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تحلیل رفتار اوتخاباتی شهرووذان شهر اصفهان
(پیش از اوتخابات وهمیه دوره مجلس شورای اسالمی)
هجتبی عطار زادُ - 1حسیي تَسلی
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تاسیخ دسیافت89/11/3 :
تاسیخ تلٛیة90/1/19 :

چکیذه

ٔـاسوت ػیاػی تٟٙا دس ا٘تخاتات خالكٕ٘ ٝیؿٛد؛ ِٚی دس فیٗ حاَ اص لاتّیت ػٙدؾ
تشخٛسداس اػت .آ٘چ ٝو٘ ٝمؾ تقییٗوٙٙذ ٜدس ٘تایح ا٘تخاتات داسد ،سفتاس ا٘تخاتاتی
ؿٟش٘ٚذاٖ ٔی تاؿذ و ٝاص ؿٟشػتا٘ی ت ٝؿٟشػتاٖ دیٍش ٔتفاٚت اػت .سفتاس ا٘تخاتاتی تش
چٍٍ٘ٛی ا٘تخاب ٘أضدٞا اص ػٛی ؿٟش٘ٚذاٖ دالِت داسد .ایٗ و ٝؿٟش٘ٚذاٖ تشاػاع چٝ
ٔقیاسٞا ٔ ٚؤِفٞٝایی ت ٝا٘تخاب وا٘ذیذاٞا ٔیپشداص٘ذ ،دس ٘تایح ا٘تخاتات تأثیشٌزاس ٔیتاؿذ.

 .1اػتاد یاس  ٚفضٞ ٛیأت فّٕی دا٘ـٍاٙٞ ٜش اكفٟاٖ () mattarzadeh@yahoo.com

 .2دا٘ـدٛی واسؿٙاػی اسؿذ فّ ْٛػیاػی دا٘ـٍا ٜاكفٟاٖ () tavasoli.hossein1366@yahoo.com
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تشسػی س٘ٚذ ٔـاسوت ػیاػی دس خشیاٖ ا٘تخاتات ،یىی اص ساٜٞایی اػت و ٝعی آٖ
ٔیتٛاٖ ت ٝاٍ٘یضٞ ٜای حضٛس ػیاػی ؿٟش٘ٚذاٖ پی تشد .اص آ٘دا ؤ ٝیضاٖ آٌاٞی  ٚدا٘ؾ
وافی٘ ،مؾ تقییٗوٙٙذٜای دس سخذاد حضٛس ػیاػی ایفا ٔیوٙذٌ ،ضیٙؾ ٔٙغمٝای حائض ایٗ
ؿشایظ دس واٚؽ أش ٔزوٛس ٔیتٛا٘ذ تؼٟیُوٙٙذ ٜتاؿذ.
اكفٟاٖ ت ٝفٛٙاٖ یىی اص پٙچ ؿٟش تضسي وـٛسٕٛٞ ،اس ٜدس فشكٝی ػیاػت  ٚا٘تخاتات
٘مؾ پش إٞیتی داؿت ٝاػت .س٘ٚذ ٔـاسوت ػیاػی ؿٟش٘ٚذاٖ دس ایٗ ؿٟش٘ ،ـاٖدٙٞذٜ
إٞیت ایٗ ؿٟش دس تقییٗ تلٕیٌٓیشیٞای وـٛسی ٔیتاؿذ .تٙاتشایٗ تا تٛخ ٝت ٝإٞیت
ػیاػی ؿٟش اكفٟاٖ ،تحّیُ سفتاس ا٘تخاتاتی ایٗ ؿٟش ٔیتٛا٘ذ حایض إٞیت تاؿذ .ایٗ ٔماِٝ
دس كذد تثییٗ سفتاس ا٘تخاتاتی ٔشدْ ؿٟش اكفٟاٖ پیؾ اص ا٘تخاتات ٕٟ٘یٗ دٚسٔ ٜدّغ
ؿٛسای اػالٔی ،تشاػاع ػ٘ ٝؾشیٝی ،ایذئِٛٛطی ٔؼّظ٘ ،ؾشی ٝا٘تخاب فمالیی ٘ ٚؾشیٝ
ٛٞیت حضتی -خٙاحی ٔیتاؿذ .سٚؽ ٔٛسد اػتفاد ٜدس ایٗ ٔماِ ،ٝسٚؽ پشػـٍشی اص یه
خأق ٝی آٔاسی دس ؿٟش اكفٟاٖ اػت؛ ٘تایح ت ٝدػت آٔذ٘ ٜیض اص عشیك تدضی ٚ ٝتحّیُ
دادٜٞای آٔاسی ٔیتاؿذ.
واشههای کلیذیٔ :ـاسوت ػیاػی ،سفتاس ا٘تخاتاتی ،اكفٟاٖ٘ ،ؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی،
٘ؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ٘ ،ؾشیٝی ٛٞیت حضتی -خٙاحی.

