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 10/10/0930تاریخ صدور پذیرش:  01/00/0931تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

این تحقیق . باشد های اقتصادی مناطق روستایی شهرستان اردبیل می هدف این مقاله بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخص

نامه به روستاییان ساکن در مناطق  آوری اطالعات از طریق پرسش جهت جمع. باشد تبیینی می-به روش تحلیلیاز نوع کاربردی و 

سال  51که در این بین تعداد کل روستاییان باالی . شود مراجعه شد روستایی شهرستان اردبیل که جامعه آماری تحقیق را شامل می

و  بر این جهت تعیین جج  نمونه روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان عال. ( نفر برآورد گردید532321) شهرستان اردبیل

نامه با  روایی صوری پرسش. ( نفر تعیین گردید282) اردبیل از فرمول کوچران استفاد شد و در نهایت جج  نمونه تعداد روستاییان

چنین پس از انجام یک مطالعه راهنما و  ه . نظران در دانشگا  و کارشناسان اجرایی مربوطه به دست آمد کسب نظرات صاجب

در نهایت نتیجه جاصل از آزمون ه  بستگی پیرسون نشان داد که . بدست آمد 82/0، نامه ضریب کرونباخ آلفا آزمون پایایی پرسش

گرایش به ، یگرگرایش روستاییان نسبت به یکد، تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انتظام اجتماعی، بین متغیرهای تعلق اجتماعی

های اقتصادی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل رابطه معنی داری  نهادی با بهبود شاخص -های جمعی و اعتماد اجتماعی  ارزش

 . پیشنهاداتی کاربردی نیز ارائه شد، در انتها با توجه به تحلیل نتایج. وجود دارد
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 همدقم
 دنترابع هک دنرثوم نآ داجیا رد یددعتم لماوع هک هدیچیپ و راوشد تسا یرما یناسنا یاه هاگتنوکس یداصتقا هعسوت
 ندروآ مهارف یارب هعماج هرادا رد ناریدم تقایل و ،هعماج تیریدم و یرادا ماظن ،یشزومآ ماظن ،یگنهرف لماوع :زا
 یسایس تابث و هیامرس تشابنا یداصتقا ماظن ،یصوصخ شخب تاراکتبا و اه تیقالخ زورب یارب دعاسم هنیمز
  .یعامتجا ماجسنا و ینادراک و یلم ماوق و یداصتقا
 هعسوت رد یعامتجا ماجسنا تیمها .دوش یم دادملق هعماج ره یداصتقا هعسوت یانبریز ناونع هب ،یعامتجا ماجسنا
 یاه هاگتنوکس یمامت داصتقا ییافوکش رد ار نآ ناوت یم هک تسا یدح هب ییاتسور و یرهش تاعامتجا یداصتقا
 ناونع هب یعامتجا ماجسنا ،زین (Vercelli, 2010: 25) درک هدهاشم یراکشآ روط هب هتفای هعسوت یاهروشک یناسنا
 طرش ،دوش یم ییاتسور و یرهش تاعامتجا رد یگچراپکی و لباقتم لماعت هب رجنم هک یعامتجا تابیترت زا یعون

 .ددرگ یم بوسحم ییاتسور و یرهش قطانم یداصتقا هعسوت هب یبای تسد اشنم و یداهن تاحالصا یارجا یارب مزال
 عماوج یارب ار مزال طرش و تسا یناسنا یاه هاگتنوکس رد هعسوت دنیآرف رد یعامتجا حور رگنایب یعامتجا ماجسنا

 تاعامتجا رد تسا حضاو رپ .دننک هدافتسا شیوخ یدیلوت ناوت رثکادح زا ات دنک یم مهارف ییاتسور و یرهش
 لیکشت بجوم درفا ینهذ و یکیزیف یاه ییاراد تینما شیازفا ،یداصتقا یاه ناسون شهاک ،رت مجسنم ییاتسور
 رد و هعسوت یاه تسایس رتالاب تیفیک ،اه نامزاس و اهداهن رتشیب یشخب رثا ،رت تابث اب یسایس طیحم و رتهب یاهداهن
 :Heidari-Sareban & Majnouni-Toutakhaneh, 2017) دوش یم رتالاب یداصتقا هعسوت و هنارس دمآرد دشر ،هجیتن

 هب قیرط نیدب و دنک یم کیرش تارییغت دیاوف و اه هنیزه رد ار ینغ و ریقف ،رتشیب ماجسنا اب ییاتسور تاعامتجا .(51
 ار دیاوف و لیمحت ارقف شود رب ار اه هنیزه هک) یعامتجا ماجسنا دقاف یناسنا یاههاگتنوکس زا رت بسانم یلکش
  .(47 :1396 ،ناراکمه و هناخاتوت ینونجم) دهد یم شهاک ار رقف و شرتسگ ار هافر (دنک یم نادنمتورث بیصن

 نیا نیب رادانعم تابسانم هب یداصتقا هعسوت و یعامتجا ماجسنا دنویپ نوماریپ نادنمشیدنا و نزادرپ هیرظن زا یدنچ
 نیب یداصتقا تالماعم یعامتجا ماجسنا تیوقت (2196) زلتساک رواب هب ،هلمج نآ زا دنا هتفای تسد ریغتم ود
 یرای یداصتقا هعسوت یاتسار رد اتسور و رهش زا معا اه هاگتنوکس نآ نانکاس هب و هدومن لیهست ار یناسنا تاعامتجا
 یهیدب یدایز دودح ات ییاتسور قطانم رد یداصتقا یاه صخاش دوبهب رب یعامتجا ماجسنا ریثات یسررب .دناسر یم
 ییاتسور قطانم یداصتقا هعسوت ،دشاب رتشیب یعامتجا ماجسنا هچ ره هک تفگ ناوت یم یسایق یوحن هب و دیامن یم
 دهاوخ شزرا یماگنه هطبار نیا یسررب ،نیاربانب .(33 :1396 ،هناخاتوت ینونجم ،نابراس یردیح) دوب دهاوخ رتشیب
 تیاهن رد و .دنوش نومزآ ،دنراذگ یم ریثات هطبار نیا تیمک و تیفیک رب هک ،رگید مهم یاهریغتم روضح رد هک تشاد
 یعمج و یدرف عفانم هک تسا نامز لوط رد یعامتجا هیامرس شرتسگ و تشابنا لصاح یعامتجا ماجسنا تفگ دیاب
 ییاتسور دارفا تکراشم تبثم شقن تیمها رب ،یداصتقا هعسوت رد یعامتجا ماجسنا شقن یساسا هدیا .دنک یم داجیا
 تاعامتجا هک دراد دوجو هدیا نیا هاگدید نیا بلق رد .تسا ییاتسور قطانم رد یداصتقا یاه صخاش دوبهب رب
 درکلمع هجیتن رد و دمآراک یاهداهن موادت و قلخ رد یمهم یاه تیزم یاراد ،رتالاب یعامتجا ماجسنا اب ییاتسور
 رب ینتبم ینهذ یاه لدم و یعامتجا یاه مرن شرتسگ و شیازفا هطساو هب ،یسایس و یعامتجا و یداصتقا رتهب
  .دنتسه یعمج عفانم تهج رد تکراشم و یراکمه



