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هغؼَد کیاًپَر ،اوتاؼياـ ٌف ٜٚفّ ْٛاختٕافي ؼاٍٍ٘ا ٜاِفٟاٖ

صوذ ػذلیپَر ،واـٌٙان اـٌؽ خأقٌٙٝاوي ؼاٍٍ٘ا ٜاِفٟاٖ
الْام کیخایی ،واـٌٙان اـٌؽ خأقٌٙٝاوي ؼاٍٍ٘ا ٜاِفٟاٖ
چکیذُ
اق پؽيؽ ٜايٙتف٘ت ٌ ٚثىٞٝاي اختٕافي ٔداقي تٝفٛٙاٖ ٔؤثفتفيٗ اتكاـٞاي خٟا٘يٌؽٖ ياؼ ٔيٌٛؼ .يىي اق ٕٟٔترفيٗ
ٚيمٌيٞاي ٌثىٞ ٝاي اختٕافي ٔداقي و ٝؼـ ٔمٛالتي ٘ؾيرف ٔىرا ُ لرٔٛي ٘مرً ؼـ غرٛـ ترٛخٟي ايفرا ٔريوٙٙرؽ،
٘ؾاـت پؿيفي تىياـ ا٘ؽن آٟ٘اوت؛ تٝعٛـي و ٝؼـ ٔمايى ٝتا وايف فٙراٚـيٞراي ٘رٛيٗ اعافراتي  ٚاـتثاعراتي ،آقاؼي
زٍٍٕيفي ت ٝآٖ تػٍيؽ ٜاوت .ؼـ ٕٞيٗ ـاوتا ،پفوٍي و ٝؼـ ِؽؼ پاوػٍٛيي ت ٝآ٘ريٓ ،ايرٗ اورت ور ٝاورتفاؼ ٜاق
فيهتٛن ز ٝتأثيفي تف ٛٞيت لٔٛي واـتفاٖ تفن ؼاـؼ؟ پم ًٞٚضاضف ،تِٛ ٝـت پيٕايٍي  ٚتا اوتفاؼ ٜاق پفوٍٙأٝ
ايٙتف٘تي ٔطمكواغت ٝا٘داْ ٌؽ ٜاوت .خأق ٝآٔاـي پم ًٞٚـا واـتفاٖ تفن ايفا٘ي ٌثى ٝاختٕافي فيهتٛن ؼـ واَ
 1391تٍىيُ ٔيؼٙٞؽ .ـٚي ٌٕ٘ٝ٘ٛيفيٌٕٝ٘ٛ٘ ،يفي آواٖ اق ٘ٛؿ ؼاٚعّثا٘ ٝاوت .يافتٞٝاي پم ًٞٚضاوي اق آ٘ٙؽ ورٝ
تيٗ ٔؽت قٔاٖ فضٛيتٔ ،يكاٖ ٍٔاـوت  ٚفقاَ تٛؼٖٚ ،القي تّمي وفؼٖ ٔطتٛاي ٔغاِة اـا ٌ ٝؽ ٚ ٜاٞؽاف  ٚاٍ٘يكٜ
واـتفاٖ تفن ؼـ اوتفاؼ ٜاق ٌثى ٝاختٕافي فيهتٛن تا ٛٞيت لٔٛي آٟ٘ا ـاتغٔ ٝثثت ٔ ٚىتميٕي ٚخٛؼ ؼاـؼٕٞ .سٙيٗ،
واـتفاٖ تفن وقي ٔيوٙٙؽ اق تٕأي أىا٘ات فيهتٛن تفاي ٔقففي غٛؼ تٝوراٖ يره ٛٞيرت لرٔٛئ ،غرفش وراغتٗ
ؼيؽٌاٜٞاي غٛؼ ؼـ ـاوتاي ضفؼ ٛٞيت  ٚتؽٚاْ فف ًٙٞغٛيً  ٚتياٖ ٔغاِثات اختٕافي -وياوي غٛؼ اوتفاؼ ٜوٙٙؽ.
ٍاصُّای کلیذیٌ :ثىٞٝاي اختٕافي ٔداقي ،فيهتٛنٛٞ ،يتٛٞ ،يت لٔٛي ،واـتفاٖ تفن.



٘ٛيىٙؽٔ ٜىؤ09138925061 :َٚ
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خأقٌٙٝاوي واـتفؼي ،واَ تيىت  ٚزٟاـٌْٕ ،اـ ٜپياپي (ٌٕ ،)52اـ ٜزٟاـْ ،قٔىتاٖ 1392

هقذهِ ٍ تیاى هغألِ

ؼـ ايٗ ضٛق ٜـا تفاي ٘ٛيىٙؽٌاٖ ايٗ ٔماِ ٝايداؼ ٕ٘ٛؼ .اق

تررا تٛخرر ٝتررٔ ٝثاضررف تىررياـ ففاٌيررف ٔررفتثظ تررا ففايٙررؽ

ٞف ز ٝتٍؿـيٓ ،أفٚقٔ ٜا ؼـ خٟا٘ي ق٘ؽٌي ٔيوٙيٓ ورٝ

خٟا٘ي ٌؽٖ ،ترٚ ٝيرم ٜخٟرا٘ي ٌرؽٖ ترِ ٝطراػ ففٍٙٞري

ففاٚا٘ي ،تٛٙؿ  ٚأىاٖ ؼوتفوي تر ٝاعافرات ،تراـقتفيٗ

(ؼيٛـيٙررً1382 ،؛ فىرررٞٛي1384 ،؛ آپررراؼٚـاي)1996 ٚ 1990 ،

ٚيمٌي آٖ ت ٝضىاب ٔيآيؽٌ .ثىٞٝاي ٘ٛيٗ اـتثراعي ،آٖ

اغّة زٙيٗ تّٛـ ٔي ٌٛؼ و ٝايٗ ففايٙؽ وفا٘داْ ٔٛخة

زٙاٖ تف فضاي ق٘ؽٌي تٍف أرفٚق وراي ٝافىٙرؽٜا٘رؽ ورٝ

تطّيُ ـفتٗ  ٚوٕفً٘ ٌؽٖ غاٌَفايريٞراي ففٍٙٞري

ٔيتٛاٖ ٌفت ٔ ٕٝٞا ؼـ ٔطيغي ـوا٘ٝاي ت ٝوف ٔيترفيٓ.

ٔػتّف غٛاٞؽ ٌؽ؛ تؽيٗ ٔقٙي وٌ ٝفتٔ ٝيٌرٛؼ خٟراٖ

تٙاتفايٗ ،ؽٟٛـ فضاي وايثفٌ ،ثىٞٝاي اختٕافي ٔدراقي

ؼـ پفت ٛفٙاٚـيٞاي اـتثاعي -اعافاتي ٘ٛيٗ ت ٝورففت

 ٚأىا٘اتي و ٝفٙاٚـيٞاي اعافاتي تٕٞ ٝرفا ٜآٚـؼٜا٘رؽ،

ـٚي ت ٝوٛي يىىا٘ي  ٚت ٝتقثيف ؼليكتفٕٞ ،ىٌ ٛؽٖ ترا

أيؽٞا ،آـقٞٚا  ٚتيٓٞايي ـا ت ٝؼ٘ثاَ ؼاٌت ٝاوت .ؼـ ايٗ

فف ًٙٞخٛأـ پيٍففت ٝغفتري ٌؿاٌرت ٝاورت  ٚؼـ ايرٗ

ؼٚـاٖ اوتفاؼ ٜاق ٌثىٞٝاي اختٕافي ٔداقي ،ـٚق ت ٝـٚق

قٔي ٝٙاق پؽيؽ ٜايٙتف٘ت ٌ ٚرثىٞٝراي اختٕرافي ٔدراقي

فٕٔٛيرت ٔ ٚطثٛتيرت تيٍرتفي پيرؽا ٔريوٙٙرؽ .يىري اق

تٝفٛٙاٖ يىي اق ٔؤثفترفيٗ اتركاـٞراي خٟرا٘يٌرؽٖ يراؼ

پفواـتفتفيٗ ٌثىٞٝاي اختٕرافي ،فريهترٛن اورت ورٝ

ٔيٌٛؼ .تٙاتفايٗ ،تايؽ ؼـ ا٘تؾاـ ٔطٌ ٛؽٖ تؽـيدي ا٘ٛاؿ

ت ٝفٛٙاٖ يه تف٘أ ٝوٛؼٔٙؽ اختٕافي ٔقففي ٌؽ ٚ ٜتقؽاؼ

ففٞ ًٙٞاي غفؼ ؼـ ؼـ ٖٚيه فف ًٙٞففاٌيف خٟا٘ي تٛؼ

قياؼي واـتف ـا ؼـ ٔؽت قٔا٘ي وٛتا ٜت ٝوٛي غٛؼ خؿب

 ٚايٗ ؼـ ضاِي اوت و ٝـٚيؽاؼٞاي خٟاٖ ٚالقي زٙرؽاٖ

وفؼ ٜاورت .فريهترٛن تٟٙرا يىري اق ّٔراؼيك تٛورقٝ

تف ايٗ أف ِطٕ٘ ٝيٟ٘ٙؽ .اٌف ز ٝففايٙؽ خٟا٘يٌرؽٖ ترٝ

تىِٛٛٙليٞاي اعافاتي -اـتثاعي ؼـ ؼٚـاٖ خٟا٘يٌرؽٖ

٘ٛفي تٕأي اـواٖ ضيات تٍرفي ٘ ٚر ٝفمرظ ففٙٞرً ـا

اوت ،و ٝت ٝواـتفاٖ غٛؼ اخاقٔ ٜيؼٞؽ ٛٞيرت غرٛؼ ـا

تطت تأثيف لفاـ ؼاؼ ٜاوتِٚ ،ي تٝعٛـ ٕٞكٔاٖ ٔريترٛاٖ

اـا  ٝيا ٕ٘ايً ؼٙٞؽ.

تا تفخىتٌ ٝؽٖ ففًٞٙٞا ٛٞ ٚيتٞاي خٕقي غاَ ؼـ

ضميمت ايٗ اوت و ٝخٟا٘ي ٌؽٖٙٔ ،اتـ ٛٞيت ،أىاٖ

ؼـٕٞ ٖٚيٗ ففايٙرؽ ٌرثيٝوراق ٔٛاخرٌ ٝفؼيرؽ؛ ففايٙرؽي

ٛٞيت واقي  ٚآقاؼي فُٕ ففؼ ؼـ قٔي ٝٙپرؿيفي ٛٞيرت

ؼياِىتيه و ٝأفٚق ٓٞ ٜؼـ خٟاٖ ٚالقي  ٓٞ ٚؼـ خٟراٖ

ؼيٍفي ـا ت٘ ٝط ٛزٍرٍٕيفي تراال ترفؼ ٜاورت .ؼـ ايرٗ

ٔداقي وأاً ٍٟٔٛؼ اوت.

ففآيٙؽ ،غٛؼآٌاٞي ٞف ل ْٛاق ٛٞيت غٛيً  ٚاوتفاؼ ٜاق

ٔم ِٝٛتىِٛٛٙلي ٘ؾف ت ٝإٞيرت فرفاٚاٖ آٖ ؼـ تٕرأي

اتكاـٞاي خٟا٘ي تفاي ٕ٘ايً آٖ ،تىياـ ضفٚـي اوت .تٝ

خٙثٞٝاي ضيات تٍف ٔقاِف افٓ اق اختٕرافي ،ففٍٙٞري،

٘ؾف ٔيـوؽ و ٝخٟا٘ي ٌؽٖ ايٗ ٘ٛيؽ ـا ت ٝلٔٛيرتٞراي

التّاؼي ،وياوي  ٚغيفٕٛٞ ٜاـٛٔ ٜـؼ تٛخٔ ٝتػّّراٖ

وفوٛب ٌؽ ٜؼـ ع َٛتاـيع ٔيؼٞؽ و ٝآٟ٘ا ٞرٓ تتٛا٘ٙرؽ

لفاـ ؼاٌت ٝاوت ،أا يىي اق خؽيؽتفيٗ ٔٛضٛفات ٔٛـؼ

ؼـ ففِ ٝخٟا٘ي غٛؼ ـا ٔغفش واق٘ؽٔ .فٟٔٛي و ٝفٕٔٛاً

ٔغاِق ٝؼـ ايٗ ضيغ ٝپؽيؽٌ ٜثىٞٝاي اختٕرافي ٔدراقي

اق اِغاش خٟا٘ي ٌؽٖ ؼـ ايٗ ٔقٙا ترف ٔريآيرؽٔ ،ثتٙري

اوت و ٝتا أىاٖ غّك فضراٞا  ٚاختٕافرات ٔدراقي اق

ا وت تف ـ٘ٚؽ تٍؽيؽ اـتثاعات  ٚاتّاالت خٟا٘ي وٓٞ ٝ

پتا٘ىيُ تااليي تفاي ٌىُؼٞي ت ٝففايٙؽٞاي اختٕرافي ٚ

ت ٝعٛـ آٌىاـ ٞ ٚرٓ ضرٕٙي ٔقرفف خٟرا٘ي وفٌراـ اق

ففٍٙٞي تفغٛـؼاـ اوت  ٚتٕٞ ٝيٗ فّت ،اٍ٘يك ٜپمًٞٚ

تطفن  ٚخات ٝخايي ،اـتثاط ،تقأُ ،ؼـ آٔيػتٍري  ٚترؽٜ

تثييٗ خأقٌٙ ٝاغتي تأثيف ٌثى ٝاختٕافي فيه تٛن تف ٛٞيت لٔٛي واـتفاٖ تفن ؼـ ايفاٖ
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تىتاٖٞاي التّاؼي ،اختٕافي ،وياوي  ٚففٍٙٞي اورت.

ٛٞيت لٔٛي واـتفاٖ تفن ٌثى ٝاختٕافي فريهترٛن ؼـ

ؼـ ٔمايى ٝتا وايف فٙاٚـيٞاي ـوا٘ٝاي ،يىري اق فٛأرُ

زٚ ٝضقيتي لفاـ ؼاـؼ ٌ ٚثى ٝاختٕافي فريهترٛن زرٝ

تىفيـ وٙٙؽ ٜـ٘ٚرؽ خٟرا٘يٌرؽٖ ايٙتف٘رت ٌ ٚرثىٞٝراي

تأثيفي تف ٛٞيت آٟ٘ا ؼاـؼ؛ قيفا ت٘ ٝؾف ٔيـوؽ تا ففاٌيرف

اختٕافي ٔداقي اوت و ٝآقاؼي زٍٍٕيفي ت ٝا٘ىاٖٞرا

ٌؽٖ فيهتٛن اففاؼ ؼاـاي ٛٞيت تفوي ٘يك ت ٝفضرٛيت

ؼـ تفلفاـي اـتثاط تػٍيؽ ٜاورت .ايرٗ ٚيمٌري ترٚٝيرمٜ

آٖ ؼـ آٔؽٜا٘ؽ  ٚضٕٗ وٙتفَ اـتثاعات غٛؼ تا ؼيٍفاٖ اق

ٔي تٛا٘ؽ ؼـ تدّي ِٛـت ٞايي اق اـتثاط ٔؤثف تاٌرؽ ورٝ

ٌيٜٞٛاي ٌ٘ٛاٌ٘ٛي تفاي تاقٕ٘ايي ٛٞيت غٛيً اوتفاؼٜ

ؼـ فضرراي ٚالقرري (غيفٔدرراقي) ؼـ ٔررٛاـؼي ؼٌررٛاـ يررا

ٔيوٙٙؽ.

