ًِبى هيؿّـ وِ ًٜظ هٌ٤ي ؿاكي وَصىتل ام  ٍ 0/01هيناى ٗليت ّوجٌتگي ثلاثل  – 0/182اًهت
وِ ًِبى ؿٌّـُ كاث ِٜهٌ٤يؿاكي ثيي ايي ؿٍ هتغيل هيثبُـ الجتِ رْت كاث ِٜه٤ىَى هيثبُهـ ّ .وجٌهتگي
ٗ٤يف ٍ ه٤ىَى گَيبي آى اًت وِ ثب افنايَ ًٜظ ًگلٍّبي هتأحّل ام رْبًيُـى وبَّ ؿك اعٌهبى
َّيت هغلّي ّولاُ هيَُؿ ٍ ثل ٣ىي.
جدٍل ضوارُ ( .)10آزهَى ّوثستگی راتطِ تیي دٍ هتغیر ًگرشّای فرٌّگی هتاثر از جْاًی ضدى ٍ َّیت هحلی
ًگلٍّبي فلٌّگي هتبحل ام
رْبًي ُـى
َّيت هغلي

ٗليت ّوجٌتگي

-0/182

ًٜظ هٌ٤يؿاكي

0/000

تجييي كٍاث ٚهتغيّلّبي پيَثيي ٍ هالن ثب اًتفبؿُ ام كگلًيَى ؽّٜي صٌهـ هتغيّهلُ ثهِ هٌ٠هَك تجيهيي
هتغيّلّبي هالن يٌ٤ي ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ٍ َّيهت هغلّهي يهنؿي تًَّه ٚهتغيّلّهبي
پيَ ثيي هٜلط ؿك ثلكًي عبٗل ام كٍٍ تغليلي كگلًيَى ؽّٜي صٌـگبًِ ثِ كٍٍ گبمثِگبم اًتفبؿُ ُـُ
اًت .رْت تجييي ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ،هتغيّلّبيي كا وِ ّوجٌتگي هٌ٤يؿاك ثب آى ًِبى
ؿاؿًـُ ،بهل َّيت هغلّي ،ؿيٌهـاكي ٍ اًهتفبؿُ ام كًهبًِّهبي ؿاؽلهي ،ؽهبكري ٍ هغلّهي ،ؿك هغبًهجِي
كگلًيَى ثِ كٍٍ گبمثِگبم ٍاكؿ ُـً .تبيذ هغبًجبت كگلًيَى ثِ ايي كٍٍ وِ آهبكُّهبي آى ؿك رهـٍه

ُوبكُي ( )11آهـُ ،ثِ ُلط ميل اًت:هتغيّل اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري ثهب همهـاك (; 0/125 ; P<0/01
Adjusted R2؛  )F)2 ٍ 398( ; 58/140تَاًٌت  12/5ؿكٓـ ام ٍاكيبًي هتغيّل ًگلٍ ّهبي فلٌّگهي
هتأحّل ام رْبًيُـى كا تجييي ًوبيـ .اهب ّل ؿٍ هتغيل اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري ٍ كًهبًِّهبي ؿاؽلهي ثهب
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همـاك ٍ ًٜظ هٌ٤يؿاكي (Adjusted R2 ; 0/193 ; P<0/01؛  )F)2 ٍ 398( ; 48/679تَاًٌتٌـ 19/3
ؿكٓـ ام ٍاكيبًي هتغيّل هالن كا تجييي ًوبيٌـ.
جدٍل ضوارُی  .11آهارُّا ٍ ضرایة تحلیل رگرسیَى خطّی چٌدگاًِ تِ رٍش گامتِگام در تثییي ًگرشّای
فرٌّگی هتأثّر از جْاًیضدى
هتغيّلّبي هـه ّل
هلعلِ
اًتفبؿُ ام كًبًِّبي
ؽبكري
اًتفبؿُ ام كًبًِّبي
ؽبكري
اًتفبؿُ ام كًبًِّبي
ًلاًلي ؿاؽلي

ٗليت ثتب
()

t

ًٜظ
هٌ٤يؿاكي

0/357

7/625

0/000

0/377

8/361

0/000

-0/264

-5/863

0/000

ٗليت
ت٤ييي
()R2
0/127

0/197

ٗليت ت٤ييي
ت٤ـيلُـُ
( Adjusted

F

ًٜظ هٌ٤يؿاكي F

)R2
0/125

0/193

58/140

48/679

0/000

0/000

ثِ هٌَ٠ك تجييي َّيت هغلّي ينؿي ،هتغيّلّبيي كا وِ ّوجٌتگي هٌ٤يؿاك ثب آى ؿاُتٌـُ ،بهل ؿيٌـاكي،
ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـىُ ،جىِ كٍاث ٚارتوب٣ي ٍ اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؿاؽلهي ،ؽهبكري ٍ
هغلّي ،ؿك هغبًجِ كگلًيَى ثِ كٍٍ گبمثِگبم ٍاكؿ گلؿيـً .تبيذ هغبًجبت كگلًيَى ثهِ ايهي كٍٍ ،وهِ
آهبكُّبي آى ؿك رـٍه ُوبكُي ( )12آهـُ ،ثـيي ُلط اًت:

هتغيّل اًهتفبؿُ ام كًهبًِّهبي هغلّهي ثهِ تٌْهبيي ثهب همهـاك (Adjusted R2 ; 0/132 ; P<0/01؛

 )F)2 ٍ 398( ; 61/772تَاًٌت  13/2ؿكٓـ ام ٍاكيبًي هتغيّل هالن كا تجييي ًوبيـ .ايي هتغيل ّوهلاُ ثهب
هتغيّل ؿيٌهـاكي ثهب همهـاك (Adjusted R2 ; 0/210 ; P<0/01؛  )F)2 ٍ 398( ; 54/172تَاًٌهتٌـ 21
ؿكٓـ ام ٍاكيبًي هتغيّل َّيت هغلّي كا تجييي ًوبيٌـ ٍ ٍكٍؿ هتغيّل اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري ّولاُ ثهب

ؿيگل هتغيلّب (اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هغلّي ،ؿيٌـاكي ٍ اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري) ثب همهـاك (; P<0/01
Adjusted R2 ; 0/231؛  )F)2 ٍ 398( ; 41/015تَاًٌههتٌـ  23/1ؿكٓههـ ام ٍاكيههبًي هتغيّههل هههالن
(َّيت هغلّي) كا تجييي ًوبيٌـ.

177

رْبًيُـى؛ ت٤بهل َّيت ...

