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چكيذُ
زض ایٗ ٔمبِ ٝوٛقف قس ٜتب ٘مف ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ زض ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمیبیی ٔكرم قٛز .ثط ایٗ اؾبؼ
ٔكرم ؾبذتٗ ٘مف ٘یبظٞبی خبٔؼ ٝخٛاٖ زض ٘ٛع ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف آ٘بٖ اظ اٞساف انّی ایٗ پػٞٚف
ٔیثبقس .اظ آ٘دب وٛٔ ٝؾیمی زض ؾبَٞبی اذیط ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔهٛٙػبت فطٍٙٞی و ٝتمطیجبً تٕبٔی ػطنٞٝبی
ظ٘سٌی ذهٛنی  ٚػٕٔٛی افطاز ضا زض ثطٌطفت ٝتّمی ٔیقٛزِ ،صا پطزاذتٗ ث ٝآٖ زض چٟبضچٛة خبٔؼٝقٙبذتی
اختٙبة٘بپصیط اؾت .اظ ایٗض ٚزض ایٙدب ایٗ ؾؤاَ قىُ ٌطفت و ٝاحتٕبالً تغییطاتی زض ؾغح خبٔؼ ٚ ٝث ٝذهٛل
زض ؾغح ٘یبظٞب زض خبٔؼ ٝضخ زازٜاؾت و ٝچٙیٗ ٔٛؾیمیٞبیی (ٔٛؾیمیٞبی ٚاثؿت ٝث ٝفط ًٙٞثیٍب٘ )ٝزض قىُ
ظبٞطی فطٕٛ٘ ًٙٞز پیسا وطز٘س .زض ایٗ ضاؾتب تالـ قس ٜتب ثب ضٚیىطز تغییطات فطٍٙٞی ٘ ٚظطی ٝاؾتفبزٚ ٜ
ذكٛٙزی ثٛٔ ٝؾیمی ٍ٘طیؿت ٚ ٝثط ایٗ ٔجٙب ثتٛاٖ زالیّی ضا اؾتٙتبج ٕ٘ٛز .ضٚـ تحمیك زض ایٗ پػٞٚف ثطاؾبؼ
ضٚـ پیٕبیكی زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ قبغُ ث ٝتحهیُ زض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه و ٝثب
اؾتفبز ٜاظ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی وٛوطاٖ ،ا٘تربة ٌطزیس  ٚثط ایٗ اؾبؼ٘ 300فط اظ زا٘كدٛیبٖ پؿط  ٚزذتط زض ٔمبعغ
تحهیّی وبضزا٘ی  ٚوبضقٙبؾی ثب قیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی عجمٝثٙسی قس ٚ ٜثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه پطؾكٙبٔ ٝاعالػبت ایٗ
پػٞٚف ٌطزآٚضی قس٘ .تبیح پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍبٜآظاز اؾالٔی قٟطؾتبٖ
ا٘سیٕكه ث ٝتطتیت ٘یبظٞبی ٌطیع اظ تٙف٘ ،یبظ ػبعفی٘ ،یبظ قٙبذتی٘ ،یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی ٘ ٚیبظ ا٘ؿدبْ
ثرف اختٕبػی ثیكتطیٗ تأثیط ضا ثط ضٚی ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمیبیی زاض٘س .ثٙبثطایٗ ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح تحمیك ٔیتٛاٖ
ٌفت :زض ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمی ایٗ ٘یبظٞب تأثیطٌصاض٘س.
کليذ ٍاشُٔ :هطف ٔٛؾیمیبیی٘ ،یبظٞب ،خٛا٘بٖ ،قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه ،زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍب ٜآظازاؾالٔی
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 -1هقذهِ
ٔٛؾیمی ٙٞطی اؾت تمطیجبً یه ٙٞط ػبْ .یؼٙی ٔ ٕٝٞطزْ ثب آٖ زض اضتجبعٙس ٘ ٝنطفبً ث ٝػٛٙاٖ ٙٞطٔٙس
ثّى ٝث ٝػٛٙاٖ یه ا٘ؿبٖ ػبزی ،ثٙبثطایٗ ایٗ ٙٞط اضتجبط تٍٙبتٍٙی ثب ٔطزْ  ٚظ٘سٌی آٟ٘ب زاضز  ٚثبظتبثی
اؾت اظ ٚالؼیت ٔٛخٛز  ٚثٛ٘ ٝػی ٚالؼیتٞب ضا ث٘ ٝح ٛظیجبیی ٔٙؼىؽ ٔی ؾبظزٛٔ .ؾیمی ضاثغ ٝتٍٙبتًٙ
ثب ٘ظبْ فطٍٙٞی ٞط خبٔؼ ٝزاضز .قٙبذت ٚضؼیت ٔٛخٛز ٔٛؾیمی ث ٝػٛٙاٖ اثعاضی فطٍٙٞی  ٚث ٝذهٛل
قٙبؾبیی اٍِٞٛبی حبوٓ ثٔ ٝهطف آٖ ،زض ٚالغ خعئی اظ قٙبذت فط ًٙٞػٕٔٛی خبٔؼٔ ٝیثبقس .ثب
قٙبذت نحیح ٚالغ ثیٙب٘ ٝاؾت ؤ ٝیتٛاٖ اظ ایٗ اثعاض ث٘ ٝحٔ ٜٛغّٛة زض ٌؿتطـ  ٚتؼٕك فطّٔ ًٙٞی
ثٟط ٜثطز.
اظ ایٙطٔ ٚغبِؼ ٝخبٔؼٝقٙبذتی ٔهطف ٔٛؾیمی ث ٝزالیُ ٔتؼسز إٞیت زاضز .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ افالعٖٛ
ٔؼتمس اؾت و« :ٝضٚح ا٘ؿب٘ی اظ ضاٛٔ ٜؾیمی ،تٙبؾت ٕٞ ٚبٍٙٞی ضا یبز ٔیٌیطز  ٚحتی اؾتؼساز پصیطفتٗ
ػساِت ضا پیسا ٔی وٙس» (ذعائی32: 1382،؛ اؾتٛض  .) 79 :1386،اقبض ٜافالع ٖٛث٘ ٝمف ٔٛؾیمی زض ایدبز
تٙبؾت ٕٞ ٚبٍٙٞی  ٚتمٛیت اؾتؼساز پصیطفتٗ ػساِت  ،عجؼبً ٔب ضا ٔتٛخ ٝثكبضت ایٗ ٘مف زض ٔمبعغ
ذبنی اظ ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ٔی وٙس و ٝزالیُ ٔرتّف اختٕبػی  ٚیب اضٌب٘یه ٔٛخت تكسیس آٔبزٌی فطز ثطای
لج٘ َٛمف ٔٛؾیمی ٔی قٛز .چٙب٘چ ٝاظ ٘ظط افالع ٖٛزٚضٜی خٛا٘ی ،انّی تطیٗ زٚضاٖ ػغف ظ٘سٌی اظ
ایٗ حیث اؾت ( ذعائی ٛٔ .) 32: 1386،ؾیمی ٘ ٝتٟٙب ثیبٖ تدطث ٚ ٝاحؿبؼ ا٘ؿبٖ اظ ظ٘سٌی اؾت ،ثّىٝ
قىُ زٙٞسٛٞ ٜیت ٞب  ٚاحؿبؾبت افطاز اؾت( .وٛثطی14: 1386،؛ ثبثتی  ٚا٘ٛضٛٔ .)47ٚ 46: 1339،ؾیمی
زاضای وبضوطز ٌؿتطزٜای اؾت ،ث ٝعٛضی و ٝتٕبْ تدطثٞ ٝبی ظ٘سٌی ثكط ٔتأثط اظ ٔٛؾیمی اؾت .زض تٕبْ
الیٞٝبیظ٘سٌی حضٛض ٘ ٚمفزاضز  ٚپبضٜای اظ ؾبذتبضاحؿبؾبت ضا تكىیُ ٔیزٞس (ٔحٕٛزی1379،
.)171:
ٔٛؾیمی ثركی اظ فؼبِیت ٙٞطی ا٘ؿبٖ اؾت  ٚقبیس ثیف اظ ٞط ٔحهٙٞ َٛطی زیٍط ،آزٔیبٖ زض
ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜذٛز زض ٔؼطو قٙیسٖ آٖ ٞؿتٙس .چكٓا٘ساظ اؾتفبز ٜاظ ٔٛؾیمی ٘یع زض حبَ تغییط اؾت.
افطاز لبزض٘س ٔٛؾیمی ضا اظ عطیك ایٙتط٘ت ،حبُٔٞبی نٛتی ٔرتّف  ٚزض حدٓ ظیبز ضٚی زؾتٍبٜٞبی
ثؿیبض وٛچىی و ٝؾبػت ظیبزی اظ اِحبٖ ٔٛؾیمی ضا زض ذٛزخبی ٔیزٙٞس ٌٛـ وٙٙسٞ .د ْٛضؾب٘ٞٝب ٚ
تىِٛٛٙغی ضجظ  ٚپرف ٔٛؾیمی٘ ،مف ٔٛؾیمی ضا زض خبٔؼٔ ٝسضٖ ٔتح َٛؾبذتٝاؾت .زض ضٕٕٗٝٞ ،
خٛا٘بٖ وٓ  ٚثیف اظ ٔٛؾیمی ثطای پط وطزٖ ِحظبت ظ٘سٌی ذٛز زض اٚلبت فطاغت اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس.
ظ٘سٌی ٞط خٛا٘ی ثب قٙیسٖ ٔٛؾیمی زض  ٓٞآٔیرت ٝاؾت اظ آ٘دب وٛٔ ٝؾیمی تب ث ٝایٗ حس زض ظ٘سٌی زض
آٔیرت ٚ ٝثط ذاللیت ،احؿبؾبت ٔثجت ٙٔ ٚفی ،ثیٕبضیٞبی ضٚا٘ی ،وٙفٞبی آؾیت قٙبذتی ،ضفتبضٞبی
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خٙؿی ،اػٕبَ ا٘ؿب٘ی ٔ ٚمٛالت اختٕبػی ٔؤثط اؾت ،قبیؿت ٝاؾت تب زض چٟبضچٛة خبٔؼ ٝقٙبذتی ثٝ
ثطضؾی ػٛأُ ٔؤثط ثط ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمی پطزاذت ٝقٛز (فبضّی ،ث٘ ٝمُ اظ ثیُ ٞطتع ٕٞ ٚىبضاٖ.)1386،
اظ آ٘دب و ٝلكط خٛاٖ زض وكٛض ،أطٚظ ث ٝػٛٙاٖ یه لكط تأثیطٌصاض ثط ضٚی تحٛالت اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی
قٙبذتٔ ٝیقٛز ٚ ،ث ٝزِیُ ایٗ و ٝزٚض ٜؾٙی اظ إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض اؾت  ٚخٛا٘بٖ ٔٛؾیمی ضا زض
یه ٔمیبؼ ثعضي ثطای ثرف ٕٟٔی اظ ظ٘سٌی قبٖ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔیزٙٞس(saarkallio, 2007:89( .
ثٙبثطایٗ قٙبؾبیی اِٛٚیتٞبیاضظقی ایٗ لكط  ٚتسٚیٗؾیبؾت  ٚثط٘بٔٞٝبیٔطتجظ ثب آٖ زض خٟت حُ
ٔؿبیُٔطتجظ ٔیتٛا٘س ضاٍٞكبیٔٙبؾجی ثطای حُثؿیبضی اظ ٔؿبیُاختٕبػی ثبقس .ثسٖٚقهضقس ا٘ٛاع
ٔٛؾیمیٞبیخسیس وٛٔٝضزػالل ٝخٛا٘بٖ ٞؿتٙس زض ؾبَٞبیاذیط ،ذٛز ثیبٍ٘ط ایٗ ٚالؼیت اؾت و ٝقطایظ
٘ٛیٙیزض خبٔؼٝخسیس ثٛخٛزآٔس ٜوٕٛ٘ ٝز ایٗ قطایظ اظ فطٔ ٚ ًٙٞفبٞیٓ اقؼبض ٔٛؾیمی ؾط ثطآٚضز ٜاؾت.
 .2تؼریف هفبّين کليذي
 -1-2تؼریف هصرف هَسيقيبیی
اؾتفبز ٚ ٜثٟطٌٜیطی اظ وبال ٔ ٚحهٛالت ٔرتّف ٔٛؾیمیبیی زض ٌٞٝ٘ٛبی ٔتفبٚت ضا ٔهطف
ٔٛؾیمیبیی ٔیٌٛیٙس.
 -2-2تؼریف ًيبز:
٘یاابظ احؿاابؼ فمااساٖ یااب حطٔااب٘ی اؾاات واا ٝثاا ٝیااه ٔٛخااٛز ظ٘ااسٔٚ( ٜرهٛن ابً ا٘ؿاابٖ زاضای
آٌبٞی) ث ٝخٟات آٖ وا ٝزض خطیابٖ تحماك اٞاسافف ذاٛز ضا فبلاس چیاعی ٔای ثیٙاس ،زؾات ٔایزٞاس.
(ثیط240 :1380 ،ٚ؛ضفیغ پٛض14: 1364 ،؛ الَ .)144 :1379
 -3-2جَاًبى
خٛا٘اابٖ ثاا ٝػٙااٛاٖ یااه ٕ٘اابز فطٍٙٞاای  ،یااه ٌااط ٜٚخٕؼیتاای ،یااه ٔمِٛاا ٝؾااٙی  ٚیااب زض لبِاات
ػطضااٝی تؼاابضیفی اؾااتب٘ساضز (ٔااثالً افااطاز ٚالااغ زض ٔحااسٚزٜی ؾااٙی 15تااب  25ؾاابَ) تؼطیااف ٔ ٚفٟااْٛ
ؾبظی ٔیقٛز.
 -3بيبى هسألِ
ٙٞط ٚؾیّٝای ثطای اثطاظ احؿبؾبت  ٚػٛاعف زض٘ٚی ا٘ؿبٖٞبؾت  ٚخعء فط ًٙٞیه خبٔؼ ٝاؾت ٚ

