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 هدیکچ
 يا  هفظحالم لباق ياه رفرشيپ يداصتقا هضوح رد و ييارگهقط م ه يمز رد هن رسا يياهنامزاس هلمج زا يااگجاش يراکمه نامزاس
    و هيفسور دف جام نامزافس نيا يلصا وضع ياهروشن اب يداصتقا ظاحل زا صوصخ هب ناريا هن يياهيراکمه ور نيا زا و رسا هتشاد
   رفسا نفيا هلاقم يلصا لاوس وددرگ يقلت ناريا يداصتقا ريعضو دوباب و يداصتقا ياهراشف شهان يارب يهار دجاوت يم ،دراد نيچ
  ؟دوفب دهاوخ هجوگچ نيچ هژيو هب يااگجاش يراکمه نامزاس وضع ياهروشن و ناريا ييارگمه يامجرود ،يلعف دجور هب هجوت اب هن
   عفمج (هما فشسرپ زا هداهتسا اب)يجاديم و يا هجاخباتن عبا م قيرط زا زايج دروم ياههداد ورسا يشياميپ-يهيصوت رضاح شهوژپ  ور
  هفلاقم جياتج ورسا هدش هداهتسا SPSS رازفا مرج رد نيگجايم نومزآ و ياهلمج ود ياه نومزآ زا اههداد ليلحت يارب و دجاهدش يروآ
 و هدش ءاقترا يااگجاش نامزاس وضع ياهروشن و ناريا نايم ييارگمه ياه ه يمز ءاقترا ببس ماجرباسپ ياه ميرحت هن دهديم ناشج
  نيفع رد و دوب دهاوخ راذگريرأت ندعم و يزاسوراد ،يرگشدرگ عيا ص رد ًااصوصخ ماجرباسپ ياه ميرحت ندز رود رد طباور ءاقترا

      يافضعا و نارفيا نافيم کيژتارتفسا عفاف م دوجو و هتشذگ بولطماج طباور ،برغ هب ربسج ناريا يمالسا يروامج يدامتعا يب لاح
 ورسا يااگجاش نامزاس وضع ياهروشن هب ناريا يمالسا يروامج شيارگ ليالد نيرت مام هلمج زا يااگجاش يلصا

 
 ی روقهمج ، یاهگناقش یا قه   یراقکمه نامزاقس ،ییارگمه ،ییارگهقطنم ،ماجرباسپ یاهمیرحت :یدیلک تامیلک
 .ناریا یمالسا
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 همدقم
  و دکنک  یکم هبرجت ار یرامش یب یراتخاس تارییغت یناهج یاه تردت شرتسگ و ذوفن شیازفا ریررت تحت زورما ناهج
     ریررکت تکحت تدکش هکب اه تلود یدااتتا راتخاس و یللملا نیب و یراجت - یدااتتا تتماعت و تالدابت نایم نیا رد
  رکیی   غت لاکح رد ناکنچ مکه و هتشاذگ رس تشپ ار یرایسب تالوحت و تسا هتفرگ رارت یناهج و یا هقطنم یاه تردت
  داکاتتا  یاهدکمایپ نیرت مهم زا زین یا هقطنم و یناهج حطس رد یلم یاهدااتتا ماغدا ،یدااتتا لباقتم یگتسباو .تسا
  تراکجت عی  رکس دکشر و یناهج یاه تردت هب اهروشک دااتتا لباقتم یگتسباو .تسا هعسوت لاح رد یاهروشک زورما
 هب ناهج یاهروشک یارب ار رگیدای لباقت رد و لباقتم یراامه هنیمز ،یللملا نیب تباتر عیرس شرتسگ نمض یناهج
 و یا   هکقطنم یاکه      تردکت  تکخ رکب هعکسوت لاکح رد ی اهروکشک ی وتارتکسا زین دراوم یخرب رد .تسا هدرو  هارمه
 هب لتادح یایتیلپودژ راتخاس رییغت .دش دهاوخ هدرتسگ کیتیلپودژ تارییغت ببس داضت نیا و دریگ یم رارت یللملا نیب
  ن  تکحت یایتی  لپوکدژ تکباتر هک ار یطیحم ،راتخاس رییغت هانیا تسخن ؛دراذگ یم ررا رادیاپ یاه تباتر رب شور ود
  راتخاکس  رکیی غت هکان  مود ؛دنک یم داجیا ابتر شامشک یارب یدیدج یاه تصرف رییغت نیا ،دهد یم رییغت دهد یم  ر
  یاکه هدیدپ نیرت مهم هلمج زا ناریا یا هتسه هدنورپ .دراد یفرگش ررا هبناجدنچ ای هبناجود  باور یخرب رب یایتیلپودژ
  زکی ن ار ناکهج ی اهروکشک رثکا و یناهج یاه تردت هالب ،یا هقطنم یاه تردت اهنت هن هک تسا ناهج ریخا یایتیلپودژ
 ی ارکب ار  یدکیدج نارود ، ماکجرب زا هدحتم تالایا جورخ ،هتشذگ یاه هام یق رد ن  تالوحت لابند هب و دومن ریگرد
 ی   گتفکش  ببکس اکهنت هن ،دیفس  اک ررام یاهدیدهت و اایرم  یاه میرحت تشگزاب و درک زاغ  ناریا تمواح و تلم
 3190 ی کم 0 رد   .دکش اهروکشک ری اکس یسایس و یدااتتا راتخاس و یایتیلپودژ راتخاس رد تارییغت ببس هالب هقطنم
      جورکخ متکعا نمکض ضکمارت دکلانود سپس و دش جراخ کرتشم مادتا عماج همانرب زا اایرم  (1091 تشهبیدرا 31)
  اکب  اکای    رم  هکک درکک ناکشن رقاکخ ،ناریا اب 1+0 هورگ وضع یناهج تردت شش نیب 4091 ریت 90 قفاوت زا نتگنشاو
   هکمانرب قکبق . دکسرب  نارکی ا  رکخم یبلق هاج زا یریگولج یارب دیدج میمات کی هب ات دنک یم هرکاذم دوخ نادحتم
   زا سکپ و ددرکگ یم عطت اه میرحت لوا شخب یدااتتا نالاعف و راجت یارب تصرف و سفنت زور 90 زا سپ وا یمتعا
 ،ی  داکاتتا یاکه  میرکحت  هکی لک لماکش  نارکیا یاه میرحت .دوش یم متعا ناریا رب اه میرحت ینایاپ و مود شخب زور 931
 .دشاب یم یژرنا و تق ،یزاسوردوخ ،ییامیپاوه
 و  هکتفای شی ازکفا  یکسایس -ی راکجت یاه هیداحتا شقن ،ناریا یمتسا یروهمج یاه یوتارتسا و اه تسایس یاتسار رد
  رد ار دوکخ عفانم و هتساوخ یمتسا یروهمج هتشذگ ههد زا تهج نیمه هب و تسا هدرک ادیپ تیمها هتشذگ زا شیب
  و اکه  گکنج ی  اتکسار رد هکک یی  اهروکشک مهکس نایم نیا رد و دنک یم نایب وسمه یاهروشک زا یا هعومجم  وچراچ
  نکی  ا رد .تکسا هدوکب رتشیب اهروشک ریاس زا دنا هدوب یتسینویهص میژر و اایرم  هدحتم تالایا اب یفلتخم یاه یریگرد
 گنج یاراد یرگید و یدااتتا میظع گنج یاراد یای هک درک هراشا زین هیسور روشک و نیچ روشک هب ناوت یم نایم
   هکلمج زا یاهگناکش ی   اهروکشک نامزاکس و اکپورا  هکیداحتا نامزاس ود هراومه .تسا اایرم  اب یایژولوددیا و یسایس
