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 1ارتشی صوذ

 ٘ٛس پیبْ دا٘طٍبٜ ٔذسس دِٚتی، ٔذیشیت اسضذ وبسضٙبس  1

 

 چکیذُ

. سٚش تحمیك ثٛدٞذف اص ا٘دبْ ایٗ پژٚٞص تًییٗ ٔیضاٖ لذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ تٛسف ٘هبْ ضٛساٞب دس ضٟش وبصسٖٚ 

سبَ ٚ ثبالتش اص آٖ ثٛدٜ وٝ تًذاد آٟ٘ب  20ثب سٗ . خبًٔٝ آٔبسی تحمیك وّیٝ ضٟشٚ٘ذاٖ وبصسٚ٘ی ثٛدیطی تٛغیفی اص ٘ٛو پیٕب

پشسطٙبٔٝ  319٘فشثذست آٔذ وٝ پس اص تٛصیى،  382٘فش ٌضاسش ٌشدیذ. تًذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ وٕه خذَٚ ٚاٖ آٔجٛسي 90000

ٚ غشة وبصسٖٚ ثٝ تًذاد ٔسبٚی اص ٞش ٔٙكمٝ ٚ ثٝ ضىُ  اص چٟبس ٔٙكمٝ ضٕبَ، خٙٛة، ضشق، خٕى آٚسی ٌشدیذ. افشاد ٕ٘ٛ٘ٝ

تػبدفی سبدٜ اص ثیٗ ضٟشٚ٘ذاٖ ا٘تخبة ٌشدیذ٘ذ. اثضاس خٕى آٚسی اقاليبت پشسطٙبٔٝ ٔحمك سبختٝ  لذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ 

شیت ٔحبسجٝ ٌشدیذ. سٚائی پشسطٙبٔٝ اصقشیك ٔحبسجٝ ؾ98/0ثٛد وٝ ؾشیت پبیبیی آٖ اص قشیك ضبخع آِفبی وشٚ٘جبخ 

ٕٞجستٍی ٞشٌٛیٝ ثبثمیٝ ٌٛیٝ ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ٘هشات خجشٌبٖ ٔٛسد تبئیذ لشاس ٌشفت. اقاليبت خٕى آٚسی ضذٜ تٛسف آٔبس 

ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت. یبفتٝ ٞبی   (ٚ تٛویFته ٔتغیشٜ، تحّیُ ٚاسیب٘س) tتٛغیفی ٚآٔبس استٙجبقی )آصٟٔٛ٘بی 

پبییٗ تش اص سكح ٔتٛسف است. ٕٞچٙیٗ اص (≥01/0P)ٙٝ لذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ پژٚٞص ٘طبٖ داد وٝ يّٕىشد ضٛساٞب دس صٔی

ثًذ ٔطبسوت ضٟشٚ٘ذاٖ دس ٔسبئُ ٚ سیبستٟبی ضٟشی، تبٔیٗ حمٛق ضٟشٚ٘ذاٖ دس ساثكٝ ثب ضٟشداسی، استجبقبت ضٛسای ضٟش ثب 

زاسی ضٛسای ضٟش دس سٚاثف ضٟشٚ٘ذاٖ، ٔیضاٖ تبثیش ٌزاسی ضٛسای ضٟش دس ٔسبئُ ٚ سیبستٟبی ضٟشی ٚ ٔیضاٖ تبثیش ٌ

ضٟشٚ٘ذاٖ ثب دیٍش ٟ٘بدٞب ٚ سبصٔبٟ٘ب يّٕىشد ضٛساٞب پبییٗ تش اص سكح ٔتٛسف ثذست آٔذ. ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ٘طبٖ داد وٝ ثیٗ 

ٔیضاٖ لذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ اص ثًذ خٙسیت ٚ سٗ تفبٚت ًٔٙبداس ٚخٛد داسد، أب ثیٗ ٔیضاٖ لذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ اص ثًذ 

 ی ٚ سكح دسآٔذ تفبٚت ًٔٙبداس ٚخٛد ٘ذاسد.ٔذسن تحػیّ
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      همذهِ

تٛسًٝ سٚص افضٖٚ ٚنبیف ٚ ٔسئِٛیت ٞبی دِٚت ثشای اداسٜ أٛس داخّی ٚسیبست خبسخی وطٛس ٔسبئُ ٚٔطىالت خذیدذی سادس  

سٍٙیٙی ٚپیچیذٌی سٚص افضٖٚ ٔسبئُ ٚ  ٬ٚصٜ ٔتٙبست ثب تشلی ٚ تٛسًٝ ٕٞٝ خب٘جٝ وطٛسٞباداسٜ أٛس يٕٛٔی ٔكشح ٔی وٙذ. أش

٘بوبسآٔذی ٘هبْ سیبسی ٚ اداسی ٔتٕشوض، ثٝ ضىّی ثبسصتش ٕ٘بیبٖ ضذٜ اسدت. سدٍٙیٙی سٚص افدضٖٚ ثدبس      ٬ٔطىالت ٚ ٔسئِٛیت ٞب

داسٜ پبسٜ ای اص أٛس يٕٛٔی وٝ ثب أٛس ٔحّدی ٔشثدٛـ   ٔسئِٛیت دِٚتٟب ایدبة ٔی وٙذ وٝ آٟ٘ب لسٕتی اص اختیبسات خٛد سا ثشای ا

استجبـ داسد ثٝ سبصٔبٟ٘ب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔحّی تفٛیؽ وشدٜ ٚآٟ٘ب سا دس اداسٜ أٛس ٔشثٛـ ثٝ خٛدضبٖ آصاد ثٍزاسد. یىی اص ضدیٜٛ ٞدبی   

بسصتشیٗ ضیٜٛ ٞبی يمالیدی  تٕش وضصدائی، ثىبسٌیشی ٘هبْ ضٛسایی است. ضٛسا اص سیطٝ داستشیٗ اغَٛ يشفی ٚ ٔمشسات سٙتی ٚاص ث

دس ص٘ذٌی خًٕی است.لذیٕی تشیٗ ضیٜٛ ٞبی ٔذیشیت دسص٘ذٌی اختٕبيی ا٘سبٟ٘ب تذاثیشی اص ٘هدبْ ضدٛسایی سا ثدٝ ٕٞدشاٜ داسد     

حتی ٌبٞی ٔستجذ تشیٗ حىٛٔتٟب سًی ثش آٖ داضتٝ ا٘ذ وٝ ثب استفبدٜ اص ضٛسا اص یه سٛ ٔشدْ سالب٘ى ٚ ٚاداس ثٝ سدىٛت وٙٙدذ ٚ   

 ٍش اص حدٓ اضتجبٞبت ٔجتٙی ثش خٛد وبٍٔیٟب ٚ خٛد ٔحٛسیٟب ثىبٞٙذ.اص سٛی دی

تبسیس لب٘ٛ٘ی ٟ٘بد ضٛساٞب دس لبٖ٘ٛ اسبسی ثشایٗ اسبس است وٝ وبس ٔشدْ ثٝ خٛدضدبٖ سددشدٜ ضدٛد ٚٔدشدْ خدٛد اص قشیدك        

