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چكیده
ؿٟش٘ٚذی اص خّٕٔ ٝفاٞیٓ ٘ٛپذیذی اػت و ٝتًٛٝس ٚیظٜای ت ٝتشاتشی ٓ ٚذاِت تٛخ ٝداسد  ٚدس ِ٘شیات
اختٕآی ،ػیاػی  ٚحمٛلی خایٍاٚ ٜیظٜای پیذا وشد ٜاػتٔ .ؼأِ ٝپظٞٚؾ حاهش تشسػی خأٔ ٝؿٙاختی
ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی دا٘ـدٛیاٖ دا٘ـٍا ٜپیاْ٘ٛس خشاػاٖ خٛٙتی اػت .آ٘ت٘ٛی ٌیذ٘ض ت ٝاثشٌزاسی دٙٓ ٚلش
تاصا٘ذیـی  ٚػثه ص٘ذٌی دس ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی پشداخت ٝاػت ،و ٝدس ایٗ ٔماِ ٝتٙٓ ٝلش تاصا٘ذیـی  ٚتأثیش آٖ
تش ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی ٔیپشداصیٓ .ؿیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیشی دس ایٗ پظٞٚؾ ًثماتی ػیؼتٕاتیه  ٚتٔذادِ حدٓ ٕ٘373 ٝ٘ٛ
٘فش تٛد ٜاػت .تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح ت ٝدػت آٔذ ٜاص آصٖٔٞٛای فشهیاتٔ ،تغیشٞایی چ" ٖٛخٙؼیتٔ ،حُ ػى٘ٛت،

پایٍا ٜاختٕآی -التلادی" دس ػٌٛح تیاٖ ؿذ ٜتش ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی اثش ٍ٘زاؿت ٝاػت ٔ ٚتغیش
تاصا٘ذیـی اص ٕٟٔتشیٗ ٔتغیشٞای اثشٌزاس دس ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی دس تیٗ دا٘ـدٛیاٖ ٔیتاؿذ.
کلید واشه :تاصا٘ذیـی ،خأٔ ٝؿٙاػی ،دا٘ـدٛیاٖ ،ؿٟش٘ٚذی.
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فلّٙأٌٔ ٝأِات خأٔٝؿٙاختی خٛا٘اٖ/ػاَ پٙدٓ /ؿٕاس ٜپا٘ضدٓٞ

 -1ممدمه
فالػف ٚ ٝحىٕا  ٚپغ اص آٖ خأٔٝؿٙاػاٖ تِٛٙٔ ٝس ایداد ِٕ٘ی پایذاس دس ص٘ذٌی ٔشدْ تٛٔ ٝهّٛ
خٕٔیت  ٚویفیت آٖ تٛخ ٝخاكی ٘ـاٖ دادٜا٘ذ« .آ٘اٖ تشایٗ تاٚس٘ذ و ٝیىی اص اسواٖ ٔ ٟٓلٛاْ ٞش
حىٔٛتٔ ،شدْ  ٚتٓ ٝثاست دیٍش ؿٟش٘ٚذاٖ آٖ خأٔٞ ٝؼتٙذ  ٚتٕٞ ٝیٗ دِیُ تٔ ٝف ْٟٛؿٟش٘ٚذی ٚ
ٔثاحث ٔشتٛى ت ٝآٖ ٓالل٘ ٝـاٖ داد ٜا٘ذ ٔ ٚؼایّی سا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس دادٜا٘ذ و ٝدس ایداد خأٔٝای تا
ؿٟش٘ٚذاٖ ٔٙوثي  ٚوٛؿا ،اثشٌزاس اػت» (صاسّ)120: 1389 ،
ٔف  ْٟٛؿٟش٘ٚذ  ٚؿٟش٘ٚذی اص ٔفاٞیٕی اػت و ٝاص دیشتاص تاؤٌ ٖٛٙشح تٛد ٚ ٜػیش تىأُ خٛد سا
دس ادٚاس  ٚخٛأْ ٔختّفً ،ی ٕ٘ٛد ٜاػت .ایٗ ٔف ْٟٛو ٝحاكُ ٔذ٘یت  ٚپیـشفت پایذاس خٛأْ تٛدٜ
اػت اص سٞیافت ٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛتٛػي ٔىاتة ٔختّف اختٕآی ،فّؼفی ،ػیاػی  ٚحمٛلی ٔٛسد تحث ٚ
تشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت .دس تشسػی ٌٔ ٚأِٔ ٝف ْٟٛؿٟش٘ٚذیٕٛٞ ،اس ٜیه آٔیختٍی  ٚساتٌ ٝتٍٙات ًٙتا
اخالق  ٚسٚاتي اخاللی ت ٝچـٓ ٔی خٛسدٔ .ف ْٟٛؿٟش٘ٚذی ٓال ٜٚتش صٔیٞٝٙای ػیاػی تش سٚاتي اخاللی
تیٗ آوای خأٔ٘ ٚ ٝیض ٔؼائُ ػٙتی ِ٘شی خأٔٝؿٙاػیٔ ،ثُ ؿشایي یٍاٍ٘ی ٕٞ ٚثؼتٍی اختٕآی٘ ،اُش
اػت .اخالق ٔذ٘یٕٞ ،چٙیٗ ٔؼتمیٕاً تا تغییشات ٛٞیتی  ٚتلٛساتی ٔشتثي اػت و ٝؿٟش٘ٚذاٖ ٘ؼثت تٝ
خٛد  ٚدیٍش ؿٟشٚا٘ذاٖ داس٘ذ.
 – 7طرح مسأله
ٌٔأِات خٕٔیتی-اختٕآی دالِت تش ایٗ داس٘ذ و ٝدس ػاَ ٘ 2008ؼثت تاالیی اص خٕٔیت تٚ ٝیظٜ
دس وـٛسٞای س ٚت ٝتٛػٔ ٝت٘ ٝماى ؿٟشی ٟٔاخشت وشدٜا٘ذ .ایٗ تذاٖ ٔٔٙاػت و ٝؿاخقٞای ؿٟش٘ـیٙی
تیؾ اص ٞش صٔا٘ی دس ٌزؿت ٝافضایؾ یافت ٝاػت .پیذایؾ چٙیٗ ٚهٔیتی ،خٛد تش ؿشایي التلادی ،اختٕآی
 ٚفشٍٙٞی خٛأْ تأثیش فشاٚاٖ تش خای ٌزاؿت ٝاػت؛ ت٘ ٝحٛی و ٝدس آٖ ،دس تؼیاسی اص خٛأْ اٍِٞٛای
ٔلشف  ٚاػتا٘ذاسدٞای ص٘ذٌی اختٕآی تؼیاس تغییش وشدٜا٘ذٌ.ؼتشؽ سٚص افض ٖٚؿاخق ؿٟش٘ـیٙی دس
ػٌح خٟاٖ ٔٛخة ؿذ ،ٜتؼیاسی اص اػتا٘ذاسدٞا ٔٔ ٚیاسٞای ٔشتٛى ت ٝؿٟش٘ٚذی تٔ ٝخاًش ٜافتذ؛ تٝ
٘حٛی و ٝدس آٖ أٙیت اختٕآی-التلادی  ٚحتی أٙیت ّٔی ٘یض دس اتٔاد ٔختّف ٔٛسد تٟذیذ لشاس ٌیشد.
ٓأُ ٕٓذ ٜچٙیٗ ٚهٔیتیٕٓ ،ذتاً افضایؾ خٕٔیت تٚ ٝیظ ٜدس وـٛسٞای س ٚت ٝتٛػًٔ ٝی دٞٝٞای اخیش
تٛد ٜاػت«.ؿٟش٘ٚذیٓ ،1وٛیت وأُ یه فشد دس خأٔ ،ٝتا تٕاْ حمٛق ٔ ٚؼؤِٚیتٞا اػت .ؿٟش٘ٚذی
داسای ٔاٞیت دٌٚا٘ ٝاختٕآی  ٚػیاػی اػتٔ .اٞیت اختٕآی ت ٝایٗ ٘ىت ٝاؿاس ٜداسد و ٝؿٟش٘ٚذاٖ
1. Citizenship

تحّیُ خأٔ ٝؿٙاختی ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی دا٘ـدٛیاٖ دا٘ـٍا ٜپیاْ ٘ٛس خشاػاٖ خٛٙتی
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چٍ ٝ٘ٛتایذ تا یىذیٍش تٔأُ وٙٙذ ،دس حاِی و ٝخٙث ٝػیاػی آٖ ت ٝتٔأُ ؿٟش٘ٚذاٖ تا دِٚت اؿاس ٜداسد.
ٌشچٞ ٝش د ٚخٙث ٝتشای یه ؿٟش٘ٚذ خٟت ٔـاسوت دس یه خأٔ ٝدٔٛوشات اػاػی ٞؼتٙذٌٔ ،أِات
ؿٟش٘ٚذی تٛٙٓ ٝاٖ یه فوای ٔیاٖ سؿتٝای صٔی ٝٙتحمیك دس ّٓ ْٛا٘ؼا٘ی  ٚاختٕآی سا تا تفىش دستاسٜ
تأثیشات آٖ پذیذ آٚسد ٜاػت»(ٔٛػٛی)113 :1391،
خزاتیت ؿٟش٘ٚذی كشفاً ت ٝخاًش ٔٙاتٔی ٘یؼت و ٝت ٝفشد ٔیسػا٘ذ .ؿٟش٘ٚذی ٕٛٞاس ٜیه ایذٜی
دٚخا٘ث ٚ ٝتٙاتشایٗ ،یه ایذٜی اختٕآی اػت .لاتُ تلٛس اػت و ٝیه خأٔ ٝتتٛا٘ذ تذ ٖٚتیاٖ سػٕی
حمٛق ت ٝدسػتی واس وٙذ أا ت ٝػختی ٔیتٛاٖ ٚخٛد یه خأٔ ٝا٘ؼا٘ی تاثثات سا تذٚ ٖٚخٛد حغ تٟٔذ
ٔیاٖ آوایؾ تلٛس وشد .تٙاتشایٗ حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔثٙای ٓاِی تشای اداس ٜأٛسا٘ؼاٖ ت ٝؿٕاس ٔیسٚد ٚ
ص٘ذٌی آٟ٘ا و ٝاص پیؾ تٚٝػیّ٘ ٝظادٔ ،زٞةً ،ثم ،ٝخٙؼیت یا كشفاً یىی اص ٛٞیتـاٖ تٔییٗ ٔیؿذ تٝ
ٚػیّ ٝؿٟش٘ٚذی تٔییٗ ٔیؿٛد ،چشاو ٝؿٟش٘ٚذی تیؾ اص ٞش ٛٞیت دیٍشی لادس اػت اٍ٘یض ٜػیاػی
اػاػی ا٘ؼاٖٞا سا ،و ٍُٞ ٝآٖ سا ٘یاص ت ٝسػٕیت ؿٙاختٝؿذٖ ٔی٘أذ ،اسها ٕ٘ایذ(ٚیّیاْ)1997 ،؛ ت٘ ٝمُ
اص ٞضاسخشیثی ٕٞ ٚىاس.)1390 ،
ؿٟش٘ٚذی دس حیات اختٕآی ا٘ؼاٖٞا ٞشٌض پذیذٜای ٚاحذ  ٚیىپاسچ٘ ٝثٛدٔٔ ٚ ٜا٘ی ٔتٔذدی سا تٝ
خٛد اختلاف داد ٜاػت .دس تح َٛتاسیخیٔ ،یتٛاٖ ٘خؼتیٗ ِٔاٞش ؿٟش٘ٚذی سا دس تیٗاِٟٙشیٗ  ٚدس
تٕذٖ ػٔٛش یافت (پیشاٖ 1380 ،ت٘ ٝمُ اص ؿیا٘ی .)40 :1388

