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 چکیده

در  محلی گرایی، مدیریت شهری متحول شده است و شهرها برای رفاه و آسایش بیشتر شهروندان مدیریت می شوند. لذاامروزه 

ساختارها  می تواند، به عنوان یک استراتژی با هدف تفویض قدرت و منابع به مدیران محلی و به دور از کنترل مرکزی استان تهران

دموکراتیک را ایجاد نموده تا در چهارچوب توافق شده میان حکومت مرکزی و محلی به حداقلی از  ی هو جوامع محل

در سطح  شوراهای شهر به عنوان یک عنصر از مدیریت شهری در اداره شهرهاد. های سیاسی رسیاستانداردهای ملی و اولویت

ی شواریی در فرآیند گیر مساختار نظام تصمی پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی محلی نقش مهمی بر عهده گرفته است.

جامعه آماری ، پیمایشی تدوین شده است -تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی -مدیریت شهری شهر تهران با روش توصیفی

ی اه بمورد مطالعه شامل کارشناسان و متخصصان صاحب نظر در حوزه مورد مطالعه بوده است. جهت بررسی اثرگذارترین آسی

یی چون؛ ها بی شورایی در فرآیند مدیریت شهری از تکنیک دیمتل بهره گرفته شده است. آسیگیر مساختار نظام تصمی موجود

از  عدم تناسب بین اختیارات و وظایف شوراهاهای قانونی و اجرایی برای تحقق بخشی مدیریت یکپارچه و عدم وجود ظرفیت

برای ارزیابی فرضیات  ی در فرآیند مدیریت شهری شهر تهران می باشند.گیر متصمی ی تهدید کننده ساختار نظامها بعمده آسی

، عادی قوانین و اساسی قانون در ابهام و تحقیق از آزمون کای اسکوئر و کرامر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ بین ضعف

-شهرداری و آسیب مدیریت با شهری مدیریت دوگانگیبین ، کم توجهی به مصوبات و جایگاه قانونی شوراهای اسالمی شهربین 

 گیری شورای اسالمی شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.های ساختار نظام تصمیم
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 همدقم

 و رادیاپ رهش کی دناوتب ات دنهدب رارق رظن دم ار رهش کی رد دوجوم داعبا یمامت دیاب نیصصختم و نازیر همانرب
 یامت زا رثاتم اهرهش نیا رد نانکاس یگدنز اریز .(Jacqueline.2016:33)دنزاس مهارف نآ نانکاس یمامت یارب ماوداب
 درکراک ،هزادنا ،اذل .(Fiona Ferbrache.et al. 2017:2)دشاب یم یطیحم تسیز و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا

 دشر زا دیدج یاه سایقم یریگ لکش و ینیشنرهش یعیرس دشر هارمه هب (Shona, et al. 2017: 27) اهرهش شقن و
 هدرک ور هبور ینیون یاه شلاچ و اه یگدیچیپ اب ار یرهش عماوج و اهرهش ،ریخا یاه ههد یط یرهش هعسوت و
 اب اهنآ لح ناکما هک دنتسه نآ زا رتارف ،هدیچیپ یرهش تالکشم و اه شلاچ نیا .(4398 ،ناراکمه و روپ یلق)تسا
 ار ییاورمکح شرگن هب یتموکح هاگن زا یمیاداراپ رییغت هب رجنم لماع نیا اذل .دشاب هتشاد دوجو تلود هلخادم
 مصمصت رد رهش هعسوت نارگشنک یمامت تکراشم ،یرهش ییاورمکح هاگدید یاه یگژیو نیرتمهم زا .دش بجوم
 تکراشم نیا .( 2298:72 ،یدمحم رون و این یلکوت)درمشرب ناوت یم ار تراظن و هرادا ،ارجا ،یریگ میمصت ،یزاس
 ضیوفت ای لاقتنا هب ینلیدنار هاگدید زا ییادز زکرمت موهفم .تسا ییادز زکرمت مزلتسم رهش هعسوت رد یناگمه
 یلحم تاماقم هب یزکرم تلود تاماقم فرط زا تیریدم ای و یریگمیمصت ،یزیر همانرب یاه هنیمز رد تارایتخا
 یاهتیلوئسم و فیاظو ماجنا ،یریگ میمصت رایتخا لاقتنا تروص هب ار ییادززکرمت نیرگ و زنیلاک .تسا هدش فیرعت
 ،یلحم ییارجا یاهدحاو ،یلحم یاه تموکح ریظن یطیحم یاهدحاو هب یتلود شخب رد عبانم زا هدافتسا و یتیریدم
 نیا زکرمت مدع موهفم یلصا یانبم و اوتحم .(Miller,2002:3) دنناد یم یلحم یاه نامزاس و یصصخت یاه ناگرا
 ار دوخ هب صوصخم روما ات دوش هداد تیلوئسم ،دراد رارق رتگرزب هعماج لخاد رد هک یناسنا هعماج کی هب هک تسا
 یریگ لکش بجوم ،زکرمتم تموکح زا ییادززکرمت نیاربانب .(758: 0398 ،درف میرک و نایرتشا).دنک هرادا ًاامیقتسم
 یاهاروش یریگ لکش اب ناریا رد و دش زاغآ 5138 ههد زا ناهج حطس رد رییغت نیا .دش دهاوخ یتکراشم تیریدم
 موهفم رد یتکراشم تیریدم .(72 :2298 ،یدمحم رون و این یلکوت ).دیدرگ حرطم المع 2298 لاس رد یمالسا
 و یتنس تاررقم و یفرع لوصا نیرتراد هشیر زا اروش .دریگ یم رارق هدافتسا دروم تروشم و اروش ناونع هب یمالسا
 ییارجا داهن کی ناونع هب اروش موهفم .(3: 8198 ،غلبم )تسا یعمج یگدنز رد ینالقع یاه هویش نیرتزراب زا
 و تکراشم موهفم ود رب دوخ اروش داهن هاگدید نیا زا .تسا نیون یتعنص هعماج یاهدمایپ زا مدرم بختنم
 قیرط زا یرهش هعسوت یاه همانرب یعیرس درب شیپ نآ یلصا فده و .(08:6298 ،یناریا)دراد هیکت ییادززکرمت
 و اهیگژیو نامه ،نارهت صخالاب و ناریا اهرهشنالک رد تیریدم راتخاس لمع رد اذل .تسا مدرم تکراشم و یراکمه
 الاب زا ،یشخب ،زکرمتم ،یتکراشمریغ ینعی روشک یرهش تیریدم نالک ماظن یتسینردم هبش یراتخاس یاه تیدودحم
 راتخاس یوگلا یریذپ فاطعنا مدع ،رهش ییاضف نامزاس اب یتیریدم راتخاس بتارم هلسلس قابطنا مدع ،نییاپ هب

