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 چکیده

و  یامنطقه، یی داخل گانه در سطوح سه یتاولو یبعراق امروزه به ترت یتیو امن یاسیمعادالت س کیفعوامل شکل دهنده به کم و 

سطح  یهر کشور یو اجتماع یاسیس یاتترین سطح شکل دهنده به ح و مهم ینکه اول ینبا توجه به ا. است یقابل بررس ای منطقه

، یاای و فرامنطقه منطقه یها گفت مؤلفه یدبا، سبب آغاز بحران و تداوم آن است یداخل یها مؤلفه هک یریماست و اگر بپذ یداخل

 یها بحران یکیتیوپلئژ یینپژوهش تب ینهدف ا، مبنا ینبحران و تداوم آن هستند. بر ا یکننده سریعکننده و ت یدتشد نقش یدارا

 یقاز روش تحق، پژوهش یهایهفرض آزمونمنظور و  ینا یکه برا بود (عراق یدر جنوب غرب آسیا )مطالعه مورد مذهبی

و متخصص  یتیکیو کارشناسان ارشد ژئوپل یدو مصاحبه و پرسشنامه با اسات یو استان یدانیم یقاتبا استفاده از تحق یلیتحل -یفیتوص

نشان دادن  یبراو  یفیدست آمده پژوهش از آمار توصه ب یها و تحلیل داده یهتجز یو برا یددر حوزه پژوهش استفاده گرد

استفاده شد.  یپژوهش یهایهفرض یدا تائیرد  یبرا یانمونه تک Tو درصد و نمودارها و آزمون  یاطالعات به صورت جداول فراوان

. در عراق مؤثر است یو مذهب یاسیس یهاگروه یابی در قدرت یمذهب یها بحران یتیکژئوپل ها نشان داد کهداده یلتحل یجنتا

آن کشور شده  ی درامنطقه یهاژئوپلیتیکی توسط قدرت یها در عراق منجر به بحران یکامتحده امر یاالتاخأل قدرت  همچنین

است. همچنین  شده یاو منطقه یدر سطح مل یاسیدر عراق منجر به متزلزل شدن قدرت س یمذهب یها بحران عالوه بر ایناست. 

از  یکیتیژئوپل یها بحرانی شده و نیز لمو فرا یگسترده در سطح مل ناامنیگیری  از بعد ژئوپلیتیکی منجر به شکل یمذهب یها بحران

 .در عراق را دچار تزلزل نموده است یمل یتهو یبعد مذهب

 

 .عراق، سیاجنوب غرب آ، یمذهب یها بحران، یک مذهبیتیژئوپل، یکتی: ژئوپلیدیکل واژگان
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 همدقم
 هب هک تسا یتینما تاعلاطم یتح و للملا نیب طباور تاعلاطم هصرع نیون تالوحت زا یکی ،نید موهفم رد لوحت

 برخم یاه فارحنا بجوم دناوت یم یناسنا صاخ هعومجم کی ای هعماج دارفا دیاقع رد رییغت داجیا ببس
 کی ای و یناسنا گرزب هعومجم کی تیلاعف و یریگ میمصت یلک دنور رد رییغت بجوم نآ لابند هب و یکیژولوئدیا
 لیلد هب ایسآ برغ هقطنم رد .تشاد دهاوخ یپ رد زین یرگید یبولطمان تاعبت ًااعبط هک ددرگ ییایفارغج هدرتسگ هنهپ
 راذگریثأت و رثؤم یرصنع بهذم و نید هشیمه هدوب (تیدوهی و تیحیسم مالسا) یهلا گرزب نایدا هاگتساخ هکنیا
 هک تسا هدوب قطانم نیا رد عقاو یاه نیمزرس نامکاح و یناهج یاه تردق طسوت هدش ذاختا یاه میمصت همه رد
 یرت گنررپ شقن ،ینید ییارگداینب ناونع تحت یدیدج هخاش ریز ندش رادیدپ هطساو هب ریخا یاه ههد رد هفلؤم نیا
 یاه هخاشریز (یبهذم و ینید ییارگداینب) روکذم هدیدپ ریخا یاه لاس رد یتح و هدومن یزاب هقطنم تالوحت رد
 مکاح یاه تلود اب ارگداینب یاههورگ ضراعت نیا و هدرک ادیپ رگیدکی اب زین یقیمع یاهداضت ًااضعب هک هتفای یددعتم
-تسا هدیدرگ هقطنم رد مکاح مظن و یسایس تالداعم ندز مهرب بجوم (رگیدکی اب اه نآ داضت یتح و)هقطنم رد
 .(0398:40 ،هداز یجاح و دار یناهج)
 دوخ هک نابلاط و هدعاقلا ،شعاد نوچمه هنایمرواخ رد ینونک مظن دض یارگداینب یاه هورگ و مسیرورت ،لاثم روط هب
 زا هک) ایسآ برغ یکیتیلپوئژ هزوح رد اه نارحب و تاعزانم تشابنا و بهذم و نید رد دیدج یاه تعدب لوصحم
 و یبهذم ،یموق ،یگنهرف ظاحل هب هک نایعیش و اهدرک ،ینس بارعا نوچمه یعونتم یبهذم و یموق یاه هورگ
 رد ًاالوا هک دنا هدرک ادیپ ریثکت نانچ ،دنا هدوب (هدش لیکشت ،دنراد یا هنیرید یکرتشم هوجو و تبارق رگیدکی اب یخیرات

 مادقا هک یروط هب دنتسه دوخ یمالسا حالطصا هب هدناوخ دوخ تفالخ داجیا یارب دربن لاح رد یعونتم یایفارغج
 لاح رد هک دنا هدرک ادیپ شرتسگ نانچ اه هورگ نیا ،امود و دنا هدرک هیروس و قارع نوچ ییاهروشک رد ییادز زرم هب
 ثداوح رد ار هعزانم یا هقطنم ارف شرتسگ نیا هک یروط هب .دنتسه هدشدای هقطنم یاهزرم زا جراخ هب هعزانم لاقتنا
 و نید هفلؤم راکنا لباق ریغ شقن رگنایب اهدادیور نیا هک میا هدوب دهاش اپورا طاقن رگید و هسنارف رد ریخا یتسیرورت
 لضعم هزورما .(66 :0398 هداز یجاح و دار یناهج)تسا یدعب یاه تیلاعف تیاده و ثداوح یریگ لکش رد بهذم

 تسا ایسآ برغ بونج هقطنم رد نآ یبهذم و ییایفارغج هدرتسگ هب هجوت اب یبهذم هنایارگ یطارفا تاکرحت شلاچ
 تالوحت .تسا یبهذم یطارفا یاهورگ یرادرب هرهب تهج یزاسویرانس یارب شنت یالاب یاه تیفرظ نوناک یاراد هک
 برغ هقطنم رد یگمه هک یمالسا یرادیب هب موسوم تالوحت و ناریا ،نیرحب ،هیروس ،قارع ،ناتسناغفا ،نیطسلف ،نانبل
 دوجو اب یبرغ بونج یایسآ عقاو رد و دنور یم رامش هب ریخا ههد کی مهم یاهدادیور زا هدیدرگ ثداح ایسآ

 زا یرادروخرب مغر هب هک تسا یطاقن دودعم هلمج زا یناسنا و یعیبط عبانم نوچمه ،یتبثم یا هصخاش زا یرادروخرب
 هچ رگا (44 :7398 ،یربکا)تسا هدنام رود هتسیاش ییارگ هقطنم و بولطم هعسوت هبرجت زا ،الاب لیسناتپ نیا

 رد ار ناحارط تاراظتنا تسا هتسناوتن زین ییاه نامزاس نینچ اما ،هتفرگ لکش نآ رد وکا دننام ینامزاس ییاهراتخاس
 ،زاگ و تفن یژرنا عبانم زا یرادروخرب دوجو اب یبرغ بونج یایسآ هقطنم تلع نیمه هب و دنک یلمع یا هقطنم هعسوت
 ،یلامش یاکیرمآ رد اتفن دننام یتایبرجت دهاش تسا هتسناوتن اهنت هن هجوت لباق یژرنا عبانم زا یدنم هرهب و نداعم



 322 ...رد یبهذم یاه نارحب یکیتیلپوئژ نییبت

 یناوارف یاه شلاچ و ینماان اب هراومه هکلب ،دشاب ...و یقرش بونج یایسآ رد نآ هسآ ،یبونج یاکیرمآ رد روسوکرم
 .(31 :0398 ،هداز یجاح و دار یناهج)میا هدوب رگ هراظن ریخا یاه لاس رد ار نآ جوا هک هدوب هجاوم
 یاهروشک یسایس گنهرف هب یداهن یاهراتخاس نینچ یریگ لکش مدع رد اهریغتم نیرت مهم زا یکی دسر یم رظن هب
 نیا مدرم .دراد یا هقرف و یبهذم یاه شزرا اب یگنتاگنت طابترا هقطنم نیا مدرم یسایس گنهرف .ددرگ یم زاب هقطنم
 یبهذم سناجتمان یاهروشک یلخاد عاضوا هب هجوت .8دنتسه نامأوت روط هب ینیسپ و ینیشیپ یاه شزرا یاراد هقطنم
 هدمع .تسا یتینما و یسایس یاه هسورپ رد یا هقرف و یبهذم یاه یرادافو شقن هدنهد ناشن یبرغ بونج یایسآ رد
 گنج .دنرادروخرب یرتشیب یبهذم عونت زا هک تسا هداد خر ییاهروشک رد یبرغ بونج یایسآ رد یتینما یاه نارحب

 .دمآ دوجوب نآ زا سپ ییادز رامعتسا هسورپ اریز تسا حرطم هنیمز نیا رد فطع هطقن کی هباثم هب مود یناهج
 رد ،دیورگ نآ هب رامعتسا غوی زا ییاهر یارب ناوت یم هک یشزرا یا هقلح ناونع هب بهذم هب شیارگ نآ رد هک یا هسورپ
 ناشن هک دراد دوجو یدایز یاه هنومن .تسا هدش رهاظ گنج نیا زا سپ ،برغم و ریازجلا ات یزنودنا زا یا هرتسگ
 .7تسا نوزفازور نتفرگ توق لاح رد دنور نیا هک دراد رارق بهذم ریثأت تحت ایسآ برغ هقطنم رد اه تباقر دهد یم
 یبای تردق رد یریثأت هچ قارع رد یبهذم یاه نارحب کیتیلپوئژ :هک تسا نیا قیقحت نیا رد یلصا شسرپ و درکیور
 یاه شور زا شور رظن زا .تسا یدربراک قیقحت نیا فده رظن زا ؟دنراد یسایس و یبهذم فلتخم یاه هورگ
 هدش هتخادرپ عوضوم شرازگ و فیصوت دعب هب رتشیب هک هکنیا هب هجوت اب .تسا هدش هدافتسا یطابنتسا و یفیصوت
 و اه هیضرف شیامزآ یپ رد ققحم هک اجنآ زا یطابنتسا ،یفیصوت شور یاه یگژیو هب دانتسا اب یفرط زا و تسا
 کت T نومزآ»یطابنتسا ،یفیصوت شور زا و رامآ زا یریگ هرهب اب تسا هدشن یراک تسد یاهریغتم نیب طباور لیلحت
 و ناداتسا زا تسا ترابع شهوژپ نیا یرامآ هعماج .دزادرپ یم یرامآ یاه یگژیو فیصوت یفلد شور و «یاهنومن
 هب نانآ زا رفن 59 دادعت هک شهوژپ هزوح رد نیصصختم و یسایس یایفارغج هتشر یارتکد و دشرا نالیصحتلا غراف
 قیقحت نیا رد هک ییاجنآ زا .دناهداد خساپ هبحاصم تالاؤس هب و باختنا یریگ هنومن تروص هب هنومن مجح ناونع
 ىنابم و هدش ماجنا تاعلاطم ساسا رب ،هدمآ تسد هب یا هناخباتک و یدانسا ،ینادیم هعلاطم شور زاین دروم یاه هداد
-ایسآ برغ بونج رد یکیتیلپوئژ و یتینما نارحب و یبهذم تافالتخا اب هطبار رد رثؤم ىاهریغتم ،دوجوم ىرظن
 و هبحاصم بوچراهچ نیا ساسا رب .دیدرگ نیودت قیقحت ماجنا ىارب مزال ىرظن بوچراهچ و ىیاسانش ،(قارع)
 لیلحت و هیزجت یارب .دیدرگ نیودت هزوح نیا رد صصختم و کیتیلپوئژ دشرا ناسانشراک و دیتاسا اب همانشسرپ
 رامآ .تسا هدش هدافتسا 4یطابنتسا رامآ و 9یفیصوت رامآ یاه کینکت زا شهوژپ نیا رد هدمآ تسد هب یاه هداد
 زا طابترا یرارقرب و هدش یروآ عمج تاعالطا ریسفت و فیصوت ،ندرک هصالخ ،یدنب هقبط رد ار ققحم یفیصوت
 زا هدش یروآ عمج تاعالطا زا هدافتسا اب هک دنهد یم ناکما رگشهوژپ هب یطابنتسا رامآ و هدومن کمک اه نآ قیرط
 دننک طابنتسا ای هدروآرب ،تسا هدش باختنا نآ زا هنومن هک یا هعماج یاه یگژیو ،اه یندومزآ کچوک هنومن

                                                           
 لماش هک تسا ییاهشزرا ینیسپ یاه شزرا زا روظنم و تسا ...و موق ،هقرف ،بهذم هب یرادافو و دهعت ینیشیپ یاه شزرا زا روظنم - 8
 .تسا تسایس زا نید ییادج و ییارگ تلم

