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 چكيده

 هحیظ زض وَزواى آهَظـ اظ اؾت ػثاضت ذاًِ زض آهَظـ

 ّای تطًاهِ آهَظقی، ضٍـ ایي زض. ٍالسیي ذَز تَؾظ ٍ ذاًِ

 وَزن ٍ ٍالسیي ذَز تَؾظ آهَظقی ّای ضٍـ ٍ زضؾی

 زالیل تطضؾی ّسف تا حاضط، پػٍّف. قَز هی هكرم

 پػٍّف ایي ضٍیىطز. گطفت اًدام ذاًِ زض آهَظـ تِ گطایف

 اؾاؼ تط تْطاى قْط زض ذاًَازُ 9 آى زض وِ تَز ویفی

 اًتراب «تطفی گلَلِ ضٍـ» نَضت تِ ٍ ّسفوٌس گیطی ًوًَِ

 ًیوِ ههاحثِ ّای ضٍـ اظ اعالػات گطزآٍضی تطای. قسًس

 ضٍـ. قس اؾتفازُ «ًَیؿی حال قطح ذَز» ٍ یافتِ ؾاذتاض

 ٍ ههاحثِ هتي هحتَای تحلیل ّا، یافتِ تحلیل ٍ تدعیِ

 ػاهل اؾت آى تیاًگط پػٍّف ّای یافتِ. اؾت تَزُ اتَتیَگطافی

 ذاًِ زض آهَظـ تِ گطایف زض هؤثط ػاهل ػٌَاى تِ التهازی

 فطٌّگی ػَاهل پیطاهَى. اؾت ًثَزُ ٍالسیي تَخِ هَضز چٌساى

 ّای آهَظـ خای تَزى ذالی هساضؼ، ضلاتتی خَ تِ اختواػی

 ٍ هساضؼ زضؾی ّای تطًاهِ زض اًؿاًی ّای اضظـ ٍ اذاللی

 اقاضُ ٍالسیي هؿؤٍلیت احؿاؼ ٍ ٍالسیي آهَظقی تدطتیات

 تِ گطایف پساگَغیىی ٍ آهَظقی ػَاهل هَضز زض. اؾت قسُ

 ّای ضٍـ زضؾی، ّای تطًاهِ اظ ًاضضایتی ذاًِ، زض آهَظـ

 ٍ ػالیك تِ تَخِ یازگیطی، زض اؾتمالل ٍ هساضؼ زض آهَظقی

 زض هتماتل آهَظـ فطنت ٍ ضٍـ پَیایی وَزن، ًیاظّای

 ظزگی ؾیاؾت ٍ توطوعگطایی. قس تیاى ذاًِ زض آهَظـ

 زض هؤثط ؾیاؾی ّای هكی ذظ ػٌَاى تِ ًیع ًیع آهَظقی

 .گطزیس شوط ذاًِ زض آهَظـ

 زضؾی، ّای تطًاهِ ذاًِ، زض آهَظـ، آهَظـ :کلیدی واشگاى

هسضؾِ ضؾوی، آهَظـ
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مقدمه
 اظ( ) واٍقگطی تسضیؽ الگَی یا ضٍـ

 ،) تلي ّطتطت ،() زیَیی خاى ّای اًسیكِ

 َّلفیف گَضزٍى ،() پاتطیه ویل ّطز ٍیلیام

 ایي. اؾت گطفتِ ًكأت( ) اؾویت فیلیپ ،()

 قسُ تكىیل ػلوی ضٍـ ٍ آظازی تط هثتٌی فطایٌس اظ الگَ

 فؼال ،تِ واٍقگطی قیَُ تِ آهَظـ ٌّگام هؼلن ٍ اؾت

 هؿألِ یا پسیسُ یه تا تطذَضز زض آهَظاى زاًف اًگیعُ ٍ تَزى

. زاضز تَخِ

 الگَ ایي وِ هؼتمسًس () ٍیل ٍ( ) خَیؽ

 قسُ ًْازُ تٌا( ) ؾاچوي ضیچاضز ًمس تطاؾاؼ

 تكطیح ٍ تطضؾی فطایٌس هٌعلِ تِ واٍقگطی آهَظـ. اؾت

 ٍ وَلیٌؽ ٍ قَز هی تؼطیف هؼوَل غیط ّای پسیسُ

 تِ ضا آى فطایٌس( ،) اؾتیًَؽ

 اًس وطزُ عطاحی تفضیل

) .

 تا ضا آهَظاى زاًف اؾت، وطزُ تسٍیي ؾاچوي وِ الگَیی

 تطای آًْا اظ هحمماى وِ ؾاظز هی زضگیط فطایٌسّایی

. وٌٌس هی اؾتفازُ«  انَل» آٍضی پسیس ٍ زاًف ؾاظهاًسّی

 تسضیؽ ضٍـ عطیك اظ ػلوی، ضٍـ هفاّین اؾاؼ تط

 گطفتِ فطا پػٍّف ذال ظتاى ٍ ّا هْاضت واٍقگطی،

. قَز هی

 ؾاذتي ضٍیاضٍ هٌظَض تِ واٍقگطی تسضیؽ ضٍـ

 زض. گكت تسٍیي ػلوی فطایٌسّای تا آهَظاى زاًف هؿتمین

 فطایٌسی زض ػلوی پػٍّف یه عَالًی فطایٌس ضٍـ، ایي

. اؾت تَخِ هَضز اًسوی ظهاًی هحسٍزُ تا ٍ تط ذالنِ

 تایس وِ تاٍض ایي هثٌای تط واٍقگطی تسضیؽ ضٍـ

 هؿتلعم ٍ اؾت آهسُ پسیس آٍضز، تاض هؿتمل ضا یازگیطًسُ

 هؿیط فطاگیطاى تِ ٍ اؾت ػلوی واٍقگطی نَضت تِ فؼالیت

 ؾاچوي،. قَز هی اتطاظ اًطغیكاى واضگیطی تِ تطای هٌاؾثی

 ذَاّس هی اٍ. اؾت هؿتمل آهَظاًی زاًف پطٍضـ ػاللوٌس

 ؾؤال هفاّین ٍ ضٍیسازّا ٍلَع زلیل زضتاضُ آهَظاى زاًف

 تحلیل وطزُ، آٍضی گطز اعالػاتی آى پیطاهَى ٍ تپطؾٌس

 شٌّی ًظط اظ آهَظاى زاًف وِ اؾت ػاللوٌس ًیع ٍی. ًوایٌس

.()  وٌٌس پیسا آهازگی واٍقگطی تطای

 فطاگیطاى ؾاذتي تَاًوٌس تط واٍقگطی آهَظـ اؾاؼ

 هَاخِ آى تا وِ اؾت ؾؤاالتی پاؾد تِ ضؾیسى تطای

 زض ضا واٍقگطی ضٍحیِ آهَظـ ًَع ایي. قًَس هی

 واٍقگطی، آهَظـ ولی ّسف. ًوایس هی تمَیت آهَظاى زاًف

 ّای هْاضت ٍ ػملی ًظن ذَز زض تا اؾت قاگطزاى تِ ووه

 ذَز وٌدىاٍی تط هثتٌی تحمیك ٍ ؾؤال ایداز ضاتطای الظم

 ذَاؾتِ قاگطزاى اظ ضٍـ ایي زض ظیطا. آٍضًس ٍخَز تِ

 قًَس، زضگیط هؿألِ تا وٌٌس، ؾؤال ذَز اظ وِ قَز هی

 ضا قسُ گطزآٍضی هغالة وٌٌس، گطزآٍضی ضا الظم اعالػات

 ) ٍیل ٍ خَیؽ.تطؾٌس پاؾد وكف تِ ٍ زٌّس اًؿدام

 تكَیك واٍقگطی الگَی ًْایی ّسف(. 