 .تسا لوحت ربارب رد راتخاس یرادیاپ ،تیاهن رد و ینامزاس نورد یهورگ یاه تیلاعف رد تکراشم هنیمز رد ینامزاس
 تیریدم کی یاه یگژیو ،رهش یمالسا یاهاروش یریگ لکش مغر هب نارهت یرهش تیریدم راتخاس ،رگید ترابع هب
 و یادرهش ،اروش نایم کیناگرا طابترا ،ماظن نیا رد هک یروط هب .درادن ار کیتارکومد و نردم یتکراشم -یلحم
 تیلاعف زا (لاس68 دودح)هرود راهچ تشذگ زا دعب دوجو نیا اب .(83 :2198 ،یمراص و ینف)دوش یمن هدید نادنرهش
 هتفرگن تروص نارهت رهشنالک تیریدم رد مهم داهن نیا درکلمع زا یعماج یبایزرا اذل درذگ یم یمالسا یاهاروش
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 تخانش مدع بجوم یرهش تیریدم دنیارف رد یمالسا یاهاروش یریگ میمصت هوحن راتخاس و یبایزرا دوبن .تسا
 تیوقت هب و هدیدرگ تخانش شیازفا ثعاب دناوت یم اتسار نیا رد مادقا اذل ،دش دهاوخ اهنآ فعض و توق طاقن قیقد
 تروص تاعلاطم رورم اب .دیامن کمک نارهت رهشنالک نزاوتم هعسوت و نیناوق یاتسار رد داهن نیا بولطم درکلمع
 هتفرگ تروص هنیمز نیا رد یناوارف یاه شهوژپ هک تفگ ناوت یم ناریا رد اهاروش و یلحم تموکح هرابرد هتفرگ
 ،دنا هدش اهاروش هبرجت تیقفوم مدع بجوم هک یلماوع و لیالد ییاسانش هب اهنآ قافتا هب بیرق تیرثکا هک
 اهنآ ریثأت و یلحم یاه تموکح دروم رد تاعلاطم رتشیب ًاالوصا ،یجراخ تاقیقحت تاعلاطم یبایزرا رد .دنا هتخادرپ
 هب اذل .(33: 0398 ،درف میرک و نایرتشا) تسا هدوب ییوگخساپ و تیفافش ،یشخبرثا ،ییاراک دننام ییاهریغتم رب
 لیذ رد اه نآ یاهدروآ تسد و هنیمز نیا رد هتفرگ تروص تاعلاطم زا ییاه هنومن هب موهفم نیا رتهب تخانش روظنم
 .تسا هدش هراشا

 قیقحت هنیشیپ :1لودج
 جیاتن نیققحم
 یخودرمدیون
 (3298)یناحور

 نیلوا رد دیاب یمالـسا یاهاروش هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب و ،هتخادرپ نارهت رهش یاروش یسررب هب "نارهت رهش یاروش هعومجم یسررب "ناونع اب یا هلاقم رد
 هیاس رد ،اهرهش یمالسا تیریدم هک تسا دقتعم یو .دـنروآ تـسدهـب رهـش کـی یمالـسا یاـه یـگژیو زا یعماـج و لـماک تخانش ،دوخ تیریدم ماگ
 .تسا لوـصح لباق شیاسآ و تینما ،یداصتقا تلادع ،یعامتجا تلادع

 یخیرات ریس و اهاروش هب طوبرم نیناوق یاهعلاطم هب "یمالـسا بالـقنا اـت تیطورـشم بالـقنا زا نارـیا قوـقح رد اهاروـش هـبرجت "ناونع اب یا هلاقم رد (3298)داژن یسیره
 هبرجت زا ناریا رد یرادا زکرمت مدع هکهدیسر هجیتن نیا هب و ،هتخادرپ نوناق بیوصت ناـمز رد زور نآ هـعماج یخیرات طیارش نتفرگ رظن رد اب و اهنآ بیوصت
 .تسا هدوبن رادروخرب یقفوم

 ییایرد ویناجیابرذآ
(6198) 

 و دنا هتخادرپ اه یرادرهش رب اهاروش لیکشت تارثا هسیاقم هب "هدابآ رهش رد اه یرادرهش یشخب رثا رب رهش یاهاروش درکلمع ریثات یسررب "ناونع اب یا هلاقم رد
 .دنا هدوب رت فیعض اهاروش یباختنا رادرهش هک نآ زج هب درادن دوجو یتوافت اروش لیکشت زا دعب و لبق اه یرادرهش یشخب رثا نیب هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب

 و ییاوقت
 (3198)ناراکمه

 ؛دنا هتخادرپ عوضوم نیا نایب هب ،روشک یرهش تیریدم ماظن رد رهش یمالسا یاهاروش ییارجا و ینوناق یاه فعض و هاگیاج رب یلیلحت :ناونع اب یقیقحت رد
 تاعالطا و صصخت ،شناد حطس هب اهاروش ینورد تالکشم .دنتسه وربور ینوریب و ینورد تالکشم اب دوخ فیاظو ماجنا تهج ،روشک یرهش یاهاروش
 تیمسر هب مدع زا یشان زین اهاروش ینوریب تالکشم زا یشخب .دوش یم طوبرم اهاروش ینامزاس تالکشم و یکیروئت ،ینوناق ،یراتخاس فعض ،اضعا یرهش
 یرهش هچراپکی تیریدم هیرظن ندش یتایلمع و ققحت مدع و اه یرادرهش تیریدم اب یرهش تیریدم یگناگود .تسا رگید یاهداهن طسوت اهاروش ندش هتخانش
 .دراد لابند هب ار اهاروش هاگیاج فیعضت لمع رد هک تسا یدراوم هلمج زا

 و یهاگشیپ
 (9398)یظعاو

 هجو رد نارهت رد دمآراک یرهش تیریدم ققحت تهج تالکشم ؛دنا هدیسر هجیتن نیاب نارهت یرهش تیریدم رد رهش یاروش یاه شلاچ ؛ناونع اب یا هلاقم رد
 مزال یاهرتسب دوبن ،نارهت رهش یاروش درکلمع زا نادنورهش عالطا مدع هب ناوت یم هدش یسانش بیسآ دراوم زا .تسا رتشیب یراتخاس هزوح تبسن هب یدرکراک
 شزومآ مدع و رهش یمالسا یاروش یاضعا داوس نازیم ،رهش یاروش ندش یسایس ،یرادرهش هب رهش یاروش یلام یگتسباو ،ینارهت نادنورهش تکراشم تهج
 .درک هراشا ...و اهنآ هب مزال یاه

 و هدازیدریوهلا
 (4398) ناراکمه

 رهش یاروش ینوناق هاگیاج (8 :هفلؤم 0 رد رهش یاروش ؛دنا هدیسر هجیتن نیاب ،ناریا رد یسایس ماظن اب رهش یاروش نیب هطبار یسانش بیسآ ؛ناونع اب یا هلاقم رد
 (4 ؛رهش یاروش یقوقح تیصخش (9 ؛رهش یاهاروش لالحنا و تیوضع وغل ،اروش ءاضعا تاباختنا (7 ؛روشک ۀعسوت یاه همانرب نیناوق و یساسا نوناق رد
 .تسا بیسآ و فعض راچد .یتلود یاه نامزاس و تارادا اب طابترا رد رهش یاهاروش لمع لالقتسا و تارایتخا (0 ؛یرادرهش -رهش یاروش یلام عبانم و هجدوب
 یفلتخم یاهریسفت دوجوم طیارش و نامز روخارف هب تسا هدش بجوم صاخ روط هب رهش یاروش و ماع روطب یمالسا یاهاروش هب یساسا نوناق مهبم درکیور
 لوصا رب ییاضق و یقوقح یاهداهن ءارآ و یتسدالاب یاهداهن یأر هب ریسفت اب هارمه یساسا نوناق مهبم درکیور .ددرگ هئارا رهش یاروش هاگیاج ۀرابرد
 .تسا هتشاذگ یفنم یریثأت رهش یاروش یادززکرمت

 و ولخرق
 (0398)ناراکمه

 رهش یمالسا یاروش :یدروم هعلاطم) ناریا رد اهرهش یمالسا یاهاروش یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یاهدرکلمع یراذگرثا یسررب ؛ناونع اب یا هلاقم رد
 درکلمع هب تبسن یرت بسانم تیعضو رد یعامتجا درکلمع هتبلا .تسا هدوب فیعض تشدرس رهش یاروش یداصتقا درکلمع ؛دنا هدیسر هجیتن نیا هب ،(تشدرس
  .تسا هتفرگ رارق شهوژپ لوبق لباق و طسوتم دح زا رتارف و دراد رارق یداصثتقا