2  -  www.farsnews.com 
3 - Descriptive Statistics 
4 - Inferential Statistics 
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 زا شهوژپ نیا رد هدمآ تسد هب یاههداد لیلحت و هیزجت یارب ،هدش هئارا تاحیضوت هب هجوت اب .(7398 ،نوسلویش)
 یاهنومن کت T نومزآ و اهرادومن و دصرد و یناوارف لوادج تروص هب تاعالطا نداد ناشن یارب یفیصوت رامآ
 .دش هدافتسا یشهوژپ یاه هیضرف دیئات ای در یارب
  یرظن درکیور
 دننامه ییاه لداعم ،یسراف رد .تسا تسایس یانعم هب «کیتیلوپ» و نیمز یانعم هب «وئژ» هژاو ود زا بکرم کیتیلپوئژ
 هب ،یسیلگنا رد .تسا هدشرکذ نآ یارب «یسانش تسایس ایفارغج» و «ییایفارغج تسایس ملع» ،«ییایفارغج تسایس»
 .تسا هدش قالطا 9«کیتیلپوئژ» یوسنارف رد و 7«کیتیلوپوئگ» ،نآ یلصا هاگتساخ هب یناملآ رد ،8«سکیتیلاپویج» نآ
 راتفر ییوگ شیپ و نییبت نآ فده هک تسا یجراخ تسایس یارب یهاگدید ای درکیور «کیتیلپوئژ» ،حالطصا رد
 ریثأت رگنایب ،بتارم توافت اب کیتیلپوئژ درکیور ،نیاربانب ؛تسا یعیبط طیحم بسح رب یماظن یاه ییاناوت و یسایس
  یوغل  یانعم هصالخ روط هب .(04 :0298 ،نوتلآ و ونیلپ)تسا یخیرات و یسایس عیاقو رد ایفارغج یربج و یعطق
  تسا  یشناد : هک  تسا  هدمآ  کیتیلپوئژ زا  فیرعت رد  هسنارف  سورال  تغل  گنهرف رد . تسا  ینیمز  تسایس کیتیلپوئژ
 نییبت ددصرد کیتیلپوئژ ًاالوصا .دهد یم رارق  یسررب دروم ار اه نآ  یاه تسایس و اه تلود  یایفارغج  نیب  طباور  هک
 رب یعیبط عبانم ،کیژتارتسا تیعقوم ،تیعمج ،نیمزرس هلمج زا ییایفارغج یاهروتکاف هنوگچ هک تسا عوضوم نیا
 یارب هژاو نیا .(71 :4398 ،یمساق) تسا رثؤم نارگید رب الیتسا و تردق  بسک  یارب اه نآ شالت و اهروشک طباور
 یایفارغج باتک ریثأت تحت هک ال اپوا هاگشناد یسایس مولع داتسا نیلک فلدور طسوت 3318 لاس رد راب نیلوا

 هژاو نیا یو روظنم .دش هئارا تشاد رارق ناهام درفلآ خیرات رد ییایرد یورین ریثأت باتک و لزتار کیردرف یسایس
 تاعوضوم زا یکی ناونع هب کیتیلپوئژ هژاو متسیب نرق لوا همین لوط رد .دوب تموکح ییایفارغج راتخاس هعلاطم
 تشاد هراشا روشک کی یجراخ تسایس نییعت رد یایفارغج لماوع شقن هب ًااتدمع یسایس یایفارغج رد هعلاطم دروم
 رفوه سواه یتایح یاضف ،ردنکیم دنلتراه لثم دش هئارا کیتیلپوئژ یاملع طسوت هرود نیا رد هک مه ییاه هیرظن و
 تاعلاطم ،یزان ناملآ تسکش و مود یناهج گنج زا سپ یاه لاس رد .دوب انعم نیمه رب رظان نمکیاپسا دنلمیر و
 فقوتم دوب هدمآ دوجو هب ناملآ صاخ کیتیلپوئژ و یزان بزح اب طابترا رد هک یبولطمان تینهذ لیلد هب یکیتیلپوئژ
 نآ یضرا تیمامت ظفح یگنوگچ و تموکح حطس رد ار دوخ یتاعلاطم زکرمت هژیو هب ییاکیرمآ نانادیفارغج و دش
 .دنداد رارق

 دراد دوجو اهروشک ییایفارغج تایصوصخ و للملا نیب تیسایس و ایفارغج ناونع تحت هک نهوک لوئاس باتک اهنت
 لیلد هب کیتیلپوئژ هژاو هچرگا 5238 ههد یاه لاس رد .دوب کیدزن حالطصا نیا زا یتنس فیراعت هب هک هدومن فیرعت
 نیمه رد .دوبن صخشم نآ ییایفارغج یاوتحم تیعضو یلو دش ءایحا رجنیسک طسوت ینارنخس رد نآ ناوارف دربراک
 و یریگرد هداد هئارا کیتیلپوئژ حالصا زا یرت قیقد فیرعت دوخ تاراشتنا رد یوسنارف ناد یفارغج تسکالویا اه لاس
 تسکالویا نیاربانب ،یناور و یلم ،یخیرات لیلد هب هکلب یداصتقا لیلد هب طقف هن نیمزرس رس رب اه هورگ نایم تباقر

                                                           
1 - Geopalitics 
2  -  Geopolitike 
3 - geopolitique 
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 نکمم مه یروشک نورد و یا هقطنم سایقم رد هکلب یناهج سایقم هب رصحنم طقف هن ار کیتیلپوئژ تاعلاطم
 یاهورگ و اه تلود «ذوفن هزوح شرتسگ و تباقر شناد» ناونع هب کیتیلپوئژ .(04 :4398 ،ردیح ریم) تسناد یم
 تردق اه نآ هب هک دنتسه ییایفارغج یاه تصرف و اه مرها و اهرازبا فرصت و تردق بسک ددصرد یسایس لکشتم
 ییایفارغج یاهاضف و ناکم رد تارودقم و اه تصرف فرصت یارب اه نآ دهد یم ار بیقر رب ندش هریچ ناکما و هداد
 لامعا ورملق هب ار نآ و هداد هعسوت رتشیب ییایفارغج یاهاضف رد ار دوخ ذوفن دننک یم یعس و هتخادرپ تباقر هب
 کیتلوپوئژ درکیور .(60: 3198 ،این ظفاح)دننارب نوریب هعزانم دروم یاهاضف زا ار ابقر سکعرب و دنیازفیب دوخ هدارا
 هک دندقتعم یهورگ .تسا یسایس و یخیرات روما رد ایفارغج یربج و یعطق ریثأت رگنایب فلتخم تاجرد اب
 رگید یا هدع .دهد یم رارق هجوت دروم ار یجراخ و یلخاد تسایس رب یناسنا و یعیبط یایفارغج هطبار کیتلوپوئژ
 عاضوا نیب هطبار ار کیتلوپوئژ رگید یخرب .دنناد یم روشک کی تسایس و یعیبط لماوع نیب یا هطبار ار کیتلوپوئژ
 ییایفارغج لماوع هک تسا یجیاتن و راثآ هعلاطم کیتلوپوئژ دندقتعم و دنناد یم اهروشک یجاخ تسایس و ییایفارغج
 .(878 :4398 ،یهلا)دنناد یم روشک کی تسایس و یعیبط

 رهوج عقاو رد .دروخ یم دنویپ تسایس و تردق اب هک دنک یم دیکأت ایفارغج شناد زا شخب نآ رب کیتیلپوئژ
 راتخاس اب طابترا رد هچ و تردق ییاجباج و ییاضف دیلوت یاهدنیارف رد هچ .دهد یم لیکشت تردق ار کیتیلپوئژ
 هب هک مینادب یشناد ار کیتیلپوئژ میناوت یم ور نیازا .دزادرپ یم لئاسم نیا هب هک تسا کیتیلپوئژ شناد ،تردق یناهج
 ،یللملا نیب و یلم تسایس یاه هصرع نارگیزاب یسایس راتفر و تردق تابسانم ییایفارغج - یئاضف داعبا هعلاطم
 رد هک ییایفارغج لماوع هب ًااتدمع ار دوخ هجوت ییایفارغج تسایس ای کیتیلپوئژ .( 758 :3198 ،این ظفاح) دزادرپ یم
 نیب هطبار یرارقرب اب بلغا نانادیفارغج یکیتیلپوئژ تاعلاطم رد .دراد یم فوطعم دنرثؤم اه تسایس یریگ لکش
 دننک یم یعس روشک کی تسایس و (هریغ و عبانم ،تیعمج ،تعسو ،تیعقوم) صوصخ هب یعیبط ییایفارغج لماوع
 دنیامن نییعت ار روشک یسایس یشم طخ و ینیب شیپ ار هدنیآ عیاقو ،هتخادرپ یخیرات یاهدادیور و لباق و ریسفت هب
 یسایس تشونرس و تارّیدقم رب مکاح ار لماوع نآ ،هدوب لباق ناوارف تیمها ییایفارغج لماوع یارب بیترت نیا هب
 تیلقا هورگ کی اب و یندعم ریاخذ دننام ییایفارغج تیعقاو کی ،لاثم یارب .(23: 5398 ،یباجنس)دنناد یم اه تلم
 .ددرگ یم بوسحم کیتیلپوئژ لماع کی ددرگ للملا نیب حطس رد یسایس یریگ میمصت کی کرحم هک ینابز یموق
 راتخاس اب نآ لباقتم طابترا و یناهج و یا هقطنم لئاسم لیلحت هب هک تسا ییایفارغج مولع زا یشخب کیتیلپوئژ
 تسا نیمز تسایس نآ یوغل یانعم هک ییایفارغج یاه تسایس ای کیتیلپوئژ رد .دزادرپ یم یلحم یسایس و یداصتقا
 زا رثأتم تدش هب تردق دندقتعم یسایس نانادیفارغج .دوش یم یسررب للم تسایس رد ییایفارغج طیحم لماوع شقن
 نیا ناملاع رظنزا .دراد خیرات رد هشیر هکلب ،تسین ون هدیدپ کی یرکفت زرط نینچ تسا ییایفارغج طیحم لماوع
 هنانیب عقاو لیلحت هئارا یارب اذل .تسا هدش یعونتم یناسنا طباور داجیا بجوم نیمز یجراخ هرهچ رد لوحت هتشر
 خیرات رد هک ییاه ینوگرگد و تالوحت .میوش لئاق دودحم یتیمها یعیبط یاه هداد یارب دیاب کیتیلپوئژ هرابرد یا

 تباقر یانعم هب اهنت کیتیلپوئژ رگید زورما هک هدش ببس هدمآ دوجو هب ییایفارغج کچوک یاهدحاو یسایس
 رد هک تسا یددعتم و مصاختم یاهورین هدیچیپ هعومجم کیتیلپوئژ تقیقح رد .دشابن یناهج داعبا رد اه یژتارتسا

 ای دوخ یسایس قوفت تابثا ای اه شکمشک نیا زا نانآ فده دنزادرپ یم شکمشک هب کچوک داعبا اب ییاه نیمزرس
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 دشاب راوتسا یکیتیلپوئژ دعاوق یانبم رب هک لیلحت هنوگره رد نیاربانب .تسا هنحص زا یسایس یابقر ندنار نوریب
 .داد رارق یسررب دروم و یروآ عمج ار تاعالطا زا هتسد ود دیاب ریزگان

 .رگید یاه تردق ییاضف مهف ای اه یژتارتسا لباقت کاردا  .8

 .دنور یم رامش هب تردق تباقر یلصا هنحص هک یاه نیمزرس و اه نآکم یاه یگژیو  .7

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم   شهوژپ یموهفم لدم :1 هرامش لکش

 قارع یبهذم هدمع یاه نایرج یسانش طیحم
 رظن زا 20 هبتر رد هک تسا عبرم رتمولیک 289194  تحاسم یاراد روشک نیا یساسا نوناق هیاپ رب قارع روشک 
 ،هچایرد :لماش یبآ زین نآ عبرم رتمولیک 5834 و یکشخ نآ عبرم رتمولیک 768794 ؛دراد رارق ناهج رد تعسو
 یلامش ضرع هقیقد 77 و هجرد 29 ات هقیقد 9 و هجرد 37 نیب .(5398 ،نایشرع)تسا یبآ یاه هنهپ ریاس و اه قالطاب
  .(2198 ،روپدمحم و یمان)تسا هتفرگ رارق یقرش لوط هقیقد 69 و هجرد 14 ات هقیقد 98 و هجرد 39 و

 
 (tasnimnews.com) :عبنم  قارع روشک هشقن :1 هشقن
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 هب بونج و یبرغ بونج زا ،یمشاه ندرا هب برغم زا ،هیروس روشک هب یبرغ لامش زا ،هیکرت یروهمج هب لامش زا
 روشک هب زین قرش بناج و تیوک روشک و سراف جیلخ هب یقرش بونج یوس زا ،یدوعس ناتسبرع یهاشداپ

 .دوش یم دودحم ناریا یمالسا یروهمج
 یموق یگدنکارپ و تّدیموق
 هب م 8738 لاس رد قارع .تسا سناجتمان گنهرف اب ییاهتیموق یاراد نیون یاهروشک زا یرایسب دننامه قارع
 ،قارع ینعی ؛دوب شیوخ صاخ تلم یوجوتسج رد اهروشک زا یرایسب دننامه و دش رادیدپ یّآلم تلود کی ناونع
 یگدنکارپ یهوحن و تّییموق نانچمه اّیما ،دشوکب)روشک) تلود کی سیسأت یارب هک دوبن تّآلم کی یهدروارف عقاو رد
 لباق زین و تسا اراد ار قارع یتینما و یداصتقا ،یسایس ،یعامتجا داعبا رد یاهدننک نییعت شقن نانچمه قارع رد نآ
 .تسا یمسر و هدش هتفریذپ یرما زین نآ یتّییموق راتخاس هک تسا رکذ
 و درک و برع یلصا تیّآلم ود زا قارع تلم» :تسا هدمآ نینچ قارع یساسا نوناق سیون شیپ 9 یهدام رد
 هک تساهدش لیکشت نیبئاص و هیدیزی ،(سراف) کّیبش ،ینمرا ،ینایرس ،یروشآ ،ینادلک ،نامکرت یلصا یاه تّییموق
 درک و برع بلاغ تّییموق ود زا قارع روشک .دنتسه یواسم ناش یّآلم تابجاو و قوقح هب یسرتسد رد اه نآ یگمه
 تفاب ،هدش حرط اه یدازآ و قوقح شخب لیذ هک قارع یمئاد یساسا نوناق 94 هدام رد نینچمه .«تسا هدش لیکشت
 قارع ریاشع و لیابق یقرت و دشر رب تموکح» :تسا  هداد رارق ییاسانش و دییأت دروم ار نآ یا هریشع و یا هلیبق
 هعماج تفرشیپ هب کمک و یناسنا یالاو یاه شزرا تیوقت و نوناق ،نید اب هک یروط هب اه نآ روما هب و دراد دیکأت
 .«دروآ یم لمع هب یریگولج ،دراد تافانم ناسنا قوقح اب هک ریاشع یاه فرع زا و دنک یم هجوت ،دشاب گنهامه
 یرادیدپ بجوم توافتم یاه تیموق و ماوقا ،لیابق بلاق رد قارع رد یعامتجا توافتم یاهورگ دوجو عقاو رد
 دیدج و ندوب اپون دوجو اب .(69: 5398 ،یورسخ)تسا هدش قارع رد نردماشیپ یعامتجا-یسایس گنهرف یعون
 قارع ۀعماج یساسا یاه یگژیو زا یتّییموق زیامتم تیوه .(31: 6198 ،ینادلو یرفعج)قارع روشک ندوب سیسأتلا
 رد یرایسب تالّیوحت ءاشنم و تسا هدنام هدنز یدایز ّیدح ات و هدوب اجرباپ ریخا ههد دنچ یزاسون مغر هب هک تسا
 عبات فیاوط رامش هک دراد دوجو هدمع ۀلیبق دنچ و 52 دودح قارع رد اهدروآرب یخرب قباطم .تسا هدوب روشک نیا
 .دسریم هفیاط 5557 دودح هب اه نآ