  هکب « ماکجرب»   اکسپ یاکه  میرکحت رد  نارکی  ا راکتفر هزورکما و دنوش یم  وسحم یسایس – یراجت یاه هیداحتا نیرت مهم
 ، اکپورا  هکیداحتا و  نارکیا  ناکیم  هتکشذگ  ککیرات  باور هب هجوت اب و دراد یدایز یگتسباو هیداحتا ود نیا یاه تسایس
  یاکه   میرکحت رد راکبجالاب دسر یم رظن هب اذل ،اپورا هیداحتا هب ناریا ی هنانیبدب هاگن هجیتن رد و اایرم  هب اپورا یایدزن
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  زا رکتارف رای  کسب یاهگناکش نامزاس وضع یاهروشک هب تبسن ناریا یمتسا یروهمج هاگن (1091 ناب  91) ماجرب اسپ
  هکیلع  اکای رم  هدکحتم  تالاکی  ا هکناملاف یاکه  میرکحت لابند هب .ور نیازا و تساهروشک ریاس و اپورا هیداحتا یاهروشک
  وکضع ی اهروکشک اب ناریا  باور ءاقترا و یتینما ،یراجت – یدااتتا تالدابت شیازفا هزورما ،ناریا یمتسا یروهمج
 و  دنکشاب یم ناریا اب یتاکارتشا یاراد هک یا هقطنم ییارگمه ظاحل هب مه و یایژولوددیا ظاحل هب مه یاهگناش نامزاس
   راکشف شهاکک ی ارکب  نارکیا ی متکسا ی  روکهمج هکک دسر یم رظن هب روق نیا ،کیوتارتسا ودژ و رچلاکودژ ظاحل هب مه
 91 زا شی   کب هکک دوکمن هفاضا تسیاب یم هتبلا .دراد یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک هب یرتشیب یاه شیارگ اه میرحت
  یرکیگ  مکشچ شهاک ناریا زا یژرنا و تفن دیرخ اه میرحت  ورش اب و تسا هتسباو زاگ و تفن هب ناریا دااتتا دصرد
  یاکه میرحت تسرهف زا زین ار روشک 3 ،هتفه تشه تدم هب ًالاتتوم اایرم  ،1091 نیدرورف 41 غتبا یق و تسا هتشاد
   نامزاکس وکضع ی اهروکشک  ناکیم رد ، رغ و ناریا نایم یراجت تتماعت عطت متر یلع دوجو نیا اب .دومن ادج ناریا
 ود  دکسر ی   کم رکظن هکب و دنوش یم  وسحم ناریا یراجت یاکرش نیرت گرزب هلمج زا نیچ و هیسور اهنت زین یاهگناش
  لکی  لد هکب هکتب   لا و درکب دکنهاوخ ماجرباکسپ رد  نارکی ا یاکه میرحت زا ار زایتما و دوس نیرتشیب زین هیسور و نیچ روشک
 ی ور رکب ، ناتکسبرع و  یتکسینویهص  مکیژر  رکیظن ناریا نانمشد هب یاهگناش نامزاس رگید یاهروشک زا یخرب یایدزن
 ی اهروکشک زا  ناوکت یم هیرظن کی قبق رب هتبلا ،دومنزاب یا هویو یاه  اسح ناوت یمن یاهگناش وضع یاهروشک یقبام
 تازایتما نیرت مهم زا دناوت یم دوخ نیا هک دومن هدافتسا اه میرحت ندز رود تهج رد ناتستازت ریظن نامزاس نیا مانمگ
  رکیگ مشچ تاریررت تسا ملسم هک یزیچ ن  اما ؛دشاب ماجرباسپ یاه میرحت رد اهروشک نیا و ناریا نایم  باور ءاقترا
 کش نودب دنور نیا همادا هک دوب دهاوخ ناریا یمتسا یروهمج یلم تینما و دااتتا رب اایرم  ماجرباسپ یاه میرحت
 ور نی     کمه زا .تخادکنا دکهاوخ رکطخ هکب زین ار یلم دااتتا و تخاس دهاوخ هجاوم یدج یشلاچ اب ار ناریا دااتتا
  و یاهگناکش نامزاس وضع یاهروشک و ناریا نایم یدااتتا یاه یراامه نایم  باور تخانش لابند هب رضاح شهووپ
 ی       کسررب ادکتبا شهووکپ ماکجنا زا  دکه .تکسا ماجرباکسپ ی اکه   میرکحت زا سکپ  ی ارکش رد ناریا یدااتتا تیعضو
 و یا  هکقطنم  یاکه  یکی ارگمه اتکسار نیمه رد هک تسا یاهگناش نامزاس یاهروشک و ناریا نایم یدااتتا یاه لیسناتپ
  نیکی  عت هکب رکضاح  قکیقحت رد رگید یوس زا .دراد یراانا لباتریغ شقن یدااتتا  باور درالمع دوبهب رد یایتیلپودژ
 و ، دکش دهاوخ هتخادرپ ماجرباسپ یاه میرحت رد یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک هب ناریا هویو هاگن لماوع نیرت مهم
 و نی کچ  رکی   ظن یاهگناکش نامزاکس گرزکب تردت ود یارب ماجرباسپ یاه میرحت زا لصاح تازایتما زین رگید شخب رد
  رکی خا یاکه   میرکحت هکب  هکجوت اب لاح .تفرگ دهاوخ رارت یرگن هدنی  و لیلحت دروم ناریا یمتسا یروهمج و هیسور
  تکسا نیا یلصا شسرپ ،ناریا مولظم تلم هیلع خیرات یاه میرحت نیرت نیگنس عضو و ماجرباسپ اایرم  هدحتم تالایا
  نارکی ا یاکه یراامه شیازفا و دشاب یم یدراوم هچ لماش یاهگناش وضع یاهروشک اب ناریا یراامه یاه لیسناتپ هک
    دکهاوخ دوکجو هکب  اکه می رکحت راشف شهاک تهج رد ناریا یارب ار یتازایتما هچ یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک اب
 ؟درو 
 يرظن دركيور
 . دکندرک ی کم یوریپ سب اه شرگن زا للملا نیب تسایس لیلحت رد تسایس ملع نارگشهووپ ًالاتدمع 9001 ههد زا لبت ات
 زا ی کخرب هد کی    قع هکب .دکنراد رارکت شنککرد رگیدای اب شزیتس رب ینتبم هطبار کی رد ناهج یاهروشک هاگدید نیا زا
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 ز کین ی   کخرب .تکسا هداد رارکت رگی دکای ربارب رد ار اه ن  اه ناسنا ییوجدوس و یهاوخدوخ  باور تشرس ،نایارگ عتاو
 شی  ازکفا ناکهج رد ی کسایس  یاهدکحاو ه کیلک  ده نیاربانب ؛دنا هداد رارت هجوتدروم للملا نیب ماظن رد ار جرم و جره
  هکک  دکم  دوجو هب للملا نیب  باور رد دیدج یاه هیرظن جیردت هب دعب هب 9001 ههد زا یلو .تسا هدیدرگ یقلت تردت
 رد  هکنایارگ  عکتاو تای کضرف زا  تاکقابترا و  یکیارگمه  یاکه  هکیرظن نارادفرق .داد رارت ریررت تحت ار یتنس یاه هاگدید
  هکب ار شزی   تکس و گکنج اکه ن  .(0191 ،ی یالوکک)دندش ا دج للملا نیب  باور و اه ناسنا زیم  هزیتس تشرس صواخ