 461 ...دوبهب رب یعامتجا ماجسنا تارثا یسررب

 نیا تیوقت رد یعامتجا ماجسنا تارثا و ییاتسور قطانم یداصتقا یاه صخاش یاقترا نازیم زا عالطا تسا ینتفگ
 هب .دنشاب هتشاد هجوت نآ هب یتسیاب ناریدم و نالوئسم هک تسا یریگ میمصت یاهرازبا نیرت مهم زا یکی ،اه صخاش
 یاه صخاش تفا ای و یاقترا تیعضو هب هجوت موزل ،ییاتسور قطانم رادیاپ هعسوت هب تدعاسم تهج یترابع
 یداصتقا هعسوت هک نیا هب هجوت اب و تسا ریذپان بانتجا و یرورض اهنآ تاناسون ساسا رب یزیر همانرب و یداصتقا
 رادیاپ هعسوت تیریدم یزیر همانرب یارب ییاتسور هبناج همه هعسوت مهم داعبا زا یکی ناونع هب ییاتسور قطانم
 لاس دنچ یط رد ،نینچ مه ،تشاد دهاوخ ییاتسور رادیاپ هعسوت رد ییازس هب مهس اذل ،تسا حرطم ییاتسور
 یداصتقا یاه صخاش نازیم هک هداد خر یلئاسم و تاقافتا یرس کی لیبدرا ناتسرهش ییاتسور یحاون رد ،هتشذگ
 مدع ،یزرواشک یاه هداهن زا هدافتسا نازیم ،ناییاتسور لاغتشا خرن ،هنارس دمآرد شیازفا رظنم زا ار ییاتسور قطانم
 تالوصحم یرو هرهب نازیم ندمآ نییاپ ،یرابتعا تامدخ زا یریگ هرهب مدع ،یداصتقا تیلاعف ندش عونتم هب هجوت
 مدع لیلد هب تالکشم نیا زا یشخب دسر یم رظن هب هک تسا هداد رارق عاعش تحت ...و زادنا سپ نازیم و یزرواشک
 تارثا رضاح راتشون رد ،رطاخ نیا هب .دشاب یم نییاپ یعامتجا ماجسنا نامه ای یداصتقا هعسوت یداهن دعب هب هجوت
 ماجنا اب اجنیا رد .دوش یم یسررب لیبدرا ناتسرهش ییاتسور نانکاس یداصتقا یاه صخاش دوبهب رب یعامتجا ماجسنا
 لیلحت ییاتسور قطانم یداصتقا  یاه صخاش دوبهب رب یعامتجا ماجسنا ترثا لیبدرا ناتسرهش ناییاتسور زا شیامیپ
 اب ،هلاقم نیا رد هدش هدافتسا قیقحت شور سپس .دش دهاوخ یفرعم هلاقم یرظن بوچراچ ،همادا رد .دوش یم

 شخب رد ،دنوش یم لیلحت شیامیپ زا لصاح یاه هتفای ،یدعب شخب رد و دش دهاوخ هداد حیضوت یرتشیب تایئزج
  .تخادرپ دهاوخ تاداهنشیپ هئارا و یریگ هجیتن هب هدنراگن ،ینایاپ
 قیقحت یرظن ینابم
 و تیلم یتح دوب دهاوخن رداق نآ هب یبای تسد نودب یتلم چیه تدم دنلب رد تفگ دیاب یداصتقا هعسوت ترورض رد
 ،لقتسم یتموکح هیاس و دراد نوصم یتمرح یب زا ار دوخ یلم نوئش دناوت یمن و دنک ظفح ار دوخ یسایس تیمامت

 ،یلم گنهرف ینابم هعسوت ،یداصتقا هعسوت و دشر نودب .دراد مادتسم دوخ رس رب هراومه ار هتسب مه و یاکتادوخ
 .دوب دهاوخن ریذپ ناکما ،دمآراک یعافد یاهورین زا یرادروخرب و یعامتجا ،ینامرد-یتشادهب تامدخ شرتسگ
 ،شیاهزاین و ناسنا نیب دنیاشوخان فاکش ،زور کی یتح ندش یرپس اب ،دشاب مورحم یداصتقا هعسوت زا هک یروشک
 و تلود لباقتم دامتعا هجیتن رد و دش دهاوخ رت قیمع و قیمع ،شیاه شزرا و اه نامرآ و ناسنا و تموکح و ناسنا
 و مارتحا و دنام یم بقع عماوج رگید زا موادم روط هب یداصتقا رظن زا ،یروشک نینچ .تفر دهاوخ نیب زا تلم
 دوش یم هتسیرگن ریقحت هدید اب و طقاس شزرا زا نارگید دزن شیاه شزرا و گنهرف ،اهرواب و نید ،شا هبترم
  (47 :3196 ،روپرظن)
 دمآرد شیازفا دنیآرف یداصتقا هعسوت :زا تسترابع هک هدمآ لمع هب یداصتقا هعسوت زا یددعتم فیراعت نونکات
 ،یداهن تالوحت اب هارمه یداصتقا دشر (Meier, 1970: 7) تدم دنلب هرود کی یط روشک کی هنارس یعقاو
 یناسنا و یعامتجا ،یکیزیف یاه تیفرظ زا معا یدیلوت یاه تیفرظ شیازفا اب هارمه دشر(North,2005) «دمآراک»
 لیدبت (Joseph, 2009) راکتبا و عادبا رب دیکات اب از نورد لماوع رثا رد یداصتقا یگدنز تارییغت (16 :6196 ،ایکزا)
  .(6196 ،یمیظع) نردم تلاح هب یتنس تلاح زا دیلوت ینف و یملع ینابم