 تاذ هک ییاهتعامج ؛دنشکیم کدی هب دوخ اب ار قارع مان هک دنوشیم صخشم ییاهتعامج اب قارع نیون ۀعماج
 لکش هب هک ییاهتعامج زین و تّییموق یانبم رب ،بهذم و نید یانبم رب ؛دنزاسیم نایامن فلتخم یاهانبم رب ار دوخ
 و دنزاسیم صخشم اهنیا ۀمه زا یاهتخیمآ اب ار دوخ هک دنتسه ییاهتعامج زین و ؛دنوشیم صخشم کیژولوئدیا
 هکلب درادن دوجو کیژولوئدیا بان یگژیو ای یتیموق بان یگژیو ای ینید بان یگژیو اه نآ رد رگید ترابع هب
 .تساهنیا همه زا یاهتخیمآ
 رد .تسا یموق یاه تیلقا ریاس و نایروشآ ،اه نمکرت ،دارکا ،بارعا :هلمج زا یفلتخم یاه تیموق لماش قارع تّآلم
 برع دصرد 51- 02 :دراد دوجو یرتشیب قفاوت ریز یدنبمیسقت یور رب یداژن و یموق ظاحل هب قارع یدنب میسقت
 دنوشیم لماش ار دصرد 0 دودح هک هیقب و (یموق گرزب هورگ نیمود) درک دصرد 57-08 (یموق هورگ نیرتگرزب)
 لیاسم تیساسح رطاخ هب عومجم رد .دنتسه اهسراف و اهیدیزی ،اهیدوهی ،یروشآ نایحیسم ،اهنمکرت لماش
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 نیا تیمکاح دوجوم یاه نارحب و روشک نیا رد تیعمج بیکرت دروم رد یمسر رامآ دوبن ،قارع رد یبهذم و یموق
 هب هجوت اب دوب راودیما ناوتیم هتبلا ،تسین دامتعا لباق نادنچ دوجوم یاهدروآرب نونک ات لالقتسا زاغآ زا روشک
 .دز هتشذگ هب تبسن یرتتسرد یاهنیمخت ،مادص طوقس زا سپ هدش رازگرب تاباختنا و اهشرازگ و دهاوش

 
 اه نآ ینیمزرس یگدنکارپ و یبهذم ،یداژن ظاحل هب قارع تیعمج :1 لکش

 (/https://www.worldometers.info) :عبنم

 یبهذم عونت و نید .1
 تیعمج نیا زا دصرد 23 زا شیب .تسا هدش هتسارآ بهذم و نید باعل و گنر اب قارع رد یگدنز یعامتجا ۀنحص
 .میهد یم هئارا ار قارع رد یبهذم عونت و نید زا یشرازگ یلامجا روط هب شخب نیا رد .دنهد یم لیکشت ناناملسم ار
 ناناملسم .1
 - هعیش ناناملسم .دنتسه ناملسم قارع یرفن نویلیم 99-71 تیعمج زا دصرد 23 دودح ،نیمخت نیرتهب ساسا رب
 تیرثکا هورگ ناونع هب ار تیعمج دصرد 06 ات 56 -رگید یاه هورگ و یلیف یاهدرک ،اه نمکرت ۀوالع هب ،برع ًااتدمع
 .دنهد یم لیکشت
 78 ،ینس یاهدرک دصرد 57 ات 18 دودح) دنهد یم لیکشت ار قارع تیعمج زا دصرد 29 ات 79 زین یّآنس ناناملسم 
 .(دنتسه ینس یاه نمکرت هیقب و ینس بارعا دصرد 08 ات
 نایحیسم .2
 ،نایروشآ) ار قارع تیعمج ّآلک زا دصرد 9 دودح و تسا رفن نویلیم 8 ات رازه 551 قارع نایحیسم تیعمج هزورما
 ،هدارک ،نییواتب ،دیدج دادغب ،لضفلا ،ۀرودلا) دادغب رد و دنهد یم لیکشت)هنمارا و یمور یاه کیلوتاک ،ناینادلک
 و کوهد ،هینامیلس ،لیبرا رد نینچمه .دننکیم یگدنز هرصب و لصوم و (اراس بمک و هلیمج ،لتشم ،نیطسلف نابایخ
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 -یبهذم یاه هورگ زا ناینادلک و نایروشآ ،نارگشهوژپ زا یرایسب رظن زا .(5398 ،یدعس) دنراد روضح کوکرک
 یاهورگ اب) نایحیسم .دنشاب یم قارع رد یحیسم عماوج نیرت یمیدق زا هتفرگ تأشن نینچمه و زیامتم یموق

 .دنیامن یم مّآلکت زین)ینایرس)زیامتم و صخشم نابز کی اب دنا هدش زکرمتم دادغب رد و لامش رد هک (ناش هناگدنچ
 نایدوهی .3
 نامز هب ار دوخ ءاشنم هک دندادیم لیکشت ار قارع ناملسم ریغ تّییلقا نیرتگرزب دادعت ثیح زا و نیرتنهک نایدوهی
 نایدوهی دادعت 2438 یرامشرس رد .(5198 ،رام بف) دنناسریم دالیم زا شیپ مشش نرق رد و لباب رد ناشتراسا
 لک تیعمج %7 تروص نیا رد هک تسا هدشیم غلاب رفن 555508 مقر هب الامتحا نآ مقر اما دوب رفن 555188 قارع
 شخب .درک ادیپ شهاک رفن رازه دنچ هب هتفر هتفر روبزم مقر ،م 5138 ههد رد .دندادیم لیکشت ار زور نآ قارع
 لاغشا اب .دندوب یذفنتم و رادهقباس ناناگرزاب بلغا و دندرکیم یگدنز دادغب رد دندوب نیشنرهش هک نایدوهی مظعا

 1438 لاس رد لیئارسا تلود سیسأت اب .دش نوگرگد قارع نایدوهی تیعقوم اهتسینویهص طسوت نیطسلف نیمزرس
 زا هک نانآ زا یدادعت زج نایدوهی مامت ،م 8038 لاس رد و دیدرگ لمحت لباق ریغ قارع نایدوهی تیعضو م
 .(03: 5198 ،رام بف)دندیزگ ترجه ،دندوب هرهبیب الاب یعامتجا تیصخش
 نایئادنم .4
 ناریا برغ رد نوراک دور و تارف و هلجد لحاس و قارع بونج رد ًااتدمع هک قارع رد ینید یاهتّییلقا زا یکی

 رفن رازه 07 و قارع رد رفن رازه 52 ار اه نآ تیعمج .دنشاب یم هدنهد دیمعت ییحی ترضح ناوریپ ،ناییادنم دننکاس
 هعلق ،هرصب ،هیرصان ،هرامعلا یاهرهش رد قارع رد 7557 لاس ات رفن 55502 بیرق .(نامه)دننک یم دروآرب ناریا رد

 نایم گنج زا سپ هک (728:ق.ه 9848 ،یدیبزلا فیطل)دندرک یم یگدنز دادغب و هنرقلا ،خویش رازاب ،هیافلح ،حلاص
 رد هزورما اه نآ زا یکدنا دادعت اما ؛دندرک چوک یبرغ یاهروشک زین و هیروس و ندرا هب اه نآ رتشیب قارع و اکیرمآ
 .دنتسه رضاح یسایس لاعف یاه نآمزاس زا یلیخ رد کنیا مه اه نآ .دنتسه نکاس رگید یاهاج و کوکرک ،دادغب

 نایدیزی .5
 زا ار دوخ نایدیزی زا یرایسب .دنیوگ یم ناتسدرک هقطنم رد جیار یناتساب نید ای هیدیزی ناوریپ هب نایدزیا ای اه یدزیا 
 یبهذم رظن زا مه و یداژن رظن زا مه ار دوخ اه نآ زا یخرب دنچ ره ،(798:ق.ه 2498 ،رومیت دمحا)دنناد یم درک داژن
 ،کوهد ،هقیشعب ،هرذعاب ،ناخیش ،راجنس ،لصوم رد نویدیزی .دننک یم فیرعت ناملسم یاهدرک زا زیامتم یموق و
 .دننکیم تبحص یدرک نابز هب اه نآ .دنتسه نکاس فیکلت و وخاز ،رفعلت
 نآ تالوحت ریس و قارع کیتیلپوئژ مهم لماوع -9-7-7

 مهم یاهروشک هب یتالصاوم یاه هار ،ییایفارغج تیعقوم .دراد یناوارف تیمها کیتیلپوئژ ظاحل زا قارع روشک
 ماگنه نینچمه .دنتسه رادروخرب یدایز تّییمها زا روشک نیا کیتیلپوئژ تباث لماوع ریاس و اه بآ هکبش ،هقطنم
 رادروخرب یدایز تیمها زا روشک نیا یتّییموق بیکرت و یناسنا عبانم هژیو هب و رّییغتم لماوع قارع کیتیلپوئژ یسرّآرب
 هک دراد قارع روشک لیکشت رد سیلگنا نارگرامعتسا فادها و تاین رد هشیر قارع رد یتیعمج تاقارتفا .تسا
 .تسا هدیدرگ روشک نیا رصاعم خیرات لوط رد یدایز یاه یمارآان و اه نارحب زورب بجوم
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  قارع کیتیلپوئژ راذگریثات رصانع
  زاگ و تفن عبانم -8

 788 زا شیب قارع تفن ریاخذ .تسا هدروآ مهارف روشک نیا یارب ار یدایز تیمها قارع رد زاگ و تفن میظع ریاخذ
 هداد رارق ناهج تفن ریاخذ ناگدنراد نیرت گرزب ماقم رد ار قارع رظن نیا زا هک هدش هدز نیمخت هکشب درایلیم
 تفن جارختسا هنیزه .دور یم رامش هب کپوا مهم یاضعا زا و تفن هدننک رداص مهم یاهروشک زا یکی قارع .تسا
 یاه هاچ زا یرادرب هرهب ناکما نینچمه .تسا نیئاپ رایسب میظع و قمع مک نادیم یدایز دادعت دوجو لیلد هب قارع رد
 جارختسا زور رد تفن هکشب 51498 طسوتم روط هب هاچ ره زا قارع رد .دراد دوجو الاب تعرس اب قارع تفن
 670 زا ؛تسا هتفرگن رارق یرادرب هرهب دروم ًااتدمع هک هدش ییاسانش یتفن نادیم 42 قارع رد .(8198 ،یتزع)ددرگ یم
 7398 ،ییاضر)تسا هدش یرافح و هتفای هعسوت هطقن 078 طقف نونکات قارع یبرغ یارحص رد هدش ییاسانش هطقن
:10). 

 0/48 لداعم یدمآرد هک تسا هدوب زور رد هکشب نویلیم 0/9 ،(تیوک هب مجاهت زا لبق) 3138 لاس رد تفن تارداص
 یزاگ ریاخذ بعکم توف درایلیم 588 یاراد قارع نینچمه .تسا هدرک روشک نیا دیاع ار لاس رد رالد درایلیم
 نیا و دنراد یناهج ریاخذ رد یمهم مهس قارع زاگ و تفن ریاخذ نازیم دنهد یم ناشن ماقرا هک نانچمه .8تسا
 زا یکی تفن هلئسم لیلد نیمه هب .دراد ار ناهج یژرنا نیمأت رد رت مهم یاه شقن یافیا یارب مزال لیسناتپ روشک
 .تسا هدوب قارع یکیتیلپوئژ راذگریثأت و مهم لماوع
 اهدرک -2

 ،ناریا ینونک یاهروشک رد و سرگاز و تارارآ یاه هوک یاه هنماد رد هک دنتسه نهک یناریا ماوقا زا یکی اهدرک
 هدوب ینامثع یروتارپما هیزجت و لوا یناهج گنج زا رثأتم یگدنکارپ نیا هک دنا هدش هدنکارپ هیروس و هیکرت ،قارع
 تیمکاح نارود رد .دنا هدوب شیوخ یموق تیوه عبات اهدرک ،هدش دای یاه تلم -تلود یریگ لکش زا لبق .تسا
 رد و هداد همادا دوخ تایح هب ینامثع یروتارپما بلاق رد یداژن یاه تیلقا و ماوقا ریاس دننام درک موق یمالسا
 فلتخم یاه هورگ ،هیروس و هیکرت ،قارع یاهروشک یریگ لکش و ینامثع یشاپورف اب .تسا هتشاد تکراشم تردق
 لیلد هب .تسا هدوبن تیقفوم نورقم ریسم نیا رد اهدرک شالت اّیما دندرک مادقا یلم یاه تلود لیکشت تهج رد یموق
 نیرت ساسح زا یکی ریخا هدس یط هورگ نیا لالقتسا و یبلط ییادج هلئسم ،فلتخم یاهروشک رد اهدرک یگدنکارپ
 .تسا هدوب قارع و هیکرت یاهروشک رد هژیو هب هقطنم لیاسم

 تیمها رب عوضوم نیمه و هتفرگ رارق نیشندرک قطانم رد و روشک نیا لامش رد قارع یتفن ریاخذ زا یمظعا شخب
 هدنکارپ یاه گنج .دنا هدومن هبرجت ار یزکرم تلود اب هعزانم هرود هس قارع رد اهدرک .تسا هدوزفا اهدرک هلئسم
 زا 8338 ات 5138 یاه لاس یاه شنت ًااتیاهن و 0238 ات 0738 یاه لاس یاه یریگرد ،0738 ات 0838 یاه لاس یط
 لارنژ یاتدوک اب ،1038 لاس زا .دنور یم رامش هب قارع رد بارعا و اهدرک یریگ رد و گنج یلصا یاه هرود

                                                           
1  - Fact book, Iraq, p69 
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 مساق میرکلادبع .دیدرگ رقتسم روشک نیا رد یروهمج میژر و نوگنرس یتنطلس ماظن ،قارع رد «مساق میرکلادبع»
 هب .دروآ لمع هب ،دندوب راتخم دوخ یتنطلس ماظن نامز رد هک اهدرک ندروآرد تیعبات تحت یارب یدایز یاه شالت
 رد یقارع درک ناربهر زا ینازراب یفطصم الم .تسا هدوب رت یدج یو ندمآ راک یور زا سپ اه یریگ رد لیلد نیمه
 و درک سیسأت ار قارع ناتسدرک تارکومد بزح ،هنابلط ییادج یاه تسایس یریگیپ روظنم هب یدالیم 2438 لاس
 یراتخم دوخ قارع یزکرم تلود زا یدالیم 52 ههد لیاوا رد تدم ینالوط یریگرد و گنج کی زا سپ دش قفوم
 هک دنا هتفرگ لکش یرگید بازحا قارع ناتسدرک هقطنم رد .دیدرگ ضقن یراتخم دوخ نیا اه دعب اما ؛دیامن ذخا
 دشرا تاملپید «نسلیو دلونرآ رس» .دنتسه هلمج نآ زا درک یبالقنا ...ا بزح و ناتسدرک ینهیم هیداحتا بازحا
 دنهاوخ یم هن اهدرک هک هدومن راهظا نینچ قارع ناتسدرک هقطنم زا یشرازگ یط لوا یناهج گنج زا سپ ناتسلگنا
 اهدرک نایم رد لقتسم یناتسدرک لیکشت رکف ؛قارع تلود نامرف تحت هن و دنشاب هیکرت تلود ذوفن و مکح ریز
 تحاسم لک دصرد 28 زا شیب و تیعمج دصرد 17 زا شیب قارع یاهدرک .(92: 8198 ،یتزع) دراد رایسب نارادفرط
 ،زاگ و تفن میظع ریاخذ دوجو و هژیو ییایفارغج تیعقوم زا یرادروخرب ظاحل هب و دنراد رایتخا رد ار روشک نیا