دس س ْٚتاػتاٖ ؿٟش٘ٚذی دس ٔٔٙای وأالً خذیذ ،دیٍش تٓ ٝوٛیت دس دِٚت – ؿٟش ٚاتؼت٘ ٝثٛد  ٚتٝ
ًٛس لاتُ ٔالحِٝای افشاد خاسج اص آٖ ٔحذٚد ٜسا ٘یض دس تشٔیٌشفت(تشخٛسداسی ٕٞ ٚىاس.)40 :1387،
پغ اص فشٚپاؿی أپشاًٛس ی س ،ْٚإٞیت ؿٟش٘ٚذی تیؾ اص پیؾ واٞؾ یافت .وّیؼا خایٍضیٗ ٚفاداسی ٚ
ٞذایت اخاللی خأٔ ٝػیاػی ٌشدیذٔ .حٛسیت حمٛق تا ا٘تـاس آالٔی ٝحمٛق تـش  ٚؿٟش٘ٚذ دس 1979

تثثیت ٌشدیذ .دس تٌٗ ا٘مالب فشا٘ؼ« ،ٝتشداؿت ٘ٛیٙی اص ؿٟش٘ٚذی دس خذٔت تّٔ ٝت اص ًشیك ٕ٘ایؾ
فویّت ٔذ٘ی  ٚتٟٔذ ِ٘أی پذیذاس ٌشدیذ  ٚآصادی  ٚتشاتشی تا تشادسی تٛاْ ؿذ (فاِىغ-48 :1381 ،1
 .)47دس ٔشحّ ٝتٔذ ،پذیذ ٜخٟا٘یؿذٖ ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی ّٔی سا دٌشٌ ٖٛوشد  ٚتحٛالت ػاختاسی
ٕٟٔی سا تٚ ٝخٛد آٚسد .ایٗ تحٛالت ٔشصٞایی سا و ٝدِٚت تش آٖ ٔتىی تٛد٘ ،أـخق ػاخت ٚ
ؿٟش٘ٚذی سا تٔ ٝفٟٔٛی خٟا٘ی  ٚفشأّیتی تثذیُ وشد.
دس اٚاخش لشٖ تیؼتٓ ،پذیذ ٜخٟا٘ی ؿذٖٚ ،هٔیت ؿٟش٘ٚذی ّٔی سا ت ٝچاِؾ وـیذٜاػت .تا
ٚخٛدی و ٝلذٔت ؿٟش٘ٚذی خٟا٘ی ت ٝا٘ذیـٞٝای ػمشاى  ٚوا٘ت تاصٔیٌشدد ،أا ایٗ ایذ ٜتاس دیٍش تا
1.Faulks
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تحٛالت التلادی ،اختٕآی ،فشٍٙٞی  ٚػیاػی دٞٝٞای اخیش احیا ٌشدیذ .ت ٝتٔثیش تشایاٖ اع تش٘ش

1

( ،)1990تحٛالت ٕٓذ ٜدس ػاختاس خٟاٖ ٔٔاكش ،د ٚفشآیٙذ ٔتواد سا دس خٛد خای داد ٜاػت؛ اص یه ػٛ

ت ٝػٕت خٛدٔختاسی ٌٔٙمٝای ٔ ٚحّیٌشایی  ٚاص ػٛیی دیٍش ٔف ْٟٛلذستٕٙذ خٟاٌٖشایی ٔ ٚؼؤِٚیت-
ٞای ػیاػی خٟا٘ی وٕٞ ٝچٙاٖ ؿٟش٘ٚذی سا دس ٔٔشم تغییش  ٚتح َٛلشاس داد ٜاػت(تش٘ش)211: 1990،
دس دٚسٔ ٜذسٖ ٔاسؿاَ تا آٌای حمٛق ػٌٝا٘ ٝػیاػیٔ ،ذ٘ی  ٚاختٕآی  ٚدس دٚس ٜپؼأذسٖ تش٘ش تا
حمٛق ا٘ؼا٘ی ُٟٛس ؿٟش٘ٚذی خٟا٘ی سا ٌٔشح وشد ٜاػت (ؿیا٘ی.)42 :1388 ،
ؿٟش٘ٚذی دس ایشاٖ ،پذیذٜای ٘ ٚ ٛدس حاَ تحمك اػت  ٚتحمك وأُ آٖ ٘یاصٔٙذ پیؾ ؿشىٞا ٚ
اِضأات خاف اػت« .اكّیتشیٗ ٔاْ٘ تحمك وأُ ؿٟش٘ٚذی دس ایشاٖ سا ٔیتٛاٖ اص یه ػ ٛت ٝفمذاٖ ٔٙاتْ

 ٚفشكت ٞای اختٕآی دس ػٌح والٖ ٔشتٛى دا٘ؼت و ٝتش تٛإ٘ٙذی خأٔ ٝتشای پاػخٍٛیی ت٘ ٝیاصٞا ٚ
خٛاػتٞای آوای خٛد تاص ٔیٌشدد  ٚاص ػٛی دیٍش ت٘ ٝثٛد آٌاٞی  ٚؿٙاختٟٔ ،استٞای فىشی ٚ
ٔـاسوتیٚ ،هٔیت سفاٞی ٔٙاػةٓ ،ذْ ٔـاسوت  ٚحوٛس دس فٔاِیتٞای داًّٚثا٘ ّٛ٘ ٚ ٝاسصؽٞا ٚ
ٍ٘شؽ ٞای افشاد و ٝتش تٛا٘ایی آوای خأٔ ٝدالِت داسد .ؿٟش٘ٚذی ٚالٔی ،صٔا٘ی تشای افشاد خأٔ ٝتٝ
ًٛس تٕاْ تحمك ٔییاتذ و ٝصٔیٞٝٙای ٓیٙی  ٚرٙٞی آٖ دس خأٔ ٝفشا ٓٞؿٛد» (٘ٛسٚصی ٕٞ ٚىاس؛:1390
.)172
تًٛ ٝس وّی ،دس خأٔ ٝأشٚص ،سٚیىشد  ٕٝٞوـٛسٞای پیـشفت ٝدس خٟت احماق حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٚ
دٔٛوشاػی ٔذاسی اػت .تٓ ٝثاستیٛٔ ،لٔیت ٙٔ ٚضِت ٞش فشد دس خأٔٔ ٝذسٖ تٛٙٓ ٝاٖ ؿٟش٘ٚذ پزیشفتٝ
ؿذ ٜاػت ٚ ٚی اص حمٛلی تشخٛسداس اػت و ٝت ٝكٛست ٔذ ٚ ٖٚسٚؿٗ دس لٛا٘یٗ خٛأْ ٔزوٛس تـشیح
ٌشدیذ ٜاػت  ٚاص آٖ خّٕٔ ٝیتٛاٖ تٔ ٝـاسوت  ٕٝٞخا٘ث ٝآوای خأٔ( ٝتٛٙٓ ٝاٖ ؿٟش٘ٚذ) دس أٛس
خأٔ ٚ ٝتلٕیٓ ٌیشی دس ٔؼائُ ٔختّف دس حٛصٞ ٜای فش ،ًٙٞالتلاد ،اختٕاّ  ٚػیاػت اؿاس ٜوشددس
خٛأْ خٟاٖ ػ ٚ ْٛخٛأْ دس حاَ ٌزاس ،چٙیٗ سٚیىشدی ٘ؼثت ت ٝآوای خأٔ ،ٝؿىُ ٌشفت ٝاػت أا
تا س٘ٚذی آساْ پیؾ ٔیسٚد ٌ ٚا ٜتا تٛخ ٝت ٝؿشایي حاوٓ تش ایٗ خٛأْ ،تا ٔٛا٘ٔی تش ػش سا ٜتحمك آٖ
ٔٛاخٔ ٝیتاؿذ .اص آٖ خا و ٝوـٛس ایشاٖ ٘یض خضء خٛأْ دسحاَ ٌزاس اػت  ٚتحمك وأُ ٚهٔیت
ؿٟش٘ٚذی ٌّٔٛب ،تا ٘ملاٖٞایی ٕٞشا ٜاػتِ ،زا "ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی" تا تأویذ ٚیظ ٜتش الـاس تحلیُ

وشد ٚ ٜتًٛ ٝس اخق ،لـش "خٛا٘اٖ دا٘ـد "ٛتٛٙٓ ٝاٖ یه ٔؼأٌِٔ ٝشح  ٚهشٚست تشسػی دلیك ایٗ
ٔؼأِ ٝاصػٛی ٔحمك احؼاع ؿذ ٜاػت .تٙاتشایٗ ػٔی تش آٖ اػت ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی دا٘ـدٛیاٖ دا٘ـٍاٜ
پیاْ ٘ٛس خشاػاٖ خٛٙتی اص دیذٌا ٜخأٔ ٝؿٙاختی ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد.
1.Terner, B.S

تحّیُ خأٔ ٝؿٙاختی ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی دا٘ـدٛیاٖ دا٘ـٍا ٜپیاْ ٘ٛس خشاػاٖ خٛٙتی

55

 – 9پیطینه تحمیك

پیتش وٛتضیاٖ)2009(1دس پظٞٚـی تا ٓٛٙاٖ ٙٞداسٞای ؿٟش٘ٚذی :واٚؿی دس ٓٛأُ تٔییٗوٙٙذٜ
ٙٞداسٞا دس ػٌٛح ػیؼتٕی  ٚفشدی چٙیٗ ٘تایدی ٌشفتٙٞ ،داسٞای ؿٟش٘ٚذی ت ٝدِیُ تأثیش خذی آٟ٘ا
تش یىپاسچٍی اختٕآی ّٕٓ ٚىشد دٔٛوشاػی تایذ تٛٙٓ ٝاٖ تایؼتٝی اختٕآی دٔٛوشاػی دیذ ٜؿ٘ٛذٚ ،ی
ت ٝػشإ تشسػی ٓٛأّی سفتٝاػت و ٝدس إٞیت یافتٗ ٙٞداسٞا تشای افشاد خأٔ٘ ٝمؾ داؿتٝا٘ذ .اٚ
ٙٞداسٞای ؿٟش٘ٚذی سا ت ٝػٝدػت ٝتمؼیٓ ٔیوٙذ :ا٘ؼداْاختٕآیُٚ ،یفٔ ٝذ٘ی  ٚدسٌیشی ٔذ٘ی .وٛتشیاٖ
تا وٕه ٔتغیشٞای ػٌح ػیؼتٕی  ٚتأثیش آٟ٘ا تش ٙٞداسٞای ؿٟش٘ٚذی تٔ ٝمایؼ ٝوـٛسٞای ٔختّف تا ٓٞ
پشداخت ٝاػت  ٚتا وٕه ػٌٛح فشدی ٔتغیشٞای ٙٞداسی دس ٖٚوـٛسٞا سا تٛهیح داد ٜاػت٘ .خؼتیٗ
دػتاٚسد وٛتضیاٖ دس ایٗ واس پظٞٚـی ٔٔٙاداس دسآٔذٖ تٕایض ػٌٝا٘ ٝدسٔ ٖٚتغیش ٚاتؼت ٝتٛد ٜاػت٘ .تیدٝ
دیٍش ایٗ تٛد ٜاػت ؤ ٝتغیشٞای ٔؼتمُ تأثیشات یىؼا٘ی تِ ٝحاٍ تدشتی ،تش ػ ٝدػتٙٞ ٝداسی ٘ذاؿتٝا٘ذ
ٞ ٚش وذاْ تأثیشات ٔثثت ٙٔ ٚفی ٔتفاٚتی سٚی ٞش دػت ٝداؿتٝا٘ذ.