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 161

 دیاب هعماج رد یداصتقا یاهریغتم مهف یارب هک دندقتعم یسانش هعماج هب داصتقا ندرک کیدزن اب ناناداصتقا زا یهورگ
 و نلبو نیاتشروت ،هعسوت یارگداهن نانادداصتقا نیلوا .داد رارق هعلاطم دروم ار هعماج نآ رد یدنمداهن و اهداهن
 راتفر .دنا نامز زا یراع ماع میهافم ،کیسالک ناناداصتقا یداصتقا نیناوق هک دوب دقتعم نلبو .دنا هدوب لچیم یلسو
 یو .داد رارق لیلحت دروم نآ یعامتجا رتسب و هنیمز بسح رب دیاب رگید یناسنا تیلاعف ره دننام ار اه ناسنا یداصتقا
 (93-13 :4396 ،یربنع) .دوب فلاخم هناهاوخ تذل و هنایوج هدیاف یاه شیارگ ساسا رب یداصتقا راتفر یاه جاتنتسا اب
 ،یحارط نایرج رد یمئاد روط هب هعماج دارفا .تسا اه ناسنا قالخ یاهراتفر لصاح ،یداصتقا هعسوت دیدرت یب
 ار هعسوت دوخ یاه یریگ میمصت و اهراتفر اب و دنراد تکراشم فلتخم یاه حرط یبایزرا و یارجا ،عبانم نیمات
 بیترت نیدب .دنتسه هعسوت دنیآرف رد یلصا نارگیزاب یمدرم یاهداهن و اه نامزاس ،اه تیعمج تقیقح رد .دننیرفآ یم
 یگتفاین هعسوت لیلحت یارب لومشناهج نیناوق و دعاوق ضرف هک تسا یلصا نیرت مهم یناسنا تیهام هب هجوت
 هک هنوگ نآ ،یعامتجا تالماعت رد ای یدرف راتفر رب مکاح نیناوق و دعاوق .درب یم لاوئس ریز ار فلتخم یاهداصتقا
 داصتقا ملع هژیو هب یعامتجا مولع ناماگشیپ زا یخرب ای (یرهطم دیهش) یمالسا نادنمشیدنا یاه یزادرپ هیرظن رد
 رد ینهذ یاه لدم .تسا اه نآ ینهذ یاه لدم زا هتفرگرب یترابع هب و دراد هشیر تاداقتعا و اهرواب رد ،تسا دوهشم
 رد ،اهنآ عبت هب و دهد یم لکش ار یعامتجا یاه میادراپ ای و یرکف یاه لدم ،هدیچیپ یا هعماج رد لماعت و کارتشا

 و طباور و دبای یم روهظ (فلتخم یاه نامزاس و یمسر ریغ و یمسر نیناوق زا معا) یداهن راتخاس ،ینونک عماوج
 هطقن ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد یداهن فعض یسررب یارب ،بیترت نیدب .دهد یم لکش ار یرشب هعماج رد لماعت

 یلسوت ،زا لقن هب 0447 ،ثرون) تسا نآ زا یشان تالماعت و طباور ،اهراتفر ،کرتشم ینهذ یاه لدم ،لیلحت عورش
 عناوم نیرت مهم ناونع هب ار اهروشک یمسر ریغ و یمسر یاهداهن تیفیک دیدج یارگداهن ناناداصتقا (7396 ،یریبز و
 هب هک دنتسه یعامتجا یاهداهن هباثم هب تلود و رازاب هاگدید نیا رد .دننک یم دادملق رادیاپ هعسوت یاه کرحم و
  .دیامن یم نیمضت ار هعماج ییآراک ،اهداهن رگید هارمه
 رارق نوگانوگ تارکفت و اه هقیلس و اه تساوخ ربارب رد و دنک یم یگدنز هعماج رد و تسا یعامتجا یدوجوم ناسنا
 هتفای نامزاس هکبش ناوت یم ار هعماج رگید یترابع هب و دشاب هتشادن یناوخ مه نارگید اب تسا نکمم هاگ هک دریگ یم
 لاح رد اه شزرا و نیناوق هعومجم رب قبطنم و مطنم یا هویش هب هک تسناد نواعت و یراکمه لاح رد یاه هورگ زا
 و یراگزاس هب یا هنالوقعم شیارگ رصانع همه نآ رد هک نزاوت و لماعت هب لیامتم و دنتسه دوخ یاه هژیو راک ماجنا
 .تسا یعامتجا ماجسنا و قافو موهفم ،هعماج رد لداعت یارب یلصا رصنع دسر یم رظن هب نیا ربانب .دنراد قافو
 نتخاس هکلم و ندرک ینهذ نورد ای تاکرتشم و عفانم ،اهراجنه ،اه شزرا هنیمز رد ندیسر قافتا هب ماجسنا
 ملقلا عیرس رواب هب زین و (096 .ص ،3296 ،یلیلخ) تسا ،دوش یم اور دیدرت رتمک اه نآ هرابرد هک ییاهراجنه
 ماجسنا اما .تسا هتشاد روضح ،زین یرشب میدق یاه ندمت رد نآ یحطس و هداس موهفم هب ،یعامتجا ماجسنا ،(4396)
  .تسا رادروخرب یا هکبش عیسو هنماد و یگدیچیپ ،تعسو زا دیدج یعامتجا
 و تسا هداد رارق هعلاطم دروم ار یعامتجا یگتسبمه و ماجسنا موهفم هک تسا یناسانش هعماج نیلوا زا میکرود لیما 
 هک دهد یم خر یتقو ماجسنا ؛دیوگ یم میکرود زا لقن هب ،رنرت ناتاناج .دناد یم مزال یا هعماج ره یارب ار نآ دوجو
 ییاج ،دنشاب هدش یعامتجا و تعامج هب لصتم دارفا هک ییاج ،دنوش میظنت یگنهرف یاهدامن هلیسو هب دارفا فطاوع
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 ،یربکا) دوش یم روصت ینوناق اه یرباربان هک ییاج و دنا هدش گنهامه اهراجنه هلیسو هب و هدش میظنت یاه شنک هک
 رد هک ار یساسحا میکرود .دنک یم ادیپ انعم و لکش نیعم یلماعت هزوح کی رد یعامتجا ماجسنا (16-26 :9196
 یعمج کسانم رد رتشیب ،قیمع یعمج هفطاع میکرود رظن زا .دمان یم یعمج هفطاع ،دیآ یم دوجوب یلماعت نادیم
 یعامتجا ماجسنا میکحت و شیازفا تابجوم وحن نیدب و دیآ یم دوجو هب (هریغ و یبهذم و یلم مسارم و دایعا لثم)
 و اهرواب اب هداس یعماوج و هدوب کدنا اهنآ تیعمج هک یمادام عماوج نیا ربانب (77 :7296 ،یبلچ) .دنک یم مهارف ار
 رد یتنس عماوج هک تسا دقتعم میکرود اما ،تسا هدوب یکیناکم اهنآ رد ماجسنا ،دندوب هداس و دودحم یاه شزرا
 تفرشیپ ،میکرود زا لماوع نیا نیرت مهم .دنوش یم اریذپ دوخ رد ار یتارییغت ،یلماوع ریثات تحت دوخ یلماکت دنور
 یتنس هعماج هک تسا راک میسقت لیلد هب تقیقح رد و هتشگ عماوج نیا رد میظع یلوحت ثعاب هک تسا راک میسقت
 هچ هک هنیمز نیا رد اما .ددرگ یم لیدبت یکیناگرا یگتسبمه رب ینتبم یتعنص هعماج هب یکیناکم ماجسنا رب ینتبم