126

فهّٙبٔٔ ٝغبِؼبت خبٔؼٝقٙبذتی خٛا٘بٖ/ؾبَ پٙدٓ /قٕبض ٜچٟبضزٓٞ

زض ٚالغ ٙٞطٞب انیُتطیٗ خّٜٞٛبی فطٍٙٞی ٞط ّٔت ٞؿتٙس ٛٔ ٚؾیمی و ٝیىی اظ ِغیفتطیٗ ٙٞطٞبؾت
ث ٝذٛثی خٌّٜٛط ایٗ احؿبؾبت ا٘ؿب٘ی اؾت؛ ثٙبثطایٗ اضتجبط ٘عزیىی ثب ظ٘سٌی اختٕبػی ا٘ؿبٖٞب زاضز ٚ
ٔٛؾیمی اظ عطیك احؿبؼ ثط ضٚی خبٔؼ ٝاثط ٔیٌصاضز.
ٔٛؾیمی ثیب٘ی اؾت ٙٞطی  ٚثٙبثطایٗ ػبعفیٛٔ .ؾیمی ػبعفی تطیٗ ٙٞط ٞبؾتٛٔ .ؾیمی ثب اؾتفبز ٜاظ

٘تٟبی ذٛقبیٙس تطویجبتی ٔیؾبظز و ٝاحؿبؼ ٚیػٜای ضا زض ٔب ثط ٔیاٍ٘یعز (ٟٔطخٛیبٖ ٚ17 : 1376،ظاز-ٜ
ٔحٕسی.)14: 1379 ،
اظ آ٘دااب وااٛٔ ٝؾاایمی ثاا ٝعااٛض وااُ ٙٞااطٚ ،ؾاایّٝای ثااطای ثطلااطاضی اضتجاابط ٔیاابٖ ا٘ؿاابٖٞبؾاات؛
ثٙبثطایٗ ٙٞط ٕٞچا ٖٛظ ثابٖ ثا ٝیاه ٚؾایّ ٝثاطای ثطلاطاضی اضتجابط  ٚا٘تمابَ پیابْ تجاسیُ ٔایقاٛز ،أاب
فمااظ زض خاابیی ٚاضز ػٕااُ ٔاایقااٛز واا ٝظثاابٖ لاابزض ثاا ٝثیاابٖ احؿبؾاابت٘ ،یبظٞااب ،اضظـٞااب ،ػٛاعااف
٘جبقس ٔٛؾیمی ایٗ ٚظیف ٝض ٚثطػٟسٔ ٜیٌیطز (ٔمتسض ؾٍٙؿطی 15: 1375،؛ ٘تُ .)9 :1382،
ثٙبثطایٗ ٞطٌب ٜزض خبٔؼ ،ٝثطای اثطاظ ػمبیس ،اضظـٞب ،احؿبؾبتٔ ،حسٚزیتٞبیی ٚخٛز زاقت ٝثبقس
ٔٛؾیمی ث ٝػٛٙاٖ یه ظثبٖ ٔیبٖ خبٔؼ ٚ ٝلكط خٛاٖ قطٚع ث ٝفؼبِیت ٔیٕ٘بیس  ٚزض ٘تید ٝظٔب٘ی وٝ
٘یبظٞبیی چ ٖٛثطٚظ ػمبیس ،اضظـٞب ،احؿبؾبت ....ٚثب ٔحسٚزیتٞبیی زض خبٔؼ ٝضٚثط ٚقٛز ،ثطای خٛا٘بٖ
اضظقٕٙس قس ٚ ٜزض اِٛٚیتاضظقی آ٘بٖ لطاض ٔیٌیطز .چٙب٘چ ٝایٍّٟٙبضت ٔؼتمس اؾت« :اِٛٚیتٞبی فطز
ثبظتبة ٔحیظ اختٕبػی اا التهبزی اٚؾت  ٚافطاز ثطای چیعٞبی وٕیبة ،اضظـ لبئُ ٔیق٘ٛسٍٙٞ .بٔی وٝ
ٔٛؾیمیٞبی خسیس ٚاضز ثبظاض ٔیق٘ٛس زِیُ ثط ایٗ ٔسػبؾت وٛٔ ٝؾیمیٞبی و٘ٛٙی ٕ٘یتٛا٘ٙس پبؾرٍٛی
٘یبظ خٛا٘بٖ ثبقس .ثٙبثطایٗ آٖ ٔٛؾیمی و ٝثتٛا٘س اضتجبط ثیٗ خٛا٘بٖ ثطلطاض وطز ٚ ٜحطف آٟ٘ب ضا ثبظتبة
زٙٞس ٚاضز ثبظاض ٔیق٘ٛس».
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝاضظـٞب ٘ ٚیبظٞبی خٛا٘بٖ ٔیتٛا٘ٙس ثٛ٘ ٝػی زض ٔٛؾیمیٞبی
ٔهطف خٛا٘بٖ ٔؤثط ثبقس ٕٞ ٚیٗ أط ٔٛخت ضقس ٔٛؾیمیٞبی خسیس ٔ ٚتفبٚتی زض ثیٗ خٛا٘بٖ قسٜ
ثبقس .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔٛضٛع  ٚإٞیت ٔفبٞیٓ  ٚؾٛغٜٞبی ٔٛؾیمی زض ا٘ؼىبؼ قطایظ اختٕبػی الكبض
ٔرتّف زض خبٔؼٔ ٝیتٛاٖ ٔؿأِٔ ٝمبِ ٝضا ثسیٌٗٔ ٝ٘ٛغطح ٕ٘ٛز و« ٝچطا خٛا٘بٖ ػّیطغٓ ایٙىٛٔ ٝؾیمی
ایطا٘ی یه ٔٛؾیمی غٙی زض ؾغح خٟبٖ اؾت ،ثیكتط تطخیح ٔیزٙٞس و ٝاظ یه عیف ٌؿتطزٜای اظ
ٔٛؾیمی ٔتٛٙع  ٚخسیس اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس؟» .ث ٝػجبضتی چ ٝاتفبلی زض خبٔؼ ٝپیف آٔسٜاؾت و ٝخٛا٘بٖ ث ٝایٗ
ٔٛؾیمیٞبی ٔتٛٙع خسیس ؾٛق پیسا وطز ٜا٘س؟ زض پبؾد ثبیؿتی ٔغطح وطز و ٝاحتٕبالً اضظقٟب ٘ ٚیبظٞب زض
قطایظ فؼّی زض ثیٗ خٛا٘بٖ ثٚ ٝخٛز آٔس ٜو٘ ٝمف ٕٟٔی زض ٘ٛع ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف خٛا٘بٖ زض خبٔؼٝ
ایطاٖ ث ٝذهٛل زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زاض٘س  ٚآٟ٘ب ضا ث ٝؾٕت چٙیٗ
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ٔٛؾیمی ؾٛق ٔیزٞس .ؾؤاَ فٛق ٔؿأِ ٝانّی تحمیك ضا قىُ ٔیزاز و ٝثطای پبؾد آٖ اظ ضٚیىطز خبٔؼٝ
قٙبذتی اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
 -4پيطيٌِ تحقيق
٘عزیه تطیٗ وبض تحمیمی زاذّی زض ضاثغ ٝثب ٔمبِ ٝحبضطخبٔؼ ٝقٙبؾی ٔهطف ٔٛؾیمبیی اؾت و ٝزض
ؾبَ( )1386اظ ؾٛی پػٞٚكٍط فطٙٞ ًٙٞط  ٚاضتجبعبت تٛؾظ ٔحٕس فبضّی ا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت .زضایٗ وبض
تحمیمی ؾؼی قس ٜتب ٔكرم قٛز چ ٝػٛأّی ثط ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمی اظ زیس خبٔؼٝقٙبؾی ٔؤثط اؾت؟
ثطای پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ ٘یع اظ ٔٙظط تحّیُ عجمبتی ثٔ ٝهطف ٔٛؾیمی ٍ٘طیؿت ٝقس ٜاؾت .عجم ٝاختٕبػی
 ٚؾطٔبی ٝفطٍٙٞی ث ٝػٛٙاٖ زٔ ٚتغیط وّیسی ٘ظطیٞ ٝبی والؾیه تجییٗ ٔهطف فطٍٙٞی ٔغطح قس ٜا٘س ٚ
ؾپؽ ثب ٔغبِؼ ٝتدطثی ٔهطف ٔٛؾیمی زض قٟط تٟطاٖ تالـ قس ٜاؾت تب ؾٟیٓ تطیٗ ػٛأُ زض تجییٗ
شائمٛٔ ٝؾیمبیی ٔكرم قٛز .اظ ایٗ خٟت زض وبض تحمیمی حبضط اظ تئٛضی ایٍّٟٙبضت زض ذهٛل
اضظـٞب ٘ ٚیبظٞبی خبٔؼ ٚ ٝضٚیىطز اؾتفبز ٜاظ ذكٛٙزی اؾتفبزٔ ٜیوٙس.
٘كب٘ٝقٙبؾی تطا٘ٞٝبی ٔٛؾیمی پبح ثب ٘كط ثط تح َٛفطٍٙٞی ایطاٖ زض زٝٞی  ،70ػٛٙاٖ پبیبٖ٘بٔٝای
اؾت و ٝتٛؾظ ذب٘ٓ ِیالوطیٕی ثطای اذص زضخٝوبضقٙبؾیاضقس زض ضقت ٝاضتجبعبت زا٘كىس ٜػّْٛ
اختٕبػی زا٘كٍب ٜتٟطاٖ  ٚزض ؾبَ ٍ٘ 1383بضـ قس ٜاؾت .زض ایٗ پبیبٖ٘بٔ ٝاظ ضٚـقٙبؾی ؾٛؾٛض
اؾتفبز ٜقس ،ٜضٕٗ ایٗ و ٝثطای ٘كبٖ زازٖ تحٛالت فطٍٙٞی زض ایطاٖ زض ز٘ 70ٝٞیع اظ ٘ظطی ٝتحَٛ
اضظقی  ٚفطٍٙٞی ایٍّٟٙبضت اؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٜاؾت .ثٞ ٝط تطتیت ایٗ وبض تحمیك تٟٙب زض ٔٛضز تطا٘ٞ ٝبی
ؾطٚز ٜقس ٜتٛؾظ ٘یّٛفط الظی پٛض و ٝثب نسای قبزٟٔط ػمیّی ث ٝاخطا زضآٔس ٜاؾتٔ ،تٕطوع قس ٚ ٜتٟٙب
تحّیُ ٔحتٛای اقؼبض آِجٞ ْٛبی ایٗ ذٛا٘ٙس ٚ ٜقبػط ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت .ایٗ ٔمبِٔ ٝفبٞیٕی
چٔ ٖٛحسٚزیت آظازی ثیبٖ ،ا٘سیك ،ٝفطیبز اػتطاو ث ٝضفتٗ  ٚؾفط وطزٖ  ٚتطن ٔحُ ظ٘سٌیٔ ،فبٞیٓ ٘ٛ
ذٛاٞی حطوت  ٚضؾیسٖ ث ٝضٚقٙبیی ٘ ٚكبط ضا اظ اقؼبض ٔٛؾیمی ثیط ٖٚآٚضز ٜاؾتٌ .طچٚ ٝخ ٝتكبثٟی
(اظ خّٕ ٝاؾتفبز ٜاظ تئٛضی ایٍّٟٙبضت) ثیٗ ٔمبِٔ ٚ ٝمبِ ٝپیف ضٚ ٚخٛز زاضز ِیىٗ ث ٝزِیُ اذتالفبت زض
ٔٛضٛع ،فطضیبت تحمیك  ٚضٚـ اخطای آٖ ٔیتٛاٖ ث ٝاذتالفبت ایٗ ز ٚوبض تحمیمی پی ثطز.
ٌااطایف خٛا٘اابٖ ثاا ٝا٘ااٛاع ٔٛؾاایمی زض قااٟط اناافٟبٖ ،ػٙااٛاٖ تحمیماای اؾاات واا ٝتٛؾااظ آلاابی
لبؾٕی ،زضؾابَ  1381ثاطای ازاض ٜواُ فطٙٞاً  ٚاضقابز اؾاالٔی اؾاتبٖ انافٟبٖ ا٘دابْ ٌطفات .زضایاٗ
پػٞٚف ثب تٛخ ٝثا ٝاٞاسافف ا٘اٛاع ٔٛؾایمی اظ زیاسٌب ٜخٛا٘ابٖ زض خٕؼیات آٔابضی ٔاٛضز ٔغبِؼا ٝلاطاض
ٌطفت ٝاؾت و ٝاغّت آٟ٘ب ثط ؾط ٞفات ٘اٛع ٔٛؾایمی تٛافاك زاقاتٝا٘اس وا ٝثا ٝػٙاٛاٖ ٔهاطف وٙٙاسٌبٖ
ٔٛؾیمی لبزض ث ٝتكریم آٟ٘ب اظ یىسیٍط ٞؿتٙس ،و ٝػجبضتٙس اظ:
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هَسيقی اصيل ٍسٌتی ایراًی
ٔٛؾیمی پبح ایطا٘ی ضجظ قس ٜزض ذبضج(غیطٔدبظ)
ٔٛؾیمی پبح ایطا٘ی ضجظ قس ٜزض زاذُ(ٔدبظ)
ٔٛؾیمی والؾیه غطثی
ٔٛؾیمی پبح غطثی
ٔٛؾیمی ٔحّی ایطا٘ی
ٔٛؾیمی ؾبیط ُّٔ (ٙٞسی ،تطوی ،ػطثی .)...ٚ
ثركی اظ ایاٗ تحمیاك زض ضاثغا ٝثاب ٔغبِؼاٛٔ ٝؾایمی زض ظٔیٙا ٝاختٕابػی آٖ ٔایپاطزاظز  ٚاظ ٔیابٖ
ا٘ٛاع ٔٛؾیمی ٞبیی و ٝخٛا٘بٖ ایطاٖ ثساٖ ٌاطایف زاض٘اس ،ثاب ٔٛؾایمی پابح وا ٝثا ٝزِیاُ تٛخاٌ ٝؿاتطزٜ
خٛا٘بٖ ث ٝآٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاضٌطفتا٘ ٚ ٝتابیح ایاٗ پاػٞٚف ٘كابٖ ٔایزٞاس وا ٝخٛا٘ابٖ قاٟط انافٟبٖ
ٌطایف ثیكاتطی ثاٛٔ ٝؾایمی پابح غیطٔدابظ زاض٘اس  ٚآٖ ضا قابزتط اظ ٔٛؾایمی پابح ٔدابظ ٔایزا٘ٙاس ٚ
ثطذاای قااجبٞتٞاابی ٔٛؾاایمی پاابح ٔداابظ ثااٛٔ ٝؾاایمی پاابح غیطٔداابظ ضا ٔاایتااٛاٖ اظ زالیااُ ٌااطایف
خٛا٘بٖ ثٛٔ ٝؾیمی پبح ٔدبظ زا٘ؿت.
خٛاٖ ٛٔ ٚؾیمی اظ خٌّٕ ٝعاضـٞبی ازاض ٜوُ تحمیك ٚتٛؾؼ ٝنسا ٔیثبقس و ٝتٛؾظ حٕیس ذعائی
زض ؾبَ 1380ث ٝا٘دبْ ضؾیسٜاؾت زض ایٗ ٌعاضـ اظ وبضوطزٞبی ٔٛؾیمی ا٘ٛاع ٔٛؾیمی زض ایطاٖ ،تمؿیٕبت
آٖ ثط حؿت زیسٌبٜٞبی زیٙی ٚػطفب٘ی ،زیسٌبٜٞبی ٔطثٛط ثٛٔ ٝؾیمی زض ایطاٖ  ٚلطاثت ثیٗ زٚض ٜخٛا٘ی
ٔ ٚهطف ٔٛؾیمیٌ ،عاضـ قس ٜاؾت.
٘مف ٔٛؾیمی زض تٙظیٓ ضٚحی ٝخٛا٘بٖ ،ػٛٙاٖ تحمیمی اؾت و ٝتٛؾظ ؾٛی ؾبضیىبِی ٚ ٛخبوٛاضویال
ا٘دبْ ٌطفتٝاؾت .قبِٛز ٜایٗ تحمیك ث ٝایٗ ٔٙبؾجت و ٝیىی اظ اٞساف اؾبؾی ٔٛؾیمی ثطآٚضز ٜوطزٖ
٘یبظٞبی شٙٞی افطاز  ٚاظ ایٗ ض ٚثب ضٚیىطز اؾتفبز ٚ ٜذكٛٙزی و ٝافطاز ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔربعجبٖ فؼبَ ثطای
اضضبی ٘یبظٞبیكبٖ زض ٘ظط ٔیٌیطز زض اضتجبط ٘عزیىی لطاض زاض٘س.
ٞطیؿٞٚ ٖٛیٛظ  ٚضایبٖ( )2002زض پػٞٚكی ث ٝػٛٙاٖ  ٕٝٞچیع قٛٙی آٔطیىبیی -چٍ ٝ٘ٛاٍِٞٛبی
شائمٛٔ ٝؾیمیبیی آٔطیىبیی اظ وؿب٘ی و ٝزض ٔغبِؼبت ّٙٞسی  ٖٚایه (ثطضؾی قسٔ)ٜتفبٚتٙس؟ -و ٝثب اؾتفبزٜ