 تٌاتطایي. اؾت خسیس زاًف تَلیس ٍ تدطتِ تِ آهَظاى زاًف

 واٍقگطی فطایٌس تط یافتي تؿلظ ٍ قسى آگاُ تط آقىاضا

. ،؛ ,  زاضز تأویس

 ٍ وٌدىاٍی حؽ وِ هؼتمسًس قٌاذت ػلن زاًكوٌساى

 عثك. اؾت اًؿاى فغطی هكرهات اظ فىطی ّای تالـ

 وكف تِ هیل ٍ وٌدىاٍی حؽ یه اظ وَزواى آًْا، ًظطیِ

 یىی ٍافط اقتیاق تا ٍ تطذَزاضًس ضٍاًی ٍ فیعیىی ّای هحیظ

 وِ ضا ذَز ظًسگی زٍضاى قٌاذتی ٍظایف زقَاضتطیي اظ

 تا تأؾف، ووال تا اها. زٌّس هی اًدام اؾت، ظتاى یازگیطی

 وٌدىاٍی حؽ ؾال، چٌس گصقت اظ پؽ ٍ هسضؾِ تِ ٍضٍز

 هٌعل، زض آهَظاى زاًف. وٌس هی فطٍوف آًْا اظ تؿیاضی

 وٌدىاٍی حؽ تاظزاضًسُ ػَاهل ػٌَاى تِ) خاهؼِ ٍ هسضؾِ

 ذَز ّای پاؾد ٍ پطؾف اظ وِ آهَظًس هی ؾطػت تِ( تفىط ٍ

 ّایی پاؾد ٍ ّا پطؾف زًثال تِ ػَو زض ٍ وٌٌس ًظط نطف

 .)زٌّس هی ًكاى ػاللِ ّا تساى هؼلواى وِ تاقٌس

).

 یازگیطی تِ ضا آهَظاى زاًف ًِ ضٍیىطزی چٌیي

 آظهایف زازى، ،ًظن وكف ذلك، تطای آًْا زض ًِ ٍ زاضز ٍاهی

 فىطی ضوَز هَخة تلىِ وٌس، هی ایداز ای اًگیعُ تؿظ ٍ

 اًفؼالی نَضت تِ ضا زاًف وَزواى، ظیطا. قَز هی ًیع آًاى

 تا هتماتل وٌف ٍ فؼالیت عطیك اظ تلىِ وٌٌس، ًوی وؿة

 ظًٌس هی چیعّایی ذلك تِ زؾت ضٍاًی ٍ فیعیىی ّای هحیظ

 ذظ ّا ؾاذت ایي ًاهس؛ هی شٌّی ّای ؾاذت ضا آى پیاغُ وِ

 ضا قاى آیٌسُ ٍاوٌف ٍ وٌف ّسایت ٍ تدطتیات هكی

. ( . ؾاظز هی هكرم
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 وِ اؾت ٍالؼیت ایي اظ حاوی تحمیمات اغلة

 اًس، ذَاًسُ آًچِ همسهاتی تفؿیط ٍ تؼثیط اظ آهَظاى زاًف

 زفاع یا هؿائل تحلیل ٍ تدعیِ اظ اها. ضؾٌس هی ًظط تِ ضاضی

 زض آًْا ّای پاؾد گاّی. ّؿتٌس ضؼیف تؿیاض زیسگاّكاى اظ

 ًااهیس تؿیاض ّا زیسگاُ پیطاهَى لضاٍت ٍ هحتَا تحلیل ظهیٌِ

 زض اًسوی هْاضت آهَظاى زاًف ولی عَض تِ. اؾت وٌٌسُ

 ًكاى ذَز اظ تحلیلی تفىط ٍ هؿألِ حل ضاّثطزّای ظهیٌِ

(.) زٌّس هی

 وِ ػلَم ٍ ضیاضی الوللی تیي هغالؼِ ؾَهیي ًتایح

 تیي اًدوي تاوٌَى وِ اؾت ای هغالؼِ هْوتطیي ٍ تعضگتطیي

 اؾت، وطزُ عطاحی تحهیلی پیكطفت اضظقیاتی الوللی

 ؾاذتي» ؾغح زض اًتظاض هَضز طزػولى وِ زّس هی ًكاى

 زض ًاچیعی همساض تِ «هؿألِ حل ٍ تحلیل ٍ تدعیِ ، ًظطیِ

 تسٍیي ٍ اؾت قسُ لحاػ وكَضّا اوثط ػلَم هحتَای

 ٍ ایطاى وكَضّای ؾایط ٍ ػلَم زضؾی ّای وتاب وٌٌسگاى

) اًس تَزُ غافل آى اظ واهالً اؾىاتلٌس

 ٍ عطاحی چٌاى ػلَم ّای وتاب اگط تٌاتطایي(. 

 ؾاظًس ٍازاض ػلوی تفىط تِ ضا آهَظاى زاًف وِ ًكًَس تٌظین

 نَضت تِ آهَظاى زاًف تفىط ٍ وٌدىاٍی تا هؼلواى ٍ

 وكف زض تٌْا ضا آهَظاى زاًف یا ٍ وٌٌس تطذَضز ای ولیكِ

 اًگیعُ آهَظاى زاًف زٌّس، توطیي قسُ، قٌاذتِ تیكتط آًچِ

) .زاقت ًرَاٌّس واٍقگطی تطای چٌساًی

 زض تَاًایی، افعایف هؼٌی تِ ػلَم زض واٍقگطی(.

 ایي زض. اؾت ػلوی واٍـ آى زض ٍ واٍقگطاًِ ّسایت

 واٍقگطی ضٍیىطز تا آهَظـ فطایٌس زض آهَظاى زاًف هفَْم،

 پػٍّف، ّسایت، عطاحی، وطزى، ؾؤال ّای فؼالیت زض

...  ٍ اعالػات آٍضی خوغ فٌَى ، هٌاؾة اتعاض اظ اؾتفازُ

. وٌٌس پیسا ضا الظم تَاًایی

 ضیعاى تطًاهِ واٍقگطی اؾاؼ تط ػلَم زضؼ تطًاهِ زض

 تفىط، ّای هْاضت ٍ ػلوی هثاحث وٌاض زض تا وَقٌس هی

 ّا، اضظـ ؾَی تِ ضا آهَظاى زاًف وِ تیافطیٌٌس ضا قطایغی

 ضٍـ زض. زٌّس ؾَق هغلَب اًؿاًی نفات ٍ ّا ًگطـ

 اًتراب ای گًَِ تِ یازگیطی ّای تدطتِ ٍ ّا فطنت واٍقگطی

 ّای ّوىالؾی تا آهَظاى زاًف وِ قَز هی ؾاظهاًسّی ٍ

 واٍقگطی فطایٌس زض گطٍّی، یا ًفطُ زٍ ّای فؼالیت زض ذَز

 وٌس هی ایداز ضا فطنتی خاًثِ چٌس تؼاهل ایي. وٌٌس قطوت

 هؿتمین غیط عَض تِ اًؿاًی نفات ٍ ّا اضظـ اظ تؿیاضی تا

 ( یاتس گؿتطـ ٍ ضقس آًْا زض

 تایس تطتیت ٍ تؼلین ًْایی هحهَل اهطٍظُ وِ اؾت ضٍقي.