جدٍل ضوارُی .12آهارُّا ٍ ضرایة تحلیل رگرسیَى خطّی چٌدگاًِ تِ رٍش گامتِگام در تثییي َّیت هحلّی
یسدی
ًٜظ

ٗليت

هتغيّلّبي هـه ّل هلعلِ

ثتب ()

ٗليت ت٤ييي

t

هٌ٤يؿاك
ي

اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هغلّي

0/367

7/860

0/000

اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هغلّي

0/375

8/434

0/000

ؿيٌـاكي

0/283

6/360

0/000

اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هغلّي

0/395

8/918

0/000

ؿيٌـاكي

0/234

5/057

0/000

اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري

-0/160

-3/430

0/001

ٗليت

ت٤ـيلُـُ

ت٤ييي ()R2

( Adjusted

ًٜظ
F

هٌ٤يؿاك
يF

)R2
0/134

0/132

61/772

0/000

0/214

0/210

54/172

0/000

0/231

0/237

41/015

هدل تحلیلی راتطِ تیي احساض َّیت هحلی ٍ ًگرشّای فرٌّگ هتاثر از جْاًیضدى ٍ ػَاهل هؤثر تر آًْا
اًتفبؿُ ام كًبًِّبي
هغلي

0/395
اعٌبى َّيت

E=0/763

0/234

هغلّي

ؿيٌـاكي

-0/160
اًتفبؿُ ام كًبًِّبي
ؽبكري

r=0/164

اًتفبؿُ ام كًبًِّبي

0/377

ؽبكري

ًگلٍّبي فلٌّگي

E=0/803

هتأحل ام رْبًيُـى

اًتفبؿُ ام كًبًِّبي

-0/264

ًلاًلي ؿاؽلي

0/000
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ً -8تیجِگیری
ّوبى گًَِ وِ ؿك ًتبيذ تغميك هالع ِ٠گلؿيـ ثيي هتغيّلّبي ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُهـى
ٍ َّيت هغلّي كاثِٜي هٌ٤بؿاك ٍرَؿ ؿاكؿ .ايي كاث ِٜثِ گًَِاي اًت وِ افنايَ ًٜظ ًگلٍّهبي هتهأحّل
ام رْبًيُـى هي تَاًـ ثب وبَّ ؿك اعٌبى َّيت هغلّي ّولاُ َُؿ ٍ ثهل ٣ىهي .ايهي يبفتهِ ثهِ ًهَ٣ي
تأييـوٌٌـُي ؿهًگلاًيّبيي اًت وِ ثَيوُ ؿك گفتوبىّبي كًوي كار ٢ثِ پيبهـّبي هٌفي رٌجِي فلٌّگهي
رْبًيُـى ثلاي َّيت ثَهي هٜلط هيَُؿ ،اهّب ثب ايي ّوِ تَرّهِ ثهِ ُهـّت كاثٜهِ يٌ٤هي ٗه٤يف ثهَؿى
ّوجٌتگي ه٤ىَى هيبى ؿٍ هتغيّل ،عبوي ام آى اًت وِ ًگلاًيّبي يبؿُـُ ،ؿًت ون ؿك ايي هَكؿ ؽبّ،
يٌ٤ي رَاًبى ؿاًِگبّي ينؿي ،صٌـاى اث٤بؿ عبؿّ ٍ ثغلاًي ًـاكؿ .الجتِ ثب ؿك ً٠ل گلفتي ؿيهـگبُّهبي كٍلٌهـ
كاثلتٌَى ٍ اًتَاكت ّبه ؿك عَمُي هٜبل٤بت فلٌّگي ،هيتَاى گفت ايي ٍٗه٤يت اعتوهبالً ًبُهي ام آى
اًت وِ َّيت ؿك ٔ٣ل رْبًيُـى اهلٍميٗ ،وي اكرب ١ثِ كيِِّب ٍ آبلتّبي حبثت تبكيؾي ،ؿك ٣يي
عبه ثَيوُ ام عيج فلٌّگي ،عبلتي اًٜ٤بفپقيل ،پَيبً ،يّبه ٍ ؿًتؾٍَ ؿگلگًَي ًين ههيثبُهـ ،ثهِ ايهي
هفَْم وِ وٌِگلاى ؿك ت٤ليف ٍ تِؾيْ َّيت ؽَيَ فّ٤بالًِ ؿًت ثِ ٣ول ،گنيٌَ ٍ ؽلّبليت مؿُ ،آى
كا تبمُ ثِ تبمُ هيًبمًـ .ام ّويي هٌ٠ل اًت وِ ٓبعتً٠هلي صهَى هبًَئهل وبًهتلنَّ ،1يهت كا فلآيٌهـ
هٌ٤بًبمي ثل اًبى يه ٍيوگي فلٌّگي يب هزوَِ٣ي ثِ ّهن پيًَهتِاي ام ٍيوگهيّهبي فلٌّگهي ههلرّظ
ًٌجت ثِ ًبيل هٌبث ٢هٌ٤بيي ،للوـاؿ ولؿُ اًت وِ ثل هجٌبي ايي ت٤ليف َّيتّب ّوَاكُ تَليهـ ٍ ثبمتَليهـ
هيًَُـ (وبًتلنً .)1380 ،ين ام ّويي ؿيـگبُ اًت وِ ؿوتل ً٤يـكٗب ٣بهلي َّيت كا هفَْهي ههلتج ٚثهب
عَمُ هٌ٤ب ؿاًٌتِ ،ثب ايي تَٗيظ وِ هٌ٤ب ؽٔئِ فاتي فلؿ ٍ يب ربهً ِ٤يٌت ،ثلىهِ هغٔهَه تَافهكّهب ٍ
٣ـم تَافكّب اًت وِ لبثل ت٤ليف ؿك لبلت يه هفَْم هٜلك ًجهَؿُ ٍ ام هفهبّين وهبهالً ًٌهجي ٍ ؿك عهبه
ُـى اًت (٣بهلي .)1384 ،ثب ايي هالع ِ٠هي تَاى صٌيي ؿك ً٠ل گلفهت وهِ اعتوهبالً رَاًهبى ؿاًِهگبّي
ينؿي ؿك ٣يي عبه وِ ام لغبً ٝگلٍّبي فلٌّگي تغت تأحيل رْهبًيُهـى لهلاك ؿاكًهـَّ ،يهت هغلّهي
(ينؿي) ؽَؿ كا ًين ثِ ُيَُّبي هٌغٔل ثِ فلؿ ٍ ثب ؿؽل ٍ تٔلّف ثل هيًبمًـ ٍ ام ايهي رْهت اعٌهبى
ت٤لّك ٍ َّيت هغلّي هي تَاًـ تب عـٍؿي ؿك پيًَـ ثب ًگلٍّبي رـيـ فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى هٜلط
َُؿ ٍ ًِ ؿك تمبثل هٜلك ثب آى .ثلاي هخبه هوىي اًت يه رَاى ؿاًِهگبّي يهنؿي ،تغهت تهأحيل ُهلايٚ
رـيـ ًبُي ام تـاؽلّبي فلٌّگي ،ام عيج مثبًي ثِ لْزِي ينؿي ٣اللِ ًـاُتِ ثبُـ ٍ عتّي ؿك ٓهغجت
ولؿىِ ثـٍى ايي لْزِ ثىَُـ يب هخالً مًـگي ؿك ينؿ ًٌجت ثِ ُْلّبي ؿيگل ثلاي اٍ هلرّظ ًجبُهـ ،اهّهب ؿك
٣يي عبه ام لغب ٝهيلاث فلٌّگي يب فلٌّگ هقّجي اعٌبى ت٤لّك ُـيـ ؿاُتِ ثبُـ ٍ يب ام ايٌىِ ثِ ٌَ٣اى
1. Manuel Castells
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يه ينؿي ٌُبؽتِ هيَُؿ ثٌيبك ّن ثِ ؽَؿ ثجبلـ ،صِ اييوِ اٍ ؽَؿ ينؿي ثهَؿى ؽهَيَ كا ؿك فٌّيهت ٍ
٣يٌيت ت٤ليف هيوٌـ .ثب اييّوِ ُبيـ ،ثب تَرِّ ثِ ّوجٌتگي هٌفي هيبى ؿيٌهـاكي ٍ ًگهلٍّهبي فلٌّگهي
هتأحّل ام رْبًي ُـى ،ثتَاى گفت وِ َّيت هغلّهي رَاًهبى ؿاًِهگبّي يهنؿي ٣وهـتبً ام رٌجهِي ؿيٌهي ؿك
ه٤لٕ آًيت يب ؿًت ون تغَّه ًبُي ام تأحيلات فلٌّگي رْبًيُـى للاك ؿاكؿ وِ ايهي تغليهل الجتهِ ثهب
ًتبيذ تغميك ًين ّوؾَاًي ؿاكؿ.
اكتجب ٙهيبى اًتفبؿُ ام ًِ ؿًتِ كًهبًِ ،يٌ٤هي كًهبًِّهبي ًلاًهلي ؿاؽلهي ،كًهبًِّهبي هغلّهي ٍ
كًبًِّبي ؽبكري ثب ؿٍ هتغيل آلي پوٍَّ تأييـوٌٌـُي هجبعج ٍ تأويـاتي اًهت وهِ ؿكثهبكُي اّوّيهت
تأحيلات فلٌّگي كًبًِّب ثٌيبك هٜلط ُـُ ٍ هيَُؿ .گقُتِ ام ايي وِ ًتيزِي ثلكًي ثب هجبعهج يبؿُهـُ
ّوؾَاًي ؿاكؿ ٍ ١ًَ ،صگًَگي اكتجب ٙهيبى اًتفبؿُ ام ّل ؿًتِ ام ايي كًبًِّب ثب هتغيلّبي َّيهت هغلّهي
ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ؿك ثل ؿاكًـُي ًىبتي لبثل تَرِّ اًت؛