آٖ سٚ ثٝ سضذ است دِٚدت   ضٛساٞب ٕٚ٘بیٙذٌبٖ ضبٖ وبسٞبی خًٕی خٛیص سا ا٘دبْ دٞٙذ. دس خبیی وٝ ایٗ ٟ٘بد ٔستمش ٚ فشآیٙذ

 ٬التػدبدی  ٬اصقشیك ایدبد صیش سبختٟب لذست سا ثٝ ٔشدْ تفٛیؽ ٔی وٙذ. ضٛساٞب ٔدی تٛا٘ٙدذ دس تٕدبٔی صٔیٙدٝ ٞدبی سیبسدی      

وٙتشِٟبی اخشایی سا دس دست داضتٝ ثبضٙذ ٚ  اخشای وّیٝ تػٕیٕبت دِٚت سادسصٔیٙٝ ٞدبی فدٛق سٞجدشی     ٬اختٕبيی ٚ فشٍٞٙی

ٚ ٔطبثٝ آٖ تب آ٘دب وٝ لبٖ٘ٛ اخبصٜ ٔی دٞذ تػٕیٕبت الصْ سا اتخبر ٚ ٔٛخجبت اخشایی آٖ سافشاٞٓ وٙٙدذ.دس  وٙٙذ ٚ دس ایٗ ٔٛاسد 

اِٚیٗ دٚسٜ ا٘تخبثبت ضٛسا ثًذ اص ا٘مالة ا٘دبْ ضذ ٚ ٔطبسوت ٌستشدٜ ٔشدْ ٘طبٖ اص ياللٝ آ٘بٖ ثٝ ٔطبسوت دس أدٛس  1377سبَ 

خبثبت ضٛساٞب ٌبْ ٟٕٔی دس اداسٜ ثخطی اص أٛس اخشایی وطٛس ثب تىیٝ ثش سٚ٘ذ سیبسی ٚ خذٔبت يٕٛٔی خٛد ٔی داد. ثب ا٘دبْ ا٘ت

آصاد تجبدَ دا٘ص،ثیٙص،٘هبست ٚ آسای ٔشدْ ثشداضتٝ ضذ ضٛساٞب تجّٛس حؿٛس ٔشدْ، دیذٌبٟٞب، افىبس، خٛاستٝ ٞب، ٘یبصٞدب ٚتٕبیدُ   

ش ٚ ا٘ذیطٝ دستٍبٟٞبی اخشایی ٚ ٔحذٚدیت حیكٝ ٔشدْ دس غحٙٝ ثش٘بٔٝ سیضی ثٛدٜ است. فّسفٝ آٖ ثش پبیٝ ٔحذٚدیت تٛاٖ، فى

 (  1383يُٕ، خالء ٔذیشیتی ٚ اغالح سبختبس ٔذیشیتی ٔی ثبضذ.)سبِىی،

( دس تطشیح لذست ثیبٖ 1963) 1پبسسٛ٘ضیىی اص اٞذاف ٟٔٓ دس ٘هبْ ضٛسایی تٛصیى لذست ٚتٕشوض صدائی اصلذست ٔشوضی است. 

تؿٕیٗ اخشای تًٟذات اِضاْ آٚس ٚاحذٞبیی دس ٘هبْ سبصٔبٖ خًٕی ، ٚلتی وٝ  لذست ، ٚاسكٝ ای تًٕیٓ یبفتٝ ثشایٔی داسد: 

( اص ٔمِٛٝ 1387ثٝ ٌفتٝ ٔیش سدبسی ٚ ايتجبسیبٖ ) 2ٔمِٛٝ لذستتًٟذات اص ِحبل تبثیشضبٖ ثش اٞذاف خًٕی ٔطشٚيیت یبثٙذ. 

دٞٓ ٚ اوٖٙٛ دس ٔجبحث پست ٔذسٖ ٞبی ثٙیبدیٗ دس فّسفٝ سیبسی است وٝ اص افالقٖٛ دس يػش ثبستبٖ تب ٘یٕٝ ی لشٖ ٘ٛص

لذست ٕٞشاٜ ثب يهٕت، ثشتشیٗ آسصٚی ٘ٛو ثطش ٚ ثضسٌتشیٗ  3 ٕٞیطٝ دس وبٖ٘ٛ تٛخٝ ا٘ذیطٝ سیبسی ثٛدٜ است.  اص٘هش ساسُ

 پبداش اٚ ثٛدٜ ٚ ٞست. 

 ثٝ سٚصا٘دٝ  سدشدٖ وبس ٔشدْ ثٝ دست ٔشدْ، ٘تیدٝ ایٗ است وٝ ٔشدْ دس يیٗ حبَ وٝ ثٝ ٕٞت ٚ سًی خٛدضبٖ ٔطىالت ٔجتال

ثشای اداسٜ أٛس ضٟش ٚ سٚستبی خٛد ٘یض ٚسصیذٌی پیذا وشدٜ ٚ فشد ٔفیذی ثشای خبًٔٝ خٛد ٔی ضٛ٘ذ. يدذْ  ٬خٛد ساحُ وشدٜ ا٘ذ

تٕشوض اداسی ساٜ سا ثش ایدبد سبصٔبٟ٘بی ٔحّی لٛی ٕٞٛاس ٔی وٙذ، حىٛٔتٟبٚ سبصٔبٟ٘بیی وٝ ٔجتٙی ثدش اسادٜ ٔدشدْ ٚ ثدشای ٞدش     

(. ثٝ ٘هش ٔی سسذ وٝ اٌش ضٛساٞب ثتٛا٘ٙذ اص يٟذٜ ٚنبیف ٔحِٛٝ دساداسٜ أدٛس ضدٟشی ٚ٘هدبست ثدش     1382 ٬ٔحُ ٞستٙذ )قبٞشی

ایٗ أش ٔٛخت لذست ٚ٘فٛر ضٛسا ٔی ٌشدد ٚ دس٘تیدٝ ضٟشٚ٘ذاٖ احسبس تبثیش ٌدزاسی ٚ لدذست ثیطدتشی دس اداسٜ     ٬أٛس ثشآیٙذ

. پشداصد ًِٝ ٔٛسدی ضٟش وبصسٖٚ( ٔیذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ)ٔكبأٛس ضٟش خٛد ٔی وٙٙذ.ایٗ تحمیك ثٝ ثشسسی ٘مص ضٛساٞب دسل

٘تبیح ایٗ تحمیك ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٔسئٛالٖ ضٟشی دس اداسٜ ثٟتش أٛس ضٟشی وٕه ثٕٙبیذ، ٕٞچٙیٗ اص آ٘دب وٝ ٔحمك خدٛد سدبوٗ   