 و یرالاس
 (6398)یوفص

 بیترت هب ،نارهت رهش یمالسا یاروش درکلمع داعبا نایم زا ؛دنا هدیسر هجیتن نیاب یدنورهش قوقح یالتعا رد رهش یمالسا یاروش داهن شقن ؛ناونع اب یقیقحت رد
 .دنتسه یدنورهش قوقح ققحت نازیم هدننک ینیب شیپ ،یرادرهش روما بیوصت و یرهش تیریدم رب تراظن ،رادرهش باختنا یاهریغتم

Peteri,2008 رد تایلام نییعت ،یراذگ نوناق هنیمز رد لالقتسا ندوب اراد ،مدرم هب ییوگخساپ ،یلحم یاهتموکح یلام نیمات نوچمه یدراوم یسررب هب یشهوژپ رد 
 .تسا هتخادرپ زکرمتم ریغ یاه تموکح

Martinez.2011 ندوب اراد زین و یناسنا عبانم تیریدم و تامدخ و الاک دیرخ ،یراذگنوناق هزوح هس رد تیحالص و رایتخا نتشاد و زکرمتمریغ یرادا ماظن یشهوژپ رد 
 تسا هداد رارق یسررب دروم ار اه تیحالص و تارایتخا نیا زا حیحص هدافتسا رد تموکح نتشاد هاگن وگخساپ یارب ییاهراکوزاس

 تیفیک هب هجوت و یدنورهش تیاضر نیمأت ،یلحم تلود یلصا فیاظو زا یکی هک درک نایب نادئورهش تیاضر رب یلحم یاه تلود ریثات ناونع اب یشهوژپ رد (0857)نسناه
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 .دوش یم یصخش یاه یدازآ و قوقح هب نارگید ضرعت زا عنام ،بسانم نیناوق عضو اب هک تسا نادنورهش یگدنز
Kocaoglu(0857)  نیرتالاب یتکراشم یسارکومد :دنا هتخادرپ هتکن نیا نایب هب تاگزوی و ریشریک :یاهرهش یقیبطت هعلاطم ،رهش یاهاروش و یسارکومد هطبار :ناونع اب یا هلاقم رد 

 یتلود ریغ یاهداهن تکراشم تسا روظنم نیا یارب رازبا نیرت یدربراک رهش یاهاروش ،دوش یم هئارا زورما کیتارکومد یاه هویش هب هک تسا یتکراشم زا لکش
 دور یم رامش هب یتکراشم یسارکومد یارب دنمشزرا یاه هبنج زا یمومع تکراشم نیمات یارب تیلاعف ره رد ابیرقت اهرهش یاهاروش ریظن

 
Elelman& 
Feldman(1857) 

  ؛دنا هتخادرپ هتکن نیا نایب هب یرهش رادیاپ یاه یژتارتسا رد اه نآ شقن و اهرهش یتکراشم یاروش رد نادنورهش تکراشم هدنیآ ،ناونع اب یقیقحت رد 
 .تسا هدش هتفرگ هرهب ینف ینابیتشپ و یتنس یا هناسر یاه لاناک ،یعامتجا یاه هکبش زا یرهش یرادیاپ یاه تسایس یارجا و نیمأت یارب

 یرظن ینابم
  ،دنا هدش لیکشت یساسا نکر هس زا یندم تایح رد رهش هزورما

 
 رهش یندم تایح ناکرا :1 لکش

 فلکم یرهش تیریدم ساسا نیا رب ؛یلاعفنا یتیهام یرهشدبلاک و دنراد یلعاف یتیهام یرهش تیریدم و دنورهـش
 حرش هب زا یدنیارف ار یرهش تیریدم ،ور نیا زا .(8: 1298 ،دیرف)تسا رهش یدبلاک تیریدم و یهدنامزاـس هب
 :تسا ریز دراوم

 
 یرهش تیریدم دنیآرف :2 لکش

 دنورهش

  رهش دبلاک

  يرهـش تیریدـم



 911 ...یریگ میمصت ماظن راتخاس یسانش بیسآ

 نیا هدولاش .(McGill, 1998:464).تسا هدش میظنت یرهش عماوج حطس رد صاخ یتایلمع فادها هب لین یارب هک
 هعسوت فادها هب یبایتسد یارب عبانم یزاس گنهامه و تیریدم ،هعسوت رد لاعف یشقن نتفرگ هدهعرب ،تیریدم عون

98- 898 1198 ،یدیعس )تسا یرهش  ؛دشاب دعب هس هدنریگرب رد دیاب یرهش تیریدم لیگ کم داقتعا هب .(9

 
 Mcgill, 2001, 347-354 :عبنم   لیگ کم رظن زا یرهش تیریدم داعبا :3لکش

 ییادززکرمت راک روتسد شریذپ و ینامزاس و یداهن نیب تابیترت داجیا ،تیمها اب هتکن ود اب یتیریدم یاهداهن ثحب
 ریم و نایمظاک)دوش تیاده یلحم یاه تموکح یوس زا دیاب یرهش تیریدم دنیارف هک انعم نیا هب .تسا هارمه
 تلود هیحان زا اهرهش هرادا ندرک کیتارکومد تسایس رگناشن دوخ یلحم یاه تموکح لیکشت .(37: 5398 ،ینیدباع
 و تردق عیزوت هب یتلود زکرمتم تیریدم زا یلحم تیریدم یوگلا رییغت زا یکاح اهنآ تیبثت و تسا یزکرم
 نییاپ زا روما هرادا رد مدرم نداد تکرش ،یلحم تموکح لیکشت زا فده عقاو رد .دراد یمدرم هدرتسگ تیریدم
98 ،ینمتوم ییابطابط )تسا نآ حطس نیرتالاب ات هعماج حطس نیرت  رد یلحم تموکح لیکشت قیداصم زا .(13: 81
 یلحم یاروش موهفم حرط اب و اتسار نیمه رد .درک هراشا روشک نیا یلحم یاهاروش لیکشت نوناق هب ناوت یم ناریا
 همانرب ،یراذگ فده یانعم هب ار یرهش تیریدم ،هک تسا حرط لباق نومضم نیا اب یرهش تیریدم زا یفیرعت
 دننام لوئسم ناگرا رظن ریز نادنورهش هب یناسر تامدخ و یرهش تالکشم عفر رب ینتبم یاه حرط یارجا و یزیر
 ،تروشم یانعم هب دیمع گنهرف رد اروش هملک .(Cheema & Ward, 1993: 1)دناد یم یرادرهش و رهش یاروش
 اب هک مدرم بختنم ناگدنیامن زا یا هعومجم ،نآ زا روظنم و .(151: 9198 ،دیمع)تسا ندرک روش و شاکنک
 .(08: 6298 ،یناریا) دنزادرپ یم دوخ یباختنا هزوح روما زا یشخب هرادا هب یمسر ییارجا تارایتخا زا یرادروخرب
 یارب یمسر یاهداهن داجیا هـشیدنا عورـش یـلو ،تـسا رادروـخرب هـنیرید یتمدق زا ناریا رد ییاروش ماظن
 نایرج هب یتموکحو یـسایس دـیدج یاـهداهن ریاـس نوچمه ،اه نآ تنوکس لحم ییارجا روما رد مدرم تکراشم
 یتلودریغ و یمدرم داهن کی ناگرا نیا .(40: 9198 ،یمیقم) ددرگ یم رب تسا هدش یهتنم هطورشم بالقنا هب هک یاه
 یروهمج بوصم نیناوق بوچراهچرد و ؛دنوش یم باختنا مدرم میقتسم یارآ اب نآ یاضعا و ناگدنیامن هک هدوب
 شقن نتشاد ،یمالسا یاهاروش نوناق و یساسا نوناق قبط ،نآ نیرتمهم هک تسا یتارایتخا و فیاظو یاراد ،یمالسا
 ریثأت یرهش تیریدم رب تیلاعف هس قیرط زا اروش نیاربانب .( 9398 ،ییادف و یرکاش)تسا یرهش تیریدم رد یلصا
 :دراذگ یم
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 74: 8198 ،روصنم :عبنم   یرهش تیریدم رب اروش یراذگ ریثات داعبا :4لکش