 دروم رد چیود لراک تایرظن هنیمز نیا رد .دنتسناد دودرم للملا نیب ماظن و اه ناسنا یاه تیلاعف ساسا و روحم ناونع
  یاکه  هکیرظن ، شناراکامه و چ کیود یایتنربی کس  تکفای هر زا هتکشذگ .دشاب یم هجوت لبات یسایس عماوج لباقتم  باور
   .تخاکس حرکطم للملا نیب ماظن رد یسایس یاهدحاو  باور زا ار یدیدج یاه لیلحت ییارگ درکراکون و ییارگدرکراک
 رد . دکندرک  هکدارا  لکلملا نیب  باور لیلحت یارب ار یدیدج یاه  وچراچ ییارگمه یاه هیرظن ناراداوه 9101 ههد زا
   هکجوت ساکسا و تفرگ رارت هجوت دروم یناسنا عماوج ینف-یدااتتا- یعامتجا یاه تیلاعف نایارگدرکراک یاه هیرظن
 ی اکه   هکصرع رد یکللملا  نیکب  یاکه ی راکامه شرتسگ هاگدید نیا زا .دیدرگ عتاو یناسنا یاه شنک زا هنوگ نیارب اه ن 
 نا کیم رد  شامکشک   و شنکت شهاکک و ی کسایس  یاکه ی راوکشد لح یارب یساسا و یرورض طرش ،یسایسریغ ًالالوصا
    و لداکسم لکح یارکب  اکه تلود نوزفا زور تیافک مدع ،اه هیرظن نیا یلصا زت (0191 ،ییالوک) .دیدرگ یقلت اهروشک
   .تکسا هدرکک اد کیپ هعسوت یلم یاهروشک نیمزرس یاهزرم زا رتارف ناسنا یاهزاین اریز ،تسا یناسنا هعماج تتاشم
 ین    اکهج هکعماج رکب ار یدوکمع تامی کسقت زا  یکی ا هلکسلس یلم یاه تلود ماظن ،یدرکراک یاه هیرظن ناراداوه رظن هب
 زا هد کی رب و ککفنم ی اکه  شکخب   هکب ناکهج ،رظنم نیا زا تسا هداد ارت دیدهت دروم ار یناهج تدحو هک هدرک لیمحت
  هکعماج رد  زاکبری د زا رکافت ن کیا  هکتبلا .دنتسه ناوتان یرشب هعماج تتاشم و لداسم لح زا هک هدش میسقت رگیدای
 یلو تسا ریذپ نااما یللملا نیب نویساردف کی داجیا قیرق زا اهنت یناهج تینما و حلص ققحت هک هتشاد دوجو یرشب
  راکبطنا  مکسیلایرپما  دراوکم یخی  راکت  راکجت تشابنا ،الاچوپ دلناد « یلم داحتا » قیرق زا یگچراپای اب رتشیب هتفگ هب
 ی هجوکت لبات دشر ییارگمه یاه هیرظن مود یناهج گنج زا لبت ات بیترت نیا هب .یا هقطنم زیم  حلص ییارگمه ات دراد
  فلاکخم ی کسایس ی اکه    هورگراکک لکصاح ًالاکساسا یا هقطنم ییارگمه هب طوبرم یاه حرق 0401 لاس زا لبت ات .تشادن
  ناوکت یم ییارگمه یاه هیرظن یسررب رد .دنتسناد یم اهروشک نایم رد شزیتس لماع ار اه ن  هک دوب اه تلود تیمکاح
 یاه هیرظن ناوریپ ای نایارگ ترثک ،نایارگدرکراک ون ،نایارگدرکراک ،نایارگ لاردف .تخادرپ فلتخم یاه یدنب میسقت هب
  یکیارگمه نیزاغ  لحارم هب نایارگدرکراکون و نایارگدرکراک هک یلاح رد .دنشاب یم هجوت لبات هنیمز نیا رد تاقابترا
 .(0191 ،ییالوک)دنا هتخادرپ ییارگمه ییاهن هلحرم هب نایارگ لاردف ،دنراد هجوت یا هقطنم
  یکیارگ   هکقطنم :درکک می کسقت  هتکسد ود هب ار ن  ناوت یم اما دریگ رارت قفاوت دروم دیاب ییارگ هقطنم هژاو فیرعت هچرگ
  هناتکسود ی کشی اتس عکتاو رد ی کشزرا ییارگ هقطنم .(10 :1391 ،رگزرب)تسایس رب ینتبم ییارگ هقطنم و شزرا رب ینتبم
 ظفح ،داجیا یشزرا ییارگ هقطنم  ده .دنک یم حرطم ار نشور و رااش   ادها و اه شزرا ،دیاقع زا یبیکرت هک تسا
   هباکشم عباکنم و د کیاقع  اکب ینارگی    زاکب بکناج زا و تکسا هکقطنم رد هعسوت و حلص ،هافر ،تینما دعاوت رد یرگنزاب و
 یسایس ییارگ هقطنم .دنیامن یهدنامزاس یاخشم یا هقطنم یاضف رد ار دوخ  باور و اه تیلاعف ات دوش یم تساوخرد
  یداکاتتا و ی کسای   س رکظن زا و راوکج مکه ییایفارغج رظن زا هک دراد هراشا تیمکاح بحاص یاهروشک زا یهورگ هب
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   روکما رد کرتکشم  تاکبی  ترت و عماکج قکفاوت لابند هب و دنراد مه اب یددعتم کرتشم یاه یگویو ،دنتسه مه هب هتسباو
 ن کی  ا تکحت دوکخ نا کیم   کباور  ماکظ  ن لرکتنک و یدرکف عفانم تیوقت ساسا رب یراامه تسایس و تتیامت ،یا هقطنم
   ن  رد هکک تکسا یا هکطبار  یکیارگمه ،للملا نیب تسایس رد یلک روق هب (990 ،0191 ،هداز فیس) .دنتسه  وچراچ
 ن کیا  راذکگ  هکیاپ ردپ ناونع تسا هتفرگ لاش یدیدج بلات رد یسایس یاهدحاو و نارگیزاب .«1ساه تسنرا» هب راتفر
 :دنک یم فیرعت نینچ نیا ار ییارگمه یروئت
  یاکه   تکیلاعف و تاراکظتنا ، یراداکفو  هکم دنوش یم دعاقتم فلتخم روشک دنچ یسایس ناربهر ن  هلیسو هب هک یدنور
 یار و ی نوناکت تارا کیتخا ی کضاقتم ا کی ی نوناکت تارا کیتخا یاراد شی اکهداهن هک یدیدج زکرم تمس هب ار ناش یسایس
 ن  ی    کق هکک تکسا یدکنور  یکیارگمه «0  نتپاکک نو کتروم» ف کی  رعت رکب اکنب  .دکنهد روس دشاب روشک تلم تارایتخا
  هکب ندی    کسر هکب رداکت هکک (9091 ،ینادرمیلع و یسابع)دنهد یم لیاشت ار یکرتشم  وچراچ کی ،ازجم یاه تسایس
 ف کیرعت  هکنوگ  نکیا ار ییارگمه ،ساه فیرعت زا هدافتسا اب9 گربدنیل نوئل .دنشاب یم کرتشم یسایس تامادتا و  ادها
 :دنکیم
 نای کلو ی کلخاد  یاکه  تکسایس ظفح اب یجراخ یربهر کی ندرو  تسد هب یارب اه تلم ن  بجوم هب هک یدنور -1
  یدکنور -0 .(0391 ،یمیرک)دنهاک یم شیوخ رادتتا زا هناگود یاه قفاوت یرارترب توع رد رگیدای هب هتسباو روق هب
  یریکاب)دننک یم لقتنم دیدج زکرم کی هب ار دوخ یسایس یاه تیلاعف و تاراظتنا یسایس نارگیزاب ،ن  بجوم هب هک
