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 للملا نیب طباور نیون راتخاس یکیتیلپوردیه لیلحت
 (ناتسناغفا و ناریا :یدروم هعلاطم)

 1یرابخا لضفلاوبا
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یررهش (هر)ینیمخ ماما راگدای دحاو ،یسایس یایفارغج یرتکد یوجشناد

 یرابخا دمحم
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یسایس یایفارغج هورگ رایشناد

 نشورروپ لیعامسا رغصا یلع
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یررهش (هر)ینیمخ ماما راگدای دحاو ،یسایس یایفارغج هورگ رایداتسا

 ربجنر نسحم
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یررهش (هر)ینیمخ ماما راگدای دحاو ،یژولوفروموئژ یایفارغج هورگ رایشناد

  کهاب لوتب
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یررهش (هر)ینیمخ ماما راگدای دحاو ،یسانش میلقا یایفارغج هورگ رایداتسا

 53/22/5322 :شریذپ رودص خیرات 33/53/5322:هلاقم تفایرد خیرات
 هدیکچ
      یهلم یفاهعم نداهتفا رهرخ ههب رد هک دشاب یم یلماوع هلمج زا ،رگیدکی اب لباقت رد اهروشک یجراخ تسایس رد یبآ تافالتخا لئاسم
 ناگی  اهسمه اهب یا هدرتسگ یکیتیلپوردیه تافالتخا ریخا یاه ههد رد زین ناریا یمالسا یروهمج اتسار نیا رد و تسا هدوب راذگریثأت
   لهماوع نیرهت  مههم  ییاهساعش ،   رهراض حهوههپ زا  دهه  .تهسا  هتهشاد دور  رهیره و  دهعمری  ه دور ود رهس رهب   ناتهسناافا هههیو هب دوخ
     رهب ناتهسناافا یکیتیلپوردهیه تامادهقا تاریثأت زین و ناتسناافا و ناریا روشک ود نایم للملا نیب طباور هعسوت تهج رد کیتیلپوردیه
   تاهقیقحت  وهن زا ، شور  اهسا رب رراض قیقحت .تسا ناریا یمالسا یروهمج یلم تیعما رب نآ تاریثأت ههیو هب یا هقرعم تالداعم
    یراهمآ ههعماج زا رهفن 40      دادهعت نآ ههنومن مه ض ههک هدوهب یا هعسوت - یدربراک تاقیقحت  ون زا  ده رظن زا و یلیلحت-یفیصوت
 یزارد  تهسد و ریسم رییات ،بآ یباعم یگدولآ هک داد ناشن قیقحت جیاتن .دش هدز نیمخت هطوبرم هزوض هاگشناد دیتاسا و ناساعشراک
  روهشک ود  طهباور رد از حعت یکیتیلپوردیه لماوع نیرت مهم هلمج زا ،ناریا یمالسا یروهمج هیلع اه نآ لرتعک و اه هناخدور بآ هب
  دههاوخ ی هپ رد  نارهیا یارب ار یداصتقا و یعامتجا ،یتیعما یاه نارحب ناتسناافا یکیتیلپوردیه تامادقا نیعچمه و دوشیم بوسحم
 .تشاد
 