مقذمه

أشٚص ٜیىی اص ٔؤِفٞٝای ٔـشٚفیت ػیاػی ٔیضاٖ ٔـاسوت ػیاػی ٔشدْ دس أٛس ػیاػی
اػت وٙٔ ٝدش ت ٝثثات ػیاػی ٘ؾاْٞای دٔٛوشاتیه ٔیؿٛد .ا٘مالب اػالٔی سا ٔیتٛاٖ
٘مغٝی فغفی دس صٔیٝٙی سؿذ ٔـاسوت ػیاػی دا٘ؼت و ٝدس ع َٛفٕش  32ػاِٝی خٛد
ٞشٌض ٔتٛلف ٘ـذٔ .ـاٞذٔ ٜیؿٛد و ٝتقذ اص پیشٚصی ا٘مالب اػالٔی ،تا آ٘ىٔ ٝـاسوت
ػیاػی ٔشدْ ٞیچٍأ ٜتٛلف ٘ـذ ،أا ٘ٛؿ سفتاس ا٘تخاتاتی ٔتفاٚتی سا تشاػاع ػیش صٔا٘ی
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ؿاٞذ ٞؼتیٓ .تذیٗ كٛست و ٝسفتاس ا٘تخاتاتی اص ا َٚا٘مالب تا ت ٝأشٚص ،ت ٝیه كٛست
تالی ٕ٘ا٘ذ ٜاػت .تش ٕٞیٗ اػاع آٌاٞی ٔشدْ داسای حیات اػت و ٝتا تأثیشپزیشی اص
ؿشایظ ٔ ٚمتضیات ٞش دٚسٜی صٔا٘ی ،ؿىُ خاكی ت ٝخٛد ٔیٌیشد و ٝایٗ أش تش سفتاس
ا٘تخاتاتی آ٘اٖ تأثیش ٌزاس تٛد ٜاػت .فٛأّی ٕٞچ ٖٛافضایؾ ٔیضاٖ تحلیالت ،سؿذ
التلادی  ٚخٛاٖ تش ؿذٖ ٘ؼُ دس ایشاٖ ،تش سفتاس ا٘تخاتاتی ؿٟش٘ٚذاٖ تأثیشٌزاس تٛد ٜاػت.
ت ٝعٛسی ؤ ٝـاٞذٔ ٜیؿٛد سفتاس ا٘تخاتاتی ؿٟش٘ٚذاٖ ٌ ٚضیٙؾ آٟ٘ا دس ا٘تخاب
وا٘ذیذاٞا ،دس ػاَٞای اِٚی ٝی ا٘مالب تا ػاِٟای تقذ اص آٖٔ ،تفاٚت تٛد ٜاػت .ایٗ ٔماِٝ
تشاػاع ،تشخیحات سأیدٙٞذٌاٖ دس ا٘تخاب وا٘ذیذاٞا دس ؿٟش اكفٟاٖ لثُ اص ا٘تخاتات
ٕٟ٘یٗ دٚسٜی ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی اػت .تشای ٔـخق ؿذٖ تشخیحات سأیدٙٞذٌاٖ،
ػ٘ ٝؾشی ٝو ٝت ٝفٛٙاٖ فشضیٞٝای ٔماِ٘ ٝیض ٔیتاؿٙذ ،دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت و ٝفثاست
اػت اص٘ :ؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی٘ ،ؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ ٘ ٚؾشیٝی ٛٞیت حضتی-
خٙاحی.
تٕٞ ٝیٗ تشتیة ٔیتٛاٖ ایٗ ػؤاَ سا ٔغشح وشد:
سفتاس ا٘تخاتاتی ٔشدْ ؿٟش اكفٟاٖ لثُ اص ا٘تخاتات ٕٟ٘یٗ دٚسٜی ٔدّغ ؿٛسای
اػالٔی ،تا وذاْ یه اص ایٗ ػ٘ ٝؾشیٕٞ ٝخٛا٘ی داسد؟ ػؤاَ فٛق و ٝدسكذد ٔـخق
وشدٖ ٘ٛؿ سفتاس ا٘تخاتاتی ٔشدْ ؿٟش اكفٟاٖ داسد ،تش سٚی یه خأقٝی آٔاسی دس ؿٟش
اكفٟاٖ تا ػ ٝفشضی ٝكٛست ٌشفت ٝاػت:
 ٘ٛؿ سفتاس ا٘تخاتاتی ٔشدْ ؿٟش اكفٟاٖ ،تا ٘ؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی ٕٞخٛا٘یداسد.
 ٘ٛؿ سفتاس ا٘تخاتاتی ٔشدْ ؿٟش اكفٟاٖ ،تا ٘ؾشیٝی ٛٞیت حضتی -خٙاحیٕٞخٛا٘ی داسد.
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 ٘ٛؿ سفتاس ا٘تخاتاتی ٔشدْ ؿٟش اكفٟاٖ ،تا ٘ؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ ٕٞخٛا٘یداسد.
ٔماِٝی حاضش دسكذد آصٔٛدٖ ایٗ ػ ٝفشضی ٝتٚ ٝػیّٝی دادٜٞای اػتخشاج ؿذ ،ٜاص
یه خأقٝی آٔاسی ٔیتاؿذ.

مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی

ٔـاسوت ػیاػی یىی اص تٙیادیتشیٗ ٔفاٞیٓ فّٓ ػیاػت دس فلش حاضش اػتٔ .ـاسوت
ػیاػی سا تایذ فشؿ تش ٘ؾاْ ػیاػی دا٘ؼت و ٝآٖ  ٓٞتٛ٘ ٝتٝی خٛد فشؿ تش فشآیٙذ ٟٔٓ
دیٍشی تحت فٛٙاٖ خأقٝپزیشی ٔیتاؿذ .اص ایٗ ٔٙؾش ا٘ؼاٖ چ ٝاص تاب ضشٚست  ٚچ ٝاص
تاب عثیقت ا٘ؼا٘ی خٛد ،ت ٝحیات خٕقی  ٚتأػیغ ٘ؾاْ ػیاػی سٚی آٚسد ٜاػت .ایٗ
ؿىُ اص حیات ػیاػی ٔتضٕٗ تٚ ٝخٛد آٔذٖ دٌ ٚش ٜٚفشٔا٘شٚایاٖ  ٚفشٔا٘ثشداساٖ ٔیتاؿذ
و ٝسٚاتظ ٚیظٜای اص لذست سا دس خأق ٝحاوٓ ػاص٘ذ (ؿٟٙاصی)57:1380 ،؛ ایٗ أش دس
وـٛسٞای دٔٛوشاتیه تذیٗ كٛست ٔیتاؿذ ؤ ،ٝشدْ ت ٝا٘تخاب حاوٕاٖ  ٚفشٔا٘شٚایاٖ
ٔیپشداص٘ذ .سٚیىشدٞای ٔختّف ٔتفىشاٖ تافث ؿذ ٜاػت و ٝتقاسیف ٌ٘ٛاٌ٘ٛی اص
ٔـاسوت ػیاػی اسائ ٝؿٛد .آ٘ت٘ٛی ٌیذ٘ض ٔـاسوت ػیاػی سا تٔ ٝثات ٝیه حك ػیاػی
ٔٛسد تٛخ ٝلشاس داد ٚ ٜدس تقشیف حمٛق ػیاػی ٔی٘ٛیؼذ« :حمٛق ٔـاسوت ػیاػیٔ ،ا٘ٙذ
حك سأی دس ا٘تخاتات ٔحّی ّٔ ٚی و ٝؿٟش٘ٚذاٖ حمٛق اختٕافی ّٔی ٔ ٚقیٙی داسا ٞؼتٙذ»
(ٌیذ٘ض.)293:1381،
ٔایىُ ساؽ دسٌیش ؿذٖ فشد دس ػغٛح ٔختّف فقاِیت دس ٘ؾاْ ػیاػی اص فذْ
دسٌیشی تا داؿتٗ ٔماْ سػٕی ػیاػی سا ٔـاسوت ػیاػی ٔیدا٘ذ؛ دس ایٗ صٔیٚ ٝٙی
ٔیٌٛیذٔ« :ـاسوت ػیاػی دس تٕاْ ػغٛح تش عثك پایٍا ٜاختٕافی-التلادی ،تحلیالت،

تحلیل رفتار اوتخاباتی شهريودان شهر اصفهان 181 / ...