اظ ضٚـ ٞبی پیٕبیكی ا٘دبْ قس زضیبفتٙس و ٝاٚالً ٔتغیط تحهیالت ٘ؿجت ثٔ ٝتغیط پبیٍب ٜقغّی ثٟتط ٔی-
تٛا٘س تٛٙع زض ٔهطف ٔٛؾیمیبیی ضا تجییٗ وٙس .ثب٘یبً آٔطیىبییٞب ثیكتط اظ ّٙٞسی ٞب تٛٙع زض ٔهطف
ٔٛؾیمی زاض٘س .ثبِثبً آٔطیىبییٞب تٛٙػبت ثیكتط ٌ ٚؿتطزٜای ضا اظ ٘ظط غا٘طٞبی (ٌٞٝ٘ٛبیٔ ،ضبٔیٗ)
ٔٛؾیمیبیی زاضا ٞؿتٙس.
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 ٖٚایه ( )2001زض پػٞٚكی ثب ػٛٙاٖ تفبٚتٞبی اختٕبػی زض اٍِٞٛبی شائمٛٔ ٝؾیمیبیی و ٝثب
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ پیٕبیكی ا٘دبْ قس؛ ٘كبٖ زاز و ٝاػضبی ٌطٜٞٚبی ثب پبیٍب ٜاختٕبػی ثبالتط ٘ؿجت ث ٝافطاز
پبیٍب ٜاختٕبػی پبییٗتط ،ثیكتط تٕبیُ زاض٘س تب  ٕٝٞچیع ق ٛٙثبقٙسٕٞ ،چٙیٗ ٔكرم قس ٜو ٝا٘ٛاع
(ٔضبٔیٗ) ٔٛؾیمیبیی ثطاؾبؼ  3ػٛٙاٖ ٌ ٚفتٕبٖ انّی ٔٛؾیمی ٔتكرمٛٔ ،ؾیمی پبح ٛٔ ٚؾیمی ٔحّی
ؾبذتٔ ٝیق٘ٛس ٕٝٞ .چیع قٞٛٙب قبُٔ ثرفٞبیی اظ ٌطٜٞٚبی عجم ٝثبالاا و ٝث ٝػٛٙاٖ عجمٔ ٝتٛؾظ خسیس
قٙبذتٔ ٝیق٘ٛساا ٔیثبقٙس ،و ٝشائمٞٝبیكبٖ ٔدٕٛػٝای اظ ٔضبٔیٗ ٌٞٝ٘ٛبی ٔطتجظ ثب تٕبْ ایٗ ٌفتٕبٖٞب
ضا تط ویت ٔیوٙس.
. -5هرٍري بر هببًی ٍ جْبرچَة ًظري تحقيق
 -1-5هصرف هَسيقی ًٍگرش اجتوبػی
زض غبِت پػٞٚفٞبی اختٕبػی و ٝزضثبضٜی ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٙٞط  ٚفؼبالٖ وبضٞبی ٙٞطی ا٘دبْ
قس ،ٜثٚ ٝیػٌیٞبی التهبزی  -اختٕبػی ،عجمٝای یب ٔكرهبت خٕؼیت قٙبذتی افطاز تٛخ ٝقس ٜاؾت.
ثطای ٔثبَ ،زیسٌبٜٞبی ثٛضزی ٚ 1ٛپیطؾٕ٘ 2ٖٛبز چٙیٗ ضٚیىطزی ٞؿتٙس .حبَ آٖ ؤ ٝیتٛاٖ ٔؿأِ ٝضا ایٗ
ٌٔ ٝ٘ٛغطح وطز :افطازی و ٝزض فؼبِیتٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قطوت  ٚا٘ٛاع غا٘طٞبی ٙٞطی ضا ٔهطف
ٔیوٙٙس ثِ ٝحبػ ٔكرهبت اضظقی ٍ٘ ٚطقی تفبٚتٞبیی ثب یىسیٍط زاض٘س .ثبألذم ایٗ تفبٚت زض
ذهٛل ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٙٞط  ٚثمیٝی فؼبِیتٞبی فطٍٙٞی  ٚآٟ٘ب و ٝانالً ٔهطف وٙٙسٙٞ ٜط ٘یؿتٙس
إٞیت ظیبزی زاضز .اِجت ٝزض ٕٞیٗ خب شوط یه ٘ىت ٝضطٚضی ث٘ ٝظط ٔیضؾس  ٚآٖ ایٗ ؤ ،ٝكبضوت زض
ٔهطف  ٚفؼبِیتٞبی ٙٞطی ٔٛخس ػّی ثطذی اضظـٞب ٍ٘ ٚطـٞب ٘یؿت .ایٗ اضظـٞب ث ٝزالیُ
زیٍطی زض افطاز ایدبز قس ٜاؾتِ ،یىٗ ثِ ٝحبػ خبٔؼ ٝقٙبذتی ثطضؾی ایٙى ٝثطذی اضظـٞب ٍ٘ ٚطـٞب
زض افطازی ٚخٛز زاض٘س ؤ ٝهطف وٙٙسٜی فؼبَ حطفٝای ٙٞطی ٘یؿتٙس ،حبئع إٞیت اؾت(فبضّی:1386 ،
.)59
او ٖٛٙثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔغّت ،ز ٚزیسٌب٘ ٜظطی زض ایٗ پبیبٖ ٘بٔ ٝاضائ ٝقس ٜاؾت و ٝث ٝتطتیت ثا ٝآٟ٘اب
پطزاذت ٝذٛاٞس قس
چٟبض چٛة ٘ظطی ٔمبِ ٝحبضط تّفیمی اظ ضٚیىطز اؾتفبز ٚ ٜذكٛٙزی (وبتعٞ،بؼ ٌٛ ٚضٚیچ ٚ
تحٛالت فطٍٙٞیاا اضظقی ایٍّٟٙبضت) اؾت .چٙب٘ى ٝزض ٔجب٘ی ٘ظطی تحمیك ثساٖ اقبض ٜقس ،زضٔمبِ ٝپیفضٚ
1. Bourdier
2.. Biterson
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اظ پٙح ٘یبظ ضٚیىطز اؾتفبزٚ ٜذكٛٙزی ثطای تسٚیٗ فطضیبت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝث ٝعٛض وبٔالً ٔجؿٛط زض
لؿٕتٞبی ٔرتّف تٛضیح زاز ٜقس.
أب ایٗ ؤ ٝؿأِٔ ٝهطف ٔٛؾیمی چ ٝاضتجبعی ثب تئٛضی ایٍّٟٙبضت پیسا ٔیوٙس ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝاقبضٜ

وطز و ٝثٙب ثٌ ٝفت ٝایٍّٟٙبضت ،اضظـٞب ٘ ٚیبظٞب زض وب٘ ٖٛفط ًٙٞلطاض زاض٘س .ثٙبثطایٗ تغییط زض ٘ٛع اضظـ-
ٞب ٘ ٚیبظٞب ثطاثط ثب تغییط زض فطٔ ًٙٞیثبقس .اٌط زض ایٙدب ٔهطف ٔٛؾیمی ث ٝػٛٙاٖ خعئی اظ ضفتبضٞبی
فطٍٙٞی  ٚث ٝتؼجیط ثعضيتط ثركی اظ فط ًٙٞیه خبٔؼ ٝفطو ٔیقٛز ،ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثٙب ثط
٘ٛع ٘یبظٞبٛ٘ ،ع ٔهطف ٔٛؾیمی ٘یع تغییط ذٛاٞس وطز .ثطای تٛضیح ثیكتط ثبیؿتی و ٝث ٝز ٚفطضی ٝوٕیبثی
 ٚاختٕبػی قسٖ ا ٚضخٛع وطزآٖ چٙب٘ى ٝشوط آٖ ضفت ٔٛؾیمی ث ٝػٛٙاٖ ٔهٛٙػبت فطٍٙٞی زض ٘ظط ٌطفتٝ
قٛزٔ ،ی تٛاٖ ثط اؾبؼ ز ٚفطضی ٝایٍّٟٙبضت ،ث ٝازأ ٝوبض پطزاذت ،عجك ٘ظط ایٍّٟٙبضت ز ٚفطضیٟٓٔ ٝ
ٚخٛز زاضز:
هحذٍدیتّبي جبهؼِ (اصل کويببی)
ارزشّبي دٍراى هب قبل بلَؽ (اجتوبػی ضذى)
ثط اؾبؼ فطضی ٝا َٚایٍّٟٙبضت ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛغطح وطز وٍٙٞ ٝبٔی و ٝزض خبٔؼٔ ٝؿبئّی ٘ظیط
آظازی ٞبی ؾیبؾی ،اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی اظ ؾٛی زِٚت  ٚیب حتی ٟ٘بزٞبی اختٕبػی ،ؾیبؾی ،فطٍٙٞی ،ثب
ٔحسٚزیت ضٚثط ٚقٛز یب ضفب ٜاختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ یه أط غیط لبثُ زؾتطؾی ثطای افطاز خبٔؼ ٝتجسیُ قٛز،
زض ایٗ نٛضت اؾت ؤ ٝؿبیُ ٔغطٚح ٝث ٝػٛٙاٖ اِٛٚیت اضظقی افطاز(زض ایٙدب خٛا٘بٖ)ٔغطح ٔیق٘ٛس؛
ثسیٗ زِیُ و ٝایٗ ٔؿبیُ لغؼبً زض خبٔؼ ٝثب وٕیبثی لبثُ تٛخ ٝضٚثط ٚقسٜا٘س.
زض ٔیبٖ لكط ثبال فؼبِیتٞبی فطٍٙٞی ٘ظیط ضفتٗ ث ٝؾیٕٙب ،وبفی قبح ،قطوت زض ٕٟٔب٘یٞبی
ٕٞؿبالٖ  ٚزٚؾتبٖ  ...ٚزض اِٛٚیت اضظقی لطاض زاضز .ثطػىؽ افطاز ثب زضآٔس پبییٗ ث ٝزِیُ ایٗ وٛٙٞ ٝظ ٘یبظ
اِٚیٝقبٖ (٘ظیط ذٛضان،پٛقبن  )...ٚثب ٔكىُ ضٚثطٚؾت ٔ ٚحیظ اختٕبػی اا التهبزی آٟ٘ب ٘ ٓٞكبٖ
زٙٞسٚ ٜضؼیت ثس التهبزی اؾت .اِٛٚیت اضظقی آٟ٘ب ٔؿبیّی ٘ظیط زاقتٗ قغُ ،زضآٔس ذٛة  ٚقىبیت
زاقتٗ اظ ٚضؼیت التهبزی اؾت.
عجك ٘ظط ایٍّٟٙبضت ایٗ ٘یبظٞب (ٔبزی/فطأبزی) ٔیتٛا٘ٙس ثٚٝخٛز آٚض٘س ٜاضظـٞبی (ٔبزی /فطأبزی)

ثبقٙسٔ .ضبف ثط ایٗ ،زض ضاثغ ٝثب ٚخٛز اضظـٞبی فطأبزی زض عجمبت اختٕبػی ،اظ ثبال ث ٝپبییٗ وٓ ٔی-
قٛز .یؼٙی زض ضاثغ ٝثب اضظـٞبی فطأبزی ػاللٕٙسی ث ٝؾیبؾت ،ثیكتط ػاللٕٙسی ضا عجم ٝثبال  ٚثؼس عجمٝ
ٔتٛؾظ  ٚؾپؽ عجم ٝپبییٗ زاض٘س و ٝاذتالف آٟ٘ب ث٘ ٝؿجت ظیبز اؾت (آظازاضٔىی  .)123: 1381،چٙب٘چٝ
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زض ٔؿأِ ٝتحمیك ٘یع اقب ض ٜقسٛٔ ،ؾیمی ث ٝعٛض وُ ٙٞط تٟٙب زض خبیی ث ٝػٛٙاٖ اثعاض اضتجبعی  ٚثیب٘ی ٚاضز
ػُٕ ٔیقٛز و ٝظثبٖ ث ٝعٛض نطیح ،زض ثیبٖ ػمبیس  ٚا٘سیك٘ ٝجبقسٛٔ .ؾیمی ػال ٜٚثط آًٞٙٞب ،نسای
افطازی ضا و ٝثٛ٘ ٝػی ثیبٖ وٙٙس٘ ٜیبظٞبی خٛا٘بٖ زض اقؼبضقبٖ ٞؿتٙس زض ثط ٔیٌیطز .زض ٚالغ زض ٞط ٘ٛع
ٔٛؾیمی چٙس ٔف ْٟٛثطخؿتٔ ٝیقٛز و ٝایٗ ٔفبٞیٓ ٔیتٛا٘س ٕٞبٖ ٘یبظٞبی خٛا٘ب٘ی ثبقٙس و ٝآٖ ٘ٛع
ٔٛؾیمی ضا ٔهطف ٔیوٙٙس .اِجت ٝثبیس ث ٝایٗ ٘ىت٘ ٝیع تٛخ ٝزاقت و ٝزض ٞط خبٔؼٝای ث ٝتٙبؾت ٘یبظٞب ٚ
پیكطفت آٖ ،ثطای ثطلطاضی اضتجبط ثیٗ افطاز  ٚا٘تمبَ افىبض  ٚاعالػبت ٚؾبیُ ٔؼیٙی ایدبز ٔیق٘ٛسٔ .ثالً
ثطای ثبظتبة ٚالؼیتٞبی ٔحیظ اختٕبػی ا٘ؿبٖٞبٚ ،ؾبیُ  ٚضٚـٞبیی ٘ظیط ٙٞطٞبی تدؿٕی ،آًٞٙٞبی
ٔٛؾیمیٛ٘ ،قتٞٝبی زؾتی  ...ٚث ٝوبض ٔیض٘ٚس (فطٍٙٞی .)28: 1381،أب ث ٝزالیّی و ٝزض إٞیت ٔٛضٛع
ثساٖ اقبض ٜقس ،زض ایٙدب اظ ٔٛؾیمی ث ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ حٛظ ٜثبظتبة ٘یبظٞبی ٔربعجبٖ اؾتفبزٔ ٜی قٛز.
اظؾٛی زیٍط ثٙب ثط فطو ز ْٚایٍّٟٙبضت ٘یع ٔی تٛاٖ ایٗ ٘تید ٝضا ٌطفت و٘ ٝیبظٞبیی و ٝزض زٚضاٖ
وٕیبثی  ٚلجُ اظ ثّٛؽ خٛا٘بٖ ثطای آٟ٘ب زاضای اِٛٚیت قس ٚ ٜثطایكبٖ زض٘ٚی ٌكت ٝاو٘ ٖٛٙیع ثطای آ٘بٖ زض
اِٛٚیت اضظقی لطاض زاضز .احتٕبالً افطازی و ٝزض زٚضاٖ لجُ اظ ثّٛؽ قبٖ ثب اضظـٞب ٘ ٚیبظٞبی ٔتفبٚت ٚ
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اختٕبػی قسٜا٘س ٓٞ ،او٘ ٖٛٙیع ث ٝز٘جبَ ٕٞبٖ اضظـ ٞب ٞؿتٙس،زض ٚالغ ٚاوٙف ٞبی افطاز زض
خبٔؼ٘ ٝؿجت ث ٝاٚضبع ذٛز ثب ٌطایف ٞبی شٙٞی قىُ ٔی ٌیطز و ٝاظ فطٍٙٞی ث ٝفط ًٙٞزیٍط  ٚزضٖٚ
ذطز ٜفطٞ ًٙٞب ٔتفبٚت اؾت ،ایٗ تمٛیت زض ٌطایف ٞبی شٙٞی ثبظتبة اذتالف زض تدطث ٝاختٕبػی قسٖ
قرم اؾت ث ٝعٛض لغغ ثب تٛخ ٝث ٕٝ٘ٛ٘ ٝآٔبضی و ٝتحمیك حبضط ثب آٖ ضٚثطٚؾت ،اضظـ ٞبی لجُ اظ
زٚضاٖ ثّٛؽ ثطذی اظ خٛا٘بٖ ٔمبضٖ ثب ؾبَ ٞبی زٚض ٜانالحبت اؾت .یؼٙی ظٔب٘ی و ٝاضظـ ٞبیی ٘ظیط
آظازی ثیبٖ  ٚا٘سیك ،ٝآظازی آٖ تأویس زاضز و ٝحتی ٕٟٔتطیٗ اضظـٞبی یه فط ًٙٞاٌط ثب ٘یبظٞبی
ثیِٛٛغیىی ا٘ؿبٖٞب ٔتضبز ثبقٙس زیط یب ظٚز اضظـ ذٛز ضا اظ زؾت ٔیزٞس؛ ایٗ حطف ثطای ٌفتٗ ث ٝایٗ
ٔؼٙی اؾت ؤ ٝثالً اضظـ ٞبی ثیِٛٛغیىی زض یه خبٔؼٞ ٝط چٙس زض یه ظٔبٖ ثب اضظـ ثبقٙس ٔ ٚطزْ ضا
خصة ذٛز ٕ٘بیٙس.أب زض نٛضتی و٘ ٝتٛا٘س ث ٝاضضبی ثٟتط ٘یبظٞبی ثیِٛٛغیىی ٔطزْ آٖ خبٔؼ ٝوٕه وٙس ٚ
یب حتی ٔب٘غ اضضبء آٖ ٘یبظ ٌطز٘س ،زض آٖ نٛضت آٖ اضظـٞبی ایسئِٛٛغیه ،اضظـ ذٛز ضا اظ زؾت
ذٛاٞس زاز.

1

ث٘ ٝظط قطیف ٘ ،مف ٘یبظٞبی ثیِٛٛغیىی ثط ضٚی پیسایف اضظـٞب زض ؾٙیٗ وٛزوی ثیكتط اؾت ،تب
زض ؾٙیٗ ثبالتط .أب ٔعِ ٛثب عجمٝثٙسی ٘یبظٞبیف ٔجٙی ثط ٘یبظٞبی اثتسائی (٘یبظٞبیخؿٕب٘ی) ٘ ٚیبظٞبی
پیكطفت٘( ٝیبظ ث ٝاحتطاْ ٚقىٛفبیی) ایٗ ٘ظطی ٝضا تىٕیُ وطز .ثسیٗ ٔؼٙب و ٝثطای ا٘ؿبٖ ،غیط اظ ٘یبظٞبی
خؿٕب٘ی٘ ،یبظٞبی زیٍط ٚخٛز زاض٘س و ٝپبیٞٝبی اضظقی ا ٚضا تكىیُ ٔیزٙٞس .ثسیٗ تطتیت ٕٟٔتطیٗ ٔٙكأ
1.Sharif
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اضظـٞب ،حتی ثطای ا٘ؿبٖٞبی ٔؿٗ ،ػّیاالن٘ َٛیبظٞب ٞؿتٙس ٞ ٚط آٖ چیعی و ٝا٘ؿبٖ ث ٝآٖ ٘یبظ ثبقس،
ثطای ا ٚثب اضظـ ٔیقٛز  ٚایٗ فمظ قبُٔ ٘یبظٞبی خؿٕی ٕ٘یقٛز ،ثّى٘ ٝیبظ ث ٝاحتطاْ ٘ ٚیبظ ث ٝضٚاثظ
ذب٘ٛازٌی  ٚزیٍط ٘یبظٞب ضا زض ثط ٔیٌیطزٔ ،ثالً اٌط یه پسیس ٜیب ٚؾیّٝای ثطای یه فطز ٔٛخت وؿت
احتطاْ قٛز ،آٖ پسیس ٜثب اضظـ ٔیقٛز(فطٍٙٞی؛ .)271: 1381
ثسیٗ تطتیت اٌط ثتٛاٖ اضظـٞبی ٔبزی ،فطأبزی  ٚاِتمبعی ایٍّٟٙبضت ضا ٘كأت ٌطفت ٝاظ ٘یبظٞبی
ٔكرم قس ٜتٛؾظ وبتعٌٛ ،ضٚیچ ٞ ٚبؼ لطاض زاز ،ایٗ ؾ ٝزؾتٝثٙسی اظ اضظـٞب ٔیتٛا٘ٙس ثیٗ پٙح ٘یبظ
فٛقاِصوط زؾتٝثٙسی ق٘ٛس.زض ٚالغ اؾتفبز ٜاظ ضٚیىطز اؾتفبز ٚ ٜذكٛٙزی زض ذهٛل ٔهطف ٔٛؾیمی ثب
تٛخ ٝث ٝإٞیتی و ٝزض فهُ ا َٚثطای ٔٛؾیمی شوط ٌطزیسٔ ،یتٛا٘س ثٕٞ ٝطا٘ ٜظطی ٝزٌطٌ٘ٛی اضظقی
ایٍّٟٙبضت زض ذهٛل پبؾرٍٛیی ثٔ ٝؿأِ ٝتحمیك ضاٍٞكبی ذٛثی ثبقس.
هببًی تئَریک پصٍّص (1ـ)1
ضٚیىطز