هيناى اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري ثيَتليي كاثِٜي هٌ٤هيؿاك كا ثهب ًگهلٍّهبي فلٌّگهي هتهأحّل ام
رْبًيُـى ؿاكؿ وِ ثب تَرِّ ثِ هخجت ثَؿى ٗليت ّوجٌتگي آى هيتَاى ًتيزِ گلفت ّلصِ هيناى اًهتفبؿُ
ام كًبًِّبي ؽبكري ثيَتل ثبُـً ،گلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ًين لهَّت ههيگيهلؿ ٍ ايهي ثهب
تَرِّ ثِ هغتَاي ثلًبهِّبي ايي كًبًِّب هََٗ٣ي لبثل اًت٠بك اًتّ .لصٌـ ايهي هتغيهل ثهب َّيهت هغلّهي
كاثِٜي ه٤ىَى ؿاكؿ اهّب ثب تَرِّ ثِ ٗ٤يف ثَؿى ٗليت ّوجٌتگي ؿٍ هتغيل ،هيتَاى صٌيي اًهتٌجب ٙوهلؿ
وِ اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري ثِ آى اًـامُ وِ هيتَاًـ ٣بهلي ؿك تمَيت ًگهلٍّهبي فلٌّگهي هتهأحّل ام
رْبًيُـى ؿك ً٠ل گلفتِ َُؿً ،وي تَاًـ ٣بهل ت٘٤يف َّيت هغلّي للوـاؿ َُؿ .ثهِ ّوهيي ٓهَكت ؿك
هَكؿ هتغيلّبي هيناى اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ًلاًلي ؿاؽلي ٍ هغلّي ًين هِبّـُ هيَُؿ وِ ام يهه ٛهلف
كاثِٜي هٌفي ًِصٌـاى لَي ثب ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ؿاكًـ اهّهب كاثٜهِي هخجهت آىّهب ثهب
َّيت هغلّي ثِ ًغَي صِوگيلتل هيًوبيـ .ثٌهبثلايي ههيتهَاى صٌهيي ًتيزهِگيهلي ًوهَؿ وهِ اًهتفبؿُ ام
كًبًِّبي ًلاًلي ؿاؽلي ٍ هغلّي ثيَ ام آىوِ ثِ ٌَ٣اى ٣بهلي ؿك ت٘٤يف ًگلٍّبي فلٌّگي هتهأحّل ام
رْبًيُـى لبثل اكميبثي ثبٌُـ ،هي تَاًٌـ ٣بهلي ؿك تمَيت َّيت هغلّي ثبُـ .ايي يبفتِ ًيهن ثهب تَرّهِ ثهِ
هغتَاي هقّجي ه اًمالثي ه ثَهي ثلًبهِّبي ايي كًبًِّب هََٗ٣ي وبهالً هَرِّ ٍ لبثل اًت٠بك اًت ٍ عتّهي
ؿلّت ؿك تفبٍت ّوجٌتگيّب كٍُيوٌٌـُي اّوّيت كًبًِّبي هغلّي ٍ ثَهيتل اًت ثِ َٛكيوهِ هالع٠هِ
هيَُؿ هيناى اًتفبؿُ ام كًبًِ ّبي هغلّي ينؿ ّوجٌتگي لَيتلي ثب َّيت هغلّي ؿاكؿ تب هيناى اًهتفبؿُ ام
كًبًِّبي ًلاًلي ؿاؽلي .ؿك همبثل كاثِٜي هٌفي اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ًلاًلي ؿاؽلهي ثهب ًگهلٍّهبي
فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى لَيتل ام كاثِٜي هٌفي اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هغلّي ثب ايي هتغيل اًت وِ ايهي
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ًين ثب تَرِّ ثِ ٍرِْي هغلّي ايي كًبًِّب ٍ ونتل ثَؿى ثلًبهِّبي ؿاكاي ثبك اكمُي ثِ ًٌهجت كًهبًِّهبي
ًلاًلي ،هََٗ٣ي لبثل تَٗيظ اًت.
ّوضٌيي كاثِٜي ؿيٌـاكي ثب ؿٍ هتغيّل آلي پوٍَّ كا ًين هيتهَاى ثهب ؿك ً٠هل گهلفتي هبّيهت ايهي
هتغيّلّب ٍ صگًَگي كٍاث ٚآىّب تَٗيظ ؿاؿ؛ ت٤لّمبت هقّجي هؤلّفِاي ثلرٌتِ ٍ هْن ؿك هكفبي فلٌّگّبي
ًٌّتي ٍ هغلّي وَِكهبى اًت ٍ ايي ثَيوُ ؿك هَكؿ فلٌّگ آيل ٍ ثَهي ينؿ ه وِ گهبُ ثهب ٌ٣هَاى فلٌّهگ
ؿاكال٤جبؿُ ام آى يبؿ هيَُؿ ه ثٌيبك هٔـاق ؿاكؿ؛ پي ثب ؿك ً٠ل گلفتي اييوِ َّيت هغلّي ينؿي ثِ ًهَ٣ي
ثب ت٤لّمبت ؿيٌي ؿك آهيؾتِ ٍ ،ايي هََٗ ١ؿك ًٌزَ َّيت هغلّي ًيهن لغهبُ ٝهـُ ،ههيتهَاى گفهت وهِ
كاثِٜي ّن ًَ ٍ هخجت هيبى ؿيٌـاكي ٍ َّيت هغلّي ينؿي وبهالً لبثل اًت٠هبك ٍ هَرّهِ اًهت 1.ثهِ ّوهيي
تلتيت كاثِٜي ه٤ىَى ٍ ٗ٤يف هيبى ؿيٌـاكي ٍ ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى لبثل تفٌهيل ثهِ
ً٠ل هيكًـ؛ ًؾٌت ايي وِ تمبثل هفَْهي ؿٍ هتغيّل هَكؿ اُبكُ هجهيّي ؿليهل ّوجٌهتگي هٌفهي يهب كاثٜهِي
ه٤ىَى هيبى آىّبًت .ؿيٌـاكي هؤلّفِاي ام ميٌت ه رْبى ربهِ٤اي ثب فلٌّگ ًٌّتي اًت وِ ثب تَرِّ ثهِ
هجبًي اييرْبىگلايبًِ يب ؿًيَي هٌـكد ؿك رْبًيُـى فلٌّگي وًٌَي ،هيتَاى گفت كاثٜهِاي پهل تهٌَ ٍ
تٌبلٖ آهين هيبى آى ؿٍ ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ ثٌبثلايي ّوجٌهتگي هٌفهي هيهبى آىّهب تهب عهـٍؿي كيِهِ ؿك ّوهيي
هغبيلتّبي هبَّي ؿاكؿ .ؿٍم آىوِ ُـّت ايي كاث ِٜووتل ام كاثِٜي لجلي (هيبى ؿيٌـاكي ٍ َّيت هغلّهي)
اًت ٍ ثب همبيٌِي ًٜظ هٌ٤يؿاكي ؿٍ آمهَى ؿك هييبثين وِ عتّي ت٤وينپقيلي كاث ِٜثِ ربه٤هِي آههبكي
ًين ؿك ايي كاث٤ٗ ِٜيفتل اًت .پي هيتَاى ًتيزِ گلفت وِ هتغيّل ؿيٌهـاكي ثهيَ ام آىوهِ ؿك ت٘ه٤يف
ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ؿؽيل ثبُـ ؿك تمَيت يب توْيهـ اعٌهبى َّيهت هغلّهي رَاًهبى
ؿاًِگبّي ينؿي لبثليت ايفبي ًمَ ؿاكؿ ٍ ايي ههي تَاًهـ ًبُهي ام اهىهبى تفٌهيلپقيليّهبي هؾتلهف ام
ًغَُّبي ؿيٌـاكي ٍ ًين گلايَّبي هتٌَّ ١ؿك رْبًيُـى فلٌّگي ثبُـ.
صٌبىوِ هالع ِ٠هيَُؿ ،هٔلف كًبًِاي ٍ ؿيٌـاكي ت٤يييوٌٌـُتليي هتغيّلّهبي ههَكؿ ثلكًهي ايهي
پوٍَّ ؿك تجييي هتغيّلّبي هالن هغٌَة هيًَُـ ،ثِ ايي تلتيت وِ اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري تهأحيل
تمَيتوٌٌـُ ثل ًگلٍّبي فلٌّگي هتأحّل ام رْبًيُـى ؿاكؿ ،ؿك عبلي وِ اًتفبؿُ ام كًبًِّهبي ًلاًهلي
ؿاؽلي ثِ هيناًي ونتل ؿاكاي تأحيل ت٘٤يفوٌٌـُ ثل آى اًتّ .وضٌيي اًتفبؿُ ام كًبًِّبي هغلّي ٍ ًه ي
ؿيٌـاكي تأحيل تمَيتوٌٌـُ ثل َّيت هغلّي ينؿي ؿاكًـ ،عبه آىوِ اًتفبؿُ ام كًبًِّبي ؽبكري ؿك عهـّي
ونتل تأحيل ت٘٤يفوٌٌـُ ثل ايي هتغيّل ؿاكؿ.
ُ . 1بيـ تَٗيظ ايي ًىتِ ٗلٍكي ثبُـ وِ ؿك ثلكًي عبٗل هٌَ٠ك ام ؿيٌـاكيٓ ،لفبً رٌجِي ا٣تمبؿي آى ،يٌ٤ي هيهناى ثهبٍك ثهِ
آَه ثٌيبؿيي ا٣تمبؿ ؿيٌي اًت ٍ ًِ اث٤بؿ ؿيگلي هبًٌـ اعٌبًي يب كفتبكي.