ؿغُ ،خٙؼیتٔ ،زٞة ،لٔٛیت٘ ،احیٝی ٔحُ ػى٘ٛت ،ؿخلیت ٔ ٚحیظ ػیاػی تا
صٔیٝٙای و ٝدس آٖ ٔـاسوت كٛست ٔیٌیشد ،فشق ٔیوٙذ« (ساؽ.)131:1377 ،
ٔـاسوت ػیاػی اؿىاَ ٔختّفی داسد ؤ ٝیتٛاٖ اص ٔثاسصات ا٘تخاتاتی ،افٕاَ ٘فٛر
تش ػیاػتٕذاساٖ  ٚسأی دادٖ ٘اْ تشدٔ .ـاسوت ػیاػی تشای ٞش ٘ؾاْ ػیاػی داسای آثاس ٚ
پیأذٞایی اػت .ثثات  ٚواسآٔذی ٞش ٘ؾاْ ػیاػی ٕٛٞاس٘ ٜیاصٔٙذ تأییذ  ٚت ٝسػٕیت
ؿٙاختٗ اص ػٛی ٔشدْ اػت؛ صیشا ٔشدْ دس ٕٝٞی ٘ؾاْٞای ػیاػی ٘مؾ ا َٚسا دس ثثات ٚ
واسآٔذٖ ٘ؾاْ خٛیؾ ایفا ٔیوٙٙذٔ .یتٛاٖ تاسصتشیٗ ٕ٘ٛد ٔـاسوت ػیاػی سا ا٘تخاتات
دا٘ؼت ،چشا و ٝا٘تخاتات لاتُ ا٘ذاصٌٜیشیتشیٗ ٘ٛؿ ٔـاسوت افشاد ،دس فشكٝی ػیاػی
اػت ٔ ٚی تٛا٘ذ ت ٝفٛٙاٖ ٔالن تشای اسصیاتی تٛصیـ لذست دس خأق ٝؿٙاخت ٝؿٛد.
ا٘تخاتات وٙـی اػت وٕٛٞ ٝاس ٜت ٝتقشیف  ٚتثییٗ ٔـاسوت دس فشكٝی ٘ؾاْ اختٕافی
ٔیپشداصد  ٚتا تیاٖ خلٛكیات اختٕافی ،التلادی  ٚفشٍٙٞی سأیدٙٞذٌاٖ  ٚسأیآٚساٖ ٚ
سأی خٛاٞاٖ ػیاػی ،ػیاػت ٌضیٙؾ ٘أضدٞای ا٘تخاتاتی سا ٔقشفی ٔیوٙذ (فشیذ٘ٚی،
.)62:1384
٘ؾشیٞٝای سفتاسٞای ا٘تخاتاتی سا ٔیتٛاٖ ت ٝػ ٝدػت ٝتمؼیٓ وشد:
ً -1ظریِی ایذئَلَشی هسلط :ایٗ ٘ؾشی ٝتیاٖ ٔیوٙذ وٞ ٝشچٙذ افشاد خٛد ا٘تخاب
ٔیوٙٙذ أا ا٘تخابٞای فشدی تشاػاع ایذئِٛٛطی ٔؼّظ ؿىُ ٔیٌیشدٕٞ .چٙیٗ فأُ
دیٍشی و ٝدس ا٘تخاتات فشدی تؼیاس تأثیش داسد ،تثّیغات سػا٘ٞٝای ٌشٞٚی اػت .دس
ایذئِٛٛطی ٔؼّظ ،ا٘تخاب تحتتأثیش آٔٛصؿی اػت و ٝحىٔٛت ٔیدٞذ (سضٛا٘ی،
)152:1386؛ دس ایٗ ٘ؾشی ٝافشاد وا٘ذیذاٞایی سا ا٘تخاب ٔیوٙٙذ و ٝتا ایذئِٛٛطی حىٔٛت
ٍٕٞاْ تاؿٙذ .تٙاتشایٗ ٍ٘شؽٞای سأیدٙٞذٌاٖ تا فمایذ ایذئِٛٛطی ٔؼّظ ٔغاتمت داسد.
ً -2ظریِی اًتخاب عقالییٔ :قتمذاٖ ت ٝایٗ ٘ؾشی ٝدس تثییٗ آٖ تیاٖ داؿتٝا٘ذ و،ٝ
پذیذٞ ٜای اختٕافی حاكُ افقاَ آدٔیاٖ اػت ٚ ،آدٔیاٖ فافال٘ی ٞؼتٙذ و ٝاسصؽ ،افتماد،
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ٞذف  ...ٚتش افقاَؿاٖ حىٔٛت ٔیوٙذ .ا٘ؼاٖٞا ٔخّٛلاتی فآِِ  ٚلاكذ٘ذ و ٝفقُؿاٖ
ٔؼثٛق ت ٝدِیُ  ٚػٙدؾ فالال٘ ٝاػت .آ٘ت٘ٛی دا٘ٚض پیـٍاْ دس واستشد ایٗ ٘ؾشی ٝدس
سفتاسٞای ا٘تخاتاتی  ٚسلاتتٞای حضتی ٔیتاؿذ؛ عثك ایٗ ٘ؾشی ٝافشاد ٔٛخٛداتی وأالً
فمال٘ی ٞؼتٙذ و ٝتشاػاع ٔٙافـ خٛدؿاٖ دػت ت ٝا٘تخاب ٔیص٘ٙذ (ٔاسؽ -اػتٛوش،
.)105:1378
افشاد ٔیتٛا٘ٙذ تـخیق دٙٞذ وذاْ ٌضی ٝٙاص ٌضیٝٙی دیٍش ٔٙاػةتش اػت .پغ عثك