                                                           
1 -Parsons 
2  - Power 
3 - Russell 
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اصاٍ٘یدضٜ ٞدبی ا٘ددبْ    ایٗ ٔٛؾٛو ٘یض یىی  ٬ضٟشستبٖ وبصسٖٚ ٔی ثبضذ ٚ يّٕىشد دٚسٜ ٞبی ٔختّف ضٛسا سا ٔطبٞذٜ وشدٜ است

ایٗ وبس ثٛدٜ است.ایدبد ضٛساٞبی اسالٔی ضٟش ثٝ يٙٛاٖ اِٚیٗ ٌبْ يّٕی دس ٘هبْ ثش٘بٔٝ سیضی وطٛس ٔی تٛا٘ذ ٔدٛثشتشیٗ ضدیٜٛ   

ٔطبسوت ٚ لذست دادٖ ثٝ ٌشٟٚٞب ٚ ٔشدْ ٚ دخبِت آ٘بٖ دس أٛس ٔحّی خٛد ثبضذ. أب ثب ٌزضت ٘ضدیه ثدٝ سدٝ دٚسٜ اص فًبِیدت    

ٔكبًِبتی ٚ پژٚٞص چٙذا٘ی ا٘دبْ ٘طذٜ است تب ثب ضبخػٟبی غحیح ٔطخع وٙٙذ وٝ ضٛساٞب ثٝ چٝ ٔیدضاٖ ثبيدث   وبس  ٬ضٛساٞب

لذست دادٖ ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٔشدْ ضذٜ ا٘ذ ٚثٝ چٝ ٔیضاٖ وبسوشد ٔثجت داضتٝ ا٘ذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔٛا٘ى ٚ ٔسبئُ آٟ٘ب ٞٙدٛص ثدٝ   

ٞب ثتٛا٘ٙدذ اص يٟدذٜ ٚندبیف ٔحِٛدٝ دساداسٜ أدٛس ضدٟشی ٚ٘هدبست        دسستی ثشسسی ٘طذٜ است. ثٝ ٘هش ٔی سسدذ ودٝ اٌدش ضدٛسا    

ایٗ أش ٔٛخت لذست ٚ٘فٛر ضٛسا ٔی ٌشدد ٚ دس٘تیدٝ ضٟشٚ٘ذاٖ احسبس تبثیش ٌزاسی ٚ لدذست ثیطدتشی دس اداسٜ    ٬ثشأٛسثشآیٙذ

ٟش ودبصسٖٚ( ٔدی   أٛس ضٟش خٛد ٔی وٙٙذ. ایٗ تحمیك ثٝ ثشسسی ٘مص ضٛساٞب دسلذست دٞی ثدٝ ضدٟشٚ٘ذاٖ)ٔكبًِٝ ٔدٛسدی ضد    

 پشداصد . ٘تبیح ایٗ تحمیك ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٔسئٛالٖ ضٟشی دس اداسٜ ثٟتش أٛس ضٟشی وٕه ثٕٙبیذ. 

 اّذاف تحمیك

 اّذاف اصلی

 .تًییٗ ٔیضاٖ لذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ تٛسف ٘هبْ ضٛساٞب.1

 ّذف فزعی

 (تًییٗ ٔیضاٖ ٔطبسوت ضٟشٚ٘ذاٖ دس ٔسبئُ ٚ سیبستٟبی ضٟشی.1-1

 یضاٖ تبٔیٗ حمٛق ضٟشٚ٘ذاٖ اص قشیك ضٛسا دس سٚاثف فشد ثب ضٟشداسی.(تًییٗ 2-1ٔ

 ( تًییٗ ٘مص ضٛساٞب دسثشلشاسی استجبـ ٔٛثشثب ضٟشٚ٘ذاٖ.3-1

 (تًییٗ ٔیضاٖ تبثیش ٌزاسی ضٛسای ضٟش دس ٔسبئُ ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ضٟشی.4-1

 سبصٔبٟ٘ب. (تًییٗ ٔیضاٖ تبثیش ٌزاسی ضٛسای ضٟش دسسٚاثف ضٟشٚ٘ذاٖ ثب دیٍش ٟ٘بدٞب 5-1ٚ

 سَاالت پضٍّشی

 سَاالت اصلی

 ٘هبْ ضٛساٞب ثٝ چٝ ٔیضاٖ ٔٛخت لذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ضذٜ است؟

 سَاالت فزعی 

 ضٟشٚ٘ذاٖ تب چٝ ٔیضاٖ دس  ٔسبئُ ٚ سیبستٟبی ضٟشی ٔطبسوت داس٘ذ؟ 

 ضٛسای ضٟش ثٝ چٝ ٔیضاٖ دس تبٔیٗ حمٛق ضٟشٚ٘ذاٖ دس ساثكٝ ثب ضٟشداسی تبثیش ٌزاس است؟

 تجبقبت ضٛسای ضٟشثبضٟشٚ٘ذاٖ ثٝ چٝ ٔیضاٖ ٔٛثشاست؟اس 

 ضٛسای ضٟش ثٝ چٝ ٔیضاٖ دسٔسبئُ ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ضٟشی تبثیش ٌزاساست؟ 

 ضٛسای ضٟش ثٝ چٝ ٔیضاٖ دس سٚاثف ضٟشٚ٘ذاٖ ثب دیٍش ٟ٘بدٞب ٚ سبصٔبٟ٘ب تبثیش ٌزاس است؟
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 رٍش شٌاسی تحمیك  

یفی ٚ سٚش ٌشدآٚسی اقاليبت پیٕبیطی ثٛدٜ ٚ تحمیدك اص ٘دٛو ٔیدذا٘ی ثدٝ     تٛغ  -ایٗ پژٚٞص ثٝ ِحبل ٞذف، اص ٘ٛو وبسثشدی 

آیذ. خبًٔٝ آٔبسی ایٗ پژٚٞص ضبُٔ تٕبٔی ضٟشٚ٘ذاٖ سبوٗ دس ضٟشستبٖ وبصسٖٚ)اص تٛاثى استبٖ فبسس( ٞسدتٙذ ودٝ    ضٕبس ٔی

( ثدشای  5،2007ٚ خدِٛی )ٔیطدُ   4اص ِحبل سٙی ثبالی ثیست سبَ سٗ داضتٝ ا٘ذ. تًذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ثدش اسدبس خدذَٚ ٚاٖ آٔجدٛسي    

پشسطٙبٔٝ يٛدت دادٜ ضذ. ثٙبثشایٗ تمشیجب  319سٛاَ تٛصیى ضذ،  50پشسطٙبٔٝ ثب  382٘فش ثذست آٔذ. تًذاد  382٘فش،  90000

دسغذ اص پشسطٙبٔٝ ثشٌطت ٘طذٜ است.  سٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی غیش احتٕبِی اص ٘ٛو اتفبلی استفبدٜ ضذٜ اسدت.. دسسٚش ٔیدذا٘ی    16

