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ایٗ پػٞٚف ثٙٔ ٝظٛض ُٔبِؼ ٝتأحیط فًبٞبی قٟطی ٔسضٖ ثط ثبظا٘سیكی ٛٞیت ظ٘بٖ َطاحی قسٜ
اؾت .ایس ٜانّی تحمیك اظ ٘ظطیٌ ٝیس٘ع اؾترطاد قس ٜؤ ٝىبٖٞبی رسیس ضا ثط ٛٞیت ٌطٜٞٚبی ٔرتّف
ثٚ ٝاؾُ ٝثبظا٘سیكی ٔؤحط ٔیزا٘س .ثب تٛر ٝث ٝایٗو ٝثبؽ ثب٘ٛاٖٞب ثٝتبظٌی زض ثطذی اظ قٟطٞبی ایطاٖ اظ
رّٕ ٝانفٟبٖ تأؾیؽ قسٜا٘س ،ث٘ ٝظط ٔیضؾس و ٝایٗ فًبٞب ٔیتٛا٘ٙس ثط ثبظا٘سیكی ٛٞ ٚیت ٘ٛیٗ ظ٘بٖ
ٔؤحط ثبقٙس .زض ایٗ پػٞٚف ٘ 330فط اظ ظ٘بٖ قٟط انفٟبٖ وَ ٝی یه زٚض ٜظٔب٘ی  30ضٚظ ٜث ٝثبؽٞبی
ایٗ قٟط ٔطارؼ ٝوطزٜا٘س ثٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی اظ ربٔؼ ٝآٔبضی قٟط انفٟبٖ ا٘تربة قسٜا٘س .قیٜٛ
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ثٝنٛضت ذٛقٝای چٙس ٔطحّٝای  ٚؾپؽ اتفبلی ثٛز ٚ ٜاظ ٔیبٖ  6ثبؽ ثب٘ٛاٖ قٟط انفٟبٖ4 ،
ثبؽ ا٘تربة  ٚپبؾدٌٛیبٖ ؾپؽ اظ ٔیبٖ ایٗ ثبؽٞب ثطٌعیس ٜقسٜا٘س .ضٚـ ا٘زبْ ایٗ ُٔبِؼ٘ ٝیع ٔجتٙی ثط
پیٕبیف  ٚتىٙیه ٌطزآٚضی زازٜٞب ٔجتٙی ثط پطؾكٙبٔ ٝثٛز ٜاؾت .یبفتٞٝب ٘كبٖ زازٜا٘س و ٝفًبٞبی ٘ٛیٗ
قٟطی تأحیطات ٔؤحطی ثط تغییط زیسٌب ٚ ٜثبظا٘سیكی ٛٞیتی ظ٘بٖ زاقتٝا٘س اٌطچ ٝایٗ تغییطات ث ٝزِیُ
تبظٌی تأؾیؽ ثبؽٞب غبِجبً زض حٛظ٘ ٜظطی نٛضت ٌطفتٛٙٞ ٚ ٝظ تب ثطٚظ تغییطات ػّٕی ٘بقی اظ فًبٞبی
٘ٛیٗ ضا ٜظیبزی زض پیف اؾت.
واژگان کلیدی :ظ٘بٖٛٞ ،یت ،ثبظا٘سیكی ،فًبٞبی ٘ٛیٗ قٟطی.

 -1زا٘كزٛی زوتطی ربٔؼٝقٙبؾیٚ ،احس زٞبلبٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،زٞبلبٖ ،ایطاٖ.
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مقذمه