 ،نیارباـنب و ؛تـسا هدوـب یرادرهـش رایتخا هطیح رد تامدخ زا یرایسب 4998 لاس بوصم یرادرهش نوناق رد
 رـب ار تـشادهب و قرـب ،بآ هـلمج زا یرهـش تامدخ یاه هزوح زا یرایسب درکلمع رب تراظن ،رهش نـمجنا
 تیریدم متسیسرد تسناوت یم قیرط نیا زا قوف داهن هک .(378: 9398 ،ناراکمه و یرایز) تـسا هتـشاد هدـهع
 داژکین)دمآ یم رامشب کیتارکومد تراظن عون زا و هدرتسگ هک یتراظن .دشاب هتشاد میقتسم تراظن و تکراشم ،یرهش
 یرهش تیریدم ماجسنا زا اه هاگتسدریاس هب نآ یراذگاو و یرادرهش زا روما نیا کاکفنا اب اما (7: 8198 ،یناجیرال
 بلاق رد رهش نمجنا ،ور نیا زا تسا هدومن فیعضت رهـش روـما زا یرایـسب رد ار اروـش هلخادم ،هجیتن رد و هتساک
 هب ارثکا شفیاظو هک ییاروش .(378 : 9398 ،ناراکمه و یرایز)داد هاگیاج لزـنت رهـش یاروـش هـب یدـعب نیناوـق
 و رصانع یمامت رب یزاس میمصت و یریگ میمصت تهج مزال رایتخا و تردق و هدش دودحم یرادرهش داهن

 ،اروش لالحنا ناکما ،اروش تابوصم وغل ناکما هب هجوت اب نینچمه .درادن ار یرهش تیریدم رد رثوم یاه نامزاس
 ،یـگنهرف ،یتکراشم یاهتیلاعف رد اروش هاگیاج لزنت و تابوصم ندـش ینوناـق رد روـشک ترازو یـساسا شـقن
 بسانت ،یرادرهش هب طوبرم روما یانثتسا هب هک تفگ ناوتیم ،دمآراکاـن حـصان کـی دـح رد یـشزومآ و یتـشادهب
 اهاروش هاگیاج فیعضت بجوم لماوع نیا  هعومجم .درادن دوجو اهاروـش یاـه تیلوئسم و تاراـیتخا ناـیم یفاک
 رد اروش شقن یرگنزاب ،الاب لئاسم هب هجوت اب ور نیا زا .تسا هدش یرهش تیریدم رد اه نآ شقن و تامیمصت رد
 هک دراد تیرورض اتسار نیمه رد .(598: 9398 ،ناراکمه و یرایز)دیامن یم رظن هب یرورض یرهش عماج تیریدم
 ییاهداهن دیاب هکلب ؛درک دادملق هملک صخا یانعم هب فرص یتراظن یاهداهن ناونع هب دیابن ار یلحم یاهاروش
 لامعا یاهرازبا رگید یوس زا و دنشاب رادروخرب زین یتراظن یاه تیحالص زا هطیح نیمه رد و دنشاب هدنریگ میمصت
 اهاروش زا ار یلوبق لباق درکلمع ناوتب ات ؛دوش صخشم قیقد و حیحص وحن هب دیاب اهداهن نیا تیحالص دراوم
 ،یعامتجا یاه همانرب دربشیپ روظنم هب رهش یاروش ،نوناق قبط .(258: 0398 ،درف میرک و نایرتشا)تشاد راظتنا
 لیکشت رهش روما رب تراظن و مدرم یراکمه اب یهافر روما رگید و یشزومآ ،یگنهرف ،یتشادهب ،ینارمع ،یداصتقا
 حماست یکدنا اب و ریگ میمصت ،راذگ تسایس رصنع ناونع هب یمدرم داهن نیا ،ور نیا زا .(47: 9198 ،ایندیعس)دوش یم
 فیاظو دناوتب ات .دشاب رادروخرب یریگارف و تیعماج تلصخ زا دیاب یلحم حطس رد یرهش تیریدم راذگ نوناق

 ینامز اذل .(1298:88 ،ینژیب)دیامن افیا طبر یذ یاه نامزاس و رهش روما مامت هب تبسن ار دوخ یتراظن و یتسایس
 روما هدننک گنهامه یلصا عجرم و ریدم ناونع هب اروش هاگیاج هک دوب میهاوخ یرهش دحاو تیریدم ققحت دهاش



 511 ...یریگ میمصت ماظن راتخاس یسانش بیسآ

 تسرد نتخادنا نایرج هب ،رهش یاروش مهم و یلصا هفیظو هک ارچ .(06: 7198 ،ییاکذ)دوش هتخانش تیمسر هب رهش
 .(50: 2298 ،یندم)دشاب یم یرهش روما حیحص و
 قیقحت شور
 یروآدرگ تهج .تسا یشیامیپ و یدانسا عبانم رب ینتبم یلیلحت -یفیصوت عون زا قیقحت نیا رد هتفرگ راک هب شور
 هعلاطم دروم عوضوم ناگربخ زا رفن59 لماش یرامآ هعماج ،تسا هدش هدافتسا هتخاس ققحم همانشسرپ زا ،اه هداد
 .تسا هدمآ ریز لودج حرش هب نایوگخساپ یمومع یگژیو .تسا هدوب

 نایوگخساپ تاصخشم :2لودج
 دصرد یناوارف صصخت
 16.66 0 یرهش تاعلاطم هزوح رد هاگشناد دیتاسا

 33.33 58 یرادرهش نادنمراک

 16.66 0 رهش یاروش یاضعا

 16.66 0 یلحم ناگربخ

 16.66 0 یسدنهم ماظن نامزاس ناسانشراک

 100 59 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رب یریگ میمصت یاه شور عاونا زا هک لتمید کینکت زا ریذپریثات و راذگریثات یاهرایعم نازیم هبساحم و لیلحت یارب
 یراذگریثات طباور رما ناسانشراک و ناگربخ تارظن زا یریگ هرهب اب .تسا هدش هدافتسا دشاب یم یجوز یهسیاقم هیاپ
 قیقحت نیا رد هعلاطم دروم ییایفارغج هدودحم .دیآ یم تسدب یددع زایتما تروص هب رصانع لباقتم یریذپریثات و
 رد ییاروش یریگ میمصت ماظن راتخاس یسانش بیسآ رد ،اههداد یروآعمج رازبا .تسا هدش باختنا نارهت رهشنالک
 دروم یاه صخاش نیرت مهم .تسا هدش هدافتسا صخاش 67 بلاق رد ًااعومجم نارهت رهشنالک یرهش تیریدم دنیآرف
 .دنشاب یم 9 هرامش لودج حرش هب هعلاطم

 هعلاطم دروم یاه صخاش :3لودج
 اهریغتم اه هفلوم

 یروشک تامیسقت نیناوق اب اهاروـش هـب طوبرم نیناوق و یساسا نوناق لوصا زا یخرب رد ماجسنا مدع ینوناق /یقوقح

 رهش یاهاروش ینوناق تارایتخا و فیاظو تیدودحم

 اهاروش فیاظو و تارایتخا نیب بسانت مدع

 اهاروـش تامیمصت یارب ییارجا تنامض دوبن

 داهن نیا هب تلود یوس زا اهاروش ینوناق تارایتخا یراذگاو مدع

 روشک رد اهاروش یعقاو هاگیاج نییبت مدع

 هلوحم فیاظو بسح یئارجا یاههاگتسد درکلمعرب تراظن دعب لامعا تهج اهاروش رد ینوناق رازبا دوبن
 تساه یرادرهش ۀطیح زا جراخ هک یروما رد ییارجا یاه یراذگتسایس و یریگ میمصت تردق نادقف