غيفٕٔىٗ تٌٕ ٝاـ ٔي ـ٘ٚؽ  ٚتٕٞ ٝيٗ فّت ٌىتف ٜتىياـ
ٔطؽٚؼتفي ـا ؼـ تفٔيٌيف٘ؽ .فضاي ٔداقي ٔيتٛا٘رؽ ترا

پیؾیٌِ تحقیق

ايدرراؼ ضرره أٙيررت  ٚآقاؼي تيٍررتف فررا ٜٚتررف خّررة

ؼـ ـاتغ ٝتا ٔٙاتـ  ٚپيٍي ٝٙتطميك ٔيتٛاٖ ٌفت ورٞ ٝرير

ٍٔاـوت تاالي اـتثاعي ،تف ِفاضت پيراْٞرا (ؼـ ضيغرٝ

ٔٙثقي تا فٛٙاٖ ؼليك پم ًٞٚضاضف و ٝتٌ ٝىُ ؼليرك ٚ

ٚويقي اق ا٘ٛاؿ تثاؼالت اعافات ٌ ٚفتٍ٘ )ٛيك تيفكايرؽ.

 ٕٝٞخا٘ث ٝاي تر ٝتفـوري آثراـ  ٚپيأرؽٞاي ٌرثىٞٝراي

ؼـ ايٗ ـاوتاٛٔ ،ضٛؿٞايي ٘ؾيف زاًِٞاي لٔٛئ ،دراَ

اختٕافي ٔداقي تف ـٚي ٛٞيرت لرٔٛي پفؼاغتر ٝتاٌرؽ،

تيٍتفي تفاي ٔغفش ٌؽٖ تٝؼوت ٔيآٚـ٘ؽ  ٚلٔٛيتٞاي

ٚخٛؼ ٘ؽاٌت ٝاوت ،أا ٔٙاتـ ٔٛـؼ اوتفاؼٞ ٜرف ورؽاْ ترا

ٔػتّف ٔيتٛا٘ٙؽ ت ٝفقاِيت تيٍتف ؼـ ايٗ ضيغ ٚ ٝاوتفاؼٜ

تٛخ ٝت ٝاٞؽافي وٛٔ ٝـؼ ٘ؾف ٘ٛيىٙؽٌاٖ آٟ٘ا تٛؼ ٜاوت،

اق أىا٘ات آٖ تپفؼاق٘ؽ (فىٞٛي  ٚفياـي.)2 :1388 ،

ت ٝتفـوي خٙث ٝاي اق ايرٗ پؽيرؽ ٜپفؼاغترٝا٘رؽ .ؼـ ٚالرـ،

وفقٔيٗ ايفاٖ ؼـ ع َٛزٙؽيٗ ٞكاـٌ ،ٜاٞؽ ٕٞكيىرتي

ٔي تٛاٖ ٌفت تا تٛخر ٝتر ٝايٙىرٌ ٝرثىٞٝراي اختٕرافي

الٛاْ ٌ٘ٛراٌ ٚ ٖٛؼـ فريٗ ضراَ ضاوٕيرت لرؽـتٞراي

ٔداقي پؽيؽ ٜاي خؽيؽ ٛ٘ ٚؽٟٛـ ٞىتٙؽ٘ ،ؾفيرٝپرفؼاقي

وياوي ٘ىثتاً ٔتٕفوك تٛؼ ٜاوت .ايٗ زٙؽٌاٍ٘ي لرٔٛي ٚ

ؼـ ايٗ قٔي ٝٙغيّري ورٓ ِرٛـت ٌففتر ٝاورت ٙٔ ٚراتـ

٘يك ٔىا ُ ٘اٌي اق تضاؼ ٔياٖ ضفؼ ٛٞيت لٔٛي  ٚايداؼ

ٔٛخٛؼ ؼـ ايٗ قٔي ٝٙتيٍتف ترِ ٝرٛـت ٔماِرٞ ٝىرتٙؽ .اق

يا تطىيٓ ٛٞيت ّٔي ٔٛخة تٛٙؿ غٙاي ففٍٙٞري وٍرٛـ

ٔياٖ ٔغاِقات ا٘داْ ٌؽ ٜؼـ ايٗ قٔئ ٝٙيتٛاٖ ترٔ ٝرٛاـؼ

ٔا ٌؽ ٜاوت .ؼـ خٛأـ وثفتٌفا  ٚزٙرؽ لرٔٛئّ ،يرت

قيف اٌاـ ٜوفؼ:

تيٍتف تف ٚضؽت وياوي ؼالِت ؼاـؼ ِ ٚكٔٚراً ترٔ ٝقٙراي

ـفقت خاٌ ٚ ٜىٛـي ( )1387ؼـ پمٍٞٚري ترا فٙرٛاٖ

يىىا٘ي ففٍٙٞي ؼـ ٔياٖ وّير ٝالرٛأي ور ٝتطرت ِرٛاي

«ايٙتف٘ت ٛٞ ٚيت اختٕافي» ،تأثيف ايٙتف٘ت ترف تفغري اق

ٔمّٔ ِٝٛيت ت ٝورف ٔريتف٘رؽ٘ ،يىرت .تٙراتفايٗ ،تفـوري

اتقاؼ ٛٞيت اختٕافي (اق خّٕٛٞ ٝيت ؼيٙيٛٞ ،يت لٔٛي،

وغٛش غفؼتف ٔ ٚطّيتف ٘ ٚيرك ٔغاِقرٔ ٝفراٞيٕي زرٖٛ

ٛٞيت غا٘ٛاؼٌي ٛٞ ٚيت ٌػّي) ـا ؼـ ٌٟف وٙٙؽج ؼـ

لٔٛيت ؼـ ٔغاِقات لـفاٍ٘ف خأقٌٙٝاغتي ؼـ خٛأقي تا

ٔياٖ ؼٌ ٚف ٜٚاق ؼغترفاٖ؛ يقٙري آٟ٘رايي ور ٝاق ايٙتف٘رت

ٌررفايظ وٙرر٘ٛي وٍررٛـ ٔررا ٔرريتٛا٘ررؽ ؼـ خرراي غررٛؼ

اورتفاؼٔ ٜريوفؼ٘رؽ  ٚآٟ٘رايي ور ٝاق ايٙتف٘رت اورتفاؼٜ

ؼوتاٚـؼٞاي ٔفيؽي ؼاٌت ٝتاٌؽ.

ٕ٘يوفؼ٘ؽٔ ،غاِق ٝوفؼ٘ؽ٘ .تايح ٍ٘اٖ ؼاؼ ؤ ٝياٖ ؼٌ ٚفٜٚ

پم ًٞٚضاضف ٔيوٌٛؽ ت ٝايٗ پفوً پاوع ؼٞؽ ورٝ

ٔؿوٛـ ترِ ٝطراػ ٛٞيرت ؼيٙريٛٞ ،يرت لرٔٛيٛٞ ،يرت
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خأقٌٙٝاوي واـتفؼي ،واَ تيىت  ٚزٟاـٌْٕ ،اـ ٜپياپي (ٌٕ ،)52اـ ٜزٟاـْ ،قٔىتاٖ 1392

غا٘ٛاؼٌي ٛٞ ٚيت ٌػّي تفاٚت ٔقٙاؼاـي ٚخٛؼ ؼاـؼ

ٛٞيتٞاي اختٕافي ؼاً٘آٔٛقاٖ ؼتيفورتا٘ي آٔفيىرايي-

ٛٞ ٚيت ؼيٙي ،لٔٛي  ٚغا٘ٛاؼٌي ؼـ ٌف ٜٚا َٚضقيفتف

ٔىكيىي پفؼاغت ٝاوت .اق ٘تايح ايٗ پم ،ًٞٚايرٗ اورت

اق اففاؼ ٌف ٜٚؼ ْٚاوت.

و ٝفٙاِف ـوا٘ ٚ ٝفف ًٙٞپىتٔرؽـٖٛٞ ،يرت لرٔٛي ٚ

فىررٞٛي  ٚفيرراـي ( )1388ؼـ پمٍٞٚرري تررٔ ٝغاِقررٝ
ايٙتف٘ت ٛٞ ٚيرت ؼـ پرٙح ٛٞيرت لرٔٛي ايفا٘ري؛ يقٙري

اختٕافي ؼاً٘آٔرٛقاٖ آٔفيىرايئ -ىكيىري ـا ٔٙىردٓ
ٔيوٙؽ.

ٛٞيتٞاي آؾـي ،تّٛذ ،تفوٕٗ ،ففب غٛقوتا٘ي  ٚورفؼ

پررمٌ ًٞٚفاوررٕٛنٕٞ ٚ 2ىرراـاً٘ (« ،)2009اـا ررٝ

پفؼاغتررٝا٘ررؽ .آٟ٘ررا ٘تيدررٔ ٝرريٌيف٘ررؽ ورر ٝخٟررا٘يٌررؽٖ

غٛؼ» ؼـ يه ٔطيظ ٔداقي ٕٞ ٚسٙيٗ تفاٚت ٌفٜٞٚاي

ٔٛخررة ٌىىررتٌ ٝررؽٖ ٔفقٞررا ٌ ٚررىٌُيررفي ٔدررؽؼ

ٔػتّف لٔٛي٘ -رماؼي ـا ؼـ ايرٗ «اـا ر ٝغرٛؼ» تفـوري

ٔفقتٙؽيٞاي خؽيؽ ٌؽ ٜاوت .ؼـ ايٙدا ٔفقٞاي ٛٞيتي،

ٔيوٙٙؽ .تف ٔثٙاي تطّيُ ٔطتٛاي  83پفٚفايُ فيهتٛن ٚ

٘ ٝتٟٙا اق تيٗ ٘ففتٝا٘ؽ ،تّى ٝأىاٖ تدّي تيٍتفي يافتٝا٘ؽ.

ّٔ 63اضث ٝضضٛـي ٍٔػُ ٌؽ وٛٞ ٝيتٞاي لٔٛي-

ؼـ ٚالـ ،فضاي ٔداقي ا٘ٛاؿ ٛٞيتٞاي غُفؼ ـا اق ا٘ركٚا

٘ررماؼي ؼـ ايررٗ ٔطرريظٞررا زٍررٍٕيف ٌ ٚررفاف ٞىررتٙؽ.

ؼـ ٔيآٚـؼ ٔ ٚفٚ ْٟٛعٗ ـا تٌ ٝىُ ٕ٘راؼيٗ ؼـ ضافؾرٝ

وفٔايٌ ٝؿاـي ٌؽيؽ ٔ ٚتٕفورك ؼـ ترٕ٘ ٝرايً ٌؿاٌرتٗ

خٕقي لٔٛيتٞا ٌىُ ٔيؼٞؽ  ٚؼيٍف تٟٙا فأُ خغفافيا

ِفيص اتقاؼ اختٕافي  ٚففٍٙٞي  ٚـٚايتٞراي ٌػّري

تافف پي٘ٛؽ ٔياٖ آٟ٘ا ٘يىت.

تاقتابؼٙٞؽٔ ٜمأٚتي غراَ ؼـ الّيرتٞراي ٘رماؼي ترا

ضىيٕي ( )1390ؼـ پمٍٞٚي تا فٛٙاٖ «٘مً ٌثىٞٝاي
اختٕافي تف ٛٞيت (ٔغاِقٛٔ ٝـؼي فيهترٛن  ٚوراـتفاٖ

ايؽ ِٛٛلي تفاتفي اوت .ؼـ ٔطيظ فيهترٛن تىرياـي اق
اتقاؼ ٛٞيتي ـيٍ ٝؼـ ٚالقيتٞاي خٟاٖ تيف٘ٚي ؼاـؼ.

وفؼ)» ،تأثيف ٌثى ٝاختٕافي فيهتٛن تف ٛٞيرت وراـتفاٖ
وُررفؼ ـا تررا اوررتفاؼ ٜاق ـٚي ويفرري ّٔرراضث ٝآ٘ايررٗ يررا

چارچَب هفَْهی

ايٙتف٘ترري  ٚتٟررفٌٜيررفي اق ٘ؾفيرر ٝخٟررأٖ -طّرري ٌررؽٖ

ؽثکِّای اجتواػی هجاسی

ـاتفتى ٖٛتفـوي وفؼ ٜاوت٘ .تايح تٝؼورت آٔرؽٍ٘ ٜراٖ

پيٍففت ؼـ فٙاٚـي اعافات ـا ٚ ٜـٚي ا٘ىاٖ ـا ؼـ ثثت

ٔيؼٞؽ و ٝخٟا٘يٌؽٖ تفاي لٔٛيتٞا تقفيرف خٟرا٘ي-

 ٚضثظ تاـيع تغييف ؼاؼ ٜاوت .ايٗ تغييف تف ٘طر ٜٛتقأرُ

ٔطّي ٌؽٖ ؼاـؼ  ٚتفاي وفؼٞا تافرف ٌرىٌُيرفي يره

اففاؼ تا يىؽيٍف ٘يرك تأثيفٌرؿاـ ترٛؼ ٜاورتٌ .رثىٞٝراي

وٍٛـ ٔداقي ٔريٌرٛؼ ور ٝؼـ آٖ ٔريتٛا٘ٙرؽ ضاوٕيرت

اختٕافي تٝفٛٙاٖ يىي اق ٕٟٔتفيٗ ايٗ اتكاـٞا ،تا لاتّيتٞا

وياوي  ٚففٍٙٞي ؼاٌت ٝتاٌٙؽ؛ تٝعٛـي ور ٝفريهترٛن

 ٚأىا٘ات غٛؼ ٘ ٝتٟٙا تأثيف فٕيمي تف خٙثٞٝاي اختٕافي

تٛا٘ىت ٝاوت ٘مً فٕؽٜاي ؼـ تاقٕ٘ايي ٛٞيت وفؼٞا ؼـ

واـتفاٖ ؼـ خٛأـ ٌ٘ٛاٌٌ ٖٛؿاٌتٝا٘ؽ ،تّى ٝؼـ قٔيٞٝٙاي

خٟاٖ ؼاٌت ٝتاٌؽ  ٚاق ايٗ ـا ٜت ٝيافتٗ ؼٚوتاٖ ٕٞ ٚفىفاٖ

ٔػتّف اق لثيُ ،آٔٛقي  ٚپفٚـي ،پكٌرىي ،تدراـت ٚ

وفؼ  ٚغيف وفؼ وٕه ٌايا٘ي وفؼ ٜاوت.