اؾتفبزٜ
ٚذكٛٙزی

تحَٛ
اضظقی ا
فطٍٙٞی

٘ظطیٝ

نبحت ٘ظطیٝ

اؾتفبز ٚ ٜذكٛٙزی

وبتع ا ٞبؼ ا ٌٛضٚیچ

ٔف ْٟٛانّی
٘یبظقٙبذتی ػبعفی ا ٌطیع اظ تٙف ا
٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی ا
٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی

تح َٛاضظقی ا
فطٍٙٞی

ض٘ٚبِس ایٍّٟٙبضت

اضظقٟبی ٔبزی  ٚفطأبزی

 .6فرضيبت تحقيق ػببرتٌذاز:
 -1-6فرضيِ اصلی تحقيق
ثیٗ ٘یبظ خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
 -2-6فرضيبت جسئی تحقيق
ثیٗ ٘یبظ ػبعفی خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثیٗ ٘یبظ ٌطیع اظ تٙف خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثیٗ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
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٘مف ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ زض ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمیبیی ث ٝػٛٙاٖ ٔم ِٝٛازثی ٙٞ ٚطی ...
ثیٗ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ثیٗ ٘یبظ قٙبذتی خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
 -7رٍش تحقيق:
 -1-7جبهؼِ آهبري ٍ حجن ًوًَِ:

٘ٛع ضٚقی و ٝزض ایٗ تحمیك ث ٝوبض ضفت ٝاؾت ضٚـ پیٕبیكی ٔیثبقس .اثعاض خٕغآٚضی زازٜٞبی
ٔٛضز ٘یبظ پطؾكٙبٔٔ ٝیثبقس و ٝث ٝنٛضت وتجی حضٛضی  ٚاظ عطیك پطؾكٍطی ا٘دبْ ٔیقٛز .ثب تٛخ ٝثٝ
ایٗ و ٝزض ایٗ پیٕبیف ٞسف ،ثطضؾی ٘مف ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ زض ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمیبیی زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ
زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه ثٛزِ ،ٜصا ٚاحس تحّیُ زض ایٗ پػٞٚف ،زا٘كدٛیبٖ زا٘كٍب ٜآظاز
اؾالٔی ثٛز ٜو ٝزض ٔمبعغ تحهیّی زٚض ٜوبضزا٘ی  ٚوبضقٙبؾی  ٚزض ٌطٜٞٚبی ػّْٛا٘ؿب٘ی ،ػّ ْٛپبیٚ ٝ
فٙی ٟٙٔ ٚسؾی ٔكغ َٛث ٝتحهیُ ثٛزٜا٘س .ثسیٗ تطتیت ؾغح تحّیُ زض ایٗ پػٞٚف ذطز اؾت .ثط اؾبؼ
آٔبض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زض ؾبَ تحهیّی خبضی ٘ 4464فط زا٘كدٚ ٛخٛز زاقت ٝوٝ
 300ػٛٙاٖ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثط اؾبؼ فطٔ َٛوٛوطاٖ ا٘تربة قسٜا٘س.
ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی عجمٝثٙسی قس ٜزض ٔطحّ ٝا ٚ َٚپؽ اظ آٖ اظ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ؾبز ٜیب ؾیؿتٕبتیه
اؾتفبز ٜقس.

 300

1.962 5050
0 / 052

1.962 5050 - 1
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ثطای تحّیُ زازٜٞبی تحمیمی زض ثرف تٛنیفی؛ اظ آٔبضٞبیی ٔب٘ٙس خس َٚفطاٚا٘ی  ٚزضنس ٕٛ٘ ٚزاض
ؾت٘ٛیٔ ،یبٍ٘یٗ  ٚا٘حطاف ٔؼیبض زض ؾغح تحّیّی؛ ثطای تحّیُ ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞبی اظ آظٖٔٞٛبی
ٕٞجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ یهضا ٚ ٝٞپیٌیطی تٛوی  ٚضتجٝثٙسی فطیسٔٗ اؾتفبز ٜقس .خٟت تدعیٝ
 ٚتحّیُ زازٜٞبی خٕغآٚضی قس ٜاظ ٘طْ افعاض وبٔپیٛتطی(( ))spssاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ضٕٙبً ثطای وّیٝ

فطضیٞٝب ؾغح ٔؼٙبزاضی  α ; 0/0 5زض ٘ظط ٌطفت ٝقسٜاؾت.
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ثطای حه َٛاعٕیٙبٖ اظ اػتجبض  ٚضٚایی ،1ؾؤاالت پطؾكٙبٔ ٝزض یه ٔغبِؼٔ ٝمسٔبتی ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض
ٌطفت .ثطای تؼییٗ ٔیعاٖ ضٚایی ؾؤاالت پطؾكٙبٔ ٝاظ آظٔ ٖٛآِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس.
 -8یبفتِّبي تحقيق
جذٍل  1-2آزهَى اٍلَیت بٌذي فریذهي جْت بررسی ًيبزّبي جَاًبى در استفبدُ از هَسيقی در ضْر اًذیوطک
٘ٛع ٌطایف ٔٛؾیمی

ٔیبٍ٘یٗ ضتجٝ

اِٛٚیت ثٙسی

٘یبظ قٙبذتی

3/38

3

٘یبظ ػبعفی

3/94

2

٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی

1/60

5

٘یبظ ٌطیع اظ تٙف

3/95

1

٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی

2/13

4

ٕٞبٖ عٛضی و ٝزض خسٔ 1-2 َٚكبٞسٔ ٜیقٛز ،عجك ضتج ٝثٙسی آظٔا ٖٛفطیاسٔٗ ٘یابظ ٌطیاع اظ
تٙف ثب ضتج )3/95( ٝثبالتطیٗ ٘یبظ ٘ ٚیبظ ا٘ؿدبْ ثراف اختٕابػی ثاب ضتجا )1/60( ٝوٕتاطیٗ ٘یابظ ضا زضثایٗ
خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه اظ ٘ظط تأثیط ٌٛـ زازٖ ٔٛؾیمی زض تأٔیٗ ٘یبظ خٛا٘بٖ زا٘كد ٛقٟط ا٘سیٕكاه
زاضا ٔیثبقس .یؼٙی ٌٛـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی تٛا٘ؿت ٝاؾت ٘یبظ ٌطیع اظ تٙف خٛا٘بٖ ضا ٔطتفغ ٘ ٚتٛا٘ؿت٘ ٝیابظ
ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی آ٘بٖ ضا تأٔیٗ وٙس .
 -9آزهَى آهبري فرضيِّبي پصٍّص
یبفتٞٝبی اؾتٙجبعی ٔطثٛط ث ٝفطضیٞٝبی ایاٗ پاػٞٚف قابُٔ آظٔإٞ ٖٛجؿاتٍی پیطؾا ٚ ٖٛآ٘ابِیع
ٚاضیب٘ؽ یه ضا ٚ ٝٞپیٍیطی تٛوی ٔی ثبقس و ٝثاطای وّیأ ٝتغیطٞابی ٔاٛضز ٔغبِؼا ٝزض ایاٗ پاػٞٚف زض
خسا َٚظیط اضائ ٝقس ٜاؾت.
1-Validity
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فطضی ٝا: َٚ

ثیٗ ٘یبظ قٙبذتی خٛا٘بٖ ٔٚیعاٖ ٔٛؾیمی ٔٛضزٔهطف آ٘بٖ ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
خسٕٞ : 2-2 َٚجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ ٘یبظ قٙبذتی خٛا٘بٖ ٔ ٚیعاٖ ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف آ٘بٖ
٘یبظ قٙبذتی
خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه

ٔتغیط ٚاثؿتٝ
ٔتغیط ٔؿتمُ

ضطیت

ؾغح

ٕٞجؿتٍی

ٔؼٙبزاضی

٘تیدٝ

ؾغح ذغب

تؼساز

ٔٛؾیمی ػّٕی

0/110

0/09

0/05

234

لجH0 َٛ

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح

0/306

0/001

0/05

227

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی

0/181

0/007

0/05

220

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتی

-0/069

0/2

0/05

243

لجH0 َٛ

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی

0/219

0/001

0/05

240

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙی

0/305

0/001

0/05

226

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ٔصٞجی

-0/069

0/2

0/05

243

لجH0 َٛ

آظٖٔٛ

ذطٚخی آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾاٛٔ ٖٛؾایمی ػّٕای (ٌ ،) P ; 0/09 ٚ r ; 0/110فتٕابٖ ٔٛؾایمی
ؾٙتی ( ٌ ،) P ; 0/2 ٚ r ; -0/069فتٕبٖ ٔٛؾیمی ٔاصٞجی ( ) P ; 0/2 ٚ r ; -0/069ثاب ٘یابظ قاٙبذتی
خٛاٖ زا٘كد ٛقٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زض ؾغح ذغبی ٔ 0/05ؼٙبزاض ٕ٘ایثبقسِ .صا فطو نفط ضز ٕ٘یقاٛز.
آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض ٕ٘یقٛز  ٚضاثغ ٝضا ٕ٘یپصیطیٓ .أب ٔمساض آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٌ ٖٛفتٕابٖ ٔٛؾایمی پابح
(ٌ ،) P ; 0/001 ٚ r ; 0/306فتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی (ٌ ،) P ; 0/007 ٚ r ; 0/181فتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی
( ٌ ،) P ; 0/001 ٚ r ; 0/219فتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙای (  ،) P ; 0/001 ٚ r ; 0/305ثاب ٘یابظ قاٙبذتی
خٛا٘بٖ زا٘كد ٛقٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زض ؾغح ذغبی ٔ 0/05ؼٙبزاض ٔایثبقسِ .صا فطو نفط ضز ٔیقاٛز.
آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض ٔیقٛز  ٚچٔ ٖٛمساض ضطیت ٔثجت اؾت ٚخٛز ضاثغٔ ٝؿتمیٕی ضا ٔیپاصیطیٓ .یؼٙای ٘تیداٝ
ٔیٌیطیٓ وٌٛ ٝـ زازٖ ثٌ ٝفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح ،تطویجی ،غطثی  ٚظیطظٔیٙی ،تاأٔیٗ ٘یابظ قاٙبذتی خٛا٘ابٖ
زا٘كد ٛقٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه ضا زض ظ٘سٌی ثٕٟطا ٜذٛاٞس زاقت.
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 -1-9یبفتِّبي هربَط بِ تأثير ًيبزّب بر ًَع هصرف هَسيقی
یبفتٞٝبی اؾتٙجبعی ٔطثٛط ث ٝایٗ پػٞٚف قبُٔ آظٔ ٖٛآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ یه ضا ٝٞپیٌیطی تٛوی  ٚتای
ٔؿتمُ ٔیثبقس و ٝثطای وّیٔ ٝتغیطٞبی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝزض ایٗ پػٞٚف ثب ؾغح ذغبی  0/05اضائ ٝقس ٜاؾت.
آظٔ ٖٛآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ یه ضا ٝٞثطای ٔؼٙبزاضی تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات تأثیط ٌٛـزازٖ ٔٛؾیمی
ٔٛضزٔهطف ثط ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه و٘ ٝتبیح ٘كبٖ ٔیزٞسٔ ،مبزیط  )166/830( Fثسؾت
آٔس ٜثطای تأثیط ٌٛـ زازٖ ٔٛؾیمی ٔٛضز اؾتفبز ٜثط ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ زا٘كد ٛقٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زضؾغح
ذغبیٔ 0/05ؼٙبزاض ٌعاضـ قس ٜاؾت .آظٔ ٖٛپیٌیطی تٛوی ثطای ثطضؾی ثیكتط تفبٚت ٔیبٍ٘یٗٞبی تأثیط
ٌٛـزازٖ ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف ثط ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاذتالف ٔیبٍ٘یٗ
٘یبظ قٙبذتی ثب ػبعفی (،) -0/394ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی (ٌ ،)1/18طیع اظ تٙف ( ،) -0/424ا٘ؿدبْ ثرف
قرهی( ،)0/745زض ؾغح ٔ 0/05ؼٙبزاض ٔیثبقس یؼٙی تأثیط ٌٛـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی ٘یبظ ػبعفی ضا ثیكتط اظ
٘یبظ قٙبذتی٘ ،یبظ قٙبذتی ضا ثیكتط اظ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی٘ ،یبظ ٌطیع اظ تٙف ضا ثیكتط اظ ٘یبظ
قٙبذتی  ٚثیكتط اظ ٘یبظا٘ؿدبْ ثرف قرهی زض خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه تأٔیٗ ٔیوٙس .اذتالف
ٔیبٍ٘یٗ ٘یبظ ػبعفی ثب ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی ( ،)1/57ا٘ؿدبْ ثرف قرهی ( ،1/13زض ؾغح 0/05
ٔؼٙبزاض ٔی ثبقس یؼٙی تأثیط ٌٛـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی ٘یبظ ػبعفی ضا ثیكتط اظ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی ٚ
٘یبظ ػبعفی ضا ثیكتط اظ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی زض خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه تأٔیٗ ٔی وٙس .اذتالف
ٔیبٍ٘یٗ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی ثب ٌطیع اظ تٙف ( ،)-1/60ا٘ؿدبْ ثرف قرهی ( ،)-0/435زض ؾغح
ٔ 0/05ؼٙبزاض ٔی ثبقس یؼٙی تأثیط ٌٛـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی ٘یبظ ٌطیع اظ تٙف ضا ثیكتط اظ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف
اختٕبػی٘ ،یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی ضا ثیكتط اظ ٘یبظا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی زض خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه
تأٔیٗ ٔیوٙس .اذتالف ٔیبٍ٘یٗ ٘یبظ ٌطیع اظ تٙف ثب ا٘ؿدبْ ثرف قرهی ( ) 1/17زض ؾغح ٔ 0/05ؼٙبزاض
ٔی ثبقس یؼٙی تأثیط ٌٛـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی ٘یبظ ٌطیع اظ تٙف ضا ثیكتط اظ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی زض
خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه تأٔیٗ ٔیوٙس .
جذٍل  : 4-9اٍلَیت بٌذي هيبًگيي ّبي ًيبزّبي جَاًبى ضْرستبى اًذیوطک بر اسبض آزهَى ّوسبًی هيبًگيي ّبرهًَيک
اِٚیت ثٙسی
تؼساز