شسطٙبٔٝ ٔحمك سبختٝ ٚخٕى آٚسی آٖ ٌشدیذ تب اقاليبت ٔشتجف اص آٖ استخشاج ٌشدد. ؾشیت آِفدبی وشٚ٘جدبخ   الذاْ ثٝ تٛصیى پ

سٛاَ غٛست ٌشفت ثدب   50ٔحبسجٝ ضذٜ دس ایٗ تحمیك قی یه ٔكبًِٝ ٔمذٔبتی وٝ ثبتٛصیى ٚ خٕى آٚسی پشسطٙبٔٝ ٚ ثب تًذاد 

ٚ آصٔدٖٛ تحّیدُ    t-studentٔدبس اسدتٙجبقی اصآصٔدٖٛ ٞدبی     ٚ سٚایی تأییذ ضذٜ تٛسف خجشٌبٖ اسدت. دسسدكح آ   81/0پبیبیی 

ته ٔتغیشٜ ثشای ٔمبیسٝ ٔیبٍ٘یٗ ٞش یه اص اثًبد لدذست دٞدی ثدب     tاستفبدٜ ٌشدیذ. ثشای استٙجبـ آٔبسی اص آصٖٔٛ (F)ٚاسیب٘س 

 است.. اص آصٖٔٛ فشیذٔٗ ثشای ٔمبیسٝ اثًبد ٔختّف لذست دٞی استفبدٜ ٌشدیذٜ  ٬( استفبدٜ ٌشدیذ3ٕ٘شٜ ٔالن)

 تحلیل سَاالت تحمیك

 دس ادأٝ آٚسدٜ ضذٜ است. استفبدٜ ضذٜ است. وٝ ٘تبیح آٖ  ته ٕ٘ٛ٘ٝ ای tثشای آصٖٔٛ سٛاالت تحمیك اص آصٖٔٛ 

 : ٘هبْ ضٛساٞب ثٝ چٝ ٔیضاٖ ٔٛخت لذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ضذٜ است؟1سٛاَ

 در رابطِ با هیشاى لذرت دّی شَراي شْز بِ شْزًٍذاى tآسهَى  – 1خذَٚ 

 شاخص 

 هتغیز
 هیاًگیي تعذاد

اًحزاف 

استاًذا

 رد

خطاي 

 هعیار

 3هیاًگیي هَرد اًتظار 

تفاٍت 

 هیاًگیي

t 
هحاسبِ 

 شذُ

درجِ 

 آسادي

سطح 

 داري هعٌی

t بحزاًی 

جذٍل در سطح 

 اغواض

55/0 55/0 

لذرت 

 دّی
319 4/2  85/0  05/0  60/0-  5/12-  318 00/0 96/1 58/2 

( 2.58دسغدذ)  99ثحشا٘ی خدذَٚ دس سدكح اقٕیٙدبٖ     t(  اص  12.5ٔحبسجٝ ضذٜ ) tٔمذاس لذس ٔكّك  1یح خذَٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تب

ٔحبسجٝ ضذٜ ٔٙفی است ثٙبثشایٗ ٔیضاٖ لذست دٞی ٘هبْ ضٛساٞب ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ وٕتش اص سكح ٔتٛسف)ٕ٘شٜ  tثضسٌتش است. چٖٛ 

 ح ٔتٛسف ٔٛخت لذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ضذٜ است.( ثذست آٔذ. ثٝ يجبست دیٍش ٘هبْ ضٛساٞب وٕتش اص سك3ٔالن;

 ضٟشٚ٘ذاٖ تب چٝ ٔیضاٖ دس  ٔسبئُ ٚ سیبستٟبی ضٟشی ٔطبسوت داس٘ذ؟:  1-1سَال

 

 

                                                           
1-van amburg 

2-Mitchell &Julley  
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 در رابطِ با هیشاى هشارکت شْزًٍذاى در هسائل ٍ سیاستْاي شْزي tآسهَى   -2جذٍل  

 شاخص 

 هتغیز

 هیاًگیي تعذاد
اًحزاف 

 استاًذارد

خطاي 

 هعیار

 3د اًتظار هیاًگیي هَر

تفاٍت 

 هیاًگیي

t  ِهحاسب

 شذُ

درجِ 

 آسادي

سطح 

 داري هعٌی

t بحزاًی 

 جذٍل در سطح اغواض

55/0 55/0 

38/2 319 هشارکت  91/0  051/0  62/0-  1/12-  318 00/0 96/1 58/2 

 

دسغدذ ٚ دسخدٝ    99سكح اقٕیٙبٖ ( دس 2.58ثحشا٘ی خذَٚ ) t(  اص  12.1ٔحبسجٝ ضذٜ ) tلذس ٔكّك  2ثش اسبس ٘تبیح خذَٚ 

، ثضسٌتش است. ثٙبثشایٗ ٔیضاٖ ٔطبسوت ضٟشٚ٘ذاٖ دس ٔسبئُ ٚ سیبستٟبی ضٟشی وٕتش اص سكح ٔتٛسف)سكح ٔدٛسد  318آصادی 

 ا٘تهبس( ثذست آٔذ.

 

 :  شَراي شْز بِ چِ هیشاى در تاهیي حمَق شْزًٍذاى در رابطِ با شْزداري تاثیز گذار است؟1-2سَال

 در رابطِ با هیشاى تاهیي حمَق شْزًٍذاى تَسط شَراي شْز  t آسهَى -3جذٍل 

 ضبخع 

 ٔتغیش
 ٔیبٍ٘یٗ تًذاد

ا٘حشاف 

 استب٘ذاسد

خكبی 

 ًٔیبس

 3ٔیبٍ٘یٗ ٔٛسد ا٘تهبس 

تفبٚت 

 ٔیبٍ٘یٗ

t 
ٔحبسجٝ 

 ضذٜ

دسخٝ 

 آصادی

سكح 

 داسی ًٔٙی

t ثحشا٘ی 

خذَٚ دس سكح 

 اغٕبؼ

0.95 0.99 

حمَق 

 شْزًٍذاى
319 37/2  88/0  049/0  63/0-  7/12-  318 00/0 96/1 58/2 

 

دسغدذ ٚ دسخدٝ    99( دس سكح اقٕیٙبٖ 2.58ثحشا٘ی خذَٚ ) t(  اص  12.7ٔحبسجٝ ضذٜ ) tلذس ٔكّك  3ثش اسبس ٘تبیح خذَٚ 

كح ، ثضسٌتش است. ثٙدبثشایٗ يّٕىشدضدٛسا دسصٔیٙدٝ تدبٔیٗ حمدٛق ضدٟشٚ٘ذاٖ دس ساثكدٝ ثدب ضدٟشداسی وٕتدش اص سد           318آصادی 

 ٔتٛسف)سكح ٔٛسد ا٘تهبس( ثذست آٔذ.