 دوجو یکیدزن دنویپ یقالخا مکارت و یدام مکارت نیب» دیوگ یم میکرود ،دنک یم دیدشت و داجیا ار راک میسقت یزیچ
 و یطابترا یاه هار تعرس و دادعت ،ینیشنرهش لیکشت و شیازفا ،تیعمج مکارت شیازفا نوچ یرصانع هب وا «دراد
 راک میسقت ندش رت یصصخت و یگدیچیپ هب دارفا تالماعت شیازفا و دشر تسا دقتعم میکرود .دراد هراشا لقن و لمح
 گنهرف زا ییالاب رایسب هجرد مرجال یمومع کرحتم نایرج نیا زا هشور یگ ریبعت هب و دماجنا یم یقالخا مکارت و
 عون زا رگید شماجسنا هک دزاس یم یعماوج رد ار ندمت هک تسا طباور تدش نیمه نیا ربانب و دش دهاوخ لصاح
 هب الاب زا مادقا اب ناوت یمن ار یعامتجا ماجسنا ،زندیگ رظن هب (496-696 :2196 ،روپ یدای و روظنم) تسا یکیناگرا
 یاه لسن رد هچنآ زا رت لاعف یا هویش هب ار دوخ یگدنز میراچان ام .درک نیمضت تنس هب لسوت اب ای تلود نییاپ
 ،میا هدیزگرب هک یا یگدنز کبس یاه تداع و میهد یم ماجنا هچنآ یاهدمایپ یارب دیاب و میزاسب دوب تسرد نیشیپ
 یا هزادنا ات اما ،تشاد دوجو میدق یسارکومد لایسوس رد دهعت ای و تیلوئسم عضوم .میریذپب تیلوئسم رت هنالاعف
 یاه تیلوئسم نیب یدیدج لداعت دیاب ام زورما ،دوب هدش قرغ یعمج کرادت موهفم رد نوچ ،دوب لاعف ریغ یدایز
  (90 :1296 ،زندیگ) میبایب یعمج و یدرف
 قطانم و فلتخم یاهروشک رد و درادن یقیقد فیرعت یعامتجا ماجسنا موهفم دهد یم ناشن کرادم و دانسا یواکاو
 ،دیدجت لداعم یعامتجا ماجسنا موهفم موس ناهج یاهروشک رد .تسا هدش نایب نآ یارب یتوافتم یانعم فلتخم
 قفاوت ار یعامتجا ماجسنا ،نیلوک دنوملآ یسانش هعماج گنهرف (Easterly, 2006) دشاب یم یراتخاس لوحت و رییغت
 (Peters,2009: 4) دنک یم صخشم ار هعماج ای هورگ کی تدحو هک دنک یم فیصوت یلامعا و تاساسحا ،راکفا
 زنوسراپ .تسا هداد رارق یسررب دروم «یعامتجا ماظن» و «تیصخش» ماظن ود رد ار یعامتجا ماجسنا زنوسراپ توکلات
 ره رد وا رظن هب .دراد هراشا یریذپ هعماج و کدوک و تیصخش دشر لحارم هب تیصخش ماظن رد ماجسنا ثحب رد
 دیدج لداعت تیعضو هب ندیسر یارب ماظن یازجا یوس زا ییاه یراگزاس ،اه شنت شیادیپ و کیکفت زا سپ هلحرم

 عضو یاقب یارب مزال طیارش داجیا یارب هک دناد یم ییاه یراگزاس هعومجم ار یعامتجا ماجسنا یو .دریگ یم تروص
 ددرگ مهارف ایوپ لک کی ناونع هب متسیس یارب مزال طیارش ات دریگ یم تروص یازجا رگید طسوت هزات هتفای کیکفت
 هدنهد لیکشت یازجا ،نآ رد هک دوش یم قالطا یتیعضو هب یعامتجا ماجسنا ،یلک فیرعت کی رد .(7196 ،یهوک)
 ماجسنا ،رگید ترابع هب .دنروآ یم دوجوب ار رثوم و رادانعم لک کی هک دنوش یم لصو رگیدکی هب یا هنوگ هب ،هعماج
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 رد ییارجا فلتخم یاه هورگ و اه نامزاس ،اهداهن ،دارفا دنک یم نیمضت هک تسا یعامتجا تابیترت زا یعون یعامتجا
 هب ،دنشاب هتشاد ار رگیدکی اب یراکمه تیلباق ،دنسرب (کرتشم ینهذ یاه لدم) ینهذ کارتشا هب ،فلتخم حوطس
 و اه شوه ساسا رب ار شیوخ یاه ییاناوت لباقم رد و دننک هدافتسا هعماج تاناکما زا ،دنراذگب مارتحا دوجوم نیناوق
 و اه تیفرظ هعسوت دوخ هبون هب هک ،دنهد رارق هعماج رایتخا رد و هداد شرورپ و یسانشزاب هناگدنچ یاه یدنمناوت
 (0447) ودیلتناپ و سوتلام معز هب (60 .ص ،7396 ،یراغوم یمیرک و یریبز) دروآ یم راب هب ار هعماج یاه ییاناوت
 قلعت سح ،لباقتم لماعت تابجوم هک تسا یداصتقا یگتسویپ مه هب و یگتخیمآ مهرد تیعضو نیبم یعامتجا ماجسنا

 یگتخیسگ مه زا لباقم هطقن یعامتجا ماجسنا ،(3336) کوکلو رواب هب .دزاس یم مهارف ار یلم تدحو و ینیمزرس
 ار شیوخ یهورگ و یصخش عفن ،هدنزاس و تبثم لماعت یاج هب فلتخم یاهورین هک یتیعضو ینعی ؛تسا یعامتجا
 ماظن لزلزت رد ناوت یم ار یعامتجا یگتخیسگ مه زا یگنهرف هجو .دننک یم یریگ یپ لباقم فرط ررض یاهب هب
 رازبا و فادها موادم طلخ و فادها ندش فافش ریغ ،اه شزرا بتارم هلسلس نتخیر مهرد ،هعماج رب مکاح یقالخا

 ،تکراشم شهاک ،یعمج و یدرف یاه شنت و اه یریگرد شیازفا ،یعامتجا ماجسنا فیعضت هجیتن .درک وجتسج
 رد .تسا یداهن فعض ،هجیتن رد و یعامتجا ماظن ییآراک تفا یلک روط هب و یعامتجا لرتنک یاه هنیزه شیازفا

 نینچ رد فلتخم یاه هورگ .دروآ یم دیدپ ار یبولطمان جیاتن ای و دنک یمن ریثات یداصتقا یاه تسایس ییاضف نینچ
 عفانم میسقت ریگرد ،یلم عفانم شیازفا روظنم هب اه یریگ تهج و اه یریگ میمصت رد یگنهامه یاج هب ییاهروشک
  .دنتسه نآ دشر و شیازفا یاج هب یلم
 یاه هنیزه دیاب اه نیرفآراک ،دراد رارق یرت نییاپ حطس رد یعامتجا ماجسنا هک یعماوج رد دهد یم ناشن تاعلاطم
 تالوصحم رد یروآون یارب یکدنا تصرف لیلد نیمه هب و دننک دوخ یاه تیلاعف رب تراظن و لرتنک فرص ار ییالاب
 رب یکتم هک رابتعا یمسر یاهرازاب ؛دشاب الاب یعامتجا ماجسنا اج ره نیا رب هوالع .دنراد یدیلوت یاه دنیآرف و
  (116 :2196 ،ینامیلس) دنک لیهست ار یراذگ هیامرس دناوت یم ،تسا یصخش طباور
 قالخ راتفر لصاح ،یداصتقا هعسوت هک تفگ دیاب نآ تارثا و یداصتقا هعسوت اب یعامتجا ماجسنا دنویپ نوماریپ
 .تسا یعامتجا و یداصتقا یاه هصرع مامت رد هعماج فلتحم تاقبط و اه هورگ ،دارفا یعمج تکراشم و اه ناسنا
 اب و هتشاد تکراشم فلتخم یاه هژورپ یبایزرا و ارجا ،عبانم نیمات ،یحارط نایرج رد یمئاد روط هب هعماج دارفا
 یاهداهن و اه نامزاس ،اه تیعمج ،رگید ترابع هب .دنییرفآ یم ار یداصتقا هعسوت دوخ یاهریگ میمصت و اهراتفر
 ،یعامتجا ماجسنا هجرد ندوب توافتم ،هجیتن رد .دنتسه یداصتقا هعسوت دنیآرف رد یلصا ناگدننک تکرش یعامتجا