 الؼوط هازام یازگیطًسگاًی فطاگیطاى ٍ تاقس واٍقگط شّي

 ضٍـ تِ قغلی ٍ ظًسگی هؿألِ حل پی زض ّویكِ وِ تاقٌس

 ٍ فٌاٍضی ضقس تِ تَخِ تا حاضط، ػهط زض. ّؿتٌس ػولی

 واٍقگطی هسل گطفتِ، اًدام زاًف خْاى زض وِ تحَالتی

 تِ ضا آهَظاى زاًف زضؼ، والؼ زض ٍ یافتِ هْن خایگاّی

 تمی وِ پػٍّكی ًتایح. اؾت زازُ خْت قسى هحمك ؾَی

 اًدام( .) آتازی ؾْل پَض

 ٍ ّوىاضی ضٍح واٍقگطی ضٍـ وِ اؾت آى تیاًگط زازُ،

 آًاى هكاضوت ٍ تطز هی تاال آهَظاى زاًف زض ضا خؿتدَگطی

 آهَظاى زاًف واٍقگطی ضٍـ زض. افعایس هی یىسیگط تا ضا

 پیگیطی ضا آى وطزُ، پیسا ضا پیچیسُ اهَض زض تحول لسضت

 هٌغمی تفىط ٍ زٌّس هی ضقس ضا ذَز والهی تیاى وٌٌس، هی

 تا واٍقگطی الگَی. قَز هی هتدلی ضفتاضـ زض اًتمازی ٍ

 ٍ زّس هی ضقس ضا فطاگیطاى افىاض آظهایف، ٍ پطؾف تسٍیي

 افعایف آًاى زض ضا هغالة اضائِ ٍ وطزى ؾؤال قْاهت

(.) زّس هی

 زض ّایی ضٍـ اظ تایس قسُ، شوط هغالة تِ تَخِ تا

 ٍ واٍقگطی تطای ضا ّایی فطنت وِ ًوَز اؾتفازُ تسضیؽ

 تفىط تِ پطزاذتي ّا، ٍالؼیت زضتاضُ زاض ًظام پطؾكگطی

 توطیٌات تطگیطًسُ زض ٍ وٌس علة یازگیطًسگاى اظ ضا اًتمازی

 اًتمازی تفىط پطٍضـ ؾثة تا تاقس هَضَع یه حَل هتٌَع

 اظ اؾتفازُ ًیاظهٌس وؽ ّط وِ چطا. قَز یازگیطًسگاى زض

 وطزى فطاّن آى ّسف ظیطا. اؾت تفىط تطای ّایف تَاًایی

 ظًسگی ٍ آهَظقی ّای هحیظ زض وِ اؾت ؾؤاالتی خَاب

) قَز هی هغطح ضٍظهطُ

 تحمك هیعاى تطضؾی پػٍّف زض(. 

 ٍ ؾٌتی تسضیؽ ّای ضٍـ تا وِ ػلَم زضؼ قٌاذتی اّساف

 ًَضٍظی ٍ آتازی ًهط تَؾظ واٍقگطی

 وِ آهس زؾت تِ ًتایح ایي ضؾیس، اًدام تِ( 

 تِ تَز، هتَؾظ ٍ ضؼیف ؾغح ؾوت تِ اّساف ًوطات تطاون

 لاتل همساض وِ 5/3 همساض اظ ًوطات ٍظًی هیاًگیي وِ عَضی

 هیاى همایؿِ ایي تط ػالٍُ زاقت اذتالف ًوطُ 1 تَز لثَل

 هیعاى هیاى تفاٍت وِ زاز ًكاى پؿط ٍ زذتط آهَظاى زاًف
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 ٍ ًیؿت هؼٌازاض پؿطاى ٍ زذتطاى قٌاذتی هؼلَهات

 زیگط اظ تحلیل ٍ تدعیِ ٍ واضتطز فْن، همَالت زض زذتطاى

 وِ زیگطی پػٍّف یافتِ هْوتطیي. ّؿتٌس تط لَی هَاضز

 فلؿفی هثاًی تطضؾی ٍ ًمس تِ آى زض( ) خْاًی

 وِ اؾت ایي پطزاذتِ، لیپوي اًتمازی تفىط آهَظـ الگَی

 پػٍّكی فطایٌسّای عطیك اظ هٌحهطاً اًتمازی تفىط آهَظـ

 ػٌایت تا هدطیاى ٍ هؼلواى پؽ. قَز هی هوىي واٍقگطی ٍ

 تفىط لَُ ضقس ٍ پػٍّكگط ضٍح پطٍضـ تِ تایس ًىتِ ایي تِ

 ضٍـ تا: گَیس هی( ) تطًٍط. تپطزاظًس آهَظاى زاًف

 اثثات زض وِ وٌس هی ػازت آهَظ زاًف( واٍقگطی) اوتكافی

 تاقس هٌغمی تطّاى ٍ زالیل زًثال هَضَع، یه ًٍفی

)تیٌگل هه تحمیمات(. )

 وِ زاز ًكاى( ) زاًیل هه ٍ(

 تحهیلی پیكطفت ٍ تفىط ضقس تِ تَاًس هی واٍقگطی الگَی

 آى تیاًگط( 1975) گیح ٍ تطالیٌط پػٍّف ًتایح. وٌس ووه

 تسضیؽ ّای ضٍـ زض یازگیطی ویفیت ٍ واضایی وِ اؾت

) اؾت ؾٌتی تسضیؽ ّای ضٍـ اظ تْتط واٍقگطی

 ًكاى( ) تطٍهي ٍ( ) ًوط آل تحمیمات(. 

 آهَظـ واٍقگطی ضٍـ تا وِ قاگطزاًی فْن وِ زاز

 تا آهَظـ تحت وِ اؾت قاگطزاًی اظ تْتط اًس، زیسُ

( ) واگاى(. اًس تَزُ زیگط ّای ضٍـ

 ٍ تؼاهل تِ ضا آهَظاى زاًف واٍقگطی ضٍـ وِ اؾت هسػی

 پسیس آًاى زض ضا وٌدىاٍی حؽ ٍ زاضز هی ٍا خؿتدَگطی

 تیي اًدوي(.  آٍضز هی

 تحمیماتی1990-1991 تحهیلی پیكطفت اضظقیاتی الوللی

 تیي هغالؼِ اٍلیي» ػٌَاى تا تدطتی ػلَم زضٍؼ ظهیٌِ ضازض

 اًساظُ تٌْا ًِ هغالؼِ ایي زض. اؾت زازُ اًدام «ػلَم الوللی

 تلىِ تَزُ، ًظط هَضز ػلَم زضؼ زض تحهیلی پیكطفت گیطی

 ّای هْاضت پطٍضـ تسضیؽ، ّای ضٍـ ّا، گطایف چگًَگی

 تَزُ ًظط هَضز ًیع ػلن هاّیت فْن ٍ زضن ٍ قٌاذت ػولی

:اظ ػثاضتٌس آهسُ زؾت تِ ًتایح تطذی. اؾت

 تطای هحىوی زالیل اتتسایی آهَظـ زضؾغح ـ 1

 تساضن وِ اؾت ًیاهسُ زؾت تِ ًظطیِ ایي اظ پكتیثاًی

 تحهیلی پیكطفت تط ػولی، ٍواضّای ّا آظهایف اًدام

.زاضز تأثیط تدطتی ػلَم زضزضؼ

 ػلَم، ّای والؼ زض وِ آهَظاًی زاًف ػولىطز ـ 2

 زض وِ تَز آهَظاًی زاًف اظ تْتط زاقتٌس ػولی واض تدطتِ

 ٍ قس ًوی ػولی واضّای تِ تَخْی چٌساى ّایكاى والؼ

 تحمیماتی واضّای تِ ضا آًْا ػلَم، هؼلواى وِ آهَضاًی زاًف

 ًوطات ػلَم، تحهیلی پیكطفت آظهَى زض تَزًس، وطزُ ٍازاض

 لَئیتع(. ،زاقتٌس تْتطی

 زاًكدَیاى تِ اًتمازی تفىط آهَظـ تا( 

 آهَظـ، ضغن تِ وِ زضیافت 2004 تا 2001 ّای ؾال عی

 هٌظَض تِ اًس ًیافتِ زؾت هْاضت ایي تِ فطاگیطاى ؾَم یه

 پطؾف، ٍ تحث وَچه ّای گطٍُ زض هكىل ایي حل

 زض اًگیعُ ایداز ًحَُ ٍ یازگیطی تٌظین تطای ّایی ضٍـ

 هحیظ وِ زاز ًكاى ًتایح. گطفتٌس قىل گطٍُ اػضای

 اًتمازی تفىط ایداز تِ یىسیگط تا فطاگیطاى تؼاهل ٍ آهَظقی

 ٍ آضًٍؿَى(. ) وٌس ووه تسضیؽ زض

 تِ پػٍّف یه زض ) ّوىاضاى

 تا «ؾاٍ خیه» تىٌیه ًَع اظ ّویاضی آهَظـ قیَُ همایؿِ

 آهَظاى زاًف ًگطـ ٍ تحهیلی پیكطفت زض ؾٌتی آهَظـ

 حسٍز پػٍّف ایي زض. پطزاذتٌس ضیاضی ٍ ػلَم زضٍؼ زض

 قطوت ّفتِ 6 هست تِ اتتسایی پٌدن پایِ آهَظ زاًف 304

 آظهایف، ّای گطٍُ زض وِ زاز ًكاى ًتایح. زاقتٌس

 ّای ّوىالؾی ٍ ّا گطٍّی ّن تِ تیكتطی ػاللِ ّا آظهَزًی

 زاقتي زٍؾت ٍ ػاللوٌسی هیعاى ٍ زاًٌس هی ًكاى ذَز

 اظ تیف هسضؾِ تِ ًؿثت هثثت ًگطـ ٍ زضؾی هَضَع

( ,  ) تَز وٌتطل گطٍُ آهَظاى زاًف

( ) آوای تحمیك ًتایح(. 1388 ًػاز، ذسازاز اظ ًمل تِ)