 :  استجبقبت ضٛسای ضٟش ثب ضٟشٚ٘ذاٖ ثٝ چٝ ٔیضاٖ ٔٛثشاست؟1-3سَال

 در رابطِ با هیشاى ارتباطات شْزًٍذاى با شَراي شْز tآسهَى   - 4جذٍل 

 شاخص 

 هتغیز
 هیاًگیي تعذاد

اًحزاف 

 استاًذارد

خطاي 

 هعیار

 3هیاًگیي هَرد اًتظار 

تفاٍت 

 ًگیيهیا

t  ِهحاسب

 شذُ

درجِ 

 آسادي

سطح 

 داري هعٌی

t بحزاًی 

 جذٍل در سطح اغواض
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55/0 55/0 

39/2 319 ارتباطات  89/0  050/0  61/0-  3/12-  318 00/0  96/1  58/2  

ٝ دسغذ ٚ دسخ 99( دس سكح اقٕیٙبٖ 2.58ثحشا٘ی خذَٚ ) t(  اص  12.3ٔحبسجٝ ضذٜ ) tلذس ٔكّك  4ثش اسبس ٘تبیح خذَٚ 

، ثضسٌتش است. ثٙبثشایٗ يّٕىشد ضٛسا دسصٔیٙٝ استجبقبت ثب ضٟشٚ٘ذاٖ وٕتش اص سكح ٔتٛسف)سكح ٔٛسد ا٘تهبس( 318آصادی 

  ثذست آٔذ.

 شَراي شْز بِ چِ هیشاى در هسائل ٍ بزًاهِ ّاي شْزي تاثیز گذار است؟:  1-4سَال 

 هسائل ٍ بزًاهِ ّاي شْزي در رابطِ با هیشاى تاثیزگذاري شَراي شْز در tآسهَى   - 5جذٍل 

 شاخص 

 هتغیز
 هیاًگیي تعذاد

اًحزاف 

 استاًذارد

خطاي 

 هعیار

 3هیاًگیي هَرد اًتظار 

تفاٍت 

 هیاًگیي

t  ِهحاسب

 شذُ

درجِ 

 آسادي

سطح 

 داري هعٌی

t بحزاًی 

 جذٍل در سطح اغواض

55/0 55/0 

50/2 319 تاثیزگذاري  86/0  048/0  50/0-  4/10-  318 00/0 96/1 58/2 

 

دسغدذ ٚ دسخدٝ    99( دس سكح اقٕیٙبٖ 2.58ثحشا٘ی خذَٚ ) t(  اص  10.4ٔحبسجٝ ضذٜ ) tلذس ٔكّك  5ثش اسبس ٘تبیح خذَٚ 

، ثضسٌتش است. ثٙبثشایٗ يّٕىشدضٛسا دسساثكٝ ثب ٔیضاٖ تبثیش ٌزاسی ضٛسای ضٟش دس ٔسبئُ ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ضٟشی وٕتدش  318آصادی 

   ا٘تهبس( ثذست آٔذ. اص سكح ٔتٛسف)سكح ٔٛسد

 شَراي شْز بِ چِ هیشاى در رٍابط شْزًٍذاى با دیگز ًْادّا ٍ ساسهاًْا تاثیز گذار است؟:  1-5سَال

 

 در رابطِ با هیشاى تاثیزگذاري شَراي شْز در رٍابط شْزًٍذاى با دیگز ساسهاًْا tآسهَى  - 6جذٍل 

 شاخص 

 هتغیز
 هیاًگیي تعذاد

اًحزاف 

استاًذار

 د

خطاي 

 رهعیا

 3هیاًگیي هَرد اًتظار 

تفاٍت 

 هیاًگیي

t  ِهحاسب

 شذُ

درجِ 

 آسادي

سطح 

 داري هعٌی

t بحزاًی 

 جذٍل در سطح اغواض

55/0 55/0 

رٍابط با 

دیگز 

 ساسهاًْا

319 39/2  91/0  051/0  61/0-  12-  318 00/0 96/1 58/2 
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دسغدذ ٚ دسخدٝ    99( دس سدكح اقٕیٙدبٖ   2.58ثحشا٘ی خدذَٚ )  t(  اص  12ٔحبسجٝ ضذٜ ) tلذس ٔكّك  6ثش اسبس ٘تبیح خذَٚ 

، ثضسٌتش است. ثٙبثشایٗ يّٕىشدضٛسا دسساثكٝ ثب ٔیضاٖ تبثیش ٌزاسی ضٛسای ضٟش دس سٚاثف ضٟشٚ٘ذاٖ ثب دیٍش ٟ٘بدٞدب ٚ  318آصادی 

   سبصٔبٟ٘ب وٕتش اص سكح ٔتٛسف)سكح ٔٛسد ا٘تهبس( ثذست آٔذ.

 يهمایسِ ابعاد لذرت دّی آسهَى فزیذه

 ابعاد هختلف لذرت دّیهمایسِ  ( آسهَى فزیذهي بزاي21-4جذٍل)  - 7جذٍل 

 شاخص 

 

 

 ابعاد

 

 آسهَى

ی دٍ( هیاًگیي
ي هحاسبِ شذُ   )خ

آسهَى فزیذه
 

ي
درجِ آساد

 

ی
ح هعٌ

سط
 

ي
دار

 

 خی دٍ بحزاًی

جذٍل در سطح 

 اغواض

ت ٚ ضٛسا
 ٔطبسو

حمٛق ضٟشٚ٘ذاٖ
 

ت ضٟشٚ٘ذاٖ
 استجبقب

ی
 تبثیشٌزاس

ف ثب
سٚاث

 
دیٍش سبصٔبٟ٘ب

 

55% 55% 

91/2 ّا آسهَدًی  88/2  93/2  37/3  91/2  48/22  4 000/0  49/9 28/13 

 

ثضسٌتدش اسدت )ٚ ثدب     0.01( دس سكح خكبپدزیشی  13.28( اص خی دٚ ثحشا٘ی خذَٚ )22.48چٖٛ آصٖٔٛ فشیذٔٗ ٔحبسجٝ ضذٜ )

ودٛچىتش اسدت(، ثٙدب ثدشایٗ دس سدكح خكدبی وٕتدش         0.01 (، ودٝ اص سدكح  0.000تٛخٝ ثٝ سكح ًٔٙی داسی ثٝ دست آٔدذٜ ) 

ضدٛسای ضدٟش دس    تبثیشٌدزاسی داسی ٚخٛد داسد. ثبالتشیٗ ستجٝ ٔشثٛـ ثٝ  تفبٚت ًٔٙیاثًبد لذست دٞی ٔی تٛاٖ ٌفت ثیٗ 0.01اص

 است.   حمٛق ضٟشٚ٘ذأٖسبئُ ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ضٟشی ٚ پبییٗ تشیٗ ستجٝ ٔشثٛـ ثٝ 

 بحث ٍ ًتیجِ گیزي  

٘دبْ ایٗ پژٚٞص آصٖٔٛ سٛاالت اغّی ٚ فشيی ٔی ثبضذ تب ٘مص ضٛساٞب سا دس لذست دٞی ثٝ ضدٟشٚ٘ذاٖ ضدٟش ودبصسٖٚ    ٞذف اص ا

 ته ٕ٘ٛ٘ٝ ای ٔٛسد استفبدٜ لشاسٌشفت.  tثٝ ٔٙهٛس آصٖٔٛ ٚ ثشسسی فشؾیبت، آصٖٔٛ ٔٛسد ثشسسی لشاس دٞذ. 