 .دنا هداد صاصتخا دوخ هب روشک نیا رد ار یتیمها زئاح هاگیاج

  نایعیش -9

 .دسر یم رفن نویلیم 578 دودح هب نانآ رامش هک دنهد یم لیکشت نایعیش ار ناهج ناناملسم دصرد 58 دودح
 دودح .دنتسه نکاس نانبل و نیرحب ،ناجیابرذآ ،قارع ،ناریا روشک جنپ رد نایعیش تیعمج تیرثکا)5398 ،دنمهرف)
 شقن ،قارع یتموکح ماظن رد و رصاعم نارود رد هچرگا هک دنهد یم لیکشت نایعیش ار قارع تیعمج دصرد 06
 تایح رد زین یناوارف تاریثأت قارع هعماج رب ذوفن رب هوالع اما ،دنا هتشادن یسایس یاه یریگ مصمصت رد یمهم
 یدح ات قارع رد یعیش نویناحور ذوفن .دنا هتشاد روشک نیا یعامتجا و یداصتقا ،یملع تفرشیپ و دشر و یرکف
 اب هراومه قارع نایعیش اریز دنا هتخاس رثأتم دوخ تارثا زا ار ناریا رد نیطالس ،روشک نیا ماکح رب هوالع هک هدوب
 ترضح روضح .دنا هتشاد تماقا قارع رد ناریا هعیش نویناحور زا یرایسب و هدوب طابترا رد ناریا رد دوخ ناشیکمه
 .تسا قارع و ناریا روشک ود رد نایعیش گنتاگنت طابترا یاه هناشن زا یکی قارع رد دیعبت نارود رد (هر)ینیمخ ماما

 1 گنج یط هژیوب ؛دنا هتشاد رارق ماکح هرطیس و ملظ تحت هراومه قارع رد هعیش تیرثکا ،رصاعم خیرات لوط رد
 یا هدرتسگ حطس رد یعیش ناربهر ًااصوصخم نایعیش مادعا و هجنکش ،یریگتسد ناریا یمالسا یروهمج اب قارع هلاس
 .دندیدرگ جارخا ای و دیعبت ،دیهش رفن نارازه و داد خر نیسح مادص یثعب میژر یوس زا

 هدوب نارگن روشک نیا رد نایعیش رکفت تیمکاح و شرتسگ زا لالقتسا زا سپ یاه لاس یط قارع ماکح لاح نیا اب
 قارع رد یعیش رثؤم ناربهر زا یکی .دنرادرب نایم زا ای و لرتنک نکمم وحن ره هب ار هعیش ناربهر دنا هدومن شالت و
 هنحص زا و هدوبر یبرع لود ریاس اب نیسح مادص میژر یتاعالطا یراکمه یط هک دوب ردص رقاب دمحم دیس
 یرثؤم تامادقا و هدوب فقاو نایعیش ذفان تردق رب قارع نامکاح عقاو رد .دیدرگ فذح قارع یسایس و یعامتجا

 .دنا هدروآ لمع هب نآ فیعضت و لرتنک تهج

 تیرثکا دوجو مغر هب .دروآ دراو قارع رد نایعیش رب ار یفعاضم یاهراشف ،یریگ لکش ودب زا نیسح مادص میژر
 مورحم یدیلک و الاب بصانم هب یبایتسد زا هراومه نایعیش ،یتلود یاهداهن زا یرایسب و شترا بیکرت رد هعیش
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 تیامح دروم یللملا نیب و یا هقطنم داعبا رد نایعیش یزاسدودحم صوصخ رد قارع ثعب میژر تسایس .دندش یم
 هاگ چیه یبهذم تازیامت لیلد هب هقطنم برع یاه تلود .تشاد رارق یللملا نیب یاه تردق و یبرع یاهروشک
 .دنا هدوبن قارع نایعیش نتفای تردق ناهاوخ

 هب ناگتسباو هرمز رد قارع هچرگ ،یبرغ و یقرش لود اب نیسح مادص میژر هدرتسگ طباور هب هجوت اب رگید یوس زا
 زا ثعب میژر ،ناریا یمالسا یروهمج هیلع یلیمحت گنج لوط رد هژیو هب اما دیدرگ یم بوسحم قرش تردقربا

 زا اکیرمآ هژیو هب برغ یاه ینارگن .دوب رادروخرب زین یبرغ یاه تلود یداصتقا و یسایس ناوارف یاه تیامح
 قارع شترا رکیپ رب یکلهم تابرض هک یماگنه ارحص نافوط تایلمع رد هک هدوب یدح ات قارع نایعیش نتفای تردق
 تالمح ناهگان ،دنداد لکش ار هینابعش هضافتنا ناونع تحت ییاه شروش روشک نیا بونج نایعیش و دیدرگ دراو
 اهدعب هک نانچمه ؛دیدرگ فقوتم نایعیش بوکرس یارب قارع شترا تسد نتشاذگزاب فده اب ییاکیرمآ نایماظن
 نایعیش طسوت تردق یریگ تسدب بجوم نیسح مادص میژر یشاپورف عطقم نآرد ،دندومن ناعذا زین ییاکیرمآ
 .دیدرگ یم

 راتخاس تاظحالم نودب و دیامن ینیرفآ شقن قارع رد نایعیش نتفرگ رظن رد نودب دناوت یمن یتردق چیه هزورما
 دیدرت نودب .دشاب راذگ ریثأت ،دنرادروخرب یناوارف یگتسجرب زا نآ رد نایعیش هک قارع رد یسایس تردق عیزوت
 هقطنم کیتیلپوئژ یارب یا هدرتسگ یاهدمایپ ،دنراد تردق رد یا هدمع مهس نایعیش نآ رد هک دیدج قارع روهظ
 و هتفرگن رارق یبایزرا دروم ناسکی روطب هقطنم یاهروشک حطس رد قارع تالوحت .تشاد دهاوخ هارمه هب هنایمرواخ
 ناریا ،قارع هیاسمه یاهروشک نایم رد .تسا هدش هیارا دیدج قارع روهظ زا یداضتم ًااضعب و نوگانوگ یاه تشادرب
 هب قارع رد تارییغت هیاسمه برع یاهروشک رظن زا اما دنا هدومن ذاختا یتبثم عضاوم تالوحت نیا لباقم رد هیکرت و
 .تسا هدیدرگ یقلت هقطنم یارب هدننک تابث یب و ءوس یاهدمایپ یواح و روشک نیا یبرع تیوه یارب یدیدهت هلزنم
 شهوژپ یاههتفای

 یفیصوت رامآ
 رد هک یناسک رثکا هک تسا لیلد نیا هب رتشیب هک دنا هدوب درم نایوگحساپ همه شهوژپ هنومن مجح رفن 59 عومجم زا

 .دنا هدوب نادرم دنا هداد ناشن لیامت شهوژپ تالاوس هب ییوگخساپ یارب ای و دنا هدوب صصختم هعلاطم دروم هزوح
 نس یناوارف عیزوت 2 لودج

 یعمجت یناوارف یدصرد یناوارف یناوارف نس

57-59 4 9298 9298 

89-54 6 57 9299 

84-50 0 2268 50 

80-56 08 50 558 

  558 59 عومجم

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 هورگ ،لاس 59- 57 ینس هورگ :دنتسه یدنب هتسد لباق ینس هورگ راهچ رد نس ریغتم رظن زا شهوژپ رامآ هعماج
  .لاس 56 – 80 ینس هورگ اتیاهن و لاس 50 – 84 ینس هورگ زین و لاس 54-89 ینس
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 تالیصحت نازیم یناوارف عیزوت -3 لودج
 یعمجت یناوارف یدصرد یناوارف یناوارف تالیصحت

 2268 2268 0 یسانشراک

 56 9294 98 دشرا یسانشراک

 558 54 78 ارتکد

  558 59 عومجم

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 هب هک دنوش یم میسقت ارتکد و دشرا یسانشراک ،یسانشراک هتسد هس هب شهوژپ یرامآ هعماج یلیصحت کردم رظن زا
 نامه .دنا هدوب رفن 78 ارتکد و رفن 98 دشرا یسانشراک ،رفن 0 یسانشراک کردم یاراد نایوگخساپ دادعت بیترت
 هعلاطم دروم هقطنم و یسایس یایفارغج هزوح رد یملع صصخت یاراد هک یدیتاسا زا رتشیب تسادیپ هک یروط
 مود هورگ و هتشاد زکرمت هعلاطم دروم هزوح رد لاس 3 -8 نیگنایم یرامآ هعماج زا رفن هن .تسا هدش هدافتسا دنتسه
  .لاس 59 – 87 دنشاب یم رفن هک موس هورگ و لاس 57 -88 دنتسه رفن هدزای هک

 
 ییایفارغج کیتیلپوئژ هزوح رد راک هقباس دصرد-1 رادومن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
 شهوژپ تالاوس هب شهوژپ یرامآ هعماج یاه خساپ دصرد و یناوارف عیزوت-4 لودج

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 قفاوم الماک قفاوم رظن یب فلاخم فلاخم الماک 

 دصرد یناوارف دصرد یناوارف دصرد یناوارف دصرد یناوارف دصرد یناوارف 

 2269 88 9299 58 57 6 58 9 5 5 8 لاوس

 9299 58 9294 98 9297 2 5 5 5 5 7 لاوس

 59 3 9299 58 57 6 9298 4 929 8 9 لاوس

 9297 2 9299 58 9299 58 929 8 226 7 4 لاوس

 59 3 2267 1 9297 2 58 9 58 9 0 لاوس

 50 08 226 7 57 6 9298 4 58 9 6 لاوس

 9299 58 2267 1 2268 0 9298 4 58 9 2 لاوس

 2269 88 58 9 9299 58 58 9 58 9 1 لاوس

 2267 1 54 78 58 9 2268 0 226 7 3 لاوس

 9290 68 58 9 2268 0 9298 4 226 7 58 لاوس

 9299 58 57 6 2268 0 57 6 58 9 88 لاوس

 2269 88 57 6 9297 2 58 9 58 9 78 لاوس

 9294 98 2268 0 2268 0 9298 4 58 9 98 لاوس

 54 78 9298 4 57 6 9298 4 9298 4 48 لاوس

 9290 68 58 9 2268 0 9298 4 226 7 08 لاوس

 79/29  11/77  66/57  40/88  60/2  نیگنایم
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 کیتیلپوئژ هک نیا زا دوب ترابع هک شهوژپ یلصا هیضرف اب نایوگخساپ رثکا هکدهدیم ناشن 0-4 لودج جیاتن
 و دنا هدوب قفاوم ای و قفاوم الماک تسا رثوم قارعرد یبهذم ،یسایس یاههورگ یبای تردق رد یبهذم یاه نارحب

  .دنا هدرک زاربا ار شهوژ یلصا هیضرف اب قفاوم الماک یرظن نایوگخساپ زا دصرد 79/29

 
 دارفا خساپ دصرد ییاهن نیگنایم-2 رادومن

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یطابنتسا رامآ -
 .تسا رثوم قارعرد یبهذم ،یسایس یاههورگ یبای تردق رد یبهذم یاه نارحب کیتیلپوئژ :8 هیضرف
  H0:µ≤3 .تسین رثوم قارعرد یبهذم ،یسایس یاه هورگ یبای تردق رد یبهذم یاه نارحب کیتیلپوئژ :رفص هیضرف

 H1:µ>3 تسا رثوم قارعرد یبهذم ،یسایس یاههورگ یبای تردق رد یبهذم یاه نارحب کیتیلپوئژ
 قارع رد ،یبهذم ،یسایس یاههورگ یبای تردق رد یبهذم یاه نارحب کیتیلپوئژ دروم رد شرگن یفیصوت رامآ -5 لودج

 نیگنایم درادناتسا یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم یناوارف

13 3124 .۳۳7۳7 .۳6541 

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم
 یضرف نیگنایم زا 8525 حطس رد هک دهد یم ناشن)9524) هدمآ تسد هب نیگنایم ،یرامآ هنومن دارفا تارظن یانبمرب
 .تسا رتشیب (9)تارمن

 قارع رد یبهذم و یسایس یاههورگ یبای تردق رد یبهذم یاه نارحب کیتیلپوئژ درومرد شرگن یریغتم کت t نومزآ-6 لودج
Test Value = 3 

t اه نیگنایم توافت نانیمطا حطس یدازآ هجرد 

93522 37 8525 999528 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 تاجرد اب .دراد هلصاف یضرف هعماج نیگنایم زا t دحاو 935/2 یفداصت هنومن نیگنایم هک دهد یم ناشن قوف لودج
 نیگنایم نیب فالتخا هک دراد لامتحا دصرد 8 طقف .تسا 0427 یواسم لودج t ،85/5 نانیمطا حطس اب و 37 یدازآ
 هب .تسا)0427) لودج t زا رتگرزب) 935/2) هدش هبساحم t نوچ نیاربانب ؛دشاب سناش زا یشان هعماج و هنومن
 نیلوا و تسا رثوم قارع رد یبهذم و یسایس یاههورگ یبای تردق رد یبهذم یاه نارحب کیتیلپوئژ ینعی یترابع
 .دوش یم دییات شهوژپ هیضرف