 .ناتسناغفا یروهمج ،ناریا یمالسا یروهمج ،للملا نیب طباور ،یلم عفانم ،کیتیلپوردیه :یدیلک تاملک
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 همدقم
  تاسا مکی و تسیب نرق رادیاپ یاه شلاچ و یساسا تادیدهت زا یکی هدنوش دیدجت نیریش بآ ریاخذ و عبانم دوبمک
  رد بآ عباانم یارب اضاقت شیازفا اب و تسا هداد رارق دیدهت دروم تدش هب یکاخ هرک نیا رد ار رشب یگدنز هدنیآ هک
    لاامتحا و هداش اهرواشک نی اب  یاسایس طباور رد هتسجرب یلماع هب لیدبت یتایح رصنع نیا ،ناهج قطانم زا یرایسب
 و هعزانم لحم ،یزرم و یللملا نیب یاه هناخدور تروص نیا رد هک ددرگ یم دیدشت نآ رس رب یریگرد و هعزانم عوقو
     طاباور راب و تاسا هدراک  ادایپ ی الجت یکیتیلپوئژ عوضوم کی تروص هب بآ هزورما عقاو رد .دوب دنهاوخ یریگرد
 کرتشم یاه یراکمه زامآ ببس اه هچایرد و اهایرد ،اه هناخدور ریون کرتشم یاه بآ هچرگا .دراذگ یم ریثثت اهروشک
  ااه تلم نیب ار یریگرد و تباقر ،بایمک عبنم کی هب نآ ندش لیدبت لیلد هب یلو ،ددرگ یم ددعتم یاه نامیپ داقعنا و
 .(3322 ،یرصان و نایدمحا) .دنک یم دیدشت
  انثتاسم هدعاق نیا زا بآ و دنروآ دوجو هب دیدج یاه شنت ای دنهد شیازفا ار دوجوم یاه شنت دنناوت یم عبانم دوبمک
 ی زروااشک و عیانص ،یرهش شخب رد فرصم یاضاقت هدنیازف رایسب شیازفا هارمه هب بآ عبانم دوبمک هزورما .تسین
  و کاشخ ی اهرواشک  هژای و هاب  اهرواش    ک نادرامتلود شلااچ و سوبااک نیرات  گرزاب هب .(2322 ،دلیفده و تیمسا)
  ؛دنتاسه  ی کرتاشم یاه هناخبآ یاراد هیاسمه یاهروشک اب هنایمرواخ یاهروشک زا رایسب .تسا هدش لیدبت کشخ همین
 ، تافای  ناوات  یام ار ی    دراوام نااهج هرااق جناپ ره رد هک دنهد یم لیکشت ار یللملا نیب یاهزرم ،اه بآ هک ییاهاجرد
 ی هضوح زا بآ لاقتنا نینچمه .دنک مهارف ار هعزانم رتسب دناوت یم یضارا لکش یور رب میلقا رییغت زا یشان تارییغت
 یا    هدانرادزاب زراط هاب ًاالومعم ،دشاب هجاوم یللملا نیب یاهزرم زا روبع اب هک  یتروص رد رگید یاه هضوح هب هناخدور
    داقعنم بآ عباانم هاب صتخم دروم لئاسم لح یارب ناهج یاهروشک نیب نامیپ 332 زورما هب ات .دش دهاوخ از نارحب
  یااه   هاضوح گانهامه تیریدم ،دوجو نیا اب .تسا هدیدرگ روونم بآ هرابرد  ییاهدنب ،نامیپ 3333 رد و تسا هدش
  زا یرادراب     هراهب هواحن دروام رد دواجوم نیناوق هنافسثتم .تسا انثتسا کی ،دشاب هدعاق هکنیا یاج هب یللملا نیب زیربآ
   هاب داناوت   یام بآ عاقاو رد (1322 ،میرک و روپرذآ ).دنک یمن  ییورایور نیا لاح هب یرثام کمک یللملا نیب یاه بآ
 .دراد  هانیرید یا هقباس ، یسایس و  یموق یاه تباقر اه نآ رد هک دوش لیدبت  یقطانم یاه ییورایور رد یا هقرج تروص
 و  باایمک ی الااک  کای   ناوانع هاب بآ ، هدانی آ هاهد  کای   ضراع رد هاک دنرواب نیا رب نارگلیلحت زا یا هراپ ،عقاورد
 .(5322 ،یاب) تفرگ دهاوخ رارق اه یتشآ و اه ییورایور زکرم رد تفن یاج هب تمیق نارگ
  دوداح نآ یگدنراب نازیم و دراد رارق ناهج کشخ همین و کشخ دنبرمک رد ییایفارغج تیعقوم ظاحل هب ناریا روشک
  دانک یم تفایرد ار هنالاس یاهشراب دصرد 12 اهنت یلو تسا یناهج طسوتم موس کی زا رتمک هک تسا رتم یلیم 353
   هاب نداش کیدزن لاح رد هک تسا لاس رد بعکمرتم 3342 زا رتمک دیدجت لباق بآ هنارس طسوتم رضاح لاح رد و
 ی  اتاسار رد ااضاقت شیازفا ،تیعمج شیازفا اب نینچمه و تیعضو نیا اب .(5522 ،یلش و ندارب) تسا نارحب هناتسآ
 شی  ازافا هاب  زاای   ن نآ لاابند هاب و ماجربااسپ هناملاظ یاه میرحت شیازفا ،اهدس شیازفا ،یزرواشک و یتعنص تامادقا
  بآ فراصم شی ازافا بجوم روشک رد دیدج یاهرهش دح زا شیب ثادحا و تشادهب یارب اضاقت شیازفا و تامدخ
 رد ور نی     امه زا و تاسا هدروآ دواجو هاب رواشک یارب ار بآ نارحب طیارش دوخ هلئسم نیا هک تسا هدش روشک رد
 رس رب دوخ ناگیاسمه اب یللملا نیب ییاه نارحب و اه شنت دراو ناریا یمالسا یروهمج ،روشک بآ عبانم نیمثت یاتسار
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 و  دانمریه ،سرا ،  کراتا :زا دانا  تراابع  نارایا ی زرام و ی اللملا  نیاب ی ااه هناخدور نیرت یلصا .تسا هدش بآ لئاسم
 و یبونج ناسارخ ،ناتسچولب و ناتسیس ریون یزکرم و یقرش یاه ناتسا رد روشک بآ دوبمک هب هجوت اب هک دورریره
  سااسحا ی زرام ی ااهدور ری ااس زا رتشیب دوریره و دنمریه دور ود هب روشک زاین هک دیآ یم رون هب نینچ نیا ،نامرک
  نارای   ا هاب تباسن یرات بسانم تیعقوم رد ار روشک نیا ،ناتسناغفا رد اه یئاکیرمآ رویح زین رضاح لاح رد .دوش یم
- گرزاب) د ایامن داجیا ناریا یارب ار یتالکشم ،دنمریه و دوریره یاه هناخدور عوضوم رد دناوت یم هک تسا هداد رارق
 .(1322 ،هداز
  تالود و ی  نااهج هاعماج اب بوخ هطبار یرارقرب و یوق یسامل ید هب زاین ،قرش رد یبآ مک نارحب لح ساسا نیا رب
 ی  اشروش و راگ بوشآ یاه هورگ رگید و هدعاقلا یدوبان و ناتسناعفا رد تابث .تسا للم نامزاس هناوتشپ اب ناتسناغفا
   تاابث و هعاسوت هب کمک و ناتسناغفا رد یراذگ هیامرس .تسناد ناریا یلم عفانم یارب ترورض و تیولوا کی دیاب ار
  کایتیلپوئژ ی  ژتارتاسا تاحت و اه کمک نیا قیرط زا ناریا .تسا ناتسناغفا رد ناریا یاه یژتارتسا رگید زا روشک نیا
   هراابرد رواشک نیا اب قفاوت هب هکنیا ًااثلاث .دوش رادروخرب ناتسناغفا تلود یاه یریگ میمصت رب مزال ذوفن زا ًاالوا یزاوم
  ناتاسناغفا و ناریا نیب رتشیب و رتهب یاه یراکمه یارب ،یسامل ید رازبا هلمج زا .دبای تسد دنمریه بآ میسقت لکشم
  ار رواشک  نایا ی اراب ناریا یرودیرک و یهاگرذگ یگژیو و ناتسناغفا ندوب یکشخ رد روصحم یگژیو هب مزال هجوت
 ی  اراب تاردااص و تادراو طی اراش  دااجیا ی اراب یتالی  هاست نداد راراق  راایتخا رد اب دناوت یم ناریا هک درب مان ناوت یم
 ، رانرک  ساب) داهد شی ازافا ار ی  رااکمه و لاماعت  نایا ،بونج لحاوس و ردانب و ناریا ییایفارغج یایف زا ناتسناغفا
3122). 
 بآ دوبمک ببس دوخ هک هدومن ثادحا ار ییاهرختسا و اهدس دنمریه هناخدور هار رس رب ناتسناغفا ریخا یاه لاس رد
  و تالکاشم ، ااه   نااغفا ماداقا  نای ا هاک تسا هدش ناریا ناتسچولب و ناتسیس رد یلاس کشخ هجیتن رد و دنمریه دور
    هاب ار ناتاسا رد هاناخراک  یداای ز داداعت یلیطعت و یزرواشک شهاک و بآ عبانم دوبمک هلمج زا یددعتم یاه نارحب
   التخم یاه هرکاذم ماگنه هب ناریا رب راشف رد یمرها ناونع هب دنمریه دور زا ناتسناغفا هراومه و ،تسا هدروآ دوجو
  ناتاسنمکرت و  نارایا روشک ود هتشذگ یاه لاس رد هک تسا دورریره دور زین رگید ی هشقانم رپ دور .دیامن یم هدافتسا
 زا ی  وااسم و رابارب روط هب روشک ود ره نآ بجوم هب هک دندومن ثادحا رد ار یتسود دس هفرط ود یقفاوت ساسا رب
  ناتاسبرع و اکیرمآ تیامح اب ناتسناغفا ریخا لاس دنچ رد یلو دنیامن هدافتسا یژرنا و بآ فرصم ریون دس تازایتما
  و داس  یایارجا ی     ااهراک ماامتا ترواص رد هاک هدوامن ثادحا دورریره دور هار رس رب ار دس ود مک تسد یدوعس
 دهاوخ یفنم ریثثت نآ بآ تیفیک و یتسود دس بآ ناور یور رب اهدس نیا ،هدش دای دس ود زا ناتسناغفا یرادرب هرهب
 دراو ی اساسا یا  هامطل روشک ود هبناجود طباور رب و هدرک دیدشت ار هقطنم یاه نارحب دناوت یم دوخ رما نیا و تشاد
 .(1322 ،ناراکمه و جورهب) دیامن
 بآ زا یا  هدامع شخب هزورما هک تسا روشک قرش یکیلپوردیه مهم لئاسم نیرت یلصا هلمج زا یتسود دس عقاو رد 
  .ددراگ یم نیمثت دس نیا زا یبونج ناسارخ یاهرهش و دهشم هلمج زا یوضر ناسارخ یاهرهش زا یرایسب یندیماشآ
 ی ابرم و یقرش ناگیاسمه اب کرتشم یبآ یاه هضوح رد یریگرارق و ناریا کیژتارتسا ییایفارغج تیعقوم هب هجوت اب
 ی الخاد تاعزانم ندش رت یدج و ماجرباسپ یاه میرحت نارحب ،هنایمرواخ رد یسایس یاه یمارآان شیازفا و وس کی زا
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  رد و دایامن  یام ی  روراض شیاپزا شیب ار روشک یسامل ید ناوت مامت یریگراک هب ،رگید یوس زا بآ رس رب یا هقطنم و
  هاب ور ی دانور یوس هب و هداد شهاک ار دوخ یاه نارحب ،ناگیاسمه رب طباور دوبهب اب هک تسا شالت رد ناریا عقاو
 ،     هدوامن مااجنا ناتاسناغفا ااب طاباور دوبهب یاتسار رد ریخا یاه لاس رد ناریا هک یتامادقا هلمج زا .درادرب ماگ هعسوت
  داشاب   یام ناتاسناغفا ی  دااصتقا یااه  ناراحب لح یاتسار رد دنه روشک هب نآ صاصتخا و راهباچ دازآ هقطنم ثادحا
   نانماشد ذوافن شی ازافا ، رواشک ود هدرتسگ یکیتیلپوئژ تافالتخا هب هجوت اب عقاو رد .(3322 ،یقوثو و یدزی یلپاپ)
 ی رواط هب طیارش هزورما ،ناتسناغفا و ناریا روشک ود رد بآ دوبمک نارحب و ناتسناغفا تسایس رد ناریا هدروخ مسق
  ناای م یااه شنت دناوت یم دور ریره و دنمریه هناخدور ود اب هطبار رد ناتسناغفا برخم تامادقا هک تسا هدش هدیچیپ
   دواجو هاب روشک ود یارب یللملا نیب و یلم ،یلحم حوطس رد ار یدیدج یاه نارحب یتح و هداد شیازفا ار روشک ود
     لاماوع هاک تاسا هلئاسم  نایا ی  لاصا شاسرپ بآ زا یشان یاه نارحب و هقطنم هدیچیپ لئاسم هب هجوت اب لاح .دروآ
   هاچ ناتاسناغفا یکیتیلپوردیه تامادقا و دشاب یم یدراوم هچ لماش ناتسناغفا و ناریا طباور رد از شنت یکیتیلپوردیه
 ؟ تشاد دهاوخ یپ رد ناریا یمالسا یروهمج یارب یتاعبت
 یرظن درکیور
 ، دانراد شقن اهروشک یجراخ تسایس و طباور نییعت رد هک هزادنا نامه هب ییایفارغج لماوع تسا دقتعم تگاه رتیپ
          ینواگرگد رااچد رایخا لااس هااجنپ رد هژایو هاب عواضوم نایا ،  دناشاب لایخد دنناوت یم زین ینماان و شنت داجیا رد
          عباانم نآ رد هاک هدراک هائارا ار یلدام یاسیلگنا هتاسجرب نانادایفارغج تاگاه رتیپ اتسار نیا رد .تسا هدش یمیوع
      ییاایفارغج عباانم ناوانع هاب ار لاماع 32 تگاه رتیپ .تسا هدش حرطم ار یا هقطنم و یللملا نیب یاه شنت ییایفارغج
 :زادنا ترابع تسا هدرک حرطم دوخ لدم رد ینماان
 تسا دازآ یاه بآ نآ یسرتسد مدع و یکشخ رد یضرف روشک ندوب روصحم زا یشان لوا لکشم-2
  تیعاضو نیا ًاالومعم هک تسا بآ میقتسم طخ ناکم نییعت رد هیاسمه روشک اب یضرف روشک فالتخا مود لکشم-3
 (2322 ،اسراپ) دوش یم هدید یناتسهوک قطانم رد
        لیکاشت ار هیااسمه رواشک ور یاضرف رواشک ناایم یاسایس زرم هک تسا یمخ و چیپرپ دور یضرف موس لکشم-2
 .دهد یم رییغت یلک هب ار دوخ ریسم یهاگ هناخدور نیا .دهد یم
   یترواص رد هژایو هب نآ رد یزرم طخ نییعت هک تسا یبآ زرم زا یشان تگاه رون زا یضرف روشک مراهچ لکشم-5
 ..دشاب ینار یتشک لباق هناخدور هک
    هلئاسم هاک دواش   یام هیااسمه روشک کاخ دراو یضرف روشک هک تسا یدور زا یشان یضرف روشک مجنپ لکشم-4
 دشاب زاس لکشم دناوت یم نآ بآ میسقت
      هیااسمه رواشک ااب یاضرف رواشک زرم رانک رد ینابز یموق تیلقا کی دوجو زا یشان یضرف روشک مشش لکشم-1
 .(4322 ،بیجن لمنهوپ) تسا دنم هقالع زرم یوس نآ تیرثکا هب تیلقا نیا .تسا
   رد راگید یامین و یضرف روشک رد نآ زا یمین هک تسا یموق هورگ کی دوجو زا یشان یضرف روشک متفه لکشم-1
 .دنراد لقتسم تلود کی لیکشت هب لیامت تیلقا ود نیا .دننک یم یگدنز هیاسمه روشک
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    ود راه عاتارم زا نااشیاه ماد یارچ یارب هک تسا یا هدناچوک ریاشع هب طوبرم تگاه رون زا یضرف متشه لکشم-5
 .(1322 ،ناراکمه و این ظفاح) دننک یم هدافتسا زرم یوس
 تسا لالقتسا ناهاوخ هک تسا یضرف تلود لخاد رد مجسنم تیلقا هورگ کی زا یشان یضرف روشک مهن لکشم-3
 نآ ندش عقاو هک تسا کیژتارتسا و یللملا نیب شزرا یاراد یعیبط عنم دوجو زا یشان یضرف روشک مهد لکشم-32
 .دشاب از شنت دناوت یم زرم رانک رد
  نادایم کی ریون نآ هیاسمه و یضرف روشک نایم کرتشم یعیبط عبنم کی هب طوبرم یضرف روشک مهدزای لکشم-22
 دشاب از شنت دناوت یم نآ زا هبناج کی یرادرب هرهب هک یتفن
 و تسا یضرف روشک یلامش زرم رد یتایح رایسب یداصتقا و یسایس زکارم کی دوجو هب طوبرم مهدزاود لکشم-32
 یضرا یاعدا هیاسمه کاخ زا ،یا هریاد مین هقطنم کی رب نآ تینما ظفح یارب یضرف تلود هک تسا یدح نآ تیمها
 .(3522 ،قلطم روپ نیسح) دنک یم
 کرتشم یاهبآ یقوقح یاههیرظن
 ، دایدج  هرازاه  زاامآ رد . دواش ی امن  یانیب شیپ نآ یارب ینیشناج چیه هک تسا درف هب رصحنم و یتایح عبنم کی بآ
 ی ااهوگلا  راییغت ، بآ هاب  هدانیازف  زاای ن و تاسا هتخاس ور هبور دیدهت اب ار اه ناسنا زا یمهم شخب یگدنز ،بآ دوبمک
   ناراحب یواس هب ار رشب بسانم یاه تخاسریز نادقف و یگدولآ ،اه نابایب هعسوت و یعیبط عبانم نتفر نیب زا ،فرصم
 .(5322 ،هدازردیح) دهد یم قوس بآ یناهج
  لااح رد نارحب هدومن یعس ،تسا دنچ بآ تمیق ناونع تحت یا هلاقم رد نیریش بآ شهاک تیمها لیلد هب وکسنوی
    تواعد ناراحب نایا یسررب تهج دنمشناد هاجنپ و دصکی زا یگنهرف نامزاس نیا .دهد رارق هجوت دروم ار بآ دشر
  دای کثت هاتکن نیا رب و هدش ثحب اه تلود نیب نآ دتس و داد و بآ یللملا نیب رازاب دوجو ناکما زا هلاقم نیا رد .دومن
     رواش نیامز هراک بآ داصرد 4613 هک دنناد یمن مدرم .دنراد یهاگآ نیریش بآ دوبمک رب مدرم زا یمک رادقم هک هدش
    راراق نادانبخی قطاانم و  ااه بطق رد دصرد 31 دودح دصرد 463 نیا زا هک دنا نیریش اه بآ دصرد 463 طقف و تسا
 .(4322 ،ییاضر)دنراد
  خر ریذاپان دیدجت و بایمک عبانم رس ًااتدمع یناهج مود و لوا یاه گنج :هک دندقتعم ثرون تربار و یسروچ یلزان
   راس راب ریذپ دیدجت عبانم هب هتسباو تدش هب موس ناهج یاهروشک هچ و نردم یاهروشک هچ رضاح لاح رد .دنداد
 .دوب دهاوخ رتمک ریذپ دیدجت عبانم یارب یریگرد نیا هتبلا .دوب دنهاوخ ریگرد مه اب عبنم ود ره
   کرتاشم هاناخدور 523   هزواح رد نااهج  تایعمج دصرد 35 زا شیب اریز درک دهاوخ توافت عضو بآ دروم رد اما
  سااسا نیا رب .یماون یورین رد دربراک و دیلوت یارب یتح ،دنراد زاین اه هناخدور نآ بآ هب یگمه هک دننک یم یگدنز
  یاطیحم تسیز یا هیاپ هعسوت هرابرد یناهج کناب سیئر بیان نیدلا جارس لیعامسا 4332 تسوگآ سالجا رد هک دوب
 (5322 ،یعماس)(تفن هن ،دوب دهاوخ بآ رس رب هدنیآ نرق یاه گنج) تشاد مالعا
 ی رادراب هرهب رب رظان هک بآ یللملا نیب نوناق هک تسا لیلد نیا هب بآ رس رب عازن و فالتخا لیسناتپ یللملا نیب رون زا
   راب اواعد هک تسین روآ بجعت نیاربانب .درادن ارجا تنامض و هدوب ضیقن و دض ،هدش هتشون  یعض رایسب ،تسا بآ
 ری ذاپان  باانتجا 23 نرق رد بآ رس رب گنج دننک یم ینیب شیپ ییعب هک هنوگ نامه و دراد ینالوط هقباس کی بآ رس
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    تاسا بآ راس راب 32  نراق ی ااه  گانج ًاالامتحا ارچ هک هدشن هداد خساپ شسرپ نیا هب زونه هطبار نیا رد اما ؛تسا
 .(1322 ،یبیبح سمش)
 و  کرتاشم  یرااک ی ااه    هوراگ و ااهداهن زا ًااتباسن هک ییاه هضوح رد یللملا نیب یاه بآ ،بآ هییق یگدیچیپ دوجو اب
   نااشن یخیراات  هابرجت .   تاسا هدامآ رد اهرواشک نیب یراکمه و داحتا لماع کی تروص هب دنا هدوب رادروخرب ربتعم
 ی   اهرواشک زا یاخرب .تاسا  لاصف    و لاح لاباق ماصاختم ی اهرواشک نیب یتح بآ یللملا نیب تاعزانم هک دهد یم
  ینماشد ، یرااکمه کرتشم یاهداهن داجیا اب دنا هدیسر قفاوت هب و هدومن هرکاذم بآ یراکمه دروم رد یتقو مصاختم
 .(4322 ،یدمحا و ناوج یقوش) تسا هدیدرگ رجنم حلص هب زین اه نآ
  و دانلیات ، سوائال ،جوبماک یاه تلود طسوت 1432 لاس رد اه تلود نیب داهن کی ناونع هب هنومن روط هب گنکم هتیمک
  ااب مانتیو گنج رد بآ عبانم هنیمز رد ار دوخ تاعالطا و اه هداد کرتشم هتیمک قیرط زا اهروشک نیا و لیکشت مانتیو
   ترواص هاب 4432  اات 2432 ی ااه  لااس رد  نوتاسناج  تارکاذام نامز زا یمشاه ندرا و لیئارسا .دندرک یم هلدابم مه
    ااب گانج تالاح رد 5332  اات 5532    لااس زا رواشک ود نایا یسایس رون زا هچرگا دنا هتسشن هرکاذم زیم رود یفخم
  لاک .تسا هتشاذگ رس تشپ ار ناتسکاپ و دنه مهم گنج ود یتح دنس هناخدور نویسیمک .دنا هدرب یم رس هب رگیدکی
 23  نراق  لوا هاهد رد ،تسد نییاپ یاهروشک و تسدالاب یاهروشک بآ گنج ممریلع لین دور زا رب هباقح روشک 32
 .(4322 ،یقداص) دنیامن داجیا یا هضوح یراکمه کی ات دنشاب یم اهروشک دشرا تاماقم حطس رد تارکاذم ریگرد
 نومراه هیرظن
   ًاالمااک دراد هاناخدور نآ رب یضرا تیمامت هک یروشک ره یارب ار کرتشم هناخدور بآ زا هدافتسا عون ره هیرون نیا
    قاح راب یانبم ار دوخ هیرون 4352 لاس رد هک دوب ییاکیرمآ ماقم بحاص لارنژ کی نومراه نوسناج .دناد یم زاجم
     یاتقو نومرااه راون هاب .دومن مالعا درذگ یم نآ زا ای و ،دراد رارق یروشک رد هک یا هناخدور بآ زا هدافتسا هنوگره
     ندراک  الت ااب یاتح دناوت یم روشک نآ ،یضرا تیمامت قلطم قح هب هجوت اب درذگ یم یروشک لخاد زا یا هناخدور
 یمازلا هنوگ چیه روشک نیا و دنک هدافتسا نآ زا ،تشاد دهاوخ یلکشم هچ تسد نییاپ روشک هکنیا هب هجوت نودب بآ
 .(2322 ،یدابآ حلاص) درادن تسد نییاپ روشک هب تراسخ تخادرپ هب
  رد زاگره و   دایدرگ واغل اکیرمآ روشک طسوت یمسر روط هب ًاادعب و تسا هدش در نومراه  نادرگاش طسوت هیرون نیا
  رد .تافرن راکب توایق ناونع هب یقوقح یسرداد چیه رد نوناق عبنم ناونع هب زگره و دشن هتفرگ راکب یدادرارق چیه
     ناوانع هاب نومرااه نیراتکد ،نیا دوجو اب .دش هتخانش دودرم لصا نیا 1432 رد سکونال هچایرد یللملا نیب یسرداد
 .(5322 ،یلیقع حلاص )تفرگ رارق دیکثت دروم هزادنا زا شیب یللملا نیب عجارم رد یخرب فرط زا هیرون کی
 قلطم تیمکاح قح هیرظن
   راراق تاسد     نییااپ یاهرواشک تایامح دروام تدش هب هک کرتشم دور زا یرادرب هرهب یارب هدش ناونع هیرون نیمود
  بآ زا داناد یم قحم ار کرتشم دور هیشاح یاهروشک هیرون نیا .تفرگ ناونع " ورملق قلطم تیمکاح قح " تفرگ
  راه .دوش رجنم تسد نییاپ روشک رد بآ شهاک ای عطق هب دیابن یرادرب هرهب نیا یلو .دنیامن یرادرب هرهب کرتشم دور
    بآ ناایرج درادان قاح ،تسا یراج روشک نآ رد و دیآ یم تسدالاب یروشک زا هک یکرتشم دور زا رادرب هرهب روشک
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    هاب دوداحم ار تاسدالاب روشک ره یرادرب هرهب هک هیرون نیا .دهد شهاک ار راد هباقح یاهروشک رگید و ثلاث روشک
 .(1322 ،ایناردص) تسا نومراه هیضرف سکع ًااقیقد ،دناد یم تسد نییاپ روشک هب بآ نایرج شهاک مدع
 یقطنم و ناسمه یرادرب هرهب هیرظن
 ، تاشاد  داهاوخ ار یللملا نیب کرتشم دور زا هدافتسا قح کرتشم دور زا رادرب هرهب روشک ره دراد یم مالعا هیرون نیا
     نایا .داشاب هتاشادن راگید روشک هب یفیک ای یمک تراسخ هنوگ چیه هک دریگ تروص یروط یرادرب هرهب یتسیاب یلو
 . دانک ی  ام دااجیا ، تاسا تسد نییاپ روشک یاعدا دروم هک یبلط هدایز مه و نومراه هیضرف یارب مه یتیدودحم هیرون
 .(5522 ،یوفص) دریگ یم رون رد کرتشم دور هیشاح روشک ره یارب ار " یقطنم و ناسمه " یرادرب هرهب ،هیرون نیا
 هباقح یاهروشک نواعت و کرتشم یراکمه هیرظن
   هفاسلف .دواش       یام راتاساوخ ینونااق دااهن کای بالاق رد ار رب هباقح یاهروشک نواعت و کرتشم یراکمه هیرون نیا
  یاقلت یداصتقا دحاو کی ناونع هب دیاب اهروشک لخاد زا دوخ ریسم رد هناخدور لک هک تسا نیا هیرون نیا یدوجو
 و ی رادراب    هراهب قاح یالو ،تسا 2 لصا نامه هلابند لصا نیا .دوش میسقت اهروشک لک نیب یتسیاب نآ عفانم و دوش
      هاب تباسن دواخ قواقح هاب یراکمه و نواعت قیرط زا هک ددرگ یم رب دور هیشاح یاهروشک همه هب دور زا هدافتسا
    دااجیا مزلتاسم اهرواشک نی اب دوس میسقت و تسین اهروشک هیلک لوبق دروم لصا نیا .دیسر دنهاوخ دنراد هک یمهس
  های   لک لوابق دروام یقواقح ی  ااهدادرارق و ااه  هاماندهع یتسیاب هجیتن هب ندیسر یارب و تسا یتیلم دنچ ینواعت کی
 رد ی رادراب      هراهب زا ار اهرواشک یایعب و هدواب ینالواط رای    اسب هاسورپ نایا .داسرب همه بیوصت هب و هیهت اهروشک
 بآ عیزوت و درادن داقتعا بآ رتشیب هچره تشادرب رد اهروشک یریذپ تباقر هب لصا نیا .دزاس یم مورحم تدم هاتوک
    تاسا راتاساوخ هاناگدنچ ی ااه  هامان  تاقفاوم و اهدادرارق بلاق رد اهروشک همه یارب یقطنم و ناسمه تروص هب ار
 .(5522 ،یراتخم و یدبع)
 بآ یژرنا لیسناتپ راصحنا قح هیرظن
   عباانم دراک  مالاعا هیکرت تلود ،تساخرب تفلاخم هب تارف و هلجد یور رب هیکرت رد دس تخاس اب قارع هک یماگنه
  قاراع زا  های کرت هاک  رواط  ناامه. دانک  یام هدافتسا نآ زا دهاوخب هنوگره و تسا روشک نآ یعیبط عبانم روشک ره بآ
   تاقو رواهمج   سیائر .دانادب  یزایچ هیکرت بآ عبانم دروم رد دیابن زین قارع دنک یم هچ دوخ تفن عبانم اب دسرپ یمن
     هژوراپ زا یاشخب کروتااتآ داس .دیامن تادحا تارف و هلجد دور یور دس 33 تفرگ میمصت لازوا توگروت هیکرت
  زاای ن دروام بآ ، هاقطنم قرب نیمثت رب هوالع دناوتب هیکرت هک دش یحارط نیا یارب GAP هژورپ .تسا GAP ای ایلوتانآ
  های کرت هژوراپ نیا یارجا اب .دیامن نیمثت کشخ همین و کشخ یاه نیمز رد راتکه نویلیم 162 تعسو هب ار یزرواشک
 رد بآ   ینااهج هراگنک یرازگرب نامز رد هیکرت .دنک دیلوت ار هنایمرواخ هقطنم رتشیب زاین دروم یاذم دوب دهاوخ رداق
 ، هراگنک نیا رد .درک هراشا بآ یاه یراذگ تسایس رد دوخ عضوم رییغت هب میقتسم ریم روط هب 1333 سرام رد ایلاتنآ
   شتاافالتخا هاک دومن داهنشیپ و تفریذپ ار دنک یم روبع شروشک زرم زا هک ییاه بآ هنالداع میسقت یارب یلدم هیکرت
  هابناجود ی   ااهوگتفگ ااب ااه     بآ تیریدام راس راب ناانوی و ،ناتسجرگ ،ناتسراغلب ،ناریا ،قارع ،هیروس یاهروشک اب
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 ،ناراکمه و یتزع) دوش زاب بآ یفالتخا لئاسم رد یموس یورین یاپ تسین رضاح هک درک حیرصت و دوش لصفو لح
3322). 
 رشب هیلوا قوقح ناونع هب بآ هب یسرتسد هیرظن
 2333  سراام رد  واتویک رد هک بآ یناهج سالجا نیموس شیاشگ مسارم رد هسنارف تقو روهمج سیئر کاریش کاژ
  ناتاسلگنا ، سالاجا نیا رد .دوش هتخانش " رشب هیلوا قح ناونع هب بآ هب یسرتسد " هک درک تساوخرد ،دش رازگرب
 چی    اه نتام نایا تایاهن رد اما ؛دنیامن یسررب یلم حطس رد ار هلئسم نیا ادتبا رد هطوبرم یارزو هک دومن داهنشیپ زین
 .(2522 ،یرگسع) درکن هباقح هب یا هراشا