ایٗ ٘ؾشی ٝفشد ٘مؾ تؼیاس ٕٟٔی دس ا٘تخاب افشاد داسد ٕٔ ٚىٗ اػت تشاػاع اٍ٘یضٜٞای
ٔختّفی اص خّٕ ٝاٍ٘یضٜی التلادی دػت ت ٝا٘تخاب تض٘ذ .دس ایٗ ٘ؾشی ،ٝافشاد ػقی داس٘ذ
ت ٝوؼا٘ی سأی دٙٞذ و ٝتیـتشیٗ ٔٙافـ آٟ٘ا سا تأٔیٗ ٔیوٙٙذ .عثك ایٗ ٘ؾشی ،ٝافشاد تش اػاع
ػٛد  ٚصیاٖ خٛدؿاٖ فُٕ ٔیوٙٙذ.
ً -3ظریِی َّیت حسبی -جٌاحی٘ :ؾشیٛٞ ٝیت حضتی ٔثتٙی تش دَتؼتٍی
سٚاٖؿٙاختی ٔشدْ ت ٝاحضاب اػت .دس اكُ افشاد تٌ ٝشٜٞٚای اختٕافی ٌ٘ٛاٌ ٖٛدِثؼتٍی
داس٘ذ .ایٌٗ ٝ٘ٛدِثؼتٍی ٞا ت ٝؿىُ فضٛیت یا ٛٞاداسی ٘ؼثت ت ٝحضب ،ػاصٔاٖ  ٚا٘دٕٗ
ٕ٘ٛد ٔییاتذ ٕٞ ٚیٗ دِثؼتٍی فشد ،تافث ٔیؿٛد و ٝسأیدٙٞذٚ ،ٜفاداسیٞای ٌشٞٚی سا
خا٘ـیٗ لضاٚت ػیاػی وٙذ .دس ایٗ كٛست فشد تا فىش خٛد سأی ٕ٘یدٞذ؛ تّىٝ
اػتا٘ذاسدٞای دٚػتاٖٕٞ ،ىاساٖ  ٚعثم ٝاػت و ٝا ٚسا سإٙٞایی ٔیوٙٙذ تا ت ٝچ ٝوؼی سأی
دٞذ (ٞا٘تیٍت.)152:1370،ٖٛ
افشاد تشاػاع فالیمی و ٝت ٝاحضاب داس٘ذ ،ت ٝتش٘أٞٝا  ٚوا٘ذیذاٞای احضاب سأی
ٔیدٙٞذٔ .قٕٛالً ایٗ ٚاتؼتٍی حضتی اص دٚساٖ ٘ٛخٛا٘ی دس فشد تٚ ٝخٛد ٔیآیذ  ٚافشاد ایٗ
ٛٞیت سا اغّة دس ػشاػش ص٘ذٌیؿاٖ حفؼ ٔیوٙٙذ .اص ایٗس ٚدس تیـتش وـٛسٞای كٙقتی
پیـشفت ٚ ٝچٙذ حضتی ایٗ أش اثشی تؼضا تش سفتاس ا٘تخاتاتی ؿٟش٘ٚذاٖ داسد (ٌالبچی،
.)151:1384
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دس ایشاٖ فقاِیت ٞای حضتی چٙذاٖ سایح ٘یؼت  ٚدس فٛم ت ٝخای آٖ،
خٙاحتٙذیٞای ػیاػی اػت ؤ ٝغشح ٔیتاؿذ .تٕٞ ٝیٗ دِیُ ٘ؾشیٝی ٛٞیت حضتی سا ،تٝ
ػغح خٙاحی استماء دادٜایٓ تا تتٛاٖ ایٗ ٘ؾشی ٝسا دس ٔٛسد ایشاٖ ت ٝواس تشد .خٙاحٞای
ػیاػی دس ایشاٖ سا ٔیتٛاٖ ت ٝد ٚخٙاح اكٌَٛشایی  ٚاكالحعّثی تمؼیٓ وشد .اكٌَٛشایی
ت ٝوؼا٘ی اعالق ٔیؿٛد و ٝت ٝچٟاس اكُ پایثٙذ تاؿٙذ :ا ،َٚافتماد  ٚاِضاْ ت ٝاػالْ؛ د،ْٚ
افتماد ت ٝاكُ ٚالیت فمیٝ؛ ػ ،ْٛافتماد ت ٝخٕٟٛسی اػالٔی؛ چٟاسْ ،پیشٚی اص خظ ٚ
ػیشٜی أاْ خٕیٙی(س .)ٜاِٛٚیت تخـی ت ٝآسٔاٖٞای حضشت أاْ  ٚا٘مالب اػالٔی،
تشخیح ٕٞیـٍی اكٌَٛشایی اػت (ؿفیقیفش.)18:1386 ،
دس خٙاح اكالحعّثی ،اكِٛی ٕٞچ ٖٛتٛػقٝی ػیاػی ،سفـ ٔٛا٘ـ حضٛس
تأثیشٌزاس احضاب دس ػاخت ػیاػی وـٛس ،دفاؿ اص حمٛق ؿٟش٘ٚذی ،تمٛیت خأقٝی
ٔذ٘ی ،تاال تشدٖ ٔـاسوت ػیاػی ،تٙؾصدایی دس فشكٝی ػیاػت خاسخی ،آصادی تیاٖ ٚ
آصادی ا٘ذیـٔ ،ٝشدْػاالسی دیٙی ،تؼظ ٌفتٕاٖ لاٌٖ٘ٛشایی ٔذ٘ؾش لشاس داسد ( اثٙیفـشی،
)38:1386؛ تٙاتشایٗ ٔٙؾٛس اص خٙاحٞای ػیاػی ،د ٚتفىش اكٌَٛشایی  ٚاكالحعّثی اػت.