 بحث ًٍتیجِ گیزي اس سَال اصلی

 ذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ضذٜ است؟٘هبْ ضٛساٞب ثٝ چٝ ٔیضاٖ ٔٛخت ل 

ثٙبثشایٗ ٔیضاٖ لذست دٞی ٘هبْ ضٛساٞب ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ پبییٗ تشاص سكح ٔتٛسف ثذست آٔذ. ٘تبیح ایٗ تحمیك ٘طبٖ ٔی دٞذ ودٝ  

ضٟشداسی ٚ سبصٔبٟ٘ب ٚ ٟ٘بدٞبی دیٍش ثدٛدٜ   ٬ضٟشٚ٘ذاٖ دس حذ وٓ ثشای خٛد لبئُ ثٝ تبثیش ٌزاسی دس ٔسبئُ ٚ سیبستٟبی ضٟشی

(٘طبٖ داد وٝ ٚاٌزاسی اختیبسات یه ضٟش ثٝ ٔشدْ آٖ ضٟش ثبيث تٛسًٝ ٚ تمٛیت 2009٘تبیح حبغُ اص ٔكبًِٝ دآسچیجٌٛی)ا٘ذ. 

دٔٛوشاسی ٔی ٌشدد. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ اص٘هش ضٟشٚ٘ذاٖ ٔیضاٖ لذست دٞی ضٛسا ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ وٕتش اص سكح ٔتٛسف ثدٛدٜ اسدت   

(٘طبٖ ٔی 1388حذ وٓ تٛا٘ستٝ دٔٛوشاسی سا تمٛیت وٙذ. ٘تبیح تحمیك سدبدی)ٔی تٛاٖ ٌفت ٚاٌزاسی اختیبسات ثٝ ضٛساٞب دس

دٞذ وٝ ضٛساٞب دس سٚیىشد ٔثجت ضٟش ٘طیٙی ٚ حشوت ثٝ سٕت خبًٔٝ ٔذ٘ی ثبيث تمٛیدت ٔدشدْ سدبالسی ٚثسدف ٚ ٌسدتشش      

ضدٟش ٘تٛا٘سدتٝ ٘مدص استجدبقی ٚ     آصادیٟبی لب٘ٛ٘ی افشاد ٔی ٌشدد. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٘تبیح ٔی تٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ تفسیش ٕ٘ٛد وٝ ضٛسای 

٘هبستی خٛد سا دس ایٗ ضٟش ثٝ خٛثی ا٘دبْ دٞذ ٚ ایٍٙٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد وٝ ضٟشٚ٘ذاٖ وبصسٚ٘ی اص حمدٛق لدب٘ٛ٘ی خدٛد ثدٝ     
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ضٟشٚ٘ذ ٚ خبًٔدٝ(  ٬( ٘طبٖ ٔی دٞذ اثًبد ضٟشٚ٘ذی)ضبُٔ فش2008ًٙٞيٙٛاٖ ضٟشٚ٘ذ آٌبٞی ا٘ذوی داس٘ذ. ٘تبیح پژٚٞص وبس٘ض)

ثش اسبس ٘تدبیح تحمیدك    ٍشٔٛثش ثٛدٜ ٚسدشدٖ أٛس ٚاختیبسات ضٟش ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ثبيث افضایص يضت ٘فس آ٘بٖ ٔی ٌشدد.ثش یىذی

وبس٘ض ٚ تحمیك حبؾش ضبیذ ثتٛاٖ تفسیش ٕ٘ٛد وٝ ٘هبْ ضٛسایی دس ضٟش وبصسٖٚ دس تمٛیت يضت ٘فدس ضدٟشٚ٘ذاٖ چٙدذاٖ تدبثیش     

 آٟ٘ب ٘ذادٜ است. ٘ذاضتٝ است، صیشا ٘هبْ ضٛسایی لذست چٙذا٘ی ثٝ 

 بحث ٍ ًتیجِ گیزي اس سَال یک فزعی  

 ضٟشٚ٘ذاٖ تب چٝ ٔیضاٖ دس  ٔسبئُ ٚ سیبستٟبی ضٟشی ٔطبسوت داس٘ذ؟ 

٘تبیح ٘طبٖ داد وٝ ٔیضاٖ ٔطبسوت ضٟشٚ٘ذاٖ دس ٔسبئُ ٚ سیبستٟبی ضٟشی وٕتش اص سكح ٔتٛسف ثذست آٔدذ. ٘تدبیح تحمیدك    

ْ دسأٛس ٔشثٛـ ثٝ خٛدضبٖ ثبيث وست ايتٕبد ثٝ ٘فس دسحدُ ٔطدىالت ٔدی    ( ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔطبسوت ٔشد1388وشیٕی )

ثٙب ثشایٗ ضدبیذ ثتدٛاٖ ٌفدت ضدٛسا دس     ٬ضٛد ٚ ٕٞفىشی ٔشدْ ٚ استفبدٜ اص ٘هشات آ٘بٖ ثبيث پیطجشد ثٟتش أٛس ضٟشی ٔی ٌشدد

یذ. ثٝ ٘هش ٔی سسذ وٝ تػدٕیٓ  ضٟش وبصسٖٚ ٘تٛا٘ستٝ است ايتٕبد ثٝ ٘فس الصْ ثشای حُ ٔطىالت ضٟشی سا دس ٔشدْ ایدبد ٕ٘ب

ٌیشیٟبی ٔتٕشوض ٔسئٛالٖ ضٟشی ثبيث وبٞص ٔطبسوت ضٟشٚ٘ذاٖ دس ٔسبئُ ٚ سیبستٟبی ضٟشی ٌشدیذٜ است. ٘تبیح تحمیدك  

(  ثبپژٚٞص حبؾدش اص٘هشٔطدبسوت ضدٟشٚ٘ذاٖ دسٔسدبئُ ٚ سیبسدتٟبی ضدٟشی ٕٞسدٛیی ٘دذاسد. ٘تیددٝ تحمیدك           1383ّٔىی)

د فشًٞٙ ٔطبسوت دس ٔشدْ ٚ ٔطبسوت وٓ ٔشدْ دسخّسبت ضٛسایی ثشيّٕىدشد ضدٛسا تدبثیش    ( ٘طبٖ داد وٝ يذْ ٚخ1986ٛتش٘ش)

ٔٙفی ٔی ٌزاسد. ثٙبثش ایٗ سكح پبییٗ ٔطبسوت ٔشدْ دس ٔسبئُ ٚ سیبستٟبی ضٟشی ٔی تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ تدبثیش ٔٙفدی ثشيّٕىدشد    

وبصسٚ٘ی ثشای ٔطبسوت دس ا٘تخبثدبت ضدٛساٞب   ضٛساٞبی ضٟش وبصسٖٚ ضٛد. ایٗ ٔٛؾٛو ٔی تٛا٘ذ ٘بضی اص وبٞص اٍ٘یضٜ ضٟشٚ٘ذاٖ 

 ثب ٞذف ا٘تخبة ٕ٘بیٙذٌبٖ تٛإ٘ٙذ ٚ لذستٕٙذ ثبضذ.  