1

ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی

267

2/1835

ا٘ؿدبْ ثرف قرهی

264

قٙبذتی

260

2

3

4

2/6187
3/3644

ػبعفی

257

3/7586

ٌطیع اظ تٙف

275

3/7891

137
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فرضيِ دٍم :
ثیٗ ٘یبظ ػبعفی خٛا٘بٖ ٔٚیعاٖ ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف آ٘بٖ ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
جذٍل ّ :3-2وبستگی پيرسَى بيي ًيبز ػبطفی جَاًبى ٍهيساى هَسيقی هَردهصرف آًبى
٘یبظ ػبعفی
خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه

ٔتغیط ٚاثؿتٝ
ٔتغیط ٔؿتمُ

ضطیت

ؾغح ٔؼٙبزاضی

ؾغح ذغب

تؼساز

٘تید ٝآظٖٔٛ

ٔٛؾیمی ػّٕی

0/208

0/001

0/05

236

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح

0/383

0/001

0/05

228

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی

0/126

0/04

0/05

221

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتی

0/012

0/8

0/05

242

لجH0 َٛ

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی

0/202

0/002

0/05

243

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙی

0/301

0/001

0/05

228

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ٔصٞجی

0/035

0/5

0/05

241

لجH0 َٛ

ٕٞجؿتٍی

ٕٞب٘غٛض و٘ ٝتبیح خس٘ 3-2 َٚكبٖ ٔیزٞس ٔ ،مساض آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٌ ٖٛفتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتی
( ٌ ،)P ; 0/8 ٚ r ; 0/012فتٕبٖ ٔٛؾیمی ٔصٞجی ( )P ; 0/5 ٚ r ; 0/035ثب ٘یبظ ػبعفی خٛاٖ
قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زض ؾغح ذغبی ٔ 0/05ؼٙبزاض ٕ٘ایثبقسِ .صا فطو نفط ضز ٕ٘یقٛز .آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض
ٕ٘یقٛز ٚ ٚخٛز ضاثغ ٝضا ٕ٘یپصیطیٓ .أب ٔمساض آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٛٔ ٖٛؾیمی ػّٕی(ٚ r ; 0/208
ٌ ،)P ; 0/001فتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح (ٌ ،)P ; 0/001 ٚ r ; 0/383فتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی (ٚ r ; 0/126
ٌ ،)P ; 0/04فتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی (ٌ ،)P ; 0/002 ٚ r ; 0/202فتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙی (ٚ r ; 0/301
 ،)P ; 0/001ثب ٘یبظ ػبعفی خٛاٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زض ؾغح ذغبی ٔ 0/05ؼٙبزاض ٔایثبقسِ .صا فطو
نفط ضز ٔیقٛز .آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض ٔیقٛز  ٚچٔ ٖٛمساض ضطیت ٔثجت اؾت ٚخٛز ضاثغٔ ٝؿتمیٕی ضا
ٔیپصیطیٓ .یؼٙی ٘تیدٔ ٝیٌیطیٓ وٌٛ ٝـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی ػّٕیٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح ،تطویجی ،غطثی ٚ
ظیطظٔیٙی تأٔیٗ ٘یبظ ػبعفی خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه ضا زض ظ٘سٌی ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت .عجك ضطیت
ٕٞجؿتٍی پیطؾٌ ٖٛفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح  ٚظیطظٔیٙی ثیكتطیٗ ضاثغ ٝضا ثب ٘یبظ ػبعفی خٛا٘بٖ  ٚؾپؽ
ٔٛؾیمی ػّٕیٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی  ٚتطویجی ٔیثبقس.
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 -2-9یبفتِّبي هربَط بِ تأثير ًيبزّب بر ًَع هصرف هَسيقی
ثیٗ ٔیعاٖ ٌٛـزازٖ ٘ٛع ٔٛؾیمی ٔٛضزٔهطف ثطای ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه تفبٚت
ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز»
آظٔ ٖٛآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ یه ضا ٝٞثطای ٔؼٙبزاضی تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٔیعاٖ ٌٛـ زازٖ ٘ٛع ٔٛؾیمی
ٔٛضز ٔهطف ثطای ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ زا٘كد ٛقٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه و٘ ٝتبیح خس َٚثبال ٘كبٖ ٔیزٞسٔ ،مبزیط
 )651/437( Fثسؾتآٔس ٜثطای ٔیعاٖ ٌٛـ زازٖ ٘ٛع ٔٛؾیمی ٔٛضز اؾتفبز ٜثطای ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ زا٘كدٛ
قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زضؾغح ذغبی ٔ 0/05ؼٙبزاض ٌعاضـ قسٜاؾت.
ٔؼٙبزاضی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٘ٛع ٔٛؾیمی ٔٛضزٔهطف ثطای ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ
ا٘سیٕكه اظ ٘ظط ٔیعاٖ ٌٛـ زازٖ ٔٛؾیمی ٔٛضز اؾتفبز ٜتفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
جذٍل  : 4-2اٍلَیت بٌذي هيبًگيي ّبي ًيبزّبي جَاًبى داًطجَ ضْرستبى اًذیوطک بر اسبض آزهَى ّوسبًی
هيبًگيي ّبرهًَيک
تؼساز

اِٚیت ثٙسی
1

2

3

4

ػّٕی

264

2/1780

غطثی

272

2/5515

ٔصٞجی

275

ؾٙتی

273

تطویجی

244

8/8238

ظیطظٔیٙی

252

8/0278

پبح

253

5

2/5515
2/9927

2/9927
3/0549

9/0158

فرضيِ سَم :
ثیٗ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی خٛا٘بٖ ٔ ٚیعاٖ ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف آ٘بٖ ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
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جذٍل ّ : 5-2وبستگی پيرسَى بيي ًيبز اًسجبم بخص اجتوبػی جَاًبى ٍ هيساى هَسيقی هَرد هصرف آًبى
٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی

ٔتغیط ٚاثؿتٝ

خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه

ٔتغیط ٔؿتمُ
ضطیت ٕٞجؿتٍی

ؾغح ٔؼٙبزاضی

ؾغح ذغب

٘تید ٝآظٖٔٛ

تؼساز

ٔٛؾیمی ػّٕی

0/138

0/03

0/05

241

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح

0/195

0/003

0/05

232

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی

0/175

0/009

0/05

224

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتی

0/013

0/8

0/05

249

لجH0 َٛ

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی

0/046

0/4

0/05

247

لجH0 َٛ

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙی

0/140

0/03

0/05

231

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ٔصٞجی

0/022

0/7

0/05

249

لجH0 َٛ

ٕٞب٘غٛض و٘ ٝتبیح خس٘ 2-5 َٚكبٖ ٔیزٞسٔ ،مساض آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٌ ٖٛفتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتی
(ٌ ،)P ; 0/8 ٚ r ; 0/013فتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی (ٌ ،)P ; 0/4 ٚ r ; 0/046فتٕبٖ ٔٛؾیمی ٔصٞجی
( )P ; 0/7 ٚ r ; 0/022ثب ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی خٛاٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زض ؾغح ذغبی0/05
ٔؼٙبزاض ٕ٘ایثبقسِ .صا فطو نفط ضز ٕ٘یقٛز .آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض ٕ٘یقٛز ٚ ٚخٛز ضاثغ ٝضا ٕ٘یپصیطیٓ.
أب ٔمساض آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٛٔ ٖٛؾیمی ػّٕی( ٌ ،) P ; 0/03 ٚ r ; 0/138فتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح
(ٌ ،)P ; 0/003 ٚ r ; 0/195فتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی (ٌ ،)P ; 0/009 ٚ r ; 0/175فتٕبٖ ٔٛؾیمی
ظیطظٔیٙی ( ،)P ; 0/03 ٚ r ; 0/140ثب ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی خٛاٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زض ؾغح
ذغبی ٔ 0/05ؼٙبزاض ٔایثبقسِ .صا فطو نفط ضز ٔیقٛز .آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض ٔیقٛز  ٚچٔ ٖٛمساض ضطیت
ٔثجت اؾت ٚخٛز ضاثغٔ ٝؿتمیٕی ضا ٔیپصیطیٓ.
یؼٙی ٘تیدٔ ٝیٌیطیٓ وٌٛ ٝـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی ػّٕی ٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح ،تطویجی  ٚظیطظٔیٙی تأٔیٗ
٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه ضا زض ظ٘سٌی ثٕٟطا ٜذٛاٞس زاقت.
فطضی ٝچٟبضْ :
ثیٗ ٘یبظ ٌطیع اظ تٙف خٛا٘بٖ ٔ ٚیعاٖ ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف آ٘بٖ ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.