 ینوناق صقاون دوجو و اهاروش یاه هتساوخ هب یهجوت یب و اهاروش اب یئارجا یاههاگتسد یراکمه مدع

 یرهش دحاو تیریدم دوبن و اهاروش نیناوق یخرب ندوب ییارجا مدع

 (اه همان نییآ و نیناوق رد ماهبا و صقن)یقوقح و ینوناق ظاحل هب اهاروش درکلمع ۀوحن و هزوح دودح رد تیفافش مدع

 اهاروش نیب هچراپکی تیریدم یشخب ققحت یارب ییارجا و ینوناق یاه تیفرظ دوجو مدع

 رهش یاروش یاضعا نیب رد رهش لیاسم هب طلسم و صصختم یورین دوبمک یعامتجا -یداصتقا

 اه یرادرهش هب رهش یاهاروش یلام یگتسباو و اهاروش یلام لالقتسا مدع

 اهاروش یاضـعا نیب رد یناسـنا هیامرس ندوب نییاپ

 ...و اهاروش نابختنم یخرب نیب رد هلوحم روما ماجنا و یریگیپ ،اهیریگ میمصت رد یئاروش تیلاعف و تکراشم گنهرف حطس ندوب نییاپ

  تاررقم و نیناوق زا رهش یمالسا یاهاروش یاضعا ییاناد و صصخت حطس ندوب نییاپ
 نارهت دننام ییاهرهشنالک رد هژیو هب اهاروش یاضعا دادعت ندوب مک

 اهاروش یرادا تالیکشت و راتخاس رد فعض یداهن /یراتخاس

 یرهش هعسوت یاهحرط یارجا و هیهت رد رهش یاهاروش گنر مک شقن
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قیقحت یاه هتفای
 نیمه رد .دنک یم صخشم ار یسررب دروم متسیس ،دشاب یم صخشم رایعم 0 شهوژپ نیا رد هک هدنهد لیکشت رصانع
 .دوب دهاوخ ریز تروص هب یهدزایتما تروص هب تدش نیا .ناگربخ رظن قبط رصانع زا ییاهن طباور تدش ،اتسار

 ترکیل فیط :4لودج
 نودب
 ریثأت

 دایز رایسب ریثأت دایز ریثأت مک ریثأت مک رایسب ریثأت

5 8 7 9 4 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ،تسا رایعم j رب i تاریثات هدنهد ناشن هک ار یحطس ات دوشیم هتساوخ هربخ ره زا 9 هرامش لودج هب هجوت اب
 ،9 ،7 ،8 ،5 زا حیحص ددع یدنبهبتر رایعم و هدش نایب aij اب رایعم ود ره نیب ود هب ود تاسیاقم نیا .دنک صخشم
 الاب رایسب ریثات 4 ،الاب ریثات 9 ،طسوتم ریثات 7 ،مک ریثات 8 ،ریثات مدع هدنهد ناشن رفص ،نآ ساسا رب هک دشابیم4
 :تسا هدش هیارا 0 هرامش لودج رد لتمید کینکت ییاهن جیاتن نیاربانب .تسا

 ییاهن جیاتن و لک طباور سیرتام :5 لودج

 یلحم حطس رد یرهش تیریدم یاهداهن رثکا اب اهروش دنماظن ینوناق طابترا مدع
 رهش یاهاروش مهم شقن و هاگیاج هب ماظـن ناریدـم و نالوؤسم لماک یهاگآ مدع

 (اه NGO هژیو هب)یتلودریغ یاه لکشت اب اهاروش نایم یلوصا و یفاک طابترا فعض

 یرهش یاهنامزاـس و اهداهـن ریاس اب اه یرادرهش و اهاروش نایم یدج یاهرظن فالتخا زورب

 روشک یتموکـح و یسایـس یاهماظـن اب رهـش یاهاروـش رثوم طابترا مدع

 نادنورهش یخرب و طبریذ یاه ناگرا یوس زا اروش ینوناق هاگیاج هب ییانتعا یب

 اهنامزاس و اهداهن زا یخرب یوس زا یلحم روما تیریدم هصرع هب اهاروش دورو ربارب رد تمواقم

 اهاروش تیلاعف یارب یفاک یاه تخاسریز و بسانم رتسـب ندوبـن مهارف

 اهیرادرهش درکلمع و اهاروـش تامیمصت نیب مزال یاه یگنهامه مدع

  یلبق یاهاروش قفوم براجت زا یریگ هرهب مدع و یهجوت یب 
 اهاروش روما رد هدننک گنهامه و مزال یاهراکوزاس دوبن

 یرهش ناریدم بصن و لزع رد یرالاس هتسیاش و ییارگ صصخت هب هجوت نودب یسایس افرص هاگن و اجبان تلاخد 

 تردق ماظن رد یرهش تیریدم هاگیاج تیوقت رب اهاروش یسایس هدارا ندوب نییاپ

 هبتر d r d-r d+r اهریغتم اه هفلوم

 یروشک تامیسقت نیناوق اب اهاروـش هـب طوبرم نیناوق و یساسا نوناق لوصا زا یخرب رد ماجسنا مدع ینوناق /یقوقح
16.1899 18.0506 

-
1.8607 34.2406 26 

 رهش یاهاروش ینوناق تارایتخا و فیاظو تیدودحم
17.8320 18.7141 

-
0.8822 36.5461 5 

 2 36.7671 0.5164 18.1254 18.6417 اهاروش فیاظو و تارایتخا نیب بسانت مدع
 اهاروـش تامیمصت یارب ییارجا تنامض دوبن

17.6234 18.5343 
-

0.9109 36.1577 14 

 داهن نیا هب تلود یوس زا اهاروش ینوناق تارایتخا یراذگاو مدع
16.5755 17.4334 

-
0.8579 34.0089 28 

 29 33.8536 2.7697 15.5420 18.3117 روشک رد اهاروش یعقاو هاگیاج نییبت مدع
 6 36.5277 0.3464 18.0907 18.4370 هلوحم فیاظو بسح یئارجا یاههاگتسد درکلمعرب تراظن دعب لامعا تهج اهاروش رد ینوناق رازبا دوبن
 تساه یرادرهش ۀطیح زا جراخ هک یروما رد ییارجا یاه یراذگتسایس و یریگ میمصت تردق نادقف

16.9678 18.3988 
-

1.4310 35.3666 20 

 ینوناق صقاون دوجو و اهاروش یاه هتساوخ هب یهجوت یب و اهاروش اب یئارجا یاههاگتسد یراکمه مدع
16.5321 17.6417 

-
1.1097 34.1738 27 

 یرهش دحاو تیریدم دوبن و اهاروش نیناوق یخرب ندوب ییارجا مدع
17.7375 18.7291 

-
0.9916 36.4666 8 

 (اه همان نییآ و نیناوق رد ماهبا و صقن)یقوقح و ینوناق ظاحل هب اهاروش درکلمع ۀوحن و هزوح دودح رد تیفافش مدع
17.5126 18.2222 

-
0.7096 35.7347 18 

 1 36.8246 0.1072 18.3587 18.4659 اهاروش نیب هچراپکی تیریدم یشخب ققحت یارب ییارجا و ینوناق یاه تیفرظ دوجو مدع
 -یداصتقا
 یعامتجا

 24 34.6443 2.5197 16.0623 18.5820 رهش یاروش یاضعا نیب رد رهش لیاسم هب طلسم و صصختم یورین دوبمک
 12 36.2191 1.0396 17.5898 18.6293 اه یرادرهش هب رهش یاهاروش یلام یگتسباو و اهاروش یلام لالقتسا مدع
 اهاروش یاضـعا نیب رد یناسـنا هیامرس ندوب نییاپ