7.56 11.54 
20.66 22.88 
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 -یبهذم و یسایس -یعامتجا ،یا هقرف -یموق مکارتم و لاعف یاهتسسگ و یتیعمج عونت ظاحل زا قارع
 رد دیاب زین ار نآ یلصا تلع هک دراد هنایمرواخ یاهروشک نیب رد و هنایمرواخ رد ریظن مک یطیارش ،کیژولوئدیا
 وجتسج روشک نیا رد تیمکاح و تلود موهفم نتشادن تلاصا و ندوب یعنصت رد صوصخب ،یخیرات تاعوضوم
 یمسر یسایس یاهراتخاس رد تابث و ماجسنا داجیا یاج هب قارع رد ددعتم یاه شیارگ و بازحا عونت و ترثک .درک
 و هعیش تباقر هژیو هب یبهذم ینوگانوگ .تسا هدش روشک نیا رد شلاچ و شنت داجیا بجوم ،قارع یمسرریغ و
 .تسا هدرک هتسجرب ار قارع یعامتجا تالوحت و تردق تفاب ،ینس
 نیب تافالتخا بلاق رد و یبرع –یدرک و یموق هعزانم ،یکی ؛دراد هدمع لکش ود قارع رد یبهذم – یموق تاعزانم
 تافالتخا هدنریگرب رد هک ینس –یعیش یبهذم هعزانم نینچمه ؛تسا هدوب رگهولج ناتسدرک میلقا و یزکرم تلود
 رصانع و راتخاس و دیدج یسایس ماظن رد تردق میسقت هوحن دروم رد هلمج زا ،ینس و یعیش یاه هورگ هدمع
 .تسا هدوب یتینما و یماظن و یسایس یاهراتخاس رد قباس میژر یثعب رصانع روضح نازیم و یتینما و یماظن یاهورین
 هعزانم بلاق رد زین قارع نایعیش لباقم رد ،هدعاقلا دننام ،ینس یرگ طارفا یاه هورگ یتسیرورت تامادقا ،نیارب هوالع
 -تلود یارب اه نآ یبرع ییارگ موق یوگلا ،ینس ناگبخن طلست اب .تسا یسررب روخ رد ینس –یعیش یبهذم
 هک دندرک ناعذا ینس برع ناگبخن نیا دوخ اما ؛دش لیدبت بلاغ میاداراپ هب ههد نیدنچ یارب قارع رد یزاس تلم
 یتح برع تلم کی هدیا و تشادن دوجو قارع رد یلم هچراپکی تاساسحا زا یناشن چیه زین 5738 ههد لوط رد
 رد یزکرم تلود یبسن فعض لیلد هب دیدج هرود رد .دروخ یمن مشچ هب یتخس هب روشک نیا یاه نابز برع نایم
 ،تلود فلاخم یاه هورگ و زکرم زا زیرگ یاهورین ندش لاعف و تیمکاح لماک لامعا رد نآ یناوتان و قارع
 هطساو هب رما نیا و هتفای شیازفا رایسب قارع یتینما -یسایس دنور رد عفن یذ یا هقطنم نارگیزاب شقن و یراذگریثأت
 نینچ مه و یسایس یاه هورگ هحلاصم و یسایس دنور دربشیپ ،قارع رد نارگیزاب نیا ضراعتم فادها و عفانم
 ار قارع رد دیدج یبهذم و یعامتجا -یسایس یاه شلاچ .تسا هتخاس هجاوم شلاچ اب ار روشک نیا رد یزاس تینما
 .تسناد روشک نیا رد یبهذم و یموق ،یا هقرف ،یعامتجا یدنب هتسد و یگدنکارپ و ینونک یسایس متسیس زا رثأتم دیاب
 ،نونکات مادص یشاپورف زا سپ یناملراپ تاباختنا نیتسخن زا هتفرگ تروص یسایس یاه فالتئا و بازحا دوجو
 ـ تلود عناوم زا یشخب .دراذگ یم شیامن هب ار قارع هنحص رد رادیاپان یاه تسسگ و اهدنویپ زا یا هعومجم
 و اه نآمزاس یریگ لکش و هتشذگ یاه ههد یط روشک نیا رد ارگرادتقا تلود تیمکاح هب دیدج قارع رد یزاس تلم
 یتینما و یماظن یاه نآمزاس و شترا لالحنا زین ییوس زا .دوشیم طوبرم رگبوکرس یتینما و یماظن یاه یسارکوروب

 دنور ،یسایس هزوح رد .دش قارع رد ینماان رادهنماد هخرچ یریگ لکش ثعاب ،ینس یفلس نایضاران شروش و مادص
 صوصخ رد عامجا و یسایس ،یعامتجا یاه هورگ مامت شریذپ درومو عورشم یسایس یاهداهن داجیا هب یزاستلود
 و یموق فلتخم یاه هورگ تباقر زا یشان یاه شلاچ .تسا هدشن رجنم یسایس راتخاس رد اه هورگ زا مادک ره شقن

 ًااتیاهن و یبهذم و یموق یاه هقرفت ،ییارگ طارفا ،یلخاد گنج و یتابث یب زا یشان رابنایز راثآ و قارع لخاد رد یسایس
 یاه شلاچ هلمج زا ،روشک نیا هیزجت و یبلط لالقتسا تهج فلتخم فیاوط و اه هورگ یاه همزمز و اه تیلاعف

 .دنشاب یمدیدج
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 یا هقطنم یاهتردق طسوت یکیتیلپوئژ یاه نارحب هب رجنم قارع رد اکیرما هدحتم تالایا تردق ءالخ :2 هیضرف

 .تسا هدش روشک نآ رد
 روشک نآ رد یا هقطنم یاهتردق طسوت یکیتیلپوئژ یاه نارحب هب رجنم قارع رد اکیرما هدحتم تالایا تردق ءالخ
 H0:µ≤3 تسین هدش

 روشک نآ رد یا هقطنم یاه تردق طسوت یکیتیلپوئژ یاه نارحب هب رجنم قارع رد اکیرما هدحتم تالایا تردق ءالخ
 H1:µ>3 تسا هدش

 روشک نآ رد یا هقطنم یاهتردق طسوت یکیتیلپوئژ یاه نارحب هب رجنم قارع رد اکیرما هدحتم تالایا تردق ءالخ دروم رد شرگن یفیصوت رامآ -7 لودج

 نیگنایم درادناتسا یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم یناوارف

59 9629 .65011 .30868 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یضرف نیگنایم زا 8525 حطس رد هک دهد یم ناشن) 96/9) هدمآ تسد هب نیگنایم ،یرامآ هنومن دارفا تارظن یانبمرب
 .تسا رتشیب)9)تارمن

 روشک نآ رد یا هقطنم یاهتردق طسوت یکیتیلپوئژ یاه نارحب هب رجنم قارع رد اکیرما هدحتم تالایا تردق ءالخ دروم رد شرگن یریغتم کت t نومزآ -1 لودج
Test Value = 3 

t اه نیگنایم توافت نانیمطا حطس یدازآ هجرد 

38329 37 8525 .9996 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 اب .دراد هلصاف یضرف هعماج نیگنایم زا t دحاو 383/9 یفداصت هنومن نیگنایم هک دهد یم ناشن قوف لودج هظحالم
 نیب فالتخا هک دراد لامتحا دصرد 8 طقف .تسا 0427 یواسم لودج t ،85/5 نانیمطا حطس اب و 37 یدازآ تاجرد
 .تسا)0427) لودج t زا رتگرزب)383/9) هدش هبساحم t نوچ نیاربانب ؛دشاب سناش زا یشان هعماج و هنومن نیگنایم
 یا هقطنم یاهتردق طسوت یکیتیلپوئژ یاه نارحب هب رجنم قارع رد اکیرما هدحتم تالایا تردق ءالخ ینعی یترابع هب
 .دوش یم دییات شهوژپ هیضرف نیمود نیاربانب ،تسا هدش روشک نآ رد
 حلص دنور رب یراذگ ریثأت ،تفن رودص نایرج تینما نیمضت .تسا رادروخرب اکیرمآ یارب یدایز تیمها زا قارع
 تالوحت لرتنک یارب ناتسدرک هقطنم و قارع لامش رد ینیرفآ شقن و ناریا یمالسا یروهمج راهم ،لیئارسا و بارعا

 جیلخ مود گنج زا سپ هک دنا هدوب ییاه تصرف ،دنتسه نیشن درک قطانم یاراد هک ییاه روشک رب یراذگریثأت و
 قارع درس گنج نارود رد یلک روط هب .تسا هدش مهارف اکیرمآ یارب قارع یکیتیلپوئژ تیعقوم زا هدافتسا اب سراف
 گنج و یوروش داحتا یشاپورف اما ،تشاد رارق یوروش ریهامج داحتا ینعی یّآرب تردق کیژتارتساوئژ ورملق رد
 تینما یاروش 116 همانعطق ساسا رب قارع بونج و لامش رد نما قطانم رد اکیرمآ روضح بجوم سراف جیلخ مود
 .تشاد هارمه هب ار قارع یکیتیلپوئژ ییادج ًااتیاهن هک ؛دیدرگ دحتم للم نامزاس

 تینما یاروش یاه همانعطق ررکم ضقن و یللملا نیب و یا هقطنم داعبا رد نیسح مادص هابتشا ًاالماک یاه تسایس
 اکیرمآ هدحتم تالایا رد 8557 ربماتپس 88 یاهدادیور زا سپ .دروآ مهارف ار میژر نیا یاوزنا تابجوم للم نامزاس
 هب یبایتسد تهج قارع میژر شالت رب ینبم نتگنشاو یاعدا و وس کی زا مسیرورت اب هزرابم یژتارتسا مالعا و
 کیتاملپید تامادقا و یا هناسر هدرتسگ تاغیلبت و یزاسوج اب ،هدعاقلا هکبش اب میژر نیا یراکمه و یمتا تاحیلست
 نامزاس تینما یاروش تفلاخم مغر یلع هک دش مهارف یرتسب ،هنایمرواخ هقطنم و دحتم للم نامزاس حطس رد عیسو



 942 ...رد یبهذم یاه نارحب یکیتیلپوئژ نییبت

 لاس سرام رد یبرغ یاهروشک زا رگید یدادعت یهارمه اب اکیرمآ ،ناهج حطس رد یمدرم یاه تفلاخم و دحتم للم
 و لیالد زا یکی دیدرت نودب .دیامن طقاس ار روشک نیارب مکاح میژر یهاتوک تدم زا سپ و هلمح قارع هب 9557
 .تسا هدوب روشک نیا یکیتیلپوئژ تیمها قارع هب یماظن مجاهت رد اکیرمآ تاظحالم

 رب روشک نیا یاه تسایس و هدیدرگ یناوارف یاه هنیزه لمحتم اکیرمآ ،قارع لاغشا زا لاس نیدنچ تشذگ زا سپ
 زا دارکا و نایعیش جورخ و یعیش تلود کی طسوت تردق یریگ تسدب .تسا هدوزفا هقطنم لیاسم یاه یگدیچیپ
 رارق ریثأت تحت رب هوالع هک هدز مقر قارع رد ار یدیدج یکیتیلپوئژ تالوحت ،لاس 51 دودح زا سپ یسایس یاوزنا
 یخرب شنکاو بجوم و هتخاس رثأتم زین ار گرزب یاه تردق یدربهار طباور ،هنایمرواخ هقطنم و قارع نداد
 رد قارع تالوحت زا ینارگن زاربا اب ندرا هاشداپ هک ییاج ات تسا هدیدرگ ندرا و ناتسبرع دننام هقطنم یاهروشک
 قارع رد ریخا تالوحت دیدرت نودب .دروآ نایم هب تبحص «یعیش لاله» ناونع تحت یعوضوم زا 0557 لاس ربماسد
 دروم اه نآ تالوحت ریس و قارع رد کیتیلپوئژ مهم لماوع همادا رد .تسا هتخاس رثأتم مه ار هقطنم یاهروشک طباور
 .دریگ یم رارق یسررب

 و هدرتسگ تالوحت و رییغت دهاش روشک نیا ،نآ لاغشا و قارع هب 9557 لاس سرام رد اکیرمآ یماظن مجاهت زا سپ
 نیارد یکیتیلپوئژ لماوع قارع لاغشا زا سپ .تسا هدیدرگ یکیتیلپوئژ و یماظن ،یداصتقا ،یسایس داعبا رد یقیمع
 قارع ناگیاسمه و هنایمرواخ هقطنم دنا هتسناوت هک یوحن هب ،دنا هدومن شقن یافیا هب تردابم یدیدج هنوگ هب روشک
 .دنزاس رثأتم دوخ دیدج شقن زا ار
 .تسا هدش یا هقطنم و یلم حطس رد یسایس تردق ندش لزلزتم هب رجنم قارع رد یبهذم یاه نارحب :9 هیضرف
 .تسین هدش یا هقطنم و یلم حطس رد یسایس تردق ندش لزلزتم هب رجنم قارع رد یبهذم یاه نارحب

H0:µ≤3  
 .تسا هدش یا هقطنم و یلم حطس رد یسایس تردق ندش لزلزتم هب رجنم قارع رد یبهذم یاه نارحب

H1:µ>3 
 یا هقطنم و یلم حطس رد یسایس تردق ندش لزلزتم هب رجنم قارع رد یبهذم یاه نارحب دروم رد شرگن یفیصوت رامآ-۳ هرامش لودج

 نیگنایم درادناتسا یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم یناوارف

59 1629 .96503 .60928 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یضرف نیگنایم زا 85/5 حطس رد هک دهد یم ناشن (16/9) هدمآ تسد هب نیگنایم ،یرامآ هنومن دارفا تارظن یانبمرب
 .تسا رتشیب (9)تارمن

 یا هقطنم و یلم حطس رد یسایس تردق ندش لزلزتم هب رجنم قارع رد یبهذم یاه نارحب دروم رد شرگن یریغتم کت t نومزآ :11 هرامش لودج
Test Value = 3 

t اه نیگنایم توافت نانیمطا حطس یدازآ هجرد 

36329 37 8525 .3116 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 اب .دراد هلصاف یضرف هعماج نیگنایم زا t دحاو 363/9 یفداصت هنومن نیگنایم هک دهدیم ناشن قوف لودج تاعالطا
 نیب فالتخا هک دراد لامتحا دصرد 8 طقف .تسا 0427 یواسم لودج t ،85/5 نانیمطا حطس اب و 37 یدازآ تاجرد
 .تسا (0427) لودج t زا رتگرزب (363/9) هدش هبساحم t نوچ نیاربانب ؛دشاب سناش زا یشان هعماج و هنومن نیگنایم
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 ؛تسا هدش یا هقطنم و یلم حطس رد یسایس تردق ندش لزلزتم هب رجنم قارع رد یبهذم یاه نارحب ینعی یترابع هب
 .دوشیم دییات شهوژپ هیضرف نیموس
 یلـخاد ینابم ،یروشک ره  یتینما - یسایس یاـهراتفر و اه شنک هـب هدـنهد لکش ینابم نیرت  یساسا و  نیلوا
  تیهام و  لکش ( یداصتقا و یعاـمتجا ،یبهذم ینابـم دنناـم)ینابم نآ تیهام و لکش هک یا هنوگ هب .دشاب یم
 صخشم زین ار ینوریب یاه هفلؤم  یراذگرثا نازـیم یـتح و دنک یم نییعت و فیرعت ار یتینما - یسایس یاهراتفر
 زا ندوب تبثم و هدنزاس بسحرب هک دنتسه  یتلود  ره  داد نورب و دومن نیرت مهم یسایس و یتینما یاه شنک .دنکیم
 .دنوش یم فیرعت رگید  یوس  زا  ندوـب یفنم و برخم و وس کی