 
 قیقحت یرظن ینابم یلک حرط :1رادومن

 3322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 هعلاطم دروم طیحم
 اما ،تسا ریذپ ناکما هیسور و ایناتیرب شقن یسررب هیاس رد اهنت هدزون نرق رد ناریا اب ناتسناغفا طباور لیلحت دنچ ره
   هاب هزاات  یاسای س طاباور  شیادایپ نآ لابند هب و دیدج یسایس یاهزرم یریگ لکش هلزنم هب ناریا زا ناتسناغفا یمامت
 هناخدور .روشک ییایفارغج لکش و کیتیلپوئژ تیعقوم دننام یفلتخم یاهریغتم ریثثت تحت هک دوب یراب نامیپ بجوم
    زا لابق اات و دنتاشاد ی کرتاشم خی راات  نارای ا و ناتاسناغفا ،دش هتفگ رت شیپ هچنانچ تشاد رارق هریم و دنمریه یزرم
  یاتلود سی اسثت هب طوبرم ناریا رصاعم خیرات رد تموکح نیلوا .دوب یکی ناریا اب ناتسناغفا یلادبا ناخدمحا شروش
  و دروآ دراگ ار شنای ها اس م1212  لااس رد هاش ردان گرم زا دعب یو .دوب ینارد هاشدمحأ طسوت ناسارخ رد لقتسم
   راپ لااس 43      و هداد راراق دواخ رااک سااسا ار ناتاسناغفا  یاسای س تداحو و ناینب میکحت وا .دومن حلسم ار یگمه
 .(1322 ،یرداق) درک تموکح ناتسناغفا
 ی مواق ضی اعبت مدع هنیمز رد ار شردپ یاه تسایس وا .دیسر یهاشداپ هب و دنزرف رومیت ،هاشدمحا تشذگرد زا سپ
    هاب و تاشاد هاقالع یسراف نابز هب وا .دومن هدافتسا اه هرازه و اه تایلزم زا تلود روما هرادا رد و داد همادا یبهذم و
 ی الاو  تاای ب نااخ یلق سابع رتخد اب م4512 رد وا .داد رییغت لباک هب راهدنق زا ار تختیاپ یو .دور یم رعش نابز نآ
    ااب نرااقم هاک یو  ناامز رد ،(132:4522 ،گنهرف) .دشاب هتشاد ناریا اب یا هنسح طباور دناوتب ات درک جاودزا روباشین
  نارای    ا ااب ناتاسناغفا .دواب هدراب نیب زا ار یزکرم تلود یفیاوطلا کولم جرمو جره و دوب ناریا رد دنز ناخ میرک گرم
 نام هدازهاش شگرم زا دعب و تشذگ رد م2312 رد یو (1322 ،این ظفاح و داژن نابرق) تشادن یصاخ یسایس طباور
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  هاک ،شا ی الخاد  تاسای س رد و داتاسرف  تاموکح هلاس تشه هرود رد تفگ یتسیاب ،دیسر تنطلس هب و مجنپ دنزرف
    نتخااس جرااخ هاک شا یجراخ تسایس رد یلو دش قفوم یا هزادنا ات دوب اه لادوئف  یعیت و یزکرم تلود تیوقت
  هااشنامر ت  نطلاس هااتوک هرود ،هاشرومیت زا سپ تخادرپ شرطاخ هب ینیگنس یاهب و دنام ماکان دوب دنه زا ناتسلگنا
        رد و تاسشن تاحت هاب زا داعب لااس ود .دواب نااهج رد ی عاامتجا و یسایس میوع ثداوح اب فداصم هک دش زامآ
  تای  امح تاموکح هاب ندیسر یارب هاشنامز ردارب دومحم زا هاش یلعحتف .دش لیکشت ناریا رد راجاق تلود ناتسناغفا
    تالع هاب .دانز هیکت تردق هکیرا رب دوخ و علخ تنطلس زا ار هاشنامز تسناوت ناریا تیامح اب هک دومحم هاش .درک
    و عالخ تنطلاس زا .داد خر وا هایلع هک یا هئطوت تلع هب هیراجاق تلود ندوب تسد تلا و روشک هرادا رد یتیافک یب
 .(1522 ،ماوق)دش یو نیشناج عاجش هاش شردارب

 
 ناتسناغفا روشک تیعقوم :1 هشقن
 /https://www.nationsonline.org :عبنم

  یااه ی  زگرااب هلاسلس زا  زاین ی  تدام .داندمآ راک رس رب یرت نادناخ زا هاش بویأ و هاش یلع ناطلس عاجش هاش دعب 
    دواب ناتاسناغفا رد ناخدامحم تسوت نامز رد .دندمآ راک رس رب ناخ یلع ریش ،ناخ لیفا دمحم و ناخ موعا دمحم
 راک رس رب ناریا رد هاش نیدلارصان نامز نآ رد .دش هتسب ناتسلگنا تطاسو اب ناریا و ناتسناغفا نیب سیراپ هدهاعم هک
  هاک  ااه یسیلگنا .دروآرد دوخ فرصت هب ار تاره م1452 لاس لیاوا رد هدوب تاره ریخست ددص رد هک یو .دوب هدمآ
  ناتاسلگنا م1452 هیوناژ 13 رد نآ زا لبق نوچ .دیدرگ گینیچ مالعا ناریا هب ،دندوب هدش نایناریا یاه یزوریپ هجوتم
  هاجی تن رد .داش  یام سی الگنا  هایامحلا   تاحت ناتاسناغفا نآ لابند هب هک دندرک ایما ار یا هدهاعم ناخدمحم تسود اب
   نواچ اهرهاش زا ی اخرب و درک ینک نوشق ناریا یبونج یضارا و سراف جیلخ هب ناتسناغفا زا ینابیتشپ یارب ناتسلگنا
 ار ی اشروش و  دااجیا ار ینایعدم تاره ریما یارب ادتبا ناریا .دروآرد دوخ لاغشا تحت ار و لاوما و رهشمرخ و نادابآ
  هاماندهع ، عااضوا ه    اب هاجوت ااب هااش   نیدلاراصان و داش هتشک هعقاو نیا رد ناخدمحم دیس .دروآ دوجو هب تاره رد
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 نیا .درک هلمح ناریا بونج هب و درک هناهب ار هماندهع ییقت ناتسلگنا ،دومن یقلت هدش وغل ًاالمع ار م2452 هیوناژ43
  و جناپ لصف درک مهارف ناتسلگنا و ناریا نیب هسنارف رد سیراپ هدهاعم دقع و حلص داجیا یارب ار هنیمز یماون دیدهت
 م5352   رد هاک رواط    ناامه و دراک مهاراف  نارای ا و ناتاسناغفا ی نوانک یاهزرم داجیا یارب ار هنیمز هماندهع نیا شش
  هاماندهع شش لصف رد .درک ادج ناریا زا ار ناتسناغفا ناتسلگنا .دندرک ادج ناریا زا ار زاقفق یاهدهاعم ىلع اه سور
 زا و دیامن هیلخت ار ناتسناغفا کاخ مامت و تاره هک درا س یم دهعت ناریا تلود ،هدهاعم نیا بجوم هب هک تسا هدمآ
  نآ هاب تبسن ییاعدا هنوگره زا اهدعب و درادرب تسد ناتسناغفا یمامت و تاره رد دوخ تموکح هب تبسن ییاعدا ره
  ناتاسلگنا دریذ ب ار ناتسلگنا تیمکح هدنیامنیم زورب ناریا و ناتسناغفا نیب هک یتافالتخا لح رد و ،دننک رون فرص
 .(2322 ،یمیرک) دنک جراخ ناریا زا ار دوخ یاوق ات تفریذپ زین