 ًگطـ تیي هؼٌازاض ضاتغِ وِ اؾت آى هؼطف ) تَظ ٍ

 ذَزواضآهسی افعایف هَخة زضؾی هَاز تِ ًؿثت

 تِ( )) قَز هی زضؾی هَاز تِ ًؿثت آهَظ زاًف

 تَؾظ قسُ اًدام ّای پػٍّف(. 1389 ظوی، اظ ًمل

 زض( ) ٍخَقَا( ) آوَتَیطٍ

 آهَظاى زاًف تحهیلی پیكطفت وِ اؾت زازُ ًكاى ًیدطیِ

 ٍ پٌساضُ ذَز اؾاؼ تط تَاى هی ضا ػلَم زض هتَؾغِ زٍضُ

 وطز تیٌی پیف تحهیلی ّای فؼالیت تِ آهَظاى زاًف ًگطـ

 ) وٌس هی ایفا تیكتطی ؾْن ًگطـ تیٌی پیف ایي زض ٍ

 تؿی تَؾظ قسُ اًدام ّای پػٍّف(. , 
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 هثثت ًگطـ وِ اؾت آى اظ حاوی( )

 تحهیلی پیكطفت تط آهَظقگاّی زضٍؼ تِ آهَظاى زاًف

 ًتایح. گصاضز هی هثثت تأثیط ّا زضؼ ایي زض آًاى

 ضٍـ وِ زّس هی ًكاى پػٍّف ایي ٍ حاضط ّای پػٍّف

 ًگطـ ٍ اًتمازی تفىط تط ظیازی تؿیاض تأثیط واٍقگطی

.زاضز زضؾی وتة تِ ًؿثت آهَظاى زاًف

پصوهص روش

 پیف ًَع اظ ٍ آظهایكی تحمیك یه حاضط پػٍّف

. اؾت وٌتطل گطٍُ ٍ آظهایف گطٍُ تا آظهَى پؽ ـ آظهَى

 45 خلؿِ 10 زض واٍقگطی الگَی آظهایف گطٍُ تطای

 ایي زض ضوي زض. گطزیس اخطا هاُ 2 هست تِ ای زلیمِ

 پایِ تحهیلی، همغغ خٌؽ، ؾي، هتغیطّای پػٍّف

 قاهل پػٍّف ایي آهاضی خاهؼِ. قسًس وٌتطل تحهیلی،

 زٍلتی ّای زتؿتاى پٌدن پایِ زذتط آهَظاى زاًف ولیِ

 تحهیلی ؾال زض وِ اؾت ًفط( 280) ضقترَاض قْطؾتاى

 ایي زض آهاضی ًوًَِ. زاقتٌس اقتغال تحهیل تِ 90 ـ 91

 پٌدن پایِ زذتط آهَظاى زاًف اظ ًفط 60 تؼساز پػٍّف

 تطای. اؾت ضقترَاض قْطؾتاى زٍلتی ّای زتؿتاى اتتسایی

 اؾتفازُ ؾازُ تهازفی گیطی ًوًَِ ضٍـ اظ ًوًَِ اًتراب

 زٍ زض تهازفی نَضت تِ ًفط 60 ایي ؾپؽ ٍ اؾت قسُ

 اظ پػٍّف ایي زض. گطفتٌس لطاض وٌتطل ٍ آظهایف گطٍُ

 تطخوِ فاضؾی تِ وِ گلیعض ٍ ٍاتؿَى اًتمازی تفىط آظهَى

 آهَظاى زاًف زضن ؾغح فطٌّگی، قطایظ زلیل تِ ٍ قسُ

 اؾت قسُ زازُ آى ّای ٍاغُ ٍ ّا هثال اظ تؼضی زض تغییطاتی

 ایي اتتسا آظهَى پیف اخطای اظ لثل هٌظَض ایي تطای وِ

 لطاض اتتسایی پٌدن پایِ آهَظ زاًف چٌس اذتیاض زض پطؾكٌاهِ

 آى ًاهأًَؼ ٍ فْن لاتل غیط ّای ٍاغُ ٍ ّا هثال ٍ گطفت

 پطؾكٌاهِ زض تغییطاتی ٍ قس هكرم فطاگیطاى ذَز تَؾظ

 هؼلن چٌس اذتیاض زض پطؾكٌاهِ هدسزاً ؾپؽ گطفت، نَضت

 اظ ٍ گطفت لطاض وطزًس، هی تسضیؽ اتتسایی همغغ زض وِ

 ًحَُ تْتطیي تِ پطؾكٌاهِ اعالع خْت آًْا ّای ضاٌّوایی

 اتتسایی پٌدن پایِ آهَظاى زاًف هٌاؾة وِ عَضی تِ هوىي

 تطای قسُ انالح پطؾكٌاهِ ًْایت زض ٍ قس اؾتفازُ تاقس،

 پطؾكٌاهِ ایي پایایی ضطیة. قس تىثیط آظهَى پیف اخطای

 اظ پػٍّف ایي زض ّوچٌیي. اؾت آهسُ زؾت تِ%  91

 هٌظَض تِ اوثطی ؾاذتِ هحمك تحهیلی ؾٌح ًگطـ آظهَى

 تدطتی ػلَم زضؼ تِ ًؿثت آهَظاى زاًف ًگطـ ؾٌدف

 آى زض ػلَم وتاب هحتَای تِ تَخِ تا وِ اؾت قسُ اؾتفازُ

 ضٍـ تا همیاؼ ایي پایایی. اؾت پصیطفتِ نَضت تغییطاتی

 آهسُ زؾت تِ%  86 وطًٍثاخ آلفای ضٍـ تا ٍ%  83 تٌهیف

 تفىط هیعاى ؾٌدف خْت(. ) اؾت

 گلیعض ـ ٍاتؿَى اًتمازی تفىط آظهَى اظ آهَظاى زاًف اًتمازی

 اظ ضا اًتمازی تفىط تَاًایی وِ اؾت قسُ اؾتفازُ( )

 قٌاؾایی اؾتٌثاط، هْاضت هؤلفِ 5 زض پطؾف 80 عطیك

 گیطی اًساظُ اضظقیاتی ٍ تفؿیط ٍ تؼثیط اؾتٌتاج، هفطٍضات،

 اظ آظهَزًی ًوطُ تیكتطیي ٍ 80 آظهَى ولی ًوطُ وٌس، هی

 عطیك اظ اؾتٌثاط ترف زض ًوطات. اؾت 16 ترف ّط

 هفطٍضات قٌاؾایی ترف زض ػثاضات، ًازضؾتی یا زضؾتی

 شوط ػثاضات زض ّا فطو پیف ٍخَز ػسم یا ٍخَز تكریم تا

 هكرم تا اؾتٌتاج ترف زض ّا، هَلؼیت اظ ًكسُ یا قسُ

 ترف زض ّا، هَلؼیت اظ ًكسُ یا قسُ اؾترطاج ًتایح وطزى

 تفؿیطّای ٍ تؼثیط وطزى هكرم تا تفؿیط ٍ تؼثیط

 ترف زض تاالذطُ ٍ ّا حال قطح اظ ًكسُ یا قسُ اؾترطاج

 تِ ضؼیف زالیل ٍ لَی زالیل تكریم تا زالیل اضظقیاتی

 ّط اظای تِ آظهَى ایي زض زیگط، ػثاضت تِ. آیس هی زؾت

 هدوَع ٍ گیطز هی تؼلك فطز تِ ًوطُ یه نحیح، پاؾد

 تِ آى ول ًوطُ آظهَى ّای پطؾف تِ نحیح ّای پاؾد

 تط ّا آظهَزًی اظ یه ّط( ًوطُ 80 حساوثط) ضٍز هی قواض

 اظ یىی زض تَاًٌس هی آظهَى اظ قسُ وؿة ول اهتیاظ حؿة

 لَی ٍ ،(54 ـ 59) هتَؾظ ،(45 اظ ووتط) ضؼیف عثمات

 زض. گیطًس لطاض اًتمازی تفىط تَاًایی ًظط اظ( 60 ـ 80)