ػ٘ٛدا اصٔشِی)2010( 2دس پظٞٚؾ خٛد تا ٓٛٙاٖ ػشٔای ٝاختٕآی ٙٞ ٚداسٞای ؿٟش٘ٚذی :ساتٌٝای
ٔثٟٓ؟ساتٌ ٝػشٔای ٝاختٕآیٔ ،ـاسوت اختٕآی  ٚآتٕاداختٕآی ٌ ٚشایؾ تٙٞ ٝداسٞای ؿٟش٘ٚذی

(ٔـاسوت ،اػتمالَ فشدی ِٓ٘ ،اختٕآی ٕٞ ٚثؼتٍی اختٕآی) سا تشسػی وشدٜاػتً .ثك یافتٞٝای ا ٚتا
ٚخٛد ساتٌٔ ٝثثت اتٔاد ػشٔای ٝاختٕآی تش ٙٞداسٞای ٔـاسوت  ٚؿٟش٘ٚذی اختٕآی ،ساتٌ ٝآتٕاد ٚ
ٙٞداسٞای ِ٘ٓ اختٕآی  ٚاػتمالَ فشدی پیچیذٜتش تٛدٜاػت .تشاػاع ؿٛاٞذ ت ٝدػت آٔذ ،ٜافشادی تا
آتٕاد پاییٗ تش ت ٝدیٍش ؿٟش٘ٚذأٖ ،ثتٙی تش دیٍشی تٕٔیٓ یافت ٚ ٝآتٕاد تاالتش تٟ٘ ٝادٞای ػیاػی ،تیـتش تٝ
ٙٞداس ِ٘ٓاختٕآی لائُ تٛد٘ذ .ت ٝایٗ تشتیة تِ٘ ٝش ٔیسػذ و ٝافشاد تیآتٕاد تٔ ٝشدْٙٞ ،داس ِ٘ٓ
اختٕآی سا دلیماً ت ٝایٗ دِیُ تؼي دادٜا٘ذ وٕ٘ ٝیتٛاٖ ت ٝدیٍشاٖ تٕٔیٓیافت ٝآتٕاد وشد .پغ تایذ لذست
لٛا٘یٗ دِٚتی سا تاال تشد  ٚاص دِٚت حٕایت وشد .تذیٗ تشتیة آتٕاد ٙٞ ٚداس اػتمالَ فشدی ٘یض ساتٌٝای
ٔٙفیٞ ،شچٙذ هٔیفتش داؿتٝا٘ذ.
وافِ ٚ ٝیپ)2009(3ٝدس پظٞٚؾ خٛد تا ٓٛٙاٖ ٙٞداسٞای ؿٟش٘ٚذی دس اسٚپای ؿشلی ٔٔتمذ تٛد٘ذ وٝ

ٕٓٔٛاً دس پظٞٚؾٞای اختٕآی ،ؿٟش٘ٚذاٖ اسٚپای ؿشلی ػٌح پاییٗتشی اص دسٌیشی ػیاػی– ٔذ٘ی سا
٘ؼثت ت ٝاسٚپای غشتی  ٚآٔشیىا ٘ـاٖ دادٜا٘ذ .دس ٔماْ ًشح ٔؼأِ ٝایٗ ًٛس تیاٖ ؿذ ٜاػت و ٝتًٛٝس

ِ٘شی ایٗ تفاٚت تٛٙٓ ٝاٖ ٔاحلُ حوٛس چٙذ دٝٞای وٕ٘ٛیؼٓ دس ایٗ وـٛسٞای تٛكیف ؿذ ٜاػت أا
1.Peter Katzian
2.Sonja Ezmerli
3.HildCoffe& Van der Lippe
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واس تدشتی چٙذا٘ی پیشأ ٖٛپٙذاس خٛد ؿٟش٘ٚذاٖ اسٚپای غشتی اص ٙٞداسٞای ؿٟش٘ٚذی  ٚتٔشیف ایـاٖ اص
ؿٟش٘ٚذی خٛب ا٘داْ ٘ـذٜاػتِ .زا دس ایٙدا تٔشیف خٛد ؿٟش٘ٚذاٖ ،اص ؿٟش٘ٚذی خٛب دس  4وـٛس
اسٚپای ؿشلی یٔتی خٕٟٛسی چهٔ ،داسػتاِٖٟ ،ؼتاٖ  ٚاػّ٘ٛی ٔٛسد ٌٔأِ ٝلشاس ٌشفتٝاػت .پای ٝواس
٘ٛیؼٙذٌاٖ ایٗ ٔماِ ،ٝتٔشیف داِت ٖٛاص ٙٞداسٞای ٔثتٙی تش ُٚیف ٚ ٝدسٌیشی ؿٟش٘ٚذی تٛد ٜاػت٘ .تایح
حاكُ اص ایٗ پظٞٚؾ دس ٘ ّٝٞٚخؼت تفاٚت ٔٔٙاداس دس إٞیت ٙٞداسٞا سا دس وـٛسٞای ٔٛسد ٌٔأِٝ
٘ـاٖ ٔی دٞذ .ت ٝایٗ تشتیة و ٝؿٟش٘ٚذاٖ خٕٟٛسی چه ،وٕتشیٗ إٞیت سا تشای ٞش د ٚدػتٙٞ ٝداسٞا
لائُ تٛد٘ذ .ؿٟش٘ٚذاٖ ٔداسػتا٘ی ،تلٛیشی ػٙتی اص ؿٟش٘ٚذی داؿتٝا٘ذ ؤ ٝثتٙی تش تٔذ ُٚیف ٝؿٟش٘ٚذی
تٛد ٜاػت .ؿٟش٘ٚذاٖ اػّ٘ٛی تلٛیشی ٔذسٖتش  ٚتیـتش ٌٔٔٛف ت ٝدسٌیشی ؿٟش٘ٚذی داؿتٝا٘ذ ٟ٘ ٚایتاً دس
ٍ٘ا ٜؿٟش٘ٚذاٖ ِٟؼتا٘ی ٞش د ٚخٙث ٝداسای إٞیت تٛد ٜاػت.
(ؿیا٘ی)1388 ،دسپظٞٚؾ خٛد تا ٓٛٙاٖ تحّیّی تش ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی دس ؿٟش تٟشاٍٖ٘ :اٞی تش
ٔذیشیت ؿٟشی ،هٕٗ ٔشٚس تاسیخی تشٔف ْٟٛؿٟش٘ٚذی تا اػتٙاد ت ٝیافتٞٝای پظٞٚؾ ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی
دس ؿٟش تٟشاٖ سا تشسػی ٔیوٙذ .سٚؽ ٔٛسد اػتفاد ٜدس ایٗ پظٞٚؾ ،پیٕایؾ  ٚخأٔ ٝآٔاسی آٖ سا
ػاوٙیٗ  15ػاَ ت ٝتاالی ؿٟشتٟشاٖ ،تـىیُ ٔیدٙٞذ .تا سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی خٛؿٝای ا٘تخاب ؿذٜا٘ذً .ثك
تٔشیف ؿیا٘ی «ؿٟش٘ٚذی ٔٛلٔیت ٙٔ ٚضِتی اػت و ٝدس تشداس٘ذٔ ٜدٕ ٝٓٛحمٛق ُٚ ٚایف لا٘٘ٛی اػت ٚ
سفتاسٞایی دس ٔٛلٔیت لا٘٘ٛی  ٚؿشایي غیشسػٕی سا ؿأُ ٔیؿٛد» (ؿیا٘ی٘ .)11: 1388 ،تایح ت ٝدػت
آٔذ٘ ٜـاٖ ٔیدٞذ ؿٟش٘ٚذی تشای ٘ؼثت لاتُ تٛخٟی اص افشاد ٔٔٙاداس  ٚلاتُ دسن ٘ثٛد ٚ ٜآٌاٞی ٘ؼثت
تٝحمٛق ُٕٓ ،تُٚ ٝایف  ٚتشخٛسداسی اص احؼاع ؿٟش٘ٚذی تا ٓٛأُ تاصداس٘ذٜای دسخأٔٛٔ ٝاخ ٝاػت.
(ٞضاسخشیثی ٕٞ ٚىاس )1390،پظٞٚـی سا تا ٓٛٙاٖ آٌاٞی ص٘اٖ اص حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٛٓ ٚأُ ٔؤثش تش
آٖ ،ا٘داْ داد٘ذ .فشهیات تحمیك ؿأُ ٚخٛد ساتٌ ٝتیٗ ٔتغیشٞایی چٔ ٖٛیضاٖ حوٛس دس ٓشكٕٔٛٓ ٝی،
ٍ٘شؽ ت ٝحمٛق ؿٟش٘ٚذی ،پایٍا ٜاختٕآیٔ ،یضاٖ اػتفاد ٜاص سػا٘ٞٝای استثاى خٕٔی تا ٔیضاٖ آٌاٞی اص
حمٛق ؿٟش٘ٚذی تذٚیٗ ٌشدیذ .خأٔ ٝآٔاسی ایٗ پظٞٚؾ ؿأُ وّی ٝص٘اٖ ؿاغُ دس ؿٟشداسی تٟشاٖ
تٛد٘ذ و ٝتا سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی خٛؿٝای ا٘تخاب ؿذ ٜتٛد٘ذ .دسٟ٘ایت آ٘اٖ ت ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ٘ذ وٝ
«ؿٟش٘ٚذی  ٚفش ًٙٞؿٟش٘ٚذی ٔحلٔ ٚ َٛحُٕ تٟٔذ ٔ ٚؼؤِیتپزیشی ٓٙاكش ٔختّف خأٔٝ
(دِٚت،حٛص ٜخلٛكی  ٚحٛصٕٔٛٓ ٜی) اػت؛ وٕٞ ٝا٘ا آوای خأٔٔ ٝذ٘ی سا تـىیُ ٔیدٙٞذ ،یٔٙی
افشاد ٟ٘ ٚادٞایی و ٝداسای حك ٟٔ٘ ٚذات ٔٔیٙی ٞؼتٙذ» (ٞضاسخشیثی ٕٞ ٚىاس)17 :1390 ،
(صاسّ )1389 ،پظٞٚـی تا ٓٛٙاٖ سفتاسٞای ؿٟش٘ٚذی دس خأٔ ٝدیٙی ،ا٘داْ داد .أٔ ٚتمذ اػت «دس
تحث ؿٟش٘ٚذی آ٘چ ٟٓٔ ٝتِ٘ ٝش ٔیآیذ ،اتٔاد سفتاسی آٖ اػت»(صاسّ .)119 :1389 ،تشاػاع یافتٞٝای ایٗ
پظٞٚؾ دس ٔت ٖٛدیٙی اػالٔی تشای سفتاسؿٟش٘ٚذاٖ ٔؼّٕاٖ دس خأٔ ٝدیٙی اتٔاد ٔ ٚؤِفٞٝایی ٔٔشفی
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ؿذٜا٘ذ و ٝدسكٛست ُٕٓ ت ٝآٟ٘ا ٟ٘ ٚادی ٝٙؿذ٘ـاٖ دس ص٘ذٌی اختٕآی تـشٔ ،یتٛاٖ د٘یایی صیثا سا تٝ
ا٘تِاس ٘ـؼت و ٝدس آٖ ًٔٓ ص٘ذٌی ػآِ احؼاع ؿٛد.
 - 4چهارچوب نظری تحمیك
چٟاسچٛب ِ٘شی ایٗ تحمیك تشاػاع آساء خأٔٝؿٙاعاٍّ٘یؼی آ٘ت٘ٛیٌیذ٘ض دس ِ٘ش ٌشفتٝؿذ ٜاػت.
ٔم ِٝٛؿٟش٘ٚذی دس آساء ٌیذ٘ض ٔثُ  ٕٝٞپذیذٜٞای اختٕآی دیٍش تا تٛخ ٝت ٝتأثیش ٔتماتُ ٓٛأُ
ػٌح خشد  ٚوالٖ تحّیُ ٔیؿٛد .ؿٟش٘ٚذی دس تشداس٘ذ ٜحمٛق ٔ ٚؼؤِٚیتٞا دس ص٘ذٌی اختٕآی اػت،
ایذٜای و ٓٞ ٝآتثاس فشد سا ت ٝسػٕیت ٔیؿٙاػذ  ٓٞ ٚت ٝؿشایي اختٕآیای و ٝفشد دس آٖ دػت ت ٝوٙؾ
ٔی ص٘ذ ،تٛخ ٝداسد .اص ایٗ س ٚؿٟش٘ٚذی ٔثاَ ٓاِی اص آٖ چیضی اػت وٌ ٝیذ٘ض آٖ سا «دٌٚاٍ٘ی ٓأُ ٚ
ػاختاس» ٘أیذ ٜاػتٌ .یذ٘ض دس آثاسؽ ٛٞیت ؿخلی ٔذسٖ سا ٔٛسد تحّیُ لشاس داد ٚ ٜفشآیٙذ ٛٞیتیاتی
دس دٚساٖ ٔذسٖ سا تاتٛخ ٝت ٝتأثیشات ٔتماتُ  ٚدٚػٛی ٝافشاد  ٚػاختاسٞای اختٕآی تثییٗ وشد ٚ ٜتالؽ
ٔیوٙذ و ٝتش ؿىاف ٔیاٖ فشد  ٚخأٔ ٝیا وٙؾ  ٚػاختاس فایك آیذ.
یىی اص ٔوأیٙی و ٝخایٍإٟٔ ٜی دس ا٘ذیـٌ ٝیذ٘ض داسدٔ ،ف ْٟٛتاصا٘ذیـی اػت و ٝا ٚآٖ سا ٓٙلش
راتی خأٔٔ ٝذسٖ ٔیدا٘ذِٛٙٔ .س ٚی اص تاصا٘ذیـی ،1حؼاػیت  ٚتأثیشٌزاسی تیـتش حٛصٜٞای فٔاِیت
اختٕآی  ٚتدذیذِ٘ش ٔذا ْٚدس سٚؽٞا ٍ٘ ٚشؽٞا تشاػاع اًالٓات یا دا٘ؾٞای ٘ٛیٗ اػت .ایٗ
تاصتاتٙذٌی  ٚتدذیذِ٘شٞای ٔذا ْٚتش ٔف« ْٟٛخٛد» تأثیش ٔیٌزاسد« .خٛد» ٘یض ٔا٘ٙذ صٔیٞٝٙای ٟ٘ادیٗ
ٚػیْتشی و ٝخٛد دس آٟ٘ا تحمك ٔییاتذ تً ٝشصی تاصا٘ذیـا٘ ٝػاخت ٚ ٝپشداختٔ ٝیؿٛد.
تِ٘ ٝش ٌیذ٘ض الصْ اػت تشای دػتیاتی ت ٝیه خأٌّٔٛٔ ٝب  ٚدٔٛوشاتیه ٔیاٖ ػ ٝدػتٛٓ ٝأُ
تٔادَ تشلشاس ؿٛدٞ .شٌا ٜایٗ ػ ٝدػتٛٓ ٝأُ اص تٔادَ خاسج ؿ٘ٛذ ،خأٔ ٝتا ٔـىُ ٔٛاخٔ ٝیؿٛد .ا:َٚ
تشای ٞذایت  ٚتٛػٔ ٝاختٕآی تایذ دِٚت تاوفایتی ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ .د :ْٚیه التلاد ٔثتٙی تش تاصاس٘ ،یاص
اػت و ٝت ٝحذ وافی لٛی تاؿذ و ٝت ٝوأیاتی التلادی ٔٔم َٛتشػذ .ػ ،ْٛتًٛ ٝس لٌْ ت ٝخأٔٔ ٝذ٘ی
٘یاص اػت  ٚتذ ٖٚآٖ ٕ٘یتٛاٖ دٓ ٚأُ دیٍش سا ٔتٔادَ وشد .تذ ٖٚخأٔٔ ٝذ٘ی ٕ٘یتٛاٖ فشًٙٞ