دادهها و اطالعات

 پظٞٚؾ حاضش ت ٝكٛست ٔیذا٘ی كٛست ٌشفت ٝاػت  ٚدادٜٞا  ٚاعالفات آٖ اصیه پشػؾ٘أٝی ٌ 10ضیٝٙای ت ٝدػت آٔذ ٜاػت.
 پاػخ ت ٝػؤاالت پشػؾ٘أ ،ٝت ٝكٛست تؼتٌ 5 ٚ ٝضیٝٙای ٔغشح ؿذ ٜاػت .ایٌٗ 5ضی ٝٙفثاستٙذ اص:
خیّی صیاد ،صیادٔ ،تٛػظ وٓ ،خیّی وٓ.
 ػؤاالت پشػؾ٘أ ٝتشاػاع ػ٘ ٝؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ ،ا٘تخاب فمالیی ٚٛٞیت حضتی -خٙاحی تٙؾیٓ ؿذ ٜاػت.
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 خأقٝی آٔاسی ٔشتٛط ت ٝؿٟش اكفٟاٖ  ٚتٕأی ٔٙاعك آٖ ٔیتاؿذ. تقذاد  120پشػؾ ٘أ ٝتٟیٌ ٝشدیذ ،و ٝت ٝافشاد ٔشتثظ اسائ ٝؿذ؛ و ٝدس ٔدٕٛؿ تٝ 100پشػؾ٘أ ،ٝپاػخ داد ٜؿذ .تٙاتشایٗ خأقٝی آٔاسی٘ 100،فش ٔیتاؿذ.
تحلیل توصیفی دادهها

هشخصات کلی پاسخدٌّذگاى
جٌس :افشاد پاػخدٙٞذ ٜت ٝپشػؾ٘أ ،ٝت ٝدٌ ٚشٔ ٜٚشد  ٚصٖ تمؼیٓ ٔیؿ٘ٛذ.
سي :تِ ٝحاػ ػٙی ،افشاد اص  18تا تاالتش اص  56ػاَ سا ؿأُ ٔیؿٛد .خضئیات آٖ تٝ
كٛست صیش ٔیتاؿذ .تیـتش افشاد دس ٌش ٜٚػٙی  18تا  25ػاَ لشاس داس٘ذ (39
دسكذ).

تحصیالت :اص حیث تحلیالت ،افشاد ت ٝػ ٝدػت ،ٝصیش دیپّٓ  ٚدیپّٓ ،فٛقدیپّٓ ٚ
ِیؼا٘غ ،فٛقِیؼا٘غ  ٚتاالتش تمؼیٓ ٔیؿ٘ٛذ .تیـتش پاػخٍٛیاٖ ( 46دسكذ) داسای
تحلیالت فٛقدیپّٓ ِ ٚیؼا٘غ تٛدٜا٘ذ؛ خضئیات آٖ ت ٝؿشح صیش ٔیتاؿذ.
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ًوَدار سي پاسخگَیاى

ًوَدار تحصیالت پاسخگَیاى
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گسینههای انتخاب

دس پاػخ ت ٝپشػؾ أ ،َٚثٙی تش ایٙى" ٝتا چ ٝا٘ذاص ٜا٘تخاتات سا ٚؽیفٝی ؿشفی
ٔیدا٘یذ؟"  44دسكذ اص افشادٌ ،ضیٞٝٙای خیّی صیاد  ٚصیاد سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
دس ساتغ ٝتا پشػؾ دٔ ،ْٚثٙی تش ایٙى" ٝتا چ ٝا٘ذاص ٜا٘تخاتات سا افٕاَ حك
ؿٟش٘ٚذی ٔیدا٘یذ؟"  63دسكذ اص افشادٌ ،ضیٞٝٙای خیّی صیاد  ٚصیاد سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
دس پشػؾ ػ ،ْٛاص افشاد پشػیذ ٜؿذ ٜاػت و" ٝدس ٌضیٙؾ وا٘ذیذای ٔٛسد٘ؾش دس
ا٘تخاتاتٔ ،الن ؿٙاخت وأُ اص ٚیٔ ،ذ٘ؾش ؿٕاػت 73 ".دسكذ اص افشادٌ ،ضیٞٝٙای
خیّی صیاد  ٚصیاد سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
دس پاػخ ت ٝپشػؾ چٟاسْ ٔثٙی تش ایٙى" ٝتمیذ  ٚاِتضاْ وأُ تٔ ٝثا٘ی افتمادی ٚ
تاٚسٞای دیٙی و ٝصیشػاخت حىٔٛت سا تـىیُ ٔیدٞذ ،فأُ ا٘تخاب ٌ ٚضیٙؾ وا٘ذیذای
ٔٛسد٘ؾش ؿٕاػت 54 ".دسكذ اص افشادٌ ،ضیٞٝٙای خیّی صیاد  ٚصیاد سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
دس پشػؾ پٙدٓ ،اص افشاد پشػیذ ٜؿذ ٜاػت و" ٝاص وا٘ذیذای ٔٛسد٘ؾشتاٖ ا٘تؾاس
داسیذ دس ساػتای سفـ ٘اسػاییٞای اختٕافی ،ػیاػی  ٚالتلادی تالؽ وٙذ 90 ".دسكذ اص
افشادٌ ،ضیٞٝٙای خیّی صیاد  ٚصیاد سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
دس پشػؾ ؿـٓ ،اص افشاد پشػیذ ٜؿذ ٜاػت و" ٝتش٘أٞٝای افالْ ؿذ ٜتٛػظ
ٌشٜٞٚا  ٚخٙاحٞای ػیاػیٔ ،ثٙای ؿٙاخت ٌضیٝٙی ٔٙاػة خٟت ا٘تخاب ٕ٘ایٙذٜی
ٔٛسد٘ؾشتاٖ ٔیتاؿذ 37 ".دسكذ اص افشادٌ ،ضیٞٝٙای خیّی صیاد  ٚصیاد سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
دس پشػؾ ٞفتٓ ،دس ساتغ ٝتا ایٙى" ٝتا چٔ ٝیضاٖ تٕایُ داسیذ و ٝوا٘ذیذای ؿٕا ٔزٞثی ٚ
ا٘مالتی تاؿذ؟"  30دسكذ اص افشادٌ ،ضیٞٝٙای خیّی صیاد  ٚصیاد سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
دس پشػؾ ٞـتٓ ،دس ساتغ ٝتا ایٙى" ٝپاػذاؿت ٔٙافـ ّٔی ،كشف٘ؾش اص تش٘أٞٝا ٚ
خثٟٝتٙذیٞای ػیاػی ،فأُ ٔؤثش خٟت ا٘تخاب ٕ٘ایٙذٜی ٔٛسد٘ؾش ؿٕاػت 70 ".دسكذ
اص افشادٌ ،ضیٞٝٙای خیّی صیاد  ٚصیاد سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
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دس پشػؾ ٘ ،ٟٓاص افشاد پشػیذ ٜؿذ ٜاػت ؤ" ٝیضاٖ ٕٞؼٛیی تش٘أٞٝای وا٘ذیذای
ٔٛسد ٘ؾشتاٖ ،تا اٞذاف دِٚت تا چ ٝا٘ذاص ٜتش ٌضیٙؾ  ٚا٘تخاب ؿٕا تأثیش داسد؟"  38اص
افشادٌ ،ضیٞٝٙای خیّی صیاد  ٚصیاد سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
دس پشػؾ د ،ٓٞدس ساتغ ٝتا ایٙى" ٝپیٌیشی  ٚتحمك آسٔاٖٞای ا٘مالب اػالٔی ٚ
پافـاسی تش اخشای ٔثا٘ی دیٙی ،اص وا٘ذیذای ٔٛسد٘ؾش دس كٛست ٌضیٙؾ ا٘تؾاس ٔیسٚد".
 44دسكذ اص افشادٌ ،ضیٞٝٙای خیّی صیاد  ٚصیاد سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
آزمون فرضیهها