 
 ناریا و ناتسناغفا یاهزرم :2 هشقن
 /https://www.pinterest.com :عبنم

 1271 لیروآ 22 یاتدوک ات سیراپ هدهاعم زا ناتسناغفا و ناریا یسایس طباور
  ناتاسناغفا نیب م 2352 رد هک تسا تناروید دادرارق تلخ نمحرلادبع ریما دهع رد ناتسناغفا یزرم دادرارق نیرت مهم
  و ناایئابرهک)      تافرگ لکاش ناتاسکاپ ااب ناتاسناغفا ی   ااهزرم نآ سااسا راب و دش ایما دنتسه یسیلگنا تموکح و
   تاسد هاب ی  اراب ماه 4552 رد  نارای ا هدواب ناتسکاپ اب یریگرد و گنج ریگرد ناتسناغفا هک ینامز .(2322 ،ناراکمه
    هلااس هد هرود هاناخ نمحرلادابع  رایما زا دعب درک هلمح نآ هب دوب ناتسناغفا یخیرات کاخ هک ناداتشه هگلج ندروآ
  ددراگ ی مزااب هرود نیا هب یجراخ تسایس و طباور یاه هیاپ نیلوا هک دش زامآ م3232 لاس رد ناخ هللا ناما تموکح
  نای   ا رد تافرگ تاسد هاب ار ناریا تیمکاح هاشاضر و دش ضرقنم راجاق هلسلس ،ناتسناغفا رد یو تنطلس نامز رد
322 د ادراراق نوچ ییاهدادرارق و دومنزاب ار ناریا اب یراوج مه و یتسود باب ناتسناغفا هرود   اایما  نارای ا ااب ش ه 1
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  راراق  اایناتیرب زا  لاما ک لالقتاسا رب ار دوخ تسایس لصا ،دوخ فالسا فالخرب یو ،(1322 ،ناراکمه و یقتم) دومن
   هاب مدرام  ناایم یتی بوابحم تسناوت هطساو نیدب یلو .دش هجاوم زین یتالکشم اب ایناتیرب فرط زا ادتبا رد هک دوب هداد
 ی ااه ههبج زا یرایسب رد اه ناغفا تسکش دوجو اب .دش ایانب رپ اب اه ناغفا موس گنج هب رجنم تیاهن رد و دروآ تسد
 (م2332) ش 3322 رد ی دان  لوار دادراراق و (م3232 تسوگآ 5) ش ه 5332 دادرم رد لباک یدادرارق یط رد ،گنج
 .(5122 ،هداز دهتجم)درک بسک ار دوخ لالقتسا
 زا ی زااسون و  ااه  یاسیلگنا زا روشک لالقتسا یلصا روحم ود رپ تنطلس زامآ رد ار دوخ یاه همانرب هک ناخ هللا ناما 
  دوامن یلمع ار دوخ لوا همانرب لالقتسا زا دعب هدرک مالعا ناتسناغفا داصتقا و هعماج رد فرژ یاه ینوگرگد داجیا هار
   هاک دااهن ناینب ار یولهپ هلسلس و یضرقنم ار راجاق تموکح ناخاضر ناریا رد ،نارود نامه رد (3522 ،هدازدهتجم)
 رد  نارایا ی ااه  تالود  تایم کاح زا ااه نااغفا یخیرات هرطاخ اما ؛دشاب روشک ود تابسانم رد یفطع هطقن تسناوت یم
  بباس ، رواشک ی ابرم یحاون و تاره رب ناریا هرابود تیمکاح لامعا زا اه ناغفا یمئاد ینارگن و سرت ،هتشذگ نارود
  هاک یی ااج نآ زا .(3322 ،یشه یراتخم )دش یعافد دادرارق داقعنا و هیکرت هب اه نآ یکیدزن و ناریا زا اه ناغفا یرود
 ی جرااخ  تاسایس لوصا ،هاشاضر یماداب هیلوا یاه لاس رد ناخ هللا ناما هدوب یلگنا و سور هب لیامتم ناریا تسایس
  رابارب رد  هایکرت و  نارایا نی انچمه و سی الگنا و سور  تاسایس نی اب یا هنزاوم هک دوب هدرک میونت یا هنوگ هب ار دوخ
- داشی ام  دااجی ا فراط ود رد دامتعا مدع یاه هنیمز یهاگ تسایس نیا رد یوردنت تلع هب اما ددرگ داجیا ناتسناغفا
32) ش .ه3332 رد ناخ هللا ناما .(1322 ،یندعم)  ی و داتاسرف  نارایا هب هدنیامن ناونع هب ار ناخ زیزعلادبع رادرس (33
  ناتاسناغفا ی رگلواسنک داجیا 2 ارفس هلدابم 3 هناتسود طباور حاتتفا درک داهنشیپ ناریا هب هرقف دنچ رد ار دوخ بلاطم
  ازرای  م ناتاسناغفا تالود مادقا هب یخساپ رد زین ناریا تلود (325 ،3322 ،یدمحم) یراجت طباور یرارقرب دهشم رد
 م2332   لااس رد هداامآ بلاق رد روشک ود نیب یتسود هدهاعم داتسرف لباک هب ریفس ناونع هب ار یربتعلخ ناخ هللارصن
  زا نداش هزینرد ام ی اراب ، دایامن  نردام ار ناتسناغفا ات دوب ددص رد ناخ هللا ناما هک اج نآ زا دش ایما روشک ود نیب
     و هناراسپ و هانارتخد کرتاشم سرادام سیسثت ،نانز باجح عفر نوچ شیاه همانرب یخرب یلو .دومن دیلقت کروتاتآ
 .(252 :4122 ،یدابآ یلع) دش وا تموکح هیلع مدرم شروش و یو اب نویناحور تفلاخم ببس
 ی نااکلک هللا  بای  بح ماایق ااه نآ زا  یاکی ه اک ، داش ناتسناغفا رد ییاه مایق شیادیپ هب رجنم هللا ناما اب اه تفلاخم همادا 
  مهاراف (م3332) ش 5322  لااس رد ار  اایلاتی ا هاب یو رار اف   و نااخ هللا نااما طوقس هنیمز هک دوب اقس هچب هب روهشم
   راس راب ه اشقانم ، داش  یام روشک ود نیا هناتسود طباور زا عنام هک یلئاسم زا یکی .(1322 ،رایس هداز موصعم)تخاس
  ناایم زرم یاه یریگرد زا سپ ،ش3322 رد راب نیلوا یارب لوا یولهپ هرود رد هلئسم نیا دوب دنمریه دور بآ میسقت
   .دراک بالج دوخ هب ار یناریا لاجر هجوت ناریا هب هناخدور بآ ندیسر زا ناتسناغفا تلود تعنامم و روشک ود عابتا
 .درک مازعا ناتسیس هب زین ار یتایه ،(1322 ،این یوسوم) داد داهنشیپ ار نویسیمک کی لیکشت ناریا تلود هجیتن رد
  نای ا هاب وا با اص تنا .دواب  ناتاسی س و تاانق ه امیزخ  رایما مود کلملا تکوش ناخدمحم ریما اب یناریا تایه تسایر
  یاایعا رگید .دوب هدودحم نآ رد وا یتموکح و یصخش قیالع و هلئسم هب تبسن وا عیسو یهاگآ زا یشان تیرومثم
 ،هیلام ترازو ناگدنیامن .یزاریش لیعامسا و حابصم نامزلا عیدب ،شترا هدنیامن یرکف گنهرس زا دندوب ترابع تایح
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  ااب  ناتاسناغفا  تائیه  تاسایر ، دانام ی اشنم   اصنم ی   لعدامحم و هاجراخ رواما ترازو  هدانیامن هتسر کلملا عیفر
 .(2322 ،یدابآ نایم) دوب ناتسناغفا سلجم سیئر ناخ نمحرلادبع
  تای مکح رد جردانم دافم فالخرب ناتسناغفا تلود ندوب دنمریه بآ زا ربارب مهس ناهاوخ اهیناریا اههرکاذم نیا رد 
 نیی ااپ رد عقاو یهاش رهن زا دنمریه بآ میسقت هب اه ناغفا لیامت یلو درک تقفاوم ناریا هدنیامن هتساوخ اب نوهام کم
   اات دواب ناخ لامک دنب یالاب زا بآ میسقت راتساوخ یناریا فرط اریز ؛تفرگن رارق ناریا تقفاوم دروم ناخ لامک دنب
  نارای ا هاب ی   ابآ نادانچ اذال .دش ماجنا یهاش رهن زا دنمریه بآ میسقت یلو دسرب ناتسیس هب یرتشیب بآ هلیسو نیدب
 می اسقت  ناتاسی س و رواسناخچ نی اب ی وااسم روط هب بآ تفریذپ ناریا تلود ،ینالوط تارکاذم زا دعب .تفرگن قلعت
  کااخ رد  یلاان   اک داشاب هتاشاد قاح  نارای   ا تالود .داشاب کاجرب راهچ رد بآ میسقت لحم هک نیا رب طورشم .دوش
  هامه  نای ا هاب (3122 ،تگاه)دنتفریذپ ار مود طرش طقف اه ناغفا هک دیامن ثادحا رادضوحور یرایبآ یارب ناتسناغفا
      هاک اقاس هاچب قافاوت هاب ناخ لامک دنب لحم رس رب روشک ود هک نیا ات دنام یقاب فرط ود نیب شنت مه زاب ،هرکاذم
  تاشادرب  ناایم زا ار ی اساسا نوناق و  قوتم ار ناخ هللا ناما یزاسون یاه همانرب .دینک ازارد هب هام هن شتموکح تدم
 ی ااه  هداهاعم مامت و باختنا ناتسناغفا هجراخ روما ریزو ناونع هب هدوب یسایس روما هب انشآ یدرف هک ار قحلا اطع وا
 ،ناریا زج هب ،ناتسناغفا رد اه هناخ ترافس یمامت اما ؛تخانش تیمسر هب ار اهروشک رگید و ناتسناغفا نیب هدش دقعنم
 چی اه هرود  نایا رد  نارایا و ناتسناغفا طباور دروم رد ،(Boone, 2017) دندش لیطعت یو نارود رد یوروش و هیکرت
   زا هاک دراک جرد ی  راجح .داش  یام پاچ تاره رد هک یدارفا یلحم همانزور طقف و تسا هدشن هدید یصاخ کرحت
     رواما اات هداش بواصنم دهشم رد ناتسناغفا یگدنیامن هب ،دهشم میقم یوره رچان ،ناخ دومحم جاح دنس هچب فرط
 هب (Leithead, 2008)دومن بیذکت ار نآ یدعب هرامش رد همانزور نیمه اما ،دننک هرادا اجنآ رد ار روشک نیا یلوسنک
 .دوش یمن هدید روشک رد یجراخ طباور رد یصاخ کرحت رگید ترابع
 نابلاط هرود نایاپ ات لیروآ 22 یاتدوک زا ناتسناغفا و ناریا طباور
  شاه 4322   تاقوم دادراراق رد  دراک ی  ام لاح  زاین ار بآ می اسقت رس رب تافالتخا ،ناریا و ناتسناغفا تابسانم دوبهب
  دواخ نیب لاس کی تدم هب  صت  صن کخل ات ناخ لامک دنب زا ار دنمریه دور بآ فرط ود یاه تئیه (م5232)
 هناخدور زا دنشاب هتشاد جایتحا هک اج ره رد ار دوخ بآ مهس دنشاب رداق فرط ود ره هک دندرک قفاوت ،دندرک میسقت
  کای اه ناغفا ،تقوم دادرارق داقعنا دوجو اب (2 هدنورپ 22 نتراک 4322 رویرهش .هجراخ روما ترازو دانسا) دننک ادج
 .(Baranyai, 2020) دش هجاوم ناریا ضارتعا اب هک دندرک دودسم ار کلبم رهن دعب لاس
  هاب  نارایا ری فاس ماقم رد دنمریه دروم رد فالتخا لح یارب تارکاذم همادا یارب یمظاک رقاب (م5232) 1222 لاس رد
 ی الع و وا ی   اایما هاب لاباک رد هیمالعا کی و هدام12 رب لمتشم م3232 هیوناژ 13 رد نداد رارق ،دش مازعا ناتسناغفا
  سالجم ی واس زا (م3232)5222  رد نآ ممتام  هایمالعا .دش دیئات و بیوصت ،ناتسناغفا هجراخ روما ریزو ،ناخدمحم
  ار دادراراق  زای ن ناتاسناغفا ی الم ی ارواش سلجم .دیسر هاش یایما هب دعب یتدم ،دیسر بیوصت هب ناریا یلم یاروش
 .(Biba, 2018)درک در ار مهتم هیمالعا اما بیوصت
 نی     اب هنافاصنم ار داسرب نااخ لاامک دنب هب هک دنمریه بآ رادقم ره هلاس ره هک دندرک قفاوت ناریا و ناتسناغفا تلود
  لاامک دنب هب هک ار یبآ رادقم زییاپ لصف رد هلاس همه نیفرط زاجم یاه بآ ریم و نیرومثم نینچمه .دننک میسقت دوخ
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 ی  وااسم رواط هب ار رس خیس ات ناخ لامک دنب رد دوجوم یاه بآ زا ار روشک ره مه و دننک یم نییعت ار دسر یم ناخ
 و یللملا نیب دوجوم نیزاوم یاتسار رد نیشیپ یاه همان نامیپ زا دادرارق نیا هچرگ .(24 :2122 ،یراخف)دننک یم مولعم
   ود تاافالتخا راب  یناای  اپ راهم تاسناوتن یلو دوب نوهام کم تیمکح هب تبسن یریگمشچ تفرشیپ ناریا هاگدید زا
 رد ، نارایا  یاسایس طی احم ی نواگرگد  لایلد هب ،نآ رب هوالع .دندشن دوخ نایم قفاوت هب رداق اه ناغفا اریز ،دشاب روشک
  زابراس  ناامیپ بی  واصت زا ااه  نااغفا ،رت  یعض یاه تلود ندمآ راک یور و هاشاضر دیعبت و یناهج مود گنج لالخ
  هاب  ناتاسیس  تاایح لماک یگتسباو و بآ نتشاد نایرج لیلد هب نآ یراذگاو ناکما مدع لیلد هب دنمریه هلئسم .دندز
 زا  دای  دزاب زا ساپ ناتاسناغفا رد  نارایا ریفس ،(م1332) شم4322 لاس رد دنام لحنیال ناخاضر نامز رد دنمریه بآ
 بآ ی اافرژ و تسا هدش هتخاس رتمولیک 322 یازارد هب هاربآ نآ هک داد شرازگ شتلود هب ناتسناغفا رد یفارحنا هاربآ
 . داسر ی  ام راتم 32 هب ماجنارس و هتفای شهاک جیردت هب هک تسا رتم 32 نآ یانهپ .تسا رتم مین و وت هاربآ رسارس رد
   گرزاب داس ود نامتخاس .دزاس یم فرحنم دسرب ناتسیس هب دیاب هک ار یبآ بعکم توف رازه 33 ات 42 نیب لاناک نیا
  ناایناریا نایم یدایز یادص و رس (م3532) ش1322 لاس رد ناتسناغفا رد (ارغب یفارحنا دس و یکجک یشوخیم دس)
     روتاسد هاب اانب ااکیرما ریبک ریفس نلآ چرچ .تینما یاروش رد هلئسم حرط زا ناریا فارصنا اب نامزمه .تخادنا هار هب
  نارای ا و ناتاسناغفا  ناگدانی امن هاک ی  ترواص رد تاشاد راهظا و تاقالم ناریا تقو ریزو تسخن اب دوخ عوبتم تلود
  داهناشیپ زا  نارایا  تالود ، دانک  یام  یراگ یجنایم و تطاسو روشک ود نیبام یف فالتخا لح یارب نتگنشاو .دنهاوخب
   حراط هاب زین نتگنشاو .دومن راذگاو ار تارکاذم زامآ تیرومثم نتگنشاو رد دوخ راتخمریزو هب و درک لابقتسا اکیرمآ
 رد ار فرط یب نویسیمک کی تاعلاطم جیاتن تسا رطاخ ناریا تلود ایآ هکنیا هلمج زا تخادرپ روشک ود زا لااس ود
  نای ا جرااخم زا ی راداقم نی انچمه و هفاضا ار دنمریه بآ ناوتب هک یفیرظ و یناولس فراعم ،دوجوم بآ نازیم دروم
  .دوامن می لاست اکیرمآ هجراخ ترازو هب و هیهت ار هدمآ لمع هب تالااس خساپ ناریا هطبار نیا رد .دریذ ب ار نویسیمک
   تاقفاوم ااب  فراط ی اب ی ااه  تالود عابتا زا صصختم رفن هس زا بکرم ینویسیمک هک درک داهنشیپ اکیرمآ نآ بقاعتم
     عواضوم دروام رد ار دواخ تاراون و هدرک یسررب ار دنمریه دور یاهتنا ات ادتبا زا ات دنوش باختنا ناریا و ناتسناغفا
 (Conker & Hussein, 2019) دنیامن داهنشیپ یوعد نیفرط هب ار نآ بآ زا هدافتسا هوحن و دنمریه
  رد نآ هماشچرس زا  دانمریه دور ری اسم ی اسررب لوا هلحرم هدش ینیب شیپ نویسیمک راک ماجنا یارب هلحرم ود ًاانمض 
 -  ااه  هارابآ تیعضو لاح و هتشذگ رد هناخدور بآ نایرج نییعت لماش ناریا ناتسیس رد نآ یاهتنا ات ناتسناغفا کاخ
 بآ  ناای رج رد ااه نآ زا ی  اشان تاراثا ی  اسررب و تاسا  هدایدرگ ثادحا دنمریه ریسم رد هک یتاسیسثت ریاس و اهدس
  هافی ظو هالحرم نیا رد نویسیمک یناث رد (م3332) شه1322 ناتسبات ات قوف بتارم نمیتم یشرازگ هیهت و هناخدور
 ی اللملا  نیاب ی ااه  هاناخدور بآ می اسقت هب طوبرم قباوس و لوصا تیاعر اب و هدش هیهت شرازگ دافم ساسا رب تشاد
 و یفاک ،عماج تاعلاطم ماجنا ،مود هلحرم تیاهن داهنشیپ ناریا و ناتسناغفا هب دنه ریش بآ عیزوت یارب یتقوم یبیترت
  نازایم  نیایعت ، نارای ا و ناتاسناغفا ی اراب هدنیآ و لاح تعارز یارب جایتحا دروم بآ نازیم هرابرد قیقد یشرازگ هیهت
   راب هوالاع نویسیمک هناخدور یاتلد هزوح زا دیدج هشقن کی هیهت ماجنارس و دنمریه ریسم رد بآ نایرج و یگدنراب