لا٘٘ ٖٛيك واـتفؼ ففاٚاٖ ؼاـ٘ؽ (ضفيرفي  ٚفٙثرفي.)2 :1390 ،

فف٘ا٘ررؽق )2002( 1ؼـ پمٍٞٚرري ترر ٝاـقيرراتي تررأثيفات

يه ٌثى ٝاختٕافي ٔداقئ ،دٕٛفٝاي اق غؽٔات ٔثتٙي

غرراَ ففٙٞررً ـوررا٘ ٝخٟررا٘ي  ٚپىررتٔؽـ٘يىررٓ تررف
Fernnandez

1

Grasmuck

2

تثييٗ خأقٌٙ ٝاغتي تأثيف ٌثى ٝاختٕافي فيه تٛن تف ٛٞيت لٔٛي واـتفاٖ تفن ؼـ ايفاٖ
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تف ٚب اوت ور ٝايرٗ أىراٖ ـا ترفاي اٌرػاَ فرفآٞ

ـٚوت و ٝواـتفاٖ ايٙتف٘تي ٔيتٛا٘ٙؽ تفاي اغّة ٘ياقٞاي

ٔيآٚـؼ و ٝتِٛيفات فٕٔٛي يرا غِّٛري ترفاي غرٛؼ

آ٘ايٗ غٛؼ ؼـ ايٗ ٚب وايتٞا پاوع ٔٙاوة تياتٙؽ .ؼـ

ايداؼ وٙٙؽ ،يا تا ؼيٍف افضاي ٌثى ٝاـتثاط تفلرفاـ وٙٙرؽ،

ٌثىٞٝراي اختٕرافي وراـتفاٖ ٔريتٛا٘ٙرؽ پفٚفايرُٞراي

ٔٙراتـ غررٛؼ ـا ترا آٟ٘ررا ترر ٝاٌرتفان تٍؿاـ٘ررؽ  ٚاق ٔيرراٖ

ٌػّي تفاي غٛؼٌراٖ تىراق٘ؽ ورٌ ٝرأُ ٍٔػّرات،

تِٛيفات فٕٔٛي ؼيٍف افرفاؼ ،تر ٝخىرتدٛي اـتثاعرات

تّاٚيف ،فالٙٔٝؽيٞا  ٚورايف ٔرٛاـؼ ؼيٍرف اورت .أرا

خؽيؽ تپفؼاق٘ؽ.

ٌثىٝاي ٌؽٖ ايٗ ٚبوايتٞا اق خايي آغاق ٔيٌٛؼ ورٝ

تفاوان تقفيفي ؼيٍفٌ ،ثىٞٝاي اختٕافي« ،غرؽٔات

ٞررف ورراـتف فٟفوررتي اق ؼٚوررتاٖ تٟيررٔ ٝرريوٙررؽ  ٚايررٗ

آ٘ايٙي ٞىتٙؽ و ٝت ٝاففاؼ اخاقٔ ٜيؼٙٞؽ ؼـ يه ويىرتٓ

پفٚفايُٞاي ٌػّي ت ٝيىرؽيٍف ٔتّرُ ٔريٌر٘ٛؽٞ .رف

ٍٔػُ ٔ ٚقيٗ پفٚفايُ ٌػّي غٛؼ ـا ؼاٌرت ٝتاٌرٙؽ،

واـتف ٔيتٛا٘ؽ ؼٚوتاٖ  ٚآٌٙايا٘ي ـا و ٝؼـ ٕٞراٖ ٌرثىٝ

غٛؼ ـا ت ٝؼيٍفاٖ ٔقففي وٙٙؽ ،اعافاتٍاٖ ـا ت ٝاٌتفان

اختٕافي ضضٛـ ؼاـ٘ؽ ،ت ٝفٟفوت ؼٚوتاٖ غٛؼ تيفكايرؽ.

(Boyd & Ellison,

ٕٞسٙيٗ ،واـتفاٖ ٔيتٛا٘ٙؽ تا خىرتد ٛؼـ پفٚفايرُٞراي

 .2007:اق ايٗ عفيك اففاؼ ٔيتٛا٘ٙؽ اـتثاط تا ؼيٍرفاٖ

واـتفاٖ ٍٔ ٚاٞؽٍٔ ٜػّات آٟ٘ا تا اففاؼ خؽيرؽي آٌرٙا

ـا ضفؼ وفؼٕٞ ٚ ٜسٙيٗ اـتثاطٞراي اختٕرافي خؽيرؽي

ٌ٘ٛؽ  ٚفٟفوت ؼٚوتاٖ غرٛؼ ـا ٌىرتفي ؼٙٞرؽ .ايٟٙرا

ٌىُ ؼٙٞؽ .ؼـ ٚالـٌ ،ثىٞٝاي اختٕافي تفاي افكايً ٚ

اتتؽاييتفيٗ أىا٘ات ٌثىٞٝاي اختٕرافي ٞىرتٙؽ  ٚايرٗ

تمٛيت تقرأات اختٕرافي ؼـ فضراي ٔدراقي عفاضري

ٚبوايتٞا ؼـ واَٞاي اغيرف وٌٛريؽٜا٘رؽ ٌكيٙرٞٝراي

ٌؽٜا٘ؽ .ت ٝعٛـ وّري ،اق عفيرك اعافراتي ور ٝترف ـٚي

تيٍتفي ـا ؼـ اغتياـ واـتفاٖ غٛؼ لرفاـ ؼٙٞرؽ .أىا٘راتي

پفٚفايُ اففاؼ لفاـ ٔيٌيفؼٔ ،ا٘ٙؽ فىه واـتف ،اعافرات

٘ؾيف ٚتايٞا ٔ ٚيىفٚتايٞا تفاي ٌ٘ٛتٗ ٔغاِة وٛتاٜ

ٌػّي  ٚفايك (و ٕٝٞ ٝايٟٙا اعافاتي ـا ؼـ غَّٛ

 ٚياؼؼاٌتٞاي ـٚقا٘ ،ٝوايتٞاي فىه تفاي لفاـ ؼاؼٖ

ٛٞيت فرفؼ فرفأ ٓٞريوٙٙرؽ) تفلرفاـي اـتثراط تىرٟيُ

تّاٚيف ٌػّي ،اتاقٞاي ٌفتٍ ٛيرا ٕٞراٖ زرت ترفاي

ٔيٌفؼؼ .واـتفاٖ ٔيتٛا٘ٙؽ پفٚفايُٞاي ؼيٍفاٖ ـا تثيٙٙرؽ

ٌفتٍٞٛاي فرٛـي ٔيراٖ وراـتفاِٖ ٚ ،رفطات ٞرٛاؼاـي

 ٚاق عفيك تف٘أٞٝاي وراـتفؼي ٔػتّرف ٔا٘ٙرؽ ايٕيرُ ٚ

ايٙتف٘تي ،اق خّٕ ٝواؼٜتفيٗ ايٗ أىا٘ات ٞىتٙؽ.

تٍؿاـ٘ؽ  ٚتا ؼيٍفاٖ اـتثاط تفلفاـ وٙٙرؽ»
)212

زت تا يىؽيٍف اـتثاط تفلفاـ وٙٙؽ.

ٌثىٞٝاي اختٕافئ ،تٙاوة تا ٘ٛؿ ٔٛضٛؿ فقاِيتٍاٖ

ٌثىٞٝاي اختٕافئ ،طُ ٌفؼٕٞرايي ِرؽٞا ٔيّيرٖٛ

أىا٘رات ؼيٍررفي ـا ٞررٓ اق لثيررُ :غثفغررٛا٘ي ايٙتف٘ترري،

واـتف ايٙتف٘ت اوت و ٝتؽ ٖٚتٛخ ٝتٔ ٝفق ،قتاٖ ،خٙه ٚ

تاقيٞاي آ٘ايٗ ،لاتّيت تاـٌرؿاـي ٚيرؽ  ٚ ٛفايرُٞراي

فف ،ًٙٞت ٝتقأُ  ٚتثاؼَ اعافات ٔيپفؼاق٘ؽ (ورّغا٘يفرف،

ـايا٘ٝاي  ٚتفلفاـي اـتثاط تا وايف ـوا٘ٞٝاي ٌػّي ؼـ

 .)53 :1389يه ٌثى ٝاختٕافيٚ ،بوايتي اورت ور ٝؼـ

ٌكيٞٝٙايٍاٖ ؼاـ٘ؽ .ترؽيٗ تفتيرةٔ ،ريتيٙريٓ ور ٝاغّرة

ٔفضّ ٝا َٚت ٝاففاؼ  ٚواقٔاٖٞا اخاقٔ ٜيؼٞرؽ ِرفطات

أىا٘اتي ـا و ٝوراـتفاٖ ايٙتف٘تري پريً اق ايرٗ اق عفيرك

غٛؼ ـا ـٚي آٖ ايداؼ وٙٙؽ  ٚؼـ ٔفضّ ٝؼ ْٚايٗ أىاٖ ـا

ٔفاخق ٝت ٝزٙؽيٗ ٚبوايت وىة ٔيوفؼ٘رؽ ،يىدرا ؼـ

ٔيؼٞؽ و ٝايٗ ِفطات تف اوان ٍٔتفوات ٌ٘ٛاٌ ٖٛترٝ

ٌثىٞٝاي اختٕافي ؼـيافت ٔيوٙٙؽ .په تيؼِيُ ٘يىرت

ٔ ٓٞتُّ ٌ٘ٛؽ .اوتمثاَ اق ٌرثىٞٝراي اختٕرافي اق آٖ

و ٝواـتفاٖ تػً لاتُ تٛخٟي اق قٔا٘ي ـا و ٝؼـ ايٙتف٘ت
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ت ٝورف ٔريتف٘رؽ ،تر ٝضضرٛـ ؼـ ٌرثىٞٝراي اختٕرافي

٘فف ؼـ ٔؽت قٔاٖ وٛتاٞي لاتُ ؼوتفوي اوتٕٞ .سٙريٗ

اغتّاَ ٔيؼٙٞؽ.

فيه تٛن تٛخٔ ٝطمماٖ ـا ؼـ قٔيٞٝٙراي ٔػتّفري زرٖٛ

ٌثى ٝاختٕافي فيهتٛن 1و ٝاق خّٕ ٝپرف وراـتفتفيٗ

اٍِٞٛرراي فقاِيررت ورراـتفاٖ ؼـ ؼاغررُ  ٚغرراـج ٌررثى،ٝ

وايت ٞا ؼـ قٔي ٝٙتفوية  ٚاـتمراي اـتثاعرات اختٕرافي

ٛٞيررتٞرراي ؼاغررُ ٌررثى ،ٝؽففيررتٞرراي تىِٛٙررٛليىي

ٔٛخٛؼ ٕٞ ٚسٙيٗ ،تٍىيُ ٌرفٜٞٚراي اختٕرافي خؽيرؽ

اـتثاعات اختٕافي  ٚاٍِٞٛاي ففٍٙٞي ت ٝغٛؼ ٔقغرٛف

اوت ،تا وففت قياؼي ؼـ ضاَ ٌىتفي اورت ٔ ٚرفٚج

واغت ٝاوت.

پؽيررؽٜاي اوررت ورر ٝتطررت فٙررٛاٖ «افتثرراـ ـٚقافرركٖٚ
اختٕررافي» اق آٖ ٘رراْ ٔرريتف٘ررؽ (وررّغا٘يفررف.)57 :1389 ،

َّیت ٍ َّیت قَهی

فيه تٛن ،يه وايت اختٕافي اوت و ٝتٛورظ وراق٘ؽٜ

ؼٔ ٚقٙاي اِّي ٛٞيت ،تٕايك  ٚتٍاتٔ ٝغّك اوت .ت٘ ٝؾف

خٛاٖ غٛؼ «ٔراـن قاوفترفي» 2ؼـ زٟراـْ فٛـير ٝوراَ

خٙىيٙكٛٞ« )5 :1381( 4يت ـيٍ ٝؼـ قتاٖ التريٗ ؼاٌرت،ٝ

 2004ـاٜا٘ؽاقي ٌؽ .ؼـ ايٗ پايٍا ٜايٙتف٘تي ٔري ترٛاٖ ترا

ؼاـاي ؼٔ ٚقٙاي اِّي اوت .اِٚيٗ ٔقٙاي آٖ ٔف ْٟٛتٍاتٝ

ؼٚوتا٘ي و ٝؼاـاي ضىاب واـتفي ؼـ فيهتٛن ٞىرتٙؽ،

ٔغّك ـا تياٖ ٔيوٙؽ؛ ايٗ تا آٖ ٍٔات ٝاورتٔ .قٙراي ؼْٚ

فىه ،فيّٓ يا پيغاْ ت ٝاٌتفان ٌؿاٌت .ايٗ پايٍراٞ ٜرٓ

آٖ تٕايك اوت و ٝتا ٔرفٚـ قٔراٖ وراقٌاـي  ٚترؽا ْٚـا

او ٖٛٙاق ٘ؾف تقؽاؼ فض٘ ٚ ٛيك اق ٘ؾرف واـٌٙاوراٖ  ٚؼـ

ففْ ٔيٌيفؼ .ت ٝايٗ تفتيرة ،ترٔ ٝفٟرٌ ْٛرثاٞت اق ؼٚ

يه خّٕ ٝؼـ قٔي ٝٙواـي غٛؼ ،پايٍإٌ ٜاـ ٜيه خٟراٖ

قاٚئ ٝػتّف ـأ ٜيياتؽٔ .فٟرٛٞ ْٛيرتٕٞ ،كٔراٖ ٔيراٖ

ٔطىٛب ٔيٌٛؼ.

اففاؼ يا اٌياء ؼ٘ ٚىثت ٔطتُٕ تفلفاـ ٔيواقؼ» .ت ٝتراٚـ

ٔطيظ فيه تٛن ؼـ ٚالـ ٔدّىي اق ؼٚوتاٖ  ٚآٌٙاياٖ

ٞىٕٗٛٞ« )6 :1999( 5يت ؼاٌتٗ يقٙي يٍا٘ ٝتٛؼِٖٚ ،ي

يه واـتف تٌٕٝاـ ٔريآيرؽ .ايرٗ پايٍرا ٜترا اـا ر ٝأىراٖ

اق ؼ ٚخٙثٔ ٝتفاٚتٕٞ :ا٘ٙؽ ؼيٍفاٖ تٛؼٖ ؼـ عثم ٝغٛؼ ٚ

فضٌٛيفي ؼـ تقؽاؼ تاال ،ت ٝواـتفاٖ اخاقٔ ٜيؼٞؽ ترا ؼـ

ٕٞا٘ٙؽ غٛؼ تٛؼٖ ؼـ ٌؿـ قٔاٖ».

ٞف ِطؾ ٝؼٚوتاٖ خؽيؽي ـا ترٔ ٝدٕٛفر ٝغرٛؼ اضرافٝ

ٛٞيتٔ ،فٟٔٛي وأاً پيسيؽ ٜاوت ورٕ٘ ٝريترٛاٖ ترٝ

وٙٙؽ .واـتفاٖ ؼـ ٌثى ٝاختٕافي فيهتٛن تٝفٙرٛاٖ يره

ٌىُ ؼـوتي ٔقٙي آٖ ـا ؼـن ورفؼ؛ ترٕٞ ٝريٗ ؼِيرُ اق

فضٔ ،ٛيتٛا٘ٙؽ فىهٞاي غٛؼ ـا ت ٝاٌرتفان تٍؿاـ٘رؽ،

٘ىثيت غاِري تفغرٛـؼاـ اورت .ؼـ پاورع تر ٝپفورً

پيغرراْ تففوررتٙؽ ،فىررهٞررا ـا تررفاي غررٛؼ  ٚؼيٍررفاٖ

زيىررتي ٛٞيررت يررا اـا رر ٝتقفيررف ٍٔػّرري اق آٖ اق

فأررتٌررؿاـي وٙٙررؽ ،ـٚي ٚاَٞ3رراي غررٛؼ  ٚؼيٍررفاٖ

ٔٙؾفٞاي ٔػتّف ،ؼيؽٌاٜٞاي ٌ٘ٛاٌ٘ٛي اـا ٌ ٝؽ ٜاوت.