رْبًيُـى؛ ت٤بهل َّيت ...
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ثِ هٌَ٠ك آمهَى فلٗيبت پوٍَّ ،هٔلف ًيٌوب ثِ ٌَ٣اى هتغيل ٍاثٌتِ ؿك اكتجب ٙثب هتغيلّبي ًلهبيِ
فلٌّگيً ،لهبيِ ارتوب٣ي ٍ ًلهبيِ التٔبؿي للاك گلفت .رْت تجييي اكتجب ٙهتغيلّب ثهب يىهـيگل ٍ ًهْن
ّل هتغيل ؿك ت٤ييي هتغيل ٍاثٌتِ ،ام آمهَىّبي هتٌبًت ثب ًٜظ ًٌزَ آًْب ٍ ّوضٌيي كٍٍّهبي آههبكي
كگلًيَى صٌـ هتغيلُ ٍ تغليل هٌيل اًتفبؿُ ُـُ اًت .ام تزنيِ ٍ تغليهل يبفتهِّهب ؿك لبلهت كٍٍّهبي
آهبكي فَقً ،تبيذ ميل ثـًت آهـُ اًت.
 -1فلٗيِ اٍه ،كاث ِٜهٌتمين ٍ هٌ٤بؿاك كا ثيي ًلهبيِ التٔهبؿي ٍ هٔهلف ًهيٌوب كا ثيهبى ههيوٌهـ.
ثلاًبى ًتبيذ عبٓل ام آمهَى فلٗيِ ،كاث ِٜهٌتمين ٍ هٌ٤بؿاكي هيبى ًلهبيِ التٔهبؿي ٍ هٔهلف ًهيٌوب
هِبّـُ ُـُ اًت .ايي ثـيي هٌ٤بًت وِ ثب افنايَ ًٜظ ًلهبيِ التٔبؿي ،هيناى هٔلف ًيٌوب ًين افنايَ
هييبثـ .ثِ ٣جبكت ؿيگل ّلصمـك رَاى ام ًلهبيِ التٔبؿي ثبالتلي ثبُـ ،ام فلٓت ثيِتلي ثلاي هٔهلف
ًيٌوب ثلؽَكؿاك اًت ٍ ثـييًبى هيناى هٔلف فلٌّگي ٍي افنٍى ؽَاّـ گِت.
ثلاًبى هٜبلت هٜلط ُـُ ؿك فٔل صبكصَة ً٠لي ،ايي ًتيزِ ثب ً٠ليبت ثَكؿيهَ ّوؾهَاًي ؿاكؿ
وِ ثلاًبى ً٠ليبت آًْب ًلهبيِ التٔبؿي ثب ُبؽّْبيي صَى هيناى تغٔيالت ،هَل٤يت هغهل ًهىًَت،
ت٤لك ٛجمبتي ٍ ًٌ ...زيـُ هيَُؿ ٍ رَاًبى ثب پبيگبُ التٔبؿي ثبالتل ام هٔلف ًيٌوبي ثبالتلي ثلؽَكؿاك
ٌّتٌـ .ايي ًتيزِ ًِبى هيؿّـ رَاًبًي وِ ام ربيگبُ التٔبؿي ثْتلي ثلؽَكؿاك ثَؿُاًـ هٔهلف فلٌّگهي