17.5703 17.6981 
-

0.1278 35.2684 21 



 711 ...یریگ میمصت ماظن راتخاس یسانش بیسآ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 (D+R) راذگریثأت تدش یاهرایعم و (D-R) راذگریثأت یاهرایعم یاهنوتس طسوت ییاهن بتارم هلسلس رد لماوع
 ییارجا و ینوناق یاه تیفرظ دوجو مدع هب ناوت یم راذگ ریثات تدش اب یاهرایعم ،ساسا نیا رب .دیدرگ صخشم
 حطس ندوب نییاپ و اهاروش فیاظو و تارایتخا نیب بسانت مدع ،اهاروش نیب هچراپکی تیریدم یشخب ققحت یارب
 ...و اهاروش نابختنم یخرب نیب رد هلوحم روما ماجنا و یریگیپ ،اهیریگ میمصت رد اهاروش تیلاعف و تکراشم گنهرف
 نیا .دنشاب یم یراذگرثا تدش نیرتشیب یاراد 42269 ،62269 ،71269 یاهزایتما بسک اب بیترت هب هک درک هراشا

 هتخانش یرهش تیریدم دنیارف رد نارهت رهشنالک یاهروش تامیمصت نیرتریذپ بیسا و نیرتراذگرثا زج اه صخاش
 یاه لکشت اب اهاروش نایم یلوصا و یفاک طابترا فعض هب ناوت یم روکذم یاهرایعم نیب رد رایعم نیرتمک و دنا هدش
 یاضعا دادعت ندوب مک و یلبق یاهاروش قفوم براجت زا یریگ هرهب مدع و یهجوت یب ،(اه NGO هژیو هب)یتلودریغ
 ،(33.73) لماش بیترت هب زین اهنآ یراذگریثات تدش هک درک هراشا نارهت دننام ییاهرهشنالک رد هژیو هب اهاروش
  .دشاب یم (31.71) و (32.86)
 قیقحت تایضرف یبایزرا

 رهش یمالسا یاروش یریگ میمصت ماظن راتخاس یاه بیسآ و یداع نیناوق و یساسا نوناق رد ماهبا و فعض نیب -
 .دراد دوجو یراد ینعم هطبار نارهت

 رئوکسا یاک یرامآ جیاتن :6لودج
  Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 129.620 (a) 70 .000 
Likelihood Ratio 82.524 70 .145 
Linear-by-Linear Association 17.112 1 .000 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 

 یخرب نیب رد هلوحم روما ماجنا و یریگیپ ،اهیریگ میمصت رد یئاروش تیلاعف و تکراشم گنهرف حطس ندوب نییاپ
 36.7432 0.2181 18.2626 18.4807 ...و اهاروش نابختنم

3 

  تاررقم و نیناوق زا رهش یمالسا یاهاروش یاضعا ییاناد و صصخت حطس ندوب نییاپ
16.9336 18.4903 

-
1.5566 35.4239 19 

 نارهت دننام ییاهرهشنالک رد هژیو هب اهاروش یاضعا دادعت ندوب مک
14.1634 17.5532 

-
3.3898 31.7167 33 

 اهاروش یرادا تالیکشت و راتخاس رد فعض یداهن /یراتخاس
18.0915 18.2030 

-
0.1115 36.2946 11 

 23 35.0103 2.2837 16.3633 18.6470 یرهش هعسوت یاهحرط یارجا و هیهت رد رهش یاهاروش گنر مک شقن
 4 36.6987 0.5565 18.0711 18.6276 یلحم حطس رد یرهش تیریدم یاهداهن رثکا اب اهروش دنماظن ینوناق طابترا مدع
 رهش یاهاروش مهم شقن و هاگیاج هب ماظـن ناریدـم و نالوؤسم لماک یهاگآ مدع

18.0318 18.0961 
-

0.0644 36.1279 16 

 31 33.7306 0.3438 16.6934 17.0372 (اه NGO هژیو هب)یتلودریغ یاه لکشت اب اهاروش نایم یلوصا و یفاک طابترا فعض
 یرهش یاهنامزاـس و اهداهـن ریاس اب اه یرادرهش و اهاروش نایم یدج یاهرظن فالتخا زورب

17.4037 18.4730 
-

1.0693 35.8767 17 

 13 36.2172 0.9623 17.6275 18.5897 روشک یتموکـح و یسایـس یاهماظـن اب رهـش یاهاروـش رثوم طابترا مدع
 نادنورهش یخرب و طبریذ یاه ناگرا یوس زا اروش ینوناق هاگیاج هب ییانتعا یب

17.5341 18.6121 
-

1.0781 36.1462 15 

 اهنامزاس و اهداهن زا یخرب یوس زا یلحم روما تیریدم هصرع هب اهاروش دورو ربارب رد تمواقم
17.8092 18.4947 

-
0.6855 36.3039 10 

 اهاروش تیلاعف یارب یفاک یاه تخاسریز و بسانم رتسـب ندوبـن مهارف
17.0583 17.9553 

-
0.8970 35.0136 22 

 اهیرادرهش درکلمع و اهاروـش تامیمصت نیب مزال یاه یگنهامه مدع
17.8569 18.5608 

-
0.7039 36.4177 9 

 32 32.8630 3.1703 14.8464 18.0166  یلبق یاهاروش قفوم براجت زا یریگ هرهب مدع و یهجوت یب 
 30 33.7859 1.4230 16.1815 17.6044 اهاروش روما رد هدننک گنهامه و مزال یاهراکوزاس دوبن
 25 34.4107 2.5305 15.9401 18.4706 یرهش ناریدم بصن و لزع رد یرالاس هتسیاش و ییارگ صصخت هب هجوت نودب یسایس افرص هاگن و اجبان تلاخد 
 تردق ماظن رد یرهش تیریدم هاگیاج تیوقت رب اهاروش یسایس هدارا ندوب نییاپ

18.0879 18.4376 
-

0.3497 36.5255 7 
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 رمارک یرامآ جیاتن :7لودج
  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi 1.066 .000 
  Cramer's V .403 .000 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 بیرض جیاتن و ود یک هرامآ جیاتن رئوکسا یاک لودج رد دمآ تسد هب یقیفلت یناوارف لودج رد هدمآ تسدب جیاتن
 رتمک (Approx Sig) میمصت رایعم رادقم و دمآ تسد هب 5425رمارک یگتسبمه بیرض رادقم .دش صخشم یگتسبمه
 و یداع نیناوق و یساسا نوناق رد ماهبا و فعض نیب ینعی ،دوش یم دییات قیقحت کی هیضرف اذل دشاب یم0525 زا
 .دراد دوجو یراد ینعم هطبار نارهت رهش یمالسا یاروش یریگ میمصت ماظن راتخاس یاه بیسآ
 یریگ میمصت ماظن راتخاس یاه بیسآ و رهش یمالسا یاهاروش ینوناق هاگیاج و تابوصم هب یهجوت مک نیب- 
 .دراد دوجو یراد ینعم هطبار نارهت رهش یمالسا یاروش

 رئوکسا یاک یرامآ جیاتن :1لودج
  Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 346.361(a) 120 .000 
Likelihood Ratio 229.230 120 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

87.194 1 .000 

a 144 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is.02. 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رمارک یرامآ جیاتن :۳لودج
 Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi 1.759 .000 

Cramer's V .622 .000 
N of Valid Cases 112  

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ربارب دشاب یم0525 زا رتمک (Approx Sig) میمصت رایعم رادقم و دمآ تسد هب 7625رمارک یگتسبمه بیرض رادقم
 ینوناق هاگیاج و تابوصم هب یهجوت مک نیب ینعی ،دوش یم دییات قیقحت کی هیضرف اذل ،دشاب یم 555525 اب