 یاهداهن قلخ یاتسار رد اهروشک نیا توافتم درکلمع رد یمهم لماع ،اه هورگ نیا یگنهامه تیلباق و جیسب تیفرظ
 نید (27-90 .ص ،3196 ،ناراکمه و یراغوم یمیرک) .دوش یم بوسحم یداصتقا هعسوت هب یبای تسد و دمآراک
(9447)  

 ار یداصتقا ییاراک اریز دراذگ یم رثا دشر یور الاب دامتعا هک دنداد ناشن روشک 60 یور هعلاطم اب ناققحم زا یا هدع
 اهدادرارق یارجا رد اه هنیزه شهاک و اهدادرارق نتسب ماگنه رد اه هنیزه شهاک ،لقن و لمح یاه هنیزه شهاک اب
 و یداصتقا یاه ناسون شهاک ،اه تسایس رد نانیمطا مدع شهاک ثعاب ،یعامتجا ماجسنا شیازفا .دهد یم شیازفا
 و تسرد یارجا هب کمک ،اهورین و اه هیامرس فالتا مدع ،دوش یم دارفا ینهذ و یکیزیف یاه ییاراد تینما شیازفا
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 ،فلتخم حوطس رد ییارجا یاه هورگ و اهداهن ،اه نامزاس یراکمه تیلباق یاقترا ،تلود یدربهار یاه همانرب رثوم
 ،اه هنیزه تیریدم رد دارفا ییاناوت یاقترا ،هعماج رد هافر شرتسگ ،تارییغت دیاوف و اه هنیزه رد ینغ و ریقف تکارش
 رقف شهاک ،کرتشم ینهذ لدم هب لین ،یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاه تصرف زا ناگمه هدافتسا تهج یزاسرتسب
 شیازف ،هنایوج تنار یاهراتفر تیبلاغ شهاک ،یعامتجا یاهدنویپ تیوقت ،بسانم هیذغت هب دارفا رتهب یسرتسد و
 یمومع یاهداهن یریگ لکش ،یرباربان شهاک ،یتاقبط فاکش شهاک ،رتالاب یاهدمآرد هب یسرتسد ناکما و یرو هرهب
 ,North,2009) .ددرگ یم اتسور و رهش زا معا یناسنا یاههاگتنوکس رد یداصتقا ماظن ییآراک تیاهن رد و رتدمآراک

Toth, 2011, Oxoby ,2009, Eastrly, 2006,، Toth, 2011Ferroni,2008 6396 ،ناراکمه و یراغوم یمیرک)  

 قیقحت هینیشیپ
 کی هیارا :یداصتقا هعسوت رد یعامتجا هیامرس شقن یسررب» ناونع اب دوخ هلاقم رد (4396) یفیرش و یتخدیب نیما
 و تاعالطا شدرگ ،یداصتقا دشر ،یراذگ هیامرس ،یلام هعسوت رب ریثات اب یعامتجا هیامرس هک دنتفایرد «یرظن یوگلا

 یمهم رایسب شقن دناوت یم تلود ییآراک ،ینیرفآراک و یروآون ،یناسنا هیامرس تشابنا ،رازاب تسکش زا یریگولج
 رد ،(1196) ناراکمه و یناهفصا یریش لگ تاعلاطم جیاتن .دشاب هتشاد عماوج یداصتقا و یدیلوت تیعضو رد
 ناتسرهش ،نامدنگ شخب :یدروم هعلاطم :ناییاتسور تکراشم نازیم رب یعامتجا ماجسنا ریثات» ناونع اب یشهوژپ
 ناراکمه و هداز هعمج .دهد یم ناشن ار ناییاتسور یعامتجا تکراشم و یعامتجا ماجسنا نیب راد ینعم هطبار «نجورب
 و یا هناسر فرصم نیب رادانعم طابترا هب «یعامتجا ماجسنا و یا هناسر فرصم هطبار یسررب» نوماریپ ،(7396)
 یسررب» ناونع اب یقیقحت رد ،(1196) ناراکمه و بلاط تاعلاطم جیاتن .دنا هتفای تسد نایوگ خساپ یعامتجا ماجسنا
 رگیدکی هب تبسن ناییاتسور شیارگ هچ ره هک تسا هداد ناشن «ناییاتسور تکراشم نازیم رب یعامتجا ماجسنا ریثات
 شیازفا زین یعامتجا تکراشم نازیم ،دشاب رتشیب ناییاتسور نایم رد زین یعامتجا لباقتم طابترا و لماعت نازیم زین و
 یموق و یا هفیاط تافالتخا و یعمج هتسد یاه عازن نازیم ردقچ ره قیقحت نیا یاه هتفای ساسارب نینچ مه .دبای یم
 یاه هتفای رد (4647) انبوز و اگنب .دور یم رتالاب اهنآ نایم رد یعامتجا تکراشم نازیم ،دشاب نییاپ ناییاتسور نیب رد
 یاه هنیزه و شناد رد ناییاتسور رتهب تکراشم قیرط زا یعامتجا ماجسنا تیوقت هک دندیسر هجیتن نیا هب دوخ
 (2447) ناراکمه و گنوچ رواب هب .دوش یم رجنم ییاتسور قطانم رد یداصتقا یاه صخاش دوبهب هب رتمک ییارجا
 یوس زا دیدج شناد و اه تراهم بسک ،اتسور زا ترجاهم و لغش کرت نازیم شهاک ،یهورگ درک لمع دوبهب
 و راک یورین یرو هرهب شیازفا ،براجت لاقتنا هنیمز یریگ لکش ،ییاتسور ینواعت رد تیوضع هب مامتها ،رگید مه
 رداتسا معز هب .دشاب یم ییاتسور قطانم رد یعامتجا ماجسنا تیوقت زا یعبات یراک یاه هورگ رد بسانم شزیگنا
 ییاتسور قطانم یداصتقا یاه صخاش یاقترا اب یعامتجا ماظتنا و یعامتجا لماعت ،یعامتجا تکراشم نیب (7447)
 دوبهب رد یعامتجا ماجسنا شقن رب دیکات» نوماریپ دوخ تاعلاطم رد (1447) کراوک .دراد دوجو یراد ینعم هطبار
 و یدرف نایم دامتعا ،ینواعت یاهراجنه هک دنک یم حرطم ار هلاسم نیا «ییاتسور قطانم یداصتقا یاه صخاش
 و رتشیب یهدزاب هب هجیتن رد و هدیشخب دوبهب ار ییاتسور قطانم رد یعامتجا تالماعت تیفیک ،یعامتجا تاطابترا
 تیوقت نیب (9447) رفج رواب هب .دوش یم رجنم تالماعم یاه هنیزه شهاک و حطس دحاو رد درکلمع نازیم شیازفا
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 و یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا یاه هنیمز یمامت رد ییاتسور دارفا تکراشم اب ییاتسور قطانم رد یعامتجا ماجسنا
  .دراد دوج و یرادانعم و میقتسم هطبار یدمآراک شیازفا و یگنهرف
 قیقحت شور
 لیبدرا ناتسرهش ییاتسور قطانم یداصتقا یاه صخاش دوبهب رب یعامتجا ماجسنا تارثا یسررب قیقحت نیا فده
 قیرط زا تاعالطا یروآ عمج تهج .دشاب یم ینییبت-یلیلحت شور هب و یدربراک عون زا قیقحت نیا .دشاب یم
 هعجارم دوش یم لماش ار قیقحت یرامآ هعماج هک لیبدرا ناتسرهش ییاتسور قطانم رد نکاس ناییاتسور هب همان شسرپ