ثبالتلي ًين ؿاُتِاًـ ،لقا هيتَاى ؿكيبفت وِ ًلهبيِ التٔبؿي  -صٌبى وِ ثَكؿيهَ ًيهن ههيگَيهـ – ًمهَ
ثٌيبك هْوي ؿك تلثيت ارتوب٣ي ٍ كٍاث ٚارتوب٣ي ؿاكؿ .ثل ايي اًبى ،افلاؿي وِ ًلهبيِ التٔبؿي ثهبالتلي
ؿاكًـ ؿك ثلاثل آًبًي وِ فبلـ ايي ًًَ ١لهبيِ ٌّتٌـ يب ام ووجَؿ آى ؿك كًذ ٌّتٌـ هيوَُهٌـ تهب ثهِ ًهَ٣ي
ؽَؿ كا هتوبين ًبمًـ .لقا رَاًبى ؿاكاي ًلهبيِ التٔبؿي ثيِتل ًين هيوٌَُـ تهب ثهب ثْهلُگيهلي ام ًهلهبيِ
ؽَيَ ،هٔلف فلٌّگي ؽَؿ كا ام ٛجمبت پبيييتل هتوبين ًبمًـ .لقا ثب افنايَ هيناى هٔلف فلٌّگي ثهيي
ؽَؿ ٍ ٛجمبت پبييي فبٓلِ ايزبؿ هيًوبيٌـ .ثِ ّويي ؽبٛل اًت وِ ثهب افهنايَ ًهلهبيِ التٔهبؿي هيهناى
هٔلف فلٌّگي ًين افنايَ هييبثـ.
فلٗيِ ؿٍم ؿك هَكؿ كاث ِٜهٌتمين ٍ هٌ٤بؿاك ثيي ًلهبيِ ارتوب٣ي ٍ هٔلف ًيٌوب هٜلط ُـُ اًهت.
ثلاًبى ًتبيذ عبٓل ام آمهَى فلٗيِ ،كاث ِٜهٌتمين ٍ هٌ٤بؿاكي هيبى ًلهبيِ ارتوهب٣ي ٍ هٔهلف ًهيٌوب
هِبّـُ ُـُاًت .ايي ثـيي هٌ٤بًت وِ ثب افنايَ ًلهبيِ ارتوهب٣ي رَاًهبى ،هيهناى هٔهلف ًهيٌوب ًيهن
افنايَ هييبثـ .ايي ًتيزِ هٜبثك يبفتِّبي ثَكؿيَ اًت .صٌبًىِ ثَكؿيَ هيگَيـً ،لهبيِ ارتوب٣ي ٣بهل ثهب
ًلهبيِ ّبي التٔبؿي ٍ فلٌّگي اكتجبً ٙنؿيىي ؿاكؿ ٍ لهـكت آى ثهِ ًهجت اًجبُهت ًوهبؿيي ثهِ ٓهَكت
تٔب٣ـي تىخيلپقيل اًت.

182

فٔلٌبهِ هٜبل٤بت ربهٌُِ٤بؽتي رَاًبىً/به ُِنُ /وبكُ ًَمؿّن

ُجىِ كٍاث ٚهلثَ ٙثِ كاّجلؿّبي هلثَ ٙثِ ًهلهبيِ گهقاكي ارتوهب٣ي اًهت وهِ ٣بههل آگبّبًهِ يهب
ًبآگبّبًِ ثِ وبك هيثلؿ تب پيًَـّبيي كا ثِ ٍرَؿ آٍكؿ ،آًْب كا تمَيت وٌـ ،ام آًْب هَاٟجت وٌـ ،آًْهب كا وهبك
ثيبًـامؿ ٍ ف٤به وٌـ تب ثتَاًـ ؿك ّل لغ ِ٠ام هنايبي آى ثْلُ هبؿي يب ًوبؿيي ثجلؿ؛ ؿك ايي وبك ت٤هـاؿ ميهبؿي
ام هلاًن ًبمهبى يبفتِ (ُتًِيٌيّب ،هْوبًيّب ،افتتبعيِّب ،رِيّهبي تغٔهيلي ،ف٤بليهتّهبي ٍكمُهي،
ًٜظ ثبال ،اتَهجيل كاًيّبً ،ويٌبكّب ٍ وٌگلُّب) ثِ فلؿ ووه ههيوٌٌهـ تهب هجهبؿالت هِهلٍ ١كا تٌهْيل ٍ
هجبؿالت ًبهِلٍ ١كا عقف وٌٌـ ٍ ثِ ايي تلتيت ٣بهالًي كا وِ ًَؿآٍكتلًـ ،ثِ ؽبٛل ًلهبيِ ٍ هَٗ ٢آًْب
ؿك اكتجب ٙثب يىـيگل للاك ؿٌّـ .ام ايي كٍ ،رَاًبى ًين هيوٌَُـ تب ثب ثْلُگيلي ام ًلهبيِ ارتوب٣ي ،هيهناى
هٔلف فلٌّگي ؽَؿ كا افنايَ ؿٌّـ ٍ ام آى ؿك ّويي مهيٌِ ًَؿ رَيٌـ .لهقا ههيتهَاى ثيهبى ؿاُهت وهِ
عَ٘ك ؿك كٍاث ٚارتوب٣ي هيتَاًـ ثِ ٌَ٣اى ًلهبيِاي ؿك رْت افنايَ هٔهلف فلٌّگهي رَاًهبى ٣وهل
ًوبيـ .فلٗيِ ًَم كاث ِٜهٌتمين ٍ هٌ٤بؿاك هيبى ًلهبيِ فلٌّگي ٍ هٔلف ًيٌوب كا ثيبى هيًبمؿ .ثل اًهبى
ًتبيذ عبٓل ام آمهَى فلٗيِ ،كاث ِٜهٌتمين ٍ هٌ٤بؿاكي هيبى ًلهبيِ فلٌّگهي ٍ هٔهلف ًهيٌوب هِهبّـُ
ُـُاًت .ثلاًبى ًٜليبت ثَكؿيًَ ،لهبيِ فلٌّگي هزوَِ٣اي ام حلٍتّبي ًوبؿيي اًت وِ ام يه ًهَ
ثِ ه٤لَهبت وٌت ُـُاي ثل هيگلؿؿ وِ ثِ ُىل كغجتّبي پبيـاك اكگبًيٌن ،عبلت ؿكًٍي ُـُ ثهِ ؽهَؿ
هيگيلًـ (ؿك مهيٌِ ؽبٓي ؿاًَ ؿًٍت ثَؿى ،ثب فلٌّگ ثَؿى ،ثِ مثبى ٍ ًغَ ثيبى تٌهل ٚؿاُهتي ،رْهبى
ارتوب٣ي ٍ كهنگبى آى كا ٌُبؽتي ٍ ؽَؿ كا ؿك ايي رْبى آٌُب ؿيهـى ٍ  ،)...ام ًهَي ؿيگهل ،ثهِ ٓهَكت
هَفميتّبي هبؿيً ،لهبيِ ثِ عبلت ٣يٌيت يبفتِ(تبثلَّب ،وتبة ّب ٍ  )...رلَُ هيوٌهـ؛ ؿك ًْبيهت ًهلهبيِ
فلٌّگي هيتَاًـ ثِ عبلت ًْبؿيٌِ ُـُ ؿك ربه ِ٤ثِ َٓكت ٌ٣بٍيي ٍ هـاكن تغٔيلي ثِ اًت٤ـاؿّبي فلؿ
٣يٌيت ثجؾِـ .ربهِ٤اي وِ صٌيي ثبمٌُبًي كا ا٣الم هيًوبيـ ،آى كا ًْبؿيٌِ هيوٌـ ٍ ثلايَ ربيگبُ ت٤ييي
هيًوبيـً .لهبيِ فلٌّگي ثـٍى وََُ ُؾٔي وٌت ًويَُؿ ٍ ثِ اكث ثلؿُ ًوهيُهَؿ ثلىهِ ام ربًهت
٣بهل وبك َٛالًي ،هـاٍم ٍ پيگيلي ٍ فلٌّگپقيلي كا هيٛلجـ ثب ّـف رنئي ام ؽهَؿ وهلؿى ،ام آى ؽهَؿ