  هاب بآ  عایزوت یارب تقوم بیترت یرارقرب رد هک یتایبرجت هب هجوت اب و مود هلحرم شرازگ نیا رب تشاد هفیظو نیا
 ی     ااتلد هزواح هاب طوابرم هاک ی دراوام  هایلک و  دانمریه بآ میسقت هب طوبرم قباوس و لوصا تیاعر اب و هدمآ تسد
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 ناریا و ناتسناغفا نیتلود هب هیصوت ناونع هب و دروآ لمع هب ار یتاعلاطم ،نشور و حیرص طباوض اب ،دوش یم هناخدور
    تاراون لواصو زا ساپ هام کی تدم فرظ نیفرط هک یتروص رد درک داهنشیپ اکیرمآ تلود همتاخ رد و دیامن هئارا
 ی رواهمج  تاسای  ر داناسا) داشاب روآ مازلا نیفرط یارب هرداص یارآ .(Delang, 2006) دیامن تفلاخم نآ اب نویسیمک
 لی      کاشت ااب دواخ تاقفاوم نماض شاه 1522  لااس رد  نارایا تلود (1322 دادرم 13 45316 هدنورپ .32 22 هرامش
 نی انچمه . دای امن تکراش روکذم نویسیمک رد اوعد نیفرط زا کی ره فرط زا هدنیامن رفن کی درک داهنشیپ نویسیمک
  نماض  زای ن ناتاسناغفا . تافای شیازفا هام ود هب هام کی زا نویسیمک راک هجیتن زا سپ اوعد نیفرط ریطخت راهظا مالعا
 ی ااتلد  نویاسیمک لیکشت اب یطیارش تحت نویسیمک رد روشک ود ناگدنیامن تکرش رب ینبم ناریا داهنشیپ اب تفلاخم
 ،  ناتاسیس زاای  ن دروام بآ نیمثات رب هوالع هک دوب دقتعم ناتسناغفا طورش لابق رد زین ناریا .دومن تقفاوم دنمریه دور
 ی  فااضا یااه بآ زا  نارایا هباقح هک ینعم نیدب .دشاب دنمریه پآ لک زا ناریا مهس نییعت دیاب نویسیمک یلصا هفیظو
 اکیرمآ ترافس ش.ه 1322 هام دادرم رد .دوش صخشم دیاب زین دوش یم یروآ عمج اهدس رد هناخدور نایغط رثا رب هک
 و ی  املع قباواس و تاصخشم هیلک و تیعبات رکذ اب  لتخم یاه تیلم زا سانشراک رفن 42 یفرعم نمض ینامدای یط
  طوراشم  تایولوا  بایترت هب ار دوخ رون دروم ناسانشراک دومن داهنشیپ ناریا و ناتسناغفا تلود ود هب کی ره یلمع
  کای بآ  تارایخبت و تاعی  ااض ساناشراک کی هک یوحن هب دیامن باختنا ،دنشابن دحاو تیلم یاراد رفن ود هکنیا رب
 ی ااه     هاناخدور بآ زا هدافتاسا هاب طوابرم ی  قواقح لئااسم رد هک موس سانشراک و بآ فرصم هب طوبرم سانشراک
  هامین ،  کروال ترابارب ،یلی  اش هاعبت ، زنواگ نیمود وکسیسنارف یشروش هب دروم نیا رد .دشاب هتشاد یهاگآ یللملا نیب
 ود  ناگدانی امن تارکاذام ، نویاسیمک یا ایعا باختنا زا سپ .دندش باختنا ،اداناک هعبت ،بو ء یش ،رفوتسیرک اکیرمآ
   هاک تاشاد  لای امت ناتاسناغفا هدنیامن نایم نیا رد .دیماجنا لوط هب یتح تافالتخا اب زور 15 یط نتگنشاو رد روشک
 .(Finegan, 1997) دشاب (روسناخچ و ناتسیس) دنمریه یاتلد رب رظان طقف و رون راهظا هب دودحم نویبمک تارایتخا
  نویاسی مک هاک ی رواط هب هدوب نویسیمک هب یرت عیسو تارایتخا یاطعا راتساوخ ناریا هدنیامن نیبشوخ رتکد لباقم رد
  باناشترا و ی اکجک ی     اهداس ثاداحا راثا راب هاک یفاضا بآ زا ناریا قح و نیفرط مهس نییعت صوصخ رد دناوتب
   داافم ماها  .نارای  ا و ناتاسناغفا طاسوت  دانمری ه دور کرتاشم هرادا یارب یبیترت رارقتسا نینچمه و دوش یم یریگولج
   تالود (ب فرااصم ریاس هب تبسن ناتسیس یفرصم بآ مدقت قح لوبق ( لا دوب رارق نیا زا اتلاد نویسیمک شرازگ
 زا ک ایره بآ هی  مهاس (ج دواش  نارایا ی مهاس بآ ناصقت بجوم هک دیامن یتامادقا دنمریه ریسم رد دیابن ناتسناغفا
  عاقاوم رد و ی  انزخم تاسا ی داس ی  اکجک داس (د دبای لیلقت هنایلاس بآ تبسن هب دیاب یلاس کشخ عقاوم رد نیفرط
 ،دوش یم هناخدور یایلع تمسق ینارمع یاه حرط هعسوت بجوم نیاربانب ؛دیامن یم یروآ عمج ار دئاز یاه بآ نایغط
   داهاوخن ااتلد بآ  ناایرج مدع رد یریثثت بادنمرا دیس نیلسمم ،دیامن دیلوت ناریا یمهس بآ رد یناصقن هکنآ نودب
  نوداب ، دابای   هعاسوت اراغب حرط ینارمع یاه هشقن یگنیک ینزخم دس ینامتخاس راک لیمکت زا سپ دراد ناکما .تشاد
  نیایعت و  دانمریه بآ زا  نارایا هی مهاس یارب ناریا یداهنشیپ ماقرا در (د دروآ دراو اتلد هیحان یرایبآ هب یررض هکنیا
   رراض هاب ی   قباام ااما ؛داش هتفرگ رون رد ناریا قوقح یدح ات قوف نویسیمک جیاتن زا یتمسق رد (نامه) رتمک هباقح
 .(Folch, 2019) درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم هلمج زا .دیدرگ نیودت ناریا
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  قواقح ، داش  یام داجیا (م3432) ش 5322 زا دعب هک یفراصم ریاس هب تبسن ناتسپ یفرصم بآ مدقت قح قیدعت (2
  شاه5322     لااس زا داعب دایدج رااهنا و لاناک ثادحا و رفح زا ناتسناغفا نتشاد عونمم اریز هتفرگن رون رد ار ناریا
 بآ زا  یداایز رای  اسب راداقم  یاعی   بط رواط هاب هاک ؛دوب ارغب و خاروس رهش مامتا و رفح زا سپ تسرد ینعی (م3432
  داش  یام یقلت ناریا قح عیییت عوضوم نیا و درک یم یریگولج ناخ لامک دنب مسقم هب ندیسر زا ار دنمریه هناخدور
 ی اتح ،تشگن عقاو نویسیمک لوبق دروم .دوب هدومن اضاقت ناریا تلود هک دنمریه دور زا ناتب زاین دروم بآ رادقم (3
   دواخ هاک درواین لمع هب ناتسیس تشک لباق یضارا یعقاو نازیم هب ندش  قو یارب یلمع مادقا هنوگ چیه نویسیمک
 .(Fu Etal. 2009) دشاب امنهار نویسیمک یریگ میمصت و تشک حطس نییعت رد تسناوت یم
   رواط هاب  نویاسی مک داش  یام  هرایخذ بادنمرا و یکجک د هلیسو هب هک یفاضا بآ رد ناریا نشوب میهس صوصخ رد
  و ناتاسناغفا  ناگدانیامن زا بکرم مئاد نویسیمک طسوت دنمریه دور هرادا هب عجار نینچمه .دومن هدیقع راهظا حیرص
    رواونم هاک هدواب  نارایا دحرس هب کیدزن هدش نییعت هک کرتشم یریگ هزادنا هاگتسیا ود هب ًاایعب هدرکن یا هراشا ناریا
    هاتفرگ ترواص ناتاسناغفا ی الااب رد بآ ولج هک هدوب نیا ناریا تلود یلصا رون اریز ،درک یمن نیمثت ار ناریا تلود
  تباسن  نویاسیمک (3  دناسرب ناریا و ناتسناغفا بآ مسقم ناخ لامک دنب هب تیمسادلگ دادرارق زا رتمک رادقم هک دوش
 .دشاب یتایح تیمها یرورپ ماد رون زا ناتسیس عتارم یارب هک نوماه هچایرد رد بالیس هریخذ و یکجک دس تارثا هب
 .(Larsen, 2009) زا دومن نشور و حیرص هدیقع راهظا هنوگ چیه
  رد باعکم رتم راهچ و اناد رد دنمریه هناخدور بآ زا هیناث رد بعکم رتم 33 دوب رارق نامیپ نیا ساسا رب لاح ره هب
  ناتاسیس هب هدش دراو بآ بیترت نیدب هک دوش هتفرگ رون رد ناریا مهس ناونع هب ناتسناغفا زا هدش یرادیرخ یا هیناث
  نارای ا هااشداپ هب هیناث رد بآ بعکم رتم ود زین ناتسناغفا هاشداپ دوب رارق یتح ،دیسر یم هیناث رد بعکم رتم 12 ناریا
   حالطاصا هاب  نویاسی   مک هاک تافرگ راراق اه ناغفا یاهاعدا یانبریز یماگنه هیناث رد بعکم رتم 33 مقر هتبلا .دشخبب
 ود  زااین دروم بآ نازیم ناونع هب ار مقر نیا و دش لیکشت نایب اکیرمآ یوس زا (م3532) شه1322 لاس رد فرط یب
  زا هداش نییعت ناریا یمهس بآ موس کی نازیم زا مقر نیا هچرگا اما ،داد رارق کالم دنمریه هناخدور یاتلد رد فرط
    ااب .داندز زابراس شنتفری ذاپ زا اه ناغفا ماگنه نآ رد یلو هدوب رتشیب بتارم هب زین نوحام کم م4332 تبمکح یوس
    راه هاک دراک  داهناشیپ ناریا اددجم و تفریذ ن و درک در ار نآ ناریا تلود ،هرداص یار دافم رد رایسب صقن هب هجوت
  و دواجوم قباوس و هدش هیهت شرازگ ساسا رب ات دنیامن نییعت رتشیب یسررب و هرکاذم یارب ار ینابم تلود ود زا کی
 رد نی  فراط تارکاذام  ًاااتیاهن . دایآ تسد هب فالتخا عوضوم هب نداد همتاخ یارب یا هنالداعم لح هار للملا نیب قوقح
  مداع و تلود ود فرط زا مکحم عضاوم ذاختا لیالد هب هک دیدرگ زامآ نتگنشاو رد ناریا ترافس رد ش 4322 لاس
  رااب  نایا  هاکنیا هژیو هب دیدرگن لصاح یا هجیتن .دوب تارکاذم یلصا عوضوم عقاو رد هک ناتسب هباقح دروم رد قفاوت
  هراابرد ار  نارایا  هایرون و  دنتاسج ی ام دانتسا دوب اه نآ عفن هب هک انلت نویسیمک تارون هب دراوم زا یرایسب رد اه ناغفا
 ع واضوم  هاجیتن رد . دنتاسناد دراو  دانز ی  ام هامطل  نارایا هی مهاس هب هکنیا رب ینبم بادنمرا و یکجک یاهدس ثادحا
 ، راگی      د رااب ناتاسناغفا لالقتاسا درگلااس تباسانم هاب  نارایا (م3432) شم 1222 لاس رد دنام یقاب لحنیال نانچمه
    راون رد ااب تارکاذام  داهناشی پ نماض نا تاسناغفا ری فاس نآ بقاعتم هک دیشک شیپ ار دنمریه رس رب تارکاذم عوضوم
   هاب لااس 4 تدم یارب هیناث رب بعکم رتم 33 نازیم هب ناتب هباقح رب ینبم ییاکیرمآ حرط) انیلاد نویسیمک یار نتفرگ
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 هیناث رد بعکم رتم 33 زا ناریا مهس نازیم شیازفا اب ناتسناغفا تلود هک تشاد مالعا نینچمه و نییعت یشیامزآ روط
 .(Marshall, 2012 )( دیسرن یا هجیتن هب مه زاب نکل ،دراد تقفاوم هیناث رد بعکم رتم 15 هب
 ی  اهرواشک هاب یی ااه   ترفااسم ناانچمه  لتخم حوطس رد فرط ود زا یناگدنیامن شم 1522 لاس ات خیرات نیا زا 
    مااگنه هاب لااس نامه رد ماجنارس هکنیا ات تشاد همادا دنور نیا و دندروآ لمع هب ار یتارکاذم و دبای ماجنا رگیدکی
   تالود هاب و  هایهت ناتسناغفا بناج زا یا همان تقفاوم حرط دش هتفرگ میمصت نارهت هب ناتسناغفا تقو موعاردص رفس
    هاعلاطم دروام و داش میلست ناریا تلود هب لباک رد ناریا تقو ریفس طسوت و هیهش رون دروم حرط .دوش میلست ناریا
 دادر اخ رد .تفای همادا دش یم ساسحا تدش هب بآ دوبمک هک (م2132) ش ه3422 لاس ات تارکاذم نیا .تفرگ رارق
  هاک هیروف تامادقا و دنمریه بآ دوبمک یگنوگچ هدهاشم یارب ینایم دومن توعد ناریا زا ناتسناغفا تلود 3422 هام
    رواما ترازو تااماقم زا باکرم ی نااب م اذال ،(Sandström Etal., 2016)  دای  امن مازاعا رواشک نآ هب ،دوش ماجنا دیاب
  تافای همادا(م2132) شم 2422 لاس ات اددجم نیفرط تارکاذم ،دندومن رفس ناتسناغفا هب قرب و بآ ترازو ،هجراخ
   راه هاک هخسن ود رد یسیلگنا و ونشب ،(یرد) یسراف یاه نابز هب هدام 32 رد هدهاعم کب میونت و هیهت هب ماجنارس و
  صواصخ رد  یاکی     لاکتورپ ود هراابرد و داش تاقفاوم دنمریه بآ صوصخ رد .دندوب یواسم نم رابتعا یاراد ود
 بآ هی  مهاس هداهاعم نیا بجوم هب دش قفاوت تیمکح قیرط زا فالتخا لح هب رظان یرگید و بآ نویسیمک  یاظو
 تای    اسثت هاک داندرک قافاوت نی فراط نینچمه .دیدرگ نییعت هیناث ره رد بعکم رتم 12 طسوتم روط هب دنمریه زا ناریا
  نای ا داوام رد جردنم بآ نیعم ریداقم ات دنیامن بصن یمزال مئالع و ثادحأ ،لوبق دروم طیارش اب یبسانم و کرتشم
  نارایا هباقح عطق ای ناصقن بجوم هک یمادقا هنوگره زا و دوش لیوحت و یریگ هزادنا قیقد و رثام تروص هب هدهاعم
  .ددرگ یریگولج یناغفا فرط طسوت دوش یم
 یالف اس یالاب رد مه یرتشیب بآ ریداقم رگا یتح ،دشاب هتشادن ،هدش تیبثت هدهاعم قبط هک یرادقم زا رتشیب داهنشیپ
      ناتاسناغفا رد برام ذوافن و روایح هاک دش هتفرگ نیا رب میمصت دعب هب (م3132) ا342 لاس زا دشاب مهارف دنمریه
  کای  داهناشی  پ هاک دانتفرگ می ماصت ناریا و ناتسبرع تیوک نوچ ناتسناغفا فارحنا یاهروشک یفرط زا .دوش تیوقت
  ااه  کامک  نایا نی رات مهم .دنیامنب ناتسناغفا تلود هب ار تدملا لیوط یاهرابتعا شیاشگ و ضوعالب یاه کمک هتشر
  دراایلی م ود کامک  کای  نارای ا هااش  هاک دوب (م5132) تما 342 لاس رد ناریا یوس زا میوع یلام یاهرابتعا داهنشیپ
 .(Sawin, 2000) تفرگ رون رد ناتسناغفا هلاس تفه همانرب هعسوت یارب ار یرالد
   .داش زاامآ روشک ود طباور یکیدزن دنور نامز نامه زا و درک رادید یولهپ اضردمحم اب و دمآ نارهت هب ناخ دوواد 
  یااه  یزایر    هامانرب هاب ماداقا هک دش داجیا نارهت رد ناریا و ناتسناغفا یداصتقا یاه یراکمه نویسیمک لاس نامه رد
 ، ناراگید و  اای     ن ظفااح) تافرگ هداهع راب ار هامانرب نیا یلیمکت یاه هنیزه نیمثت ناریا و دومن ناتسناغفا رد ینارمع
   تالود نآ ااب دیدوک کی دوب یوروش داحتا هب تعرس هب ناتسناغفا ،ناخ دوواد دمحم تما ردص هرود رد (12:3322
  ربمات اس  رد هاک ی  و .دواب ناتاسنوتشپ هلئسم ،یو ترادص نارود یجراخ تسایس رگید دعب تفاب  لتخم یاهدنویپ
 رد ، ناتاسناغفا اب یماون طباور یرارقرب رد اکیرمآ هجوت ندروآ تسد هب یارب هتسشن ترادص یسرک هب یدالیم2432
  دای اب هااش رهاظ دمحم نامز رد ناتسناغفا یجراخ تسایس یلک یبایزرا رد درک زامآ ار ناتسکاپ اب هرکاذم تسخن ماگ
   عااضوا و هدامآ  نورای ب هدواسرف و هتسخ ،گنج زا ایناتیرب هک یطیارش ،درک هراشا مود یناهج گنج زا دعب طیارش هب
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 نیا رد .دوب هاش رهاظ دمحم تنطلس اب فداصم یوروش و اکیرمآ یبطقود ناهج هرود زامآ ،دوب هدش نوگرگد ناهج
   داد مااجنا رواشک  نایا زا ی مااون ی ااه  کامک  تافایرد و  ااکیرمآ هب ندش کیدزن یارب ار ییاه شالت ناتسناغفا هرود
(Shackleton and Pandey, 2014). 
 شهوژپ یاههتفای