 ٍ 10 ًوطُ ضؼیف عثمِ ترف، ّط زض ًوطات تٌسی تمؿین

 ًظط زض 12 ـ 16 لَی عثمِ ٍ 11 هتَؾظ عثمِ ووتط،

 آظهَى ؾؤاالت تِ زّی پاؾد خْت الظم ظهاى. قس گطفتِ

 ٍ فاضؾی ظتاى تِ تطخوِ اظ پؽ آظهَى ایي. اؾت زلیمِ 60

 فطٌّگی ػَاهل تا آى تغثیك ٍ ّواٌّگی هٌظَض تِ ٍیطایف،

) گطفت لطاض تطضؾی هَضز ایطاى اختواػی ٍ

 تفىط ّای هْاضت آظهَى ؾاظی اؾتاًساز فطایٌس زض(. 

 ّای پػٍّف تَؾظ پایایی ضطیة گلیعض، ـ ٍاتؿَى اًتمازی

 70 تاالی وطًٍثاخ آلفای آظهَى اؾاؼ تط ایطاى زض هرتلف

 ، اؾت قسُ گعاضـ زضنس

 تسضی ٍؾیلِ تِ وِ زیگطی پػٍّف زض(. 
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 تط(  ) ّوىاضاى ٍ گطگطی

 وِ زاز ًكاى آظهَى ایي ًتیدِ. قس اخطا آظهَزًی 80 ضٍی

 تا 05/0 احتوال ؾغح زض هؼٌازاضی تفاٍت گطٍُ زٍ تیي

 آظهَى عطیك اظ آظهَى پایایی ایحًت. زاضز ٍخَز( ;   26/2)

      هؼلن تطتیت هطاوع هؼلن زاًكدَ 50 ضٍی تط هدسز

.قس تأییس( ;  46/0) ٍ( < 01/0)

 ًاهِ پطؾف پػٍّف ایي زض گیطی زیگطاًساظُ اتعاض

 زوتط تَؾظ 1383 ؾال زض وِ اؾت تحهیلی ؾٌح ًگطـ

 تحهیلی ًگطـ ؾٌدف هٌظَض تِ اوثطی اتَالماؾن

 5 ؾؤال 29 زاضای وِ اؾت قسُ ؾاذتِ آهَظاى زاًف

 ًساضم، ًظطی هَافمن، هَافمن، واهالً) ّای گعیٌِ تا ای گعیٌِ

 ایي وِ ایي تِ تَخِ تا. اؾت( هرالفنً واهال هرالفن،

 قسُ ؾاذتِ ػلَم زض ٍ اتتسایی پٌدن پایِ تطای پطؾكٌاهِ

 ایي. آهس ػول تِ تغییطاتی آى ؾؤاالت اظ تؼضی زض اؾت،

 ػٌَاى تا ٍ پػٍّكی عطح خْت آى ؾاظًسُ تَؾظ پطؾكٌاهِ

 زض قغلی ٍ تحهیلی ضیعی تطًاهِ زضؼ تأثیط هیعاى تطضؾی»

 30 ًوًَِ گطٍُ یه هَضز زض «آهَظاى زاًف تحهیلی ّسایت

 اظ پؽ ٍ اخطا تْطاى قْط زتیطؾتاى آهَظاى زاًف اظ ًفطی

 هٌاؾة ؾؤاالت اًتراب ٍ آى ؾٌدی ضٍاى هكرهات تطضؾی

. قس اخطا ًفطی 659 ًوًَِ یه هَضز زض

 ،13 ،10 ،8 ،5 ،3 ،2) ّای قواضُ تا هٌفی ؾؤاالت زض

 ،1 هَافمن واهالً گعیٌِ تِ( 22 ،21 ،18 ،17 ،15 ،14

 ًوطُ ،5 هرالفن واهالً ،4 هرالفن ،3 ًساضم ًظطی ،2 هَافمن

 ،7 ،6 ،4 ،1) ّؿتٌس هثثت وِ ؾؤاالت تمیِ ٍ قَز هی زازُ

9، 11، 12،16، 19، 20، 23، 24، 25، 26، 27 ،28 ،29 )

 ،3 ًساضم ًظطی ، 4 هَافمن، ،5 هَافمن واهالً گعیٌِ تِ

 فطز ًوطُ ٍ قَز هی زازُ ًوطُ ،1 هرالفن واهالً ، 2 هرالفن

 ؾؤاالت زض ّا اهتیاظ خوغ حانل عطیك اظ آظهَى ول زض

 تحهیلی ؾٌح ًگطـ آظهَى. قَز هی هحاؾثِ هثثت ٍ هٌفی

 ٍ اخطا آهَظاى زاًف اظ ًفطی 659 ًوًَِ یه هَضز زض اوثطی

 اػتثاض ضطیة. قس هحاؾثِ ظیط نَضت تِ آى ضٍایی ٍ اػتثاض

 ٍ هحاؾثِ وطًٍثاخ آلفای ضٍـ اظ اؾتفازُ تا پطؾكٌاهِ

 پطؾكٌاهِ ضٍایی تطضؾی تطای. اؾت قسُ گعاضـ91/0هؼازل

) قس اًدام انالحات اذتیاض زض تسٍیي اظ پؽ

.)

 تَخِ تا تحمیك ایي زض ّا زازُ تحلیل ٍ تدعیِ هٌظَض تِ

 اظ «وٌتطل گطٍُ تا آظهَى پؽ ـ آظهَى پیف عطح» تِ

 آهاض ّای ضٍـ. اؾت قسُ اؾتفازُ ظیط آهاضی ّای ضٍـ

 ٍ حساوثط هؼیاض، اًحطاف هیاًگیي، هحاؾثِ هاًٌس تَنیفی

 ّای گطٍُ تطای  آظهَى: اؾتٌثاعی آهاض ّای ضٍـ ٍ حسالل

 اظ پػٍّف ّای زازُ آهاضی تحلیل ٍ تدعیِ خْت. هؿتمل

.گطزیس اؾتفازُ  افعاض ًطم پاًعزّن ًؿرِ

پصوهص های یافته

 پؽ ًوطُ هیاًگیي ،1 قواضُ خسٍل ّای یافتِ اؾاؼ تط

 پیف هیاًگیي تِ ًؿثت( 33/43) آظهایف گطٍُ آظهَى

 خسٍل ّوچٌیي. اؾت زاقتِ افعایف( 06/38) قاى آظهَى

 آظازی زضخات تا قسُ هحاؾثِ  همساض زّس، هی ًكاى

 ٍ  < 01/0 تا اؾت تطاتط 01/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58