فهّٙبٔٔ ٝغبِؼبت خبٔؼٝقٙبذتی خٛا٘بٖ/ؾبَ پٙدٓ /قٕبض ٜچٟبضزٓٞ
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جذٍل ّ :6-2وبستگی پيرسَى بيي ًيبز گریس از تٌص جَاًبى ٍهيساى هَسيقی هَرد هصرف آًبى
٘یبظ ٌطیع اظ تٙف
خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه

ٔتغیط ٚاثؿتٝ
ٔتغیط ٔؿتمُ
ضطیت ٕٞجؿتٍی

ؾغح ٔؼٙبزاضی

ؾغح ذغب

٘تید ٝآظٖٔٛ

تؼساز

ٔٛؾیمی ػّٕی

0/019

0/7

0/05

248

لجH0 َٛ

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح

0/140

0/03

0/05

237

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی

0/123

0/04

0/05

229

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتی

-0/066

0/2

0/05

256

لجH0 َٛ

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی

0/028

0/6

0/05

253

لجH0 َٛ

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙی

0/193

0/003

0/05

237

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ٔصٞجی

-0/016

0/8

0/05

257

لجH0 َٛ

ٕٞب٘غٛض و٘ ٝتبیح خس٘ 6-2 َٚكبٖ ٔیزٞس ٔ ،مساض آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٛٔ ٖٛؾیمی ػّٕی(0/019
; ٌ ،)P ; 0/7 ٚ rفتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتی (ٌ ،)P ; 0/2 ٚ r ; -0/066فتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی (ٚ r ; 0/028
ٌ ،)P ; 0/6فتٕبٖ ٔٛؾایمی ٔاصٞجی ( )P ; 0/8 ٚ r ; -0/016ثاب ٘یابظ ٌطیاع اظ تاٙف خاٛاٖ قٟطؾاتبٖ
ا٘سیٕكه زض ؾغح ذغبی ٔ 0/05ؼٙبزاض ٕ٘ایثبقسِ .صا فطو نفط ضز ٕ٘یقٛز .آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض ٕ٘یقاٛز
ٚ ٚخٛز ضاثغ ٝضا ٕ٘یپصیطیٓ.
أب ٔمساض آظٔإٞ ٖٛجؿاتٍی پیطؾاٌ ٖٛفتٕابٖ ٔٛؾایمی پابح (ٌ ،)P ; 0/03 ٚ r ; 0/140فتٕابٖ
ٔٛؾیمی تطویجی (ٌ ، )P ; 0/04 ٚ r ; 0/123فتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙی ( ،)P ; 0/003 ٚ r ; 0/193ثب ٘یبظ
ٌطیع اظ تٙف خٛاٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زض ؾغح ذغبی ٔ 0/05ؼٙابزاض ٔاایثبقاسِ .اصا فاطو نافط ضز
ٔیقٛز .آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض ٔی قٛز  ٚچٔ ٖٛمساض ضطیت ٔثجت اؾت ٚخٛز ضاثغٔ ٝؿتمیٕی ضا ٔیپصیطیٓ .یؼٙی
٘تیدٔ ٝی ٌیطیٓ وٌٛ ٝـ زازٖ ثٌ ٝفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح ،تطویجی  ٚظیطظٔیٙی تأٔیٗ ٘یبظ ٌطیع اظ تٙف خٛا٘بٖ
قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه ضا زض ظ٘سٌی ثٕٟطا ٜذٛاٞس زاقت .عجك ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾاٌ ٖٛفتٕابٖ ٔٛؾایمی
ظیطظٔیٙی  ٚپبح ثیكتطیٗ ضاثغ ٝضا ثب ٘یبظ ٌطیع اظ تٙف خٛا٘بٖ  ٚؾپؽ ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی ٔی ثبقس .
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٘مف ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ زض ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمیبیی ث ٝػٛٙاٖ ٔم ِٝٛازثی ٙٞ ٚطی ...
فرضيِ پٌجن :
ثیٗ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی خٛا٘بٖ ٔ ٚیعاٖ ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف آ٘بٖ ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.

خسٕٞ : 7-2 َٚجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی خٛا٘بٖ ٔٚیعاٖ ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف آ٘بٖ
٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی

ٔتغیط ٚاثؿتٝ

خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه

ٔتغیط ٔؿتمُ
ضطیت ٕٞجؿتٍی

ؾغح ٔؼٙبزاضی

ؾغح ذغب

تؼساز

٘تید ٝآظٖٔٛ

ٔٛؾیمی ػّٕی

0/108

0/09

0/05

239

لجH0 َٛ

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح

0/156

0/001

0/05

228

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی

0/215

0/001

0/05

221

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتی

-0/034

0/5

0/05

247

لجH0 َٛ

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی

0/219

0/001

0/05

243

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙی

0/293

0/001

0/05

229

ضز H0

ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ٔصٞجی

0/053

0/4

0/05

246

لجH0 َٛ

ٕٞب٘غٛض و٘ ٝتبیح خس٘7 -2 َٚكبٖ ٔیزٞسٔ ،مساض آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٛٔ ٖٛؾیمی ػّٕی(ٚ r ; 0/108
ٌ ،)P ; 0/09فتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتی (ٌ ،)P ; 0/5 ٚ r ; -0/034فتٕابٖ ٔٛؾایمی ٔاصٞجی (ٚ r ; 0/053
 ) P ; 0/4ثب ٘یبظ ا٘ؿادبْ ثراف قرهای خاٛاٖ قٟطؾاتبٖ ا٘سیٕكاه زض ؾاغح ذغابی ٔ 0/05ؼٙابزاض
ٕ٘ایثبقسِ .صا فطو نفط ضز ٕ٘یقٛز .آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض ٕ٘یقٛز ٚ ٚخٛز ضاثغ ٝضا ٕ٘یپصیطیٓ.
أب ٔمساض آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٌ ٖٛفتٕبٖ ٔٛؾیمی پابح (ٌ ،)P ; 0/001 ٚ r ; 0/156فتٕابٖ ٔٛؾایمی
تطویجی (ٌ ، )P ; 0/001 ٚ r ; 0/215فتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی (ٌ ،)P ; 0/001 ٚ r ; 0/219فتٕبٖ ٔٛؾایمی
ظیطظٔیٙی ( ،)P ; 0/001 ٚ r ; 0/293ثب ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی خٛاٖ قٟطؾاتبٖ ا٘سیٕكاه زض ؾاغح
ذغبی ٔ 0/05ؼٙبزاض ٔایثبقسِ .صا فطو نفط ضز ٔیقٛز .آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض ٔیقٛز  ٚچأ ٖٛماساض ضاطیت
ٔثجت اؾت ٚخٛز ضاثغٔ ٝؿتمیٕی ضا ٔیپصیطیٓ .یؼٙی ٘تیدٔ ٝیٌیطیٓ وٌٛ ٝـ زازٖ ثاٌ ٝفتٕابٖ ٔٛؾایمی
پبح ،تطویجی ،غطثی  ٚظیطظٔیٙی تأٔیٗ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی خٛا٘بٖ قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه ضا زض ظ٘سٌی
ثٕٟطا ٜذٛاٞس زاقت .عجك ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٌ ٖٛفتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙی  ٚغطثی ثیكتطیٗ ضاثغا ٝضا
ثب ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی خٛا٘بٖ  ٚؾپؽ ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی  ٚپبح ٔیثبقس.
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 -10بحثً ،تيجِگيري ،پيطٌْبدات
اا زضذهٛل فطضیبتی و ٝزض ٔٛضز تأثیط ٘یبظٞب ثط ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمی ایٗ فطضی ٝث 5 ٝزؾتٝ
تمؿیٓ ٌطزیس  ٚتأثیطقبٖ ثط ٘ٛع ٔهطف ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٌطفت و٘ ٝتبیح ثسیٗ لطاض ثٛز و ٝث ٝتطتیت:
٘یبظ ٌطیع اظ تٙف (فطاغت  ٚآؾبیف)٘ ،یبظٞبی ػبعفی (تدبضة ػبعفیِ ،صت ثرف  ٚظیجبقٙبؾب٘،)ٝ
٘یبظٞبی قٙبذتی (وؿت اعالػبت  ٚآٌبٞی  ٚقٙبذت)٘ ،یبظٞبی ا٘ؿدبْ ثرف قرهی (تمٛیت اػتجبض،
اػٕٙبز ،ثجبت  ٚپبیٍب٘ ٚ )ٜیبظٞبی ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی (تمٛیت ضاثغ ٝثب ذب٘ٛاز ٚ ٜزٚؾتبٖ) زض ٘ٛع
ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف ٔؤثط٘س.
اا زض ضاثغ ٝثب فطضی ٝانّی تأثیط ٘یبظٞب ثط ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمی  ٓٞایٗ فطضی ٝتأئیس قس ٜاؾت ثسیٗ
ٔؼٙب و٘ ٝیبظٞب زض اضتجبط ٔؿتمیٕی ثب ٘ٛع ٔٛؾیمی ٔٛضز ٔهطف خٛا٘بٖ زاض٘س  ٚچٙب٘چ ٝاظ یبفتٞٝبی تحمیك
ثطآٔس ٘یبظٞب ثبػث ٔهطف ٔٛؾیمیٞبی ث ٝتطتیت پبح ،ظیطظٔیٙی ،تطویجی ،ؾٙتیٔ ،صٞجی،غطثی ،ػّٕی
اؾت.
اا زض ٔٛضز فطضی ٝا َٚو ٝزض ٔٛضز ضاثغ ٝثیٗ ٘یبظ قٙبذتی خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔهطف ٔٛؾیمی ٔی تٛاٖ
٘تیدٌ ٝطفت و ٝثیٗ ٘یبظ قٙبذتی خٛا٘بٖ ٌٚفتٕبٖٞبی ٔٛؾیمی ث ٝتطتیت پبح ،ظیطظٔیٙی ،غطثی  ٚتطویجی
ٔؼٙبزاض ٔیثبقس ٚضاثغٔ ٝؿتمیٕی ثیٗ آٟ٘ب ٚخٛز زاضز  ٚثیٗ ٘یبظٞبی قٙبذتی ٌ ٚفتٕبٖٞبی ٔٛؾیمی
ػّٕی،ؾٙتیٔ ،صٞجیٔ ،ؼٙبزاض ٕ٘یثبقس ٞ ٚیچ ضاثغٝای ضا ٕ٘یپصیطیٓ.
اا فطضی ٝز ْٚو ٝزض ٔٛضز ضاثغ ٝثیٗ ٘یبظٞبی ػبعفی خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔهطف ٔٛؾیمی ٘تیدٌ ٝطفتٝ
قس ٜحبوی اظ آٖ ثیٗ ٘یبظٞبی ػبعفی ٌ ٚفتٕبٖٞبی ٔٛؾیمی ث ٝتطتیت ٔٛؾیمی پبح،ظیطظٔیٙی ،ػّٕی،
غطثی ،تطویجی ٔؼٙبزاض ٔیثبقس  ٚضاثغٔ ٝؿتمیٕی ٚخٛز زاضز  ٚزض ٔٛضز ٘یبظٞبی ػبعفی ثب ٌفتٕبٖٞبی
ٔٛؾیمی ؾٙتیٔ ،صٞجی ٔؼٙبزاض ٕ٘یثبقس ٚ ٚخٛز ضاثغ ٝضا ٕ٘یپصیطیٓ.

اا فطضی ٝؾ ْٛزض ٔٛضز ضاثغ ٝثیٗ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔهطف ٔٛؾیمی ٔی-

تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت وٛٔ ٝؾیمی پبح،تطویجی ،ثیكتطیٗ ضاثغ ٝضا ثب ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی خٛا٘بٖ  ٚؾپؽ
ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙی ،ػّٕی ٔی ثبقس  ٚضاثغٔ ٝؿتمیٕی ثب ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی خٛا٘بٖ زاض٘س ٚ
ٌفتٕبٖٞبی ٔٛؾیمی ؾٙتی ،غطثی ٔ ٚصٞجی ثب ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی ٔؼٙبزاض ٕ٘ی ثبقس ٚ ٚخٛز ضاثغٝ
ضا ٕ٘یپصیطیٓ.
اا فطضی ٝچٟبضْ زض ٔٛضز ضاثغ ٝثیٗ ٘یبظ ٌطیع اظ تٙف ٛ٘ ٚع ٔهطف ٔٛؾیمی ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت
وٌ ٝفتٕبٖٞبی ٔٛؾیمی ظیط ظٔیٙی ،پبح ثیكتطیٗ ضاثغ ٝضا ثب ٘یبظ ٌطیع اظ تٙف خٛا٘بٖ  ٚؾپؽ ٌفتٕبٖ