   وکضوم کی هن تسا قح و یگشیمه  وضوم کی ییارگمه هک دنک یم نایب زین چیود لراک .(91 :1091 ،ناراامه و
  یاکج هب زیم  تملاسم هار زا ار ناشتافتتخا مدرم ن  رد هک یطیارش ناونع هب ار ییارگمه یو .صاخ نامز هب طوبرم
  ناوکت ی  کم الاکب فی راکعت هب هجوت اب و یلک روق هب (41 :1091 ،ناراامه و یریاب)دنک یم یبایزرا ،دننک یم لح گنج
 ی  هاکگ  اکب و لماک تیاضر و لیم هب انب مکاح و لقتسم یاه تلود ن  رد هک تسا یتلاح ای تیعضو ییارگمه :تفگ
  تکقفاوم لصا اپورا هیداحتا رد .دنزادرپ یم اضعا رگید اب ییارگ مه هب ن  رب بترتم لباقتم روقح و تادهعت موهفم زا
 رب ارگمه تیعضو داجیا نینچمه .دشاب یم ییاپورا هعماج یتوقح تاررقم تیاعر هب وضع یاهروشک شریذپ نویدم
  یکیارگمه» ناینب .تسین حرطم ن  رد ییارگمه لیاشت یارب روز لامعا و تسا زیم  حلص  باور و رقاخ تیاضر هیاپ
    ناکمر  اکب لوکاح  هکنیمز یا  هکقطنم  هدکنهددنویپ لماوع جیسب اب دیاب هک دراد رارت رافت زرق نیا رب یروئت « یا هقطنم
 زا   دکعب دکشاب  یکم  لکلملا نی  کب  کباور رد روهف ون یاه یروئت زا یای هک یروئت نیا .تخاس مهارف ار «مسیلاسروینوی»
 .دیدرگ حرطم دنور نیا ندرک کیروئت و یبرغ ییاپورا یاهروشک ییارگمه دنور حیضوت روظنم هب مود یناهج گنج
 و ی کسایس ، یداکاتتا ،ی عاکمتجا ی اکه  نامزاکس ن  رد هک دهد حیضوت ار یطیارش دهاوخ یم تقیقح رد حتطصا نیا
  متکسیس  اکب   دوکخ  کباور نیزگی اکج ار یدیدج متسیس هک دنوش کیدزن مه هب یردت هب دنراد دات فلتخم یاه ماظن
 .(43 :9091 ،دنمک رذ )دنیامنب یلبت

                                                           
1.Ernst Haas 
2 Morton Kaplan 
3 leon lindberg 
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 .(473 :5831 ،اين ظفاح):عبنم .یيارگمه دنيآرف :1 رادومن

 ياهگناش ياهيراكمه نامزاس و ناريا طباور
  هکک  دوکخ  ده نیرت مهم هب تسا هتسناوت نامزاس نیا هک دهدیم ناشن یاهگناش یراامه نامزاس درالمع و یسررب
  ناکمز زا  ًالاکبی رقت هکک ارچ .دناشوپب لمع هماج تسا کرتشم یاهزرم رد اضعا نیب یزاسدامتعا و تابر ،تینما یرارترب
 ن کیا  رکگید یوس زا .تسا هتشادن دوجو اهروشک نیا کرتشم یاهزرم رد یصاخ لاشم دعب هب نامیپ نیا یریگ لاش
 تیری دکم و  لداکسم ییورا کی ور یارکب ییالاب ویتسرپ زا هقطنم تالداعم رد لاعف یا هقطنم نامزاس کی ناونع هب نامزاس
 نی  کمه رد .دکشاب  هتکشاد  لکلملا نی کب و یا هقطنم لداسم رب یا هظحتم لبات ریررت دناوت یم هک هدیدرگ رادروخرب اه نارحب
  اکب 0990  لاکس رد . تکسا تکرح رد ایس  رد تردت کولب کی تخاس یوس هب یا هقطنم داهن کی زا نامزاس نیا اتسار
  زا دوکخ  یاکهوری ن جورکخ یارب ار یا هدش یدنب نامز همانرب ات تساوخ اایرم  زا نامزاس ،ناتسناغفا رد  اضوا تیبثت
    متکعا داکب  ناکخ هاگیاپ رد رقتسم ییاایرم  یاهورین هب ناتسابزا تلود لاس نیمه رد .دهد هدارا هنایم یایس  هقطنم
  نامزاکس ن کیا  یکتینما و یسایس داعبا رد هک یرگید  وضوم .دنیامن کرت ار روشک نیا دنراد تصرف هام شش هک دومن
  درکایور  رد هکجوت لبات هتان .دوب 0001 لاس رد مسیرورت دض زکرم کی داجیا یارب اضعا میمات تسا تیمها لبات
  ناکمز  رد و ربماتپکس 11  تتکمح زا شی  کپ  وکضوم نیا هب نامزاس یاضعا هجوت هک تسا ن  نامزاس یتسیرورت دض
 رد  مکسیرورت  اکب هز  راکبم یارکب 0990 لاس رد هک یشیامزر رد .دشاب یم  رغ یربهر هب هدعاقلا یاه هیاپ نتفرگ جضن
 تکراشم ورین 9991 دیدرگ رازگرب نیچ  رغ لامش رد گنایک نیس راتخمدوخ هقطنم رد گنیتیا رهش و یترش یامل 
 .تفرگ ماجنا هقطنم رد مسیرورت اب هزرابم تهج رد اضعا تکرش اب یاهبناج دنچ رونام زین 9990 لاس رد .تشاد
  هکنی مز رد یراکامه  هکمانرب و بیوات یللملا نیب یتاعتقا تینما اب یا هطبار رد یا هنایب یاهگناش رد زین 1990 ندوژ 
  یارزو تکسشن رد .دی کسر  اکضما هب 0990 – 1990 لاس رد ییارگ طارفا و یبلق – اضما هب هیزجت ،مسیرورت اب هزرابم
 لاروا هقطنم رد 1990 لاس رد اضعا تکرش اب مسیرورت اب هلباقم  ده اب یماظن رونام یرازگرب وضع یاهروشک  افد
  زور یاهگناکش ی   راکامه نامزاکس وکضع ی  اهروکشک نارکس یی  مه درگ نیمهدزای .دیسر اضما بیوات هب زین هیسور
  نامروکشک  یروکهمج سیدر .دش زاغ  ،ناتستازت تختیاپ ،هناتس  رهش رد (1190 ندوژ 01)9091 دادرخ 00 هبنشراهچ
  و تکسا یا هقطنم مهم یاه نامیپ زا یاهگناش یاه یراامه نامزاس :تفگ ناراگنربخ هب هاگدورف رد رفس نی ا زا شیپ
 ی  روکهمج :دوزکفا یو . دوکش ی کم رتش یب یا هقطنم یاه نامیپ و اه یراامه تیمها زورره یناهج تالوحت هب هجوت اب
 ی اکه ستجا رد روضح اب هک دور یم رامش هب یا هقطنم یاه یراامه رد راذگریررت و یلصا یاهروشک زا ناریا یمتسا
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 ی    راکک مکه ندوکب راذکگریررت یارب ار یبسانم یگنهامه و دشاب اه ستجا  ادها هب هدننک کمک مه دناوت یم یا هقطنم
 .درک تاتتم داون یدمحا رتکد اب ستجا نیا هیشاح رد  دودم .دنک داجیا یا هقطنم

 
 ياهگناش ياهيراكمه نامزاس وضع ياهروشک :1 هشقن