 نیا رب هوالع .دیدرگ دروآرب رفن (017976) لیبدرا ناتسرهش لاس 96 یالاب ناییاتسور لک دادعت نیب نیا رد هک .دش
 رد و دش دافتسا نارچوک لومرف زا لیبدرا ناتسرهش ییاتسور قطانم رد نکاس ناییاتسور هنومن مجح نییعت تهج
 همان شسرپ یریگ هزادنا رازبا تفر نآ رکذ هک یروط نامه .دیدرگ نییعت رفن(919) ناییاتسور دادعت هنومن مجح تیاهن
 ،همان شسرپ رازبا قیرط زا نینچ مه دیدرگ هدافتسا ترکیل یتمسق جنپ فیط زا یهدزایتما یارب دشاب یم هتخاس ققحم
 اج نآ زا ،یهدزایتما هلحرم رد تفرگ رارق شجنس دروم هتسب لاوئس 71 کمک هب یداصتقا یاه صخاش دوبهب ریغتم
 هتسد نیا یارب ددجم یراذگدک ،SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب ،دنا هدش حرطم یفنم تهج رد تالاوئس زا یا هتسد هک
 =9 ،مقفاوم=0 ،مقفاوم الماک =9 :تروص هب تبثم تهج اب تالاوئس رد اه خساپ زایتما نیا ربانب .دش ماجنا تالاوئس زا
 یروص ییاور .دشاب یم تلاح نیا سکع یفنم تالاوئس دروم رد و مفلاخم الماک =6 و مفلاخم =7 ،مرادن یرظن
 رد هطوبرم ییارجا ناسانشراک و زیربت هاگشناد و یلیبدرا ققحم هاگشناد رد نارظن بحاص تارظن بسک اب همان شسرپ

 ییایاپ نومزآ و امنهار هعلاطم کی ماجنا زا سپ نینچ مه .دمآ تسد هب لیبدرا ناتسا یزرواشک داهج نامزاس
 یعامتجا ماجسنا یاه هفلوم لماش قیقحت نیا لقتسم یاه ریغتم .دمآ تسدب 91/4 ،افلآ خابنورک بیرض همان شسرپ
 ،رگیدکی هب تبسن ناییاتسور شیارگ ،یعامتجا لماعت ،یعامتجا تکراشم ،یعامتجا ماظتنا ،یعامتجا قلعت لماش)
 یاه صخاش لماش هتسباو ریغتم و (یداهن-یعامتجا دامتعا و یعامتجا یاه شزرا هب شیارگ ،یعمج هتسد عازن نازیم
 یاقترا و یعامتجا ماجسنا نیب هک هیضرف نیا نییبت یارب .دشاب یم لیبدرا ناتسرهش نکاس ناییاتسور یداصتقا

 شیامن روظنم هب ادتبا ،دراد دوجو یراد ینعم هطبار لیبدرا ناتسرهش ییاتسور قطانم رد یداصتقا یاه صخاش
 یاه صخاش دوبهب رب رثوم ریغتم 96 ،لدم حیرشت تلوهس یارب و یدنب تیولوا و یبایزرا ماجنا لحارم یگنوگچ
 اه صخاش نزو نییعت یارب .دیدرگ باختنا یفداصت تروص هب نارکوک لومرف قیرط زا ییاتسور دارفا 919 یداصتقا

 یزرواشک داهج نامزاس ییاتسور هعسوت شخب ناسانشراک زا رفن 96 هاگدید زا ،یناهج تایبرجت زا هدافتسا نمض
 دوبهب رظنم زا) اه ناتسهد یدنب تیولوا روظنم هب تسا هداد ناشن 6 لودج هک روط نامه .دمآ لمع هب هدافتسا ناتسا

  .تسا هدش هدافتسا صخاش 96 زا (یداصتقا یاه صخاش
 ییاتسور عماوج یداصتقا یاه صخاش دوبهب رظنم زا ییاتسور قطانم تیعضو هعلاطم اب شهوژپ نیا رد ،تیاهن رد
 دشر ،یرو هرهب شیازفا ،یلغش یاه تصرف داجیا :دنا حرش نیدب هک دندش باختنا صخاش 96تیاهن رد
 نازیم ،یلغش عونت بیرض ،یزرواشک نردم یاه هداهن یریگراک هب نازیم ،تیلاعف و راک زا یدنمتیاضر ،یراذگ هیامرس
 یزرواشک تیلاعف زا لصاح زادنا سپ لک ،نیمز هب نیابمک و روتکارت هنارس ،تالوصحم همیب ششوپ یاراد نازرواشک
 و یتعنص یاه یربراک هعسوت ،یزرواشک یضارا یزاس هچراپکی نازیم ،ییاذغ تینما تیعضو ،یعقاو زادنا سپ نازیم و
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 یارب یا همان شسرپ ،یعامتجا ماجسنا هدننک نییبت یاه صخاش نییعت یارب .تامدخ و الاک هنیهب عیزوت و یراجت
 نازیم نییعت روظنم هب تاعالطا یروآدرگ هب و دش یحارط ترکیل فیط ساسا رب یعامتجا ماجسنا یاه هفلوم
  .دیدرگ مادقا ناییاتسور یعامتجا ماجسنا

 لیبدرا ناتسرهش یاه ناتسهد کیکفت هب هعلاطم دروم هنومن یداصتقا یاه صخاش دوبهب نازیم :(1) لودج