 دوجو یراد ینعم هطبار نارهت رهش یمالسا یاروش یریگ میمصت ماظن راتخاس یاه بیسآ و رهش یمالسا یاهاروش
 .دراد
 رهش یمالسا یاروش یریگ میمصت ماظن راتخاس یاه بیسآ و یرادرهش تیریدم اب یرهش تیریدم یگناگود نیب -
 .دراد دوجو یراد ینعم هطبار نارهت

 رئوکسا یاک یرامآ جیاتن :11لودج
  Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 48.484(a) 35 .064 
Likelihood Ratio 43.034 35 .165 
Linear-by-Linear 
Association 

10.225 1 .001 

a 40 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is.03. 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رمارک یرامآ جیاتن :11لودج
  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Phi .652 .064 

Cramer's V .292 .064 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 311 ...یریگ میمصت ماظن راتخاس یسانش بیسآ

 اذل دشاب یم0525 زا رتمک (Approx Sig) میمصت رایعم رادقم و دمآ تسد هب 0625رمارک یگتسبمه بیرض رادقم
 ماظن راتخاس یاه بیسآ و یرادرهش تیریدم اب یرهش تیریدم یگناگود نیب ینعی ،دوش یم دییات قیقحت کی هیضرف
 .دراد دوجو یراد ینعم هطبار نارهت رهش یمالسا یاروش یریگ میمصت
 یریگ هجیتن
 اروش داهن هاگدید نیا زا .تسا نیون یتعنص هعماج یاهدمایپ زا مدرم بختنم ییارجا داهن کی ناونع هب اروش موهفم

 زا یرهش هعسوت یاه همانرب عیرس دربشیپ نآ یلصا فده و دراد هیکت ییادززکرمت و تکراشم موهفم ود رب دوخ
 متسیس ناکرا زا یکی ناونع هب اهرهش یمالسا یاهاروش ،نیا دوجو اب .تسا مدرم تکراشم و یراکمه قیرط
 دوجو .تسا هدوب هجاوم ییاه بیسآ و اه شلاچ اب یرهش یاهاضف رد دوخ یدصت نارود لوط رد یرهش تیریدم
 و اه بیسآ ییاسانش هب هنایارگ لیلحت یهاگن اب رضاح قیقحت .تسا هدوب راذگرثا اهنآ درکلمع رب اه شلاچ نیا

 رارق هعلاطم دروم ار نارهت رهش یرهش تیریدم دنیآرف رد ییراوش یریگ میمصت ماظن راتخاس یور شیپ یاه شلاچ
 .تسا هداد
 هب ًااتدمع یرهش یاروش هزوح رد هتفرگ تروص تاقیقحت هدمع ؛داد ناشن ناققحم رگید تاقیقحت جیاتن هعلاطم
 نیا یهاگن هک هتفرگ تروص تاقیقحت هلمج زا دنا هتخادرپ اه نآ درکلمع و اهرهش یمالسا یاروش فیاظو حیرشت
 و (2298)داژن یسیره ،(2298)یناحور یخودرمدیون قیقحت هب ناوت یم دنا هتشاد اهرهش یمالسا یاروش هب هنوگ
 تبارق هک (9398)یظعاو و یهاگشیپ (3198)ناراکمه و ییاوقت ،قیقحت رد .درک هراشا (6198)ییایرد ویناجیابرذآ
 تاقیقحت رد ،دنا هتخادرپ اهرهش یمالسا یاروش یور شیپ یاه شلاچ نایب هب دراد هعلاطم دروم عوضوم اب یرتشیب
 یرهش رادیاپ هعسوت یاتسار رد اهرهش یاهاروش یتکراشم شقن رب دیکات رتشیب زین هعلاطم دروم یللملا نیب
 .دنا هتخادرپ
 نیرت مهم زا :تسا هدرک ادیپ تسد جیاتن نیا هب هتفرگ تروص تاقیقحت لیمکت یاتسار رد قیقحت یاه هتفای
 ینوناق یاه تیفرظ دوجو مدع ،یرهش تیریدم دنیآرف رد ییراوش یریگ میمصت ماظن راتخاس هدننک دیدهت یاه بیسآ
 نییاپ و اهاروش فیاظو و تارایتخا نیب بسانت مدع ،اهاروش نیب هچراپکی تیریدم یشخب ققحت یارب ییارجا و
 نابختنم یخرب نیب رد هلوحم روما ماجنا و یریگیپ ،اه یریگ میمصت رد اهاروش تیلاعف و تکراشم گنهرف حطس ندوب

 دوبمک ،اه یرادرهش هب رهش یاهاروش یلام یگتسباو و اهاروش یلام لالقتسا مدع؛نوچ یدراوم هتبلا ...و اهاروش
 یراذگتسایس و یریگ میمصت تردق نادقف ،رهش یاروش یاضعا نیب رد رهش لیاسم هب طلسم و صصختم یورین
 رهش یاروش راتخاس هدننک دیدهت یاه بیسآ رگید زا تساه یرادرهش ۀطیح زا جراخ هک یروما رد ییارجا یاه
 نیناوق و یساسا نوناق رد ماهبا و فعض نیب ؛داد ناشن رمارک و رئوکسا یاک نومزآ زا لصاح جیاتن .دشاب یم نارهت
 تیریدم اب یرهش تیریدم یگناگود نیب ،رهش یمالسا یاهاروش ینوناق هاگیاج و تابوصم هب یهجوت مک نیب ،یداع
  .دراد دوجو یراد ینعم هطبار نارهت رهش یمالسا یاروش یریگ میمصت ماظن راتخاس یاه بیسآ و یرادرهش
  :تسا هدش هیارا ریز رد یاهداهنشیپ تیعضو نیا زا تفر نورب یارب نیاربانب

 رهش یمالسا یاروش یاه متسیس یریگ میمصت تردق ندرب الاب-
 رهش یمالسا یاروش و یرادرهش نیب لماعت شیازفا-
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  رهش یمالسا یاروش هاگیاج ینوناق تاماهبا عفر-
 رهش یمالسا یاروش هاگیاج و تارایتخا و فیاظو هب رهش یمالسا یاروش یاضعا ندومن انشآ -
 یرادرهش و رهش یمالسا یاهاروش طابترا هب یسایس فرص یاه هاگن شهاک-
 رایتخا ضیوفت یرهش تیریدم یهعسوت و یزیرهمانرب رما رد نارهت رهش یمالسا یاهاروش و نارهت یرادرهش هب دیاب-
 دوش یرتشیب
 عبانم
 هلجم ،یهوژپ تلود همانلصف ،ناریا رد رهش یمالسا یاهاروش درکلمع یسررب و دقن ،(0398)نسح ،درف میرک و ثرمویک ،نایرتشا

 .33-758صص ،2 هرامش ،مود لاس ،یسایس مولع و قوقح هدکشناد
 ،ناریا رد یسایس ماظن اب یرهش یاروش نیب هطبار یسانش بیسآ ،(4398)یعناص یدهم و یلع ،هداز یلق یلو ،اضر ،هداز یدریوهلا

 .07-64صص ،48 هرامش ،0 هرود ،یا هقطنم و یرهش شیامآ و ایفارغج همانلصف
 یمالسا یاروش :هعلاطم دروم ،اه یرادرهش یشخب رثا رب رهش یاهاروش درکلمع ریثات یسررب ،(6198)داوج ،ییایرد و میرک ،یناجیابرذآ

 .2 هرامش ،یعامتجا و یناسنا مولع همانشهوژپ ،هدابآ رهش یرادرهش و رهش
 34 هرامش ،ادرف ناریا هلجم ،اهاروش تیاکح ،(6298)دمحم ،یناریا
 .2 هرامش ،لوا لاس ،اه یرادرهش هلجم ،اهروش نوناق بیشن و زارف ،(1298 )میرم ،ینژیب
 ناریا کیتیلپوئژ نمجنا هرگنک نیمتفه ،نارهت یرهش تیریدم رد رهش یاروش یاه شلاچ ،(9398)یظعاو اسهم و ارهز ،درف یهاگشیپ