ولؿى آى كا ثِ لبلت ؽَؿ وِيـى ،ثِ ٌَ٣اى صيني وِ ٍرَؿ ارتوب٣ي اٍ كا تغَه هيثؾِـ .ثَكؿيهَ ههي-
گَيـ ً":لهبيِ فلٌّگي ،ؿاُتٌي اًت وِ ثَؿى ُـُ اًت ،هلىي اًت ؿكًٍي ُـُ ٍ رهنء رهـاييًبپهقيل
ُؾٔيت گلؿيـُ اًت ٍ ؽٔلت فلؿ ُـُ اًت .ام ايي كًٍت وِ ًلهبيِ فلٌّگي ؿك تلويت ثهب ًهلهبيِ
التٔبؿي ثِ هٔلف فلٌّگي فلؿ ُىل هيؿٌّـٍ .اٗظ ٍ هجلّي اًت وهِ ؿك هيهـاى ههَكؿ ً٠هل ثَكؿيهَ،
افلاؿي وِ ام ًلهبيِ فلٌّگي ثبالتلي ثلؽَكؿاك ٌّتٌـ هيوٌَُـ تب ًلهبيِ فلٌّگي ؽَؿ كا ثِ وهبك گيلًهـ
ٍ آى كا ثب ثْلُگيلي ام فلآيٌـ هٔلف ثِ كػ ؿيگلاى ثىٌِـ ٍ ثب ايي وبك ؽَؿ كا ام ؿيگلاى هتوهبين ًهبمًـ.
ثل اًبى ًتبيذ تغميك عبٗل ،ؿك رَاًبى ًين ايي پـيـُ هِهبّـُ ُهـُ اًهت .رَاًهبًي وهِ ؿاكاي ًهلهبيِ
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فلٌّگي ثبالتلي ثَؿُاًـ ًين وَُيـُاًـ تب ثب تجـيل ايي «ؿاُتي» ثِ «ثَؿى» ،ؽَؿ كا هتوبين ام ؿيگهل رَاًهبى
ًبمًـ ٍ ًِبى ؿٌّـ وِ ام هٔلف فلٌّگي ثبالتلي ًٌجت ثِ ثميِ رَاًبى ثلؽَكؿاك هيثبٌُـ.
فْرست هٌاتغ
 .1آماؿ اكهىي ،تمي  ،)1386(،فلٌّگ ٍ َّيت ايلاًي ٍ رْبًيُـى ،توـى ايلاًي ،تْلاى.
 .2آُفتِ تْلاًي ،اهيل ،)1387( ،ربهٌُِ٤بًي رْبًيُـىًِ ،ل ؿاًوُ ،تْلاى.
 .3اعوـي ،عويـ  ،)1381(،رْبًيُـى؛ َّيت لَهي يب َّيت هلّي ،فٔلٌبهِي هٜبل٤بت هلّيً ،به
ًَمُ ،وبكُي .36-12 ّ ،11
 .4اعوـي ،عويـ ،)1388( ،ثٌيبؿّبي َّيت هلّي ايلاًي :صبكصَة ً٠لي َّيت هلّي ُْلًٍـ هغَك،
پوٍِّىـُي هٜبل٤بت فلٌّگي ٍ ارتوب٣ي ،تْلاى.
 .5اؿكيٌي ،افٌبًَِ٣ ،)1386( ،اهل هؤحّل ثل ًگلٍ رَاًبى ًٌجت ثِ فلٌّگ رْبًي ،فٔلٌبهِي هٜبل٤بت
هلّيً ،به ِّتنُ ،وبكُي .118-99 ّ ،32
 .6اؿيجي ،عٌيي ،)1385( ،احلات رْبًيُـى ثل َّيت ايلاًيبى ؿك اًتلاليب ،همبلِي اكائُِـُ ؿك ّوبيَ
گفتوبى ايلاًيبى (َّيت ايلاًي) ،اؿاكُي ولّ اهَك ارتوب٣ي ٍ ايلاًيبى ؽبكد ام وَِك ًبمهبى فلٌّگ ٍ
اكتجبٛبت اًالهي ،اًتِبكات ثييالوللي الْـي ،تْلاى.
 .7اؿيجي ،هْـي ٍ ّوىبكاى ،)1387( ،رْبًيُـى فلٌّگ ثب تأويـ ثل َّيت ارتوب٣ي رَاًبى ُْل
آفْبى ،فٔلٌبهِي هٜبل٤بت هلّيً ،به ًْنُ ،وبكُي .118-99 ّ ،35
 .8افلٍ٣ ،٥وبؿ ،)1384( ،اًالم ٍ رْبًيُـى ،وبًَى اًـيِِ رَاى ،تْلاى.
 .9افلٍ٣ ،٥وبؿ  ،)1387(،هب ٍ رْبًيُـىُ ،لوت اًتِبكات ًَكُ هْل ،تْلاى.
 .10افلٍ٣ ،٥وبؿ ٍ ؿيگلاى ،)1388( ،رْبًيُـى ٍ رْبى اًالم ،هزو ٢رْبًي تمليت هقاّت اًالهي،
تْلاى.
 .11ثلهي ،هبكُبه ،)1383( ،تزلثِي هـكًيتِ ،تلروِي هلاؿ فلّبؿپَكٛ ،لط ًَ ،تْلاى.
 .12ثْلٍمله ،غالهلٗب ،)1386( ،رْبًيُـى ٍ اًالم ًيبًي ؿك ايلاىً ،بمهبى اًتِبكات پوٍِّگبُ
فلٌّگ ٍ اًـيِِ اًالهي ،تْلاى.
 .13تبريه ،هغوّـكٗب ٍ ؿكٍيِي ،فلّبؿ ،)1383( ،آكهبىّبي اًمالة اًالهي ؿك ٔ٣ل رْبًيُـى:
صبلَّب ٍ ٍاوٌَّب ،هزلِّي ربهٌُِ٤بًي ايلاى ،ؿٍكُي پٌزنُ ،وبكُي .171-40 ّ ،3
 .14تبهليٌٌَى ،ربى ،)1381( ،رْبًيُـى ٍ فلٌّگ .تلروِي هغٌي عىيوي ،ؿفتل پوٍَّّبي
فلٌّگي ،تْلاى.
 .15تَعيـفبم ،هغوّـٛ ،)1380( ،لطّبي توـًّي ٍ ؿٍلت هلّي ؿك ٔ٣ل رْبًيُـى ،فٔلٌبهِي هٜبل٤بت
هلّيً ،به ًَمُ ،وبكُي .54-37 ّ ،10
 .16تَعيـفبم ،هغوّـ ٍ ؿيگلاى ،)1382( ،هزوَ ِ٣همبالت فلٌّگ ؿك ٔ٣ل رْبًيُـى :صبلَّب ٍ
فلٓتّب .كٍمًِ ،تْلاى.
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فٔلٌبهِ هٜبل٤بت ربهٌُِ٤بؽتي رَاًبىً/به ُِنُ /وبكُ ًَمؿّن