 للملا نیب طباور نیون هعسوت راتخاس رد از شنت یکیتیلپوردیه لماوع نیرت مهم یفیصوت رامآ
       ااب و هانومن ماجح نیگناایم نازایم ندروآ تاسد هب روونم هب spss رازفا مرن زا ،یفیصوت یاه هرامآ شجنس روونم هب
 یاه هتفای تبث روونم هب .مییامن یم هدافتسا اه صخاش زا کی ره یاهرادومن میسرت روونم هب excel رازفا مرن زا هدافتسا
  طیاحم   رد س اس و دایدرگ ی راذاگدک  تراکیل  یط طسوت همانشسرپ یاه هداد ادتبا قیقحت یاه همانشسرپ زا لصاح

variable view زا یراذگدک زا سپ .تفرگ ماجنا یراذگ دگ دنیآرف (یبیترت) یا هبتر ریغتم عون زا سایقم ساسا رب و 
 :تفرگ ماجنا spss رازفا مرن رد اهریغتم زا مادکره نیگنایم تابساحم دنیآرف ریز روتسد

Analyze--->Descriptive Statistics--->Frequencies  
  هاب ناتسناغفا و ناریا طباور رد للملا نیب طباور نیون هعسوت راتخاس رد یکیتیلپوردیه لماوع نیرت مهم یفیصوت رامآ 
 .دشاب یم 5-5 لودج تروص

 ناتسناغفا و ناریا طباور رد للملا نیب طباور نیون هعسوت راتخاس رد یکیتیلپوردیه لماوع یاه صخاش یفیصوت رامآ :1 لودج
 یعمجت دصرد یعقاو دصرد دصرد هیوگ نیگنایم اهصخاش شجنس
 1/32 1/32 41/32 2265 دوریره هناخدور ریسم رییغت
 3/35 1/33 44/33 3265 دنمریه دور ریسم رییغت و یزاسدس
 2/31 3/32 35/32 5265   دوریره هناخدور بآ زا یتمسق لرتنک
 2/35 3/33 23/33 2365 یعیبط عناوم داجیا و دوریره هناخدور بآ هب یزارد تسد
 3/332 3/32 35/32 5265 دنمریه و دوریره بآ میسقت تافالتخا
   332 332 33/23 عمج

 3322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

   هاک داهد   یام نااشن جیاتن ،ناتسناغفا و ناریا طباور رد للملا نیب طباور نیون هعسوت راتخاس رد یکیتیلپوردیه لماوع
 ،  دانمریه دور ریاسم رییغت و یزاسدس دارفا دصرد 44633 ،دوریره هناخدور ریسم رییغت دارفا دصرد دارفا دصرد 1632
  دااجیا و یزارد    تاسد دارافا داصرد 23633 ،از   شنات لاماع ناونع هب ار دوریره هناخدور بآ زا یتمسق لرتنک 35632
  و دانمریه     یااهدور ناایم بآ میاسقت تاافالتخا 35632  زاین و از شنت ناونع هب دوریره هناخدور بآ هب یعیبط عناوم
   یزااس داس هنیمز نیا رد .دننک یم یقلت ار ناتسناغفا و ناریا روشک ود نیب از شنت لماوع نیرت مهم هلمج زا ار دوریره
   یاعیبط عاناوم داجیا و دوریره هناخدور بآ هب یزارد تسد نینچمه و لماوع ریاس زا شیب دنمریه دور ریسم رییغت و
  .دواش     یام بواسحم ناتاسناغفا و نارایا طباور رد از شنت کیتیلپوردیه لماوع نازیم نیرتالاب ناتسناغفا روشک طسوت
   نارایا ناایم طباور رد از شنت کیتیلپوردیه لماع ناونع هب لماع نیرتمک هنیمز نیا رد زین دوریره ریسم رییغت نینچمه
 .دوش یم بوسحم ناتسناغفا و
 ناریا یمالسا یروهمج رب نآ تاریثأت و ناتسناغفا یکیتیلپوردیه تامادقا یفیصوت رامآ
  رایز شخب 2 هب ناریا یمالسا یروهمج رب نآ تاریثثت و ناتسناغفا یکیتیلپوردیه تامادقا ،رضاح شخب یفیصوت رامآ
 :دوش یم میسقت
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 ناریا یمالسا یروهمج تینما رب تاریثثت •
 هناخدور هب ناریا یقرش لامش و یقرش یاه ناتسا یتیعمج زکارم و اهرهش یگتسباو •
 ناریا یاه ناتسا یا هقطنم هعسوت رب تاریثثت •

 
 ناریا یمالسا یروهمج رب نآ تاریثأت و ناتسناغفا یکیتیلپوردیه تامادقا یاهصخاش :1 رادومن

 3322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ناریا یمالسا یروهمج تینما رب نآ تاریثأت و ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت یفیصوت رامآ
  دااجیا ، ااه  هاناخدور رتسب رییغت لماش) دیدرگ هراشا نآ هب لبق ثحبم رد هک روط نامه ،از شنت کیتیلپوردیه تالوحت
     تاافالتخا زاین و اهداس ثاداحا روونم هب بآ زا یتمسق لرتنک ،دوریره و دنمریه یاهدور ریسم رییغت ،یعیبط عناوم
  نآ تاریثثات و از شنت لماوع نیا یبایزرا و لیلحت هب رضاح شخب رد ،دش یم یقلت (ناریا هنیمز رد ناریا اب روشک نیا
 .دوش یم هتخادرپ هنیمز نیا رد مهم صخاش 32 ریثثت تحت ناریا یمالسا یروهمج تینما رب

 یمالسا یروهمج تینما رب نآ تاریثأت و ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت یاه صخاش یبایزرا :2 لودج
 یعمجت دصرد یعقاو دصرد دصرد هیوگ نیگنایم اه صخاش شجنس
 9.7 9.7 9.66 162 یتیموق یاه نارحب رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت

 20.2 10.6 10.57 4365 یلم عفانم رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت

 31.0 10.8 10.78 2265 بآ نارحب رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت

 40.9 9.9 9.89 3162 یقرش یاهزرم ینماان رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت

 49.6 8.7 8.69 2262 ناتسناغفا زا ناریا یسایس یاه تیامح شهاک رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت

 58.6 9.0 9.03 1562 ناتسناغفا زا ناریا یگنهرف یاه تیامح شهاک رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت

 68.2 9.6 9.60 5162 ناتسناغفا زا ناریا یداصتقا یاه تیامح شهاک رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت

 77.6 9.4 9.39 162 ناریا رد یتسیرورت یاه هورگ شیازفا و ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت

 88.5 10.9 10.91 5265 ناریا رد یلاسکشخ شیازفا رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت

 100.0 11.5 11.48 565 ناریا یتسیز طیحم یاه نارحب شیازفا رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت

   100 100 38.32 عمج

 3322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم
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   نااشن جیااتن ،ی مالاسا ی رواهمج  تای  نما راب نآ تاریثثات و ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت هنیمز رد یرامآ لوادج
 رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت ،دصرد 1163 ،یتیموق یاه نارحب رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت ،هنیمز رد هک دهد یم
  راب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت ،دصرد 51632 ،بآ نارحب رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت ،دصرد 14632 ،یلم عفانم
  ناتاسناغفا زا  نارایا  یاسایس  یااه  تایامح شهاک رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت ،دصرد 3563 یقرش یاهزرم ینماان
  ریثثات ، داصرد 2363 ، ناتاسناغفا زا  نارایا ی اگنهرف  یااه تیامح شهاک رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه ریثثت ،دصرد 3165
  کیتیلپوردای ه تالواحت ، داصرد 3163  ناتاسناغفا زا  نارایا ی دااصتقا  یااه تیامح شهاک رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه
 شی   ازافا راب ناتاسناغفا  کیتیلپوردای ه تالواحت ، داصرد 3263  نارایا رد  یتاسی رورت یااه  هوراگ شیازفا و ناتسناغفا
  نارایا  یتاسیز طی  احم یااه  ناراحب شی ازافا رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت و دصرد 23632 ناریا رد یلاسکشخ
 .تسا دصرد 55622
  راب ، ناتاسناغفا یکیتیلپوردیه تامادقا تاریثثت نیرتشیب ،هنیمز نیا رد هک دهد یم ناشن جیاتن ،اه هتفای و رامآ ساسا رب
    یرواهمج یالم عفاانم رب تیاهن رد و بآ نارحب رب ،ناریا رد اه یلاسکشخ شیازفا ،یتسیز طیحم یاه نارحب شیازفا
 .تسا هدوب ناریا یمالسا
 و یقرش یاه ناتسا یتیعمج زکارم و اهرهش یگتسباو رب نآ تاریثأت و ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت یفیصوت رامآ

 ناریا یقرش لامش
  یااه  ناتاسا  یاتی  عمج زاکارم و اهرهاش یگتسباو رب نآ تاریثثت و ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت لیلحت یاتسار رد
     زاکارم تاینما راب نآ تاریثثات و از  شنات لماوع نیا یبایزرا و لیلحت هب رضاح شخب رد ،ناریا یقرش لامش و یقرش
 .دوش یم هتخادرپ هنیمز نیا رد مهم صخاش 32 ریثثت تحت ناریا یقرش لامش و یقرش یاه ناتسا یتیعمج

 ناریا یقرش لامش و یقرش یاه ناتسا یتیعمج زکارم و اهرهش یگتسباو رب نآ تاریثأت و ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت یاه صخاش یبایزرا :3 لودج
 نیگنااااااایم اه صخاش شجنس

 هیوگ
ااصرد
 د

 داااااااصرد
 یعقاو

 دااااااااصرد
 یعمجت

 8.3 8.3 8.28 4362 یبونج ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش رد ترجاهم شیازفا رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا

 16.7 8.4 8.45 2365 یوضر ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش رد ترجاهم شیازفا رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا

 24.4 7.7 7.71 5162 یلامش ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش رد ترجاهم شیازفا رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا

    نااسارخ و یلاماش نااسارخ- یواضر ناسارخ ناتسا هس یاه ناتسرهش رد یراکیب رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا
 یبونج

2365 8.45 8.4 32.9 

 41.2 8.3 8.34 5362 یبونج ناسارخ ناتسا رد ییاذم عیانص تادیلوت شهاک رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا

 49.4 8.1 8.13 5562 یبونج ناسارخ ناتسا رد یندیماشآ عیانص تادیلوت شهاک رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا

 57.9 8.5 8.55 5365 یبونج ناسارخ ناتسا رد یزرواشک تالوصحم تادیلوت شهاک رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا

 65.7 7.8 7.75 3162 یوضر ناسارخ ناتسا رد مسیروت تعنص شهاک رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا

 73.2 7.5 7.54 3162 یلامش ناسارخ ناتسا رد یزرواشک تالوصحم تادیلوت شهاک رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا

 82.0 8.8 8.76 5265 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاهرهش زا اه ترجاهم شیازفا رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا

 90.9 9.0 8.97 5365 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاهرهش رد یراکیب شیازفا رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا

 100.0 9.1 9.07 2265 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد یزرواشک تالوصحم شهاک رب نآ تاریثثت و کیتیلپوردیه تافالتخا

   100 100 38.32 عمج

 3322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

   نااشن جیااتن ،ی مالاسا ی رواهمج  تای  نما راب نآ تاریثثات و ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت هنیمز رد یرامآ لوادج
 شی ازافا  هانیمز رد ، داصرد 5365 ی    بوانج نااسارخ ناتاسا یااه  ناتاسرهش رد ترجاهم شیازفا ،هنیمز رد هک دهد یم
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    نااسارخ ناتاسا یااه  ناتاسرهش رد ترجاهم شیازفا ،دصرد 4565 یوضر ناسارخ ناتسا یاه ناتسرهش رد ترجاهم
 4565 ی  بوانج نااسارخ و ی  لاماش نااسارخ-یوضر ناسارخ ناتسا هس یاه ناتسرهش رد یراکیب ،دصرد 2161 یلامش
 رد یندی مااشآ عی اناص  تادای لوت شهااک ،دصرد 5265 یبونج ناسارخ ناتسا رد ییاذم عیانص تادیلوت شهاک ،دصرد
5 یبونج ناسارخ ناتسا  ، داصرد 4465 ی   بوانج نااسارخ ناتاسا رد یزرواشک تالوصحم تادیلوت شهاک ،دصرد 226
  ناتاسا رد ی  زروااشک تالواصحم  تادای لوت شهااک ، داصرد 4161 یوضر ناسارخ ناتسا رد مسیروت تعنص شهاک
 شی ازافا ، داصرد 1165  ناتاسچولب و  ناتاسی س ناتاسا ی  اهرهاش زا ااه ترجاهم شیازفا ،دصرد 5461 یلامش ناسارخ
 و  ناتاسی س ناتاسا رد ی   زروااشک تالواصحم شهااک و دصرد 1365 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاهرهش رد یراکیب
 .تسا دصرد 1363 ناتسچولب
  راب ، ناتاسناغفا یکیتیلپوردیه تامادقا تاریثثت نیرتشیب ،هنیمز نیا رد هک دهد یم ناشن جیاتن ،اه هتفای و رامآ ساسا رب
  ناتاسچولب و ناتسیس ناتسا یاهرهش رد یراکیب شیازفا ،ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد یزرواشک تالوصحم شهاک
    تاماداقا هاک داهد   یام نااشن جیاتن عقاو رد .تسا هدوب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاهرهش زا اه ترجاهم شیازفا و
 .تسا هدوب از بیسآ ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یارب رتشیب ناتسناغفا از شنت یکیتیلپوردیه
 ناریا یا هقطنم هعسوت رب نآ تاریثأت و ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت یفیصوت رامآ
       ریثثات تایاهن رد .تافرگ راراق ثاحب دروام هک لبق ثحبم ود رب کیتیلپوردیه یاز شنت تامادقا تاریثثت هب هجوت اب
  جیااتن تسخن ماگ رد و دریگ یم رارق لیلحت دروم ،ناریا یا هقطنم هعسوت رب ناتسناغفا یاز شنت کیتیلپوردیه تامادقا
 .ددرگ یم هئارا لودج تروص هب نآ یفیصوت رامآ

 ناریا یا هقطنم هعسوت رب نآ تاریثأت و ناتسناغفا کیتیلپوردیه تالوحت یاه صخاش یفیصوت رامآ :4 لودج
 یعمجت دصرد یعقاو دصرد دصرد هیوگ نیگنایم اه صخاش شجنس
 35.3 35.3 35.26 365 یقرش یاه ناتسا رد یزرواشک تعنص شهاک و کیتیلپوردیه تافالتخا

 67.0 31.7 31.74 5162 یقرش یاه ناتسا رد یرگشدرگ یاه تیلاعف شهاک و کیتیلپوردیه تافالتخا

 100.0 33.0 33.00 2362 یتلود و یصوصخ یاه شخب یاه یراذگ هیامرس مدع و کیتیلپوردیه تافالتخا

   332 332 33/23 عمج

 3322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

  ناتاسناغفا  کیتیلپوردایه تالوحت یاه صخاش هنیمز رد ،دهد یم ناشن جیاتن ،42-5 و 52-5 یرامآ لوادج ساسا رب
 رد ی   زروااشک تعناص شهااک رد  کیتیلپوردای ه تاافالتخا  داصرد 13642  نارایا یا  هاقطنم هعسوت رب نآ تاریثثت و
 22 و ی  قراش یااه ناتسا رد یرگشدرگ یاه تیلاعف شهاک و کیتیلپوردیه تافالتخا دصرد 51622 ،یقرش یاه ناتسا
     جیااتن .تاسا هتاشاد یاپ رد ار یتلود و یصوصخ یاه شخب یاه یراذگ هیامرس مدع ،کیتیلپوردیه تافالتخا دصرد
 ، نارایا یا   هاقطنم هعاسوت هنیمز رد ناریا و ناتسناغفا کیتیلپوردیه تافالتخا و تالوحت هنیمز نیا رد هک دهد یم ناشن
 .دوب دهاوخ راذگریثثت ناریا یقرش یاه ناتسا رد یزرواشک تعنص تادیلوت شهاک رب لماوع ریاس زا رتشیب
 للملا نیب طباور نیون هعسوت راتخاس رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه تامادقا تاریثأت یفیصوت رامآ
  هیااسمه یاهروشک فالتخا دروم ،عیسو داعبا رد و خیرات لوط رد ،یزرم یاه هچایرد ای و اه هناخدور ثحبم هراومه
   لواط رد ااه   شنات شیازافا ببس ،دوشن رجنم یراکمه هب ،کیتیلپوردیه یاه نارحب رگا و هتشگ رواجم یاهروشک و
     رد .تافای داهاوخ شرتاسگ زاین رت عیسو داعبا رد نآ یاه شنت شیازفا نآ بجوم هب و دش دهاوخ ور شیپ یاه لاس