 هب و تسایس ی هلوقم رد  یلخاد  یاهروتکاف و  لماوع شـقن ،یجراخ تادیدهت ندش گنرمک هـب هجوـت اب هزورما
 نیرت یساسا و نیرت مهم زین قارع رد .تـسا  هدش  رت گنر رپ موس ناهج یاهروشک رد اصوصخم ،تینما هژیو
 رد هچرگا ،رگید ترابع هب .دشاب یم یلخاد یاهروتکاف ادتبا رد  یتینما و  یسایس  تایح هـب هدنـهد لکش روتکاف

 رد  یانبم  رب  اهنت و دش یمن هجوت نادنچ قارع یلخاد یاه هفلؤم هـب مادـص تموکح ندرک  طقاس و  قارـع هـب هلمح
 مادص تموکح ندرـک طقاس  یادرف  زا اما ،تفرگ تروص قارع هب هلمح یا هقطنم و یللملا نیب طیارش نتفرگ رظن
 لکـش هب هچ) هدوـب رادروخرـب یراذگریثأـت زا و هتشاد شقن  قارع  تالوحت  دنور رد همه زا رت شیب هک هچنآ
 دوجو دهاش هراومه مادص طوقس یادرف زا قارع روشک .دشاب یم  یلخاد  لماوع)هدنزاس لکش هب هچ و برـخم
  یم  هتـسکشرو تلود کی زا یقادصم ار قارع نارگ لیلحت زا یرایسب هک یا هنوگ هب ،تسا  هدوب  ینماان و نارحب
 .دنناد

 حلسم یاه هورـگ  دوـجو ، هیزجـت هـب دیدهت ،یسایس و یبهذم یاهنایرج تموصخ و لدج ،ینماان ،یراذگ بمب
 ،تلود اب  یناهنپ و  ینلع تفلاخم ،یسایسریغ روـما ندش یسایس ،تلود  یریگ  لکش  رد ینالوط اهریخأت ،فلتخم
  نیرت مهم هک تسا قارع یبهذم و  یتینما ، یسایس تایح یـنیع یاه هصخاش نیرت مـهم زا یندمریغ و یندم ینامرفان
 قارع یمالسا تلود مان اب یریفکت - یفلس  هورـگ  طسوت قارع نیمزرس زا یدایز شخب  لاغشا  نآ  ینیع و یلعف  دومن
 یوس  زا  لالقتسا یسرپ همه یرازگرـب  یارـب قارع ناتسدرک میلقا یگدامآ و وس  کی  زا شعاد هب فورعم ،ماش و
 .تـسا رگید

 یاجرب للملا نیب ماظن و هنایمرواخ هقطنم ،روشک نیا رب یا هدرتسگ تاریثأت قارع رد یکیتیلپوئژ قیمع تالوحت
 نیب طباور تیهام ،للملا نیب ماظن رد یتینما -یماظن یاهراتخاس رب ریثأت رب هوالع دیدج قارع روهظ .تسا هدراذگ
 تردق رد یا هدمع مهس نایعیش نآ رد هک دیدج قارع روهظ دیدرت نودب .تسا هتخاس لوحتم ار گرزب یاه تردق
 حطس رد قارع تالوحت .تشاد دهاوخ هارمه هب هنایمرواخ هقطنم کیتیلپوئژ یارب یا هدرتسگ یاهدمایپ ،دنراد
 قارع روهظ زا یداضتم ًااضعب و نوگانوگ یاه تشادرب و هتفرگن رارق یبایزرا دروم ناسکی روطب هقطنم یاهروشک
 ذاختا یتبثم عضاوم تالوحت نیا لباقم رد هیکرت و ناریا ،قارع هیاسمه یاهروشک نایم رد .تسا هدش هیارا دیدج
 و روشک نیا یبرع تیوه یارب یدیدهت هلزنم هب قارع رد تارییغت هیاسمه برع یاهروشک رظن زا اما دنا هدومن

 .تسا هدیدرگ یقلت هقطنم یارب هدننک تابث یب و ءوس یاهدمایپ یواح
 .تسا هدش یلمارف و یلم حطسرد هدرتسگ ینما ان یریگ لکش هب رجنم یکیتیلپوئژ دعب زا یبهذم یاه نارحب :4 هیضرف



 542 ...رد یبهذم یاه نارحب یکیتیلپوئژ نییبت

 H0:µ≤3 .تسا هدشن یلمارف و یلم حطسرد هدرتسگ ینما ان یریگ لکش هب رجنم یکیتیلپوئژ دعب زا یبهذم یاه نارحب

 H1:µ>3 تسا هدشن یلمارف و یلم حطسرد هدرتسگ ینما ان یریگ لکش هب رجنم یکیتیلپوئژ دعب زا یبهذم یاه نارحب
 یلمارف و یلم حطس رد هدرتسگ ینما ان یریگ لکش هب رجنم یکیتیلپوئژ دعب زا یبهذم یاه نارحب دروم رد شرگن یفیصوت رامآ -11 لودج

 نیگنایم درادناتسا یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم یناوارف

59 629 .05113 .39518 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یضرف نیگنایم زا 58/5 حطس رد هک دهد یم ناشن (629) هدمآ تسد هب نیگنایم ،یرامآ هنومن دارفا تارظن یانبمرب
 .تسا رتشیب (9)تارمن

 یلمارف و یلم حطس رد هدرتسگ ینما ان یریگ لکش هب رجنم یکیتیلپوئژ دعب زا یبهذم یاه نارحب دروم رد شرگن یریغتم کت tنومزآ -21 لودج
Test Value = 3 

t اه نیگنایم توافت نانیمطا حطس یدازآ هجرد 

67929 37 8525 .6 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 اب .دراد هلصاف یضرف هعماج نیگنایم زا t دحاو 679/9 یفداصت هنومن نیگنایم هک دهد یم ناشن قوف لودج تاعالطا
 نیب فالتخا هک دراد لامتحا دصرد 8 طقف .تسا 0427 یواسم لودج t ،85/5 نانیمطا حطس اب و 37 یدازآ تاجرد
 .تسا (0427) لودج t زا رتگرزب (679/9) هدش هبساحم t نوچ نیاربانب ؛دشاب سناشزا یشان هعماج و هنومن نیگنایم
 نیمراهچ .تسا هدش یلمارف و یلم حطس رد هدرتسگ ینما ان یریگ لکش هب رجنم یکیتیلپوئژ دعب زا یبهذم یاه نارحب
 .دوشیم دییات شهوژپ هیضرف
 ،یماظن ی هلمحرطخ ساسحا هنوگ چیه اهروشک هکنیا» :تسا هدمآ هنوگنیا  یلم  تینما زا للم نامزاس فیرعترد
  جلاک ، رگید یـفیرعت رد «.دننکب بیقعت ار دوخ ی هعسوت و شرتسگ هنادازآ  دناوتب   و  هدرکن یداصتقا اـی یسایس راشف
 شریذپ لباق یگدنز شور و  هار ظفح ینعی یلم تینما» :دنک یم فیرعت هنوگنیا ار یلم تینـما ،اداناک یلم  عافد
 ،یماظن راشف ای هلمح زا  ییاهر لماش رما نیا ، نادنورهش عورشم یاهوزرآ و اهزاین اـب قباطم و مدرم ی همه یارب
 «.دشابیم ،دنتسه یرورض یگدنز تیفیک یارب هک یعامتجا و یداصتقا ،یسایس یاهشزرا یدوبان و یلخاد یزادنارب
 و یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس ،یماظن دعب زا دنترابع هک دشاب یم یلم تینما یارب دعب جنپ دوجو هب لئاق فیراعت نیا
 .تسیز طیحم
 راشف تـحت دننام نوگانوگ تادیدهت طسوت تسا  نکمم  هک تسا تلود ینامزاس تابث رب رظان یسایس تینما
 هتخیسگ مه زا و یبلط ییادج هب ندز نماد ،تموکح یزادنارب ات یصاخ یسایس ی هنیمز رد تموکح نتشاذگ
 لوـمعم جامآ .دریگ رارق شلاچ دروـم یماظن ی هلمح زا شیپ نآ فیعضت دصق  هب  تلود یسایس دبلاک ندرـک
  نآ  یلجت هک تسا یاهداهن و نآ شخب نامزاس یژولوئدیا و یلم تیوه هژیو هب تلود ی هشیدنا یسایس تادیدهت
 روصت دوجو) ینهذ و)زرم زا نمشد یماـظن یاهورین روبع) ینیع  یماظن  تادیدهـت  دوبن هـب یماظن تینما .دشاب یم
 «ام» ی هدننک فیرعت هک هچنآ  یارب  دیدهت  دوبن هـب یعامتجا تـینما .دراد هراشا)نمشد طسوت نتفرگرارق هلمح دروم
 یانبم رب .دراد رظن یداصتقا تالماعت رد نانمشد طسوت لالتخا دوبن هب مه یداصتـقا  تینـما . دراد هراشا ،تسا
  .دربیم جنر یلم تینما لکشم زا نونکات مادص طوقس نامز زا  قارع هــک تفگ دیاب  یلم تینما زا هدشدای فیراعت

 .تسا هدومن لزلزت راچد ار قارع رد یلم تیوه یبهذم دعب زا یکیتیلپوئژ یاه نارحب :0 هیضرف
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  H0:µ≤3 تسا هدومنن لزلزتم ار قارع رد یلم تیوه یبهذم دعب زا یکیتیلپوئژ یاه نارحب

 H1:µ>3 تسا هدومن لزلزت راچد ار قارع رد یلم تیوه یبهذم دعب زا یکیتیلپوئژ یاه نارحب
 قارع رد یلم تیوه یبهذم دعب زا یکیتیلپوئژ یاه نارحب دروم رد شرگن یفیصوت رامآ -31 هرامش لودج

 نیگنایم درادناتسا یاطخ درادناتسا فارحنا نیگنایم یناوارف

59 129 2760528 .01738 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یضرف نیگنایم زا 05/5 حطس رد هک دهد یم ناشن)1/9) هدمآ تسد هب نیگنایم ،یرامآ هنومن دارفا تارظن یانبمرب
 .تسا رتشیب)9)تارمن

 قارع رد یلم تیوه یبهذم دعب زا یکیتیلپوئژ یاه نارحب دروم رد شرگن یریغتم کت t نومزآ -41 هرامش لودج
Test Value = 3 

t اه نیگنایم توافت نانیمطا حطس یدازآ هجرد 

14824 37 8525 128 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 اب .دراد هلصاف یضرف هعماج نیگنایم زا t دحاو 148/4 یفداصت هنومن نیگنایم هک دهد یم ناشن قوف لودج یاه هداد
 نیب فالتخا هک دراد لامتحا دصرد 8 طقف .تسا 0427 یواسم لودج t ،85/5 نانیمطا حطس اب و 37 یدازآ تاجرد
 هب .تسا)0427) لودج t زارتگرزب)148/4) هدش هبساحم t نوچ نیاربانب ؛دشاب سناش زا یشان هعماج و هنومن نیگنایم
 هیضرف نیمجنپ .تسا هدومن لزلزت راچد ار قارع رد یلم تیوه یبهذم دعب زا یکیتیلپوئژ یاه نارحب ینعی یترابع
 .دوشیم دییات شهوژپ
 اعقاو قارع مدرم هک داد شسرپ نیا هب ینشور خساپ ناوتیمن هک تسا نوگمهان نانچ یبهذم و یموق ظاحل  هـب  قارع
 یاه نابز درک دصرد 48 ،ینس یاه نابز برـع  دـصرد  87 زا روشک نیا تیعمج ، قارع  لالقتسا ماگنه هـب .دنتسیک
 دادـغـب نایدوـهی  زا  بکرـم اتدمع ناملسمریغ یاه نابز برع دصرد 0 ،هعیش یاه نابز برع دصرد 90 ،ینس ارثکا
 یـم لیکـشـت یروـشآ نایحیسم و قارع لامش رد بهذم ینس یاه نمکرت رـیظن یبهذم و ینابز  یاه هورگ ریاس و
 زا یشخب لقادح یرگ شلاچ اب هراومه یزکرم تلود هک تسا هدش ببس مجسنـم و دـحاو  یلم  تیوه نادقف .دـش
 قارع رد نونکات  متسیب نرق رساترس رد نآ فراـعتم یاـنعم هـب یـلم تلود هاگ چیه ،نیاربانب و دوش هجاوم هعماج
 نیرتهب و نیرت مهم ،دریگ یم لکش فلتخم یخیرات تاکارتـشا یاـنبم رـب هـک دـحاو یلـم تیوـه .دریگن لکش
 کی دوبن لیلد هب قارع  رد .تسا هدوب نآ  دقاـف  هراومه قارع هک تسا یلم تـلود رذب لماکت و دشر یارب نیمز
  تلم  قارع رد ،رگید ترابع هب .دشاب قارع رد تلود یریگ لکش ساسا و انبم دناوتیمن تلم ،دحاو یبهذم تیوه
 هب عوجر .تسا مجسنم یبهذم تیوه و دحاو تلم کی دقاف قارع  اریز ، دشاب  تلود ی هدنروآ دوجو هب دناوت  یمن
 کی داجیا قیرط زا هک دندوب نیا لابند هب ،ثعب بزح نارود رد هژیو هب برع  نامکاح هک دهد یم ناشن قارع خیرات
 ریاس فذح لابند هب ،ندرک  یبرع تسایس نتفرگ شیپ رد اب اه نآ .دنروآ دوجو هب  مجسنم و  دحاو  یتلم ،یوق تلود
 رد هک دندوب نیا  لابند هب  یقارع  برع  یاهارگ یلم .دندوب عیشت لها هلمج زا بهاذم و اهدرک هلمج زا اه تیموق
 دوبن لـیلد هـب و دنـک داجیا مسجنم یتلم تسناوتن تسایس نیا .دشاب هتشاد  یروحم  شقن تلود ،دحاو یـتلم داجیا
 رد مه یتلود رـگا و دندوب هجاوم یلخاد گنج و یبلط هیزجت رطخ  اب  هراومه  قارع نادرمتلود ،یلم و یبهذم تیوه
  رد  یفنم یرادتقا افرص هکلب ،دوبن ناـگمه لوبقم و عورشم یلم تلود کی کش نودب ،تشاد  دوجو  نارود  نیا
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 هیاسمه یاهروشک رد نآ هباشم هک  دراد  دوجو  یددعتم یبهذم و یموق یاه تیوه قارع رد .دوب مظن داجیا  تهج
 یلم یبهذم تـیوه یارب یدج یشلاچ ،رگیدمه هب یبهذم و یموق  یاه تیوه نیا لیامت .دوش یم تفای زیـن قارـع
 .تسا هدوب قارع  رد  یلم  تلود نآ عبت هب و
 لکش ماگنه ات تسا هدـش ببس قارع رد داضتم یاه تیوه دوجو ،تـسا عفانـم هدننک فیرعت تیوه هک ییاجنآ زا
 دنک هجاوـم یدیدج یاه  شلاچ اب ار تلود داضتم عفانم دوجو ،تلود یریـگ لکش زا سپ نارود رد و تلود یریگ
 هک تسنآ تیعقاو .دربب شیپ یشاپورـف یاپ ات ار تلود رـگید عـقاوم رد و تلود لیکشـت عنام یعقاوم رد و
 ادز تینما  یلماع  هکلب ، از تینما لماع کی هنار یزکرم تلود ،تنس لها و اهدرک هژیو هب  قارع ی  هدمع یاهنایرج
 هک هدـش ببـس ،هتشذگ رد هنامصخ تالماعت ی  هبرجـت . ددرگیم رب هتشذگ هب رما نیا یلصا لـیلد هک دننادیم
 لالقتـسا بسک یارـب قارع یاهدرک ی هتشذگ تیلاعف .دننک دیدهت  ساسحا  رگیدمه  زا قارـع رد یتیوـه یاه هورگ
 زا ینارگن .دنرگنب میـلـقا یاه تـسایس هـب دـیدرت اب یعیش و ینس یاهنایرج  ات تسا هدش ببس یراتخمدوخ اـی
  یماظن  یاهورین هک  دنشاب  نیا لابند هب قارـع یلصا نایرج  هس  تـسا هدش ببس هک تسا یلیلد نیرت یلصا ،رگیدمه
 یعمج  راک و ییارگمه عنام رگیدکی  زا  قارع  یبهذم یاه هورگ  ینارگن ساسحا .دنشاـب هتشاد ار دوـخ یماظن  هبش و
 تلود زا یکرتشم  تشادرب  هک تسا هدش ببس کرتشم بهذم و تیوه دوـبن .تـسا هدش قارع تلود تفاب رد اه نآ
 بـلاق رد یـعمج تکراشم کی ،نیاربانب و دشاب  هتشادن  دوجو یعمج یاه  شنک  ماجنا  لـحم  تیلک کی ناونع هب
 مدـع و یرـیگ هراـنک رـطخ اـب هراوـمه  تـلود  اـت  تسا هدش ببس لماوع نیا عومجم .دتفاین قاـفتا تـلود
 ،رطخ ضرعم رد هراوـمه تـلود ینامزاس تابث ،نیاربانب ؛دشاب هجاوم  قارع ی  هدمع  یسایـس  یاهنایرج  تکراشم
 هجاوم یسارکوروب یگراپدنچ ،تموکح هاگتـسد ندش جلف رطخ اـب هراوـمه قارـع رد تلود .دشاب شلاچ و دیدهت
 .تسا  هدوب
 یهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن 
 .تسا رثوم قارعرد یبهذم ،یسایس یاههورگ یبای تردق رد یبهذم یاه نارحب کیتیلپوئژ :8 هیضرف
 -یبهذم و یسایس -یعامتجا ،یا هقرف -یموق مکارتم و لاعف یاهتسسگ و یتیعمج عونت ظاحل زا قارع
 یاه شیارگ و بازحا عونت و ترثک .دراد هنایمرواخ یاهروشک نیب رد و هنایمرواخ رد ریظن مک یطیارش ،کیژولوئدیا
 و شنت داجیا بجوم ،قارع یمسرریغ و یمسر یسایس یاهراتخاس رد تابث و ماجسنا داجیا یاج هب قارع رد ددعتم