 /http://www.geo-ref.net :عبنم

 و یی اذکغ  تکینما  هکب    طوکبرم لداکسم .دوکب رادروخرب روشک ود ره یارب یا هویو تیمها زا رادید نیا نارفان هتفگ هب 
 و مداد یاضعا لوبت یارب ینونات رااهار یسررب نینچمه و یزرواشک و یتعنص یاه یراامه و مسیروت دشر ،یژرنا
  هعکسوت و ا کی  حا هکک تکسا  هکتفای  رد هکبرجت هکب نار کیا ىجراخ تسایس .دراد رارت هناتس  ستجا راک روتسد رد دیدج
 ن  تا کیح  زا هکهد ک کی      دودکح هکک ىنامزاکس .تکسا هزاکت تارااتبا و اه هشیدنا ورگ رد ىاهگناش دننام ییاه نامزاس
 ن کیا ت کیعتوم  ىکسایس و ىدااتتا تهج ود زا اه شلاچ نیا .تسا هتفرگ رارت شلاچ زا رپ ىیاضف رد نونکا درذگ یم
   دکعب ود رکه  هدکنریگرب رد ىاهگنا کش   لوکحت ىارکب نار کیا یا  هدنکشیدنا اتسار نیمه رد .دناشک یم شلاچ هب ار نامزاس
  ىکسای  س کرتکشم هکتی مک هکک ن کیا لوا درک هدارا نشور داهنشیپ ود نارهت ،ىسایس هزوح رد .تسا ىسایس و ىدااتتا
 ى کی ارگمه ىاکنب گنس عتاو رد هتیمک نیا هک دریگب لاش یسایس یاه هاگدید ندش رت کیدزن  ده اب اضعا نیب ىمداد
  رکتکد هد کیا ن کیا حی رکشت رد . درکک  دکهاوخ  یراذکگ  هکیاپ یا هقطنم تاشتانم و اه نارحب رد ار نامزاس وضع یاه تردت
   هکقطنم رد دوکخ ک کیمونوکاودژ و ک کیتی لپودژ هاکگ ی اکج هب هجوت اب ناریا ىمتسا ىروهمج :درک حیرات داون یدمحا
  ار دوکخ  یاکه ی راکامه ات دراد ىگدام  دوخ ىسایس و ىگنهرف ،ىدااتتا یاه یدنمناوت و اه تیفرف رب هیات اب هویو هب
  داکهن ک کی سیسرت انامه نارهت مود داهنشیپ .دشخب قیمعت و شرتسگ وضع ىاهروشک و ىاهگناش ىراامه نامزاس اب
  داکهن ن کیا زیچ ره زا لبت .تشاد دهاوخ رایسب یاهدرکراک ىداهن نینچ کش نودب .تسا تافتتخا عفر ىارب ىرواد
  ىدکعب هلهو رد .تسا هقطنم رد حلص ىرارترب ىارب ىاهگناش هداوناخ ىوزر  ققحت ىارب ىلمع راکوزاس کی ىرواد
 نار کیا  یاکه  داهنکشیپ رگید لاف .درک دهاوخ دودسم ىجراخ یاه تردت و نارگیزاب هلخادم ىارب ار هار ىداهن نینچ
   هکک ىداکاتتا ىالاب تردت دوجو اب هک تسا نیا تیعتاو .تسا ىراجت و ىدااتتا یاه یراامه شرتسگ هب  وطعم
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 ه کتفرگ شی  کپ هبنکشود  ستکجا   رد رکضاح ىاکه تلود بلغا ىدااتتا ماظن هک ىدشر گنه  و دراد ىاهگناش ىاضعا
  وکضع یاه تردت نایم تراجت شدرگ .تسین ریگمشچ نامزاس نیا نورد تادوارم و اه یراک مه زارت زونه اما تسا
 ىاهگناش زا ریغ ىیاهروشک اب اه ن  تادوارم بلاغ نزو هان  ای تسا هبناجود تروص هب ای ىاهگناش مداد ریغ و مداد
   .تسا

 
 ياهگناش يراكمه نامزاس وضع ياهروشک یيايفارغج تيعقوم :2 هشقن
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 شی کپ زا ریزگان دریگ رااب هقطنم ىیافواش ریسم رد ار اضعا ىدااتتا لیسناتپ هان  ىارب ىاهگناش نامزاس انبم نیا رب
 ،    ىداکاتتا تالداکبم هکک تکسا ن کیا نامروشک روهمج سیدر هاگن زا ون یاه هار نیا زا ىای .تسا هزات یاه هار نتفرگ
  اهروکشک ن کی  ا دوکخ رد ج کیار ی اکهزرا  اکب     ىاهگناکش ىراکامه نامزاکس وکضع ىاهروشک نیب ىلام و ىلوپ ،ىراجت
 رد هد کیا نیا هجیتن .دوش نییعت ىدااتتا نقتم ىاهرایعم بسح اهروشک نیا رد زرا ىربارب یاه  رن و دوش ىهدناماس
  هکب ندی    کشخب تاکبر و راکبتعا ىدکعب هلهو رد و تسا رالد هطلس زا ىزکرم ىایس  ىلواحم کت ًالابلاغ ىیاهر لوا ماگ
  زا ىکشخب  تکسا ری زگاکن ی  داکاتتا لوکحت ریسم رد ىاهگناش نامزاس .دوش یم  وسحم هقطنم ىاهروشک لوپ شزرا
 ى کیارگمه  ىهدنامزاکس رد ه کک   ىدکتمم قباوکس لیلد هب نارهت .دننک هدایپ ار یا هقطنم یاه نامزاس رگید قفوم  راجت
  هکک ىلابقتسا اب .درک هدارا هبنشود ستجا هب ار ىاهگناش ىراامه نامزاس کناب داجیا هدیا هنیمز نیا رد دراد یا هقطنم
    ار اکپ وکن داکهن ن کیا رد ریگمشچ لوحت حرق ىاهگناش هدنی  ستجا هک دور یم دیما تفرگ تروص اهداهنشیپ نیا زا
  .دکننک ی کم  لاکبند       ار ن  نارکگن ىهاکگن اکب نوکنکا  رکغ رد ىاهگناکش ىراجت و ىسایس ىابتر هک ىحرق .دنک لابند
 در  وکم رفاکن ی  اکضعا ناوکنع   هکب ناتکسکاپ و دنه هارمه هب (4391) 0990 لاس رد هک ینامز زا ناریا یمتس ا یروهمج
  تکسایس     ًالالوکصا .تکسا هتکشاد نامزاکس ن کیا هب یاخشم درک یور ،تفرگ رارت یاهگناش یراک مه نامزاس شریذپ
  تواکفت اما ،تسا هدوب یراک مه هعسوت یاهگناش نوچمه یا هقطنم یاهداهن ربارب رد ناریا یمتسا یروهمج یجراخ
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 ی لکصا یاضعا ناونع هب هیسور و نیچ روشک ود روضح ،دراد رگید یا هقطنم یاهداهن رگید اب نامزاس نیا هک یا هدمع
 ،نار کیا ی متکسا ی  روکهمج هارکمه هنب یا هقطنم رگید یاهروشک زین و روشک ود نیا هبناج همه روضح عتاو رد .تسا
  هکنیمز ن کیا رد . دزاکس ی   کم هداکم  یکللملا  نیکب و یا  هکقطنم د کی دج تاکبی ترت داکجیا یارب ار نامزاس نیا ناتسکاپ و دنه
 ت کیمها زور  رکه یا  هکقطنم  یاکه  ناکمیپ ،یللملا نیب تالوحت هب هج وت درک متعا ناتستازت هب رفس زا شیپ داون یدمحا