 59 ...نیون راتخاس یکیتیلپوردیه لیلحت

  یااه   ناراحب هالمج زا ،   دایدرگ هرااشا نآ هاب 2   لاصف رد هاک  هانوگ  ناامه ناتسناغفا کیتیلپوردیه هلئسم رضاح لاح
  داناوت  یام  ااه  ناراحب    نایا هامادا و دواش یم بوسحم یزکرم یایسآ هقطنم حطس رد و ناهج حطس رد یکیتیلپوردیه
  نای   ا رد .دایامن دراو ناتاسنمکرت و ناتاسناغفا – ناریا روشک هس نایم للملا نیب طباور راتخاس هب ار یدج یاه بیسآ
  هایوگ 32  دااعبا رد ، قایقحت ی ااه همانشسرپ نایوگخساپ زا رفن 35 اب طبترم یفیصوت یاه هرامآ ،رضاح شخب رد اتسار
 دریگ یم رارق لیلحت و یبایزرا دروم

 للملا نیب طباور نیون هعسوت راتخاس رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه تامادقا تاریثأت یاه صخاش :5 لودج
 یعمجت دصرد یعقاو دصرد دصرد هیوگ نیگنایم اه صخاش شجنس
 11.9 11.9 11.91 562 ناتسناغفا و ناریا نایم یگنهرف طباور شهاک

 24.4 12.4 12.44 4462 ناتسناغفا و ناریا نایم یداصتقا طباور شهاک

 36.3 11.9 11.91 562 ناتسناغفا و ناریا نایم یسایس طباور یسامل ید حطس شهاک

 47.7 11.4 11.39 4362 ناتسناغفا زا ناریا یتینما یاه تیامح شهاک

 59.2 11.6 11.56 262 یناتسناغفا یاه هعبت زا ناریا یاه تیامح شهاک

 72.8 13.6 13.59 5562 یا هقطنم تینما شهاک

 86.6 13.8 13.77 2362 ناتسناغفا زا ناریا یژرنا یاه تیامح شهاک

 100.0 13.4 13.42 2562 ناتسناغفا زا ناریا یتیزنارت یاه تیامح شهاک

  100 100 28.54 عمج

 3322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

    راتخااس راب ناتاسناغفا  کیتیلپوردایه تامادقا تاریثثت یاه صخاش هنیمز رد ،12-5 و 12-5 یرامآ لوادج ساسا رب
  ناتاسناغفا و  نارایا  ناایم ی  اگنهرف طاباور شهاک ،هنیمز نیا رد هک دهد یم ناشن جیاتن ،للملا نیب طباور نیون هعسوت
  یاسای س طاباور  یاسامل ید حطس شهاک ،دصرد 55632 ناتسناغفا و ناریا نایم یداصتقا طباور شهاک ،دصرد 23622
 یاه تیامح شهاک ،دصرد 32622 ناتسناغفا زا ناریا یتینما یاه تیامح شهاک ،دصرد 23622 ناتسناغفا و ناریا نایم
 زا  نارایا ی ژرانا یاه تیامح شهاک ،دصرد 34622 یا هقطنم تینما شهاک ،دصرد 14622 یناتسناغفا یاه هعبت زا ناریا
      و راامآ سااسا راب .تاسا داصرد 35622  ناتاسناغفا زا  نارایا یتیزنارت یاه تیامح شهاک و دصرد 11622 ناتسناغفا
  طاباور نی     وان هعاسوت راتخااس راب ناتاسناغفا کیتیلپوردیه تامادقا تاریثثت هنیمز رد هک دهد یم ناشن جیاتن ،اه هتفای
 ،یا  هاقطنم  تای نما شهااک ،ناتسناغفا زا ناریا یژرنا یاه تیامح شهاک رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه تامادقا ،للملا نیب
   ار ریثثات نیرتاشیب  ناتاسناغفا زا  نارایا یتیزنارت یاه تیامح شهاک و یناتسناغفا یاه هعبت زا ناریا یاه تیامح شهاک
 .دشاب یم اراد
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
   دااعبا و هواجو ی اراد دواخ هبون هب هک هدوب لیخد یفلتخم لماوع ،للملا نیب طباور نیون هعسوت بوچراچ رد هراومه
   طااقن نیرات  ماهم زا ی  اخرب .دنتاسه ی زرام ی ااه هناخدور لماوع نیا زا یکی .دشاب یم هنایارگاو و هنایارگمه  لتخم
 زا  یاکی  .دانا  طاابترا رد بآ هلئسم اب یا هنوگ هب هک دنراد یاج یقطانم رد یتینما دعب زا هژیو هب روشک یزرم ساسح
  هدراک  ادایپ یکیتلپوردیه هبنج نآ رد کرتشم یزرم یاه بآ زا یرادرب هرهب هک تسا یقرش زرم ناریا یارب اهزرم نیا
    رد نآ زا اات .تاسا هداش  لیدابت   ناتاسناغفا تالود تسد رد یداصتقا یسایس مرها کی هب ًاالمع عوضوم نیا و تسا
   ربارباان و تاسدورف  تایعقوم رد  نارایا هک هدش ببس یگژیو نیا .دنک هدافتسا ناریا اب تردق هنزاوم و یسایس طباور
 ی  تاسدالاب رواشک ،   هدواب هناتاسود رواشک ود یسایس طباور اج ره یمالسا بالقنا زا لبق ات هک یا هنوگ هب .دریگب رارق
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  هفااضا ناریا هباقح هب هیناث رب بعکم رتم 5 ناتسناغفا یتح و هدرک لمع باب نیا رد هدقعنم یاهدادرارق هب (ناتسناغفا)
 ،  هدواب جناشتم  (یتاسد نییاپ هچ و یتسدالاب هچ) روشک ود عاضوا ای و هدوبن هناتسود یسایس طباور هک اج ره و هدرک
  هاب  نارایا ی اسرتسد رد یلم عفانم ندرک ظاحل هب هجوت اب .تسا هدشن هداد ناریا لیوحت یتسرد هب دنمریه زا ام هباقح
 رد ی زااسدس و ی   زروااشک هعاسوت رد رواشک  نای ا هاک یی ااه  کامک و اکیرمآ اب ناریا هطبار عون ،ناتسناغفا یاه بآ
  یااه بآ   هانالداع هدافتاسا ،ی جرااخ ی ااه   ترداق ااب یقطنم طباور هک دوش یم دیاع ار هجیتن نیا .دیامن یم ناتسناغفا
  نارایا ربارب رد ناتسناغفا عضوم تیوقت ثعاب دب هطبار عون سکعلاب و ؛دراد لابند هب ناریا یارب ار ناتسناغفا یجورخ
 ًااصخشم و دوخ یاهزرم زا جراخ یبآ عبانم هب دنمریه و دوریره قیرط زا ناریا ًااتدمع هک تسا یلاح رد نیا .دوش یم
     هاس هراوامه راضاح قایقحت .دوش یم بوسحم ناریا یارب یکیتیلپوئژ شلاچ یعون رما نیا و ؛تسا هتسباو ناتسناغفا
 :تسا هداد رارق هعلاطم و یبایزرا دروم ار ریز فده
 ناتسناغفا و ناریا طباور رد للملا نیب طباور نیون هعسوت راتخاس رد از شنت یکیتیلپوردیه لماوع نیرت مهم •
 ناریا یمالسا یروهمج رب نآ تاریثثت و ناتسناغفا یکیتیلپوردیه تامادقا •
 للملا نیب طباور نیون هعسوت راتخاس رب ناتسناغفا کیتیلپوردیه تامادقا تاریثثت •
   رااهچ تاحت)  بآ عباانم تیریدم تهج رد ناتسناغفا تلود یاه تیولوا ریون ییاه صخاش ،اه هداد یفیک تمسق رد
  عباانم ، (یرادالگنج-رویط و ماد-یرادماب و تعارز) یزرواشک هعسوت و بآ عبانم ،اهرهش هعسوت و بآ عبانم :لماع
 داد ناشن جیاتن ،اه هنیمز نیا رد .تفرگ رارق یبایزرا دروم یژرنا هعسوت و بآ عبانم تیاهن رد و تعنص هعسوت و بآ
  ناتاسناغفا     نازروااشک یالعف تالکاشم هالمج زا و دهد یم لیکشت ار ناتسناغفا داصتقا شخب نیرت مهم یزرواشک هک
 ،دوخ یدوخ هب هلئسم نیا هک دشاب یم یزرواشک یاه نیمز و اه غاب یرایبآ هنیمز رد نردم تازیهجت نتشاد مدع هزورما
  و تاابوبح ،  تااج هافولع ،   ناتاسناغفا راامآ یالم زکرم یاه هداد و رامآ ساسا رب .دنک یم فرصم ار یدایز بآ نازیم
 .دشاب یم ناتسناغفا روشک رد یزرواشک تالوصحم دیلوت لماوع نیرتشیب ،هزات تاج هویم
  نایا و تسا هتشاد شیازفا نت 542 دودح ،4233 لاس هب تبسن 3233 لاس رد یزرواشک تالوصحم رضاح لاح رد
        هانیمز رد هتاسناوت هاناخدور ریاسم تاراییغت و بآ عباانم لراتنک ،اهدس شیازفا اب ناتسناغفا هک دهد یم ناشن هلئسم
   هاک تاسا تعنص رد نآ فرصم ،ناتسناغفا رد بآ دایز فرصم یدعب شخب .دشاب هتشاد یریگمشچ دشر یزرواشک
  یااه ی هاام     شروراپ تعناص و الاط یرااکبآ و الط عیانص زین و نامیس و چگ دیلوت عیانص ،هبنپ تعنص نایم نیا رد
  ترواص تاعلاطم هب هجوت اب .دنهد یم لیکشت یزرواشک زا سپ ار ناتسناغفا مهم عیانص هلمج زا یمویراوکآ و یتنیز
  رابارب 4     دوداح ناتاسناغفا رواشک رد بآ فراصم شزرا ،3233  اات 5233 یاه لاس  نایم زا هک داد ناشن جیاتن ،هتفرگ
   راب زاین یژرنا هنیمز رد.تسا هدش ربارب 465 زا شیب زین شخب نیا رد بآ فرصم نازیم نینچمه و تسا هتفای شیازفا
  هاک تسا تاواگم 33353 روشک نیا هوقلاب یژرنا دیلوت تیفرظ ناتسناغفا روشک هک دهد یم ناشن جیاتن ،اهرامآ ساسا
   یاهداس نیرات   ماهم هالمج زا .دوش یم نیمثت ناتسناغفا یاه بآ و اهدس قیرط زا نآ تاواگم 33323 رضاح لاح رد
   هرااشا هدراس دس و یبورس دس ،ر یهام دس ،یکجک دس ،املس دس هب ناوت یم دنراد تیلاعف هنیمز نیا رد هک ناتسناغفا
      راراق لایلحت دروام نارایا و ناتاسناغفا یزرم یاهدور زا یرادرب هرهب تیعضو ،رضاح شهوژپ یدعب شخب رد .درک
   هاک تاسا هدش ثادحا دنمریه و دوریره یاهدور یور رب یددعتم یاهدس رضاح لاح رد هک داد ناشن جیاتن .تفرگ
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   رایاسب نارایا تمس هب یدورو بآ شهاک رد اهدس نیا ثادحا و دشاب یم قرب یژرنا زا هدافتسا روونم هب اه نآ رتشیب
  ناوانع هب .تسا هدناسر  صن هب هتشذگ لاس هد یط رد ار ناریا هب یدورو بآ مجح عقاو رد و تسا هدوب راذگریثثت
  دایلوت قرب تاواگم 25 رضاح لاح رد هک ،دشاب یم بآ بعکم رتم نویلیم 351 رب غلاب یتیفرظ یاراد املس دس هنومن
   .تاسا هداش ثادحا دنمریه دور یور رب هک دشاب یم یکجک دس ،ناتسناغفا رد رگید یاهدس نیرت مهم زا یکی.دنک یم
 ی اط رد  .تاسا یزکرم یایسآ یاهدس نیرت گرزب زا یکی هک دشاب یم بعکم رتم درایلیم 563 دس نیا یریگبآ تیفرظ
  داس  یااه  هاچیرد   نداش هتاسب اب دنمریه بآ همشچرس ناونع هب ناتسناغفا رد یلاس کشخ تهج هب هتشذگ یاه لاس
  رد راضاح لئاسم هجیتن رد هک درک زورب یتافالتخا روشک ود نیب رد ناریا رد دنمریه هب بآ یدورو شهاک و یکجک
     رواونم هاب ناتاسناغفا رواشک ،هتشذگ یاه لاس یط رد .تشگ نوماه یللملا نیب بالات ندش کشخ ببس 5233 لاس
       زاین نارایا لاباقم رد .تاسا هداد مااجنا یتواافتم یاز  شنات تامادقا ،تعنص هعسوت و دس ثادحا ،یزرواشک هعسوت
  یاشخب رد هجیتن رد هک تشاد ار روشک هب یدورو بآ نازیم هریخذ و شیازفا رد یعس ،یتسود دس ثادحا اب اکرتشم
 .تسا هداد رارق یواکاو دروم ار دوریره رتسب رییغت رب رثام یکیژولوفروم لماوع یبایزرا هب قیقحت زا
 :داد هئارا ار ریز یاهداهنشیپ ناوت یم ناتسناغفا و ناریا روشک ود نایم یکیتیلپوردیه تافالتخا شهاک یاتسار رد
  هژایو تیمها زا ناشن و تسا یزرواشک شخب رد دوریره هضوح رد بآ فرصم نیرتشیب هک هتکن نیا هب هجوت اب •
      یاسررب تاشک و یراایبآ عاوانا یواگلا یارب یاهویرانس ددرگ یم داهنشیپ ،دراد شخب نیا رد بآ یاضاقت تیریدم
 .ددرگ لیلحت عبانم و بآ فرصم ییوج هفرص رد اهدربهار نیا تارثا تیاهن رد و هدیدرگ
    یاراب عفاانم دباس  یرعت و بآ یعقاو شزرا نییعت مزلتسم یبآ یاه یراکمه زیمآ تیقفوم ماجنا یسایس حطس رد •
      عافر هاب داهعتم اهرواشک و حراطم رگیدکی رانک رد اهزاین و تاناکما ،دبس نیا رد .تسا کرتشم یاه یراکمه ماجنا
     یرااکمه نازایم ااب باسانتم ناتسنمکرت و ناریا یاهروشک ًاالثم ؛دنوش یم رگیدکی تاناکما زا هدافتسا یازا رد اهزاین
   هعاسوت و یزااسزاب ، تایزنارت ، یژرانا ی ااه  شاخب رد ناتسناغفا یاهزاین عفر هب ناش یبآ یاهزاین نیمثت رد ناتسناغفا
 .دزادرپ یم
 ود  هاطبار رد  یرات تیمهارپ شقن دنمریه بآ هب طوبرم قوقح رس رب ناریا و ناتسناغفا تافالتخا هکنیا هب هجوت اب •
  عواضوم  نای ا لاصفو  لاح رد ی   امهم شاقن رواشک ود رد دنمریه بآ هلئسم ندرک یسایسریم اذل ؛تسا هتشاد روشک
  نارای ا و ناتاسناغفا تلم ود نینچمه .دریگ رارق هجوت دروم روشک ود طبر یذ تاماقم یوس زا دیاب و ؛تشاد دهاوخ
  قاح ،    نااخ لاامک دانب زا ساپ  هژایو  هاب ،بادنمرا هب ندیسر زا سپ دنمریه دور هک دنبای ییانشآ تقیقح نیا اب دیاب
  هاب ی قواقح نات اسناغفا  زورامین و ناریا رد ناتسیس نیمزرس ود زا مادکره هکنیا .تسین نیفرط زا مادک چیه یراصحنا
 .دنراد دوخ یرایبآ و یبآ زاین هزادنا
  رد عاقاو بسانم یاه ناکم رد هدننکراهم و ینزخم یاهدس نتخاس هنیمز رد یراذگ هیامرس یارب کرتشم یاه حرط •
 .دیآ رد ارجا هب یللملا نیب هناخدور ود
  هتاسباو ی ااه  هخااش و یلصا هخاش هنارک ود یازا رد ینوتب یاه هراوید ،کرتشم هیامرس اب و کرتشم همانرب کی رد •
 .دوش هتخاس ،بآ نتفر رده زا یریگولج یارب
 شیازفا اب و ناتسنمکرت یراکمه اب ناریا یمالسا یروهمج ،دوریره بآ عبانم هنالداع عیزوت رد یماکان تروص رد •
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 .دشاب دوریره دور بآ هنالداع عیزوت لابند هب ،ناتسناغفا هیلع یداصتقا و یسایس یاهراشف
 یاه هناخدور مامت دننام تسا یا هناخدور زا ینوناق و یقوقح هدافتسا ،دوریره و دنمریه یاه هناخدور زا یریگ هرهب •
 عون ره زا یریگولج و اه فالتخا عفر یارب تسا مزال نیاربانب ؛تسا یراج روشک دنچ ای ود نیب هک رگید یللملا نیب
 زا ، تاداهاعم نداد رارق روحم نمض روشک ود ،ناریا و ناتسناغفا نیب هلاس نیدنچ یاه شنت و اه جنشت هنماد شرتسگ
   دروام ار کرتاشم ی ااه هناخدور بآ زا لصاح عفانم زا اهروشک هدافتسا قح هک یللملا نیب یقوقح یاه هیور و دعاوق
 .دنیوج یرای هدهاعم یارجا تهج ؛دنا هداد رارق حیرصت و دیکثت
  یاکی  دانمریه ی هناخدور هکنیا لیلد هب رگید فرط زا و ناتسیس یزرم یحاون رد ناریا تسدورف تیعقوم لیلد هب •
 نی  ودات و یرااکمه شی ازافا ، دواش  یام ریبعت ناتسیس یتایح نایرش ناونع هب و تسا یزرم یاه هناخدور نیرت مهم زا
  یرادایاپ شی ازافا و  دانمری ه دور زرام نییعت رد روندیدجت ی هنیمز رد روشک ود قفاوت رب ینتبم یمسر ی همان تقفاوم
   ااب هاقطنم  نایا ی نااسنا  تای نما ترواص  نایا  رایم رد . دواش یم ساسحا یناریا فرط یارب هژیو هب هناخدور یطیحم
    مدرام ترجااهم دداجم ع  واقو داننام یداصتقا -یعامتجا یاهدمایپ اهدیدهت نیا .دش دهاوخ وربور یدج یاهدیدهت
 .تشاد دهاوخ لابند هب ار لئاسم رگید و قطانم رگید هب ناتسیس
  رد داناوت  یام  نارایا ،تسا هتسباو جراخ هب و هدوبن ینم نادنچ ینبرکوردیه عبانم ظاحل زا ناتسناغفا هکنیا لیلد هب •
    عاطق ترواص رد هاک دیامن نیمثت یرت ناسآ طیارش اب ار نآ ینبرکوردیه یاهزاین روشک نیا اب بآ یمئاد هلدابم ربارب
 .دنک ییامن تردق اه نآ ربارب رد دناوتب ،دوریره و دنمریه بآ
 عبانم
  همانلاصف ،    بآ هلئاسم راس راب هاقطنم ی  اهرواشک هاشقانم رب دیکثت اب :یزکرم یایسآ رد بآ نارحب ،(3322)یدهم ،یرصان ریما ،نایدمحا