 یعامتجا تالوحت و تردق تفاب ،ینس و هعیش تباقر هژیو هب یبهذم ینوگانوگ .تسا هدش روشک نیا رد شلاچ
 هعزانم ،یکی ؛دراد یلصا لکش ود قارع رد یبهذم – یموق تاعزانم نیرت هدمع و ؛تسا هدرک هتسجرب ار قارع
 هعزانم نینچمه ؛تسا هدوب رگهولج ناتسدرک میلقا و یزکرم تلود نیب تافالتخا بلاق رد و یبرع –یدرک و یموق
 تردق میسقت هوحن دروم رد هلمج زا ،ینس و یعیش یاه هورگ هدمع تافالتخا هدنریگرب رد هک ینس –یعیش یبهذم
 رد قباس میژر یثعب رصانع روضح نازیم و یتینما و یماظن یاهورین رصانع و راتخاس و دیدج یسایس ماظن رد
 دننام ،ینس یرگ طارفا یاه هورگ یتسیرورت تامادقا ،نیارب هوالع .تسا هدوب یتینما و یماظن و یسایس یاهراتخاس
 ناگبخن طلست اب .تسا یسررب روخ رد ینس –یعیش یبهذم هعزانم بلاق رد زین قارع نایعیش لباقم رد ،هدعاقلا

 ..دش لیدبت بلاغ میاداراپ هب ههد نیدنچ یارب قارع رد یزاس تلم -تلود یارب اه نآ یبرع ییارگ موق یوگلا ،ینس
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 ندش لاعف و تیمکاح لماک لامعا رد نآ یناوتان و قارع رد یزکرم تلود یبسن فعض لیلد هب دیدج هرود رد
 -یسایس دنور رد عفن یذ یا هقطنم نارگیزاب شقن و یراذگریثأت ،تلود فلاخم یاه هورگ و زکرم زا زیرگ یاهورین
 دنور دربشیپ ،قارع رد نارگیزاب نیا ضراعتم فادها و عفانم هطساو هب رما نیا و هتفای شیازفا رایسب قارع یتینما

 .تسا هتخاس هجاوم شلاچ اب ار روشک نیا رد یزاس تینما نینچ مه و یسایس یاه هورگ هحلاصم و یسایس
 و یگدنکارپ و ینونک یسایس متسیس زا رثأتم دیاب ار قارع رد دیدج یبهذم و یعامتجا -یسایس یاه شلاچ
 فلتخم یاه هورگ تباقر زا یشان یاه شلاچ .تسناد روشک نیا رد یبهذم و یموق ،یا هقرف ،یعامتجا یدنب هتسد
 یبهذم و یموق یاه هقرفت ،ییارگ طارفا ،یلخاد گنج و یتابث یب زا یشان رابنایز راثآ و قارع لخاد رد یسایس و یموق
 هلمج زا ،روشک نیا هیزجت و یبلط لالقتسا تهج فلتخم فیاوط و اه هورگ یاه همزمز و اه تیلاعف ًااتیاهن و
 .دش دییات هیضرف نیا مراهچ لصف رد هدمآ یرامآ یلیحت و قوف دراوم هب هجوت اب .دنشاب یمدیدج یاه شلاچ
 رد یا هقطنم یاهتردق طسوت یکیتیلپوئژ یاه نارحب هب رجنم قارع رد اکیرما هدحتم تالایا تردق ءالخ :7 هیضرف
 .تسا هدش روشک نآ
 و هدرتسگ تالوحت و رییغت دهاش روشک نیا ،نآ لاغشا و قارع هب 9557 لاس سرام رد اکیرمآ یماظن مجاهت زا سپ
 نیارد یکیتیلپوئژ لماوع قارع لاغشا زا سپ .تسا هدیدرگ یکیتیلپوئژ و یماظن ،یداصتقا ،یسایس داعبا رد یقیمع
 قارع ناگیاسمه و هنایمرواخ هقطنم دنا هتسناوت هک یوحن هب ،دنا هدومن شقن یافیا هب تردابم یدیدج هنوگ هب روشک
 .دنزاس رثأتم دوخ دیدج شقن زا ار
 .دش هدیبوک قارع رد ریگارف و نردم تلم تلود توبات رب هک دوب یخیم نوچمه قارع زا ییاکیرمآ یاهورین جورخ
 هک یماگنه .دوب قارع رد کیشرانآ عضو شیادیپ ،شنانامیپ مه و اکیرمآ یاهورین یوس زا قارع کاخ لاغشا دمایپ
 رتشیب تباقر هب نوگانوگ یاهتیوه ،دیآیم دیدپ هژاو قیقد یانعم هب یشرانآ و درادن دوجو ریگارف و دنمناوت تلود کی
 رطخ ،اهتیوه رگید مشچ هب ،یزکرم تلود تردق شیازفا هک تسا ییاج ات یتیوه تباقر نیا تیمها .دننکیم ور
 اهتیوه رگید ،دزادرپب دوخ کیتارکوروب یماظن تردق شیازفا هب یزکرم تلود رگا ،یعضو نینچ رد .دوش یم هدرمش
 هیام یلئاسم نینچ .دنریگ یم)اهدرک و تنس لها)دوخ تینما شهاک و)نایعیش) تیوه کی تینما شیازفا یانعم هب ارنآ
 شعاد یزادنا گنچ هلمج زا قارع رد ریخا یاهدادیور .تسا هدش قارع رد یسایس نارحب و تینما لضعم ندمآ دیدپ
 و یسایس نوگانوگ یاههورگ نایم نیگنس رظن فالتخا ،لالقتسا زا اهدرک ندز مد ،روشک نیا زا یگرزب یاهشخب رب
 ار هدمآ شیپ یتینما لضعم زا تفرنورب یاههار ...و قارع تشونرس ۀرابرد یا هقطنم و یللملا نیب عامجا دوبن ،یبهذم
 .دش دییات هیضرف نیا مراهچ لصف رد هدمآ یرامآ یلیحت و قوف دراوم هب هجوت اب .تسا هدناشک تسب نب هب
 .تسا هدش یا هقطنم و یلم حطس رد یسایس تردق ندش لزلزتم هب رجنم قارع رد یبهذم یاه نارحب :9 هیضرف

 هب و تسایس ی هلوقم رد  یلخاد  یاهروتکاف و  لماوع شـقن ،یجراخ تادیدهت ندش گنرمک هـب هجوـت اب هزورما
 نیرت یساسا و نیرت مهم زین قارع رد .تـسا  هدش  رت گنر رپ موس ناهج یاهروشک رد اصوصخم ،تینما هژیو
 رد هچرگا ،رگید ترابع هب .دشاب یم یلخاد یاهروتکاف ادتبا رد  یتینما و  یسایس  تایح هـب هدنـهد لکش روتکاف

 رد  یانبم  رب  اهنت و دش یمن هجوت نادنچ قارع یلخاد یاه هفلؤم هـب مادـص تموکح ندرک  طقاس و  قارـع هـب هلمح
 مادص تموکح ندرـک طقاس  یادرف  زا اما ،تفرگ تروص قارع هب هلمح یا هقطنم و یللملا نیب طیارش نتفرگ رظن
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 لکـش هب هچ) هدوـب رادروخرـب یراذگریثأـت زا و هتشاد شقن  قارع  تالوحت  دنور رد همه زا رت شیب هک هچنآ
 دوجو دهاش هراومه مادص طوقس یادرف زا قارع روشک .دشاب یم  یلخاد  لماوع)هدنزاس لکش هب هچ و برـخم
  یم  هتـسکشرو تلود کی زا یقادصم ار قارع نارگ لیلحت زا یرایسب هک یا هنوگ هب ،تسا  هدوب  ینماان و نارحب
 حلسم یاه هورگ  دوجو ، هیزجت هـب دیدهت ،یسایس و یبهذم یاهنایرج تموصخ و لدج ،ینماان ،یراذگ بمب .دنناد
 ،تلود اب  یناهنپ و  ینلع تفلاخم ،یسایسریغ روـما ندش یسایس ،تلود  یریگ  لکش  رد ینالوط اهریخأت ،فلتخم
  نیرت مهم هک تسا قارع یبهذم و  یتینما ، یسایس تایح یـنیع یاه هصخاش نیرت مـهم زا یندمریغ و یندم ینامرفان
 قارع یمالسا تلود مان اب یریفکت - یفلس  هورـگ  طسوت قارع نیمزرس زا یدایز شخب  لاغشا  نآ  ینیع و یلعف  دومن
 یوس  زا  لالقتسا یسرپ همه یرازگرـب  یارـب قارع ناتسدرک میلقا یگدامآ و وس  کی  زا شعاد هب فورعم ،ماش و
 للملا نیب ماظن و هنایمرواخ هقطنم ،روشک نیا رب یا هدرتسگ تاریثأت قارع رد یکیتیلپوئژ قیمع تالوحت .تـسا رگید
 تیهام ،للملا نیب ماظن رد یتینما -یماظن یاهراتخاس رب ریثأت رب هوالع دیدج قارع روهظ .تسا هدراذگ یاجرب
 یا هدمع مهس نایعیش نآ رد هک دیدج قارع روهظ دیدرت نودب .تسا هتخاس لوحتم ار گرزب یاه تردق نیب طباور
 دراوم هب هجوت اب .تشاد دهاوخ هارمه هب هنایمرواخ هقطنم کیتیلپوئژ یارب یا هدرتسگ یاهدمایپ ،دنراد تردق رد
 .دش دییات هیضرف نیا مراهچ لصف رد هدمآ یرامآ یلیحت و قوف
 .تسا هدش یلمارف و یلم حطسرد هدرتسگ ینما ان یریگ لکش هب رجنم یکیتیلپوئژ دعب زا یبهذم یاه نارحب :4 هیضرف
 تلود» نایماظن هبش .تسا یضرا تیمامت نتـفر تسد زا رطخ ،قارع یلعف طیارش یارـب یلم  تینما  رطخ نیرتمهم
 یاهرهش  فرصت  هب  قفوم ،4857 نئوژ رخاوا رد یدادغبلا رکبوبا یربهر هـب شعاد هـب موسوم» ماش و  قارع  یمالـسا
 یارـب ینمض و ینیع دیدهت دوجو  زا  یکاح نیا و ؛دندش هتفـه ود زا رت مک رد تیرکت و لصوم دننام قارع مهم
 میلـقا فرـط زا لالقتسا مالعا موادم رطخ اب  قارع  یضرا تیمامت ،شعاد رطخ رب هوالع .تسا قارع نیمزرس
 رد تکراشم میرحـت دنناـم یلماوع ریثأـت تحت قارـع رد تلود ینامزاس  تابث  هک  نیا مود .تسا هجاوم ناتسدرـک
 ،یلخاد ی هناحلسم یاه شروـش ،تلود لیکشت رد ریخأت ،یضاران و دقتنم یسایس  یاهنایرج طسوت تلود
 ی همه یارب قارع یزکرم تلود ،یدایز عطاقم رد .تسا دیدهت ضرعم رد  هراومه  هریغ و  یجراخ تالخادم
 هک نیا موس . تسا  هدوبن  تیعورشم یاراد دعب هب 5857 لاس زا هژـیو هـب تنـس لها و اهدرک  دننام  یسایس یاه هورگ
 هدرکن هبرجت ار تنوشخ نودب  زور  کی  یتح نونکات 9557 لاس زا قارع .تسا یناور تینما دقاف قارع ی هعماج
 .دشاب یم تیعقاو یایوگ ،یراذگ بمب و هناحلسم تالمح رثا رد ،قارع  رد  یناسنا تافلت نازیم ،هطبار نیا رد .تسا
 نیا زا هک  تسا  هدوب رفن 780418 قارع گنج یاه یمخز و اه هتشک دادعت ،9857 لاـس  ناـیاپ  اـت 9557 لاس زا
 ناراکنامیپ رـفن  164 و  یـللملا نیب یماظن یاهورین زا رفن 4514 ،( یماظنریغ و  یماظن)  یقارع رفن 547328 نازیـم
 ربماسد  رد  اکیرمآ یماظـن یاهورین جورخ نامز  ات  یقارع یاهورین اب یراکمه رد هدحتم تالایا .دنا هدوب یللملا نیب