دٔٛوشاتیه سا استما داد (ٌیذ٘ض .)123 :1379 ،2دس ایٙدا ٘مٌ ٝآغاص تشای ٌیذ٘ض ،ػٙدؾ دسػت ٔاٞیت
فشدٌشایی دس خأٔ ٝو٘ٛٙی اػت .تش ایٗ اػاع فشدٌشایی تا خٌْٕشایی ٔتواد دا٘ؼتٕ٘ ٝیؿٛد .دس خٟاٖ
تاصا٘ذیـاٌ٘ ٝیذ٘ض ،یه فشد تایذ اص دسخٔٔ ٝیٙی اص خٛدٔختاسی تشخٛسداس تاؿذ تا تتٛا٘ذ ادأ ٝحیات تذٞذ
 ٚتشای خٛد ص٘ذٌی وٙذ .ایٗ ٔؼأِ ٝسا تایذ تٛٙٓ ٝاٖ یه ٘ ّٛخٛدٔختاسی آؿتیخٛیا٘ٚ ٚ ٝاتؼتٍی ٔتماتُ
1.Reflexivity
2.Giddens
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دس ٓشكٞٝای ٌ٘ٛاٌ ٖٛص٘ذٌی اختٕآی دس ِ٘ش آٚسد .ایٗ خٛدٔختاسی آؿتیخٛیا٘ ٝدس پاسٜای حمٛق ٚ
تىاِیف ٔـخق ٔٔٙی پیذا ٔیوٙذ.
ت ٝتاٚس ٌیذ٘ض ،ص٘ذٌی اختٕآی أشٚصیٗ ٓال ٜٚتش تاصتاتٙذٌی ٟ٘ادیٗ خٛد ،تا فشآیٙذٞایی اص
ػاصٔا٘ذٞی ٔدذد صٔاٖ  ٚفوا ٔـخق ٔیؿٛد .فشآیٙذٞایی وٕٞ ٝشا ٜتا ٌؼتشؽ سٚؽٞای تىٝتشداسی

1

ُٕٓ ٔیوٙذِٛٙٔ .س ٌیذ٘ض اص سٚؽٞای تىٝتشداسی ،سٚؽٞایی اػت و ٝسٚاتي اختٕآی سا اص لیذ  ٚتٙذ
ٚیظٌیٞای ٔحّی ٔیسٞا٘ذ  ٚآٟ٘ا سا دس فٛاكُ صٔاٖ ،فوایی دٚس دػت اص ٘ ٚ ٛتا صٔیٞٝٙای اختٕآی
دیٍشی تشویة ٔیوٙذ .ػاصٔا٘ذٞی ٔدذد صٔاٖ  ٚفوا تش ػاختىاسٞای تىٝتشداسیٔ ،ختلات ٟ٘ادیٗ تدذد
سا سیـٝداستش ٔیوٙذ ٔ ٚحتٛا ٔ ٚاٞیت ص٘ذٌی سٚصٔش ٜسا تغییش ؿىُ ٔیدٞذ (ٌیذ٘ض.)17 :1387 ،
تدذد و ٝتِ٘ ٝش آٛ٘ ،ٚی ِ٘ٓ اختٕآی پغ اص ِ٘اْٞای ػٙتی اػت ،تا تغییش ؿىُ فوا  ٚصٔاٖ دس
تشویة تا سا ٚ ٜسٚؽٞای تىٝتشداسی ،ص٘ذٌی اختٕآی سا اص حیٌ٘ ٝفٛر احىاْ  ٚتىاِیف  ٚوشداسٞای اص
پیؾ تٔییٗؿذ ٜدٚس وشدٜاػت .ایٗ دس ٚالْ تافت وّی خلّت تاصا٘ذیـا٘ ٝفشاٌیشی اػت وٓ ٝأُ پٛیایی
ٟ٘ادٞای ٓلش ٔذسٖ اػت.
خأٔٝؿٙاع ٔذسٖ ،تی.اذٔ.اسؿاَ آغاصٌش سٚیىشد خأٔٝؿٙاػی تاسیخی ؿٟش٘ٚذی اػت (تٛػّی ٚ
2

ٕٞىاس .)37 :1383 ،حُ چاِؾ ٚخٛد ًثمات اختٕآی  ٚتفاٚتٞای ًثماتی اص ػٛیی  ٚهشٚست تمٛیت
تٟٔذات اختٕآی ػیاػی  ٕٝٞآوای خأٔ ٝتِ٘ ٝاْ اختٕآی اص ػٛیی دیٍش دس ًشح ِ٘شی ٝؿٟش٘ٚذی
ٔاسؿاَ تحث ؿذ ٜاػت .اص دیذٌأ ٜاسؿاَ ،ؿٟش٘ٚذی ٘ٓٛی ٔٙضِت اختٕآی اػت و ٝخأٔ ٝآٖ سا تٝ
تٕاْ آوایؾ آٌاء ٕ٘ٛد ٜاػت  ٚتٛٔ ٝخة آٖ تٕاْ آِاء اص خایٍا ٜحمٛق ُٚ ٚایف تشاتش و ٝتٛػي
لا٘ ٖٛحٕایت  ٚتثثیت ؿذ ٜتشخٛسداس٘ذٔ .اسؿاَ ایٗ حمٛق سا ت ٝػ ٝدػتٝی حمٛق ٔذ٘ی(حك
تشخٛسادسی اص آصادی تیأٖ ،اِىیتٔ ،زٞة ٓ ٚمیذ ،)ٜحمٛق ػیاػی (حك تشخٛسداسی اص سأیٓ ،وٛیت ٚ
ٔـاسوت ػیاػی)  ٚحمٛق اختٕآی (حك تشخٛسادسی اص سفا ،ٜخذٔات اختٕآی ،اؿتغاَ ،آٔٛصؽ ،أٙیت
 ٚتأٔیٗ اختٕآی) تمؼیٓتٙذی ٔیوٙذ (ٕٞاٖ .)40:
تِ٘ ٝش ٔاسؿاَ ،خأٔٝؿٙاػی تاسیخی ؿٟش٘ٚذی دس غشب ٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝتٛٔ ٝاصات ٌؼتشؽ
ٟ٘ادػاصیٞا  ٚتؼتشػاصیٞای حمٛلی ،ػیاػی  ٚاختٕآی ٔا ؿاٞذ ؿىٌُیشی ػ ّٛ٘ ٝت ٟٓپیٛػت ٝاص
ؿٟش٘ٚذی یٔ ٙی ٔذ٘ی ،ػیاػی  ٚاختٕآی ٞؼتیٓ .دس ػذٞ ٜفذٞ ٚ ٜدذ ،ٜتا تح َٛدس ِ٘اْ حمٛلی ٚ
دػتشػی ت ٝدادٌاٞ ٜا  ٚحك تشخٛسداسی اص لواٚت ٓادال٘ٙٔ ٚ ٝلفا٘ ،ٝؿٟش٘ٚذی ٔذ٘ی ؿىُ ٌشفت ٝاػت.
1.Disembodying
2.T.H. Marshall
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دس ػذٞ ٜدذٛ٘ ٚ ٜسد٘ ٜیض ٟ٘ادػاصیٞای دٔٛوشاتیه  ٚتثثیت پاسِٕاٖٙٔ ،دش ت ٝتٛػٔ ٝحمٛق ػیاػی ٚ
ؿٟش٘ٚذی ػیاػی ،یٔٙی حك ٍٕٞا٘ی تشخٛسداسی اص سأی ٓ ٚوٛیت دس اختٕآات ٔ ٚـاسوت ػیاػی
ؿذ ٜاػت ٟ٘ ٚایتاٌ تا پیذایؾ دِٚت سفا ٜدس ػذ ٜتیؼتٓ ،حك ؿٟش٘ٚذی اختٕآی ،یٔٙی تشخٛسداسی اص سفاٜ
ٍٕٞا٘ی پذیذ آٔذ ٜاػتٔ( .اسؿاَ  1994ت٘ ٝمُ اص تٛػّی ٕٞ ٚىاس.)1383 :

طا٘ٛػىی 1تا تؼي ِ٘شیٔ ٝاسؿاَ ،ؿٟش٘ٚذی سا ٓوٛیت فٔاَ افشاد دس لّٕش ٚدِٚت – ّٔت دا٘ؼت ٝوٝ

تٛٔ ٝخة آٖ ؿٟش٘ٚذاٖ اص حمٛق  ٚتٟٔذات تشاتش تشخٛسداس٘ذٚ .ی ٕٞچٔ ٖٛاسؿاَ ت ٝتٔذ حمٛلی
ؿٟش٘ٚذی تٛخ ٝتیـتشی داؿت ٝاػت .تِ٘ ٝش طا٘ٛػىی ،حمٛق ؿٟش٘ٚذی حمٛلی ٞؼتٙذ وٌ ٝشٜٞٚای
ٔختّف اص آٟ٘ا حٕایت ٔیوٙٙذ  ٚتٛػي دِٚت تثثیت  ٚتاییذ ٔیؿ٘ٛذ  ٚداسی هٕا٘ت اخشاییا٘ذٚ .ی ت-ٝ
ًٛس وّی چٟاس ٘ ّٛحمٛق لا٘٘ٛی ،ػیاػی ،اختٕآی  ٚحمٛق ٔـاسوت سا اص ٔ ٓٞتٕایض ٔیوٙذ
(خا٘ٛػىی.)28 :1998 ،
اٌشچٔ ٝاسؿاَ اٍِٛی ٔـشٓٚیت حمٛق ؿٟش٘ٚذی سا تا تأویذ تا ٚهٔیت ػیاػی  ٚاختٕآی خأٔٝ
اٍّ٘یغ تشػیٓ ٕ٘ٛد ،ٜأا ِ٘شیٚ ٝی تٛػي دیٍش خأٔٝؿٙاػاٖ ٕٞچ ٖٛتشایاٖ تش٘ش(ٛٔ )1986سد تٟش-ٜ
تشداسی لشاس ٌشفت ٚ ٝتمٛیت ؿذ ٜاػت.
 - 1روش تحمیك