ٔؼٕبی ٛٞیت ،زؾتوٓ زض چٙس زٌ ٝٞصقت ،ٝتٛر ٝاغّت نبحت٘ظطاٖ ػطنۀ ضٚاٖقٙبؾی ارتٕبػی،
ربٔؼٝقٙبؾی ُٔ ٚبِؼبت فطٍٙٞی ضا ث ٝذٛز رّت وطز ٜاؾت .فطآیٙسٞب  ٚتحٛالت زٞٝٞبی اذیط چ ٝزض
ظٔیٞٝٙبی فطٍٙٞی  ٚچ ٝزض ػطنٞٝبی ؾبذتبضی ث ٝتؼسز ،تٛٙع ٌ ٚب ٜتؼبضو ٔٙبثغ ٛٞیتؾبظ ٔٙزط قسٜ
اؾت .أطٚظ ٜوٕتط ربٔؼٝای ضا ٔیتٛاٖ یبفت و ٝاظ پیبٔسٞبی ایٗ فطآیٙسٞب ثی٘هیت ٔب٘س ٜثبقس .تحٛالت
ایزبز قسٝ٘ ،ٜتٟٙب ظ٘سٌی ٔبزی ،ثّى ٝاثؼبز غیطٔبزی آٖ ضا ٘یع تحتاِكؼبع ذٛز لطاض زاز ٜاؾت .فبنّٝ
ٌطفتٗ ا٘ؿبٖٞب اظ ٔٙبثغ ٛٞیتؾبظ ؾٙتی  ٚضٚی آٚضزٖ آ٘بٖ ث ٝقیٜٞٛبی رسیس ظ٘سٌی  ٚتفىط ،ثبػج قسٜ
تب ا٘ؿبٖ ٞب زض تؼطیف ٛٞیت  ٚویؿتی اظ ذٛز زچبض قه  ٚتطزیس ق٘ٛس .ثبظا٘سیكی زض ٛٞیت ،اظ رّٕٝ
ذهّت ٞبیی اؾت و ٝزض ٘تیز ٝایٗ تطزیس ،ثطٚظ یبفت ٝاؾت .ایٗ ذهّت اٌطچ ٝزض حّ َٛتبضید ٕٛٞاضٜ
ٕٞطا ٜوٙف ا٘ؿب٘ی ثٛز ،ٜأب زض زٚضاٖ اذیط ث ٝقىُ زیٍطی زضآٔس ٚ ٜث ٝثركی رسایی٘بپصیط ظ٘سٌی اظ
ثكط تجسیُ قس ٜاؾت (ٌیس٘ع .) 265 :1392 ،ثب ایٗ ٚرٛز ثب تٛر ٝثٌ ٝطایف لبثُ تٛر ٝظ٘بٖ پیطأ ٖٛتغییط
٘مف ٛٞ ٚیت ؾّٙتیقبٖ ،ث٘ ٝظط ٔیضؾس زض رٛأغ أطٚظی ظ٘بٖ ثیف اظ ٔطزاٖ اظ ثبظا٘سیكی ٔتأحط ثبقٙس.
ث ٝاػتمبز ٌیس٘ع ٘یع ٟٔٓتطیٗ اتفبلی و ٝزض ایٗ ظٔبٖ زض حبَ ٚلٛع اؾت ایٗ اؾت و ٝزیٍط ظ٘بٖ ثط اؾبؼ
آ٘چ ٝفط ًٙٞیب ؾط٘ٛقت ٔرت ْٛث ٝآٖٞب زیىتٔ ٝیوٙس یب زض چبضچٛة ؾط٘ٛقتی و ٝثٚٝاؾُ ٝآٖ
٘مفٞبیقبٖ اظ پیف تؼییٗقس ٜاؾت ظ٘سٌی ٕ٘یوٙٙس .پؽ ٔیتٛاٖ ٌفت ٔٙبثغ ٛٞیتیبثی ظ٘بٖ اظ رّٕٝ
ث ٝزِیُ افعایف ؾُح تحهیالت ،اقتغبَ ،تؼسز ضٚاثٍ ارتٕبػی ،تؼّمبت ٌطٞٚی ظ٘بٖ  ٚذبضد قسٖ آٟ٘ب اظ
چبضچٛة ذب٘ ٚ ٝحًٛض زض ػطنٞٝبی ارتٕبػی ،التهبزی ،فطٍٙٞی  ٚفًبٞبی قٟطیٔ ،تؼسز ٔ ٚتىخط
قس ٜاؾت.
ربٔؼ ٝایطا٘ی زض زٞٝٞبی اذیط ثب ٚضٚز ثیف اظ پیف ظ٘بٖ  ٚزذتطاٖ ثٔ ٝحیٍٞبی وبض  ٚآٔٛظـ وٝ
زض تٙبلى ثب زیسٌبٜٞبی ؾٙتی اؾتٛٔ ،ار ٝقس ٜاؾت .ثب ایٗ ٚرٛز ثطذی ٔؼتمس٘س ٔب زض ایٗ ظٔی ٝٙثب
«تأذط فیعیىی» ض ٚث ٝضٞ ٚؿتیٓ .ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝػّیضغٓ ٟٔیب ٌكتٗ ثؿیبضی اظ ظٔیٞٝٙب ثطای ٚضٚز ظ٘بٖ
ث ٝػطنٞٝبی ارتٕبػیٔ ،ىبٖٞبی فیعیىی فبلس تٛا٘بیی ثطای رصة آ٘بٖ ٔیثبقٙس .زض ٚالغ ٔحسٚزیتٞبی
ارتٕبػی ،فطٍٙٞی  ٚوٕجٛز أىب٘بت زض ػطنٞٝبی ػٕٔٛی ثبػج قس ٜتب ظ٘بٖ ٘تٛا٘ٙس ثٝذٛثی اظ
ٔٛلؼیتٞبی ذٛز ثٟط ٜثٍیط٘س  ٚوٓتط زض فًبٞبی قٟطی حًٛض زاقت ٝثبقٙس .ثؿیبضی اظ وبضقٙبؾبٖ
ٔؼتمس٘س ایٕٙی قٟطٞب و ٌٛٙٔ ٝث ٝأىبٖ اؾتفبزٌ ٕٝٞ ٜطٜٞٚبی ؾّٙی -رٙؿی اظ فًبٞب ثٛز ،ٜزض ٔٛضز
ربٔؼ ٝایطا٘ی ٛٙٞظ نبزق ٘یؿت .ث ٝاػتمبز آ٘بٖ ،ؾبذتٚؾبظ  ٚثط٘بٔٝضیعیٞبی قٟطی ٘بزضؾت ،اؾتفبزٜ
الكبض ٔرتّف ربٔؼ ٝضا اظ فًبٞبی قٟطی تحت تأحیط لطاض زاز ٜاؾت؛ ثَٛ ٝضی وٌ ٝبٞی ث ٝذبَط ٘جٛز
تٛر ٝوبفی ث ٝظ٘بٖ ،آ٘بٖ اظ ظ٘سٌی ؾبِٓ  ٚنحیح قٟطی ٔحطٔ ْٚیٔب٘ٙس (ٔحٕسی .)1398 ،ظیطا ایٗ
فًبٞب ػٕٔٛبً ٔطزا٘ ٝثٛز ٚ ٜث ٝؾجت ٚیػٌیٞبی وبِجسی ذبل ذٛز ،أىبٖ حًٛضی ایٕٗ ضا ثطای ظ٘بٖ
فطإ٘ ٓٞیؾبظ٘س (ضيبیی  ٚثطٙٔٚس.)5 :1390 ،
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ا٘سیكٕٙساٖ فٕیٙیؿت تٛافك زاض٘س و ٝقٟطٔ ،طزؾبذت ٝاؾت  ٚظ٘بٖ ؾ ٟٓا٘سوى زض ثط٘بٔٝضیعى  ٚؾبذت
آٖ زاقتٝا٘س ٙٔ ٚبفغ ا٘سوى ٘یع اظ ٔحهٛض ثٛزٖ زض ٔحیٍ ٔطزؾبذتٔ ٝیثط٘س (ٞبچیٙؿ.)148 :2006 ،1ٖٛ
ث ٝاػتمبز ایٗ ٔحممبٖ ،اٌط ٔب ٘مف ا٘ؿبٖ ضا ثٝػٛٙاٖ ٔحـٛض تٛؾـؼ ٝپصیطفتـ ٝثبقیٓ ثبیس ٘مف  ٚربیٍبٜ
ظٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ ثركـى اظ رٕؼیت ا٘ؿب٘ى رٛأغ ثكطى پصیطا ثبقـیٓ .ظ٘بٖ و ٝؾٕٟى اظ رٕؼیت ضا قـبُٔ
ٔىق٘ٛسٕٞ ،چٔ ٖٛطزاٖ ثبیس زض ایٗ ؾ ٟٓزذیُ  ٚقطیه ثبقٙس .زض ایطاٖ ،ثطذی اظ آٔبضٞب چ ٝزض حٛظٜ
ػٕٔٛی ٘ظیط لٛا٘یٗ  ٚچ ٝزض حٛظ ٜذهٛنی ٔب٘ٙس فًبٞبی ثیط٘ٚی ٔب٘ٙس پبضنٞب حبوی اظ ٚرٛز  ٚثطٚظ
ٔؿئّ٘ ٝبثطاثطیٞبی ػٕیك ٔیبٖ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ  ٚتٛر٘ ٝبوبفی ث ٝظ٘بٖ زض ربٔؼ ٝایطا٘ی زاضز (ٔحٕسی،
 .)1398ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض أطٚظ ٜيطٚضت ثبظٍ٘طى زض ضٚیىطزٞب  ٚؾیبؾتٞبى قٟطى ،ثب اٞساف انالح
ثٙیبزى ٘بثطاثطى رٙؿیتى ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .زؾتیبثى ث ٝایٗ ٔٛيٛعٔ ،ؿتّعْ ایزبز تؼبزَ ٚ
ثطاثطى زض فطآیٙس تهٕیٌٓیطى ثطاى إَیٙبٖ اظ فطنتٞبى ثطاثط ثطاى ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ  ٚؾِٟٛت زؾتطؾی ثٝ
ذسٔبت  ٚأىب٘بت قرهی  ٚرٕؼی  ٚتمٛیت حؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ ثطای ظ٘بٖ اؾت .یىی اظ ایٗ ٔىبٖٞب
پبضنٞبی ثب٘ٛاٖ اؾت و ٝزض رٟت ثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی قٟطی ثب٘ٛاٖ ػُٕ ٔیوٙس .ایٗ پبضنٞب ٚیػ ٜظ٘بٖ
اؾت ٔ ٚطزاٖ حك ػجٛض ٔ ٚطٚض  ٚتطزز زض آٟ٘ب ضا ٘ساض٘س .اظ ٍ٘بٔ ٜحممبٖ حًٛض ظ٘بٖ زض فًبٞب ٔ ٚطاوع
٘ٛیٗ قٟطی ٔٙزط ث ٝثبظا٘سیكی ٛٞیت ،ثبظٍ٘طی  ٚتأُٔ زض ثؿیبضی اظ ٙٞزبضٞب ،ضظـٞب  ٚپیف
پٙساقتٞبی ظ٘بٖ ٔیقٛز  ٚآٟ٘ب ضا ث ٝنطافت پطؾف اظ ویؿتی ،چیؿتی  ٚتؼییٗ ٔٛيغ ذٛز زض ثطاثط ضٚاثٍ
ٙٔ ٚبؾجبت پیكیٗ زض ٔحیٍ  ٚػطنٞٝبی زیٍط ٚا ٔیزاضز .زض ایٗ پػٞٚف وٛقیسٜایٓ ٘كبٖ زٞیٓ و ٝایٗ
پبضنٞب و ٝث ٝتبظٌی زض قٟطی ٘ظیط انفٟبٖ تبؾیؽ قسٜا٘س چمسض ثط ثبظا٘سیكی ٛٞیت ظ٘بٖ ٔٛحط٘س  ٚچٝ
آحبضی ضا زض ایٗ ضاثُ ٝث ٝز٘جبَ زاقتٝا٘س؟ ث ٝػجبضت زیٍط زض ایٗ تحمیك زض نسز ٞؿتیٓ تب ٚيؼیت
فًبٞبی قٟطی  ٚثبظا٘سیكی ٛٞیت ظ٘بٖ زض قٟط انفٟبٖ ضا ٔٛضز ُٔبِؼ ٝلطاض زٞیٓ.
ٔؿئّ ٝتٛر ٝث ٝحًٛض ٚ ٚضٚز ظ٘بٖ زض ػطنٞٝبی ارتٕبػی  ٚتأحیطات آٖ ثط ثبظا٘سیكی ظ٘بٖ زض ٔٛضز
ٛٞیت رسیسٔ ،جحج تبظٜای ٘یؿت ثب ایٗ ٚرٛز ایٗ ٔؿئّ ٝزض ٔیبٖ تحمیمبت زاذّی ث٘ ٝسضت ٔكبٞسٜ
ٔیٌطزز .زض ٔیبٖ تحمیمبت ذبضری ثطٚوؽ ِ ٚیٚ ُ٘ٛی )2008( 2ثبظا٘سیكی  ٚتحٛٞ َٛیت رٙؿی زض
ثیٗ ظ٘بٖ ؾٍٙبپٛضی  40تب  60ؾبِ ٚ ٝزاضای تحهیالت زا٘كٍبٞی ضا ٔٛضز ُٔبِؼ ٝلطاض زازٜا٘س .آٖٞب ث ٝایٗ
٘تبیذ زؾت یبفتٙس و ٝظ٘بٖ زضنسز ٞؿتٙس تب ثب تٛر ٝثٚ ٝیػٌیٞبی ذبل فطٍٙٞی ؾٍٙبپٛض یؼٙی پسضؾبالضی
 ٚالتساضٌطایی ،تأحیطات رٟب٘ی ضا ثب تٛر ٝثٛٔ ٝلؼیت ذٛز ثپصیط٘س .پطیً ( )2008زض پػٞٚكی ٘كبٖ
ٔیزٞس وٞ ٝط چٔ ٝیعاٖ ٔهطف زذتطاٖ رٛاٖ اظ ضؾب٘ٞٝب ثبالتط ٔیضٚز ضيبیت آٖٞب اظ ٛٞیت وبٞف
ٔییبثس؛ ظیطا اوخط ثط٘بٔٞٝبی ضؾب٘ٞٝب زض رٟت زِؿطز وطزٖ زذتطاٖ اظ زاقتٗ حمٛق ثطاثط ثب ٔطزاٖ
ثط٘بٔٝضیعی قس ٜاؾت (ث٘ ٝمُ اظ وٙؼب٘ی .)101 :1395 ،وط٘یچٗ ( )2004پبضن ضا ثٝػٛٙاٖ فًبی ػٕٔٛی
1 -Hutchison
2 -Brooks & Wee
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زض تزطثیبت ٔخجت ٙٔ ٚفی ظ٘بٖ ٔؼطفی  ٚأٙیت ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔٛيٛػی حؿبؼ زض تٛنیف تزطثیبت ظ٘بٖ ٚ
چبضچٛثی ثطای زضن ثٟتط ٔحسٚزیتٞب  ٚأىبٖ حًٛض ظ٘بٖ زض ٔحیٍٞبی ػٕٔٛی ثیبٖ ٔیوٙس .ا ٚزض
تحمیك زیٍطی زض  2006ث ٝثطضؾی فؼبِیتٞبی فیعیىی ظ٘بٖ زض پبضنٞبی قٟطی زض ثطٚوّیٗ٘ ،یٛیٛضن،
آٔطیىب پطزاذت  ٚثطزاقت ظ٘بٖ ضا اظ چكٓا٘ساظ پبضن ثٝػٛٙاٖ ٔحُ وبِجسی فؼبِیت ضٚظٔط٘ ٜكبٖ زاز .اظ ٘ظط
ٚی پبضن اضائٝزٙٞس ٜپكتیجب٘ی ثطای ٘یبظٞبی ثسٖ اظ رّٕ ٝاتبق اؾتطاحت  ٚآظازی ثطای پٛقیسٖ ِجبؼ ضاحت
اؾت .زض ٔیبٖ تحمیمبت زاذّی ٘یع حزبظی ( )1396ث ٝثطضؾی ٔیعاٖ تزسزٌطایی رٛا٘بٖ پطزاذت ٚ ٝؾپؽ
تأحیط تزسزٌطایی ٔ ٚؤِفٞٝبی آٖ یؼٙی رٟتٌیطی رٟبٖ ،فطزٌطایی ،آیٙسٌٜطاییٍ٘ ،طـٞبی رٙؿیت،
ٔسٌطایی ،ذطافٝظزایی ،رٟتٌیطی زٔٛوطاتیه  ٚاؾتفبز ٜاظ فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ اَالػبتی ضا ثط ثبظا٘سیكی
ٛٞیت رٛا٘بٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٜو ٝزض ٘تیزٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔتغیط تزسزٌطایی  ٚثبظا٘سیكی ٛٞیت  ٚاثؼبز
آٖٞب ثبالتط اظ حس ٔتٛؾٍ ثطآٚضز قس ٜاؾت .وطیٕی ( )1394تحمیمی ضا ثب ػٛٙاٖ ثطضؾی تأحیط فٙبٚضیٞبی