الیهست هب یسرتسد نازیم
 یرابتعا ت

پ نازیم
 یعقاو زادنا س

امدخ و الاک هینهب عیزوت
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 یراجت و یتعنص یربراک هعسوت
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نیما ت

 ییاذغ ت

پ لک
یلاعف زا لصاح زادنا س

 یزرواشک ت

 نیمز هب نیابمک و روتکارت هنارس

شوپ یاراد نازرواشک
الوصحم همیب ش

 ت

یرض
 یلغش عونت ب

 یزرواشک نردم یاه هداهن یریگ راک هب نازیم

یلاعف و راک زا یدنمتیاضر
 ت

 یراذگ هیامرس دشر

یازفا
 یرو هرهب ش

صرف داجیا
 یلغش یاه ت
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 9396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هب ،یریگ میمصت مرن نونف ساسا رب لیبدرا ناتسرهش ییاتسور عماوج یداصتقا یاه صخاش تیعضو باختنا زا سپ 
 یداصتقا یاه صخاش دوبهب حطس یدنب تیولوا روظنم هب تیاهن رد .تسا هدش هتخادرپ قیقحت لدم یحارط
 رد .تسا هدش هدافتسا سیسپات شور زا ،ناتسهد کیکفت هب لیبدرا ناتسرهش ییاتسور قطانم رد نکاس ناییاتسور
 ،متیروگلا نیا رد .دریگ یم رارق یبایزرا دروم ،دشاب یم رایعم ،n و هنیزگ ،mیاراد هک ×mn سیرتام ،سیسپات شور
 نیرتهب هک تروص نادب تسا (یشهاک ای) یشیازفا تخاونکی روط هب صخاش ره تیبولطم هک تسا نیا رب ضرف
 لآ هدیا هدننک صخشم نآ زا دوجوم شزرا نیرتدب و هدوب تبثم  لآ هدیا هدنهد ناشن صخاش کی زا دوجوم شزرا
 (یفنم) تبثم لآ هدیا زا هنیزگ کی هلصاف انمض .دنتسه مه زا لقتسم اه صخاش نینچ مه .دوب دهاوخ نآ یارب یفنم
 لصاوف هب فورعم) یطخ لصاوف زا قلطم ردق عومجم تروصب ای و (مود ناوت زا) یسدیلقا تروصب تسا نکمم
 :6396 ،نابراس یردیح) دراد اه صخاش نیب رد ینیزگیاج و لدابت خرن هب یگتسب رما نیا هک ،ددرگ هبساحم (یکولب

 (4396 ،یرهاطروپ) .دوش یم هتشاذگ ارجا هب ریز لحارم ،کینکت نیا زا یرادرب هرهب تهج .(70
  .صخاش ،k و ویتانرتلآ ،n ساسا رب اه هداد سیرتام لیکشت:لوا هلحرم

 



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 441

 

 :ریز هطبار قیرط زا درادناتسا سیرتام لیکشت و اه هداد ندومن درادناتسا :مود هلحرم
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)لقادح ویتانرتلآ هلصاف اب تسا ربارب هک یبیرض نییعت :متفه هلحرم )−iS لقادح ویتانرتلآ هلصاف عومجم رب میسقت
( )−iS لآ هدیا ویتانرتلآ هلصاف و( )*

iS اب ار نآ هک ( )*
iCدوش یم هبساحم ریز هطبار زا و هداد ناشن.  

 

* نازیم ساسا رب اهویتانرتلآ یدنب هبتر :متشه هلحرم
iC. کی و رفص نیب قوف نازیم( )10 * ≤≤ iC رد تسا ناسون رد 

*=6اتسار نیا
iC 4و هبتر نیرتالاب هدنهد ناشن=*

iC تسا هبتر نیرتمک هدنهد ناشن زین.  
 اه هتفای
 کیکفت هب ییاتسور دارفا یداصتقا یاه صخاش تیعضو ادتبا ،نآ شزادرپ و اه هداد تاعالطا کناب لیکشت زا سپ
 هدش هداد ناشن (7) لودج حرش هب نآ جیاتن هک دیدرگ یدنب تیولوا سیسپات شور هب لیبدرا ناتسرهش یاه ناتسهد
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 9396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ماجسنا تارثا نییعت یارب لیبدرا ناتسرهش یاه ناتسهد کیکفت هب یداصتقا یاه صخاش تیعضو نییعت زا سپ
 قیقحت یاهریغتم عون هب هجوت اب نوسریپ یگتسبمه بیرض زا یریگ هرهب هب یداصتقا یاه صخاش دوبهب رد یعامتجا
 ماجسنا یاه هفلوم زا کی ره (نوسریپ) هداس یگتسب مه ود ،(9) هرامش لودج ،طابترا نیا رد هک .دیدرگ تردابم
 عازن نازیم ریغتم ود زج هب دوش یم هدهاشم هک هنوگ نامه دهد یم ناشن یداصتقا یاه صخاش اب ار یعامتجا
 .تسا راد ینعم (>p 64/4) حوطس رد اه یگتسب مه مامت یلحم رایدوخ یاهداهن اب ییانشآ نازیم و یعمج هتسد
 و (>p 64/4؛=r 720/4) یداصتقا یاه صخاش اب یعامتجا لماعت نازیم هطبار هب طوبرم یگتسب مه نازیم نیرتالاب
  .تسا (>p 64/4؛=r 196/4) یداصتقا یاه صخاش اب یعمج هتسد عازن نازیم هطبار هب طوبرم نازیم نیرت مک
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  ناییاتسور یداصتقا هعسوت و یعامتجا ماجسنا نیب یگتسبمه بیرض :3 لودج
 (p) یرادانعم حطس (r) یگتسبمه بیرض ریغتم
 444/4 117/4 یعامتجا قلعت
 644/4 999/4 یعامتجا ماظتنا
 444/4 199/4 یعامتجا تکراشم
 444/4 720/4 یعامتجا لماعت نازیم
 444/4 270/4 رگیدکی هب تبسن ناییاتسور شیارگ
 226/4 196/4  یعمج عازن نازیم
 444/4 770/4 یعامتجا یاه شزرا هب شیارگ
 946/4 016/4 یلحم رایدوخ یاهداهن اب ییانشآ نازیم
 444/4 129/4 یداهن-یعامتجا دامتعا

 9396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  اهداهنشیپ و یریگ هجیتن
 تسکش و ریقف یاهروشک رد یداهن تاحالصا تیقفوم مدع لیالد نیرت مهم زا یکی ،نایارگداهن درکیور ساسارب
 الاب ،یعمج تکراشم مدع ،یعمج و یدرف یاه شنت و اه یریگرد دوجو ،یا هعسوت فادها دربشیپ رد اهروشک نیا
 .تسا یعامتجا یگتخیسگ مه زا یلک روط هب و یعامتجا ماظن ییآراک ندوب نییاپ ،یعامتجا لرتنک یاه هنیزه ندوب
 ،ییاضف نینچ رد .دنتسه هجاوم هعماج فلتخم حوطس رد یدربهار یاهداضت و اه ضراعت اب اهروشک نیا ،هجیتن رد
 ندرک رثکادح لابند هب یعامتجا توافتم یاه هورگ زا کی ره ،هجیتن رد .تسالاب هنابلط تصرف تامادقا یراظتنا دوس
 یعامتجا یاه هورگ ،دوش هجاوم یجراخ کوش ای و نارحب کی اب داصتقا هک یماگنه هژیو هب .دنیآ یم رب دوخ عفانم
 ریاخذ دوجو و یدرف یاه شالت مغر یلع نیا ربانب .دننک ظفح ار دوخ یلبق مهس ات دنگنج یم رگیدکی اب توافتم
  .دننک یمن ریثات یداصتقا یاه تسایس ،هوقلاب یاه یدنمناوت و میظع