 زٍ آظهَى تطای خسٍل  همساض. )(  58; ) -22/5

 تطاتط 01/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی زضخات تا ؾَیِ،

 تِ تَخِ تا. ( 58; )66/2  ٍ  < 01/0 ،66/2 تا اؾت

 پػٍّكی فطضیِ ٍ ضز نفط فطضیِ( )  ٍلخس ًتایح

 اًتمازی تفىط تط واٍقگطی الگَی: »اظ تَز ػثاضت وِ

 تا زیگط، ػثاضت تِ. قَز هی تأییس «زاضز تأثیط آهَظاى زاًف

 زٍ ًوطُ هیاًگیي تیي وِ گفت تَاى هی اعویٌاى زضنس 99

. زاضز ٍخَز هؼٌازاض آهاضی تفاٍت گطٍُ

 پؽ ًوطُ هیاًگیي ،2 قواضُ خسٍل ّای یافتِ اؾاؼ تط

 پیف هیاًگیي تِ ًؿثت( 66/100) آظهایف گطٍُ آظهَى

. اؾت زاقتِ گیطی چكن افعایف( 43/89) قاى آظهَى

  همساض وِ زّس هی ًكاى 1 قواضُ خسٍل ّوچٌیي

 01/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی زضخات تا( قسُ هحاؾثِ

  همساض. (  58; ) 44/5 ٍ  < 01/0 تا اؾت تطاتط

 زض ٍ 58 آظازی زضخات تا ؾَیِ، زٍ آظهَى تطای( خسٍل

; 66/2 ٍ  < 01/0، 66/2 تا اؾت تطاتط 01/0 آلفای ؾغح

( ) 1 قواضُ خسٍل ًتایح تِ تَخِ تا. ( 58)

 الگَی: »اظ تَز ػثاضت وِ پػٍّكی فطضیِ ٍ ضز نفط فطضیِ

 زضؾی وتاب تِ ًؿثت آهَظاى زاًف ًگطـ ًَع تط واٍقگطی

 زضنس 99 تا زیگط، ػثاضت تِ. قَز هی تأییس «زاضز تأثیط ػلَم

 تفاٍت گطٍُ زٍ ًوطُ هیاًگیي تیي وِ گفت تَاى هی اعویٌاى

.زاضز ٍخَز هؼٌازاض آهاضی
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 پؽ ًوطُ هیاًگیي ،3 قواضُ خسٍل ّای یافتِ اؾاؼ تط

 پیف هیاًگیي تِ ًؿثت( 66/6) آظهایف گطٍُ آظهَى

 خسٍل ّوچٌیي. اؾت زاقتِ افعایف( 16/5) قاى آظهَى

 زضخات تا( قسُ هحاؾثِ  همساض وِ زّس هی ًكاى

 ٍ  < 01/0 تا اؾت تطاتط 01/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی

 زٍ آظهَى تطای خسٍل  همساض. (  58; ) -98/2

 تطاتط 01/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی زضخات تا ؾَیِ،

 تِ تَخِ تا. ( 58; )66/2 ٍ  < 01/0 ، 66/2 تا اؾت

 فطضیِ ٍ ضز نفط فطضیِ( )  3 قواضُ خسٍل ًتایح

 اؾتٌثاط تط واٍقگطی الگَی: »تَز ػثاضت وِ پػٍّكی

 تا زیگط ػثاضت تِ.  قَز هی تأییس «زاضز تأثیط آهَظاى زاًف

 زٍ ًوطُ هیاًگیي تیي وِ گفت تَاى هی اعویٌاى زضنس 99

.زاضز ٍخَز زاض هؼٌی آهاضی تفاٍت گطٍُ

 پؽ ًوطُ هیاًگیي ،4 قواضُ خسٍل ّای یافتِ اؾاؼ تط

 پیف هیاًگیي تِ ًؿثت(  70/9)  آظهایف گطٍُ آظهَى

 خسٍل ّوچٌیي. اؾت زاقتِ افعایف( 40/9) آظهًَكاى

 زضخات تا( قسُ هحاؾثِ همساض وِ زّس هی ًكاى

 ٍ  < 01/0 تا اؾت تطاتط 01/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی

 زٍ آظهَى تطای( خسٍل  همساض. ( 58; ) -91/2

 تطاتط 01/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی زضخات تا ؾَیِ

 تِ تَخِ تا. ( 58; )66/2 ٍ  < 01/0، 66/2 تا اؾت

 پػٍّكی فطضیِ ٍ ضز نفط فطضیِ( ) خسٍل ًتایح

 هفطٍضات قٌاؾایی تط واٍقگطی الگَی: »اظ تَز ػثاضت وِ

 تا زیگط، ػثاضت تِ. قَز هی تأییس «زاضز تاثیط آهَظاى زاًف

 زٍ ًوطُ هیاًگیي تیي وِ گفت تَاى هی اعویٌاى زضنس 99

 ّای یافتِ اؾاؼ تط. زاضز ٍخَز هؼٌازاض آهاضی تفاٍت گطٍُ

 آظهایف گطٍُ آظهَى پؽ ًوطُ هیاًگیي ،5 قواضُ خسٍل

 افعایف( 86/8) قاى آظهَى پیف هیاًگیي تِ ًؿثت( 56/9)

  همساض وِ زّس هی ًكاى خسٍل ّوچٌیي. اؾت زاقتِ

 05/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی زضخات تا( قسُ هحاؾثِ

  همساض. ( 58; ) -35/2 ٍ  < 05/0 تا اؾت تطاتط

 زض ٍ 58 آظازی زضخات تا ؾَیِ، زٍ آظهَى تطای( خسٍل

; 00/2 ٍ  < 05/0 ، 00/2 تا اؾت تطاتط 05/0 آلفای ؾغح

 ضز نفط فطضیِ( )  خسٍل ًتایح تِ تَخِ تا. ( 58)

 تطواٍقگطی الگَی: »اظ تَز ػثاضت وِ پػٍّكی فطضیِ ٍ

 ػثاضت تِ. قَز هی تأییس «زاضز تأثیط آهَظاى زاًف اؾتٌتاج

 هیاًگیي تیي وِ گفت تَاى هی اعویٌاى زضنس 95 تا زیگط،

.زاضز ٍخَز هؼٌازاض آهاضی تفاٍت گطٍُ زٍ ًوطُ

 پؽ ًوطُ هیاًگیي ،6 قواضُ خسٍل ّای یافتِ تطاؾاؼ

 پیف هیاًگیي تِ ًؿثت( 23/8) آظهایف گطٍُ آظهَى

 خسٍل ّوچٌیي. اؾت زاقتِ افعایف( 10/7) قاى آظهَى

 زضخات تا( قسُ هحاؾثِ  همساض وِ زّس هی ًكاى

 ٍ  < 05/0 تا اؾت تطاتط 05/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی

 زٍ آظهَى تطای خسٍل  همساض.  )( 58; ) -45/2

 تطاتط 05/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی زضخات تا ؾَیِ،

 تِ تَخِ تا. ( 58; )00/2 ٍ  < 05/0 ، 00/2 تا اؾت

 پػٍّكی فطضیِ ٍ ضز نفط فطضیِ( )  خسٍل ًتایح

 تفؿیط ٍ تؼثیط تط واٍقگطی الگَی: »اظ تَز ػثاضت وِ

 تا زیگط، ػثاضت تِ. قَز هی تأییس «زاضز تأثیط آهَظاى زاًف

 زٍ ًوطُ هیاًگیي تیي وِ گفت تَاى هی اعویٌاى زضنس 95

.زاضز ٍخَز هؼٌازاض آهاضی تفاٍت گطٍُ

 پؽ ًوطُ هیاًگیي ،7 قواضُ خسٍل ّای یافتِ اؾاؼ تط

 پیف هیاًگیي تِ ًؿثت( 16/9) آظهایف گطٍُ آظهَى

 خسٍل ّوچٌیي. اؾت زاقتِ افعایف( 53/7) قاى آظهَى

 زضخات تا( قسُ هحاؾثِ  همساض وِ زّس هی ًكاى

 ٍ  < 05/0 تا اؾت تطاتط 05/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی

 زٍ آظهَى تطای( خسٍل همساض. ( 58; ) -24/2

 تطاتط 05/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی زضخات تا ؾَیِ،

 تِ تَخِ تا. ( 58; )00/2 ٍ  < 05/0 ،00/2 تا اؾت

 پػٍّكی فطضیِ ٍ ضز نفط فطضیِ( )  خسٍل ًتایح

 اضظقیاتی تط واٍقگطی الگَی: »اظ تَز ػثاضت وِ

. قَز هی تأییس «زاضز تأثیط آهَظاى زاًف هٌغمی ّای اؾتسالل

 تیي وِ گفت تَاى هی اعویٌاى زضنس 95 تا زیگط، ػثاضت تِ

.زاضز ٍخَز هؼٌازاض آهاضی تفاٍت گطٍُ زٍ ًوطُ هیاًگیي

 پؽ ًوطُ هیاًگیي ،8 قواضُ خسٍل ّای یافتِ اؾاؼ تط

 پیف هیاًگیي تِ ًؿثت( 43/61) آظهایف گطٍُ آظهَى

. اؾت زاقتِ گیطی چكن افعایف( 06/55) قاى آظهَى

 هحاؾثِ  همساض وِ زّس هی ًكاى خسٍل ّوچٌیي

 تطاتط 05/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی زضخات تا( قسُ

خسٍل  همساض. ( 58; ) 44/2 ٍ  < 05/0تا اؾت
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 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی زضخات تا ؾَیِ، زٍ آظهَى تطای