  رتکشیب ی راذکگریررت ی ارکب ار ییاهداهنشیپ و اهوگو تفگ هقطنم رد راذگریررت یروشک ناونع هب ناریا و دبای یم یرتشیب
  رد تکراکشم ی  ارکب شتکت و لاعف روضح هک دسر یم رظن هب نیاربانب دننک یم حرطم یللملا نیب تالداعم رد نامیپ نیا
  تردکت ک کی  ناوکنع هب ناریا یمتسا یروهمج یللملا نیب شقن هب دناوت یم نامزاس نیا یت  یاهدنور یزاس  وچراچ
   رد هکک تکسا ی دکنیارف ، دزاکس ی کم ت کیمها  اکب نار کیا ی ارکب ار یاهگناش نامزاس هچن  تیاهن رد .دنک کمک یا هقطنم
 ی  داکعبا اکب یا  هکقطنم روشک کی ناونع هب ناریا یمتس ا یروهمج و تسا یریگ لاش لاح رد ،نامزاس نیا  وچراچ
  هکب ،ی دکنیارف نی کنچ ت کی   وقت اکب سپکس و تکراکشم اب ادتبا دناوت یم (یللملا نیب یریذپریررت و یراذگریررت) یللملا نیب
 و نار کی  ا تاکعلاطم زککرم سی کدر و یمتسا یاروش سلجم هدنیامن ،ییانس یدهم رتکد .دنک کمک نامزاس نیا  ادها
 ن کی  ا رد لوا هلئکسم .تکسا ت کی  مها زداکح تکهج هس زا ستجا نیا رد ام روهمج سیدر روضح ؛تسا دقتعم ایساروا
 ، دراد نامزاکس ن کیا رد نار کیا هک یرفان تیوضع و یاهگناش یاه یراامه نامزاس اب ناریا یراک مه هلئسم صواخ
  اکب ن  زا ی  ناکمز هکک  نامزاکس نیا تیوقت یلاش هب و نامزاس نیا اب ناریا یاه یراامه تیوقت هک ینعم نیا هب .تسا
  .تسا رفس نیا مهم  ادها زا یای ،دش هدرب مان یترش یوتان ناونع
 ی کتی نما هزوکح کی روق نیمه و یخیرات ،یدااتتا ،یگنهرف هزوح کی دناوت یم نامزاس نیا هزوح و یاهگناش هزوح
  روکضح مود  دکعب   .دوکش ناکهج رد  هزوکح نیا تیوقت هب رجنم دناوت یم نامزاس نیا تیوقت ،نیا رب هوتع .دوش یقلت
  هتکشاد هیسور روهمج سیدر ، ودودم یات  اب داون یدمحا یات  تسا رارت تسا یرادید ستجا نیا رد روهمج سیدر
  لکاف نیا زاغ  یاه هناشن .تسا هیسور و ناریا  باور رد یدیدج لاف زاغ  هناتس  رادید نیا منک یم نامگ نم .دشاب
 هی کسور یجراخ تسایس رد یدیدج  یارش ًالتصا هک تفگ ناوت یم و درک هدهاشم ریخا یاه هتفه رد ناوت یم ار دیدج
 هی کسور یارب هتبلا هک تسا ناریا اب هطبار هب ددجم هجوت و ناریا اب  باور تیوقت ن  زا یشخب هک تسا روهف لاح رد
  تکسای س هزوکح رد  ودو دکم ی اکت  و داون یدمحا یات  رادید نیاربانب ؛دراد یجراخ و یلخاد فلتخم لماوع و للع
 ن  رد  روکهمج سی کدر     روکضح ن  عکبت هکب و ستکجا نیا تیمها ثعاب هک یموس دعب .تسا تیمها زداح ام یجراخ
  اکایرما ،ناتسناغفا و رارع رد تایلمع  تخرب هچرگا .تسا اقیرفا لامش و هنایمرواخ رد یا هقطنم تالوحت ،دونش یم
  هکب ی کبیل تا کیلمع ی ارکب یبرع یاهروشک و هقطنم یاهروشک زا یتحار یرتشیب یاهروش ک هک دنا هدرک شتت وتان و
 زا یای یبیل رد تایلمع لاش نیا مه زونه هک منک یم راف نم اما ؛دننک توعد یراامه هب و دننک بلج دوخ تمس
  هکبناج ک کی اب تفلاخم یاهگناش یراک مه نامزاس تیهام هک تسا یلاح رد نیا و تسا ییارگ هب ناج کی قیداام
 زا جراخ یاهرازبا هب تبسن یموب یاهرازبا اب یعمج تینما نیمرت حیجرت و یبطت دنچ ناهج تمس هب تکرح ،ییارگ
 ، دکنه ،نار کیا ،هی کسور ،نی کچ  دکننام یی  اهروکشک نارکبهر و روهمج یاسور تارکاذم نیاربانب ؛تسا یموبریغ و هقطنم
  رادروکخرب یا هویو تیمها زا  یارش نیا رد تسا نایرج رد یراج یاهزور رد هک اهروشک نیا و ناتستازت و ناتسکاپ
 زا  یکای ،      ررکش هکب هاکگن .تکسا وجتکسج لکبات نار کی ا ررکش هب هاگن تسایس رد یاهگناش نامزاس هب نتسویپ .تسا
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  نامزاکس رد نار کی ا شکقن  یاکفی  ا یارکب ار هار هکک  تکسا ناریا یمتسا یروهمج یجراخ تسایس دیدج یاه یوتارتسا
 یا   هکقطنم یاکه یراامه هب هجوت مهن تلود ندم  راک رس رب نامز زا ررش هب هاگن تسایس .تسا هدرک ایهم یاهگناش
     ندرکک وکس مکه .تکسا هتفرگ رارت هجوت دروم ررش هب هاگن تسایس بلات و هتفای شیازفا ررش یاهروشک اب هویو هب
         نکیا یلکصا یاکنبم یداکاتتا یاکهدادرارت  رکق و یکسایس ناتکسود قباطت قیرق زا روشک یسایس و یدااتتا عفانم
  .تکسا هدومن عیرست ار درایور نیا یریگ لاش زین یا هتسه هدنورپ دروم رد اایرم  و  رغ تادیدهت و تسا درایور
  یاکه ی راکامه ت کی   وقت لاکبند هکب هکالب ،دوش یمن هصتخ هبناج ود  باور رد  قف مهن تلود ررش هب هاگن تسایس

 و  یکسای   س  رکص یراکامه تکفگ دیاب عتاو رد .تسا هتفرگ لاش یدااتتا عفانم یانبم رب هک تسا روشک یا هقطنم
  هدکنی   هدکننک نیمضت دناوت یم یراامه یارب یدااتتا رتسب هالب دشاب یراامه ی هدنی  هدننک نیمضت دناوت یمن یتینما
   .(0391 ،راطع خیش) ددرگ فلتخم یاهروشک اب هبناج ود و یا هقطنم  باور
  یکعیبق  لکماوع رد یایتی لپوکدژ ت کی عتاو .دوکمن ری کسفت ناوت یم زین یایتیلپودژ یاه بلات رد ار ررش هب هاگن تسایس
   تتکدا  و ذاکختا یارب یروشک ره یلم تردت یاه صخاش زا یای ناونع هب کیتیلپودژ .تسا رادیاپ و تبار ،یجراخ
 دادملت اهروشک یجراخ تسایس ءاقترا ثحب رد رررم لماوع هلمج زا کیتیلپودژ یاه تیبولطم عتاو رد .دوش یم یقلت
  یرررکم  شکقن و ت کیلبات زا  دکنناوت ی کم یی اهروکشک ،کیوتارتسا یاه هصرع رد بیترت نیا هب .(نیشیپ ،یبارت) دوش یم