2

سٚؽ ٔٛسد اػتفاد ٜدس ایٗ تحمیك ،تٛكیفی پیٕایـی ٔیتاؿذٚ .احذ تحّیُ فشد  ٚخأٔ ٝآٔاسی
ٓثاستا٘ذ اص وّی ٝدا٘ـدٛیاٖ ٔمٌْ واسؿٙاػی دا٘ـٍا ٜپیاْ٘ٛس دس اػتاٖ خشاػاٖ خٛٙتی و ٝدس ػاَ
تحلیّی ٔ 91-92ـغ َٛتحلیُ تٛدٜا٘ذ .تٔذاد ایٗ دا٘ـدٛیاٖ ٘ 6992فش اػت .تش اػاع فشٔ َٛوٛوشاٖ
حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛخأٔ ٝآٔاسی ٘335فش ت ٝدػت آٔذ .تا تٛخ ٝت ٝاٞذاف تحمیك ٚ ٚیظٌیٞای خأٔ ٝآٔاسی ،اص
سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تلادفی ًثمٝتٙذی ؿذ ٜاػتفاد ٜؿذ ٜاػت.
دس ایٗ تحمیك ،خأٔ ٝدا٘ـدٛیاٖ ت ٝدً ٚثم ٝصٖ ٔ ٚشد تمؼیٓ ؿذ٘ذ .اص داخُ ٞشًثم ٝافشادی تش
حؼة ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تلادفی ا٘تخاب ؿذ٘ذ .اصآ٘دا وٞ ٝذف ٔمایؼ ٝایٗ دٌ ٚش ٜٚدس ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش
ؿٟش٘ٚذی تٛد ٜاػت ،دس٘تیدٌٕٝ٘ٛ٘ ٝیشی تلادفی ًثمٝتٙذی ؿذ٘ ٜأتٙاػة تىاس ٌشفت ٝؿذ ٜاػت تا اص
ًشیك افضٚدٖ تش ػ ٟٓدا٘ـدٛیاٖ پؼش ،اص ِ٘ش حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛالصْ تشای تشسػی ٔمایؼٝای ٔـىّی پیؾ ٘یایذ.
 ٚتشای ٌشدآٚسی اًالٓات ،اص پشػـٙأٔ ٝلاحث ٝایاػتفاد ٜوشدیٓ.
1.Janoski
2.Survey
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آتثاس تحمیك ٘یض ،تشاػاع آتثاس ػاص ٜتشآٚسد ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ سٚایی تحمیك تشاػاع خذَٚ
آِفای وش٘ٚثاخ تشای ٔتغیشٞای تاصا٘ذیـی ٌ ٚشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی  0/78ت ٝدػتآٔذ.
 - 6فرضیات تحمیك
ٞشخٔ ٝیضاٖ ٘ٛا٘ذیـی تاالتش تاؿذ پغ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی استماء ٔییاتذ.
تیٗ ٔتغیش خٙغ ٔ ٚیضاٖ تاصا٘ذیـی ساتٌٚ ٝخٛد داسد.
تیٗ ٔتغیش خٙغ ٌ ٚشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی ساتٌٚ ٝخٛد داسد.
فشهیٞٝای ٔشتثي تا ٔتغیشٞای ػاختاسی (صٔیٝٙای):

ٞ-شچ ٝپایٍا ٜاختٕآی– التلادی تاالتش تاؿذ پغ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی ٘یض استماء

ٔی یاتذ.
تیٗ ٔحُ ػى٘ٛت ٔ ٚیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی ساتٌٚ ٝخٛد داسد. – 2تعریف متغیرهای اصلی تحمیك
دس ایٗ لؼٕت ٔتغیشٞای اكّی ایٗ پظٞٚؾ تٔشیف ٔیؿ٘ٛذٔ .فاٞیٓ اكّی ٓثاستٙذ اصٌ :شایؾ تٝ

حمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی ،تاصا٘ذیـی ،پایٍا ٜاختٕآی – التلادی.
-5-2گرایص ته حموق تراتر ضهروندی

تش ٔثٙای تٔاسیف  ٚاػٙاد حمٛلی ،حمٛق ؿٟش٘ٚذی تش ٔدٕ ٝٓٛحمٛق دس اتٔاد ٔذ٘ی ،ػیاػی،
اختٕآی ،فشٍٙٞی  ٚخٙؼیتی اػتٛاس اػت .حمٛق ٔذ٘ی تش آصادیٞای فشدی تأویذ داسد  ٚاص ِٔٙشی خاف
تیاٍ٘ش ٔٙاصٓ ٝتاسیخی ّٓی ٝلذست خٛدوأ ٝپادؿاٞی ٔ ٚؼتثذاٖ ٞؼتٙذ .حمٛق اختٕآی ،تخؾ اػاػی
ؿٟش٘ٚذی دس «ٔذَ اختٕآی ویٙضی» دس اٚج س٘ٚك ػشٔایٝداسی دس ػاَٞای  1970-1945تٛد ٜاػت .دس
لاِة ایٗ حمٛق٘ ،یاص ت ٝاػتا٘ذاسٞای اختٕآی – التلادی تشای تأٔیٗ ٔـاسوت ػیاػی هشٚسی تِ٘ ٝش

ٔیسػذ .ت ّٛٙلٔٛی– فشٍٙٞی فضایٙذٜای و ٝتا خٟا٘ی ؿذٖ ٕٞشاٜاػت ،حمٛق فشٍٙٞی سا ت ٝخضیی
هشٚسی تشای ؿٟش٘ٚذی تثذیُ وشد ٜاػت .ایٗ حمٛق ؿأُ ٔٛاسد صیش اػت :حك حفَ صتاٖٞا  ٚفشًٙٞ
الّیت ،حك داؿتٗ ػٙتٞا  ٚؿیٜٞٛای ٔتفاٚت ص٘ذٌی (دس داخُ چاسچٛب ٕٓٔٛی لا٘ ٖٛو ٝتش تٔلة
فشٍٙٞی ٔثتٙی ٘یؼت) ،دػتیاتی وأُ ت ٝصتاٖ  ٚفش ًٙٞاوثشیت .حمٛق خٙؼیتی تش ٔحٛس «حزف ٞشٌٝ٘ٛ
تثٔین ّٓی ٝص٘اٖ» ٌٔشح ؿذ ٜاػت .حمٛق خٙؼیتی دس اتٔاد اختٕآیٔ ،ذ٘ی ،التلادی  ٚػیاػی تشای
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سفْ تثٔین اص ص٘اٖ دس ِ٘ش ٌشفتٔ ٝیؿٛد (واػتّض ٕٞ ٚىاس .)216-217 :1383 1دس ایٗ ٌٔأِ ،ٝتشسػی
ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی دس اتٔاد ٔذ٘ی ،ػیاػی ،اختٕآی ،فشٍٙٞی خٙؼیتی ٔٛسد ِ٘ش اػت.
-7-2میسان تازاندیطی

ِٔٛٙس اص تاصا٘ذیـی حؼاػیت  ٚتأثیشپزیشی تیـتش حٛصٞ ٜای فٔاِیت اختٕآی  ٚتدذیذ ِ٘ش ٔذاْٚ
دس سٚؽٞا ٍ٘ ٚشؽٞا تشاػاع اًالٓات یا دا٘ؾ ٘ٛیٗ اػت  .تاصا٘ذیـی ٓٙلش تٙیا٘ی تدذد اػت  .ایٗ
تاصا٘ذیـی  ٚتدذیذ ِ٘شٞای ٔذا ْٚتش ٔف ْٟٛخٛد ٘یض تأثیش ٔیٌزاسد  .دس ٔذس٘یتٔ ٝتاخش ٔف ْٟٛخٛد ٕٞا٘ٙذ
صٔیٞ ٝٙای ٟ٘ادیٗ ٚػیٔی و ٝخٛد دس آٟ٘ا تٙاتشایٗ تاصا٘ذیـیٌ ،فتٍٛی فشد تا خٛیـتٗ یا تا تحمك ٔییاتذ
تً ٝشصی تاصا٘ذیـا٘ ٝػاختٔ ٝیؿ٘ٛذ)ٌیذ٘ض)81 :1378 ،
-9-2پایگاه اجتماعی– التصادی
پایٍا ٜاختٕآی ٔٛلٔیتی اػت و ٝفشد یا ٌش ٜٚدس یه ِ٘اْ اختٕآی دس ٔمایؼ ٝتا دیٍشاٖ داسد ٚ
تٔییٗ وٙٙذ ٜحمٛق ُٚ ٚایف ا٘ؼاٖٞا ٌ ٚشٜٞٚای اختٕآی اػت .پایٍأ ٜثٙاٞایی چ ٖٛآٔٛصؽ ،ثشٚت ٚ
دسآٔذ داسد (ػاسٚخا٘ی )175 :1375تِ ٝحاٍ ّٕٓیاتی ،تشای ػٙدؾ  ٚتٔییٗ پایٍا ٜاختٕآی التلادی
پاػخٍ ٛاص ٌٛیٞٝای تحلیالت پذس ٔ ٚادس ،ؿغُ پذس ٔ ٚادس  ٚدسآٔذ تمشیثی خا٘ٛاد ٜدس ٔا ٜاػتفاد ٜؿذٜ
اػت.
 – 8یافتههای تحمیك

 دس ایٗ تحمیك 35/7دسكذ اص پاػخٍٛیاٖ سا ٔشداٖ 64/3 ٚدسكذ اص آٟ٘ا سا ص٘اٖ تـىیُ دادٜا٘ذ.

 اص ِ٘ش ٌش ٜٚػٙی تیـتش پاػخٍٛیاٖ  57/6دسكذ سا افشاد تیٗ 20تا 24ػاَ  ٚوٕتشیٗ آٟ٘ا 1/1
دسكذ  35ػاَ ت ٝتاال تـىیُ دادٜا٘ذ.

 اص ِ٘ش ٚهٔیت تأ 29/2 ُٞدسكذ ٔتأّٞیٗ  70 ٚدسكذ پاػخٍٛیاٖ سا ٔدشدیٗ تـىیُ ٔیدٙٞذ

و ٝدا٘ـدٛیاِٖ ٔدشد تیـتشیٗ فشاٚا٘ی سا داسا ٞؼتٙذ.
 اص ِ٘ش ٔحُ ػى٘ٛت 31/1دسكذ دس ٔشوض اػتاٖ20/9 ،دسكذ دس ؿٟشػتاٖ23/3 ،دسكذ دس ؿٟش
24/1 ٚدسكذ دس سٚػتا ػاوٗ تٛدٜا٘ذ.

 تحلیالتِ پذساِٖ  50/7دسكذ اص پاػخٍٛیاٖ ،اتتذایی  ٚپاییٗتش اػت .تیـتشیٗ فشاٚا٘ی ٔشتٛى تٝ

تحلیالت اتتذایی اػت و 33 ٝدسكذ سا ؿأُ ٔیؿٛد .تحلیالت ٔادساِٖ  33دسكذ اص پاػخٍٛیاٖ،
1.Castel & et al

فلّٙأٌٔ ٝأِات خأٔٝؿٙاختی خٛا٘اٖ/ػاَ پٙدٓ /ؿٕاس ٜپا٘ضدٓٞ
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اتتذایی  ٚپاییٗتش اػت .تیـتشیٗ فشاٚا٘ی ٔشتٛى ت ٝتحلیالت اتتذایی اػت و 24/9 ٝدسكذ سا ؿأُ ٔی-
ؿٛد.