 تا. ( 58; )00/2 ٍ  < 05/0 ، 00/2 تا اؾت تطاتط 05/0

 فطضیِ ٍ ضز نفط فطضیِ( )  خسٍل ًتایح تِ تَخِ

 ًگطـ تط واٍقگطی الگَی: »اظ تَز ػثاضت وِ پػٍّكی

 «زاضز تأثیط ػلَم زضؾی وتاب تِ ًؿثت آهَظاى زاًف هثثت

 اعویٌاى زضنس 95 تا زیگط، ػثاضت تِ. قَز هی تأییس

 آهاضی تفاٍت گطٍُ زٍ ًوطُ هیاًگیي تیي وِ گفت تَاى هی

 واٍقگطی اظالگَی اؾتفازُ ػثاضتی، تِ. زاضز ٍخَز هؼٌازاض

 وتاب تِ ًؿثت آهَظاى زاًف هثثت ًگطـ افعایف تاػث

.اؾت قسُ تدطتی ػلَم زضؾی

 پؽ ًوطُ هیاًگیي ،9 قواضُ خسٍل ّای یافتِ اؾاؼ تط

 پیف هیاًگیي تِ ًؿثت( 23/39) آظهایف گطٍُ آظهَى

. اؾت زاقتِ گیطی چكن افعایف( 36/24) قاى آظهَى

 هحاؾثِ  همساض وِ زّس هی ًكاى خسٍل ّوچٌیي

 تطاتط 01/0 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی زضخات تا( قسُ

 خسٍل  همساض. (  58; ) 75/5 ٍ  < 01/0 تا اؾت

 آلفای ؾغح زض ٍ 58 آظازی زضخات تا ؾَیِ، زٍ آظهَى تطای

 تا. ( 58; )66/2 ٍ  < 01/0 ، 66/2 تا اؾت تطاتط 01/0

 فطضیِ ٍ ضز نفط فطضیِ( ) خسٍل ًتایح تِ تَخِ

 هٌفی ًگطـ تط الگَیىاٍقگطی: »اظ تَز ػثاضت وِ پػٍّكی

 تأییس«  زاضز تأثیط ػلَم زضؾی وتاب تِ ًؿثت آهَظاى زاًف

 تَاى هی اعویٌاى زضنس 99 تا زیگط، ػثاضت تِ. قَز هی

 هؼٌازاض آهاضی تفاٍت گطٍُ زٍ ًوطُ هیاًگیي تیي وِ گفت

 ٍپؽ آظهَى پیف ًوطات هیاًگیي تفاٍت ٍ زاضز ٍخَز

 یؼٌی. اؾت وٌتطل گطٍُ اظ تیكتط آظهایف گطٍُ آظهَى

 آهَظاى زاًف هٌفی ًگطـ واّف تاػث واٍقگطی الگَی

.اؾت قسُ تدطتی ػلَم زضؾی وتاب هَضَػات تِ ًؿثت

گیری نتیجه و بحث

 ًىتِ ایي زض ػلَم آهَظـ خسیس ضٍیىطز ظیثایی توام

 نلة چْاضچَب ّط اظ هوىي ًحَ ّط تِ وَقین هی وِ اؾت

 ضا آى خْاتی اظ ترَاّس وِ ًگطی لغؼی ٍ ًاپصیط اًؼغاف

 وِ قَز هی هالحظِ تطتیة تسیي. تگطیعین وٌس هحسٍز

 زض ػلَم آهَظـ خسیس ضٍیىطز خعهی غیط ٍ ؾیال ًگطـ

 تِ تؿتِ ضا پیكطفتِ ّای ضٍـ ٍ انَل توام خْاًی، ؾغح

 زض ٍ زّس هی لطاض ػٌایت هَضز هَلؼیت تِ تَخِ تا ٍ هَضز

 ای گًَِ تِ زاضز، تَخِ آًْا اظ ای پاضُ تِ ون زؾت ظهاى ّط

) آٍضز هی فطاّن خاهغ ای هدوَػِ ًْایت زض وِ

.)

 هغلة ایي زضن تطای آهَظـ واٍقگطی، الگَی اؾاؼ

 تِ تا زاضز ؾؼی ٍ اؾت تَزُ آظهایكی ػلن هاّیت وِ اؾت

 گیطز واض تِ ضا واٍقگطی ضٍایت لغؼی، ّای یافتِ اضائِ خای

 هغالة پیگیطی ٍ هَضَع تاضیرچِ تطضؾی تا آهَظ زاًف ٍ

 ازضان، عطیك اظ ٍ تیاهَظز ضا واٍقگطی زٍضُ آى تِ هطتَط

 ّای ًوًَِ تطضؾی ًْایت زض ٍ ػلوی تطضؾی ٍ آظهایف

 زض ضؾس هی ًظط تِ. تیاتس ضا هَضَع پاؾد واٍقگطی

 هغالة وٌاض زض ًمازاًِ تفىطّای عطح ها، زضؾی ّای وتاب

 زاضز ؾؼی آظهایكگاُ ّای وتاب اضائِ ّوچٌیي ٍ زضؾی

 الگَی وطزى ػلوی ؾَی تِ ضا ّا هسضؾِ آهَظقی پطٍؾِ

 ایي زٌّسُ اضائِ زاًكوٌساى آًچِ ٍلی زّس، ؾَق واٍقگطی

 اًس، زاقتِ اؾطاض آى تط الگَ ایي اخطای قسى هیؿط تطای الگَ

.اؾت ضطٍضی ًىتِ چٌس قاهل

 زاًف زاضای ٍ ؾَظ زل ٍ تدطتِ تا آگاُ، هؼلواى ٍخَز

 تطای تتَاًٌس تا اؾت ضطٍضی الگَ ایي اخطای تطای وافی

 هكاضوت اهىاى تا وٌٌس ذلك ضا ّایی فطنت فطاگیطاى

 ػَاهل اظ یىی. قَز هیؿط واٍقگطی زٍضُ زض آهَظاى زاًف

 آهَذتي تطای تالـ آهَظاى زاًف ؾطیغ یازگیطی زض هؤثط

 تاالتط ؾغح تِ ٍالسیي ضؾیسى زض ؾؼی ٍ ظًسگی ضطٍضیات

 تاظ عطیك اظ واٍقگطی الگَی تٌاتطایي. اؾت ػلوی ٍ آگاّی

 زازى ًكاى ٍ آهَظاى زاًف چكن هماتل ّای زضیچِ وطزى

 وٌس هی تطغیة ضا آهَظاى زاًف تحمیماتی ٍ ػلوی ّای افك

 ثاتت، هغالة ػٌَاى تِ ضا ػلَم ٍ وٌٌس تیكتطی تالـ وِ

.ًساًٌس تىاهل ٍ تَؾؼِ لاتل غیط ٍ لغؼی،هحسٍز

 هیاًگیي وِ اؾت آى زٌّسُ ًكاى پػٍّف ایي ًتایح

 پیف هیاًگیي تِ ًؿثت آظهایف گطٍُ آظهَى پؽ ًوطُ

 ٍ اًتمازی تفىط یؼٌی انلی فطضیِ زٍ تا ضاتغِ زض آى آظهَى

 تدطتی ػلَم زضؾی وتاب تِ ًؿثت آهَظاى زاًف ًگطـ ًَع

 قٌاؾایی اؾتٌثاط،) اًتمازی تفىط فطػی ّای فطضیِ ٍ

 ّای اؾتسالل اضظقیاتی ٍتفؿیط، تؼثیط اؾتٌتاج، هفطٍضات،

 ًتایح ّوچٌیي. اؾت زاقتِ گیطی چكن افعایف( هٌغمی

 آهاضی تفاٍت گطٍُ زٍ ًوطُ هیاًگیي تیي وِ زاز ًكاى

 واٍقگطی الگَی اظ اؾتفازُ ػثاضتی، تِ. زاضز ٍخَز هؼٌازاض
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 وتاب تِ ًؿثت آهَظاى زاًف هثثت ًگطـ افعایف تاػث