ٔغاِثي تٛٙيىٙؽ ،فضٌ ٛفٜٞٚا ٌ٘ٛؽٌ ،ف ٜٚخؽيؽي ايداؼ

اق ؼيؽٌا ٜـٚاٌٖٙاواٖ ٘ ٚؾفيٝپفؼاقاٖ ٌػّيتٛٞ ،يرت

وٙٙؽ ،ايؽٜٞاي غٛؼ ـا ؼـ تطفٞاي ٌفٞٚي تر ٝاٌرتفان

فثاـت اوت اق« :اضىان تٕايك ٌػّري ،اضىران ترؽاْٚ

تٍؿاـ٘ؽ ،ا٘ٛاؿ ؼـغٛاورتٞرا ـا تؽٙٞرؽ  ٚتپؿيف٘رؽ  ٚؼـ

ٌػّي  ٚاضىان اوتماَ ٌػّري» ).(Thompson, 1998: 9

تاقيٞاي آ٘ايٗ ٌفوت وٙٙؽ .فيهتٛن تٛوظ ٔيّيٖٞٛرا

ٕٞسٙيٗٔ ،يتٛاٖ ٛٞيت ـا آٌاٞي فرفؼ ٘ىرثت تر ٝغرٛؼ
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ؼا٘ىت و ٝؼـ ٘تيد ٝتؽا ْٚوًٞٙاي فرفؼ تر ٝاٚ ٚاٌرؿاـ

ٕٟٔتفيٗ غِّٛيات يه ل ْٛـا ٘ياواٖ ٍٔتفن ،وفقٔيٗ

ٕ٘ي ٌٛؼ ،تّى ٝففؼ تايؽ آٖ ـا ت ٝعٛـ ٔؽا ٚ ْٚپيٛورت ٝؼـ

ٍٔتفن ،قتاٖ ٍٔتفن ،فضاٞاي ٍٔتفن قيىتي ،ـوٚ ْٛ

ق٘ؽٌي ـٚقٔف ٜايداؼ وٙؽ ٘ ٚيك ؼـ فقاِيرتٞراي غرٛيً

آؼاب ٍٔتفن ،اـقيٞاي ٍٔتفن  ٚاضىان تقّك ت ٝيه

ٔٛـؼ پٍتيثا٘ي لفاـ ؼٞؽ (ٌيرؽ٘ك .)81 :1378 ،اق ٔٙؾف ؼيٍرف

ٌفٚ ٜٚاضؽ تف ٔيٌرٕاـؼ (فىرٞٛي تر٘ ٝمرُ اق تفتر:1380 ،ٖٛ

ٛٞيت ففايٙرؽ وراغتٌ ٝرؽٖ ٔقٙرا ترف پاير ٝيره ٚيمٌري

.)235

ففٍٙٞي يا يه ؼوتٚ ٝيمٌيٞاي ففٍٙٞري اورت ور ٝترف
ؼيٍف ٔٙاتـ ٔقٙا تفتفي ؼاـ٘ؽ ).(Castells, 1997: 7

خٟا٘يٌؽٖ ور ٝتيٍرتف اق عفيرك ـورا٘ٞٝراي خٕقري ٚ

ٛٞيت ؼـ وغٛش  ٚاتقاؼ ٔػتّف ٚاواٚي ٌرؽ ٜاورت.

ٌثىٞٝاي اختٕافي ٘ٛؽٟٛـ ا٘داْ ٔيٌٛؼ ،و ٝاثف فٕرؽٜ

ٛٞيت ّٔيٛٞ ،يت ؼيٙيٛٞ ،يت خٙىيتيٛٞ ،يت لٔٛي ٚ
ٔٛاـؼي اق ايٗ لثيُٛٞ .يت لرٔٛي پؽيرؽٜاي پٛيرا ،زٙرؽ
تقؽي ٕٞ ٚيٍ ٝؼـ ضاَ تط َٛاوت و ٝتقاـيف ٔػتّفي
اق آٖ ِٛـت ٌففت ٝاوت .تفغي آٖ ـا تػٍي اق ٔفٟرْٛ
ففؼ ٔيؼا٘ٙؽ و ٝاق آٌاٞياي ٘ىثت ت ٝفضٛيتً ؼـ يره
ٌف ٜٚلٔٛي ،تا اـقيٞا  ٚاضىاوات ٔفتٛط ت ٝآٖ٘ ،اٌي
ٔيٌٛؼ .فيٙيٛٞ ،)271 :2007( 1يرت لرٔٛي ـا اضىران
تقّك ففؼ ت ٝيه ٌف ٜٚلٔٛي ٔيؼا٘ؽ و ٝايٗ ٌفٔ ٜٚيرفا
ففٍٙٞرري ،اـقيٞررا ٔ ٚررًٞٙرراي غرراَ غررٛؼ ـا ؼاـؼ.
ٕٞسٙيٗٛٞ ،يت لٔٛي ت ٝؼيرؽٌاٜٞرا ٌ ٚريٜٞٛراي فٕرُ
ففٍٙٞي ٌفتٔ ٝي ٌٛؼ و ٝاختٕاؿ ٔقيٙي اق ٔفؼْ ـا ٔتٕايك
ٔيوٙٙؽ .افضاي ٌفٜٞٚاي لٔٛي غٛؼ ـا اق ٘ؾف ففٍٙٞري
ٔتٕايك اق ٌفٜٚتٙؽي ؼيٍف ؼـ خأقٔ ٝيؼا٘ٙؽ  ٚؼيٍفاٖ ٘يك
آٟ٘ا ـا ٕٞيٗ ٌٔ ٝ٘ٛريؼا٘ٙرؽ (ٌيرؽ٘كٛٞ .)278 :1380،يرت
لٔٛي تيٍتف اق عفيك ـيٌٍٙٝاوي ٔيتٛا٘ؽ فٟٓپؿيف ٌٛؼ.
اق تفوية  ٚتفىيف تقفيف ٛٞيت  ٚلٔٛيت ٔيتٛاٖ ٘تيدٝ
ٌففت آٟ٘ا تف ٕٞا٘ٙؽي  ٚيىىا٘ي ؼوتٝاي اق ٔفؼْ ؼالِت
ؼاـ٘ؽ و ٝؼاـاي ٍٔٙأ ٍٔتفن ،اضىران ٍٔرتفن ،آؼاب ٚ
ـو ،ْٛوٙتٞا ،تدفتٞٝاي تراـيػي  ٚؼـ تفغري ٔرٛاـؼ،
الأت خغفافيايي فٕٔٛي ٍٔتفن ٞىتٙؽ .فىٞٛي تا تٛخٝ
ت ٝتقاـيف ٔػتّفري ور ٝؼـ قٔيٙر ٝلٔٛيرت ٚخرٛؼ ؼاـؼ،
Phinney

چارچَب ًظزی

1

تف ٛٞيت لٔٛي ؼاـؼ٘ :ػىت ايٗو ٝخٟا٘يٌؽٖٛٔ ،خرة
وا ًٞيا تضقيف ٛٞيت لٔٛي ٔريٌرفؼؼ .ا٘ؽيٍرٕٙؽا٘ي
ز ٖٛت٘ٛيهٌ ٚ 2يفتك 3تا ٔثثت غٛا٘رؽٖ ٘مرً ٌىرتفي
ففٙٞررً  ٚاـتثاعررات ؼـ ففآيٙررؽ ؼِٚررتّٔ -ررتورراقي،
ٚضؽت ّٔي  ٚوففت تػٍيؽٖ ت ٝـ٘ٚؽ تٛورق ٚ ٝايدراؼ
فف ًٙٞخٟا٘ي ،تف ففآيٙؽ ـ ٚت ٝوا ًٞوتيكٜٞراي لرٔٛي
تأويؽ ٕ٘ٛؼٜا٘ؽ (ٔمّٛؼي.)134 :1379 ،
ؼٔٚيٗ اثف خٟا٘يٌؽٖ تف ٛٞيت لٔٛي ايرٗ اورت ورٝ
ايٗ ففايٙؽ ٛٞيت لٔٛي ـا تٍؽيؽ ٔيٕ٘ايؽٞ .اَ ،واورتّك،
ـاتفتىٌ ٚ ٖٛيؽ٘ك ت ٝايٗ ٌٔٛٛؿ اٌاـ ٜوفؼ٘رؽ .تر٘ ٝؾرف
ٞاَٛٞ ،يتٞاي ٔطّي و ٝتا ؼيرفٚق أىراٖ اترفاق ٚخرٛؼ
٘ؽاٌتٙؽ ،أرفٚق ترا ورففتي ٌرٍفتآٚـ غرٛؼ ـا ٔغرفش
ٔيوٙٙؽ .تؽيٗ تفتية ،ايٗ لىٓ ٛٞيرتٞرا تراـيع پٟٙراٖ
غٛؼٌاٖ ـا تاق ٔيياتٙؽ  ٚتاقٌٔ ٛيوٙٙرؽ .اق ايرٗ ٔٙؾرف،
لٔٛيت خايٍا ٜالقٔي اوت و ٝأىاٖ وػٗ ٌفتٗ ـا تفاي
ٔررفؼْ فررفأ ٓٞرريآٚـؼ (ٞرراَ .)257 :1383 ،اق ٘ؾررف ٌيررؽ٘ك
( « )62 :1384ؼـ ع َٛوي واَ ٌؿٌتٕٟٔ ،ٝتفيٗ ٘يرفٚي
ؼٌفٌ ٖٛوٙٙؽ ٜق٘ؽٌي ٔا ،تاقاـٞاي التّاؼي  ٚيا تٞ ٝرٓ
ٚاتىتٍي التّاؼي ٘ثٛؼ ،ٜتّى ٝتأثيف اـتثاعات تٛؼ ٜاورت
و ٝفٕٔٛاً تطت فٛٙاٖ ا٘ماب اـتثاعات غٛا٘ؽٔ ٜيٌٛؼ».
Tonnies
Geertz
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ؤٛيٗ اثف ففآيٙؽ خٟا٘يٌؽٖ تف ٛٞيت لٔٛيِٛ ،ـت

خٟا٘يٌؽٖ ،واٙٔ ًٞالٍات ٔطّي  ٚلٔٛي ـا ٘ٛيؽ ؼاؼ،ٜ

تفويثي ؼاـؼ .ؼـ ايٗ ضاِت ،تر ٝعرٛـ ٔىرتميٓ ٕ٘ريترٛاٖ

خٟا٘يٌرؽٖ ـا ترٌ٘ٛ ٝرٝاي ؼـ تفاترف ٔطّريٌرؽٖ لرفاـ

ٌفت وٛٞ ٝيت لرٔٛي زر ٝوفٌ٘ٛرتي غٛاٞرؽ ؼاٌرت.

ٔيؼٙٞؽ .تفغي اق ايٗ ا٘ؽيٍٕٙؽاٖ تا ؼـ ٔماترُ ٞرٓ لرفاـ

ا٘ؽـو ٖٛت ٝايٗ ٔىأِ ٝتٛخ ٝؼاـؼ.

ؼاؼٖ ٔطّيٌؽٖ  ٚخٟا٘يٌؽٖ ٔقتمؽ٘ؽ و ٝؼـ خٟاٖ آيٙؽ،ٜ

ٌافف 1ؼـ اثف غٛؼ تا فٛٙاٖ «ف ٟٓخٟا٘يٌؽٖ» ت ٝتفـوي
خٙثٞٝاي ٌ٘ٛاٌ ٖٛاختٕافي ،ففٍٙٞي ،التّاؼي  ٚوياوي

لٔٛيت٘ ،اوي٘ٛاِيىرٓ  ٚؼِٚرت ّٔري خرايي ترفاي غرٛؼ
٘ػٛاٙٞؽ ؼاٌت.

پؽيؽ ٜخٟا٘يٌؽٖ پفؼاغت ،ٝزٙيٗ تياٖ ٔيوٙرؽ« :ؼـ ورُ،
خٟا٘يٌؽٖ ٕ٘يتٛا٘ؽ يه ٘تيد ٝفٕٔٛي ؼاٌت ٝتاٌؽ يا يه

ب) عٌتگزایاى

خٟاٖ  ٍٕٗٞغّك وٙؽ .ؼـ فر ،ْٛخٟرا٘يٌرؽٖ ٘ترايح

ـٚيىفؼ ضاضف تا اففاؼي ٕٞس ٖٛپُ ٞفوت ٚ 3تٙدرأيٗ

ٌ٘ٛأٌ ٚ ٖٛتضاؼي ؼاـؼ و ٝلاتُ پريًتيٙري ٘يىرت .ترٝ

تاـتفٌ 4ف ٜغٛـؼ ٜاوت .ت٘ ٝؾرف ايرٗ ٌرف ،ٜٚيىپراـزٍي

فا٘ ،ٜٚتايح ٌ٘ٛاٌ ٖٛتر ٝعرٛـ يىىرا٘ي ٔثثرت ٙٔ ٚفري

خٟا٘ي يه ايؽ ِٛٛلي اوت و ٝؼـِؽؼ تطمك يه التّاؼ

٘يىتٙؽ ٕٞ ٚكٔاٖ تفاي تفغي غٛب  ٚتفاي تفغي ؼيٍف تؽ

خٟا٘ي اوت .آٟ٘ا تا اوتفاؼ ٜاق فّٓ آٔاـ اؼفا ٔيوٙٙرؽ ورٝ

ٞىتٙؽ» ( .)Schaeffer, 2003: 11تٙاتفايٗٔ ،ىأِ ٝتما يا اق تيٗ

پؽيؽ ٜالتّاؼ تيٗإِّّي ،تيواتم ٚ ٝخؽيؽ ٘ثٛؼ ٚ ٜضدرٓ

ـفتٗ ٛٞيتٞاي ٔطّي ؼـ خفياٖ ضفوت فؾيٓ التّاؼ ٚ

تداـت تيٗإِّّي ٍٕٞ ٚفايي التّراؼي ؼـ اٚاغرف لرفٖ

فف ًٙٞخٟا٘ي ٔٛضٛفي ٘يىت و ٝتتٛاٖ ت ٝواؼٌي تفاي

٘ٛقؼ ٓٞتيٍتف اق او ٖٛٙتٛؼ ٜاوت .اق ٘ؾف آ٘اٖ ،ؼِٚتٞا ٘ٝ

آٖ يه پاوع لغقي ِاؼـ وفؼ .تؽيٟي اورت ور ٝؼـ ايرٗ

تٟٙا ؼـ ضاَ اق ؼوت ؼاؼٖ لؽـت غٛؼ ٘يىرتٙؽ ،تّىر ٝؼـ

ـاتغ ٝؼيؽٌاٜٞاي ٔتفاٚتي اـا ٌ ٝؽ ٜاوتٔ .ىاي)2000( 2

ٚالـ ٔقٕاـ تيٗإِّّي ٌؽٖ خؽيؽ ٘يك ٞىتٙؽ .ا٘ؽيٍٕٙؽاٖ

ايرٗ ؼيرؽٌاٜٞرا ـا ؼـ ور ٝـٚيىرفؼ اواوري ٔ ٚتضراؼ

ايٗ ـٚيىفؼ تف لؽـت  ٚتؽا ْٚففًٞٙٞاي ّٔي ٔ ٚطّري

«خٟاٌٖفاياٖ ،وٙتٌفاياٖ  ٚتطٌَٛفاياٖ» لفاـ ٔيؼٞؽ.