 اص ِ٘ش ٚهٔیت اؿتغاَ پذس  55دسكذ ؿغُ آصاد  ٚوٕتشیٗ آٟ٘ا  8/6دسكذ تاص٘ـؼتٞ ٝؼتٙذ .اص

ِ٘ش ٚهٔیت اؿتغاَ ٔادس اوثش آٟ٘ا 83/4دسكذ خا٘ ٝداس  ٚوٕتشیٗ آٟ٘ا 0/8دسكذ تاص٘ـؼت ٝتٛدٜا٘ذ.

 اص ِحاٍ سؿت ٝتحلیّی پاػخٍٛیاٖ 61/4دسكذ سؿت ّْٛٓ ٝا٘ؼا٘ی13/1 ،دسكذ سؿت ّْٛٓ ٝپای،ٝ

21/7دسكذ سؿت ٝفٙی سا داس٘ذ.

 اص ِ٘ش ٚهٔیت اؿتغاَ اوثش پاػخٍٛیاٖ 88/7دسكذ دا٘ـد0/3 ٚ ٛدسكذ یٔٙی وٕتشیٗ آٟ٘ا
ػشتاص ٞؼتٙذ.
 اص ِ٘ش ٔیضاٖ دسآٔذ خا٘ٛاد٘ ٜیض تیـتشیٗ ٔیضاٖ 39/4دسكذ ٔشتٛى ت ٝدسآٔذ ٞ700ضاس تٔٛاٖ تٝ

تاال  ٚوٕتشیٗ  2/1دسكذ دسآٔذ صیش ٞ100ضاس تٔٛاٖ داس٘ذ.

 اص ِ٘ش ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق ؿٟش٘ٚذی اًالٓات تذػت آٔذ ٜػٌح ٔتٛػي 61/7دسكذ،

37/5دسكذ ػٌح تاال 0/8 ٚدسكذ ػٌح پاییٗ ٌشایؾ سا ٘ـاٖ داد.
 - 3آزمون فرضیات تحمیك
آزمون فرضیه 5
تیٗ ٔیضاٖ تاص ا٘ذیـی ٔ ٚیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی ساتٌٔ ٝؼتمیٓ ٚخٛد داسد.
اص آ٘دایی و ٝػٌح ػٙدؾ ٔتغیشٞای ٔٛسد تشسػی فاكّ ٝای تٛدِ ٜزا اص آصٔ ٖٛسٌشػی ٖٛخٌی ػادٜ
ٔذَ ٕٞضٔاٖ اػتفاد ٜؿذ ٜاػت.
جدول ضماره  -5معناداری مدل رگرسیون ترای پیص تینی تاز اندیطی
ٔذَ

ٔدٕٔ ّٛدزٚسات

Df

ٔیاٍ٘یٗ ٔدزٚسات

آٔاسFٜ

ٔمذاس احتٕاَ

سٌشػیٖٛ

2791/59

1

2781/59

53/64

0/000

تالی ٔا٘ذٜ

19305/72

371

52/03

وُ

22097/31

372

دس ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد تشسػی ،هشیة ٕٞثؼتٍی تیٗ تاصا٘ذیـی تا حمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشاتش تا 0/35
اػت .تٓ ٝثاستی ،تا تٛخ ٝتٔ ٝدزٚس  Rتٔذیُ ؿذ ،ٜحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی لادس اػت  0/12تغییشات تاص
ا٘ذیـی دا٘ـدٛیاٖ سا تثییٗ وٙذ .تاتٛخ ٝت ٝخذٙٔٔ َٚاداسی ٔذَ سٌشػی ٖٛچٔ ٖٛمذاس احتٕاَ یا ػٌح
ٔٔٙاداسی ت ٝدػت آٔذ ٜوٕتش اص  0/01اػت ،تٙاتشایٗ ٘تایح ت ٝدػت آٔذ ٜلاتُ تٕٔیٓ ت ٝخأٔٔ ٝیتاؿذ ،تٝ
ٓثاستی فشهی ٝپظٞٚؾ پزیشفتٔ ٝیؿٛد.
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تحّیُ خأٔ ٝؿٙاختی ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی دا٘ـدٛیاٖ دا٘ـٍا ٜپیاْ ٘ٛس خشاػاٖ خٛٙتی
 -9آزمون فرضیه 7
تیٗ خٙؼیت ٔ ٚیضاٖ تاصا٘ذیـی ساتٌٚ ٝخٛد داسد.

اص آ٘دایی و ٝػٌح ػٙدؾ ٔتغیش خٙؼیت اػٕی (دٔ ٚمِٝٛای) ٔ ٚتغیش ٔیضاٖ تاصا٘ذیـی فاكّٝای

تٛدِ ٜزا اص آصٔ ٖٛتی ٌشٔ ٜٚؼتمُ اػتفاد ٜؿذ ٜاػت.خشٚخی ا َٚحاكُ اص آصٔ ٖٛتی -تؼت ٘ـاٖ ٔی-
دٞذ ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٔیضاٖ تاص ا٘ذیـی تشای ص٘اٖ  ٚ 50/83تشای پاػخٍٛیاٖ ٔشد ٔ 50/79یتاؿذ.
جدول ضماره  -7آماره های توصیفی
ٔیضاٖ تاص ا٘ذیـی

خٙؼیت

تٔذاد

ٔیاٍ٘یٗ

ا٘حشاف ٔٔیاس

خٌای ا٘حشاف اص ٔیاٍ٘یٗ

صٖ

240

50/83

7/04

0/45

ٔشد

129

50/79

8/91

0/78

جدول ضماره  -9نتایج آزمون تی-تست ممایسه تفاوت میسان تاز اندیطی تر حسة جنسیت
متغیر مستمل

آزمون لون ترای تراتری واریانسها

تاص ا٘ذیـی
فشم تشاتشی ٚاسیا٘غٞا

ممدار آزمونتی -تست

F

Sig

t

df

2/35

0/12

0/041

367

Sig
(2)tailed
0/96

0/038

215/23

0/96

فشم ٘اتشاتشی ٚاسیا٘غ ٞا

ٌٔاتك اًالٓات ٔٛخٛد دس خشٚخی د ْٚآصٔ ٖٛتی-تؼت ،تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝػٌح ٔٔٙیداسی آصٖٔٛ
ِ ،ٖٛتیـتش اص ٔ 0/05یتاؿذِ ،زا ٚاسیا٘غٞای تیٗ دٌٚش ٜٚتشاتش ٔیتاؿذ  ٚاص ػٌش ا َٚخٟت تفؼیش ٘تایح
آصٔ t ٖٛتا دٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٚؼتمُ اػتفادٔ ٜیوٙیٓ .تشاػاع ػٌح ٔٔٙیداسی آصٔ ٖٛتی-تؼت  0/96و ٝتضسٌتش اص
ٔ 0/05یتاؿذٔ ،ی تٛاٖ ٌفت و ٝتیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔیضاٖ تاص ا٘ذیـی تیٗ دٌ ٚشٛٔ ٜٚسد تشسػی ٔشداٖ  ٚص٘اٖ اص
ِ٘ش آٔاسی تفاٚت ٔٔٙیداسی ٚخٛد ٘ذاسدِ .زا فشهیٔ ٝثٙی تش ٚخٛد تفاٚت ٔٔٙیداس تیٗ ٔشداٖ  ٚص٘اٖ اص
ِ٘ش ٔیضاٖ تاص ا٘ذیـی سد ٔیؿٛد.
 -51آزمون فرضیه 9
تیٗ خٙؼیت ٌ ٚشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی ساتٌٚ ٝخٛد داسد.
اص آ٘دایی و ٝػٌح ػٙدؾ ٔتغیش خٙؼیت اػٕی (دٔ ٚمِٝٛای) ٔ ٚتغیش ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش
ؿٟش٘ٚذی فاكّ ٝای تٛدِ ٜزا اص آصٔ ٖٛتی دٌ ٚشٔ ٜٚؼتمُ اػتفاد ٜؿذ ٜاػت.

فلّٙأٌٔ ٝأِات خأٔٝؿٙاختی خٛا٘اٖ/ػاَ پٙدٓ /ؿٕاس ٜپا٘ضدٓٞ
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جدول ضماره-4آمارههای توصیفی
حمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی

خٙؼیت

تٔذاد

ٔیاٍ٘یٗ

ا٘حشاف ٔٔیاس

خٌای ا٘حشاف اص ٔیاٍ٘یٗ

صٖ

240

75/18

9/30

0/60

ٔشد

129

74/85

10/98

0/96

خشٚخی ا َٚحاكُ اص آصٔ ٖٛتی -تؼت ٘ـاٖ ٔیدٞذ ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی

تشای ص٘اٖ  ٚ 75/15تشای پاػخٍٛیاٖ ٔشد ٔ 74/85یتاؿذ .خذ َٚصیش ت ٝػٙدؾ ٔٔٙیداسی یا ٓذْ ٔٔٙی-
داسی ٔیاٍ٘یٗ ٔیپشداصد.
جدول ضماره  -1نتایج آزمون تی-تست ممایسه تفاوت حموق تراترضهروندی تر حسة جنسیت
آصٔ ِٖٛ ٖٛتشای تشاتشی ٚاسیا٘غٞا

ٔتغیش

ٔمذاس آصٔ٘ٛتی -تؼت

ٔؼتمُ
حمٛق
تشاتش
ؿٟش٘ٚذی

فشم تشاتشی ٚاسیا٘غٞا

F

sig

T

df

6/69

0/010

0/30

367

(2)tailed
0/75

0/29

227/61

0/76

فشم ٘اتشاتشی ٚاسیا٘غ ٞا

Sig

ٌٔاتك اًالٓات ٔٛخٛد دس خشٚخی د ْٚآصٔ ٖٛتی-تؼت ،تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝػٌح ٔٔٙیداسی آصٖٔٛ
ِ ،ٖٛوٕتش اص ٔ 0/05یتاؿذِ ،زا ٚاسیا٘غٞای تیٗ دٌٚش٘ ٜٚاتشاتش ٔیتاؿذ  ٚاص ػٌش د ْٚخٟت تفؼیش ٘تایح
آصٔ t ٖٛتا دٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٚؼتمُ اػتفادٔ ٜیوٙیٓ .تشاػاع ػٌح ٔٔٙیداسی آصٔ ٖٛتی-تؼت  0/76و ٝتضسٌتش اص
ٔ 0/05یتاؿذٔ ،ی تٛاٖ ٌفت و ٝتیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟٛس٘ذی تیٗ دٌ ٚشٛٔ ٜٚسد تشسػی
ٔشداٖ  ٚص٘اٖ اص ِ٘ش آٔاسی تفاٚت ٔٔٙیداسی ٚخٛد ٘ذاسدِ .زا فشهیٔ ٝثٙی تش ٚخٛد تفاٚت ٔٔٙیداس تیٗ
ٔشداٖ  ٚص٘اٖ اص ِ٘ش ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی سد ٔیؿٛد.
 -55آزمون فرضیه 4

تیٗ پایٍا ٜاختٕآی – التلادی ٔ ٚیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی ساتٌٔ ٝؼتمیٓ ٚخٛد داسد.
دس ایٗ فشهی ٝتا تٛخ ٝتٔ ٝؤِفٞٝای ٞشیه اص ٔتغیشٞا  ٚػٌٛح ػٙدؾ آصٖٔٞٛای ٔٙاػة ا٘تخاب

ٌشدیذ و ٝدس ریُ ؿشح داد ٜؿذ ٜاػت:

 -تیٗ تحلیالت ٚاِذیٗ ٔ ٚیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذیساتٌٔ ٝؼتمیٓ ٚخٛد داسد.
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تحّیُ خأٔ ٝؿٙاختی ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی دا٘ـدٛیاٖ دا٘ـٍا ٜپیاْ ٘ٛس خشاػاٖ خٛٙتی

خذ َٚؿٕاس -6 ٜآصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیا٘غ یىٌشفٔ ٝیاٍ٘یٗ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشحؼة تحلیالت ٔادس
ٔتغیش