 اًتمازی ًفىط افعایف ٍ قسُ تدطتی ػلَم زضؾی

 حاضط پػٍّف زض. اؾت قسُ آظهایف گطٍُ آهَظاى زاًف

 تفىط تط واٍقگطی الگَی ـ 1: اظ تَزًس ػثاضت ّا فطضیِ

.تأثیطزاضز آهَظاى زاًف اًتمازی

 الگَی اخطای اظ پؽ وِ هرتلفی ّای پػٍّف

 هساضؼ زض اؾت، تسضیؽ فؼال ّای ضٍـ خعٍ وِ واٍقگطی

 الگَی قیَُ تِ تسضیؽ تأثیط گطفت، نَضت ّا ٍزاًكگاُ

. زّس هی ًكاى اًتمازی تفىط ّای ظهیٌِ زضولیِ ضا واٍقگطی

 ّای پػٍّف ًتایح تا فطضیِ، ایي آظهَى اظ حانل ًتایح

 حؿیٌی(  قؼثاًی تَؾظ قسُ اًدام

ًَضٍظی ٍ آتازی ًهط ،()

 هه ،( تاتاى عطفِ( ( 

) زاًیل هه،(,  1992) تیٌگل

 ،(& )  خاًؿَى خاًؿَى، ،(

 ٍیطؾوا ،(، ؛  ) لَئیتع

) ٍپالؿَى فاٍؾت ،()

.زاضز هغاتمت( 

 ایي ًتایح قَز، هی هكاّسُ وِ گًَِ آى اتطایيتٌ

 تفىط تط واٍقگطی الگَی واضگیطی تِ ظهیٌِ زض پػٍّف

 ظهیٌِ ایي زض ّا پػٍّف زیگط تا آهَظاى زاًف اًتمازی

 ٍ تأییس ًكاًگط اهط ایي ٍ زاضز هغاتمت هكاتِ ّای ظهیٌِ

.ّاؾت پػٍّف زیگط ًتایح تا هطتَط، ًتایح ذَاًی ّن

 ًؿثت آهَظاى زاًف ًگطـ ًَع تط واٍقگطی الگَی ـ 2

.تأثیطزاضز تدطتی ػلَم زضؾی وتاب تِ

 الگَی ضٍـ اخطای اظ پؽ وِ هرتلفی ّای پػّف

 هساضؼ زض اؾت، تسضیؽ فؼال ّای ضٍـ خعٍ واٍقگطیىِ

 ضا واٍقگطی الگَی تسضیؽ تأثیط گطفت، نَضت ّا ٍزاًكگاُ

 ًكاى زضؾی وتاب تِ ًؿثت آهَظاى زاًف ًگطـ ًَع تط

 ًتایح تا فطضیِ، ایي آظهَى اظ حانل ًتایح. زّس هی

) ًػاز ذسازاز تَؾظ قسُ اًدام ّای پػٍّف

) فطاّاًی ٍ وطاهتی ،(

) ویاهٌف ٍ وثیطی ،(

) ٍیٌؿتَى ،(

) ٍخاًؿَى خاًؿَى(. 

) ّوىاضاى ٍ آضًٍؿَى ،(& 

(,  تَظ ٍ آوای ،() پاًسان ،(

 گَزیىًَتع ،(  ظوی اظ ًمل تِ( 

) قطیفی، اظپاقا ًمل تِ ؛()

  ٍخَقَا آوَتَیطٍ ،() تؿی ،(

 قطیفی پاقا اظ ًمل تِ( 

 هكاّسُ وِ گًَِ آى تٌاتطایي. زاضز هغاتمت 

 الگَی واضگیطی تِ ظهیٌِ زض پػٍّف ایي ًتایح قَز، هی

 زضؾی وتاب تِ ًؿثت آهَظاى زاًف ًگطـ ًَع تط واٍقگطی

 ّای ظهیٌِ یا ظهیٌِ ایي زض ّا پػٍّف گطتازی تدطتی ػلَم

 ًتایح ذَاًی ّن ٍ تأییس ًكاًگط اهط ایي ٍ زاضز هغاتمت هكاتِ

 تِ تَخِ تا تٌاتطایي. ّاؾت پػٍّف زیگط ًتایح تا هطتَط،

 ًَیؿٌسگاى وِ ًوَز تَنیِ تَاى هی پػٍّف ّای یافتِ

 الگَی تدطتی ٍ ًظطی هثاًی اظ آگاّی تا زضؾی ّای وتاب

 ای گًَِ تِ ضا زضؾی ّای وتاب هحتَای واٍقگطی،

. تاقس آهَظـ لاتل ّا ضٍـ ایي وِ وٌٌس ؾاظهاًسّی

 ٍ ٍظاضت ؾغح زض ذسهت ضوي آهَظـ هؿؤٍالى ّوچٌیي

 ّای ّوایف ؾویٌاضّا، تطگعاضی عطیك اظ ضا هؼلواى اؾتاى

 ٍ وٌٌس آقٌا واٍقگطی ضٍیىطز تا آهَظقی زٍضّای ٍ ػلوی

 زض ضا ضٍیىطز ایي اظ هؤثط اؾتفازُ تطای ًیاظ هَضز اهىاًات

 تطای ضٍـ ایي اظ. زٌّس لطاض آهَظاى زاًف ٍ هؼلواى اذتیاض

 تطای. وطز اؾتفازُ تَاى هی هرتلف هماعغ زض آهَظاًی زاًف

 ٍ تط خوؼیت  ون ّای والؼ تا تا قَز هی پیكٌْاز قطٍع

 هؼلوی ًیاظهٌس آى اخطای. وطز آغاظ تط لَی آهَظاى زاًف

 عطح ّای ظهیٌِ اضائِ ٍ واٍقگطی تا آقٌا ٍ پصیط اًؼغاف

 ّای تدطتِ اظ تایس اخطا ظهاى زض. اؾت تفحم هَضز هؿألِ

 چَى. وطز اؾتفازُ آهَظاى زاًف ًوَزى فؼال تطای ذَز

 تا. ًىٌٌس قطوت فؼالیت زض آهَظاى زاًف تؼضی اؾت هوىي

 اؾاؼ تط اتتسایی تدطتی ػلَم خسیس وتة وِ ایي تِ تَخِ

 تِ تَخِ تا ٍ اًس قسُ عطاحی هؿألِ حل ٍ واٍقگطی ضٍـ

 زض واٍقگطی ضٍـ تركی اثط تط هثٌی حاضط پػٍّف ًتایح

 زض هثثت ًگطـ ایداز ٍ اًتمازی تفىط هؤلفِ تْثَز

 تا تا اؾت قایؿتِ تدطتی ػلَم وتاب تِ ًؿثت آهَظاى زاًف

 یا تیكتط واضگیطی تِ تطای ظهیٌِ زلیك ًظاضت ٍ تطضؾی

 هٌظَض تِ. قَز فطاّن هساضؼ زض واٍقگطی ضٍـ واهل

 تسضیؽ فؼال ّای ضٍـ اظ اؾتفازُ تِ هؼلواى ضغثت ایداز



 89 / ...نگرش  و انتقادی تفكر بر کاوضگری الگوی تأثیر

 ٍ آهَظـ هؿؤٍالى وِ گطزز هی پیكٌْاز واٍقگطی هاًٌس

 زضؼ والؼ زض ضا ّا ضٍـ ایي وِ هؼلواًی هٌاعك، پطٍضـ

.زٌّس لطاض تكَیك هَضز وٌٌس، هی اؾتفازُ
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