ٕ٘ٛداس صیش ٔیاٍ٘یٗ فشضیٞٝا سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ٘ .ؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی تیـتش اص د٘ ٚؾشیٝی
دیٍش ،تا سفتاس ا٘تخاتاتی افشاد ساتغ ٝداسد٘ .ؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ ٘یض تا اختالف وٕی

وظریه اوتخاب Series1,

عقالیی3.64 ,

ًظریِ ایذئَلَشی Series1,

هسلط3.49 ,

ًظریِ َّیت Series1,

ًوَدار هیاًگیي کلی فرضیِّا

حسبی-جٌاحی3.12 ,

٘ؼثت ت٘ ٝؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی دس ستثٝی د ْٚلشاس داسد.
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آزمون فرضیهها براساس جنسیت

خذ َٚصیش ٔیاٍ٘یٗ فشضیٞٝا سا دس تیٗ ص٘اٖ ٔ ٚشداٖ ٘ـاٖ ٔیدٞذٕٞ .اٖعٛس ؤ ٝـاٞذٜ
ٔیؿٛد ،دس تیٗ ص٘اٖ ٔمذاس ٔیاٍ٘یٗ تشای فشضیٝی ا٘( َٚؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ) تاالتش ٚ
تشای ٔشداٖ ،فشضیٝی د٘( ْٚؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی) تاالتش تٛد ٜاػت .پغ تٙاتشایٗ ٘ؾشیٝی
ایذئِٛٛطی ٔؼّظٕٞ ،خٛا٘ی تیـتشی تا سفتاس ا٘تخاتاتی ص٘اٖ داسا ٔیتاؿذ ٘ ٚؾشیٝی ا٘تخاب
فمالیی تا سفتاس ا٘تخاتاتی ٔشداٖ ٕٞاٍٙٞی داسد٘ .ؾشیٝی ٛٞیت حضتی -خٙاحی دس ٞش دٚ
ٌش ٜٚخٙؼی ،اص ٞش د٘ ٚؾشیٝی دیٍش پاییٗتش تٛد ٜاػت  ٚدس ا٘تخاب آخش لشاس ٌشفتٝ
اػت.
جذٍل هیاًگیي فرضیِّا بِ تفکیک جٌسیت
ًظریِ َّیت حسبی -جٌاحی

ًظریِ اًتخاب عقالیی

ًظریِ ایذئَلَشی هسلط

جٌسیت

3.08

3.53

3.60

زى

3.15

3.70

3.43

هرد

آزمون فرضیهها براساس سه گروه سنی

خذ َٚصیش ٔیاٍ٘یٗ فشضیٞٝا سا دس ػٌ ٝش ٜٚػٙی ٘ـاٖ ٔیدٞذٕٞ .اٖعٛس ؤ ٝـاٞذٜ
ٔیؿٛد دس ٌش ٜٚػٙی وٕتش اص  30ػأَ ،مذاس ٔیاٍ٘یٗ تشای فشضیٝی د٘( ْٚؾشیٝی ا٘تخاب
فمالیی) تاالتش تٛد ٜاػت .دس ٌش ٜٚػٙی  30تا  50ػاَ ،فشضیٝی ا٘( َٚؾشیٝی ایذئِٛٛطی
ٔؼّظ)  ٚدس ٌش ٜٚػٙی تاالتش اص  50ػاَ ،فشضیٝی د٘( ْٚؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی) تاالتش
تٛد ٜاػت .تٙاتشایٗ ٘ؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ ،تا سفتاس ا٘تخاتاتی ٌش ٜٚػٙی  30تا  50ػاَ
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ٕٞخٛا٘ی داسد ٘ ٚؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی تا سفتاس ا٘تخاتاتی ،دٌ ٚش ٜٚػٙی دیٍش ٕٞخٛا٘ی
داسد؛ دس ٞش ػٌ ٝش ٜٚػٙی٘ ،ؾشیٛٞ ٝیت حضتی -خٙاحی ،ا٘تخاب آخش تٛد ٜاػت.
جذٍل هیاًگیي فرضیِّا بِ تفکیک سي
ًظریِ َّیت حسبی-
جٌاحی