ٔٙاتْ تغییش

ٔدٕٔ ّٛدزٚسات

ٔیاٍ٘یٗٔدزٚسات

٘ؼثت F

df

تحلیالت

تیٗ ٌشٞٚی

783/80

156/76

1/61

5

ٔادس

دسٌٖٚشٞٚی

34227/48

96/96

وُ

35011/28

ػٌح ٔٔٙی
داسی
0/15

353
358

ایٗ خذ َٚتفاٚت تیٗ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتشؿٟش٘ٚذی تش حؼة ٔیضاٖ تحلیالت ٔادس سا
٘ـاٖ ٔیدٞذ ّٛ٘ .آصٔٙٔ ٖٛاػة تشای تشسػی ایٗ تفاٚتٞا ،تشاػاع ٔمیاع ٔتغیش ٔؼتمُ (اػٕی

چٙذٔمِٝٛای) ٔ ٚتغیش ٚاتؼت( ٝفاكّٝای) آصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیا٘غ یهًشف ٝاػت .تا تٛخ ٝت ٝػٌح ٔٔٙی-
داسی تذػت آٔذ ٜآصٔ 0/15 ، F ٖٛو ٝتضسٌتش اص ٔ 0/05یتاؿذ ِزا تیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق
تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشحؼة تحلیالت ٔادس تفاٚت ٔٔٙیداسی ٚخٛد ٘ذاسد.
خذ َٚؿٕاس - 7 ٜآصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیا٘غ یىٌشفٔ ٝیاٍ٘یٗ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشحؼة تحلیالت پذس
ٔتغیش

ٔٙاتْ تغییش

ٔدٕٔ ّٛدزٚسات

ٔیاٍ٘یٗٔدزٚسات

٘ؼثت F

Df

تحلیالت پذس

تیٗ ٌشٞٚی

162/61

27/10

0/27

6

دسٌٖٚشٞٚی

34272/66

97/36

وُ

34435/28

ػٌحٔٔٙی
داسی
0/94

352
358

ایٗ خذ َٚتفاٚت تیٗ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتشؿٟش٘ٚذی تش حؼة ٔیضاٖ تحلیالت پذس سا ٘ـاٖ ٔی-
دٞذ ّٛ٘ .آصٔٙٔ ٖٛاػة تشای تشسػی تفاٚتٞا ،تشاػاع ٔمیاع ٔتغیش ٔؼتمُ (اػٕی چٙذٔمِٝٛای) ٔ ٚتغیش
ٚاتؼت( ٝفاكّٝای) آصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیا٘غ یىٌشف ٝاػت .خشٚخی تذػتآٔذ ٜاص تحّیُ ٚاسیا٘غ ٔٛخٛد دس
خذ٘ َٚـاٖ ٔیدٞذ و ٝتا تٛخ ٝت ٝػٌح ٔٔٙیداسی تذػت آٔذ ٜآصٔ 0/94 ، F ٖٛو ٝتضسٌتش اص ٔ 0/05ی-
تاؿذ ِزا تیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشحؼة تحلیالت پذس تفاٚت ٔٔٙیداسی
ٚخٛد ٘ذاسد.

 -تیٗ ٚهٔیت اؿتغاَ ٚاِذیٗ ٔ ٚیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی

فلّٙأٌٔ ٝأِات خأٔٝؿٙاختی خٛا٘اٖ/ػاَ پٙدٓ /ؿٕاس ٜپا٘ضدٓٞ
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خذ َٚؿٕاس - 8 ٜآصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیا٘غ یىٌشفٔ ٝیاٍ٘یٗ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشحؼة ؿغُ پذس
ٔتغیش

ٔٙاتْ تغییش

ٔدٕٔ ّٛدزٚسات

ٔیاٍ٘یٗٔدزٚسات

٘ؼثت F

df

ؿغُ

تیٗ ٌشٞٚی

436/10

145/36

1/49

3

پذس

دسٌٖٚشٞٚی

33491/60

97/35

وُ

33927/71

ػٌح-
ٔٔٙی داسی
0/21

344
347

ایٗ خذ َٚتفاٚت تیٗ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتشؿٟش٘ٚذی تش حؼة ؿغُ پذس سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ.
٘ ّٛآصٔٙٔ ٖٛاػة تشای تشسػی ایٗ تفاٚتٞا ،تشاػاع ٔمیاع ٔتغیش ٔؼتمُ (اػٕی چٙذٔمِٝٛای) ٔ ٚتغیش
ٚاتؼت ( ٝفاكّٝای) آصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیا٘غ یهًشف ٝاػت .تا تٛخ ٝت ٝػٌح ٔٔٙیداسی تذػت آٔذ ٜآصٖٔٛ
 0/21 ، Fو ٝتضسٌتش اص ٔ 0/05یتاؿذ ِزا تیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشحؼة
ؿغُ پذس تفاٚت ٔٔٙیداسی ٚخٛد ٘ذاسد.
خذ َٚؿٕاس - 9 ٜآصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیا٘غ یىٌشفٔ ٝیاٍ٘یٗ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشحؼة ؿغُ ٔادس
ٔ ٔٙاتْ تغییش

ٔدٕٔ ّٛدزٚسات

٘ؼثت F

ٔیاٍ٘یٗٔدزٚسات

df

تغیش

ٔٔٙی داسی
ؿتیٗ ٌشٞٚی

غُ
ٔادس

ػٌح-

197/36

65/78

دسٌٖٚشٞٚی

34486/62

98/25

وُ

34683/98

0/67

0/57

3
351
354

ایٗ خذ َٚتفاٚت تیٗ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتشؿٟش٘ٚذی تش حؼة ؿغُ ٔادس سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ.
٘ ّٛآصٔٙٔ ٖٛاػة تشای تشسػی تفاٚتٞا ،تشاػاع ٔمیاع ٔتغیش ٔؼتمُ (اػٕی چٙذٔمِٝٛای) ٔ ٚتغیش
ٚاتؼت( ٝفاكّٝای) آصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیا٘غ یىٌشف ٝاػت .تا تٛخ ٝت ٝػٌح ٔٔٙیداسی تذػت آٔذ ٜآصٔF ٖٛ
 0/57 ،و ٝتضسٌتش اص ٔ 0/05یتاؿذ ِزا تیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشحؼة ؿغُ
ٔادس تفاٚت ٔٔٙیداسی ٚخٛد ٘ذاسد.
 تیٗ ٔیضاٖ ٞضیٝٙی ص٘ذٌی ٔ ٚیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذیخذ َٚؿٕاس - 10 ٜتشسػی هشیة ٕٞثؼتٍی تیٗ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشحؼة ٞضی ٝٙص٘ذٌی
ٔتغیش ٔؼتمُ

ٔتغیش ٚاتؼتٝ

هشیة ٕٞثؼتٍی

ػٌح ٔٔٙی داسی

ٞضی ٝٙص٘ذٌی

ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی

-0/010

0/86

ایٗ خذ َٚتفاٚت تیٗ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتشؿٟش٘ٚذی تش حؼة ٔیضاٖ ٞضی ٝٙص٘ذٌی سا ٘ـاٖ
ٔیدٞذ ّٛ٘ .آصٔٙٔ ٖٛاػة تشای تشسػی ایٗ تفاٚتٞا ،تشاػاع ٔمیاع ٔتغیش ٔؼتمُ ٔ ٚتغیش ٚاتؼتٝ
(فاكّٝای) اص هشیة ٕٞثؼتٍی پیشػ ٖٛوٕه ٌشفت ٝؿذٕٞ .اٌ٘ٛس و ٝخذ َٚفٛق ٘ـاٖ ٔیدٞذ ٔیضاٖ
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تحّیُ خأٔ ٝؿٙاختی ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی دا٘ـدٛیاٖ دا٘ـٍا ٜپیاْ ٘ٛس خشاػاٖ خٛٙتی

ٕٞثؼتٍی تیٗ ٞضی ٝٙص٘ذوی ٌ ٚشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی ( ٚ )-0/010ػٌح ٔٔٙیداسی  0/86وٝ
تیـتش اص  0/05اػت تٙاتشایٗ تیٗ دٔ ٚتغیش ساتٌٙٔٔ ٝی داسی ٚخٛد ٘ذاسد ِزا فشهیٔ ٝشت ًٝٛسد ٔیٌشدد.
-12آصٔ ٖٛفشهی5 ٝ

تیٗٔحُػى٘ٛت(ٔشوضاػتاٖ،سٚػتاٚؿٟشٞایدیٍشاػتاٖ)ٔٚیضاٌٖشایؾتٝحمٛقتشاتشؿٟش٘ٚذیساتٌ-ٝ
ٚخٛدداسد.
خذ َٚؿٕاس - 11 ٜآصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیا٘غ یىٌشفٔ ٝیاٍ٘یٗ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشحؼة ٔحُ ػى٘ٛت
ٔتغیش