اَالػبتی  ٚاضتجبَی ثط ثبظا٘سیكی ٛٞیت رٙؿیتی (ُٔبِؼٛٔ ٝضزی :رٛا٘بٖ قٟط تٟطاٖ) ا٘زبْ زاز ٜاؾت .ثط
اؾبؼ یبفتٞٝب ث یٗ ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ اضتجبٌ رٕؼی  ٚثبظا٘سیكی ٛٞیت رٙؿیتی ضاثُٚ ٝرٛز زاضز؛ ٚ
زض تحّیُ ضٌطؾی ٖٛایٗ ٔتغیط ث ٝتٟٙبیی  72/5زضنس ٔتغیط ثبظا٘سیكی ٛٞیت رٙؿیتی ضا تجییٗ ٔیوٙس.
ُٔبِؼبت ا٘زبْ قسٌٛ ٜیبی آٖ اؾت و ٝزض قطایٍ و٘ٛٙی  ٚثب تغییطاتی و ٝزض ظ٘سٌی فطزی ،ارتٕبػی،
التهبزی ،فطٍٙٞی  ٚؾیبؾی رٛأغ ضخ زاز ،ٜحبوٕیت ثیچٖٚٛچطای ؾٙت ثط ظ٘سٌی افطاز ٔٛضز تطزیس
لطاض ٌطفتٛٞ ٚ ٝیتٞبی حبثت زٚضاٖ ؾٙتی ربی ذٛز ضا ثٛٞ ٝیتٞبی تغییطپصیطی زازٜا٘س و ٝزائٕبً ٔٛضز
ثبظا٘سیكی ٚ ٚاوبٚی لطاض ٔیٌیط٘س .تحت ایٗ قطایٍ ظ٘بٖ ،زیٍط ٘مفٞبی وّیكٝای  ٚفط ًٙٞربٔؼ ٝضا ثٝ
ضاحتی ٕ٘یپصیط٘س  ٚزض ٔمبثُِ پصیطـ ٘مفٞبی رٙؿیتی ؾٙتی ٔمبٔٚت ٔیوٙٙس  ٚایٗ ٕٞبٖ ٔؿئّ ٝای
اؾت و ٝزض تحمیمبت لجّی ث٘ ٝسضت ٔٛضز تٛر ٝثٛز ٜاؾت .ثب تٛر ٝث ٝآ٘چٌ ٝفت ٝقس ٔیتٛاٖ زض ثیبٖ
٘ٛآٚضی تحمیك حبيط ث ٝایٗ ٘ىبت اقبضٕٛ٘ ٜز:
ایزبز أىب٘بت ٔىب٘ی ثس ٖٚاضظیبثی ٛٞیت ،تهٛیط ضٚقٙی ضا اظ ضيبیت ظ٘بٖ اظ ایٗ ذسٔبت ٘كبٖ
ٕ٘یزٞس؛ ثٙبثطایٗ ا٘زبْ تحمیمبت زض ایٗ ظٔی ٝٙأطی يطٚضی اؾت.
تٛر ٝث ٝذٛاؾتٞٝب ٘ ٚیبظٞبى ظ٘بٖ و ٝتمطیجبً ٘یٕی اظ قٟط٘ٚساٖ ٌ ٚطٜٞٚبى انّى حبيط زض ػطنٝ
ػٕٔٛى  ٚفًبٞبى قٟطى ضا تكىیُ ٔیزٙٞس ،ثٝنٛضت ٕٝٞرب٘ج ٚ ٝزض تٕبٔى حٛظٜٞبى قٟطى اظ رّٕٝ
وبِجسى ،فًبیى ،ارتٕبػى ،التهبزى ٔ ٚسیطیتى يطٚضى اؾتٕٞ .چٙیٗ قٟط انفٟبٖ ث ٝزِیُ زاضا ثٛزٖ
فطٍٙٞی ؾٙتی ،ث ٝظ٘بٖ أىبٖ اؾتفبز ٜاظ پبضنٞب  ٚفًبٞبی ػٕٔٛی ضا ث ٝضاحتی  ٚتٟٙبیی ٕ٘یزٞس .پؽ
فًبٞبی ٘ٛیٙی ٕٞچ ٖٛثبؽ ثب٘ٛاٖ ٔیتٛا٘س تأحیطاتی ثط ثبظا٘سیكی ٛٞیت ظ٘بٖ زاقت ٝثبقس و ٝزض ایٗ تحمیك
ث ٝثطضؾی ایٗ تأحیطات پطزاذتٔ ٝیقٛز.
زیٍط ایٗ و ٝایٗ پػٞٚف ٔٛيٛع ثبظا٘سیكی ٛٞیت ظ٘بٖ ضا ث ٝنٛضتی ٕٝٞرب٘جٛٔ ٝضز ُٔبِؼ ٝلطاض
ٔیزٞس .زض حبِی ؤ ٝؼٕٛالً تحمیمبت لجُ تٟٙب ث ٝیه ثؼس یب ز ٚثؼس اظ ٛٞیت تٛر ٝزاقتٝا٘س.
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زض وٓتط تحمیمبت ا٘زبْ قس ،ٜث ٝفًبٞبی قٟطی ٘ٛیٗ ثب تأویس ثط ثبؽ ثب٘ٛاٖ تٛر ٝقس ٜاؾت.
ایٗ ثحج و ٝرٙؿیت تب چ ٝحس زض چٍٍ٘ٛی اٚلبت فطاغت تأحیط زاضز ،ثؿیبض ٔكىُ اؾت .تحمیمبت
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝؾ ٝػبُٔ وّیسی زض فطا غت تأحیطٌصاض اؾت :ظٔبٖ ،فؼبِیت  ٚفًب .ظ٘بٖ زض ٞط ؾٛٔ ٝضز،
ٚيؼیت ٘بٔؿبػسی ثطای فطاغت زاض٘سٚ .لت آٖٞب ثطای فؼبِیتٞبی اٚلبت فطاغت ٔحسٚز اؾت.
ٔؿئِٛیتٞبی ذب٘ ٝثٌٝ٘ٛٝای اؾت و ٝتٙظیٓ ٚلت ٔ ٚكرم وطزٖ ٔطظوبض  ٚاٚلبت فطاغت ضا زقٛاض
ٔیؾبظز؛  ٚفًبٞبی فیعیىی  ٚارتٕبػی و ٝظ٘بٖ ٔیتٛا٘ٙس زض آٖ رب ث ٝفؼبِیتٞبی فطاغتی ثپطزاظ٘س،
ٔحسٚز٘س .ثطاؾبؼ تحمیمبتی و ٝتبو ٖٛٙا٘زبْ قس ،ٜثیكتطیٗ ٔیعاٖ اٚلبت فطاغت ظ٘بٖ زض قٟطٞبی
ثعضي ،نطف فؼبِیتٞبیی ٔب٘ٙس ٚضظـٔ ،ؿبئُ ٔصٞجی ،ؾیط  ٚؾفط ،فؼبِیتٞبی ٙٞطی (٘مبقی ،ؾفبَ،
لبِیثبفیٔ ،ؼطق ُٔ )...ٚبِؼ( ٝضٚظ٘بٔ ،ٝوتبة ٔ ٚزّ ،)ٝؾطٌطٔیٞبی زیٍط ٔب٘ٙس ضازی ،ٛتّٛیعی ،ٖٛوبض ثب
ضایب٘ ٚ ٝؾطٌطٔیٞبی ثیط ٖٚاظ ٔٙعَ ٔب٘ٙس ؾیٕٙب ٛٔ ٚظ ٚ ٜتئبتط  ٚذیبثبٌٖطزی ٔ ... ٚیقٛز (ػبثسیٗظاز،ٜ
 .)66 :1376ایٗ ٔؿئّ ٝزض قٟطٞبی ثعضيتط ثیكتط نبزق اؾت .ثط ایٗ اؾبؼ زض رٛأغ رسیس ٛٞیتیبثی
تحت تأحیط فًبی ثیط٘ٚی  ٚضٚاثٍ ٌطٞٚی  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔتأحط اظ تزطثٞٝبی ظ٘سٌی ظ٘بٖ زض حبَ
ثبظا٘سیكی اؾت .ثٙبثطایٗ احساث ٌ ٚؿتطـ ٔزٕٛػ ٝثبؽٞبی ثب٘ٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔؤِفٞٝبی
ارتٕبػی وٙٙس ٜزض رٛأغ قٟط ٔسضٖ ثب ثبظٕ٘بیی اٍِٞٛبی ٙٞزبضی ٔ ٚىب٘ی حبوٓ ثط ضٚاثٍ ظ٘بٖ زض ظ٘سٌی
ضٚظٔط ٜظ٘بٖ ٛٞ ٚیتثرف رٙؿیتی ثبظا٘سیكب٘ ٝآٖٞب ٘مف ٕٟٔیزاضز (غیبح٘ٛس .)313 :1395 ،ثبظا٘سیكی
ثٔ ٝخبث ٝؾبظٚوبض ػُٕ ٔیوٙس وٙٔ ٝزط ث ٝتؿٟیُ ؾبظٌبضی ؾیؿتٓ ثب ٔحیٍ ٔیقٛز .ایٗ أط زض ٘تیزٝ
تٙظیٓ پبؾدٞب  ٚوبٞف پیچیسٌی نٛضت ٔیٌیطز .زض ٚالغ ،ثبظا٘سیكی ث ٝوٙكٍطاٖ ایٗ تٛا٘بیی ضا
ٔیزٞس و ٝزض ٔٛضز ثسیُٞبی رسیس وٙف تأُٔ وٙٙس.
اظ زیسٌبٌ ٜیس٘ع ثبظا٘سیكی «ذٛز» ٚاضز ٔحسٚز ٜثسٖ ٘یع ٔیقٛز  ٚثب ایٗ ضٚیىطز ثسٖ زیٍط قیء
ٔٙفؼّی تّمی ٕ٘یقٛز ،ثّى ٝثركی اظ یه ٘ظبْ وٙكی اؾت .فبػُ  ٚؾٛغ ٜثَٛٝض ٔطتت ثط فطآیٙسٞبی
رؿٕی ذٛز ٘ظبضت زاضز  ٚآٌبٞی اظ چٍٍ٘ٛی ثسٖ ،ثطای زضیبفتٗ تٕبْػیبض ٞط ِحظ ٝاظ ظ٘سٌی اظ إٞیت
ذبنی ثطذٛضزاض ٔیقٛز (ٌیس٘ع .) 114 :1392 ،ث ٝاػتمبز ٌیس٘ع حبالت چٟط ٚ ٜزیٍط حطوبت ثسٖ فطآٞ
آٚض٘س ٜلطائٗ ٘ ٚكب٘ٞٝبیی اؾت و ٝاضتجبَبت ضٚظٔطٔ ٜب ٔكط ٌٚث ٝآٖٞب اؾت؛ ث ٝػجبضت زیٍط ،ثطای ایٗ
و ٝثتٛا٘یٓ ثَٛ ٝض ٔؿبٚی ثب زیٍطاٖ زض تِٛیس  ٚثبظتِٛیس ضٚاثٍ ارتٕبػی قطیه قٛیٓ ،ثبیس لبزض ثبقیٓ
٘ظبضتی ٔساٛٔ ٚ ْٚفمیتآٔیع ثط چٟط ٚ ٜثسٖ ذٛیف اػٕبَ وٙیٓ (ٌیس٘ع .)87 :1392 ،ث ٝاػتمبز ٚی فطزی
و ٝزض ٔىبٖٞبی ٍٕٞب٘ی ثب زیٍطاٖ اضتجبٌ ثطلطاض ٔیوٙس ٔیوٛقس تب وطزاضـ ُٔبثك ثب يٛاثٍ ػٕٔٛی
ثبقس .افطاز ٔیوٛقٙس تب ٕ٘بی ظبٞطی  ٚوطزاض ذٛز ضا ث ٝالتًبی ٚيغ  ٚحبَ ٞط ٘ٛع ٔحیٍ ٕٞبًٙٞ
ؾبظ٘س .ثَٛ ٝض وّی ٌیس٘ع پطٚضـ ،زؾتوبضی ٘ ٚح ٜٛثطذٛضز ثب ثسٖ ضا یىی اظ ػٙبنط ؾبذتبضی ٛٞیت
قرهی ٘ ٚبقی اظ ثبظا٘سیكی ٔیزا٘س .فٛو 1ٛپطزاذتٗ ثٔ ٝسیطیت ثسٖ زض ظ٘بٖ ضا زض ٘تیز ٝثبظا٘سیكی،
1 -Mishel foucoulf
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٘بقی اظ تالـ آ٘بٖ ثطای اػٕبَ  ٚاثعاض لسضت ٔیثیٙس .ث ٝاػتمبز ٚیِ ،جبؼ آقىبضا ٚؾیّٝای ثطای ػطيٝ
ٕ٘بزیٗ ذٛیكتٗ اؾت .ضغیٓٞب ثط اؾبؼ ذكٛٙزؾبظی  ٚیب ٔحطْٚؾبظی اؾتٛاض٘س .ضغیٓٞب قیٜٞٛبیی ثطای
ًٔٙجٍ ؾبذتٗ ذٛیكتٗا٘س  ٚتٟٙب ث ٝتٙظیٓ آزاة  ٚضؾٔ ْٛحسٚز ٕ٘یق٘ٛس .آٖٞب ػبزتٞبی قرهیا٘س
و ٝث ٝالتًبی ٔمطضات ارتٕبػی قىُ ٌطفتٝا٘سِٚ ،ی تٕبیالت قرهی  ٚآٔبزٌیٞبی شاتی ٘یع زض ایٗ
قىٌُیطی ثیتأحیط ٘جٛز ٜاؾت .ضغیٓٞب ثطای ٛٞیت قرهی إٞیتی اؾبؾی زاض٘س چ ٖٛػبزتٞبی ضفتبضی
ضا ثب ثؼًی اظ رٙجٞٝبی ٔكٟٛز ظٛاٞط ثسٖ ٔطثٔ ٌٛیؾبظز.
زض ایطاٖ زض ؾبَٞبی اذیطٌ ،بْٞبی ٔخجتی ثطای ایزبز أىب٘بت  ٚتأؾیؿبت ٚضظقی  ٚتفطیحی ثطای
ظ٘بٖ ثطزاقت ٝقس ٜاؾت .ث ٝاػتمبز ِٛفط فًبی زض ٖٚیه پبضنٚ ،یػٌیٞب  ٚأىب٘بتی و ٝپبضن زض اذتیبض
فطز ٔی ٌصاضز .ایٗ ٔف ْٟٛث ٝثؼس ٔبزی تؼبُٔ ٛٞیت افطاز  ٚفؼبِیت ارتٕبػی افطاز اقبض ٜزاضز (پطیً،1
 .)48 :2008زض پبضن ثب٘ٛاٖ فًبیی ٔتًبز ثب ذب٘ ٝپسیس ٔیآیس؛ ربیی و ٝظ٘بٖ ٔیتٛا٘ٙس زض آٖ آظاز ٚ
ٔرتبض ثبقٙس .آٖٞب ٔیتٛا٘ٙس آظازا٘ ٝذٛز ضا ثٕ٘ ٝبیف ثٍصاض٘س؛ زض فًبی قٟط ٘ٛیٗ حًٛض یبثٙس  ٚثب
أٙیتذبَط لسْ ثع٘ٙس .أب وبضوطز ایٗ پبضنٞب ٕ٘بیف ذٛز ،زٚؾتیبثیٚ ،ضظـ ،قطوت زض والؼٞبی
ٔتؼسز ،تفىط زض ٔٛضز ٚيؼیت لجّی (ثبظا٘سیكی)  ٚغیط ٜاؾت .ثٙبثطایٗ ٍ٘ب ٜث ٝپبضنٞبی ٔسضٖ أطٚظی ثٝ
ػٛٙاٖ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ فًبٞب ی قٟطی ثبیس ٍ٘بٞی ٔتفبٚت اظ فًبیی نطفبً تفطیحی ٌ ٚطزقی ثبقس.
ثبظا٘سیكی و ٝث ٝاػتمبز ٌیس٘ع ػٙهط اؾبؾی زض ٔسض٘یت ٝاؾت ،زض ٛٞیت آزٔی ٘یع أتساز ٔییبثس (ٌیس٘ع،
ٌ .)56 :1392یس٘ع ثط ایٗ ػمیس ٜاؾت و ٝثب وبٞف ٘فٛش ؾّٙت  ٚثبظؾبظی ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜثطحؿت ػٛأُ
رٟب٘ی ٔ ٚحّی ،افطاز ٘بچبض٘س قیٜٞٛبی ظ٘سٌی ذٛز ضا اظ ٔیبٖ ٌعیٞٝٙبی ٔرتّف ثطٌعیٙٙس .زض ایٗ ٔیبٖ،
ث ٝزِیُ «ثبظثٛزٖ» ظ٘سٌی ارتٕبػی أطٚظی ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝػّت تىخیطیبثی ظٔیٞٝٙبی ػُٕ  ٚتٛٙع
«ٔطارغ» ا٘تربة قی ٜٛظ٘سٌی ،ثبظا٘سیكی ثیف اظ پیف زض ؾبذت ٛٞیت قرهی  ٚفؼبِیت ضٚظٔطٜ
إٞیت ٔییبثس (ٌیس٘ع .)20-21 :1392 ،ث ٝاػتمبز ٚی زض ایٗ رب فطز اظ ٔیبٖ ٌعیٞٝٙب ،ا٘تعاػی فطآٞ
ٔیوٙس و ٝثبیس ٛٞیت ذٛز ضا پیسا وٙس .فطز ث ٝوٕه تىٙیهٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛفطنتٞبی ٔتٛٙػی ثطای
تٛؾؼ ٝقرهیت ذٛز فطأ ٓٞیوٙس (ٌیس٘ع.)148 :1392 ،