ًظریِ اًتخاب عقالیی

ًظریِ ایذئَلَشی
هسلط

سي

3.09

3.67

3.48

کوتر از  33سال

3.16

3.51

3.58

 30تا  50سال

3.15

3.79

3.32

بیشتر از  50سال

آزمون فرضیهها براساس سه گروه تحصیلی

خذ َٚصیش ٔیاٍ٘یٗ فشضیٞٝا سا دس ػٌ ٝش ٜٚتحلیّی ٘ـاٖ ٔیدٞذٕٞ .اٖعٛس ؤ ٝـاٞذٜ
ٔیؿٛد ،دس ٌش ٜٚتحلیالت صیشدیپّٓ  ٚدیپّٓٔ ،مذاس ٔیاٍ٘یٗ تشای فشضیٝی ا٘( َٚؾشیٝی
ایذئِٛٛطی ٔؼّظ) تاالتش تٛد ٜاػت .دس ٌش ٜٚفٛقدیپّٓ ِ ٚیؼا٘غ ،فشضیٝی د٘( ْٚؾشیٝی
ا٘تخاب فمالیی)  ٚدس ٌش ٜٚفٛقِیؼا٘غ  ٚتاالتش ،فشضیٝی د٘( ْٚؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی)
تاالتش تٛد ٜاػت٘ .ؾشیٝی ٛٞیت حضتی -خٙاحی دس ٞیچیه اص ٌشٜٞٚای تحلیّی ،خایٍاٜ
ا َٚسا ٘ذاؿت ٝاػت .تٙاتشایٗ ٘ؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ تا سفتاس ا٘تخاتاتی ٌش ٜٚتحلیّی
دیپّٓ  ٚصیشدیپّٓ ٕٞخٛا٘ی داسد ٘ ٚؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی تا سفتاس ا٘تخاتاتی افشادی وٝ
تحلیالت تاالتش اص دیپّٓ داس٘ذٕٞ ،اٍٙٞی داسد.
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جذٍل هیاًگیي فرضیِّا بِ تفکیک تحصیالت
ًظریِ َّیت
ًظریِ اًتخاب عقالیی