ٔٙاتْ تغییش

ٔدٕٔ ّٛدزٚسات

ٔیاٍ٘یٗٔدزٚسات

٘ؼثت F

df

ٔحُ

تیٗ ٌشٞٚی

321/97

107/32

1/09

3

ػى٘ٛت

دسٌٖٚشٞٚی

36096/43

98/35

وُ

36418/41

ػٌح-
ٔٔٙی داسی
0/35

367
370

ایٗ خذ َٚتفاٚت تیٗ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتشؿٟش٘ٚذی تش حؼة ٔحُ ػى٘ٛت سا ٘ـاٖ ٔی-
دٞذ ّٛ٘ .آصٔٙٔ ٖٛاػة تشای تشسػی تفاٚتٞا ،تشاػاع ٔمیاع ٔتغیش ٔؼتمُ (اػٕی چٙذٔمِٝٛای) ٔ ٚتغیش
ٚاتؼت( ٝفاكّٝای) آصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیا٘غ یهًشف ٝاػت .خشٚخی تذػت آٔذ ٜاص تحّیُ ٚاسیا٘غ ٔٛخٛد
٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝتا تٛخ ٝت ٝػٌح ٔٔٙاداسی تذػت آٔذ ٜآصٔ 0/35 ، F ٖٛو ٝتضسٌتش اص ٔ 0/05یتاؿذ ِزا
تیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٔیضاٖ ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی تشحؼة ٔحُ ػى٘ٛت پاػخٍٛیاٖ تفاٚت ٔٔٙیداسی
ٚخٛد ٘ذاسد تٙاتشایٗ فشهیٞ ٝـت پظٞٚؾ سد ٔیٌشدد.
تا تٛخ ٝت ٝتٛكیف ،تثییٗ  ٚتحّیُ دادٜٞای پظٞٚؾ ٚهیت ؿٟش٘ٚذی سا ٔیتٛا٘یٓ چٙیٗ تلٛس وٙیٓ
و ٝدس تیٗ دا٘ـدٛیاٖ دا٘ـٍا ٜپیاْ٘ٛس خشاػاٖخٛٙتی ،حمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی لادس اػت ،تغییشات
تاصا٘ذیـی دا٘ـدٛیاٖ سا تثییٗ وٙذ ایٗ ٘تایح سا ٔیتٛاٖ ت ٝخأٔ ٝتضسيتش ٘یض تٕٔیٓ دٞیٓ .حمٛق
ؿٟش٘ٚذی تشٔدٕ ٝٓٛحمٛق دس اتٔاد ٔذ٘ی ،ػیاػی ،اختٕآی ،فشٍٙٞی  ٚخٙؼیتی اػتٛاس اػت .اص آ٘دایی
و ٝؿٟش٘ٚذی یىی اص ٔالنٞای ٕٓذ ٜدٔٛوشاػی دس خٛأْ أشٚصی ت ٝؿٕاس ٔیآیذ استمای حمٛق
ؿٟش٘ٚذی اص اِٛٚیتٞای ٔ ٟٓدس ایٗ پظٞٚؾ تٝدػتآٔذ .و ٝتشًثك فشهیات ایٗ تحمیك ٞشچ ٝحؼاػیت
 ٚتأثیشپزیشی تیـتش حٛصٜٞای فٔاِیتاختٕآی  ٚتدذیذ ِ٘ش ٔذا ْٚدس سٚؽٞا ٍ٘ ٚشؽٞا تشاػاع
اًالٓات یا دا٘ؾ ٘ٛیٗ یٔٙی ٕٞاٖ تاصا٘ذیـی؛ تیـتش تاؿذ ،حمٛق ؿٟش٘ٚذی استماء ٔییاتذ.
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 – 57جمعتندی و نتیجهگیری
ٌٔأِ ٝحاهشٚ ،هٔیت ؿٟش٘ٚذی دا٘ـدٛیاٖ سا دس دا٘ـٍا ٜپیاْ ٘ٛس خشاػاٖ خٛٙتی اص ِ٘ش خأٔٝ
ؿٙاختی ٔٛسد تشسػی لشاس داد ٜاػتٔ .م ِٝٛؿٟش٘ٚذی دس ایٗ پظٞٚؾ تا تٛخ ٝت ٝتأثیش ٔتماتُ ٓٛأُ ػٌح
خشد  ٚوالٖ تحّیُ ؿذ ٜاػت .ؿٟش٘ٚذی دس تشداس٘ذ ٜحمٛق ٔ ٚؼؤِٚیتٞا دس ص٘ذٌی اختٕآی اػت،
ایذٜای و ٓٞ ٝآتثاس فشد سا ت ٝسػٕیت ٔیؿٙاػذ  ٓٞ ٚت ٝؿشایي اختٕآیای و ٝفشد دس آٖ دػت ت ٝوٙؾ
ٔی ص٘ذ ،تٛخ ٝداسد .اص ایٗ س ٚؿٟش٘ٚذی ٔثاَ ٓاِی اص آٖ چیضی اػت وٌ ٝیذ٘ض آٖ سا «دٌٚاٍ٘ی ٓأُ ٚ
ػاختاس» ٘أیذ ٜاػتٌ .یذ٘ض دس آثاسؽ ٛٞیت ؿخلی ٔذسٖ سا ٔٛسد تحّیُ لشاس داد ٚ ٜفشآیٙذ ٛٞیتیاتی
دس دٚساٖ ٔذسٖ سا تا تٛخ ٝت ٝتأثیشات ٔتماتُ  ٚدٚػٛی ٝافشاد  ٚػاختاسٞای اختٕآی تثییٗ وشد ٚ ٜتالؽ
ٔی وٙذ و ٝتش ؿىاف ٔیاٖ فشد  ٚخأٔ ٝیا وٙؾ  ٚػاختاس فایك آیذ٘ .مٌ ٝآغاص تشای ٌیذ٘ض ،ػٙدؾ دسػت
ٔاٞیت فشدٌشایی دس خأٔ ٝو٘ٛٙی اػت .تش ایٗ اػاع فشدٌشایی تا خٌْٕشایی ٔتواد دا٘ؼتٕ٘ ٝیؿٛد .دس
خٟا ٖ تاصا٘ذیـاٌ٘ ٝیذ٘ض ،یه فشد تایذ اص دسخٔٔ ٝیٙی اص خٛدٔختاسی تشخٛسداس تاؿذ تا تتٛا٘ذ ادأ ٝحیات
تذٞذ  ٚتشای خٛد ص٘ذٌی وٙذ.
ایٗ ٔؼأِ ٝسا تایذ تٛٙٓ ٝاٖ یه ٘ ّٛخٛدٔختاسی آؿتیخٛیا٘ٚ ٚ ٝاتؼتٍی ٔتماتُ دس ٓشكٞٝای
ٌ٘ٛاٌ ٖٛص٘ذٌی اختٕآی دس ِ٘ش آٚسد .ایٗ خٛدٔختاسی آؿتیخٛیا٘ ٝدس پاسٜای حمٛق  ٚتىاِیف ٔـخق
ٔٔٙی پیذا ٔیوٙذ.
ت ٝتاٚس ٌیذ٘ض ،ص٘ذٌی اختٕآی أشٚصیٗ ٓال ٜٚتش تاصتاتٙذٌی ٟ٘ادیٗ خٛد ،تا فشآیٙذٞایی اص
ػاصٔا٘ذٞی ٔدذد صٔاٖ  ٚفوا ٔـخق ٔیؿٛد .فشآیٙذٞایی وٕٞ ٝشا ٜتا ٌؼتشؽ سٚؽٞای تىٝتشداسی1
ُٕٓ ٔیوٙذِٛٙٔ .س ٌیذ٘ض اص سٚؽٞای تىٝتشداسی ،سٚؽٞایی اػت و ٝسٚایي اختٕآی سا اص لیذ  ٚتٙذ
ٚیظٌیٞای ٔحّی ٔیسٞا٘ذ  ٚآٟ٘ا سا دس فٛاكُ صٔاٖ – فوایی دٚس دػت اص ٘ ٚ ٛتا صٔیٞٝٙای اختٕآی
دیٍشی تشویة ٔیوٙذ.
ػاصٔا٘ذٞی ٔدذد صٔاٖ  ٚفوا تش ػاختىاسٞای تىٝتشداسیٔ ،ختلات ٟ٘ادیٗ تدذد سا سیـٝداستش
ٔیوٙذ ٔ ٚحتٛا ٔ ٚاٞیت ص٘ذٌی سٚصٔش ٜسا تغییش ؿىُ ٔیدٞذ (ٌیذ٘ض.)17 :1387 ،
تاتٛخ ٝت ٝچاسچٛب ِ٘شی ایٗ پظٞٚؾ ،آ٘ت٘ٛی ٌیذ٘ض ٔٔتمذ اػتٙٓ ،لش ٔ ٟٓدس خأٔٔ ٝذسٖ

تاصا٘ذیـی اػت  ٚتاص ا٘ذیـی ٘مؾ اثشٌزاس تش خٛد داؿت ٚ ٝصٔیٞٝٙای ٟ٘ادی ٝٙؿذٖ خٛد سا فشأ ٓٞی-
ٕ٘ایذ .اص دیذٌا ٜآ٘ت٘ٛی ٌیذ٘ض ٌشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی اص ٔتغیشٞای ػٌح خشد یٔٙی ػثه ص٘ذٌی
 ٚتاصا٘ذیـی ٔتأثش اػت و ٝدس ایٗ پظٞٚؾ ساتٌ ٝتیٗ ٔیضاٖ ٘ٛا٘ذیـی ٌ ٚشایؾ ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی
1. Disembedding
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تشسػی ؿذ٘ .تایح تذػت آٔذ ٜاص فشهی ٝیه ،حاوی اص ٚخٛد ساتٌٙٔٔ ٝیداس تیٗ ٔیضاٖ ٘ٛا٘ذیـی ٌ ٚشایؾ
ت ٝحمٛق تشاتش ؿٟش٘ٚذی اػت٘ .تایح ایٗ تحمیك ِ٘شیٌ ٝیذ٘ض دس ٔٛسد تاصا٘ذیـی  ٚؿٟش٘ٚذی سا تأییذ
ٔیوٙذ.
پغ اص ٌٔأِ ٚ ٝتشسػی آساء ٔتفىشاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٘تایح تحمیمات ،ساٞىاسٞایی اص ًشف ٔحمك تشای
ٚهٔیت ؿٟش٘ٚذی دا٘ـدٛیاٖ و ٝدس تخؾ تٔذی لاتُ ٌٔأِٔ ٝیتاؿذ.
 -59پیطنهادها

 ایداد آٔٛصؽٞای ٔؼتٕش ٟ٘ ٚادی ٝٙؿذ ٜحمٛق ؿٟش٘ٚذی دس دٚساٖ دا٘ـدٛیی. -آٔٛصؽ ٟٔاستٞای ص٘ذٌی ؿٟش٘ٚذ ٔحٛسی ت ٝدا٘ـدٛیاٖ دا٘ـٍاٜ

 -حشوت اص ػٕت ِ٘شی ٝپشداصی ت ٝػٌح سفتاس ّٕٓی ؿٟش٘ٚذ ٔحٛسی دس دا٘ـٍا ٚ ٜخأٔ.ٝ

 هشٚست ایداد یه دیذٌا ٜاخاللی  ٚفشٍٙٞی  ٕٝٞخا٘ث ٝدس آٔٛصؽٞای سػٕی  ٚغیش سػٕیؿٟش٘ٚذی دس دا٘ـٍاٜ
 هشٚست تاصآٔٛصی تٔاِیٓ "فشٍٙٞی -اختٕآی -سٚا٘ی – حمٛلی -ػیاػی" ؿٟش٘ٚذی دس حٛصٜدا٘ؾ ٕٓٔٛی دا٘ـٍا ٜاص ًشیك تش٘أٝسیضیٞای ّٕٓی  ٚتخللی دس ًی ػاَ ت ٝكٛست ٔؼتٕش دس لاِة
 ٓٞا٘ذیـیٞإٞ -ایؾٞا -واسٌاٜٞای آٔٛصؿی ّٕٓ ٚی -ا٘تـاسات -تش٘أٞٝای آٌا ٜػاصی ایدادوشد.

 -تالؽ دس خٟت ٞذایت پظٞٚؾٞای خشدٍ٘ش دس ػٌٛح ٔحّیٌٙٔ -مٝای  ٚحتی والٖ ٍ٘ش دس

ػٌح ّٔی تشای ؿٙاخت ػاصٚواسٞای پاسأتشی آٔٛصؽ ؿٟش٘ٚذی دس دا٘ـٍاٞ ٜا.
 تٔأُ ٕٞ ٚىاسی فشٍٙٞی  ٚاختٕآی دا٘ـٍا ٜتا ػایش ٔتِٛیاٖ حمٛق ؿٟش٘ٚذی خٟتتأثیشٌزاسی سفتاسٞای ؿٟش٘ٚذ ٔذاسی دس ػٌح دا٘ـٍا ٚ ٜخأٔ.ٝ

 تایذ دس آٔٛصٜٞای حمٛق ؿٟش٘ٚذی تشای دا٘ـدٛیاٖ ت٘ ٝیاص ػٙدی ٛٞیتی آ٘اٖ تٛخ ٝؿٛد.-

دس آٔٛصؽ حمٛق ؿٟش٘ٚذی دا٘ـٍا ٜػشفلُ ٞای فش ًٙٞؿٟش٘ٚذی چٔ "ٖٛؼاٚات ًّثی-

آصادی -خْٕ ٌشایی -فشد ٌشاییٔ-شدْ ػاالسیٔ -ؼؤِٚیتپزیشی ٔذ٘یٔ -ذدیاسی -حٕایت اختٕآی-

ٔـاسوت  ٕٝٞخا٘ثٛٔ "...ٚ ٝسد حٕایت  ٚتّٔیٓ لشاس ٌیشد.
 تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝآٔٛصؽ حمٛق ؿٟش٘ٚذی پذیذٜای پٛیا ػت پغ الصْ اػت دس خٟتؿٟش٘ٚذی فٔاَ دا٘ـدٛیاٖ دس تٕاْ صٔیٞٝٙای اخالق ؿٟش٘ٚذی تٕاْ دػتٍاٜٞای اخشایی تش پای ٝآسٔاٖٞای

"ایذئِٛٛطی اػالٔی -ایشا٘ی – خٟا٘ی" فٔاِیت  ٚػشٔایٌٝزاسی وٙٙذ.

 آٔٛصؽٞای حمٛق ؿٟش٘ٚذی دس دا٘ـٍا ٜتایذ دس ساػتای "خاللیتٞا -اتتىاسٞا-خٛدؿىٛفایی" ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚسفْ ٘یاصٞای پایذاس  ٕٝٞ ٚخا٘ث ٝدا٘ـدٛیاٖ كٛست ٌیشد.
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فلّٙأٌٔ ٝأِات خأٔٝؿٙاختی خٛا٘اٖ/ػاَ پٙدٓ /ؿٕاس ٜپا٘ضدٓٞ
تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝخأٔ ٝایشاٖ اص ت ّٛٙفشٍٙٞی  ٚلٔٛی دس ص٘ذٌی اختٕآی  ٚفشٍٙٞی

تشخٛسداسػت ،تایذ آٔٛصؽٞای ؿٟش٘ٚذی سا یه ػاص ٜفشٍٙٞی  ٚاختٕآی دس ِ٘ش ٌشفت ؤ ٝتٙاػة تا
سٚیىشدٞای اسصؿی ،تٔٛی ٔ ٚحّی آٖ خشد ٜفش ًٙٞؿٟش٘ٚذی دس دا٘ـٍاٟ٘ ٜادیٕٛ٘ ٝٙد.
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