تًَّلي ،غاله٤جّبى ٍ لليپَكً ،يبٍٍ ،)1386( ،رْبًيُـى ٍ َّيتِ فلٌّگيِ لَم له ،هزلِّي
ربهٌُِ٤بًي ايلاى ،ؿٍكُي ِّتنُ ،وبكُي .104-81 ّ ،3
عبفًٞيب ،هغوّـكٗب ٍ ّوىبكاى ،)1385( ،تأحيل رْبًيُـى ثل َّيت هلّي (هٜبلِ٤ي هَكؿي:
ؿاًِزَيبى ؿاًِگبُّبي ؿٍلتي ُْل تْلاى) ،فٔلٌبهِي هئَپليتيهً ،به ؿٍمُ ،وبكُي -1 ّ،4 ٍ 3
.21
عجّي ،اولم ٍ فتغيآفك ،اًىٌـك ٍ هغوّـثؾَ ،ثْوي ،)1389( ،رْبًيُـى ٍ َّيتّبي هغلّي ٍ
رْبًي ؿاًِزَيبى (هٜبلِ٤ي هَكؿي :ؿاًِگبُ تجلين) ،فٔلٌبهِي تغميمبت فلٌّگي ،ؿٍكُي ًَم،
ُوبكُي .121-101 ّ ،2
عَوَـ ،تلوي ،)1383( ،فلٌّگ ثَهي ٍ صبلَّبي رْبًي ،تلروِي هبّل آهَمگبكًِ ،ل هلون ،تْلاى.
ؿُُيؾي ،ثتَه .)1388( ،هْـٍيت ٍ رْبًيُـىً ،بمهبى تجليغبت اًالهي ،تْلاى.
ؿِّيلي ،هغوّـكٗب ،)1379( ،رْبًيُـى ٍ َّيت هلّي،فٔلٌبهِي هٜبل٤بت هلّيً ،به ؿٍمُ ،وبكُي
.100-69 ّ ،5
فوبيي ،هغوّـً٤يـ ،)1381( ،ه٤لّفي ٍ ًمـ وتبة رْبًيُـى ،آهليىبييُـى ٍ َّيت هٌلوبًبى
ثليتبًيب ،فٔلٌبهِي هٜبل٤بت هلّيً ،به ًَمُ ،وبكُي .210-93 ّ ،11
كاثلتٌَى ،كٍالًـ ،)1380( ،رْبًيُـى ،تئَكيّبي ارتوب٣ي ٍ فلٌّگ رْبًي ،تلروِي ووبه
پَالؿيًِ ،ل حبلج ،تْلاى.
كاثلتٌَى ،كٍالًـ ٍ عك ؽٌُـوِل ،عجيت ،)1383( ،گفتوبىّبي رْبًيُـى ،تلروِي هٌَ٤ؿ ه٠بّلي،
فٔلٌبهِي اكغٌَىُ ،وبكُي .22
كثّبًي ،هغوّـثبلل ،)1388( ،رْبًيُـى ٍ تٌَ ١يب ٍعـت فلٌّگي :ربه ِ٤رْبًي هْـٍي ،هؤًٌِّي
آهَمُي ٍ پوٍِّي اهبم ؽويٌي(كُ) ،لن.
كربيي ،فلٌّگ ،)1382( ،پـيـُي رْبًيُـى٤ٍٗ :يت ثِلي ٍ توـّى اّٛال٣بتي .تلروِي
٣جـالغٌيي آفكًگ ،آگِ ،تْلاى.
كّيبة ،هغٌي ٍ ؿيگلاى .)1381( ،ؽَؿوبٍي هلّي ؿك ٔ٣ل رْبًيُـى .تْلاى :لٔيـًُلا.
ماك٣ي ،آكهبى ،)1388( ،تأحيل رْبًيُـى ثل فلٌّگ ًيبًي ايلاى ،اًتِبكات ثبم ،تْلاى.
ًليوي ،عٌيي٠ً ،)1384( ،ليِّبي گًَبگَى ؿكثبكُي رْبًيُـىً ،وت ،تْلاى.
ًيفي آتِگبُ ،عبف ،)1388( ،ِ٠تأحيل رْبًيُـى فلٌّگ ثل فلٌّگّبي ايلاى ٍ هاپيً ،بمهبى
اًتِبكات رْبؿ ؿاًِگبّي ،تْلاى.
ُفلم ،ثلًْبكؿ ،)1384( ،هجبًي ربهٌُِ٤بًي رَاًبى ،تلروِي ولاهتاهلل كاًؼًِ ،ل ًي ،تْلاى، :
صبح ؿٍم.
ٓجّب٥پَك٣ ،ليآغل ،)1381( ،رْبًيُـى ،عبوويت هلّي ٍ تٌَّ ١لَهي ؿك ايلاى ،فٔلٌبهِي هٜبل٤بت
هلّيً ،به ًَمُ ،وبكُي .164-143 ّ ،11