Walter prigge
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کلیشٍَای جىسیتی

ًَیت اجتماعی

باساودیشی ًَیت

فضای وًیه شُزی

متغیزَای جمعیتی
حزفٍ

سه

تحصیالت

تأَل

شکل ( :)1مذل نظری پژوهش

ثب تٛر ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظطی  ٚتزطثی پػٞٚف ،فطيیٞٝبی ظیط ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ذٛاٙٞس ٌطفت:
 -1تغییطات فًبٞبی قٟطی ٔسضٖ ثط ثبظا٘سیكی ٛٞیت ظ٘بٖ احطٌصاض اؾت.
 -1-1فًبٞبی قٟطی رسیس ثط وّیكٞٝبی رٙؿیتی ظ٘بٖ احط زاضز.
 -1-2ثیٗ فًبٞبی قٟطی رسیس ٛٞ ٚیت ارتٕبػی ضاثُٚ ٝرٛز زاضز.
 -1-3ثیٗ فًبٞبی قٟطی ٔسضٖ ٔ ٚسیطیت ثسٖ ضاثُٚ ٝرٛز زاضز.
روش
1

زض تحمیك حبيط ،اظ ضٚـ پیٕبیف اؾتفبز ٜقس .ربٔؼ ٝآٔبضی قبُٔ تٕبٔی ظ٘بٖ  18تب  50ؾبِی
اؾت و ٝزض ؾبَ  98اظ ثبؽٞبی ثب٘ٛاٖ قٟط انفٟبٖ اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜا٘س .زض قٟط انفٟبٖ قف ثبؽ ثب٘ٛاٖ
ٚرٛز زاضز وٛٔ 3 ٝضز اظ آٖٞب ظیط ٘ظط ؾبظٔبٖ فطٍٙٞی تفطیحی قٟطزاضی یه ثبؽ ظیط ٔزٕٛػ ٝقٟطزاضی
ُٔٙم ،6 ٝیه ثبؽ ظیط ٔزٕٛػ ٝقٟطزاضی ُٔٙم ٚ 15 ٝیه ثبؽ ظیطٔزٕٛػ ٝقٟطزاضی ُٔٙمٔ 8 ٝیثبقٙس.

 -1رٕؼیت ظیط  18ؾبَ ثٙب ث ٝتؼطیف وٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن ،وٛزن تّمی ٔیق٘ٛس  ٚثٙبثطایٗ ٕ٘یتٛا٘ٙس پبؾرٍٛیبٖ ٔٙبؾجی ثطای پطؾفٞبی
پػٞٚف ٔب ثبقٙس.
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ثطای ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی اظ اظ ضٚـ ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای  ٚاتفبلی اؾتفبز ٜقس .اثتسا ُٙٔ 15م ٝقٟط انفٟبٖ
ا٘تربة قس ،ٜؾپؽ اظ ثیٗ  6ثبؽ ثب٘ٛاٖ ،ثبؽٞبی ٘ٛـ ،پطزیؽ٘ ،بغٚاٖ َّٛ ٚع ا٘تربة قس٘س .ثب تٛر ٝثٝ
ٚیػٌیٞب ٔ ٚكرهبت ربٔؼ ،ٝاظ قی ٜٛوٛوطاٖ ثطای ربٔؼٞٝبی ٘بٔكرم اؾتفبز ٜقس ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ
آٔبض  ٚؾطقٕبضی ٘فٛؼ ٔ ٚؿىٗ زض ؾبَ ( 49 )1395زضنس اظ رٕؼیت قٟط انفٟبٖ ٔتؼّك ث ٝظ٘بٖ ثٛزٜ
اؾت .ثط ایٗ اؾبؼ ا٘ساظ ٜحزٓ ٕ٘٘ 322 ٝ٘ٛفط ث ٝزؾت آٔس .ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب اظ ز٘ ٚطْافعاض
 Amos ٚ SPSS22اؾتفبز ٜقس .ثطضؾی اػتجبض زازٜٞب ٘یع اظ َطیك اػتجبض ٔحتٛایی (تحّیُ ػبّٔی اوتكبفی
 ٚتىٙیه اػتجبض ٌٓٞطا (قبذم  ))AVEاؾتفبز ٜقس .ثطای آظٔ ٖٛپبیبیی پطؾكٙبٔ ٝثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی
آظٔٔ ٖٛمسٔبتی (پیفآظٔ ٚ )ٖٛث ٝوٕه ٘طْافعاض  ،SPSSآِفبی وط٘ٚجبخ ثطای ٔتغیطٞب ٔحبؾجٌ ٝطزیس.
جذول ( :)1شاخصسازی متغیرهای پژوهش
متغیز يابستٍ