ؼـ ٔماتُ خٟا٘ي ٌؽٖ تاويرؽ ورفؼ ،ٜاؼفاٞراي خٟرا٘ي ـا
ٌكاف ٔيؼا٘ٙؽ (.)Mackay, 2000

الف) جْاىگزایاى
ايٗ ـٚيىفؼٛ٘ ،يؽ تػً واٙٔ ًٞاقفات لٔٛي ٔ ٚطّري

ج) تحَلگزایاى

ؼـ ففآيٙؽ خٟا٘يٌؽٖ اوت  ٚؼـ ٚالـ ت ٝآٖ اٌاـ ٜؼاـؼ وٝ

٘ؾفيٞٝاي ا٘ؽيٍٕٙؽاٖ تىياـي ٕٞس ٖٛـاتفتىٌ ،ٖٛيؽ٘ك،

تا يىىاٖواقي ففٍٙٞي ؼـ وغص خٟاٖٛٞ ،يتٞاي ٔطّي

ـٚق٘ا  ٚتف٘ف ؼـ ايٗ ـٚيىفؼ لفاـ ٔيٌيف٘رؽ .ا٘ؽيٍرٕٙؽاٖ

ـ ٚت ٝوا ًٞغٛاٙٞؽ ٌؿاٌرت .افرفاؼي ٕٞسر ٖٛاـيره

ايٗ ـٚيىفؼ ،ت٘ ٝاتٛا٘ي فٙاٚـيٞاي اعافاتي  ٚاـتثاعي ٚ

ٞاتكتا ،ْٚواـَ ؼٚير ،ففا٘ىيه فٛوٛيأا ،ـيساـؼ ـايً ٚ

پؽيؽ ٜخٟا٘يٌؽٖ ؼـ ضؿف فايك ٔطّي اٌراـ ٜورفؼٚ ٜ

غيف ،ٜاق خّٕ ٝا٘ؽيٍٕٙؽاٖ ايٗ ـٚيىفؼ ٔطىٛب ٔيٌ٘ٛؽ

ٔقتمؽ٘ؽ ا٘ماب ؼـ قٔي ٝٙاـتثاعاتٛٔ ،خة آٌراٞيٞراي

و ٝتا ٔثثت غٛا٘رؽٖ ٘مرً تٛورق ٝاـتثاعرات ؼـ ففايٙرؽ

لٔٛي -ففٍٙٞي تيٍتفي ٔيٌٛؼ.
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ت ٝافتماؼ ايٗ فؽ ٜاق ِاضثٙؾفاٖ ،خٟا٘يٌؽٖ ٕٞرٛاـٜ

تٍؽيؽ وٙٙؽ ٜخٟا٘يٌؽٖ ٞىتٙؽ) اوت؛ ضاَ ايٗوٍ٘ ٝاٜ

ٔتضٕٗ ٕٞكٔا٘ي  ٚؼـ ٖٚپيٛوتٍي ؼ ٚپؽيؽٜاي تٛؼ ٜو ٝتٝ

ا٘ؽيٍٕٙؽاٖ ـٚيىفؼ ؼ ،ْٚتر ٝغرٛؼ ففايٙرؽ خٟرا٘يٌرؽٖ

ٌرىُ لرفاـؼاؼي «أرف ٔطّري» « ٚأرف خٟرا٘ي» ٘أيرؽٜ

تؽتيٙا٘ ٝاوت .آٟ٘ا ٔقتمؽ٘ؽ ؼِٚتٞا ٙٔ ٚاعك٘ ،ر ٝتٟٙرا ؼـ

ٔرريٌرر٘ٛؽ .اق ايررٗ ضي رف آ٘رراٖ اِررغاش «ٔطّرري-

ضاَ اق ؼوت ؼاؼٖ لؽـت غٛؼ ٘يىتٙؽ ،تّىر٘ ٝىرثت ترٝ

خٟا٘يٌؽٖ» 1ـا تر ٝخراي ٔفٟر ْٛخٟرا٘يٌرؽٖ ترفخيص

خٟا٘يٌؽٖ ٛٞيتٞا ٘يك ٍٔىٛن ٞىتٙؽ .ؼـ ٔماترُ ،يره

ٔيؼٙٞؽ؛ ففآيٙؽي وٛٔ ٝخة ؽٟرٛـ وراغتاـٞاي خؽيرؽ

ـٚيىفؼ تيٙاتيٙي ٚخٛؼ ؼاـؼ و ٝـٚيىرفؼ ور ْٛـا تٍرىيُ

ٌؽ ٚ ٜتِٛيؽوٙٙؽ ٜـ٘ٚؽٞاي ٕٞكٔاٖ  ٚؼـ فيٗ ضاَ ٔتضاؼ

ٔيؼٞؽ .ؼـ ايٗ ـٚيىفؼ ،خٟا٘يٌؽٖ ت ٝايٗ ٔقٙا ٘يىت وٝ

تىياـي ؼـ خٟاٖ ٔقاِف اوت و ٝاق آٖ خّٕٔ ٝيتٛاٖ ترٝ

خأق ٝخٟا٘ي ؼـ ضاَ يىپاـزٌ ٝؽٖ اوت تّى ٝتففىه،

ؽٟٛـ پىأؽـ٘يىٓ ؼـ وٙراـ ٔؽـ٘يىرٓ ،ؽٟرٛـ ـ٘ٚرؽٞاي

ؼـ تفغي اتقاؼ تا تففق  ٚپفاوٙؽٌي ـ ٚت ٝـٚوت؛ اق ايرٗ

غيفوىٛالـ ٌؽٖ ؼـ وٙاـ ورىٛالـ ٌرؽٖ خٛأرـ ،ايدراؼ

ـ ٚخٟا٘يٌؽٖ  ٚافكايً ٛٞيت خٟرا٘ي ٔٛخرة تمٛيرت

ٛٞيتٞاي وٙتٌفا ؼـ وٙاـ ٛٞيتٞراي ٔرؽـٌٖرفا  ٚيرا

ٛٞيتٞاي ٔطّي  ٚلٔٛي ٔيٌٛؼ ٝ٘ ،ضؿف آٟ٘ا .ايٗورٝ

ٌىٌُيفي ٛٞيتٞاي ؼٚـٌ 2ٝؼـ ٘ىُ خؽيؽ اٌاـ ٜورفؼ

وؽاْ يه اق ايٗ و ٝـٚيىفؼ تٚ ٝالقيت خأقٔ ٝا ٘كؼيره

وٕٞ ٝر ٝتر٘ ٝرٛفيٕٛ٘ ،ؼٞرايي اق ؽٟرٛـ ٕٞكٔرا٘يٞراي

اوتٛٔ ،ضٛفي اوت و ٝؼـ ايرٗ تطميرك تفـوري ٌرؽٜ

ففٍٙٞي ٞ ٚرٛيتي ٔطىرٛب ٔريٌر٘ٛؽ (ـاتفتىر:1383 ،ٖٛ

اوت.

 .)219ـاتفتىرر ٖٛتررٝفٙررٛاٖ يىرري اق تفخىررتٝتررفيٗ

تا ايٗ ضاَ ،ـٚيىفؼ ٘ؾفي ٔا تف ايرٗ فرفْ تٙرا ٌرؽٜ

٘ؾفيٝپرفؼاقاٖ ايرٗ ـٚيىرفؼ ٔقتمرؽ اورت ور ٝؼـ خٟراٖ

اوت و ٝؼـ قٔيٙر ٝخٟرا٘يٌرؽٖ فضراي ٔدراقي ٌرثىٝ

أفٚقي ؼ ٚففايٙؽ ؼـ ضاَ اتفاق اوت :يىي ٔطّيٌؽٖ ٚ

اختٕافي فيهترٛن ترٚٝاورغ ٝتفغرٛـؼاـي اق پتا٘ىريُ

ؼيٍفي خٟا٘يٌؽٖ .ت ٝافتماؼ ا ٚخٟرا٘يٌرؽٖ ؼـ ٔقٙراي

ؼوتفوي تفاتف ،وّىّٔ ٝفاتة وٕتف  ٚتٕفوكقؼايي ٔيتٛا٘ؽ

وّي ٔيتٛا٘ؽ تٌ ٝىُ ٟ٘اؼيٌ ٝٙؽٖ ففايٙؽ ؼٚ ٚخٟي فراْ

ت ٝتمٛيت غاٌَفاييٞاي ففٍٙٞياي ز ٖٛلٔٛيتٞا وٝ

ٌؽٖ غاَ  ٚغاَ ٌؽٖ فاْ ؼـن ٌٛؼ .ايرٗ ٍ٘رفي،

فٕٔٛاً تف ٔطٛـ ٔؤِفٞٝاي وٙتي تٍىيُ يافترٝا٘رؽ وٕره

غغٛط وّي ؼيؽٌا ٜـاتفتى ٖٛؼـتاـٌ٘ٛ ٜاٌ٘ٛي ففٍٙٞي اق

وفؼ ٚ ٜپؽيؽٜٞاي وا٘ي ٕٞس ٖٛخٟا٘يٌؽٖ ـا تضقيف

يه و ٚ ٛيٍاٌ٘ ٝؽٖ ففٍٙٞي ـا اق وٛي ؼيٍف ٍٔرػُ

ٕ٘ايؽ.
تف اوان ٕٞريٗ ٔثاضرف ٘ؾرفي ؼـ غّر٘ َٛمرً

ٔيوٙؽ.

تٛخ ٝت ٝـٚيىفؼٞراي فرٛق ،ايرٗ ٔٛضرٛؿ ـا آٌرىاـ

فٙاٚـي ٞاي ٘ٛيٗ اعافاتي  ٚاـتثاعي ؼـ ٌرىُؼٞري ترٝ

ٔيوٙؽ وٍ٘ ٝا ٜا٘ؽيٍٕٙؽاٖ ـٚيىفؼ اٍ٘ ،َٚاٞي تؽتيٙا٘ ٝتٝ

ففايٙؽ خٟا٘ي ٌؽٖ ٛٞ ٚيت اوت و ٝؼـ ٌ٘ٛتاـ ضاضف تٝ

ٔا٘ؽٌاـي پؽيؽٜٞايي ٕٞس ٖٛلٔٛيت ٘ ٚاوي٘ٛاِيىٓ  ٚتٝ

خايٍراٌ ٜررثى ٝاختٕرافي فرريهترٛن تررٝفٙرٛاٖ يىرري اق

تثرـ آٖ ٔا٘رؽٌاـي ٛٞيرت ّٔري ٔ ٚطّري ؼـ ففايٙرؽ

اتكاـٞاي خٟا٘ي ٌؽٖ  ٚتأثيف آٖ تف ٛٞيت لٔٛي وراـتفاٖ

خٟا٘ي ٌؽٖ (و ٝفٙاٚـيٞاي ٘رٛيٗ اعافراتي  ٚاـتثراعي

ترفن پفؼاغترٔ ٝريٌررٛؼ .ؼـ ٚالرـ ،ؼـ پرم ًٞٚضاضررف
ؼـِؽؼ پاوػٍٛيي ت ٝايٗ پفورً ٞىرتيٓ ور ٝتقأرُ ٚ

Glocalization
Hybrid Idintities

1
2

ضضٛـ ؼـ ٌثى ٝاختٕافي فيهتٛن ز ٝتأثيفي تف ٛٞيت
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خأقٌٙٝاوي واـتفؼي ،واَ تيىت  ٚزٟاـٌْٕ ،اـ ٜپياپي (ٌٕ ،)52اـ ٜزٟاـْ ،قٔىتاٖ 1392

لٔٛي واـتفاٖ تفن ايٗ ٌثىٔ ٝيٌؿاـؼ؟

ٚالقي ٘يىت ٚ ،فضايي اوت تيٗ ـايا٘رٝاي ٔ ٚدراقيٚ ،

أا ِرطثت اق ترأثيفات اختٕرافي ضضرٛـ ؼـ فضراي

تا ِطاػ وفؼٖ ايٗ ٘ىت ٝو ٝؼوتفوي ت ٝوراـتفاٖ ٔتٙرٛؿ ٚ

ٔداقي  ٚواـتفي ٌثىٞٝاي اختٕافي ايٙتف٘تي ترف ٛٞيرت

ٔتفاٚت ٌثى ٝاختٕافي فيهتٛن فٕاً ؼـ ؼ٘ياي ٚالقري

لٔٛي واـتف تٝعٛـ وّي  ٚتؽ ٖٚؼـ ٘ؾف ٌففتٗ ٘ٛؿ فقاِيت

ت ٝفّت پفاوٙؽٌي خغفافيايي آ٘اٖ أىراٖپرؿيف ٘يىرتٚ ،

ٛ٘ ٚؿ ضضٛـ ففؼ ؼـ ايٗ فضا ،واـ تىياـ ؼٌٛاـي اورت؛

اِٛالً ٔغاِق ٝيه واـتف ٌرثى ٝاختٕرافي فريهترٛن ؼـ

زفا وٌ ٝثى ٝاختٕافي فيهتٛن ٝ٘ ،فمرظ يره اتركاـ يرا

فضرراي ورراـتفي  ٚؼـ ٔطرريظ ٔررٛـؼ ٔغاِقررٙٔ ،ٝاوررثتف ٚ

ٔٙثقي تفاي تِٛيؽ  ٚا٘تماَ اعافات ،تّىٔ ٝطيغي ٔداقي

پفتاقؼٜتف اورت ،ؼـ ايرٗ پيٕرايً اق تىٙيره پفوٍرٙأٝ

 ٚفضايي تفاي ق٘ؽٌي اورت  ٚترؽيٟي اورت ور ٝتىراٖ

ايٙتف٘تي اوتفاؼٌ ٜؽ ٜاوت .خٕقيت آٔاـي ايرٗ پيٕرايً

فضايي ٔداقي تفاي ق٘ؽٌياي ٔداقي ٔريترٛاٖ ؼـ ايرٗ

٘يك ٌرأُ وراـتفاٖ ترفن قتراٖ ايفا٘ري ٌرثى ٝاختٕرافي

فضا ت ٝتيٟ٘ايرت ور ًٙؼورت قؼ .ترٕٞ ٝريٗ فّرت ،ؼـ

فيهتٛن ؼـ واَ  1391اوت .ؼـ پيٕايً فٛق ت ٝفّرت

پم ًٞٚضاضف ،تقأُ ؼـ ٌثى ٝاختٕافي فيهتٛن ـا ترا

ٔٛخررٛؼ  ٚؼـ ؼوررتفن ٘ثررٛؼٖ ٞررير ٌ٘ٛرر ٝزرراـزٛب

ٔتغيفٞايي ٕٞسٔ ٖٛؽت قٔاٖ فضٛيتٔ ،يركاٖ اورتفاؼ،ٜ

ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ٍٔػُ  ٚپفاوٙؽٌي خٕقيرت آٔراـي ٔرٛـؼ

٘ٛؿ اوتفاؼٔ ،ٜيكاٖ ٍٔاـوت  ٚفقاِيتٚ ،القي تّمي وفؼٖ

٘ؾف ،اق ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي غيف اضتٕاِي تا اوتفاؼ ٜاق ٕ٘٘ٛرٞٝراي

ٔطتٛاي ٔغاِة اـا ٌ ٝرؽ ٚ ٜاٞرؽاف  ٚاٍ٘يرك ٜوراـتفاٖ

ؼـ ؼوتفن  ٚؼاٚعّثا٘ر ٝاورتفاؼٌ ٜرؽ ٜاورت .ؼـ ٚالرـ،

فيهتٛن ،وٙديؽ ٜايرٓ .ترف ٕٞريٗ اوران ،ففضريٞ ٝراي

پفوٍٙأ ٝايٗ پم ًٞٚؼـ اتتؽا تفاي ٘كؼيه تٞ ٝفت ٞكاـ

پم ًٞٚـا تؽيٗ ِٛـت عفش ٕ٘ٛؼٜايٓ:

٘فف اق واـتفاٖ تفن قتاٖ ايفا٘ي ٌثى ٝاختٕافي فيهتٛن

 -1تيٗ ٔؽت قٔاٖ فضٛيت واـتفاٖ تفن ؼـ فيهتٛن ٚ

ففوتاؼٌ ٜؽ  ٚؼـ ٔفضّ ٝتقؽ ،اق پفوٍٙأٞٝاي تاقٌٍتٚ ٝ

ٛٞيت لٔٛي آٟ٘ا ـاتغٔ ٝقٙاؼاـي ٚخٛؼ ؼاـؼ.