 .32 هرامش ،1 هرود ،یزکرم یایساروا تاعلاطم
  ناسحم و  یفاسوی  جاحدامحم ریما همجرت ،یتاعلاطم دراوم و نارگیزاب ،اه هیرون ،یجراخ تسایس ،(2322)ایلیما ،دلیفده ؛ینوتنآ ،تیمسا

 .تمس رشن :نارهت ،لوا دلج ،یمیرک بویا و یدومحم
 تاقیقحت و تاعلاطم یلم شیامه نیمشش ،ناریا قرش هعسوت رب املس دس کیتیلپوردیه لیلحت ،(1322)میرک اضردیمح و نیسح ،روپرذآ

 .نیداینب نونف و مولع جیورت و هعسوت نمجنا ،نارهت ،ناریا یزاسرهش و یرامعم ،ایفارغج مولع هزوح رد نیون
  .رصاعم راربا ،نارهت ،یزرم یاهدور کیتیلوپوردیه ،(5322)دمحمرای ،یاب
 .یمالسا بالقنا نارادساپ ها س : نارهت تاراشتنا ،ریگارف کیتیلپوئژ ،(5522)درف ،یلش ،نیلتک ،ندارب
 .لوا پاچ ،ابص گنهرف تاراشتنا ،رادیاپ هدنیآ یارب یروئت زا رتارف :زبس دشر و بآ ،(1322)یسیع ،هداز گرزب
 نی   اسح مااما هاگاشناد کیژتارتسا و یعافد مولع هدکشهوژپ :نارهت ،یدزیا زوریپ :همجرت ،هنایمرواخ و تینما ،بآ ،(3122) .ن ،رنرک سب

 )ع(
  ااب ناریا و ناتسناغفا زرم رد یبآ تسایس یاهدمایپ و جیاتن یسررب ،(1322)یدرمایس ناوج هلا بیبح و یفطلریم اضر زیورپ ؛اوح ،جورهب

  هاگاشناد ی   اسودرف گرزاب رالاات ، ناتاسیس  ءهایالولاراد ندمت و گنهرف ،خیرات تفایهر ؛رادیاپ تفرشیپ یلم شیامه ،ناتسیس رب هیکت
 ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد ،ناتسچولب و ناتسیس
 .یلپاپ تاراشتنا ،نارهت ،ناریا بآ یسامل ید هب یهاگن ،(3322)همطاف ،یقوثو و ،نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ
 ی ااه  هاناخدور  کیتیلوپوردایه) ی ابرم و یقرش ی هیاسمه یاهروشک اب ناریا طباور رب بآ یسامل ید یقیبطت یسررب ،(2322)دازهب ،اسراپ

 .یزکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،للملا نیب طباور هورگ ،یسایس مولع هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(یزرم



 19 ...نیون راتخاس یکیتیلپوردیه لیلحت

 ،یرورااپ حلااص یارااب هوقلاااب یلماااع ناتااسناغفا کیتیلپورداایه هاامه یارااب تااینما و حلااص ،بآ ،(4322)میااهف اااقآ ،باایجن لاامنهوپ
https://afghanwaters.net/wp-content/uploads/Water-Peace-Security.pdf 

 ،   ناتاسناغفا و نارایا یاسایس طباور رب نآ ریثات و دنمریه کیتیلپوردیه ،(1322)رفعج ،هداز یلع ،زوریپ ،هدازدهتجم ،اضر دمحم ،این ظفاح
 .سردم تیبرت هاگشناد ،یسایس یایفارغج همانلصف
 ی راسارس ی املع شیامه ،دوریره هناخدور رب دیکثت اب ناریا قرش لامش هیحان کیتیلپوردیه رب یلیلحت ،(3522)یدهم ،قلطم روپ نیسح

 https://www.civilica.com/Paper-IGSCUT ،نارهت هاگشناد ،نارهت ،ایفارغج ییوجشناد
 =http://afghanpaper.com/nbody.php?id ناتسناغفا یناسر عالطا هکبش ،روشک رد یبآ هزوح چنپ ،(5322)دمحمرای ،هدازردیح
 /http://www.tabnaksistanbaluchestan.ir/fa/news ،4322 ،مساق ،ییاضر
 شی اامه نی امود ،(ی قراش و یبرم یاه هناخدور) ناریا یزرم یاه بآ یکیتیلپوردیه تابسانم و یسایس یایفارغج ،(5322)اریمس ،یعماس

 .یروانف و ملع نیون قفا نمجنا ،نارهت ،یسدنهم و ینف و هیاپ مولع رد نیون یاه قفا یللملا نیب
  و هالجد  زای ربآ هاضوح یدروم هعلاطم :(3333-3333) ایسآ برم رد کیتلپوردیه یاه نارحب ِککیتلپوئژ یاه هشیر ،(1322) یبیبح سمش

 .یتشهب دیهش هاگشناد ،یسایس مولع هدکشناد ،یسایس مولع هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،تارف
  هاناخدور :ی  دروام هاعلاطم  ااه ی زااب  هایرون زا هدافتسا اب یزرم یاه هناخدور رد فالتخا لح ،(4322)یدمحا هدازآ و یلع ،ناوج یقوش

  ،ناتسدرک هاگشناد ،ناتسدرک ،ناریا بآ عبانم تیریدم یلم سنارفنک نیمشش ،دوریره
 ،43  لااس ،دربهار همانلصف ،(سراف جیلخ هقطنم یاهروشک :یدروم هعلاطم) یلم تینما و کیتیلپوردیه ،(4322)نیدلا سمش دیس ،یقداص

 .25 هرامش
 لاس ،یجراخ تسایس همانلصف ،یزکرم یایسآ کیتلپوئژ هقطنم رد بآ عبانم کیتلپوردیه یاه شلاچ یسررب ،(2322)هناحیر ،یدابآ حلاص
 .3 هرامش ،متشه و تسیب
    گنجااسپ نارود رد ناتاسناغفا و ناتاسکاپ ،  دانه طاباور رب نآ ریثثت و دنه هراق هبش رد کیتیلپوردیه ،(5322)تاداس هرهاط ،یلیقع حلاص

 .هجراخ روما ترازو للملا نیب طباور هاگشناد ،یسایس مولع هدکشناد ،یا هقطنم تاعلاطم هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،درس
 ، دورای ره کرتاشم زیربآ ی هضوح هنیهب تیریدم یوگلا ی هئارا و ناتسناغفا و ناریا کیتیلپوردیه تابسانم لیلحت ،(1322)نسح ،ایناردص

 .یمزراوخ هاگشناد ،ایفارغج هدکشناد ،یسایس یایفارغج هورگ ،یرتکد هلاسر
  ییاای فارغج نامزااس ، ره اس هلجم ،تدحو هب یبایتسد یارب زاس دنمناوت لماوع؛مالسا ناهج یسایس یایفارغج ،(5522)ییحی دیس ،یوفص

 .31 هرامش ،عافد ترازو
 .کیتیلوپوئژ همانلصف ،ناریا یکیتیلپوردیه تادیدهت و اه تصرف هب یهاگن ،(5522)نیسح ،یراتخم ،هللااطع ،یدبع
 ، نارایا ی مالاسا ی رواهمج ی جرااخ  تاسایس یارب ییاه سرد :للملا نیب ماون و یزرمارف یاه بآ یسامل ید ،(4322)سابعدیس ،یچقارع

 .هجراخ روما ترازو تاراشتنا
  رد وان  یااه   شراگن همانلاصف ، نارای ا قراش کیتیلپوردیه رب یلیلحت ،(3322)هبوبحم ،ماجرف کین ،نسحدمحم ،یریخ ،هللا تزع ،یتزع

 .22 هرامش ،32 هرود ،یناسنا یایفارغج
 12 هرامش ،یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت ،یدربهار تاعلاطم ،«یلم تینما ا یبآ عبانم نیب نیون تبسن ،(2522)دومحم ،یرگسع
  همانلاصف ، نارایا ی مالاسا ی رواهمج یلم تینما رب یزرم یاه هناخدور کیتیلپوردیه ریثثت ،(3322)ناراکمه و سابع ،یهلا تمعن یمورف

 .2 هرامش ،مجنپ لاس ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن
  هوراگ ، داشرا ی  اسانشراک هامان نایاپ ،قارع و ناریا یسایس طباور رد کچوک باز کیتیلپوردیه تیعضو یسررب ،(1322)میهاربا ،یرداق

 .نارهت ناتسا رون مایپ هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،یسایس مولع
 مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد تاراشتنا ،للملا نیب طباور رد هعزانم یکیتیلپوئژ لماوع ، ،(1322)اضر دمحم ،این ظفاح ،زابیر ،داژن نابرق

 .نارهت تاقیقحت و
 .تمس رشن :نارهت ،مود پاچ ،اهدرکیور و اه هیرون ،للملا نیب طباور ،(1522)یلعلادبع ،ماوق
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 ،ی  نااسنا موالع و  تاایبدا هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(یراکمه ای هعزانم) سرا یزرم دور کیتیلپوردیه ،(2322)ماریاب ،یمیرک
 .دهشم یسودرف هاگشناد ،یسایس یایفارغج هورگ
 یدور ناچیپ یوگلا و یکیژولوفروم تالوحت ،(2322)نسحم ،یفراع یئاضر ،تجح ،عراز یرکاش ،لیفلاوبا ،رفناینهب ،نیورپ ،نایئابرهک

 .2 هرامش ،موس لاس ،یمک یژولوفروموئژ یاه شهوژپ ،rs زا هدافتسا اب دوریره یزرم هناخدور رتسب
 ناریا کیتیلپوردیه تابسانم رد رثام لماوع لیلحت و ییاسانش ،(1322)ایناردص نسح و یناقرز یداه دیس ؛دار ینایواک دارم ؛نیشفا ،یقتم

 (52) 32 هراق هبش تاعلاطم همانلصف ،دوریره زیربآ هضوح رد ناتسناغفا و
 .332 هرامش ،یداصتقا یسایس هلجم ،ناریا رواخ کیتیلپ وردیه زادنا مشچرد نوماه و دنمریه ،(5122)زوریپ ،هداز دهتجم
 .تمس ،یللملا نیب یاهزرم و یزرم یاه تسایس ،(3522)زوریپ ،هدازدهتجم
 هرامش 3322 زییاپ ،3 لاس کیتیلپوئژ همانلصف ،5352 لاس قفا رد بآ نارحب یایفارغج ؛ناریا کیتیلپوردیه ،(3322)نیسح ،یشه یراتخم

2. 
 .یزاریش دایص دبه س دیهش یشهوژپ و یشزومآ زکرم تاراشتنا ،ایسآ برم تینما و کیتیلپوردیه ،(1322)داوج ،یندعم
  هاطبار دو ابهب رد نآ زا هدافتسا و رود زا شجنس کمک هب دنمریه زیربآ هضوح فرب ششوپ حطس دروآرب ،(1322)انیس ،رایس هداز موصعم

 .زیربت هاگشناد ،بآ یسدنهم هورگ ،نارمع یسدنهم هدکشناد ،دشرا یسانشراک نایاپ ،ناتسناغفا و ناریا کیتیلپوردیه
 (2) 5 یناسنا مولع رد دیدج تاقیقحت همانلصف ،قارع و ناریا یدروم ی هعلاطم :کیتیلپوردیه یاه شلاچ ،(1322)فراعدیس ،این یوسوم
 ی  نااسنا هعاسوت همانهام ،(ناریا رد اهزرم هدنیآ هب یدربهار یهاگن) اهزرم رثام لرتنک یاهزادنا مشچ و اه شلاچ ،(1522)دوواد ،یودهم

 .1 هرامش ،سیلپ
 ،2 هرود  ،ااه  تافایهر و  ااه  شلااچ ، تاینما و یزرم یاهرهش یلم شیامه ،یزرم یاه هناخدور و تینما ،بآ ،(2322)تجح ،یدابآ نایم

 .52 هرامش
 .تمسرشن :نارهت ،داژن یزردوگ روپاش همجرت ،ون یبیکرت یایفارغج ،(3122)رتیپ ،تگاه
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