 دوخ هک 7857 لاس رد قارع یاهورین .دوبن قـفوم ریسم  نیا  رد نادنچ هک دوب قارـع تینـما  نیمأت  لوئسم ، 8857
 گرزب تینما ساسـحا دوبن . دندش هتشک یتسیرورت تالمح  رـثا رد یماظنریغ رفن 8244 ،دندش  قارع  تینما لوئسم
 . تسا رتهب بتارم  هب  تینما  ظاحل هب ناتسدرک میـلقا تیعضو  هک  درک هراشا دیاب هتبلا .تسا قارع مدرم لکشم نیرت

 تیوه تینما نارگن هراومه و دنا هدرکن تینما ساسحا یتیوه ظاحل هب هاگ چیه  یسایس  یاهنایرج هک نیا  مراهچ
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 ،اه  شزرا یارب یدج دیدهت  کی ، دادغب  یگیاسمه رد  ماـش و  قارع یمالسا تلود دوـجو هزورـما .دنا هدوـب  دوخ
 رد هک اهدرک یفرط  زا . دور یـم رامش هب اه نآ تیوه ی هدنهد لیکشت هـک تـسا یعیـش سدـقم زـکارم و اـهرواب
 و یزکرم تلود ی هیحان زا هچ ار ینارگن نیا  زونه ، دندرک هبرجت ار  ندناچوک و  ندرک  یبرع  یاه تـسایس هتـشذگ
  هیشاح  رد  نارگن  ندوب تیلقا رد ی هطـساو هـب زین تنس  لها نایرج . دنراد ینس وردنت یاه هورگ ی هیحان زا هـچ
 دقاف قارع زین  یداصتقا ظاحل هب هک نیا مجنپ .تسا قارع تفاب رد شتیوه ندش گنرمک ،نیاربانب و  دوخ  نتفرگرارق
 نیب زا هکلب ،تـسا هدرک هجاوم لالخا اب ار قارع  داصتقا دوجوم یتینما و یسایس یاه نارحب اهنت هن .تسا تینما
 لیامت زا و هدرک فیعض رایسب ار روشک نیا داصتقا زین یجراخ و یلخاد یاه گنج رثا رد یداصتقا یاهانبریز نتـفر
 یلصا عجرم ناونـع هـب تلود تفگ دیاب نایاپ رد .تسا هتساک قارع رد یراذگ هیامرس یارب یجراخ  ناراذگ  هیامرس
 شریذـپ مدـع .دـشاب دـنمتردق  هـک  دزادرپب دوخ یاه هژیوراک ماجنا هب تـسناوت دهاوخ ینامز ،یلم تینما نیمأت
 یلم تـلود دوبن .دریگب لکش عورشم و دنمتردق یتلود هک تسا نیا عنام ،یسایس یاهنایرج ی همه طـسوت تلود
 ی هجیتن هک دوش مهارـف قارـع ناگیاـسمه هژـیو هب ،یجراخ نارگیزاب  یارب  بسانم رتسب دوش یم ببس  دنمتردق
 یلیحت و قوف دراوم هب هجوت اب . دشاـب  یم اه نآ دیدشت و قارع رد دوجوم یاه نارحب ندش رت هدیچیپ رما نیا زراب
 .دش دییات هیضرف نیا مراهچ لصف رد هدمآ یرامآ
 .تسا هدومن لزلزت راچد ار قارع رد یلم تیوه یبهذم دعب زا یکیتیلپوئژ یاه نارحب :0 هیضرف
 قارع مدرم هک داد شسرپ نیا هب ینشور خساپ ناوتیمن هک تسا نوگمهان نانچ یبهذم و یموق ظاحل  هـب  قارع
 تسا هدـش ببس قارع رد داضتم یاه تیوه دوجو ،تـسا عفانـم هدننک فیرعت تیوه هک ییاجنآ زا .دنتسیک اعقاو
 یاه  شلاچ اب ار تلود داضتم عفانم دوجو ،تلود یریـگ لکش زا سپ نارود رد و تلود یریگ لکش ماگنه ات

 .دربب شیپ یشاپورـف یاپ ات ار تلود رـگید عـقاوم رد و تلود لیکشـت عنام یعقاوم رد و دنک هجاوـم یدیدج
  هکلب ، از تینما لماع کی هنار یزکرم تلود ،تنس لها و اهدرک هژیو هب  قارع ی  هدمع یاهنایرج هک تسنآ تیعقاو
 ببـس ،هتشذگ رد هنامصخ تالماعت ی  هبرجـت . ددرگیم رب هتشذگ هب رما نیا یلصا لـیلد هک دننادیم ادز تینما  یلماع
 بسک یارـب قارع یاهدرک ی هتشذگ تیلاعف .دننک دیدهت  ساسحا  رگیدمه  زا قارـع رد یتیوـه یاه هورگ هک هدـش
 .دنرگنب میـلـقا یاه تـسایس هـب دـیدرت اب یعیش و ینس یاهنایرج  ات تسا هدش ببس یراتخمدوخ اـی لالقتـسا
 هک  دنشاب  نیا لابند هب قارـع یلصا نایرج  هس  تـسا هدش ببس هک تسا یلیلد نیرت یلصا ،رگیدمه زا ینارگن
 عنام رگیدکی  زا  قارع  یبهذم یاه هورگ  ینارگن ساسحا .دنشاـب هتشاد ار دوـخ یماظن  هبش و  یماظن  یاهورین
  هک تسا هدش ببس کرتشم بهذم و تیوه دوـبن .تـسا هدش قارع تلود تفاب رد اه نآ یعمج  راک و ییارگمه
 کی ،نیاربانب و دشاب  هتشادن  دوجو یعمج یاه  شنک  ماجنا  لـحم  تیلک کی ناونع هب تلود زا یکرتشم  تشادرب
 رـطخ اـب هراوـمه  تـلود  اـت  تسا هدش ببس لماوع نیا عومجم .دتفاین قاـفتا تـلود بـلاق رد یـعمج تکراشم
 تـلود ینامزاس تابث ،نیاربانب ؛دشاب هجاوم  قارع ی  هدمع  یسایـس  یاهنایرج  تکراشم مدـع و یرـیگ هراـنک
 ،تموکح هاگتـسد ندش جلف رطخ اـب هراوـمه قارـع رد تلود .دشاب شلاچ و دیدهت ،رطخ ضرعم رد هراوـمه
 هیضرف نیا مراهچ لصف رد هدمآ یرامآ یلیحت و قوف دراوم هب هجوت اب .تسا  هدوب هجاوم یسارکوروب یگراپدنچ
 .دش دییات
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 عبانم
 .نارهت ،رون نازاس هشیدنا تاعلاطم هسسوم ،قارع رد تیمکاح نارحب ،(7398)نیسح ،یربکا
 .ون حرط رشن ،نارهت ،نّییدت دمحا همجرت ،تشحو یروهمج ،(5298)ریمس ،لیلخلا
 .(ع) قداص ماما هاگشناد :نارهت ،ققحم ناندع دیس مجرتم ،قارع رد بازحا فراعملا هریاد ،(5398)فیطل نسح ،یدیبزلا
 .تاعالطا هسسوم ،نارهت ،قارع نایعیش یمالسا تضهن ،(9698)سیوج ،یلیو .نا
 .یمالسا :مق ،نیما یعیطم نیسح و یچ هناشریدم نسحم همجرت ،یسایس مالسا هبرجت ،(3198)یر ،رویلوا
 : مق ،یدمحم رغصا یلع و یزیربت هجیدـخ ی همجرت ،هدش شومارف ناناملسم :برع نایعیش ،(4198)میحر دنر ،هکنارف ،ماهارگ ،رلوف  یا

 .یسانش  هعیش  تراشتنا
 .ناریا یملع کرادم تاعالطا زکرم :نارهت ،یسایس مولع گنهرف ،(4298)یلع ،یشخب اقآ
 .داشرا تاراشتنا ،(یداصتقا-یعیبط-یسایس)داشرا ییایفارغج یملع سلطا ،(5298)رقابدیس ،یتیآ
 .یمالسا بالقنا نارادساپ هاپس تاراشتنا ،امنهر اضردیمح و یچشرف اضریلع :همجرت ،ریگارف کیتیلپوئژ ،(9198)یلشدرف و نیلتک ،ندارب
 .کیژتارتسا تاقیقحت زکرم :نارهت .دیدج قارع رد ناریا یجراخ تسایس ،(0198)ناهیک ،رگزرب
 .نازبس تاراشتنا ،یلکوت نیسح ریما :همجرت ،یبطق کت ناهج رد ییاهن یزاب طوقس زا سپ ،(6198)وینیگبز ،یکسنیژرب
 2 هرامش ،یسانش هعیش همانلصف ،یتخانش-هعماج یسررب ؛قارع نایعیش ،(9198)سوریس ،یجادلبانرب
 یناهبهب همالع تاراشتنا یمساق رباج و یدابا تلود یرقاب یلع :همجرت .هنایمرواخ رد تموکح و تسایس نید ،(4398)سیئول ،درانرب 

 .مق
 دیهش یشهوژپ و یشزومآ زکرم تاراشتنا ،تایب هبوبحم :همجرت ،(برغ زا عافد و ردنیکم) یناهج یژتارتساوئژ ،(2198)نایارب ،تئولب

 .یزاریش دایص یلع دبهپس
 .کالفا رشن :نارهت ،ییارگ تنس و ییارگداینب ،(7398)اضردمحم ،یدنوریاپ
 .6 هرامش ،مهن لاس .یدربهار تاعلاطم همانلصف .یمالسا یروهمج یا هقطنم تلزنم دیدهت و دیدج قارع ،(7198)دازرف ،دیعسروپ
 .2 هرامش ،شیامآ ییایفارغج همانلصف .یکیتیلپوئژ یاه هشیدنت رد کیتیلپوئژ دض ینیرفآ شقن ،(5398)یسدق ریما و ارهز ،درف یهاگشیپ
 .هرهاق ،ۀیفلسلا ۀعبطملا ،مهتلحن ءاشنم و هیدیزیلا .ـه ،(2498)دمحا ،رومیت

 .یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد تاراشتنا ،سراف جیلخ و خرس یایرد دیدج کیتلپوژ ،(1198)رغصا ،ینادلو یرفعج
 .رصاعم گنهرف تاراشتنا .اتسپ نسح قیقحت و همجرت .للملا نیب طباور گنهرف ،(0298)نوتلآ یور ،ونیلپ .یس کج
 :یدروم هعلاطم ؛ایسآ برغ یکیتیلپوئژ هقطنم رد نارحب زاس هنیمز یبهذم یاهضراعت ،(0398)دمحا ،هداز یجاح و هلا تجح ،دار یناهج

 .مالسا ناهج یکیتیلپوئژ یاه نارحب یللملا نیب شیامه نیلوا .یمالسا ییارگداینب هدیدپ
 ،مهدزیس لاس .یدربهار تاعلاطم همانلصف ،دیدج قارع یجراخ تسایس رب رثؤم و رادیاپ یلخاد یاه هفلؤم ،(3198)اضرمالغ ،یورسخ

 .8 هرامش
 .8 ج ۀیملعلا بتکلا راد ،توریب ،دادغب خیراتل یعوضوملا فینصتلا .ق ه ،(2848)یلع نب دمحا ،ىدادغب بیطخ
 .موس هرامش ،یا هقطنم یاه شهوژپ ،یناملراپ مود تاباختنا و نایعیش ،دیدج قارع ،(3198)نسح ،ییاضر
 .نارهت رصاعم راربا هسسؤم تاراشتنا ،(7) اکیرمآ باتک ،گنج زا سپ قارع رد هدحتم تالایا یماظن روضح ،(7398)یدهم ،ییاضر
 .نارهت ،نارگید و ییاتسور یرغص مجرتم ،شتآ دنبرمک ،(3198)یلع ،یدعس
 .تمس :نارهت ،ندش یناهج هرابرد نوگانوگ یاه هیرظن ،(4198)نیسح ،یمیلس
 .نارهت ،گنژاپ تاراشتنا ،یماظن تردق و یژتارتسا ،(5398)اضریلع ،یباجنس
 .نارهت :یهاگشناد داهج تاراشتنا .شنمایک اضریلع ۀمجرت .یراتفر مولع رد یرامآ لالدتسا ،(7398)دراچیر ،نوسلویش
 .لادتعا :مق ،یلم تدحو تلود لیکشت و قارع لاغشا رد اکیرمآ یریگ تهج رب یلیلحت :هطلس گنج ،(5398)رذوبا ،نایشرع
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 .تمس تاراشتنا ،کیتیلپوئژ ،(8298)هلا تزع ،یتزع
 .8 هرامش .دیدج رود .زکرم نارهت یتاعلاطم همانلصف .اکیرمآ یجراخ تسایس یاهدربهار و ییارگ هبناجکی ،(4398)اضریلع ،یمساق
 .حلسم یاهورین یایفارغج نامزاس تاراشتنا ،یسایس یایفارغج رد یداینب میهافم ،(6198)هرد ،ردیح ریم
 یاهورین ییایفارغج نامزاس رشن ،نارهت ،کیتیلپوئژ لئاسم رب دیکأت اب قارع روشک یایفارغج ،(5398)یلع ،روپدمحم ؛نسح دمحم ،یمان

 .مهد پاچ .حلسم
 یایفارغج نامزاس تاراشتنا ،ناریا یتموکح یاه تختیاپ و اهداهن باختنا رد یایفارغج لماوع شقن ،(1198)نارگید و نسحدمحم ،یمان

 .حلسم یاهورین
 .مود هرامش ،مجنپ لاس ،کیتیلپوئژ همانلصف ،هنایمرواخ رد ناریا کیمونوکاوئژ هاگیاج لیلحت ،(1198)یسابع اضریلع و نسحدمحم ،یمان
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