رْبًيُـى؛ ت٤بهل َّيت ...
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46

.47
.48
.49
.50

185

ٓيّبؿي ،اثَالمبًن ( ،)1384اًمالة اًالهي ٍ صبلَ ّبي رْبًيُـى فلٌّگً ،يىبى وتبة ،مًزبى.
٣جّبىماؿُ ،اوجل ٍ ٣جّبًي ،هْـي ٍ ؿيگلاىَّ ،)1384( ،يت هلّي ٍ رْبًيُـى :هزوَ ِ٣همبالت
ّوبيَ َّيت هلّي ٍ رْبًيُـى ،هؤًٌِّي تغميمبت ٍ تًَ٣ ِ٤لَم اًٌبًي ،تْلاى.
٣ليؾبًي٣ ،لياوجل ٍ ؿيگلاى ،)1383( ،هجبًي ً٠لي َّيت ٍ ثغلاى َّيت ،پوٍِّىـُي ٣لَم اًٌبًي
ٍ ارتوب٣ي رْبؿ ؿاًِگبّي ،تْلاى.
٣يَٗي ،هغوّـكعين ،)1380( ،رْبًيُـى ٍ َّيتّبي لَهي ،فٔلٌبهِي هٜبل٤بت هلّيً ،به ًَم،
ُوبكُي .154-124 ّ ،10
لبً٤يكاؿ ،هغوّـ اهيي ٍ ًتَؿُ ،هْلاًگين ،)1384( ،تغليل گفتوبىّبي فلٌّگي رْبًيُـى ؿك ايلاى،
هزلِّي ؿاًِىـُي اؿثيبت ٍ ٣لَم اًٌبًي ؿاًِگبُ تلثيت ه٤لّنُ ،وبكُي .52-5 ّ ،51-50
لليِي ،فلؿيي ،)1381( ،رْبًيُـى ٍ تغَّه ؿك تَّٔك هب ام ؽَيِتي ،فٔلٌبهِي هٜبل٤بت هلّيً ،به
ًَمُ ،وبكُي .58-37 ّ ،11
وضَيبى ،عٌيي٠ً ،)1385( ،ليِّبي رْبًيُـى ٍ ؿيي :هٜبلِ٤اي اًتمبؿيًِ ،ل ًي ،تْلاى.
وضَيبى ،عٌيي ،)1387( ،تَّٜكات گفتوبىّبي َّيتي ايلاى :ايلاًي ؿك وِبوَ ثب تزـّؿ ٍ هبث٤ـ
تزـّؿًِ ،ل ًي ،تْلاى.
ويب٣ ،ليآغل ٍ ً٤يـي ،كعوبى ،)1385( ،رْبًيُـى ،كًبًِ ٍ َّيت فلٌّگي ،ؽزٌتِ ،تْلاى.
گلهغوّـي ،اعوـ ،)1380( ،رْبًيُـى ٍ ثغلاى َّيت ،فٔلٌبهِي هٜبل٤بت هلّيً ،به ًَم،
ُوبكُي .48-11 ّ ،10
گيـًن ،آًتًَي ،)1379( ،ربهٌُِ٤بًي ،تلروِي هٌَصْل ٓجَكيًِ ،ل ًي ،تْلاى.
گيـًن ،آًتًَي ،)1383( ،تزـّؿ ٍ تِؾّْ :ربهَّ ٍ ِ٤يت ُؾٔي ؿك ٔ٣ل رـيـ ،تلروِي ًبٓل
هَفّميبىًِ ،ل ًي ،تْلاى.
لٜفآثبؿي ،عٌيي ٍ ًَكٍميٍ ،عيـُ ،)1383( ،ثلكًي صگًَگي ًگلٍ ؿاًَآهَماى ؿثيلًتبًي ٍ
پيَؿاًِگبّي ايلاى ثِ رْبًيُـى ٍ تأحيل آى ثل اكمٍّب ٍ َّيت ؿيٌي ٍ هلّي آًبى ،فٔلٌبهِي
ًَآٍكيّبي آهَمُيً ،به ًَمُ ،وبكُي .119-88 ّ ،9
لَولل ،هكاك ،)1382( ،رْبًيُـى فلٌّگي :آمهًَي ثلاي توـّىّب ،تلروِي ً٤يـ وبهلاى ،اًتِبكات
ٍماكت اهَك ؽبكرِ ،تْلاى.
هزتْـماؿُ ،پيلٍمَّ ،)1379( ،يت هلّي ؿك ٔ٣ل رْبًيُـى ،فٔلٌبهِي هٜبل٤بت هلّيً ،به ؿٍم،
ُوبكُي .344-337 ّ ،5
هغٌٌي ،هٌَصْل ،)1379( ،ثلكًي آگبّيّبً ،گلٍّب ٍ كفتبكّبي ارتوب٣ي ه فلٌّگي ؿك ايلاى،
ؿثيلؽبًِي َُكاي فلٌّگ ٣وَهي ،تْلاى.
هغوّـي٣ ،لي ،)1385( ،اًالم ؿك هَارِْ ثب رْبًيُـى ،تلؾيْ ٍ تلروِي اهيل هبميبك ،هلون هلّي
هٜبل٤بت رْبًيُـى ،تْلاى.
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 اهيلوجيل، تأحيلات رْبًيُـى ثل اهٌيت روَْكي اًالهي ايلاى،)1387( ، غالهلٗب،هغوَؿي هيوٌـ
.تْلاى
. ًبلٌبهِي آهبكي اًتبى ينؿ،)1386 ( ، بًٍت ثلًبهِكيني اًتبًـاكي ينؿ٤ه
: رْبًيُـى ٍ ُىلگيلي ًيبًت فلٌّگي هغلّي،)1386( ،جـالَّّبة٣ ،يـٍ ُْليثل٤ً ،يـفل٤ه
 هزلِّي ؿاًِىـُي اؿثيبت،هٔلف كًبًِاي ثلَسّبي ايلاى ٍ صبلَّبي َّيت لَهي ٍ َّيت هلّي
.208-183 ّ ،56-57  ُوبكُي، ًبه پبًنؿّن،لّن٤لَم اًٌبًي ؿاًِگبُ تلثيت ه٣ ٍ
 ثلكًي:ي مًبى٣ رْبًيُـى ٍ تغييل َّيت ارتوب،)1384( ، ثيوى،ليآغل ٍ ؽَارًَِكي٣ ،همـّى
.32-5 ّ ،7  ُوبكُي، ًبه ًَم،بت مًبى٤بلٜ فٔلٌبهِي ه،هَكؿي ؿك ؿٍ ُْل ُيلام ٍ اًتْجبى
. لن،ًُزـ،لة٣ ٍ لاى ايلاًي٠ٌ پيبهـّبي فلٌّگي رْبًيُـى ام ؿيـ ٓبعج،)1382( ، عويـ،هىبكم
 پبيبىًبهِي. رْبًيُـى ٍ فلٌّگ ًيبًي روَْكي اًالهي ايلاى،)1386( ، اعٌبى،ًبؿكي ثٌي
بلي٣  وويٌيَى فلٌّگي ؿثيلؽبًِي َُكاي: وبكفلهب، ؿاًِگبُ هفيـ،لَم ًيبًي٣ وبكٌُبًي اكُـ
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