ابعاد

باساودیشی ًَیت

مؤلفٍَا

بارَای عاملی

بارَای عاملی

ديران ویافتٍ

ديران یافتٍ

آلفای کزيوباخ

I

II

I

II

ًَیت اجتماعی

-

5/05

5/05

5/50

5/49

5/00

مقايمت در بزابز کلیشٍَای

-

5/00

-5/94

5/49

-5/04

5/49

سیبایی چُزٌ

5/05

5/95

5/90

5/45

5/04

تىاسب اودام

5/45

-5/40

5/40

5/49

5/00

بُداشت بدن

5/05

-5/05

5/09

5/90

5/04

طزاحی فضای دريوی پارک

5/05

-5/05

5/90

-5/90

5/45

طزاحی فضای بیزيوی پارک

5/45

-5/40

5/40

5/90

5/04

امىیت ي آرامش فضا

5/99

5/44

5/99

5/90

5/00

گذراودن ايقات فزاغت

5/44

5/00

5/90

5/00

5/00

جىسیتی

مدیزیت بدن

فضای شُزی

-

یافتهها

یافتههای توصیفی؛ زازٜٞبی ٔتغیطٞبی رٕؼیتقٙبؾی پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝحسٚز 38
زضنس اظ ظ٘بٖ ٔٛضز ُٔبِؼ ٝزض پػٞٚف حبيط  18تب  28ؾبَ 47 ،زضنس ٘یع زض ٌط ٜٚؾٙی  29تب  39ؾبَ
لطاض ٔیٌیط٘س و ٝایٗ ٌط ٜٚاظ ظ٘بٖ ثیفتطیٗ ٔیعاٖ فطاٚا٘ی ضا زض ٔمبیؿ ٝثب زیٍط ٌطٜٞٚب زاضا ٔیثبقٙس ٚ
ؾطا٘زبْ حسٚز  15زضنس اظ ظ٘بٖ ثیٗ  40تب  50ؾبَ ٔیثبقٙس و ٝفطاٚا٘ی ایٗ ٌط ٜٚاظ ثمی ٝوٓتط اؾت.
ٓٞچٙیٗ ثطاؾبؼ زازٜٞبی ایٗ پػٞٚف ،تحهیالت حسٚز  48زضنس اظ پبؾدٌٛیبٖ وٓتط اظ زیپّٓ ٔیثبقس
و ٝایٗ ٌط ٜٚثیفتطیٗ ٔیعاٖ فطاٚا٘ی ضا زاض٘س .حسٚز  44زضنس تحهیالت ذٛز ضا زیپّٓ تب ِیؿب٘ؽ
ٔؼطفی وطزٜا٘س  ٚؾطا٘زبْ  8/5زضنس ٌفتٝا٘س و ٝتحهیالت ثبالتط اظ ِیؿب٘ؽ زاض٘س .فطاٚا٘ی تحهیالت
پبؾرٍٛیبٖ ثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝحسٚز  19زضنس اظ ظ٘بٖ زا٘كزٔ ٛیثبقٙس؛  42زضنس قغُ ذٛز ضا ذب٘ٝزاض،
 6زضنس ثیىبض یب ثبظ٘كؿت 27 ٚ ،ٝزضنس ٚيؼیت وبضی ذٛز ضا قبغُ ٔؼطفی وطزٜا٘س .فطٚا٘ی ٚيؼیت
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تأ ُٞپبؾرٍٛیبٖ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝحسٚز  30زضنس اظ ظ٘بٖ ٔزطز  ٚثمی ٝیؼٙی حسٚز  70زضنس زیٍط
ٔتبٞ ُٞؿتٙس.
زازٜٞبی ٔتغیطٞبی انّی پػٞٚف (رس َٚقٕبض٘ )2 ٜیع ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت ؤ ٝتغیط فًبٞبی ٘ٛیٗ
قٟطی و ٝاظ  4ذطزٔ ٜؤِف ٝأٙیت  ٚآضأف٘ ،ح ٚ ٜٛویفیت ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت زض ایٗ فًبٞبَ ،طاحی
فًبی زض٘ٚی ایٗ ٔىبٖٞب َ ٚطاحی فًبی ثیط٘ٚی آٖٞب تكىیُ قس ٜاؾت .اظ ایٗ ٔیبَٖ ،طاحی فًبی
زض٘ٚی پبضن يؼیفتطیٗ ٔؤِف ٚ ٝویفیت ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت ُّٔٛةتطیٗ ٔؤِف ٝثٛز ٜاؾتٔ .ؼٙبی ایٗ
یبفت ٝآٖ اؾت و ٝظ٘بٖ َطاحی فًبی زض٘ٚی پبضن ضا ٘بٔٙبؾت زا٘ؿتٝا٘س  ٚقبیس اظ ٕٞیٗ ض ٚأٙیت ٚ
آضأف ذٛز ضا زض ایٗ فًبٞب ٘بچیع ػٛٙاٖ ٕ٘ٛزٜا٘س؛ زض حبِی و ٝآٖٞب زض ٔٛضز ٚيؼیت َطاحی ثیط٘ٚی
فًبی پبضن ٘ظط ٔؿبػستطی ػٛٙاٖ وطزٜا٘س٘ .ىت ٝزیٍط آٖ و ٝظ٘بٖ ػٛٙاٖ وطزٜا٘س و ٝاظ ٘حٌ ٜٛصضاٖ
اٚلبت فطاغت ذٛز زض ایٗ فًبٞب ضيبیت ٘ؿجتبً ُّٔٛة زاض٘س .ثٙبثطایٗ زض نٛضتی وَ ٝطاحی زاذّی ایٗ
فًبٞب ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس و ٓٞ ٝاظ رصاثیت ثیفتط ثطذٛضزاض ثٛز ٓٞ ٚ ٜثط أٙیت  ٚآضأف آٖ ثیبفعایس
احتٕبَ ٔطارؼ ٝظ٘بٖ ث ٝآٖ ٓٞ ٚچٙیٗ تأحیطپصیطی آ٘بٖ اظ ایٗ فًبٞب افعایف یبثس .زض ٔیبٖ ٔؤِفٞٝبی
ٔسیطیت ثسٖ ٘یع ظیجبیی چٟط ٜثستطیٗ ٚيؼیت  ٚثٟساقت ثسٖ ُّٔٛةتطیٗ ٚيؼیت ضا زض ایٗ ٔیبٖ زاضز.
ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝظ٘بٖ ثٟساقت ثسٖ ضا ثیف اظ ؾبیط ٔؤِفٞٝب ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔیزٙٞس زض حبِی و ٝث ٝتٙبؾت
ا٘ساْ  ٚظیجبیی چٟط ٜؤ ٝؤِفٞٝبی رسیستطی زض ٔسیطیت ثسٖ ٔیثبقٙس إٞیت وٓتطی زازٜا٘س .ایٗ ٔؿئّٝ
ث ٝایٗ ٔؼٙب اؾت و ٝظ٘بٖ ٔطارؼٝوٙٙسٛٙٞ ٜظ ث ٝثبظا٘سیكی وبفی ٛٞیت ذٛز ٘طؾیسٜا٘س.
جذول ( :)2توزیع پاسخگویان بر اساس متغیرهای پژوهش
متغیزَا

درصد فزاياوی

فزاياوی

متًسط

شدید

کل

ضعیف

متًسط

شدید

کل

ضعیف

9/ 4

5/955

9/ 4

5/955

باساودیشی ًَیت

00

490

99

005

45/0

90/4

مقايمت در بزابز کلیشٍَای جىسیتی

40

490

99

005

44-9

00/9

5/955
5/955

ًَیت اجتماعی

950

949

05

005

44/9

00/0

4/9

مدیزیت بدن

945

450

9

005

00/9

09/0

4/ 9

سیبایی چُزٌ

05

449

40

005

49/4

09/4

9/94

5/955

تىاسب اودام

950

495

99

005

44/9

00/0

9/ 4

5/955

بُداشت بدن

990

909

0

005

90/0

09/0

9/ 0

5/955

فضاَای وًیه شُزی

49

495

44

005

0/ 9

00/0

05/5

5/955

امىیت ي آرامش

00

450

04

005

40/4

5/00

99/0

5/955

گذران ايقات فزاغت

00

459

00

005

94/9

05/4

45/5

5/955

طزاحی فضای بیزيوی

99

945

04

005

49/0

09/0

45/4

5/955

طزاحی فضای دريوی

99

494

99

005

40/0

90/0

0/ 0

5/955

یافتههای تبیینی؛ پیف اظ پطزاذتٗ ث ٝفطيیٞٝبی پػٞٚف ٘رؿت ثطضؾی ٔیوٙیٓ و ٝآیب ثیٗ
فًبٞبی قٟطی رسیس ٔ ٚتغیط ٞبی رٕؼیتی پػٞٚف ضاثُٚ ٝرٛز زاضز یب ذیط؟ ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝزض ایٗ
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پػٞٚف ٔ 4تغیط رٕؼیتی ٚرٛز زاضز ٞ ٚط یه اظ آٖٞب زض ؾُٛح ٔتفبٚتی ؾٙزیس ٜقسٜا٘س ثٝنٛضت
ٔؿتمُ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیط٘س.
سن و فضاهای شهری جدید؛ زازٜٞب ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝضاثُٝای ٔؼٙبزاض ٔ ٚخجت ٔیبٖ زٔ ٚتغیط
فًبٞبی قٟطی رسیس  ٚؾٗ ظ٘بٖ ٚرٛز زاضز .ث ٝایٗ ٔؼٙب وٞ ٝط چ ٝؾٗ ظ٘بٖ پبییٗتط ثبقس تأحیطپصیطی
آٖٞب اظ فًبٞبی ٘ٛیٗ قٟطی ثبالتط ٞؿت  ٚثطػىؽٔ .ف ْٟٛایٗ یبفت ٝآٖ اؾت و ٝظ٘بٖ رٛاٖتط
تأحیطپصیطی ثبالتطی اظ فًبٞبی ٘ٛیٗ زاض٘س زض حبِی و ٝظ٘بٖ ثب ؾٙیٗ ثبالتط (ثیف اظ  35ؾبَ) ث ٝزقٛاضی
 ٚثب احتٕبَ وٓتط اظ ٔحیٍٞبی رسیس تأحیط ٔیٌیط٘س (ا٘ساظ ٜآظٔ ٚ -0/246 :ٖٛؾُٛح ٔؼٙبزاضی .)0/000
جذول ( :)3یافتههای حاصل از آزمون پیرسون
اوداسٌ آسمًن

سطح معىاداری

**- 5/490

5/555

وضعیت تاهل ،تحصیالت و حرفه؛ زازٜٞبی حبنُ اظ آظٔ ٖٛاف ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝضاثُٝای
ٔؼٙبزاضی ٔیبٖ زٔ ٚتغیط فًبٞبی قٟطی رسیس ٚ ٚيؼیت تأ ُٞظ٘بٖ ٚرٛز زاضز .ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝظ٘بٖ
ٔزطز زض ٔمبیؿ ٝثب ظ٘بٖ ٔتبٍ٘ ،ُٞطـ ٔخجتتطی ٘ؿجت ث ٝفًبٞبی رسیس قٟطی زاض٘س .ایٗ ٔؿئّ ٝثٝ
ایٗ ٔؼٙب اؾت و ٝتأ ُٞثط فًبٞبی رسیس قٟطی ٔؤحط اؾت .ایٗ ضاثُٔ ٝیبٖ فًبٞبی قٟطی رسیس ٚ
تحهیالت ظ٘بٖ ٘یع نبزق ٔیثبقس .ایٗ ٔؿئّ ٝث ٝایٗ ٔؼٙب اؾت و ٝظ٘بٖ ثب تحهیالت ثبالتط ،ثیفتط اظ
فًبٞبی رسیس قٟطی تأحیط ٔی پصیط٘س .ؾطا٘زبْ ثطاؾبؼ زازٜٞب ٘ٛع حطف ٚ ٝقغّی و ٝظ٘بٖ ا٘تربة
ٔیوٙٙس ،ثط ٍ٘طـ آٖٞب ٘ؿجت ث ٝفًبی ٔسضٖ قٟطی  ٚزض ٘تیز ٝثبظا٘سیكی ٘بٔؤحط ٔیثبقس .ث ٝایٗ ٔؼٙب
و ٝظ٘بٖ ثب ٞط ٘ٛع ٚيؼیت حطف ٝای  ٚقغّیٍ٘ ،طـ یىؿب٘ی ٘ؿجت ث ٝفًبٞبی رسیس قٟطی زاض٘س.
جذول ( :)4یافتههای حاصل از آزمون پیرسون
متغیز
يضعیت تأَل
تحصیالت
حزفٍ (شغل)

میاوگیه

مجمًع مزبعات

درجٍ آسادی

مزبع میاوگیه

F

سطح معىاداری

میاوگیه بیه گزيَی

99/540

00

5/400

9/409

5/999

میاوگیه درينگزيَی
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آزمون فرضیههای پژوهش؛ فطيی ٝا َٚثیبٖ ٔیزاضز و ٝفًبٞبی قٟطی رسیس ثط ٔمبٔٚت ٘ؿجت
ث ٝوّیكٞٝبی رٙؿیتی ظ٘بٖ ٔؤحط اؾت .ثطای ا٘ساظٌٜیطی ایٗ فطيی ٝاظ آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜوطزٜایٓ.
زازٜٞبی حبنُ اظ آظٔ ٖٛپیطؾ٘ ٖٛكبٖ ٔیزٙٞس و ٝضاثُٝای ٔؼٙبزاض ٙٔ ٚفی ٔیبٖ زٔ ٚتغیط فًبٞبی
قٟطی رسیس  ٚوّیكٞٝبی رٙؿیتی ظ٘بٖ ٚرٛز زاضز .ث ٝایٗ ٔؼٙب وٞ ٝط چٔ ٝیعاٖ فًبٞبی ٘ٛیٗ قٟطی زض
ؾُح ربٔؼ ٝثیفتط ثبقس ٞ ٚط چ ٝظ٘بٖ ٌطایف  ٚتٕبیُ ثیفتطی ث ٝوبضثطز ایٗ فًبٞب زاقت ٝثبقٙس
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وّیكٞٝبی رٙؿیتی تًؼیف ثیفتطی ٘عز ظ٘بٖ ٔییبثس  ٚثطػىؽ؛ ث ٝػجبضت زیٍط ایٗ یبفت ٝث ٝایٗ ٔؼٙب
اؾت و ٝحًٛض ظ٘بٖ زض ثبؽٞبی ثب٘ٛاٖ زض انفٟبٖ تٛا٘ؿت ٝاؾت تٛاٖ ٔمبٔٚت ظ٘بٖ ضا زض ثطاثط وّیكٞٝبی
رٙؿیتی افعایف زٞس  ٚثبػج ٌطزز آٖٞب ٘ؿجت ثٌ ٝصقت ،ٝثیكتط زض ثطاثط اٍ٘بضٜٞبیی اظ و ٝپیف اظ ایٗ
زض ربٔؼَ ٝطاحی قس ٚ ٜا٘تظبضات ظ٘بٖ ضا قىُ ٔیزٞس ٔمبٔٚت وٙٙس .ث ٝایٗ تطتیت ایٗ فطيی٘ ٝكبٖ
ٔیزٞس وٚ ٝرٛز ایٗ فًبٞب  ٚثبؽٞب ٔیتٛا٘س وّیكٞٝبی رٙؿیتی ؾٙتی ظ٘بٖ ضا تغییط زاز ٚ ٜآٖ ضا ثٝ
زیسٌبٜٞب  ٚایسٜٞبی رسیستط ٔجسَ ؾبظز.
جذول ( :)5یافتههای حاصل از آزمون پیرسون
اوداسٌ آسمًن