٘مف ٘یبظٞبی خٛا٘بٖ زض ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمیبیی ث ٝػٛٙاٖ ٔم ِٝٛازثی ٙٞ ٚطی ...
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ٔٛؾیمی تطویجی ٔیثبقس  ٚچٔ ٖٛمساض ضطیت ٔثجت اؾت ٚخٛز ضاثغٔ ٝؿتمیٓ ضا ٔیپصیطیٓ ٌٚفتٕبٖٞبی
ٔٛؾیمی ػّٕی ،ؾٙتی ،غطثی ٔ ٚصٞجی ٔؼٙبزاض ٕ٘یثبقس ٚ ٚخٛز ضاثغ ٝضا ٕ٘یپصیطیٓ.
اا فطضی ٝپٙدٓ زض ٔٛضز ضاثغ ٝثیٗ ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی خٛا٘بٖ ٛ٘ ٚع ٔهطف ٔٛؾیمی ٔیثبقس
و٘ ٝتبیح حبوی اظ آٖ اؾت وٌ ٝفتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیطظٔیٙی  ٚغطثی ثیكتطیٗ ضاثغ ٝضا ثب ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف
قرهی خٛا٘بٖ  ٚؾپؽ ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی  ٚپبح ٔیثبقس .چٔ ٖٛمساض ضطیت ٔثجت اؾت ٚخٛز
ضاثغٔ ٝؿتمیٓ ضا ٔیپصیطیٓ ٌ ٚفتٕبٖٞبی ٔٛؾیمی ػّٕی ،ؾٙتیٔ ،صٞجی ثب ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی
ٔؼٙبزاض ٕ٘یثبقس ٚ ٚخٛز ضاثغ ٝضا ٕ٘یپصیطیٓ.
اا تأثیط ٔتغییطٞبی ظٔیٝٙای ثط ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمی  ٓٞتب حسی خبِت تٛخ ٝاؾت ثسیٗ تطتیت وٝ
ٌطچ ٝاضتجبط ثیٗ خٙؽ ٛ٘ ٚع ٔهطف اضتجبط ضؼیفی ثٛز ِٚی ثِ ٝحبػ آٔبضی ٔؼٙبزاض ٘یؿت یؼٙی تأثیط
ٔیعاٖ ٌٛـ زازٖ ٔٛؾیمی زض خٛا٘بٖ زذتط  ٚپؿط زا ٘كد ٛزض تأٔیٗ ٘جبظ قٙبذتی٘ ،یبظ ػبعفی٘،یبظ ا٘ؿدبْ
ثرف اختٕبػی٘ ،یبظ ٌطیع اظ تٙف یىؿبٖ ٔی ثبقس .تٟٙب تفبٚت زض ثیٗ خٛا٘بٖ زذتط  ٚپؿط زا ٘كد ٛزض
٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی اؾت یؼٙی ٘یبظ ا٘ؿدبْ ثرف قرهی پؿطاٖ زض اثط ٌٛـ زازٖ ثٛ٘ ٝع ٔٛؾیمی
ٔٛضز ٔهطف ثیكتط اظ زذتطاٖ تأٔیٗ ٔیقٛز.
اا زض ٔٛضز ضاثغ ٝتحهیالت ثب ٘ٛع ٔهطف ٔٛؾیمی ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت ثاطای ٔٛؾایمی ػّٕای،
ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجیٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتیٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾایمی ظیاط ظٔیٙایٌ ،فتٕابٖ ٔٛؾایمی ٔاصٞجی،
ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح اظ ٘ظط ٔیعاٖ ٌٛـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی زض زا٘كدٛیبٖ وبضقٙبؾی  ٚوبضزا٘ی زا٘كٍب ٜآظاز
اؾالٔی قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه ٔؼٙبزاض ٘یؿت ،ثغٛض وّی تفبٚت خعئی ٚخٛز زاقت ٝاؾت  .أب اظ ٘ظاط آٔابضی
ٔؼٙبزاض ٘یؿت .یؼٙی ٌٛـ زازٖ زا٘كدٛیبٖ وبضقٙبؾی ٚوبضزا٘ی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكاه
ثٛٔ ٝؾیمی ػّٕیٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجیٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتیٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾایمی ظیاط ظٔیٙایٌ ،فتٕابٖ
ٔٛؾیمی ٔصٞجیٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح یىؿبٖ ٔیثبقس .تٟٙاب تفابٚت زض ٌفتٕابٖ ٔٛؾایمی غطثای ٔؼٙابزاض
اؾتِ ،صا فطو نفط ضز ٔیقٛز  ٚآظٔٔ ٖٛؼٙبزاض ٔیثبقسٔ .یتٛاٖ چٙیٗ اظٟبض ٕ٘ٛز ٘ ٚتیداٌ ٝطفات واٝ
ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٔیعاٖ ٌٛـ زازٖ ثٌ ٝفتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثی پبح زض زا٘كدٛیبٖ وبضقٙبؾای  ٚوابضزا٘ی
قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاقت ٝاؾت .ایاٗ تفابٚت زض ٔیاعاٖ ٌاٛـ زازٖ ثاٌ ٝفتٕابٖ
ٔٛؾیمی غطثی ث٘ ٝفغ زا٘كدٛیبٖ وبضزا٘ی (فٛق زیپّٓ ) ٘ؿجت ث ٝزا٘كدٛیبٖ وبضقٙبؾای (ِیؿاب٘ؽ) اؾات.
یؼٙی زا٘كدٛیبٖ وبضزا٘ی(فٛق زیپّٓ)ػالل ٝثیكتطی زض ٌٛـ زازٖ ثاٌ ٝفتٕابٖ ٔٛؾایمی غطثای ٘ؿاجت ثاٝ
زا٘كدٛیبٖ وبضقٙبؾی(ِیؿب٘ؽ) اظ ذٛز ٘كبٖ زازٜا٘س .زض ٔٛضز تأثیط ٘یبظٞب ٔیتٛاٖ ٌفت وا ٝتاأثیط ٔیاعاٖ
ٌٛـ زازٖ ٔٛؾیمی زض خٛا٘بٖ وبضقٙبؾی ٚوبضزا٘ی زا٘كٍب ٜاظاز اؾالٔی قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه زضتأٔیٗ ٘یبظ
قٙبذتی٘ ،یبظ ػبعفی٘ ،یبظ ا٘ؿدبْ ثرف اختٕبػی٘ ،یبظ ٌطیع اظ تٙف یىؿبٖ ٔیثبقس.

144

فهّٙبٔٔ ٝغبِؼبت خبٔؼٝقٙبذتی خٛا٘بٖ/ؾبَ پٙدٓ /قٕبض ٜچٟبضزٓٞ

اا زض ٔٛضز ضاثغ ٝثیٗ لٔٛیت ٛ٘ ٚع ٔهطف ٔٛؾیمی ٔایتاٛاٖ ٘تیداٌ ٝطفات ػاسْ ٔؼٙابزاضی ٘كابٖ
ٔیزٞس و ٝزض ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ لٔٛیتٞبی ٔحتّف قٟطؾتبٖ ا٘سیٕكه اظ ٘ظط ٌٛـ زازٖ ثٛٔ ٝؾایمی ػّٕای،
ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی غطثیٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾیمی ؾٙتیٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾیمی ظیط ظٔیٙیٌ ،فتٕبٖ ٔٛؾیمی ٔصٞجی تفابٚت
خعئی ٚخٛز زاضز .أب اظ ٘ظط آٔبضی ٔؼٙبزاض ٕ٘یثبقس .تٟٙب تفبٚت زض ٌفتٕابٖ ٔٛؾایمی تطویجای ٌ ٚفتٕابٖ
ٔٛؾیمی پبح ٔیثبقس ٔؼٙبزاضی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ لٔٛیاتٞابی ٔرتّاف خٛا٘ابٖ قٟطؾاتبٖ
ا٘سیٕكه اظ ٘ظط ٔیعاٖ ٌٛـ ثٌ ٝفتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی ٌ ٚفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح تفابٚت ٔؼٙابزاضی ٚخاٛز

زاضز .اذتالف ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٌٛـ زازٖ ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی تطویجی لٔٛیت فبضؼ ثب وطز زض ؾغح ٔؼٙبزاض ٔی-
ثبقس .ایٗ تفبٚت ث٘ ٝفغ لٔٛیت وطز زض ٌٛـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی تطویجای اؾات  .اذاتالف ٔیابٍ٘یٗ ٔیاعاٖ

ٌٛـ زازٖ ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح لٔٛیت فبضؼ ثب وطز زض ؾغح ٔؼٙبزاض ٔیثبقس .ایٗ تفبٚت ث٘ ٝفغ لٔٛیات
وطز زض ٌٛـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی پبح اؾت .اذتالف ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٌٛـ زازٖ ٌفتٕبٖ ٔٛؾیمی پبح لٔٛیات
ِط ثب وطز زض ؾغح ٔؼٙبزاض ٔیثبقس .ایٗ تفبٚت ث٘ ٝفغ لٔٛیت وطز زض ٌٛـ زازٖ ثٛٔ ٝؾیمی پبح اؾت.
 -11پيطٌْبدات ػلوی یب کبربردي
 )1تٛخ ٝثٛٔ ٝؾیمی تٛؾظ ٚظاضت فط ٚ ًٙٞاضقبز ثطای پطوطزٖ اٚلبت فطاغت خٛا٘بٖ.
 )2ثاب تٛخاا ٝثا ٝاثطثركاای ٔٛؾایمی زض آضاْ ؾاابظیٞ ،یدابٖ اٍ٘یااعی ،زضٔبٖ،پیكاٍیطی ،ضإٙٞاابیی،
ضاٍٞكبیی،قرهیت پطزاظی ،تٛؾظ فط ٚ ًٙٞاضقبز ثیكتط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز.
 -12پيطٌْبدات پصٍّطی :
 )1ثطضؾی ٔٛؾیمی زض افطاز تحهیُ وطز ٚ ٜفبلس تحهیالت.
ٛٔ )2ؾیمی زض ثبال ثطزٖ ٞیدب٘بت ٘مف زاضز ِصا ثطضؾی ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙی تٛا٘س ٔٛضز
تٛخ ٝلطاض ٌیطز.
فْرست هٌببغ:
 .1آظاز اضٔىی،تمی ،)1381( ،ثطضؾی تغییطات فطٍٙٞی زض قٟط تٟطأٖ ،ؤؾؿٔ ٝغبِؼبت اختٕبػی زا٘كٍبٜ
تٟطاٖ ،زا٘كىس ٜػّ ْٛاختٕبػی زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،تٟطاٖ.
 .2ایٍّٟٙبضت،ض٘ٚبِس ،)1373( ،تح َٛفطٍٙٞی زض خٛأغ پیكطفت ٝنٙؼتی،تطخٕٔ ٝطیٓ ٚتط،ا٘تكبضات وٛیط
تٟطاٖ.
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 .3ثیط ،ٚآِٗ ،فط ًٙٞػّ ْٛاختٕبػی ،تطخٕ ٝثبلط ؾبضٚذب٘ی،ا٘تكبضات ویٟبٖ،تٟطاٖ.)1380( ،
 .4تب٘ىبضز ،خیٕع ،ؾٛضٚیٗ (ٔ،،)1382بضیع٘ ،ظطی ٝاضتجبعبت ،تطخٕ ٝػّیطضب زٞمبٖ،ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ
تٟطاٖ،تٟطاٖ.
 .5زٚاؼ ،زی،ای ،)1380( ،پیٕبیف زض تحمیمبت اختٕبػی٘،كط٘ی،تٟطاٖ.
 .6ضفیغ پٛض ،فطأطظ ،)1364( ،خبٔؼ ٝضٚؾتبیی ٘ ٚیبظ آٖ(پػٞٚكی زض  32ضٚؾتبی اؾتبٖ یعز،قطوت
ؾٟبٔی ا٘تكبض،تٟطاٖ.
.7

ظازٔ ٜحٕسی ،ػّی ،)1379( ،زیسٌبٜٞبی ٘ٛیٗ زض ضزیف ٔٛؾیمی ایطا٘ی٘ ،كط ؾطٚز،تٟطاٖ.

 .8فبضّیٔ ،حٕس ،)1386( ،خبٔؼ ٝقٙبؾی ٔهطف ٔٛؾیمی ،ا٘تكبضات پػٞٚكٍب ٜفطٙٞ ًٙٞط ٚ
اضتجبعبت ،تٟطاٖ.
 .9وٛثطیٔ ،ؿؼٛزٌ ،)1386( ،فتٕبٖ ٔٛؾیمی زض ایطاٖ ،پػٞٚكٙبٔ ٝفطٍٙٞؿتبٖ ٙٞطٚ،یػ٘ ٜمس خبٔؼٝ
قٙبؾی ٙٞط ،فطٍٙٞؿتبٖ ٙٞط خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ،قٕبض،2ٜتٟطاٖ.
 .10الَ ،خیٕع ،)1379( ،ضؾب٘ٞ ٝب،اضتجبعبت،فط ًٙٞضٞیبفت خٟب٘ی،تطخٕٔ ٝدیس ٘ىٛزؾتٔ،ؤؾؿٝ
ا٘تكبضاتی ضٚظ٘بٔ ٝایطاٖ.
ٔ .11متسض ؾٍٙؿطیٔ ،ػٌبٖ٘ ،)1375( ،یبظ خبٔؼ ٝثٛٔ ٝؾیمی(٘تبیح یه ٘ظط ؾٙدی)،فهّٙبٔٛٔ ٝؾیمی
ٔبٛٞض ،ؾبَ ؾ ،ْٛقٕبض ،6ٜتٟطاٖ.
ٔ .12ه وٛایُ ،ز٘یؽ ،)1382( ،زضآٔسی ثط ٘ظطی ٝاضتجبعبت خٕؼی ،تطخٕ ٝپطٚیعاخالِیٔ،طوع ٔغبِؼبت ٚ
تحمیمبت ضؾب٘ٞٝب ،تٟطاٖ.
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