تىٕيُ ٌؽ ٜتٛوظ واـتفاٖ ،تا تٛخ ٝت ٝتقفيرف خٕقيرت

 -2تيٗ ٔيكاٖ اوتفاؼ ٜواـتفاٖ تفن اق فيهتٛن ٛٞ ٚيت

آٔاـي پم ٚ ًٞٚپه اق ضؿف پفوٍٙأٞٝاي ٍٔىُؼاـ،

لٔٛي آٟ٘ا ـاتغٔ ٝقٙاؼاـي ٚخٛؼ ؼاـؼ.

ؼـ ٟ٘ايت  300پفوٍٙأ ٝاـقياتي  ٚتٟرفٜترفؼاـي ٟ٘رايي

 -3تيٗ ٔيكاٖ ٍٔاـوت  ٚفقراَ ترٛؼٖ وراـتفاٖ ترفن ؼـ

ٌؽٌ .اياٖ ؾوف اوت و ٝايٗ ضدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتا تٛخ ٝت ٝفؽْ

اوتفاؼ ٜاق فيه تٛن ٛٞ ٚيت لٔٛي آٟ٘ا ـاتغٔ ٝقٙراؼاـي

اعاؿ ؼـوت اق تقؽاؼ ٚالقي خأق ٝآٔاـي ٔٛـؼ ٔغاِقرٝ

ٚخٛؼ ؼاـؼ.

ٔ ٚتقالة آٖ فؽْ أىراٖ اورتفاؼ ٜاق ففٔرَٞٛراي ـايرح

 -4تيٗ ٚالقي تّمي وفؼٖ ٔطترٛاي فريهترٛن اق ورٛي

تقييٗ ضدٓ ٕ٘ ،ٝ٘ٛتٝعٛـ تدفتي  ٚتا فٙايرت تر ٝضدرٓ

واـتفاٖ تفن ٛٞ ٚيت لٔٛي آٟ٘ا ـاتغٚ ٝخٛؼ ؼاـؼ.

ٕ٘ ٝ٘ٛؼـ پمًٞٞٚاي ٍٔات ٝا٘تػاب ٌؽ ٜاوت.

 -5تيٗ اٞؽاف واـتفاٖ تفن ؼـ اوتفاؼ ٜاق ٌثى ٝاختٕافي
فيه تٛن ٛٞ ٚيت لٔٛي آٟ٘ا ـاتغٚ ٝخٛؼ ؼاـؼ.

تؼزیف هفاّین ٍ هتغیزّای پضٍّؼ
الف) هتغیز هغتقل

رٍػؽٌاعی پضٍّؼ

ٔؽت قٔاٖ فضٛيت ؼـ فيهتٛن :فثاـت اوت اق ٔرؽت

اق آ٘دايي و ٝفضاي ٔداقي ؼاـاي ٔىاٖ غاِي ؼـ ؼ٘ياي

قٔا٘ي و ٝففؼ ت ٝفضٛيت فيهترٛن ؼـ آٔرؽ ٜاورت .ؼـ
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تثييٗ خأقٌٙ ٝاغتي تأثيف ٌثى ٝاختٕافي فيه تٛن تف ٛٞيت لٔٛي واـتفاٖ تفن ؼـ ايفاٖ

پررم ًٞٚضاضررف؛ ٔررؽت قٔرراٖ فضررٛيت ورراـتفاٖ ؼـ

ٚالقي تّمي وفؼٖ ٔطتٛاي فيهتٛن اق ؼيرؽ وراـتفاٖ ترٝ

فيهتٛن ؼـ پٙح عثم -1 :ٝوٕتف اق ًٌ ٔاٜ؛  -2اق ًٌ

ٔيكاٖ ٌٙاغت  ٚافتماؼ واـتفاٖ ٘ىثت تِ ٝطت ٔطتٛاي

ٔا ٜتا وٕتف اق يه واَ؛  -3اق يه وراَ ترا وٕترف اق ؼٚ

ٔغاِة ٔٛـؼ اوتفاؼ ٜؼـ ٌثى ٝاختٕافي فيهتٛن اعراق

واَ؛  -4اق ؼ ٚواَ تا وٕتف اق و ٝواَ؛  -5اق و ٝواَ تا

ٔي ٌٛؼ .ؼـ پم ًٞٚضاضف ،تفاي ورٙدً ٚالقري تّمري

تيٍتف ،ؼوتٝتٙؽي ٌؽ ٜاوت.

وفؼٖ ٔطتٛاي ٔغاِة فيهتٛن اق ٔقففٞاي قيف اوتفاؼٜ

ٔيكاٖ اوتفاؼ ٜاق فيهتٛن :فثاـت اوت اق ٔؽت قٔا٘ي
اق ٌثا٘ ٝـٚق و ٝففؼ اق فريهترٛن اورتفاؼٔ ٜريوٙرؽ .ؼـ
پم ًٞٚضاضف؛ ٔيكاٖ ؼوتفوي واـتفاٖ ت ٝفيهترٛن ؼـ
ًٌ عثم -1 :ٝوٕتف اق پا٘كؼ ٜؼليمٝ؛  -2تيٗ پا٘كؼ ٜؼليمرٝ
تا ٘يٓ وافت؛  -3تيٍتف اق ٘يٓ ورافت ترا وٕترف اق يره
وافت؛  -4اق يه وافت تا وٕتف اق ؼ ٚوافت؛  -5اق ؼٚ
وافت تا وٕتف اق و ٝوافت  -6 ٚاق و ٝوافت تا تيٍتف،

ٔيٌٛؼ:
 افتماؼ واـتفاٖ ٘ىثت تِ ٝطت  ٚؼـورتي اغثراـ ٚاعافات فيهتٛن؛
 ٔيكاٖ افتٕاؼ  ٚغٛيتيٙي واـتفاٖ ٘ىثت تٔ ٝطتٛائغاِة فيهتٛن ؼـ ٔمايى ٝتا ـوا٘ٞٝاي ؼاغّي؛
 افتثراـ ٔ ٚمثِٛيرت پيراْـورا٘اٖ فريهترٛن اق ؼيررؽواـتفاٖ.

ؼوتٝتٙؽي ٌؽ ٜاوت.
ٍٔاـوت  ٚفقاَ تٛؼٖ واـتفاٖ ؼـ اوتفاؼ ٜاق فيهتٛن:

ب) هتغیز ٍاتغتِ

ٍٔاـوت  ٚفقاَ تٛؼٖ واـتفاٖ ؼـ اوتفاؼ ٜاق فيهتٛن تٝ

ٛٞيت لٔٛي ؼـ پم ًٞٚضاضف تا زٟراـ تقرؽ ففٍٙٞري،

ٔيرركاٖ ؼـٌيررفي تقأررُ ورراـتفاٖ ؼـ فرريهتررٛن اعرراق

قتا٘ي ،خغفافيايي  ٚاضىاوي تفاوان تقؽاؼي ٌٛي ٝو ٝؼـ

ٔيٌٛؼ .ؼـ پم ًٞٚضاضف ،تفاي وٙدً ٔيكاٖ ٍٔاـوت

لاِة عيف ِيىفت تٙؾيٓ ٌؽٜا٘ؽ ،وٙديؽٌ ٜؽ ٜاوت.

 ٚفقرراَ تررٛؼٖ ورراـتفاٖ ؼـ اوررتفاؼ ٜاق فرريهتررٛن اق
ٌاغُٞاي ؾيُ اوتفاؼٌ ٜؽ ٜاوت:
 ؼيؽٖ پفٚفايُٞا ،فىرهٞرا  ٚآِثرْٞٛراي ٌػّريؼٚوتاٖ؛
 فمظ غٛا٘ؽٖ ٚاَٞا ٛٔ ٚضٛؿٞاي ت ٝتطف ٌؿاٌتٌٝؽٜ؛

اػتثار ٍ قاتلیت اػتواد اتشار تحقیق
ؼـ پم ًٞٚضاضف تفاي ورٙدً ٔيركاٖ لاتّيرت افتٕراؼ
پفوٍٙأ ٝاق آِفاي وف٘ٚثاظ اوتفاؼٌ ٜؽ ٜاوت .تفاي تٕاْ
ٔتغيفٞا ٔيكاٖ آِفا تيً اق  0/7تٝؼوت آٔؽ .ايٗ ٔطاوثات
ؼـ خؽٍ٘ 1 َٚاٖ ؼاؼٌ ٜؽ ٜاوت.

 اغّررة غٛا٘ررؽٖ ٌ ٚرراٞي ٌ٘ٛررتٗ تررف ـٚي ٚاَ ٚٔٛضٛؿٞاي ت ٝتطف ٌؿاٌتٌ ٝؽٜ؛

جذٍل  -1ضزایة آلفای کزًٍثاخ تزای هتغیزّای پزعؾٌاهِ

ٌ -فٚؿ يه تطف تاق ٜؼـ تيٗ ٌفٜٞٚاي فضٛ؛

اتؼاد هتغیز ٍاتغتِ

تؼذاد گَیِ

آلفای کزًٍثاخ

 -ؼ٘ثاَ وفؼٖ ِيٙه اغثاـ ٛٔ ٚضٛؿٞاي وياوي؛

تقؽ اضىاوي

7

0/73

 -ؼ٘ثاَ وفؼٖ ِيٙه اغثاـ ٛٔ ٚضٛؿٞراي اختٕرافي ٚ

تقؽ قتا٘ي

6

0/81

تقؽ خغفافيايي

6

0/90

تقؽ ففٍٙٞي

8

0/77

ففٍٙٞي.
ٚالقي تّمي وفؼٖ ٔطتٛاي فيهتٛن اق ؼيرؽ وراـتفاٖ:

خأقٌٙٝاوي واـتفؼي ،واَ تيىت  ٚزٟاـٌْٕ ،اـ ٜپياپي (ٌٕ ،)52اـ ٜزٟاـْ ،قٔىتاٖ 1392
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یافتِّای تحقیق

ٔيپفؼاقؼ  ٚتػً اوتٙثاعي و ٝت ٝآقٔ ٖٛففضيات تطميك

يافتٞ ٝاي پم ًٞٚضاضف ،ؼـ ؼ ٚتػً لاتُ اـا ر ٝاورت:

اغتّاَ ؼاـؼ.

تػررً تِٛرريفي ورر ٝتررٔ ٝقففرري ورريٕاي پاوررػٍٛياٖ
جذٍل  -2تَسیغ فزاٍاًی پاعخگَیاى تز حغة درصذ گزٍُ عٌی ٍ جٌظ ٍ َّیت قَهی
گزٍُ عٌی

قٖ

ٔفؼ

سیز  22عال
%37/9
%62/1

ٛٞيرررت تاال
ٔتٛوظ
لٔٛي
پاييٗ
ٔدٕٛؿ
ٛٞيرررت تاال
ٔتٛوظ
لٔٛي
پاييٗ
ٔدٕٛؿ

%100/0
%71/9
%14/0
%14/0
%100/0

25 -22
%100/0

22 -24
%53/3
%46/7
%100/0
%63/8
%36/2

%100/0
%60/0
%20/0
%20/0
%100/0

%100/0

32 -34
%100/0

35 -42

%100/0
%72/4
%27/6

%100/0

%100/0

%100/0

هجوَع
%50/6
%41/4
%8/ 0
%100/0
%71/4
%21/1
%7/ 5
%100/0

ؼـ ٔدٕٛؿ 71 ،ؼـِؽ اق پاورػٍٛياٖ ـا ٔرفؼاٖ 29 ٚ

ِيىفت ت ٝور ٝـؼ ٜتراالٔ ،تٛورظ  ٚضرقيف ؼورتٝتٙرؽي

ؼـِررؽ ـا ق٘رراٖ تٍررىيُ ٔرريؼٙٞررؽ .تيٍررتفيٗ تقررؽاؼ

ٕ٘ٛؼٜا٘ؽ .تف اوان آٔاـ فٛق و ٝؼـ خؽ 2 َٚآٔؽ ٜاوت،

پاوػٍٛياٖ ؼـ ٌف ٜٚوٙي قيف  20واَ  ٚوٕترفيٗ تقرؽاؼ

تاالتفيٗ ٔيكاٖ ٛٞيت لٔٛي ؼـ ٔياٖ ٔفؼاٖ ؼيؽٔ ٜيٌرٛؼ.

ؼـ ٌف ٜٚوٙي تيٗ  35تا  40واَ لفاـ ؼاـ٘ؽ.

پاييٗتفيٗ ٔيكاٖ ٛٞيت لٔٛي ؼـ ٔياٖ ق٘اٖ  20تا  24واِٝ

ٛٞيت لٔٛي اق تفوية اتقاؼ زٟاـٌا٘( ٝتقؽ اضىاوري،

ٚخٛؼ ؼاـؼ .ت ٝعٛـ وّئ ،يترٛاٖ ٌفرت ور ٝضرؽٚؼ 51

تقؽ خغفافيايي ،تقؽ ففٍٙٞي  ٚتقؽ قتا٘ي) تٍرىيُ ٌرؽٜ

ؼـِؽ اق ق٘راٖ  ٚتريً اق  71ؼـِرؽ اق ٔرفؼاٖٛٞ ،يرت

اوتٔ .طممراٖ ٔتغيرف ٛٞيرت لرٔٛي ـا تفاوران عيرف

لٔٛي تااليي ؼاـ٘ؽ.

جذٍل  -3هیشاى َّیت قَهی افزاد ٍ اتؼادػ تز حغة درصذ
ؽذت َّیت

َّیت قَهی

تؼذ فزٌّگی

تؼذ جغزافیایی

تؼذ احغاط قَمهذاراًِ

تؼذ ستاًی

تاال
ٔتٛوظ
پاييٗ

90/3
%6/ 7
%3

%67/7
%22/3
%10

%74/7
%22/7
%7.2

%70/3
%22
% 7.7

%88/3
%5/ 2
%6/ 5

آٔاـٜٞاي خؽ َٚتاال ٍ٘راٖ ٔريؼٞرؽ ور ٝتريً اق 90

تحلیل اعتٌثاطی

ؼـِؽ اق واـتفاٖ تفن ٌثى ٝاختٕافي فيهتٛنٛٞ ،يرت

ؼـ ففضيٞٝاي ا َٚتا پٙدٓ ٔغفش ٔيٌٛؼ و ٝتريٗ ٔرؽت

لٔٛي تااليي ؼاـ٘ؽ .تٟٙا  3ؼـِؽ اق واـتفاٖ تفنٛٞ ،يرت

قٔاٖ فضٛيتٔ ،يكاٖ اورتفاؼٔ ،ٜيركاٖ ٍٔراـوت  ٚفقراَ

لٔٛي پاييٙي ؼاـ٘ؽ.

تٛؼٖٚ ،القي تّمي وفؼٖ ٔطترٛاي ٔغاِرة اـا رٌ ٝرؽٚ ٜ
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تثييٗ خأقٌٙ ٝاغتي تأثيف ٌثى ٝاختٕافي فيه تٛن تف ٛٞيت لٔٛي واـتفاٖ تفن ؼـ ايفاٖ

اٞررؽاف  ٚاٍ٘يررك ٜورراـتفاٖ تررفن ؼـ اوررتفاؼ ٜاق ٌررثىٝ

ؼـ خؽٔ 4 َٚيكاٖ آٔاـ ٚ ٜوغص ٔقٙاؼاـي ٘ ٚيرك آقٔرٖٛ

اختٕافي فيهتٛن تا ٛٞيت لٔٛي آٟ٘ا ـاتغٚ ٝخٛؼ ؼاـؼ.