سطح معىاداری

**5/499

5/559

فطيی ٝز ْٚثیبٖ ٔیزاضز و ٝثیٗ فًبٞبی قٟطی رسیس ٛٞ ٚیت ارتٕبػی ظ٘بٖ ضاثُٚ ٝرٛز زاضز.
زازٜٞبی حبنُ اظ آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛزض ضاثُ ٝثب فطيی ٝثبال ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝضاثُٝای ٔؼٙبزاض ٔ ٚخجت
ٔیبٖ زٔ ٚتغیط فًبٞبی قٟطی رسیس ٛٞ ٚیت ارتٕبػی ظ٘بٖ ٚرٛز زاضز .ث ٝایٗ ٔؼٙب وٞ ٝط چٔ ٝیعاٖ
فًبٞبی ٘ٛیٗ قٟطی زض ؾُح ربٔؼ ٝثیفتط ثبقس ٞ ٚط چ ٝظ٘بٖ ٌطایف  ٚتٕبیُ ثیفتطی ث ٝوبضثطز
ایٗ فًبٞب زاقت ٝثبقٙسٛٞ ،یت ارتٕبػی ظ٘بٖ يؼیفتط اؾت  ٚثطػىؽ .ثٝایٗتطتیت ایٗ فطيی٘ ٝكبٖ
ٔیزٞس وٚ ٝرٛز ایٗ فًبٞب  ٚثبؽٞب ٔیتٛا٘س ٛٞیت ٚاثؿت ٝظ٘بٖ ضا تغییط زاز ٚ ٜآٖ ضا ثٛٞ ٝیت فطزیتط
ٔجسَ ؾبظز؛ ث ٝػجبضت ثٟتط ظ٘بٖ ثب ٔطارؼ ٝث ٝثبؽٞبی ثب٘ٛاٖ ث ٝتسضیذ اظ ٛٞیت ارتٕبػی ٚ ٚاثؿت ٝذٛز
فبنٌّ ٝطفتٔ ٚ ٝیآٔٛظ٘س وٛٞ ٝیت ٔؿتمُ زاقت ٝثبقٙس .ا٘ساظ ٜآظٔ ٖٛزض ایٙزب  ٚ 0/237ؾُح ٔؼٙبزاضی
 0/001حبنُ قس ٜو ٝحبوی اظ ضاثُُّٛٔ ٝة ٔ ٚؼٙبزاض ٔیبٖ زٔ ٚتغیط ٔصوٛض اؾت.
جذول ( :)6یافتههای حاصل از آزمون پیرسون
اوداسٌ آسمًن

سطح معىاداری

**- 5/409

5/559

فطيی ٝؾ ْٛثیبٖ ٔیزاضز و ٝثیٗ فًبٞبی قٟطی رسیس ٔ ٚسیطیت ثسٖ ظ٘بٖ ضاثُٚ ٝرٛز زاضز.
زازٜٞبی حبنُ اظ آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛزض ضاثُ ٝثب فطيی ٝثبال ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝضاثُٝای ٔؼٙبزاض ٔ ٚخجت
ٔیبٖ زٔ ٚتغیط فًبٞبی قٟطی رسیس ٔ ٚسیطیت ثسٖ ظ٘بٖ ٚرٛز زاضز .ث ٝایٗ ٔؼٙب وٞ ٝط چٔ ٝیعاٖ
فًبٞبی ٘ٛیٗ قٟطی زض ؾُح ربٔؼ ٝثیفتط ثبقس ٞ ٚط چ ٝظ٘بٖ ٌطایف  ٚتٕبیُ ثیفتطی ث ٝوبضثطز
ایٗ فًبٞب زاقت ٝثبقٙس ظ٘بٖ ٘ؿجت ثٌ ٝصقت ٝتٛر ٝثیفتطی ضا ث ٝثسٖ ذٛیف ٔجصٔ َٚیزاض٘س ٚ
ثطػىؽ .ث ٝایٗ تطتیت ایٗ فطيی٘ ٝكبٖ ٔیزٞس وٚ ٝرٛز ایٗ فًبٞب  ٚثبؽٞب ٔیتٛا٘س ٍ٘طـ ظ٘بٖ ضا
٘ؿجت ثٔ ٝسیطیت ثسٖ ذٛیف تغییط زاز ٚ ٜآٖ ضا ٔتح َٛؾبظز .ا٘ساظ ٜآظٔ ٖٛزض ایٙزب  ٚ 0/379ؾُح
ٔؼٙبزاضی  0/001حبنُ قس ٜو ٝحبوی اظ ضاثُُّٛٔ ٝة ٔ ٚؼٙبزاض ٔیبٖ زٔ ٚتغیط ٔصوٛض اؾت.
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جذول ( :)7یافتههای حاصل از آزمون پیرسون
اوداسٌ آسمًن

سطح معىاداری

**5/094

5/559

فرضیه اصلی پژوهش؛ ؾطا٘زبْ فطيی ٝانّی پػٞٚف ثیبٖ ٔیزاضز و ٝتغییطات فًبٞبی ٘ٛیٗ
قٟطی ثط ثبظا٘سیكی ٛٞیت ظ٘بٖ ٔؤحط اؾت .زازٜٞبی حبنُ اظ آظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛزض ضاثُ ٝثب فطيی ٝثبال
٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝضاثُٝای ٔؼٙبزاض ٔ ٚخجت ٔیبٖ زٔ ٚتغیط فًبٞبی قٟطی رسیس  ٚثبظا٘سیكی ٛٞیت ظ٘بٖ
ٚرٛز زاضز .ث ٝایٗ ٔؼٙب وٞ ٝط چٔ ٝیعاٖ فًبٞبی ٘ٛیٗ قٟطی زض ؾُح ربٔؼ ٝثیفتط ثبقس ٞ ٚط چ ٝظ٘بٖ
ٌطایف  ٚتٕبیُ ثیفتطی ث ٝوبضثطز ایٗ فًبٞب زاقت ٝثبقٙس ظ٘بٖ ثیفتط زض ضاثُ ٝثب ٛٞیت ذٛز ثٝ
ثبظا٘سیكی ٔیپطزاظ٘س  ٚاظ ایٗ ضٕٔ ٚىٗ اؾت زض ذٛز تغییطاتی ایزبز وٙٙس .تهٛض ٔیضٚز و ٝثبظا٘سیكی
ٛٞیت ٔٙزط ث ٝز ٌٝ٘ٛ ٚتغییط ٌطزز٘ :رؿت تغییطات ٘ظطی  ٚا٘سیكٝای  ٚز ْٚتغییطات ػّٕی؛ ثٙبثطایٗ ایٗ
فطيی٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝفًبٞبی قٟطی رسیس ٔیتٛا٘س  ٓٞثط زیسٌب٘ ٜظطی  ٓٞ ٚثط تغییطات ػّٕیِ
قرهیتیٛٞ -یتی ظ٘بٖ ٔؤحط ثبقس .ثٝایٗتطتیت ایٗ فطيی٘ ٝكبٖ ٔیزٞس وٚ ٝرٛز ایٗ فًبٞب  ٚثبؽٞب
ٔیتٛا٘س تفىط ثبظا٘سیكب٘ ٝظ٘بٖ ضا تغییط زاز ٚ ٜآٖ ضا اظ حبِت ؾٙتی ث ٝقىّی ٘ٛیٗ  ٚرسیس ٔجسَ ٔیؾبظز.
ا٘ساظ ٜآظٔ ٖٛزض ایٙزب  ٚ 0/158ؾُح ٔؼٙبزاضی  0/004حبنُ قس ٜو ٝحبوی اظ ضاثُ٘ ٝؿجتبً ُّٔٛة ٚ
ٔؼٙبزاض ٔیبٖ زٔ ٚتغیط ٔصوٛض اؾت.
جذول ( :)8یافتههای حاصل از آزمون رگرسیون
اوداسٌ آسمًن

سطح معىاداری

**5/900

5/559

شکل ( :)1رابطه معادالت ساختاری
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ٔؼبزِ ٝثطای ٔسَ ٘رؿت :تأحیط ٔؤِفٞٝبی فًبٞبی ٘ٛیٗ قٟطی ثط ثبظا٘سیكی ٛٞیت.
Y = ax1+bx2+cx3+dx4+e ; Y = 0.262x1+0.229x2+0.131x3+0.109x4+0.94160

ٔؼبزِ ٝثطای ٔسَ ز :ْٚتبحیط ِٔٛفٞ ٝبی فًبٞبی ٘ٛیٗ قٟطی ثط ِٔٛفٞٝبی ثبظا٘سیكی ٛٞیت.
Y = f(x1+x2+x3+x4+x5+x6) = ax1+bx2+cx3+dx4
Y= f(x1+x2+x3+x4+x5+x6) = 0.22 x1+0.34 x2+0.35