 بحث ٍ ًتیجِ گیزي اس سَال دٍم

 ضٛسای ضٟش ثٝ چٝ ٔیضاٖ دس تبٔیٗ حمٛق ضٟشٚ٘ذاٖ دس ساثكٝ ثب ضٟشداسی تبثیش ٌزاس است؟ 

ٛسای ضٟش وٕتشاص سكح ٔتٛسف ثذست آٔذ.  ثخطی اص ٘تبیح ٘تبثح ایٗ تحمیك ٘طبٖ داد ٔیضاٖ تبٔیٗ حمٛق ضٟشٚ٘ذاٖ تٛسف ض

( ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ تفبٚت ًٔٙبداسی ثیٗ ٘هش ضٟشٚ٘ذاٖ ٚ وبسوٙبٖ ضٟشداسی دس صٔیٙدٝ ٘هدبست ثدش أدٛس     1385تحمیك دسیبیی )

ضٟشی، ٔٛخت ضٟشداسی ٚخٛد داسد. ثش ایٗ اسبس ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ تفبٚت دس ٍ٘شش وبسوٙبٖ ضٟشداسی ٚٔشدْ دس٘هبست ثشأٛس 

ٌشدیذٜ وٝ وبسوٙبٖ ٚ ٔسئٛالٖ ضٟشداسی دس لجبَ ضٟشٚ٘ذاٖ چٙذاٖ پبسخٍٛ ٘جبضٙذ ٚ دس ٘تیدٝ ضٟشٚ٘ذاٖ وبصسٚ٘ی تبثیش ضدٛسا  

(٘طبٖ ٔی دٞدذ ودٝ   2006ثش تبٔیٗ حمٛلطبٖ دس استجبـ ثب ضٟشداسی سا وٕتش اص سكح ٔتٛسف دا٘ستٝ ا٘ذ. ٘تبیح تحمیك پبتشیه)

اصدیذ ٔشدْ پبییٗ تش اص حذ ا٘تهبس ثٛدٜ است وٝ اص ایٗ ٘هش ثب٘تبیح تحمیك حبؾش اص ٘هش تبٔیٗ حمٛق يّٕىشد وبسوٙبٖ ضٟشداسی 

 ضٟشٚ٘ذاٖ تٛسف ضٛسا دس ساثكٝ ثب ضٟشداسی ٕٞسٛیی داسد. 

 بحث ٍ ًتیجِ گیزي اس سَال سَم

 استجبقبت ضٛسای ضٟشثبضٟشٚ٘ذاٖ ثٝ چٝ ٔیضاٖ ٔٛثشاست؟  

( ٘طبٖ 1995ضٟش ثب ضٟشٚ٘ذاٖ وٕتشاص سكح ٔتٛسف ثذست آٔذ. تحمیك ٔبیتشی ٚ ٔبیتشا لته) ثٙبثشایٗ ٔیضاٖ استجبقبت ضٛسای

اثشثخطی آٖ  خّسبت ثیطتش است. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٘تبیح ٚ  ٬داد وٝ ٞش چٝ دسغذ ثیطتشی اص ٔشدْ دسخّسبت ضٛسا ضشوت ٕ٘بیٙذ

بصسٖٚ اص اثش ثخطی الصْ ثشخٛسداس ٘یست. ثٝ ٘هش ٔی ٘تبیح تحمیك حبؾش ٔی تٛاٖ تفسیش ٕ٘ٛد وٝ احتٕبال خّسبت ضٛسای ضٟش و

وٝ ثشخی اص ایٗ ٔطدىالت ٔشثدٛـ    ٬سسذ وٝ ایٗ ٔٛؾٛو ٔی تٛا٘ذ ٘بضی اص استمالَ وٓ حىٛٔتٟبی ٔحّی دس وطٛسٔبٖ ٘یض ثبضذ

 ثٝ ؾًف لبٖ٘ٛ تطىیالت ضٛساٞب است. 
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 بحث ٍ ًتیجِ گیزي اس سَال چْارم

 بٔٝ ٞبی ضٟشی تبثیش ٌزاساست؟ضٛسای ضٟش ثٝ چٝ ٔیضاٖ دسٔسبئُ ٚ ثش٘

ثٙب ثشایٗ يّٕىشد ضٛسای ضٟش دسصٔیٙٝ ٔسبئُ ٚثش٘بٔدٝ ٞدبی ضدٟشی وٕتدش اص سدكح ٔتٛسدف اسدت. ثخطدی اص ٘تدبیح تحمیدك           

وٝ ثب تحمیدك حبؾدش اص    ٬ٔذیشیتی اص ٘هش ریٙفًبٖ اثش ثخص ثٛدٜ ا٘ذ –(٘طبٖ ٔی دٞذوٝ ضٛساٞب دس حٛصٜ سبصٔب٘ی 1383ّٔىی)

ٛسای ضٟش دس ٔسبئُ ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ٕٞسٛیی ٘ذاسد. ثٝ ٘هش ٔی سسذ تفبٚت دس ٘تبیح ایدٗ دٚ تحمیدك ٘بضدی اص    ٘هش تبثیش ٌزاسی ض

دس ایٙدب ضٛسا ضٟش ٔی تٛا٘ذ ٘مص سبص٘ذٜ ایفب ٕ٘بیدذ   ٘بتٛا٘ی ٚ يذْ ثش٘بٔٝ سیضی ضٛسای ضٟش وبصسٖٚ ثشای ٔذیشیت ضٟشی ثبضذ.

س ثبضذ. ثٝ ٘هش ٔی سسذ ٕٞسٛیی دس ٘تبیح ایدٗ دٚ تحمیدك ٘بضدی اص ؾدًف دس     تب ثتٛا٘ذ ثش ٔسبئُ ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ضٟشی تبثیش ٌزا

 تخػع ٚ وبسآٔذی ايؿبی ضٛسا ثبضذ. یىی اص ٟ٘بدٞبی ٔؤثش دس وبٞص ٔطىالت ضٟشی، ٔذیشیت ضدٟشی اسدت ودٝ دس غدٛست    

 داضتٗ لبِت ٚ ٔحتٛایی دٔٛوشاتیه، يّٕىشد ثٟتشی خٛاٞذ داضت. 