 ن کیا زا  یرکیگ  هرکهب   هکب رداکت  رکگی  د یوکس زا و هدوکب یایتیلپودژ یاه یدنمناوت یاراد وس کی زا هک دنشاب رادروخرب
 ، طاکبترا ن کیا رد . دکنهد ی کم  رارکت اهروشک یور ارف ار ییاه شلاچ و اه تصرف کیتیلپودژ یاه هعسوت .دنشاب اه تیلبات
    اکب هکک دکنا  هداد رارکت رما نیا رب ار دوخ ترف ،اهروشک نیا .دننک یم کیتیلپودژ یاه  تتدا داجیا هب تردابم اهروشک
   اکب هکک  یرکگی  د یاهروکشک هکب ور  نکیازا ؛دنتسین کیوتارتسا  ادها نیمرت هب ردات ییاهنت هب دوخ یاه یدنمناوت زیهجت
 . دنراپکس ی   کم یتادکهعت اکه  ن  هکب و هدرک هیات ،دنتسه میهس  ادها نامه رد ای دنتسه وربور یهباشم یجراخ لداسم
 و  یکسای س  کباور زا ید کیدج  لاکش     روکهف هکب رکجنم یترکش یای کس  و ایساروا ی هزوح یاهروشک اب اایرم  تباتر
 کیتیلپودژ و رچلاکودژ دعاوت ساسا رب ار دوخ راتفر زین اهروشک نیا .تسا هدیدرگ نیچ و هیسور اب ناریا کیوتارتسا
  لاکش ، ی   ارکش ن  رد دکنک هکبلغ نار کیا کی   وتارتکسا تکمواقم رکب اایرم  رگا هک دنا فتاو رما نیا رب و دننک یم میظنت
 نار کی  ا هکک تکفرگ  هکجیتن  ناوکت ی کم اذل .دش دهاوخ لصاح هدشدای یاهروشک و  رغ نیب تراعت  باور زا یدیدج
 رد ،یایتی لپوکدژ  یاهراتکسی ا زا کرتکشم تاروات .(0391 ،راطع خیش)دنک افیا ار ارگ لداعت لداح هقطنم شقن دناوت یم
 زا  یادکج هتبلا .دوش یم دادملت اهروشک یا هقطنم یاهداحتا رشنم نیرت لوادتم ،گنهرف و تسایس ،دااتتا ،تینما دروم
  شرتکسگ و ت کی وقت اکب ز کین نار کیا یمتسا یروهمج حلاام و یلم عفانم ای  هک دوش صخشم دیاب یایتیلپودژ لداسم
    هکب متکسا ناکهج و  دکنه ،نی کچ ،هیسور روحم راهچ رد دیاب زورما ار ررش .هن ای دوش یم نیمرت ررش هب هاگن تسایس
 یمظعا شخب یمتسا یاهروشک میظع تعسو هوتع هب عبرمرتمولیک نویلیم یس زا شیب اب هعومجم نیا .دیشک ریوات
  عکتاو  یکسایس  ررکش رد ناهج تیعمج موسود هب کیدزن زین یتیعمج ظاحلزا .دراد رایتخا رد ار ملاع یاه یاشخ زا
 ر کی   خا نرکت ود رد هاکگ هکنزاوم ن کیا و دریگب هرهب یجراخ تسایس رد نزاوت کی زا تسا هدرک یعس ناریا .تسا هدش
     و عفاکنم اکت .دوکش رارکترب طابترا کولب ود ره اب هدش یعس زین یمتسا یروهمج نارود رد و ؛یفنم هاگ و هدوب تبثم
   رکگا زورکما  ی  ارکش رد :دکنراد هد کیقع  یکتیالو  رکتکد .تسا هدش توافتم ایند زورما  یارش اما ؛دوش نیمرت شحلاام
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  ارکچ  دنتکسی ن اکه ن  د روکم رد یراامه هب رضاح اه یبرغ هک دنوش یتتماعم دراو ناریا اب هک دنهد یم حیجرت اه یترش
 ا کی و  دکنک یم دودحم ار ناریا اب یراامه  رغ هک ییاه تیعتوم رد دسر یم رظن هب سپ .دنک لابقتسا ن  زا دیابن ناریا
   ررکش اکب یراامه زا روشک دیاب هدعاقلا یلع سپ دنام یمن یتاب ررش تمس هب تکرح زج یهار ،دنز یم زابرس ن  زا
 .(0391 ،یتیالو)ددرگ یم مهارف یسایس و یدام مک رایسب هنیزه اب رترب یژولونات هب یبایتسد نااما اریز ؛دنک لابقتسا
 ی کتحار  هکب ن   نتفرکگ را کی تخا رد یکلو تسا ن  یترش  ون زا رت هتفرشیپ یبرغ یژولونات تشاد رظن رد ناوت یم هتبلا 
   اکم زا یلوکبت  لکباتریغ  یکسایس یا کهزای تما یرواکنف نیا نتشاذگ رایتخا رد یارب  رغ و تسین ریذپ نااما ناریا یارب
  حلاکام ظفح یللملا نیب هصرع رد یراامه و  باور یرارترب یارب انبم نیرت مهم دش هتفگ هچنانچ .درک دهاوخ هبلاطم
  یکملع ، یناکگرزاب ،یدااتتا ،یسایس یاه یدنمزاین هک یکولب ای روشک ره ساسا نیا رب .تسا ناریا یمتسا یروهمج
  عفاکنم  ظکفح رد هبساحم یانبم هتبلا .دریگ رارت هجوتدروم دیاب دنک نیمرت رتمک هنیزه اب و رت تحار ار ناریا یگنهرف و
 .دریگ رارت هجوتدروم  باور  ون رد دیاب زین لتقتسا لصا دننام یدامریغ لداسم هالب تسین یدام دوس  قف مه ناریا
 .د کید کی  وتارتکسا یراکامه رد  ناوکت یم ار یترش یاهروشک رگید و هیسور و نیچ ینعی ررش اب ناریا یراامه قفا
   رکغ و اایرم  اب یراامه هحلااملا هجو ار ام تسا نامم ناریا اب یراامه رد یترش یاهروشک دنیوگ یم اه یضعب
  لکثم  دراد دوکجو اهروشک همه دروم رد ینارگن نیا تفگ دیاب یلو دراد دوجو ینارگن نیا (1391 ،ییالوک)دنهد رارت
 نیاتشا نک نیف نامیپ لماعت رد هیسور اب تیسلیت نامیپ دروم رد راجات هاش یلعحتف اب ناریا ربارب رد اه یوسنارف راتفر
    .دکندرک یناکبرت دکنه رد یعفانم لباقم رد ار دوخ دحتم یتحار هب هک ناتسکاپ و دنه دروم رد اهیبرغ راتفر ای ،ناریا اب
      اذکل تکسا یترکش دوکخ نوکچ نار کی  ا ًالاکساسا هکک  تکسا ن کیا  دوکش یم ررش اب  باور رد یمرگلد ثعاب هک یا هلئسم
 نی  کچ لکثم یروشک .دنراد یرت  افد لبات درالمع للملا نیب  باور رد اه یترش و دراد مه یرت یوت یترش یاه شیارگ
 ن  یزورما هنومن هک دنراد رامعتسا رد هلاس 990 هقباس اه یبرغ لباقم رد .درادن یرگرامعتسا زا یرکذ لبات هقباس چیه
  تبکسن ار ام لاح نیع رد دهد یم روس ررش اب یراامه تمس هب ار ام دهاوش نیا .درک هدهاشم ناوت یم رارع رد ار
 ،ی کتیالو)می وکشن لی دکبت لعفنم یرانع هب  رغ هچ و ررش هچ یا هطبار ره رد هک دنک یم رایشوه نامعفانم ظفح هب
0391). 