ٔٛـؼ اوتفاؼ ٜؼـ ٞف ٔٛـؼ ٍ٘اٖ ؼاؼٌ ٜؽ ٜاوت.

جذٍل  -4آسهَى فزضیِّای تحقیق
هقذار ()Value

هؼٌاداری ()Sig

آسهَى فزضیِ

هتغیز ()Variable

ضزیة

0/321

0/000

تأييؽ ففضيٝ

ٔؽت قٔاٖ فضٛيت

وٙؽاَ

b

0/076

ـؼ ففضيٝ

ٔيكاٖ اوتفاؼٜ

وٙؽاَ

b

0/097

تأييؽ ففضيٝ

ٔيكاٖ ٍٔاـوت  ٚفقاَ تٛؼٖ

وٙؽاَ c

0/050

0/002

ٚالقي تّمي وفؼٖ ٔطتٛاي ٔغاِة

وٙؽاَ

b

0/350

0/000

تأييؽ ففضيٝ

اٍ٘يكٞ ٚ ٜؽف واـتفاٖ

وفأف

0/206

0/030

تأييؽ ففضيٝ

آٔاـٜٞاي خؽٍ٘ 4 َٚاٖؼٙٞؽ ٜآٖ اوت و ٝتيٗ ٔرؽت

غٛاٞيٓ پفؼاغت .پيفأ ٖٛوُ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛـؼ تفـوي ،خؽَٚ

قٔاٖ فضٛيتٔ ،يكاٖ ٍٔاـوت  ٚفقاَ تٛؼٖٚ ،القي تّمي

 5تياٍ٘ف آٖ اوت ؤ ٝتغيف ٍٔاـوت  ٚفقاَ تٛؼٖ واـتفاٖ

وفؼٖ ٔطترٛاي ٔغاِرة اـا رٌ ٝرؽ ٚ ٜاٞرؽاف  ٚاٍ٘يركٜ

ؼـ فيهتٛن ،تا ٕٞثىتٍي  ٚ 0/42ضرفية تقيريٗ ،0/32

واـتفاٖ تفن ؼـ اوتفاؼ ٜاق ٌثى ٝاختٕافي فيهترٛن ترا

تيٍتفيٗ ٔيكاٖ ٛٞيت لٔٛي ـا تثييٗ ٔريٕ٘ايرؽ .اق ورٛي

ٛٞيت لٔٛي آٟ٘ا ـاتغرٔ ٝثثرت ٔ ٚىرتميٕي ٚخرٛؼ ؼاـؼ؛

ؼيٍف ،وغص ٔقٙريؼاـي (ٍ٘ )0/005راٖؼٙٞرؽٔ ٜقٙريؼاـ

يقٙي تا ايٗ افكايً ايٗ ٔتغيفٞاٛٞ ،يت لٔٛي واـتفاٖ ٘يك

تٛؼٖ ايٗ ـاتغ ٝؼـ وغص  99ؼـِؽ اوت .ترٝعرٛـ وّري،

تمٛيت ٔيٌٛؼ.

ٔيتٛاٖ ٌفت ؤٍ ٝاـوت  ٚفقاَ تٛؼٖ واـتفاٖ فيهتٛن
ٚ ٚالقي تّمي وفؼٖ ٔطترٛاي ٔغاِرة فريهترٛن ،ترأثيف

ٕٞسٙيٗ ،ؼـ خؽ ،5 َٚتا اوتفاؼ ٜاق آقٔر ٖٛـٌفوريٖٛ

قياؼي تف ٛٞيت لٔٛي اففاؼ ؼاـ٘ؽ.

ت ٝتفـوي ايٗ ففضيٞٝا ٔ ٚيكاٖ اثف ٞف يه اق ايٗ ٔتغيفٞا

جذٍل  -5تحلیل چٌذ هتغیزُ در کل ًوًَِ آهاری تزای پیؼتیٌی هتغیز ٍاتغتِ

هتغیزّا

ضرررررزیة ضرررزیة
ّوثغتگی)(R

تثییي)(R2

ضزایة غیز اعتاًذارد
B

خ ررررررای
اعتاًذارد

ضرررررررزایة
اعتاًذارد

هقذار

t

Beta

عرررررر
هؼٌاداری

ٔؽت قٔاٖ فضٛيت

0/24

0/15

0/581

-0/194

-0/393

-7/385

0.000

ٔيكاٖ اوتفاؼ ٜاق فيهتٛن

0/13

0/017

0/627

0/098

0/131

2/274

0/024

ٚالقي تّمي وفؼٖ

0/28

0/23

0.177

0.041

0.148

4.321

0.000

ٍٔاـوت  ٚفقاَ تٛؼٖ واـتفاٖ

0/42

0/32

0.067

0.032

0.208

2.114

0.005

اٍ٘يكٞ ٚ ٜؽف واـتفاٖ

0/24

0/11

-0/086

0/61357

-0/243

-4/327

0/000
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ؼـ اؼأٔ ،ٝؽَ ٔقاؼِ ٝواغتاـي پم ًٞٚضاضف تفوريٓ

واـتفاٖ ـا ٍ٘اٖ ٔيؼٙٞرؽٔ .تغيرف ٔرؽت قٔراٖ فضرٛيت

ٌؽ ٜاوتٔ .رؽَ ترا اورتفاؼ ٜاق ٘رفْ افركاـ  Amosـورٓ

ٔ ،0/24يركاٖ اورتفاؼٔ ،0/07 ٜيركاٖ ٍٔراـوت  ٚفقاِيرت

ٌفؼيؽٔ ٚ ٜاضؾٔ ٝيٌٛؼ ؤ ٝتغيف پٟٙاٖ ٚاتىرتٝ؛ يقٙري

واـتفاٖ ٚ ،0/23القي تّمري ورفؼٖ ٔطترٛاي فريه ترٛن

ٛٞيت لٔٛي اق زٟاـ تُقؽ تٍىيُ ٌرؽ ٜاورتٕٞ .سٙريٗ،

 ،0/29اٍ٘يكٞ ٚ ٜرؽف وراـتفاٖ  0/22ترف ٛٞيرت لرٔٛي

پٙح ضفية ٕٞثىتٍي ٍٔاٞؽٔ ٜيٌرٛؼ ور ٝترأثيف ٔتغيرف

واـتفاٖ تأثيف ؼاـ٘ؽ.

ٔىتمُ؛ يقٙي ٌثى ٝاختٕافي فيه تٛن تف ٛٞيرت لرٔٛي

ؽکل  -1هذل هؼادلِ عاختاری

تفاقي ٔؽَ ت ٝعٛـ وّي غرٛب اورت .ؼـ خرؽ،6 َٚ

ٔؽَ تفويٓ ٌؽٔ ،ٜؽِي اوت ؤ ٝيتٛا٘ؽ ؼاؼٜٞاي ٔا ـا تا

تقؽاؼي اق ٕٟٔتفيٗ ٔقياـٞراي ترفاقي  ٚتفىريف آٟ٘را ٚ

ٔؽَ ٘ؾفي تغثيك ؼٞؽ .تٝفثاـت ؼيٍرفٔ ،رؽَ ٔرا ٍ٘راٖ

ٔمؽاـي ؼـ ٔؽَ ٔفف ْٚآٔؽ ٜاوت .ؼـ ٔدٕٛؿ تٕرأي

ٔيؼٞؽ و ٝؼاؼٜٞاي تدفتي ٔا ٔريتٛا٘رؽ ترا ضرؽٚؼي ترا

ٌاغُٞاي تفاقي ٔؽَ ،لاترُ لثرٞ َٛىرتٙؽ .تٙراتفايٗ،

٘ؾفيٞٝا پ ًٌٛؼاؼٌٛ ٜؼ.
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جذٍل  -6هؼیارّای تزاسػ هذل ٍ تفغیز تزاسػ قاتل قثَل
هؼیار تزاسػ هذل

هقذار حاصل در
هذل هفزٍض

٘يىٛيي تفاقي ()GFI

0/94

٘يىٛيي تفاقي اِاش ٌؽ)AGFI( ٜ

0/93

ـئٍ ٝياٍ٘يٗ ٔفتقات غغاي تفآٚـؼ
()RMSEA

0/06

تٛوف ِ ٛيه ()TLI

0/94

ٌاغُ تفاقي ٙٞداـ ٌؽ)NFI( ٜ

0/97

واي اوى ٛف ٘ىثي ()CMIN/DF

3/60

ع

تفغیز

قاتل قثَل

( 0فؽْ تفاقي) ترا ٔ 1مؽاـ ٘كؼيه تٙٔ 0/95 ٝقىه وٙٙرؽٜ
يه تفاقي ٔغّٛب اوت.

(تفاقي وأُ)

( 0فؽْ تفاقي) ترا ٔ 1مؽاـ ٘كؼيه تٙٔ 0/95 ٝقىه وٙٙرؽٜ
يه تفاقي ٔغّٛب اوت.

(تفاقي وأُ)
وٛزىتف اق 0/08

ٔمررؽاـ وٕتررف اق  0/08يرره تررفاقي
غٛب ـا ٍ٘اٖ ٔيؼٞؽ.

( 0فؽْ تفاقي) ترا ٔ 1مؽاـ ٘كؼيه تٙٔ 0/95 ٝقىه وٙٙرؽٜ
(تفاقي وأُ)

يه تفاقي ٔغّٛب اوت.

( 0فؽْ تفاقي) ترا ٔ 1مؽاـ ٘كؼيه تٙٔ 0/95 ٝقىه وٙٙرؽٜ
(تفاقي وأُ)

يه تفاقي ٔغّٛب اوت.

ٍضؼیت پذیزػ
لاتُ لثَٛ
لاتُ لثَٛ
لاتُ لثَٛ
لاتُ لثَٛ
لاتُ لثَٛ

ٔمؽاـ وٕتف اق ٍ٘ 1اٖ ؼٙٞرؽ ٜضرقف
 1تا 5

تفاقي ٔ ٚمؽاـ تيٍرتف اق ٔ 5رٙقىه لاتُ لثَٛ
وٙٙؽ٘ ٜياق ت ٝتٟثٛؼ اوت.

ٌاغُ تفاقي ٙٞداـ ٌؽٔ ٜمتّرؽ
()PNFI
ٌرراغُ تررفاقي تغثيمرري ٔمتّررؽ
()PCFI

0/57

تاالتف اق  0/50يا 0/60

لاتُ لثَٛ

0/56

تاالتف اق  0/50يا 0/60

لاتُ لثَٛ

تحث ٍ ًتیجِگیزی

ّٔيٌفايي  ٚخٟا٘ي ٌؽٖ ٔٛـؼ تٟؽيؽ ٚالـ ٌؽٜا٘ؽٔ ،فيرؽ

ٕٞاٖ ٌ ٝ٘ٛوٛٞ ٝيت ٚالقي افرفاؼ ؼـ زٍرٍ٘ٛي اورتفاؼٜ

ٚالـ ٌفؼ٘ؽ .اق ايٗ ٔٙؾف ؼـ ٚالـ ،ا٘ٛاؿ ٔغاِثات ،آـٔاٖٞا

آ٘اٖ اق ايٙتف٘ت ٌ ٚثىٞٝاي اختٕافي ٔداقي تىياـ ٔرؤثف

 ٚزراًِٞرراي ٛٞيررتخٛيا٘رر ٝخٟرراٖ ٚالقرري (اق خّٕرٝ

اوتٍٔ ،اـوت ؼـ اختٕافات ٔدراقي ٘يرك ٔتمراتاً لراؼـ

لٔٛيت) تا ٌٙاغت ـٚقافك ٖٚأىا٘ات تاِمٌ ٜٛرثىٞٝراي

اوت تطت ٌفايغي تف ٛٞيتٞاي افرفاؼ ترأثيف ٌرؿاـؼ ٚ

اختٕافي ٔداقي ،تٙٔ ٝؾٛـ تمٛيت ٌ ٚىتفي تيٍتف غٛؼ

تغييفاتي ؼـ آٖ ايداؼ ٕ٘ايؽ .ؼـ ٞف ضاَ ،ت٘ٝؾف ٔريـورؽ

ت ٝايٗ ضيغ ٝـاٌٍٛ ٜؼ ٜا٘ؽ وٌٛ ٝاٞؽ ايٙتف٘تي ففاٚا٘ي ترف

و ٝا٘ٛاؿ خفياٖٞاي ٞرٛيتي ٔٛخرٛؼ ؼـ فضراي ٔدراقي

آٖ ؼالِت ؼاـؼ.

اغّة تاقتراب ٔىرتميٓ ٚالقيرات خٟراٖ تيف٘ٚري تاٌرٙؽ.

تٞ ٝف تمؽيف ،فقاِيت ٞا  ٚتِٛيؽات ٔداقي ٌرفٜٞٚراي

ٌثىٞٝاي اختٕافي ٔداقي اق ايٗ لاتّيت تفغٛـؼاـ٘ؽ وٝ

لٔٛي فا ٜٚتف ايٗو ٝاق يه ٔٙؾف وّي ٔيتٛا٘ٙؽ فقاِيرت

تٝفٛٙاٖ فأّي ٔؤثف ؼـ يىپاـزٍي  ٚتمٛيت ٛٞيتٞرايي

اختٕافررات لررٔٛي ٔػتّررف ـا ؼـ ؼـ ٖٚويىررتٓٞرراي

و ٝت ٝؼاليرُ ٌ٘ٛراٌ ،ٖٛاق خّٕر ٝترٚ ٝاورغ ٝففايٙرؽٞاي

ـوا٘ ٝاي خٟراٖ ٘رٛيٗ ٔرٙقىه ٕ٘ايٙرؽ ،تر ٝعرٛـ ٘ىرثي
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ٍ٘اٖؼٙٞؽٔ ٜيكاٖ تقّمرات ٌ ٚرفايًٞراي ٞرٛيتي آٟ٘را،

ٔداقي ضاضف٘ؽ .تفنٞا ٘يرك ورقي ٔريوٙٙرؽ اق تٕرأي

تٚ ٝيم ٜؼـ ٔٛـؼ ٌفٞ ٜٚايي اوت و ٝت ٝؼاليُ ٔػتّرف ترٝ

أىا٘ات فيهتٛن تفاي ٔقففي غٛؼ تٝواٖ يره ٛٞيرت

ؼٚـ اق اختٕاؿ لٔٛي غٛؼ تر ٝورف ٔريتف٘رؽ .ايٙتف٘رت ٚ

لٔٛئ ،غفش واغتٗ ؼيؽٌاٜٞاي غٛؼ ؼـ ـاورتاي ضفرؼ

ٌثىٞٝاي اختٕافي ٔداقي ،افضاي لٔٛيتٞاي ٔػتّرف

ٛٞيت  ٚتؽٚاْ فف ًٙٞغٛيً  ٚتياٖ ٔغاِثات اختٕافي-

پفاوٙؽ ٜؼـ ٘ماط ٔػتّف خٟاٖ ـا ؼـ لّٕفٚي غيففيكيىي

وياوي غٛؼ ـٚي فيهتٛن اوتفاؼ ٜوٙٙؽ .فيهترٛن ايرٗ

 ٚتٝفثاـتي ؼـ ٘ٛفي تئىا٘ي ؼـ اـتثاط تا يىؽيٍف لرفاـ

ففِت ـا ففا ٓٞآٚـؼ ٜتا تفنٞا ِفف٘ؾرف اق ايٙىر ٝؼـ

ٔيؼٙٞؽ.