مروری بر یافتههای توصیفی و تحلیلی؛ ایٗ پػٞٚف ثٙٔ ٝظٛض ُٔبِؼ ٝضاثُٔ ٝیبٖ فًبٞبی
٘ٛیٗ قٟطی  ٚثبظا٘سیكی ٛٞیت ظ٘بٖ َطاحی  ٚتسٚیٗ قسٙٔ .ظٛض ایٗ اؾت و ٝفًبٞبی ٘ٛیٗ قٟطی وٝ
ث ٝتسضیذ ث ٝقٟطٞب ايبفٔ ٝیق٘ٛس چ ٝتأحیطی ٔیتٛا٘ٙس ثط ٛٞیت رسیس افطاز  ٚا٘سیكیسٖ زض ٔٛضز ٛٞیت
لجّی ذٛز زاقت ٚ ٝآٖ ضا تغییط زٙٞس .ایٗ ٔؿئّ ٝثٚٝیػ ٜزض ٔٛضز ظ٘بٖ نبزق اؾت؛ ظیطا ث ٝتبظٌی
پبضنٞبیی زض ثطذی اظ قٟطٞبی ثعضي ایطاٖ تأؾیؽ قسٜا٘س ؤ ٝرهٛل ثب٘ٛاٖ ٞؿتٙس .ثب تٛر ٝث ٝایٗوٝ
ربٔؼ ٝایطاٖ ثِ ٝحبِ رٙؿیتی  ٚاظ ٘ظط ٘ٛع ٍ٘طـ ٘ؿجت ث ٝظ٘بٖ ،قطایٍ ٚیػٜتطی زاضز ،تأؾیؽ ایٗ
پبضنٞب ٔیتٛا٘س ثبظا٘سیكی ذبنی ضا زض آٖٞب ٘ؿجت ثٛٞ ٝیت فطزی  ٚارتٕبػی آ٘بٖ ایزبز ٕ٘بیس .ایٗ
ُٔبِؼ ٝوٛقیس ٜاؾت تأحیط ایٗ پبضنٞب ضا زض قٟط انفٟبٖ ٔٛضز ُٔبِؼ ٝلطاض زاز ٚ ٜزضیبثس و ٝایٗ
فًبٞبی ٘ٛیٗ زض ٚالؼیت ،چمسض تٛا٘ؿتٝا٘س زض وٙبض آحبض ٔؿتمیٓ آٖٞب ،پیبٔسٞبیی ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٝثبقٙس
ؤٕ ٝىٗ اؾت اظ اثتسا ٔٛضز تٛرٔ ٝؿئِٛیٗ  ٚپبیٌٝصاضاٖ ایٗ پبضنٞب ٘جٛز ٜثبقس .یبفتٞٝبی اِٚی٘ ٝكبٖ
زازٜا٘س و ٝزض ایٗ ُٔبِؼ ،ٝظ٘ب٘ی ثب ٚیػٌیٞبی ٔتفبٚت ث ٝپطؾفٞبی تحمیك پبؾد زازٜا٘س .اظ ِحبِ ؾٙی،
ظ٘بٖ ٔتؼّك ث ٝؾٌ ٝط ٜٚرٛأٖ ،یبٖؾبَ  ٚثعضيؾبَ ثٛز٘س و ٝاوخطقبٖ ثٌ ٝطٔ ٜٚیبٖؾبِی اذتهبل
زاقتٙسٕٞ .چٙیٗ اغّت ظ٘بٖ ثیبٖ وطز ٜثٛز٘س ؤ ٝتأُٞا٘س  ٚاوخط آٖٞب تحهیالت ٔتٛؾٍ  ٚض ٚث ٝپبییٙی
زاقتٙس  ٚذب٘ٝزاض ثٛزٜا٘س؛ ثٙبثطایٗ ٔحمك زض ایٗ پػٞٚف ثب ظ٘ب٘ی ضٚثٝض ٚثٛز ٜاؾت و ٝاظ ضٚیىطز ؾٙتی
ثطذٛضزاض ثٛزٜا٘س  ٚتحّیُ تأحیط فًبٞبی ٘ٛیٗ ثط ثبظا٘سیكی ٛٞیت آ٘بٖ ٔیتٛا٘س یبفتٞٝبی ػٕیمی ضا ثٝ
زؾت زٞس.
یبفتٞٝب زض ٔٛضز ثبظا٘سیكی ٛٞیت ٘كبٖ زازٜا٘س و ٝایٗ ٔتغیط ٚيؼیت ٘ؿجتبً ٘بُّٔٛثی ضا زض ٔیبٖ ظ٘بٖ
ٔطارؼ ٝوٙٙس ٜث ٝثبؽ ٞبی ثب٘ٛاٖ زض انفٟبٖ زاضز .ایٗ ٘تیز ٝثب تٛر ٝث ٝتٛنیفبتی و ٝزض ٔٛضز ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی
اضائ ٝقس زٚض اظ ا٘تظبض ٘یؿت؛ ظیطا اوخط ایٗ ظ٘بٖ تبظ ٜث ٝثبؽ ثب٘ٛاٖ ضرٛع وطزٜا٘س  ٚحب٘یبً ٌطٜٞٚبی ذبنی
ضا تكىیُ ٔیزٙٞس و ٝوٓتط ٔیتٛا٘ٙس زض ٔؼطو تغییط ثبقٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اوخط ٔؤِفٞٝبی فطػی ایٗ
ٔتغیط قبُٔ ٛٞیت ارتٕبػیٔ ،مبٔٚت زض ثطاثط وّیكٞٝبی رٙؿیتی ٔ ٚسیطیت ثسٖ (ظیجبیی چٟط ،ٜتٙبؾت
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ا٘ساْ ،ثٟساقت ثسٖ) ٚيؼیت يؼیف یب ٔتٛؾُی زاقتٝا٘س و ٝثبض زیٍط ٔؤیس ٚيؼیت ٘ؿجتبً ٘بُّٔٛة
ثبظا٘سیكی ٛٞیت زض ظ٘بٖ ٔطارؼٝوٙٙس ٜث ٝثبؽٞبی ثب٘ٛاٖ قٟط انفٟبٖ اؾت .زض ایٗ ٔیبٖ ثط اؾبؼ ٌفتٝ
ظ٘بٖٔ ،مبٔٚت زض ثطاثط وّیكٞٝبی رٙؿیتی يؼیفتطیٗ ٔ ٚسیطیت ثسٖ لٛیتطیٗ ٔؤِفٞٝب ثٛزٜا٘س .ایٗ
ٔؿئٌّٛ ٝیبی ٘ىتٕٟٔ ٝی اؾت ٘ ٚكبٖ ٔیزٞس و ٝظ٘ب٘ی و ٝث ٝثبؽٞبی ثب٘ٛاٖ زض انفٟبٖ ٔطارؼٝ
وطزٜا٘س تغییطاتی ضا پصیطا قسٜا٘س .ثب ایٗ ٚرٛز ث ٝزِیُ رسیس ثٛزٖ تطزز ظ٘بٖ زض ایٗ ثبؽٞب ،ثبظا٘سیكی
نٛضت ٌطفت ٝغبِجبً تٟٙب زض ظٔی ٝٙفطزی ضخ زازٛٙٞ ٚ ٜظ زض ٚازی ارتٕبػی ػّٕی ٚالغ ٘كس ٜاؾت .ث ٝایٗ
تطتیت ٔیتٛاٖ أیسٚاض ثٛز و ٝزض ازأ ٝض٘ٚس ایٗ حطوت ،ظ٘بٖ ثبظا٘سیكی ػّٕی ضا ٘یع تزطث ٝوٙٙس أب ایٗ
ٔؿئّٔ ٝؿتٛرت تسا ْٚتطزز ظ٘بٖ زض ایٗ پبضنٞب اؾت .زض حبِی و ٝزازٜٞب ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝاغّت ظ٘بٖ
تٟٙب زفؼبت ٔحسٚزی ث ٝایٗ پبضنٞب ٔطارؼ ٝوطزٜا٘س؛ ثٙبثطایٗ زض نٛضتی ٔطارؼ ٝظ٘بٖ ث ٝپبضنٞب ٔٛرت
تغییطات ػّٕیتط ذٛاٞس قس و ٝایٗ ضفتبض ازأ ٝیبثس .زض ایٙزب ػال ٜٚثط ػالل ٝفطزی ظ٘بٖ ثطای ػجٛض ٔ ٚطٚض
 ٚضفتٗ ث ٝپبضنٞبٚ ،یػٌیٞبی ایٗ فًبی ٘ٛیٗ ٘یع ٔؤحط اؾت .زضیبفت ٔكرهبت پبضنٞب اظ زیسٌب ٜظ٘بٖ
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاغّت آ٘بٖ فًبٞبی ٘ٛیٗ قٟطی ضا ُّٔٛة ٕ٘یزا٘ٙس .ثَٛ ٝضی و ٝث ٝاػتمبز اوخط ظ٘بٖ،
ٚيؼیت أٙیت یب آضأف َ ٚطاحی فًبی زض٘ٚی پبضنٞب ٘بٔٙبؾت ٔیثبقٙس  ٚؾبیط ٔؤِفٞٝب (َطاحی فًبی
ثیط٘ٚی ٘ ٚحٌ ٜٛصضاٖ اٚلبت فطاغت) ُّٔٛةتط٘س .ایٗ ٔؿئّ٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝظ٘بٖ ثٔ ٝؿبئُ ٟٔٓتطی
زض پبضنٞب إٞیت ٔیزٙٞس ٌ ٚصضاٖ اٚلبت فطاغت یب َطاحی فًبی ثیط٘ٚی ثطای آٖٞب إٞیت وٕتطی
زاضز .الظْ ث ٝتٛيیح اؾت وٍ٘ ٝطا٘ی ظ٘بٖ اظ فًبی پبضنٞب ٘یع نجغٝای ضٚا٘ی -ارتٕبػی زاضز .ث ٝایٗ ٔؼٙب
و ٝظ٘بٖ ث ٝزِیُ ایٗو ٝتبو ٖٛٙاظ فًبٞبی ذهٛنی ثیثٟط ٜثٛزٜا٘س ػّیضغٓ قىٌُیطی پبضنٞبی ٚیػٜ
ثب٘ٛاٖٕٞ ،چٙبٖ احؿبؼ ٘بأٙی ٍ٘ ٚطا٘ی زاض٘س  ٚظٔبٖ ثیفتطی ٔیَّجس تب آضأف ذبَط وبُٔ ثطای
ظ٘بٖ ثٚٝاؾُ ٝایٗ ٔحیٍ ٞب ایزبز ٌطزز  ٚایٗ ٔؿئّ٘ ٝیبظٔٙس إَیٙبٖ ذبَطی اؾت ؤ ٝیثبیؿت اظ ؾٛی
ٔؿئٛالٖ َ ٚطاحبٖ پبضنٞب ث ٝظ٘بٖ ٔٙتمُ قٛز.
بحث و نتیجهگیری