-https://www.civilica.com/Paper ،یمزراوخ هاگشناد ،ناریا کیتیلپوئژ نمجنا ،نارهت ،(رهش یسایس یایفارغج)
GEOPOLITICS07-GEOPOLITICS07_163.html 

 رهش یمالسا یاهاروش ییارجا و ینوناق یاه فعض و هاگیاج رب یلیلحت ،(3198)ینیسح مالغ میحر و یدهم ،نایدمحا ،دوعسم ،ییاوقت
  .06-14 صص ،2 هرامش ،4 هرود ،ییایفارغج هشیدنا همانلصف ،روشک یرهش تیریدم ماظن رد

 .73 هرامش ،اهیرادرهش هلجم ،یرهش تیریدم رد رهش یاروش درکلمع رب یشرگن ،(2298)یدمحم رون و هیلمج ،این یلکوت
 راتخاس ینوگرگد رد ییاروش تیریدم شقن یسررب ،(9398)قداص ،رف یتراشب و هللا تمعن دیس ،درف یدیشر ،هللا تمارک ،یرایز

 .378-598صص ،لوا هرامش ،73لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،تشدهد رهش:یدروم هنومن؛رهش
 همانلصف ،نارهت رهش یمالسا یاروش ،یدنورهش قوقح یالتعا رد رهش یمالسا یاروش داهن شقن ،(6398)یوفص میرم و دمحم ،یرالاس

 .898-988صص ،9یپایپ ،یرهش تیریدم و داصتقا یشهوژپ -یملع
 .نارهت ،روشک اه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس ،مهدزای دلج ،اه یرادرهش طبس باتک ،(9198)دمحا ،ایندیعس
 .نارهت ،روشک ترازو یاه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،(1198) سابع ،یدیعس
 ،ناریا یقوقح ماطن رد یرهش فالتخا لح عجارم و یرادرهش ،رهش یاروش رب یلمات ،(9398)رغصا یلع ،ییادف و دیمح ،یرکاش

 .رادیاپ یرهشرظنم و یرامعم یلم سنارفنک
 و یراذگ تسایس رظنم زا نارهت رد یرهش هچراپکی تیریدم یسانش بیسآ ،(5398)هرهز هدیس ،ینیدباع ریم و اضرمالغ ،نایمظاک

 .64هرامش ،یزاسرهش و یرامعم-ابیز یاهرنه هیرشن ،یرهش یریگ میمصت
 .زیربت هاگشناد تاراشتنا ،زیربت ،یسانشرهش ،(2198) هللادی ،دیرف
 هعلاطم) ناریا رد اهرهش یمالسا یاهاروش یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یاهدرکلمع یراذگرثا یسررب ،(0398)ناراکمه و یدهم ،ولخرق

  577-957 صص ،7 یپایپ هرامش - 10 هرامش ،57 هرود ،یزیر همانرب و ایفارغج هیرشن ،(تشدرس رهش یمالسا یاروش :یدروم
 تالحم یعامتجا یاراوش درکلمع دوبهب یارب ییوگلا هیارا ،(4398)ایروپ ،ییالع و زانهب ،یبیبح ،فدص ،نیدلاریخ ،هروتسم ،روپ یلق

 نالیگ ناتسا ،رون مایپ هاگشناد ،یمالسا-ینریا یزاسرهش و یرامعم یلم شیامه ،دهشمرهش
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 .تمس تاراشتنا :نارهت ،متفه پاچ ،یرادا قوقح ،(8198)رهچونم ،ینمتوم ییابطابط
 .رادیاپ تاراشتنا ،نارهت ،یمالسا یاروش فیاطو و قوقح ،(2298)نیدلاالج دیس ،یندم
98)یلع ،غلبم  روشک ترازو تاراشتنا ،نارهت ،هدنیآ زادنا مشچ و لوا هرود رد اهاروش دنمشزرا هبرجت ،(81
 یاهاروش هب طوبرم تاررقم و نیناوق ،ناریا یمالسا یروهمج یمالسا یاهاروش هب طوبرم تاررقم و نیناوق ،(8198)ریگناهج ،روصنم

 .یمالسا یروهمج یمالسا
 .نارهت هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،نارهت رهش یاروش هعومجم یسررب ،(3298)دیون ،یناحور یخودرم
 .مهن تسیب پاچ ،ریبک ریما تاراشتنا ،دیمع یسراف گنهرف ،(9198)نسح ،دیمع
 .یرادرهش هلجم ،اه یرادرهش و رهش یمالسا یاهاروش نیب یقوقح هطبار یسررب ،(8198)نسح دیس ،یناجیرال دازکین
 ،دشرا یسانشراک هـمان ناـیاپ ،یمالـسا بالـقنا اـت تیطورـشم بالـقنا زا نارـیا قوـقح رد اهاروـش هـبرجت ،(3298)لامک ،داژن یسیره

 .نارهت هاگشناد

 .24 هرامش ،28 هرود ،هفص ،نارهت رهش نالک رادیاپ هعسوت رد روحم هلحم تیریدم ماظن یاه شلاچ ،(2198)یمراص دیرف و هرهز ،ینف
Agranoff, Robert. (2013). “Local Governments in Multilevel Systems: Emergent Public 

Administration Challenges”, American Reviw of Public Administration. Vol 44, July. 
Cheema, G. Shabbir, Ward, Sandra E (1993). Urban managment: polices and innovations in  
Elelman, R & aDavidL Feldman(2018), The future of citizen engagement in cities—The council of 

citizen engagement in sustainable urban strategies, Futures, Volume 101, Pages 80-91 
Fiona Ferbrache, Richard D. Knowles (2017). City boosterism and place-aking with light rail transit: 

A critical review of light rail impacts on city image and quality. Original Research Article 
Geoforum, Volume 80, March Pages 103 

Hansen, S. W. (2015). The democratic costs of size: how increasing size affects citizen satisfaction 
with local government Political Studies, 63(2), 373-389. 

Jacqueline Boulos (2016). Sustainable Development of Coastal Cities-Proposal of a Modelling 
Framework to Achieve Sustainable City-Port Connectivity. Department of Architectural 
Engineering and Environmental Design, Arab Academy for Science Technology and Maritime 
Transport 

Kocaoglu, M(2015) The Relationship of Participatory Democracy and City Councils: A Comparative 
Analysis Through Kırsehir and Yozgat City Councils, 2nd GLOBAL CONFERENCE on 
BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, 30-31 October 2014, Prague, 
Czech Republic  

Martinez-Vazquez, Jorge. (2011). the Impact of Fiscal Decentralization: Issues in Theory and 
Challenges in Practice, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, July. 

McGill, R. 1998.Urban Management in Developing Countries, Cities, Vol.15, No.6, pp. 463-471. 
Mcgill, Ronald (2001), Urban Management Checklis Cities, Vol 18, No5, pp 347-354., 
Miller, Keith. (2002). “Advantages and Disadvantages of Local Government Decentralization. A 

presentation to the Caribbean Conference on Local Government and Decentralization”, 
Georgetown, Guyana, June.  

Peteri, Gabor. (2008). Finding the Money Public Accountability and Service Efficiency through Fiscal 
Transparency Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest, Open Society 
Institute. 

Shona K. Paterson, Mark Pelling, Luci Hidalgo Nunes, Fabiano de Araujo Moreira,Kristen Guida, 
Jose Antonio Marengo.(2017)City scale and the asymmetries of climate change adaptation in three 
coastal towns.Geoforum, Volume 81,Pages109- 

 
 