وداي ايفاٖ  ٚضتي خٟاٖ ت ٝوف ٔيتف٘ؽ ،تٌ ٝيٜٞٛا  ٚؼـ

يافتٞٝاي پم ًٞٚضاضف ،ضاوي اق آ٘ٙؽ و ٝتريٗ ٔرؽت

ـاوتاي اٞؽاف ٌ٘ٛاٌ ،ٖٛترا ٌرفٜٞٚراي لرٔٛي غرٛؼ ؼـ

قٔاٖ فضٛيتٔ ،يكاٖ ٍٔاـوت  ٚفقاَ تٛؼٖٚ ،القي تّمي

اـتثاط ٔىتٕف لفاـ ٌيف٘ؽ .ايٗ أف ٘مً ا٘ىرداْتػرً ؼـ

وفؼٖ ٔطترٛاي ٔغاِرة اـا رٌ ٝرؽ ٚ ٜاٞرؽاف  ٚاٍ٘يركٜ

ٔياٖ افضاي پفاوٙؽٌ ٜفٜٞٚاي لٔٛي ايفا ٔيوٙؽ؛ تٝعٛـي

واـتفاٖ تفن ؼـ اوتفاؼ ٜاق ٌثى ٝاختٕافي فيهترٛن ترا

و ٝافضاي لٔٛيت تفن ؼـ ٘ماط ٔػتّف ايفاٖ ؼـ لّٕفٚي

ٛٞيت لٔٛي آٟ٘ا ـاتغرٔ ٝثثرت ٔ ٚىرتميٕي ٚخرٛؼ ؼاـؼ؛

غيففيكيىي ت ٝيىؽيٍف پي٘ٛؽ غٛـؼٜا٘رؽ ٛٞ ٚيرت لرٔٛي

يقٙي تا افكايً ايٗ ٔتغيفٞاٛٞ ،يرت لرٔٛي وراـتفاٖ ٘يرك

ٔيتٛا٘ؽ تؽٌ ٖٚفايظ ٕٞكيىتي ٔ ٚىاٖ فيكيىري ٚخرٛؼ

تمٛيت ٔيٌٛؼٌ .فتٙي اوت ور ٝايرٗ ٘ترايح ؼـ ـاورتاي

ؼاٌت ٝتاٌؽ.

يافتٞٝاي پمًٞٞٚاي فىٞٛي  ٚفياـي ( ،)1388ضىيٕي

فا ٜٚتف ايٗ ،عثك يافتٞٝاي پم ًٞٚضاضف ،اق آ٘دايي

( ،)1390فف٘ا٘رررؽق (ٌ ٚ )2002فاورررٕٛن ٕٞ ٚىررراـاٖ

و ٝقتاٖ تفوي ٕٟٔتفيٗ ٔؤِف ٝلٔٛيت تفن ٘ ٚمغٍٔ ٝتفن

(ٕٞ ٚ )2009سٙيٗ ،ـٚيىفؼ تطٌَٛفايراٖ (ورٔ ٝقتمؽ٘رؽ

ٔياٖ تفنٞاوت ،فيهتٛن تافف ٌؽ ٜتا ايرٗ قتراٖ تراـ

فٙاٚـيٞاي اعافاتي  ٚاـتثاعي ؼـ فّرف خٟرا٘يٌرؽٖ

ؼيٍف تا ٚوقت قياؼي ؼـ تياٖ ٘ؾفٞا  ٚؼيؽٌاٜٞا اورتفاؼٜ

تافف آٌاٞيٞاي لٔٛي -ففٍٙٞي لٔٛيتٞا ٔريٌر٘ٛؽ ٚ

ٌٛؼ؛ ضتي اغثاـ ،تطّيُٞا ،وّيپٞا ٚ ٚيؽ ٞٛا تر ٝقتراٖ

ٕ٘يتٛا٘ٙؽ فايك ٔطّي الٛاْ ـا ضؿف وٙٙؽ) ٞىتٙؽ.

تفوي ت ٝاٌرتفان ٌؿاٌرتٔ ٝريٌر٘ٛؽٕٞ .سٙريٗ ،ـلرُ،

ؼـ تطّيُ  ٚتٛخي ٝيافتٞٝاي تاال ٔيتٛاٖ ٌفت ور ٝؼـ

ٔٛويمي تفوي  ٚآٌٙايي تا غٛا٘ٙؽٌاٖ خؽيرؽ  ٚلرؽيٕي ٚ

ٌىرتف ٜتريضرؽ ٔ ٚرفق فضراي ٔدراقي  ٚؼـ قٔيٙرٝ

وثهٞاي ٌ٘ٛاٌٛٔ ٖٛويمي تفوي ؼـ ايٗ ٌرثىٕ٘ ٝرايً

خٟا٘يٌؽٖٔ ،فقٞاي ٛٞيت لٔٛي ٘ ٝتٟٙا اق ٔياٖ ٘ففتٝا٘ؽ،

ؼاؼٔ ٜيٌٛؼ ِ ٚيٙهٞاي ٔفتثظ تا آٖ تفاي  ٕٝٞاففاؼ لاتُ

تّى ٝأىاٖ تدّي تىياـ تيٍرتفي يافترٝا٘رؽ ،قيرفا فضراي

ؼوتفوي ٔيٌٛؼ؛ تٝعٛـي و ٝقٔي ٝٙآٌٙايي ٛٞيت تفوي

ٔداقي ٌثىٞٝاي اختٕافي ايٙتف٘تي ففِٝاي اورت ورٝ

تفاي غٛؼ تفنٞا  ٚتفاي اففاؼ غيف تفن ففأ ٓٞريٌرٛؼ.

ا٘ٛاؿ ٛٞيتٞاي غُفؼ ـا اق وىٛت  ٚا٘كٚا تيف ٖٚوٍيؽ،ٜ

ؼـ ٚالـ ،واـتفاٖ تفن ٌثى ٝاختٕافي فيهترٛن ،اق ايرٗ

ت ٝآٟ٘ا ٔداَ ٞف زر ٝتيٍرتف ٌرٙاغتٌٝرؽٖ ٌ ٚرٙاغتٗ ـا

ٌثى ٝتٝفٛٙاٖ ٚويّٝاي تفاي غٛؼآٌاٞي ٕ٘ ٚايً فايك

ٔيؼٞؽٕٞ .سٙيٌٗ ،اغُٞاي لرٔٛي ٘ر ٝتٟٙرا ؼـ ٌرثىٝ

ٛٞيت لٔٛي غٛيً اوتفاؼٔ ٜيوٙٙؽ .ايٗ تفٚق فايرك ٚ

اختٕافي فيهتٛن تٝفٛٙاٖ يىي اق اتكاـٞاي خٟا٘يٌؽٖ

وايك ٔيتٛا٘ؽ ؼـ تقؽ اضىاوي (افتػاـ تر ٝترفن ترٛؼٖ

ـ ٚت ٝقٚاَ ٟ٘ٙاؼٜا٘ؽ ،تّى ٝؼـ ٚالـ ؼـ وفاوف ايرٗ ٌرثىٝ

غٛؼ ٘ ٚاـاضتي اق تٞٛيٗ تٛٞ ٝيت تفوي آٟ٘را  ٚغيرف،)ٜ
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تثييٗ خأقٌٙ ٝاغتي تأثيف ٌثى ٝاختٕافي فيه تٛن تف ٛٞيت لٔٛي واـتفاٖ تفن ؼـ ايفاٖ

تقؽ خغفافيايي ( ؼفاؿ اق وفقٔيٗ آتا  ٚاخؽاؼي  ٚوراغتٗ

پررفؼاقي ٔ ٚررؽيفيت اعافررات ،ورراَ تيىررت ٚ

خأقٝاي ٚاضؽ  ٚغيف ،)ٜتقؽ ففٍٙٞي (ٔقففري ٔىراٖٞرا،

ٍٞتٓ ،ي .24-1 ُِ ،2

ٌاففاٖ ٙٞ ٚفٔٙرؽاٖ  ٚاٌرقاـ  ٚآؼاب  ٚـور ْٛتفوري ٚ

ضىيٕي ،ـٚيا٘« .)1390( .مً ٌرثىٞٝراي اختٕرافي ترف

غيف ٚ )ٜتقؽ قتا٘ي ( زت تا قتاٖ تفوي ،ؼاّ٘رٛؼ ٔغاِرة ٚ

ٛٞيت (ٔغاِقٛٔ ٝـؼي ـٚي فيهتٛن  ٚواـتفاٖ

فيّٓ  ٚآ ًٙٞتفوي  ٚغيف )ٜغٛؼ ـا ٍ٘اٖ ؼٞؽ.

وفؼ)»ٔ ،دّ ٝخٟا٘ي ـوا٘ ،ٝي.15-2 ُِ ،11

ٕٞسٙيٌٗ ،فتٙي اوت وٞ ،ٝف زٙؽ ايٙتف٘ت  ٚفيهتٛن

ؼيٛـي ،ًٙوائٕ .)1382( .ٖٛغاِقات ففٍٙٞي ،تفخٕر:ٝ

ؼـ ٔدٕٛؿ ؼـ ـٌؽ  ٚتمٛيت ٛٞيت لرٔٛي ؼـ وّيرت آٖ

٘يٕا ّٔه ٔطٕؽي ٌ ٚرٟفياـ ٚلفريپرٛـ ،تٟرفاٖ:

ٔؤثف تٛؼٜا٘ؽ ،أا تٝعٛـ تاِم ٜٛلاؼـ٘ؽ اليٞٝأ ،فقتٙؽيٞا ٚ

تّػ.ٖٛ

اٍ٘قاتات ؼـ٘ٚي يه ٌف ٜٚلرٔٛي ـا ٘يرك ؼـ خراي غرٛؼ

ـاتفتى ،ٖٛـ٘ٚاِؽٌ« .)1383( .فتٕاٖٞراي خٟرا٘يٌرؽٖ»،

تفخىتٝتف وراغت ٚ ٝتمٛيرت ٕ٘ايٙرؽ ٚ ،ضتري ترٚٝاورغٝ

تفخٕٔ :ٝىقٛؼ ٔؾاٞفي ،فّّٙأ ٝاـغ ،ٖٛٙي،24

ؼـآٔيػتٍي فٙاِف لٔٛي تا فٙاِف واغتاـٞاي ٌىتفؼٜتف

ُِ .20-12

تيف٘ٚي ،اٍ٘قاتات ِٛ ٚـتٞاي ؼـ٘ٚي خؽيرؽي ٘يرك ؼـ

ـفقت خأ ،ٜفيٓ  ٚفّري ٌرىٛـي« .)1387( .ايٙتف٘رت ٚ

ٌف ٜٚايداؼ وٙٙؽ .اق ايٗ ؼيؽ ،ايٗ اضتٕاَ ٚخٛؼ ؼاـؼ و ٝؼـ

ٛٞيت اختٕافي» ،فّّٙأ ٝخٟرا٘ي ـورا٘ ،ٝي،5

ع َٛقٔاٖ فٙاٚـيٞراي ٘رٛيٗ اعافراتي  ٚاـتثراعي يرا

ُِ.17-1

تٚٝاوغ ٝپفاوٙؽٜتف واغتٗ افضراي ٌرفٜٞٚراي لرٔٛي اق

وّغا٘يففٔ ،طٕرؽ .)1389( .ؼيپّٕاوري فٕرٔٛي ٘رٛيٗ ٚ

عفيك ٚاـؼ واغتٗ آٟ٘ا ؼـ واغتاـٞاي ٌفٞٚي ٔػتّف ٚ

ـٚاتررظ فٕررٔٛي اِىتف٘ٚيرره ،تٟررفاٖ :ا٘تٍرراـات

ٔتفاٚت ٔٛخٛؼ ؼـ ففِٔ ٝداقي تا ضرؽي تر ٝتضرقيف

ويٕاي ٌفق.

واغتاـٞاي لٔٛيت تيٙدأٙؽ؛ يا ٔفٟٔٛي خؽيؽ اق لٔٛيت
ايداؼ وٙٙؽ و ٝتا آ٘س ٓٞ ٝاو ٖٛٙؼـ فضاي ٔداقي ٍٔاٞؽٜ
ٔيٌٛؼ ،تا ا٘ؽاقٜاي ٔتفاٚت تاٌؽ.

فىرٞٛي٘ ،اِرف .)1384( .ؼـ ٞكاـتٞٛراي ٘ؾرٓ خٟرا٘ي،
تٟفاٍٖ٘ :ف ٘ي.

فىٞٛي٘ ،اِف  ٚفياـي ،آؾـ٘رٛي« .)1388( .ايٙتف٘رت ٚ

ٛٞيت ؼـ پرٙح ٛٞيرت لرٔٛي ايفا٘ري» ،فّرّٙأٝ
خٟا٘يـوا٘ ،ٝي .26-1 ُِ ،7

هٌاتغ
تفت ،ٖٛـٚالٖ .)1380( .لٌْٙٛاوي وياوي ،تفخٕ٘ ٝاِرف
فىٞٛي ،تٟفاٍٖ٘ :ف ٘ي.

خٙىيٙك ،ـيساـؼٛٞ .)1381( .يت اختٕافي ،تٟرفاٍٖ٘ :رف
ٌيفاق.ٜ
ضفيفي٘ ،دا  ٚفٙثفي ،أيرف ٟٔرؽي« .)1390( .ورٙدً
لاتّيتٞاي ٌثىٞٝاي اختٕافي تػّّري ٚتري
فاـورري  ٚاـا رر ٝـاٞىاـٞرراي ٔٙاوررة تررفاي

تٟيٝٙواقي ايٗ ٌرثىٞٝرا ؼـ ايرفاٖ» ،پمٍٞٚرٙأٝ

ٌيؽ٘ك ،آ٘ت٘ٛي .)1384( .زٍٓا٘ؽاقٞاي خٟا٘ي ،تفخٕر:ٝ
ضٕيؽـضا خاييپٛـ ،تٟفاٖ  :عفش ٘.ٛ
ٌيؽ٘ك ،آ٘ت٘ٛي .)1380( .خأقٌٙٝاوري ،تفخٕرٙٔ :ٝرٛزٟف
ِثٛـي ،تٟفاٍٖ٘ :ف ٘ي.
ٌيؽ٘ك ،آ٘ت٘ٛي .)1378( .تدؽؼ  ٚتٍػُ ،تفخٕر٘ :ٝاِرف
ٔٛفمياٖ ،تٟفاٍٖ٘ :ف ٘ي.
ٔمّرررٛؼئ ،دتثررري« .)1379( .ففٙٞرررً ،اـتثاعرررات ٚ
تطٛالت لٔٛي» ،فّّٙأٔ ٝغاِقرات ّٔري ،ي ،6

1392 ٖ قٔىتا،ْاـٟ زٜ ٌٕاـ،)52(  پياپيٜ ٌٕاـ،ْاـٟ زٚ  واَ تيىت،اوي واـتفؼيٌٙٝخأق
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.196-171 ُِ
ٚ ٖا٘يٌرؽٟ خ،ا٘يٟ خٚ ٔيٛ «ت.)1383( .اـتٛ اوت،َاٞ
،ٖٛرٙ اـغٝٔاّٙ فّر،كاؼ تفوتٟ ت:ٕٝ تفخ،»ٔيتٛل
.269-239ُِ ،24 ي
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