ث ٝاػتمبز اغّت ٔحممبٖ ٘ظیط ٌیس٘ع ،ثطٌط ،ثٛضزیٛٞ ،ٛیت ٕٛٞاض ٜتحت تأحیط ٔتغیطٞبی والٖ یب ذطز
لطاض ٔیٌیطز  ٚثٚٝاؾُ ٝآٖٞب تغییط ٔییبثس .زض ٌصقت ٝایٗ تغییطات اغّت ث ٝضؾب٘ٞٝبی رٕؼی ،قجىٞٝبی
ارتٕبػی ٘ ... ٚؿجت زازٔ ٜیقس و ٝاغّت آٖٞب رٙجٔ ٝزبظی زاقتٝا٘س زض حبِی و ٝزض ایٗ ُٔبِؼ ٝیه
فًبی ٚالؼی قبُٔ پبضنٞب  ٚثبؽٞبی ثب٘ٛاٖ ٔٛضز ُٔبِؼ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت تب تأحیط ٚالؼی آٖٞب ضا ثط
ثبظا٘سیكی ٛٞیتی زضیبثس .زض پػٞٚف حبيط ایٗ ُٔبِؼ ٝزض ٔٛضز ظ٘بٖ نٛضت ٌطفت ظیطا ث ٝاػتمبز ٔحٕسی
( )1398و ٝتحمیك ٌؿتطز ٜای ضا زض ظٔی ٝٙثبظا٘سیكی ظ٘بٖ زض ایطاٖ ا٘زبْ زاز ٜاؾت ظ٘بٖ ثیف اظ ٞط ٌطٜٚ
زیٍطی زض ٔؼطو تغییطات ثبظا٘سیكب٘ ٝلطاض زاض٘س ظیطا ٔطزاٖ ٕٛٞاض ٜآظازیٞبی ٘ؿجی ثیفتطی ٘ؿجت ثٝ
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ظ٘بٖ زاقتٝا٘س  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٞط ٌ ٝ٘ٛتغییط والٖ زض ربٔؼ ٝؤ ٝطتجٍ ثب آظازیٞبی ظ٘بٖ ثبقس تأحیطات
ثیفتطی ضا ٘ؿجت ث ٝؾبیط ٌطٜٞٚبی ربٔؼ ٝثط ضٚی آ٘بٖ ٔیٌصاضز.
زض ایٗ ُٔبِؼ ،ٝچبضچٛثی تٙظیٓ قس و ٝغبِجب ثط ٘ظطیٌ ٝیس٘ع ٔتىی ثٛز ٜاؾتٌ .یس٘ع ( )1392ثط ایٗ
ثبٚض اؾت و ٝیه فًبی ٘ٛیٗ قٟطی ٔیتٛا٘س ٔؤِفٞٝبی ثبظا٘سیكی ضا زض ظ٘بٖ تمٛیت ؾبظز .ایٗ ٔؤِفٞٝب
زأٚ ٝٙؾیؼی زاض٘س ٔ ٚیتٛا٘ٙس فطاتط اظ آ٘چٌ ٝیس٘ع ثیبٖ وطز ٜاؾت ثبقٙس .اظ ٕٞیٗ ض ٚزض ایٗ پػٞٚف ػالٜٚ
ثط ٔؤِفٞٝبیی وٌ ٝیس٘ع ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز ٜاؾتٔ ،ؤِفٞٝبیی اظ ربٔؼ ٝایطاٖ ثٚ ٝاؾُ ٝتحمیمبت زاذّی ٘یع
ا٘تربة قسٜا٘س .ایٗ ٔؤِفٞٝب اظ تغییط زض ا٘سیك ٝظ٘بٖ تب تغییطات ػٕسٜتط ٘ظیط ٔسیطیت ثسٖ ٔ ٚمبٔٚت زض
ثطاثط وّیكٞٝبی رٙؿیتی ضا قبُٔ ٔیٌطزز .یبفتٞٝبی ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ زازٜا٘س و ٝزض نٛضت ٚرٛز
فًبٞبی ٘ٛیٗ قٟطی زض یه ربٔؼٞ ٝط ز ٚحبِت اظ تغییطات  ٚتحٛالت یؼٙی  ٓٞتغییطات ٘ظطی  ٚشٙٞی
 ٓٞ ٚتغییطات ػّٕی أىبٖپصیط ٞؿت؛ ثٙبثطایٗ ا٘تظبض ٔیضٚز و ٝچٙب٘چ ٝظ٘بٖ اظ ثبؽٞب  ٚپبضنٞبی ٘ٛیٗ
قٟطی اؾتمجبَ وٙٙس تغییطات ٌؿتطزٜای زض زضاظٔست زض آ٘بٖ ثٚ ٝرٛز آیسٌ .یس٘ع ( )1392ایٗ تغییطات ضا
ثبظا٘سیكی زض ٔٛضز ٛٞیت قرهی ٔی٘بٔس  ٚثط ایٗ ثبٚض اؾت و ٝایٗ فًبٞب ثٚ ٝاؾُ ٝتفىطات رسیسی وٝ
ایزبز ٔیوٙٙس  ٚضفتبضٞبی ػّٕی  ٚوٙكی و ٝثٚ ٝرٛز ٔیآٚض٘س ،افطاز ضا ٔؿتؼس تغییط ٔیؾبظ٘س  ٚایٗ
تغییطات ٔی تٛا٘س زض زضاظٔست وُ ٛٞیت ظ٘بٖ ضا ٔتأحط ؾبظز ث ٝنٛضتی و ٝآ٘بٖ ضا ث ٝیه فطز زیٍط ثب
ٛٞیت رسیستط ٔجسَ ؾبظزٚ .ؾتط ( )2016ایٗ تغییطات ضا ث ٝفًبٞبیی ٘ؿجت ٔیزٞس وٚ ٝیػٌیٞبیی رسیس
زاضز  ٚپیف اظ آٖ ٚرٛز ٘ساقت ٝاؾت  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ظ٘بٖ لجالً ٕ٘یتٛا٘ؿتٝا٘س اظ آٖٞب ثطذٛضزاض ثبقٙس
(ٔحٕسی .)1398 ،ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛپبضنٞبیی و ٝزض ایٗ ُٔبِؼٛٔ ٝضز تٛر ٝلطاض ٌطفتٝا٘س ثطذی اظ
ٔحسٚزیت ٞبی تطزز ظ٘بٖ زض ربٔؼ ٝایطا٘ی ضا ٘ساض٘س  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٘ٛػی فًبی رسیس ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس
وٚ ٝیػٌیٞبی ذبل ربٔؼ ٝؾٙتی ضا ٘ساض٘س  ٚاظ ٕٞیٗ ض ٚظ٘بٖ ػال ٜٚثط آقٙب قسٖ ثب افطاز رسیستط ثٝ
زِیُ حًٛض نطف زض آٟ٘ب ٔیتٛا٘ٙس ٍ٘طـ ٘ٛیٙی ضا زض ٔٛضز ذٛز تزطث ٝوٙٙس .ایٗ فًبٞب پیفتط زض
ربٔؼ ٝایطا٘ی ٚرٛز ٘ساقتٝا٘س  ٚاو ٖٛٙث ٝزِیُ ؾیبؾتٌصاضیٞبی رسیستط ثٝتسضیذ زض وكٛض زض حبَ
قىٌُیطی ٞؿتٙس .زض ایٗ پبضنٞب ظ٘بٖ ثٌ ٝفتٕبٖٞبیی ٔیپطزاظ٘س و ٝپیف اظ آٖ ٞطٌع زض فًبی
ثیط٘ٚی ربٔؼ ٝضایذ ٘جٛزٜا٘سٌ .فتٍ ٛزض ضاثُ ٝثب حمٛق ثطاثط ظٖ ٔ ٚطز ،ا٘سیكیسٖ زض ضاثُ ٝثب فًبٞبی
ؾٙتی ٘ ٚجٛز فًبٞبی ایٕٗ  ٚرسیس  ... ٚاظ رّٕ ٝچبِفٞبیی ٞؿتٙس و ٝث ٝاػتمبز ٔحٕسی ( )1398ظ٘بٖ ثب
حًٛض زض ایٗ فًبٞب زضثبض ٜآٖٞب ٔیا٘سیكٙس .زض ایٗ ٔىبٖٞب ظ٘بٖ اظ ٞط ؾٗ یب ضز ٜقغّی ٕٔىٗ اؾت ثٝ
ثبظا٘سیكی زض ضاثُ ٝثب ٛٞیت ذٛز ثپطزاظ٘س  ٚزض ٕٞیٗ احٙب ٕٔىٗ اؾت تغییطاتی ضا ثٝنٛضت ذٛزآٌب ٜزض
ذٛز ایزبز ٕ٘ٛز ٜیب ث ٝتسضیذ ٔتٛر ٝثطٚظ تغییطاتی ٛٞیتی زض ذٛز ق٘ٛس .یبفتٞٝبی پػٞٚف حبيط ٘كبٖ
زازٜا٘س و ٝایٗ تغییطات زض ز ٚحٛظ ٜضخ ٔیزٙٞس٘ :رؿت آقٙبیی ثب ٔحسٚزیتٞبیی و ٝلجالً ٚرٛز زاقتٚ ٝ
اؤ ٖٛٙیتٛا٘س ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس؛ ٘ظیط ثطذی اظ وّیكٞٝبی رٙؿیتی و ٝلجالً ٚرٛز زاقت ٚ ٝاو ٖٛٙظ٘بٖ
ث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیسٜا٘س ؤ ٝیتٛا٘ٙس ث ٝتسضیذ زض ثطاثط ثطذی اظ آٖٞب ٔمبٔٚت وٙٙس؛  ٚز ْٚفطنتٞبیی وٝ
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زض ٘تیز ٝایٗ ثبظا٘سیكی ایزبز ٔیٌطزز٘ .ظیط پطزاذتٗ ثٔ ٝسیطیت ثسٖ ؤٕ ٝىٗ ثٛز لجالً ظ٘بٖ ثب آٖٞب
آقٙبیی ٘ساقت ٝثبقٙس أب او ٖٛٙزضیبفتٝا٘س ؤ ٝیتٛا٘ٙس ثس٘ی و ٝضا لجالً ث ٝآٖ ػاللٝای ٘ساقت ٚ ٝتٟٙب آٖ
ضا تحُٕ ٔیوطز ٜا٘س تب حسٚزی تغییط زاز ٚ ٜث ٝثسٖ زِرٛا ٜذٛز تجسیُ ٕ٘بیٙس .ایٗ زیسٌب ٜلجالً ث ٝنٛضت
يٕٙی زض ٘ظطیٌ ٝیس٘ع ثیبٖ قس ٜاؾت  ٚث ٝایٗ تطتیت ث٘ ٝظط ٔیضؾس و٘ ٝظطیٚ ٝی ثیف اظ ٞط ٘ظطیٝپطزاظ
زیٍط ثٔ ٝؿئّ ٝثبظٍ٘طی ظ٘بٖ زض ثبٚضٞب  ٚضفتبضٞبی آ٘بٖ پطزاذت ٝثبقس .زض ٚالغ ظ٘بٖ ثبؽٞب  ٚپبضنٞبی
٘ٛیٗ ضا ثٙٔ ٝعِ ٝفطنتی ثطای رجطاٖ ٔحسٚزیتٞب  ٚاؾتفبز ٜحساوخطی اظ فطنتٞب تّمی وطزٜا٘س ٚ
ٔیوٛقٙس اظ ایٗ أتیبظات ثٚ ٝرٛز آٔس ٜث ٝؾٛز وبٞف ٔحطٔٚیتٞبی ذٛیف اؾتفبز ٜوٙٙس .ثط اؾبؼ
یبفتٞٝبی پػٞٚف حبيط ایٗ ٔىبٖٞب ٘ٛػی اؾتمالَ ضا زض اذتیبض ظ٘بٖ ٔیٌصاضز  ٚثبػج ٔیٌطزز آٖٞب ایٗ
فًبٞب ضا ٘ٛػی ٔىبٖ ذهٛنی ثطای ذٛز تّمی وطز ٚ ٜاحؿبؼ وٙٙس ٔیتٛا٘ٙس زض آٖٞب ثیف اظ ؾبیط
ٔىبٖ ٞب ث ٝثبظا٘سیكی زضثبضٛٞ ٜیت ذٛیف ثپطزاظ٘س .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثطاؾبؼ ٘ظطیٌ ٝیس٘عٔ ،ب ٘یع ٔؼتمسیٓ
و ٝایٗ ٔىبٖٞب ٔیتٛا٘ٙس ٛٞیت ٘ؿجتب رسیسی ضا زض ظ٘بٖ ایزبز وٙٙس .یه ٘ىت ٝاؾبؾی زض ایٗ رب آٖ
اؾت و ٝثب تٛر ٝث ٝرسیساِتأؾیؽ ثٛزٖ ایٗ پبضنٞب قبیس ٛٙٞظ تأحیط آٖٞب ث ٝا٘ساظ ٜوبفی ثط ظ٘بٖ لبثُ
ٔكبٞس٘ ٜجبقس .زض ٚالغ ٕٔىٗ اؾت تحمیمبت آتی و ٝثب ٌصقت ظٔبٖ  ٚاؾتفبز ٜثیفتط ظ٘بٖ اظ ایٗ فًبٞب
ٕٞطا ٜاؾت ،تأحیط ثیفتط ایٗ فًبٞب ضا ثط ظ٘بٖ ٘كبٖ زٙٞس.
منابع

 حزبظی٘ ،بنط .)1396( .ثطضؾی ٔیعاٖ تزسزٌطایی  ٚتأحیط آٖ ثط ثبظا٘سیكی ٛٞیت رٛا٘بٖ قٟطانفٟبٖ .پبیبٖ٘بٔ ٝزوتطی ربٔؼٝقٙبؾی ٌطٜٞٚبی ارتٕبػی .زا٘كٍب ٜآظاز ٚاحس زٞبلبٖ.
 ضيبیی ،ؾِٕٛبظ؛ ثطٙٔٚسٔ ،طیٓ .)1390( .تؼبٔالت ارتٕبػی ظ٘بٖ زض فًبٞبی ػٕٔٛی قٟطیٚ :رٛزیب ػسْ ٚرٛز .ؾٔٛیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی ػٕطاٖ قٟطی .زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ؾٙٙسد.
 ػبثسیٗظاز ٜآؾتبضایی٘ ،طٌؽ .)1376( .ثطضؾی چٍٍ٘ٛی ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاغت زذتطاٖ ُٔٙم17 ٝآٔٛظـ  ٚپطٚضـ .پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ،ضقت ٝتطثیتثس٘ی .زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس تٟطاٖ.
 وطیٕی ،یعزأُٖ .)1394( .بِؼبت ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی .زٔٚیٗ وٙفطا٘ؽ ّّٔی تٛؾؼ ٝپبیساض زض ػّْٛتطثیتی  ٚضٚاٖقٙبؾیٚ .ظاضت فط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی .تٟطاٖ.
 وٙؼب٘یٔ ،حٕس أیٗ؛ حٕیسی فطٟٔ ،سی؛ لطثب٘ی ،اثٛشض .)1395( .ثطضؾی تأحیط ضؾب٘ٞٝبی ارتٕبػیثط ٛٞیت رٙؿیتی ٔبزضاٖ  ٚزذتطاٖ ُٔبِؼ ٝقٟط ضقت .فهّٙبٔ ٝتٛؾؼ ٝارتٕبػی .زٚض 11 ٜقٕبض 3 ٜثٟبض
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