ًظریِ ایذئَلَشی هسلط

تحصیالت

حسبی -جٌاحی
2.98

3.25

3.37

زیردیپلن ٍ دیپلن

3.17

3.80

3.67

فَقدیپلن ٍ لیساًس

3.21

3.87

3.30

فَقلیساًس ٍ باالتر

نتیجهگیری

دس ایٗ ٔماِ ٝتحّیُ سفتاس ا٘تخاتاتی ؿٟش٘ٚذاٖ ؿٟش اكفٟاٖ ،پیؾ اص ا٘تخاتات ٕٟ٘یٗ دٚسٜی
ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی ،تا اػتفاد ٜاص سٚؽ پشػـٍشی ٔٛسد اسصیاتی لشاس داد ٜؿذ .ػٝ
فشضیٝی اكّی یقٙی ٘ؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ٘ ،ؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی ٘ ٚؾشیٝی ٛٞیت
حضتی -خٙاحی ،تشای تقییٗ سفتاس ا٘تخاتاتی ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس ٌشفت ٝؿذ ٜاػت٘ .تایح تٝ
دػت آٔذ ٜاص خأقٝی آٔاسی٘ ،ـاٖدٙٞذٜی آٖ اػت و٘ ٝؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی ،تیـتشیٗ
ٕٞاٍٙٞی سا تا سفتاس ا٘تخاتاتی ؿٟش٘ٚذاٖ ؿٟش اكفٟاٖ داسا ٔیتاؿذٕٞ .چٙیٗ ٘ؾشیٝی
ایذئِٛٛطی ٔؼّظ ،تا اختالف وٕی ٘ؼثت ت٘ ٝؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی دس خایٍا ٜد ْٚلشاس
داسد .أا ٘ؾشیٝی ٛٞیت حضتی -خٙاحی وٕتشیٗ ٘ضدیىی سا تا سفتاس ا٘تخاتاتی ٔشدْ ایٗ ؿٟش
داسا ٔیتاؿذٔ .یتٛاٖ دِیُ ایٗ أش سا ،دس ٘اواسآٔذی احضاب  ٚخٙاحٞای ػیاػی دس
خّة٘ؾش  ٚخٛاػتٞٝای ؿٟش٘ٚذاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تیافتٕادی ٔشدْ ٘ؼثت ت ٝاحضاب ٚ
خٙاحٞای ػیاػی و ٝسیـٝی تاسیخی داسدٔ ،ـاٞذٕٛ٘ ٜد .دِیُ ایٙى ٝسفتاس ا٘تخاتاتی
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ؿٟش٘ٚذاٖ ؿٟش اكفٟاٖ تا ٘ؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی ٕٞخٛا٘ی داسد سا ٔیتٛاٖ ریُ د ٚفأُ
ت ٝتشسػی ٘ـؼت :اِٚیٗ فأُ ،تٛػقٝی التلادی  ٚفشایٙذ تثذیُ ؿذٖ ثشٚت ت ٝاسصؽ دس
خأق ٝاػت و ٝفٕذتاً اص پایاٖ دٚساٖ ٞـت ػاِ ٝخ ًٙتحٕیّی  ٚآغاص دٚساٖ ػاص٘ذٌی سٚ
ت ٝفض٘ٚی ٟ٘اد .تا احؼاع ضشٚست اٞتٕاْ ت ٝتاصػاصی وـٛس  ٚدس ٘تید ٝتٛخٔ ٝضافف تٝ
ٔقیاسٞایی ٕٞچ ٖٛتخلق ٚ ،تا تثذیُ ؿذٖ ٔادیات  ٚثشٚت ت ٝاسصؽ ،وٓسً٘ ؿذٖ
اسصؽٞای ٔقٛٙی  ٚایذئِٛٛطیىی دس ٔیاٖ تشخی اص افضای خأق ٝت ٝد٘ثاَ آٔذ .ایٗ تحَٛ
افشاد سا ٚاداؿت تا تیؾ اص آ٘ى ٝخٕقی تیا٘ذیـٙذٙٔ ،افـ خٛد سا دس اِٛٚیت لشاس دٙٞذ  ٚدس
فشكٞ ٝای ٌضیٙؾ ػیاػی ٘یض تشاػاع ػٛد  ٚصیاٖ فُٕ وٙٙذ .دٔٚیٗ فأُ (و ٝتٛ٘ ٝفی
تا ٔم ِٝٛپیؾ دس استثاط اػت) سا ٔیتٛاٖ ت ٝسؿذ ٔیضاٖ تحلیالت دس خأقٔ ٝشتٛط
دا٘ؼت .اص آ٘دا و ٝاحشاص پؼت ٞای ٔذیشیتی دس دػتٍا ٜتٛسٚوشاػی وـٛس ٔٛٙط ت ٝداؿتٗ
ٔذاسن ٔـخق تحلیّی ٌشدیذ ،تأٔیٗ تؼتشٞا  ٚأىا٘ات ٔٙاػة خٟت تشآٚسدٖ چٙیٗ
٘یاصی دس دػتٛس واس لشاس ٌش فت؛ ت ٝعٛسی ؤ ٝؤػؼاتی ٕٞچ ٖٛدا٘ـٍا ٜآصاد  ٚپیاْ٘ٛس دس
وٙاس ػیؼتٓ ٔتذا َٚدِٚتی دس صٔیٝٙی خزب دا٘ـد ٛتأػیغ ؿذ .دا٘ؾآٔٛختٍاٖ چٙیٗ
ٔؤػؼاتی ٔتٙاػة تا ػغح تحلیُ خٛد ،تٛٙؿ ٔحؼٛػی دس ٘یاصٞا  ٚخٛاػتٞٝای خٛد دس
لیاع تا ٘ؼُ پیـیٗ ٔییافتٙذ و ٝت ٝعٛس حتٓ دس ٘ٛؿ ٌضیٙؾٞای ػیاػی ایٗ خٕـ تٝ
ؿذت اثشٌزاس تٛد.
سفتاس ا٘تخاتاتی ؿٟش٘ٚذاٖ ،تشاػاع تفىیهٞای خٙؼی ،ػٙی ٔ ٚیضاٖ تحلیالت
ٔتفاٚت اػت .تشاػاع تفىیه خٙؼی٘ ،ؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ دس تیٗ ص٘اٖ ،تیـتشیٗ
ٕٞاٍٙٞی سا تا سفتاس ا٘تخاتاتی آٟ٘ا دس ؿٟش اكفٟاٖ داسدِٚ .ی دس تیٗ ٔشداٖ٘ ،ؾشیٝی
ا٘تخاب فمالیی ،تیـتشیٗ ٕٞاٍٙٞی سا تا سفتاس ا٘تخاتاتی آٟ٘ا داسا ٔیتاؿذ .تش ایٗ اػاع ٚ
اص آ٘دا و ٝایذئِٛٛطی ٔؼّظ ،دس خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٔاٞیتی اػالٔی داسدٔ ،یتٛاٖ دِیُ
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ٕٞاٍٙٞی سفتاس ا٘تخاتاتی ص٘اٖ ؿٟش اكفٟاٖ تا ایذئِٛٛطی ٔؼّظ سا ،دس ٔزٞثی تٛدٖ ٚ
ٔحافؾٝواس تٛدٖ آٟ٘ا ٘ؼثت تٔ ٝشداٖ خؼتد ٛوشد.
تشاػاع تفىیه ػٙی ،دس ٌش ٜٚػٙی وٕتش اص  30ػاَ ٕٞ ٚچٙیٗ تیـتش اص  50ػاَ،
٘ؾشی ٝا٘تخاب فمالیی ٘ؼثت ت ٝد٘ ٚؾشیٝی دیٍش ،دس ٔشتثٝی تاالتشی لشاس داسد .أا دس
ٌش ٜٚػٙی  30تا  50ػاَ ،سفتاس ا٘تخاتاتی دس ایٗ ٌش ٜٚػٙی ،ت٘ ٝؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ،
٘ضدیهتش ٔیتاؿذ.
تشاػاع تفىیه ٔیضاٖ تحلیالت ،دس افشادی و ٝتحلیالتؿاٖ صیشدیپّٓ  ٚدیپّٓ
ٔیتاؿذ٘ ،ؾشیٝی ایذئِٛٛطی ٔؼّظ تا سفتاس ا٘تخاتاتی آ٘اٖ ٕٞخٛا٘ی داسد .أا دس افشادی وٝ
تحلیالت آ٘اٖ تاالتش اص دیپّٓ اػت٘ ،ؾشیٝی ا٘تخاب فمالیی تیـتشیٗ ٕٞاٍٙٞی سا تا سفتاس
ا٘تخاتاتی آ٘اٖ داسا ٔیتاؿذ .فّت ایٗ أش سا ٔیتٛاٖ دس ایٗ فأُ خؼتد ٛوشد و ،ٝافشاد تا
تحلیالت تاالتش اص دیپّٓ ،خضء عثمٝی ٔتٛػظ خذیذ ٔیتاؿٙذ .عثمٝی ٔتٛػظ خذیذ تٝ
تٕأی افشاد تحلیُوشدٜی یه خأقٌ ٝفتٔ ٝیؿٛد ،و ٝواس فىشی ا٘داْ ٔیدٙٞذ .ایٗ عثمٝ
ؿأُ واسٔٙذاٖ ،پضؿىاٖٚ ،والٔ ،ذیشاٖٟٙٔ ،ذػاٖ ٔ ...ٚیتاؿذ .دس خٛأـ دس حاَ تٛػقٝ
ایٗ عثم ٝتِ ٝحاػ تٛإ٘ٙذیٞای خاف خٛد ا٘تؾاس ایفای ٘مؾ پشسٍ٘ی دس فشكٞٝای
تلٕیٌٓیشی وـٛس داسد  ٚتٕٞ ٝیٗ خاعش تشاػاع ٔٙافـ خٛد فُٕ ٔیوٙذ .پشٚاضح اػت
و ٝافشاد ایٗ عثم ،ٝت ٝا٘تخاتی دػت ٔیص٘ٙذ و ٝدس آٖ تیـتشیٗ ػٛد سا تشای عثمٝی خٛد
دس پی داؿت ٝتاؿذ.
تٙاتشایٗ تش حؼة ایٙى ٝچٌ ٝش ٜٚخٙؼیتی ،ػٙی  ٚتحلیالتی دس ا٘تخاتات ،تیـتشیٗ
ٔـاسوت سا داؿت ٝتاؿٙذ٘ ،تایح ا٘تخاتات ٔیتٛا٘ذ تغییش ٕ٘ایذ.
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