 رارق لیلحت و یسررب دروم ییاتسور قطانم یداصتقا یاه صخاش دوبهب رد ار یعامتجا ماجسنا شقن رضاح راتشون
 لیبدرا ناتسرهش ناییاتسور یداصتقا یاه صخاش دوبهب رد یعامتجا ماجسنا هک داد ناشن یرامآ لیلحت و تسا هداد
 رد یعامتجا ماجسنا یاه هفلوم رثکا رد یداصتقا یاه صخاش دوبهب یگتسبمه هک یروط هب .تسا هدوب راذگ ریثات
 زج هب قیقحت یاهریغتم یمامت رد هدش هبساحم p نازیم هک نیا هب هجوت اب .تسا هدیسر تابثا هب قیقحت هیضرف بلاق
 یداصتقا یاه صخاش دوبهب ریغتم اب یلحم رایدوخ یاهداهن هب ییانشآ نازیم و یعمج هتسد عازن نازیم یاهریغتم
 تیعضو نایم تبثم تهج اب یوق رایسب هطبار هک درک طابنتسا ناوت یم ،داد ناشن ار 64/4 زا رتمک یرادانعم حطس
 ،یعامتجا ماظتنا هب شیارگ ،یعامتجا قلعت یاه هفلوم اب لیبدرا ناتسرهش ییاتسور عماوج یداصتقا یاه صخاش
 و یعامتجا یاه شزرا هب شیارگ ،رگیدکی هب تبسن ناییاتسور شیارگ ،یعامتجا تکراشم ،یعامتجا لماعت نازیم
 ؛(7396) یراغوم یمیرک و یریبز یاه هتفای یاتسار رد شهوژپ نیا جیاتن دراد .دراد دوجو یداهن-یعامتجا دامتعا
 ماجسنا ریثات رب ینتبم (1447) یلرتسا و (9447) انید ،(4647) انبوز و اگنب ؛(1196) ناراکمه و یناهفصا یریش لگ
 یتیعضو ناونع هب یعامتجا ماجسنا تفگ دیاب هطبار نیا نییبت رد .دراد رارق یداصتقا یاه صخاش دوبهب رب یعامتجا
 هجیتن ،دهد یم ناشن ار اتسور و رهش زا معا یناسنا ییاه هاگتنوکس و عماوج یگتسویپ مه هب و لماعت یگنوگچ هک
 رگید فرط زا یداصتقا و یعامتجا تیمورحم و یرباربان مدع و فرط کی زا یعامتجا هیامرس لباقتم و ایوپ لماعت

 و یداصتقا یاه تصرف عیزوت رد تیمورحم و یرباربان شهاک و یعامتجا هیامرس شیازفا اب .دوش یم هتخانش
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 زا یناسنا تاعامتجا ریاس و ییاتسور هعماج دوپ و رات نآ رد هک دریگ یم لکش یمجسنم یعامتجا تفاب ،یعامتجا
 و یراکمه اب طابترا رد ار یعونتم یاهداهن و دبای یم دنویپ  مه هب دامتعا و اهراجنه ،یطابترا یاه هکبش قیرط
 .دنک یم داجیا توافتم عفانم و قیالع نایم ضراعت لح لیهست و یرهش و ییاتسور عماوج یاضعا نایم یگنهامه
 ندش دودحم ،توافتم یاه هزوح رد مدرم هدرتسگ تکراشم تلع هب ،ییاتسور و یرهش عماوج زا معا یعماوج نینچ
 ،تابث اب یسایس و یعامتجا طیحم هب دناوت یم هعماج داحآ هب اه یریگ میمصت زا یشخب یراذگاو و ،تردق مهس
 روحم لوح یزیر همانرب هب رتشیب هجوت ،اه یرازگ تسایس و اه یریگ میمصت رد ییوس مه و یگنهامه ،دمآراک یاهداهن
  .دبای تسد یناسنا یاههاگ تنوکس رادیاپ هعسوت و دشر تیاهن رد و روما هتسیاش ریبدت ،ییآراک و یرو هرهب
 رد شالت و ییاتسور قطانم رد یعامتجا ماجسنا شهاک للع دوش یم داهنشیپ قیقحت هجیتن هب دانتسا اب ،تیاهن رد
 حطس رد اهنآ ناییاتسور یعامتجا ماجسنا هک ییاه ناتسهد و .دریگ رارق یسررب دروم یعامتجا ماجسنا یاقترا تهج
 دروم داد رارق یرت نییاپ حطس رد اهنآ ناییاتسور یعامتجا ماجسنا نازیم هک ییاه ناتسهد نینچ مه و داد رارق یبولطم
 قطانم یداصتقا یاه صخاش دوبهب رد یعامتجا ماجسنا شقن نوماریپ ییاه شهوژپ و تاعلاطم .دریگ رارق یسررب
 اه شزرا و اهراجنه تیاعر هب مزلم ییاتسور تاعامتجا ات دریگ تروص یتادیهمت یتسیاب .دبای هعسوت ییاتسور
 یداصتقا هعسوت دنیآرف ات دنوش هجاوم یعامتجا تازاجم و شنزرس اب ،دننک راتفر نآ فالخرب هک یدارفا و دندرگ
 تهج تسا بولطم .ددرگ لیهست و عیرست ناییاتسور ییآراک و یرو هرهب نازیم شیازفا اب هژیو هب ییاتسور قطانم
 لمع تامدقم لیبدرا ناتسرهش ییاتسور قطانم رد نکاس ییاتسور دارفا یداصتقا یاه صخاش رت عیرس هچ ره یاقترا

 تبثم یراتفر یاهوگلا زا و هدیدرگ ایهم هعماج لوبقم یاهراجنه و اه شزرا قباطم ییاتسور تاعامتجا راتفر و
 رارق تراظن تحت هنیمز هک دشاب یم یمسر ریغ تراظن رب دیکات و هجوت زا یعبات مهم نیا ققحت هتبلا ددرگ تیعبت
 هک ار یموق و یبهذم رئاعش و کسانم ،موسر و بادآ تسا هتسیاش .دنک یم مهارف ار ییاتسور دارفا راتفر نتفرگ
 دهد یم ناشن یداصتقا یاه صخاش دوبهب رد ار دوخ نآ تارثا و هدش رگید مه هب ناییاتسور شیارگ شیازفا بجوم
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