 بحث ٍ ًتیجِ گیزي اس سَال پٌجن

 ٛسای ضٟش ثٝ چٝ ٔیضاٖ دس سٚاثف ضٟشٚ٘ذاٖ ثب دیٍش ٟ٘بدٞب ٚ سبصٔبٟ٘ب تبثیش ٌزاس است؟ض 

٘تبیح ٘طبٖ داد وٝ يّٕىشد ضٛسای ضٟش دس صٔیٙٝ سٚاثف ضٟشٚ٘ذاٖ ثب دیٍش ٟ٘بدٞب ٚ سبصٔبٟ٘ب وٕتش اص سكح ٔتٛسف ثذست آٔدذ.  

ٝ سیبسی ٚ فشٍٞٙدی وطدٛسٞب ٔدی ٌشد٘دذ. ثدشایٗ      ( ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ حىٛٔتٟبی ٔحّی ثبيث تٛس2004ً٘تبیح تحمیك ِیچٙش)

اختٕبيی وٕشً٘ ٔی ثبضدذ. قجدك یبفتدٝ ٞدبی پدژٚٞص       –اسبس ضبیذ ثتٛاٖ ٌفت وٝ ٘مص ضٛسای وبصسٖٚ دس تٛسًٝ سیبسی 

( وٝ ثب تحمیك حبؾش اص ٘هشيّٕىشد ضٛسای ضٟش دسسٚاثف ضٟشٚ٘ذاٖ ثب دیٍش ٟ٘بد ٞب ٚ سبصٔبٟ٘ب ٕٞسدٛیی ٘دذاسد.   1993ٌٛسٕبٖ)

لب٘ٛ٘ی دس اختیبسات ضٛسا دس سكٛح ٔحّی ثبضذ. ٘تبیح تحمیك حٕدذی   ٴش ٔی سسذ ایٗ يذْ ٕٞسٛیی ٔی تٛا٘ذ ٘بضی اص خالثٝ ٘ه

( ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ سبصٔبٟ٘بی ٔحّی دس خٛأى ٕٞجستٝ یًٙی خٛأًی وٝ ٔدشدْ آٖ ٕٞجسدتٍی صیدبدی داس٘دذ ثیطدتش      1986)

د ایٗ يذْ ٕٞسٛیی ٔدی تٛا٘دذ ٘بضدی اص يدذْ ٕٞىدبسی ثًؿدی اص اداسات ٚ       ٔٛفك ثٛدٜ ا٘ذ. وٝ ثب ٘تبیح ایٗ تحمیك ٕٞسٛیی ٘ذاس

 سبصٔبٟ٘بی دِٚتی ثب ٟ٘بد ضٛسا ثبضذ.

 

 بحث ٍ ًتیجِ گیزي اس همایسِ ابعاد لذرت دّی

ثشاسبس ٘تبیح دسٔی یبثیٓ وٝ ثیٗ اثًبد ٔختّف لذست دٞی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ تفبٚت ًٔٙی داسی ٚخٛد داسد. ٔمبیسٝ ایٗ اثًبد ٘طدبٖ  

دٞذ وٝ ثبالتشیٗ ستجٝ ٔشثٛـ ثٝ تبثیش ٌزاسی ضٛسای ضٟشدس ٔسبئُ ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ضٟشی ٚ پبییٗ تشیٗ ستجٝ ٔشثٛـ ثٝ تدبٔیٗ  ٔی 

حمٛق ضٟشٚ٘ذاٖ دس ساثكٝ ثب ضٟشداسی است.ایٗ ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ضٛسای ضٟش وبصسٖٚ دس ایفبی ٘مص لذست دس ٔسبئُ ضدٟشی  

ٞی ثٝ ٔشدْ. ضبیذ پبییٗ ثٛدٖ ٘مص ضٛسا دس تبٔیٗ حمٛق ضدٟشٚ٘ذاٖ ٘بضدی اص يدذْ    ثیطتش دس ٌیش ٞستٙذ تب ثمیٝ اثًبد لذست د

 ضفبفیت دس ٚنبیف ٚ اختیبسات ضٛسا اص یه سٛٚ حمٛق ضٟشٚ٘ذاٖ اص سٛی دیٍش ثبضذ.

ٝ اٍ٘یضٜ ٚ ياللٕٙذی ٘سجت ثد  ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح تحمیك حبؾش، دس یه خٕى ثٙذی وّی ٔی تٛاٖ ٌفت ثبیذ ساٞىبسی اسایٝ وشد وٝ

حبغدُ ٌدشدد. ٕٞچٙدیٗ     ٬ٔطبسوت داٚقّجب٘دٝ ٚ آٌبٞب٘دٝ    ٬ٔسبئُ يٕٛٔی ضٟش دس ضٟشٚ٘ذاٖ اص قشیك ایدبد خب٘ٝ ٞبی فشًٞٙ

ایدبد صٔیٙٝ ٞبیی ثشای ٌستشش فشًٞٙ احتشاْ ثٝ لبٖ٘ٛ دس ٔیبٖ ضٟشٚ٘ذاٖ ثبيث حفم حمٛق آ٘بٖ ٔی ٌشدد. ٕٞچٙیٗ ثش٘بٔدٝ  

: اختػبظ ثٛدخٝ ای ثشای ا٘ددبْ ٔكبًِدبت يّٕدی ٚ تحمیمدبتی دسخٟدت سضدذ       ٞبیی ثشای سضذ ٚ استمبی حمٛق ضٟشٚ٘ذی ٘هیش

٘هش سٙدی دسٔٛسدثشخی ٔٛؾٛيبت اص ضٟشٚ٘ذاٖ ٚ قشاحی پبیٍبٜ اقالو سسدب٘ی ثبٔٛؾدٛو حمدٛق ضدٟشٚ٘ذی      ٬حمٛق ضٟشٚ٘ذی

ثدشای فًبِیتٟدبی    ٬بسدت ا٘دبْ ٌیشد.ضٛسای ضٟش ثب ٟ٘بدٞبی ٔتِٛی أش دس صٔیٙٝ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ تسٟیالت الصْ ٚفؿبی سدبِٓ ٚ ٔٙ 

فشٍٞٙی ٚ ٚسصضی ٚ غشف اٚلبت فشاغت ٕٞبٍٞٙی ٞبی الصْ سا ثب اداسات ٚ ٟ٘بدٞبی ضٟش ثدٝ يٕدُ آٚسد. ضدٛساٞب تدالش ٕ٘بیٙدذ      



 سیبستٍزاسی ٚ پژٚٞی آیٙذٜ ٔكبًِبت

 81 -72، غفحبت 1395 تبثستبٖ، 2، ضٕبسٜ 2دٚسٜ 

81 

 

سشٔبیٝ ٚ ٔٙبثى ٔبِی سا ثیشٖٚ اص ثٛدخٝ خبسی ضٟشداسی )ثخص خػٛغی( خزة ٕ٘بیٙذ. وٝ خّسبت ٔبٞیب٘ٝ ٚ ٔٙهٕی ثب حؿدٛس  

 دستٍبٟٞبی دِٚتی ضٟش ثشای پبسخٍٛیی ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ٚسفى ٔطىالت آ٘بٖ تطىیُ ٌشدد.  ايؿبی ضٛسا ٚٔمبٔبت 
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