      وکدژ شزرا تکسا هدرکب یکپ یناکهج و یا هقطنم یاه تسایس رد یزکرم یایس  یاهروشک تیمها هب ناریا کش نودب
  ناکهج یاهرازاب هک تسا ققانم نیا یعیبق عبانم رگید و یژرنا میظع ریاخذ رد یزکرم یایس  یاهروشک کیوتارتسا
  یزککرم یای    کس  .تکسا هکتفرگ رارکت ای  کس  و اکپورا نیب یعیبق لپ کی نوچمه هک هقطنم نیا شقن و دندنمزاین ن  هب
 یای   کس  ناوکج یاهروکشک  نکی ا و دکنرادروخرب  یرتکشیب کی وتارتکسا تیمها زا دوخ هک تسا هقطنم هس هب یا هزاورد
    یارکب یرازکبا ناوکنع هب یزکرم یایس  هب داقتعا نمض یتیالو یات  .دنتسه تینما و تابر هب یبایتسد ناهاوخ یزکرم
 و  هکبناج ود یاه یراامه اه ن  اب تسا لیام هک دراد لامش رد یدیدج یاه هیاسمه ناریا ،دنراد هدیقع  ادها یاقترا
 ،یخی راکت  یموکمع  و یکلک یاه یگویو زا اهروشک نیا و ناریا یرادروخرب .دهد شرتسگ ار دوخ یا هقطنم هبناج دنچ
 ن کی ا لتقتکسا زا  دکعب هراومه ناریا .درو  دوجو هب اه ن  نیب یراامه و لماعت ار یدنمهواش و ریظن یب یاه تیعتوم
  شتکت هب ناوت یم اه ن  هلمج زا هک دشخبب قیمعت اهروشک نیا اب ار دوخ تاقابترا یارب هک تسا هدرک یعس اهروشک
 نار کیا ت کیامح ،ناتسناغفا گنج ندناشنورف یارب شتت ،ناتسابزا هارمه هب ناتسایجات گنج ندناشن ورف یارب ناریا
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  دروکم رد 1+0  تکسشن یر ازکگرب زا نار کیا ت کیامح ،1001   لاکس رد ناتکسناغفا دروم رد ناتسابزا یداهنشیپ حرق زا
    دوکخ هکبون هکب نار کیا .درک هراشا دناشات هینایب یاضما و 0001 لاس رد دناشات سنارفنک رد ناریا روضح و ناتسناغفا
 و نار کی    ا کرتکشم  ادکها .دوکمن تکراکشم  هکقطنم رد ت کینما ی  رارکترب رد و درکک ناتسایجات هب یا هدمع یاه کمک
 ددجم یتش  دنور و تشگ 1001 لاس رد حلص نامیپ یاضما لیهست ببس ناتسایجات هب حلص ندرو  یارب ناتسابزا
  هوکیو هب هیاسمه یاهروشک رگید و ناتسابزا و ناریا کرتشم یاه شتت فقس هب اذل .تخادنا هار هب ناتسایجات رد ار
 نار کی ا یمتکسا  یروکهمج   هکک دکندومن نا کی ب یکبرغ عبانم ن  یپ رد .دش فتوتم ناتسایجات یلخاد یاه گنج هیسور
  مهارکف ، یکلیر و ور نی کشام ی اکه   هداکج تخاکس نار کیا هک .تسا هداد ماجنا یا هقطنم حلاام عفن هب یا هویو یاه شتت
 ز کی هجت و دوکبهب  روکق نی کمه و ییاوه طوطخ حاتتفا ،رزخ یایرد رد و یتشک اب الاک لمح و یناریتشک طوطخ ندومن
 ل کی  لد هکب زورکما ناریا .تشاد هدهع رب ار هقطنم دیدج یاهزاین عفر تهج رد یتشک اب الاک لمح یاه تصرف رد ردانب
  یکنیرف   شکقن ت کیعتوم زا  سراکف جی کلخ  رد رزکخ یایرد هزوح رد کیمونوکا ودژ و کیتیلپودژ ،کیوتارتساودژ یرترب
  هکب ز کین  سراکف جی کلخ و دوب دهاوخ ایساروا رد اه تردت جنرطش یلصا هنحص هک هدش صخشم زورما .تسا رادروخرب
 یگدیچیپ .تسا رادروخرب یا هدنیازف تیمها زا دبای یم یتتت ن  رد ًالاتدمع اه تردت عفانم هک هنحص نیا دنلتراه ناونع
 یبیرخت و هنایوج هلخادم شقن زا رود هب و رادیاپ یموب تینما میژر کی هب یبایتسد ،ینونک ناهج رد لباقتم یگتسباو
 نار کیا و هی کسور ،نی کچ  یکنعی  عفاکنم بحا  کص مکهم روشک هس تیروحم اب ار یزکرم یایس  هقطنم رد یجراخ رانع
  لاکس رد  زککرم یایس  یدااتتا هیداحتا دننام یزکرم یایس  یدااتتا – یتینما تابیترت دنچره .تسا هتخاس یرورض
3001 (CAEC) 0001  لاکس   رد دناکشات یکعمج ت کی نما هدکهاعم (CST) نی  کب یداکاتتا و  یکتینما  یاکه ی راکامه و 
 ک کی  شکقن زارحا یارب هیسور شتت یای لیلد ود هب تامادتا نیا یلو هدم  دوجو هب1 ماوگ رد رزخ  رغ یاهروشک
  قباکس یوروش ریهامج هتفای لتقتسا یاهروشک نایم یا هقطنم لماعت مدع و ییارگ هقطنم نادقف مود و یا هقطنم نوموه
 .تسا هدنام ماکان
 رد  کرتکشم ییاناوت و لیامت هک دشاب هتشاد یساسا شقن دناوت یم یا هقطنم نایم یاه یراامه یزکرم یایس  رد سپ 
 اد کی پ قکقحت  یکللملا نی کب و یا  هکقطنم حلص و تینما یرارترب ریظن یلداسم رد لاعف تکراشم روظنم هب ءاضعا هیلک نیب
 یزکرم یایس  و هنایمرواخ مهم هقطنم ود نایم یتیوه تاکارتشا ینعی ندوب یهجو ود لیلد ود هب زین ناریا شقن .دنک
   اکب تککرح ن کیا .(0391 ،بی عکش)  تکسا نی  وکن ککیتیلپودژ هب یا هقطنم میدت مظن زا تکرح ن  و تسا تیمها زداح
  هکنای وج یراکامه شقن دناوتب ناریا رگا .تفای دهاوخ نیوات (SCO) یاهگناش یراامه نامزاس اب لماعت و یراامه
   مهارکف دوکخ یا  هکقطنم و  یکتینما  هدکنی   یارکب ار یرتشیب یاه یدنمدوس و عفانم دنک افیا نامیپ نیا رد یهجوت لبات و
  یکیارگ   هکقطنم نادکقف دناوتب یا هقطنم تابیترت نیا هک دنک لابقتسا نامیپ نیا زا یا هنوگ هب دیاب نارهت اذل .درو  دهاوخ
  حطکس  رد تردکت و ش کیار   دکناوت ی کم  ناکمیپ ن کیا رد ناریا روضح دنک  رقرب یدایز دح ات ار روشک یا هنایمرواخ
  ود لکقر  زککرم  هکب  دکناوت یم نارهت هک درو  دوجو هب یللملا نیب تینما هدنی  یارب ار یباجیا درایور عبطلاب و یا هقطنم
  اکت دناوت یم یا هقطنم یاه نامیپ رد ناریا روضح لک رد و ؛دوش لیدبت هنایمرواخ و یزکرم یایس  ینعی یتینما هموظنم

                                                           
1.Guvam 
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 ر کیگارف ت کینما ،یا هقطنم بلات رد یعمج هتسد تینما هب للملا نیب هصرع تالوحت هب هجوت اب ار یلم تینما یدایز دح
   ینمااکن هوکبنا د کی لوت رد هکک رصاعم ناهج یتینما یاضف یلصا یاه هخاش زا یای و هدز دنویپ یناهج تینما تیاهنرد و
  هکب .دنک یزاسرتسب ندش یناهج تالوحت هب هجوت اب ار دیدج یتینما شیوپ یعون و هتخاس یلتادح ،تسا هدم  راتفرگ
 یای   کس  هکقطنم و رزکخ هزوح یاهروشک اب یدااتتا یاه یراامه هنیمز رد ناریا یاه شتت ،نارگ لیلحت یخرب هتفگ
  یدرکبهار  دکناوت یم هقطنم نیا یاهروشک اب یسایس  تتدا کی داجیا و دنک تیوقت ار یا هقطنم تیعتوم دناوت یم هنایم
 شی ازکفا  دوکجو  اکب : دکسیون ی کم یلیلحت رد DINR یتاعلاطم هسسوم .دشاب نارهت هیلع  رغ یاه میرحت اب هلباقم یارب
  دکض کی رررم یلاش هب تسا نامم ن  یژرنا تسایس و نارهت ینونک یدااتتا یراامه ،اایرم  و ناریا نیب اه شنت
 . دکنک ت کیوقت ار  نارکی ا هکقطنم ت کیعتوم و دراذگب ریرات تردت ینونک نزاوت رب ًالاساسا دناوت یم هک دنک داجیا ار  تتدا
 رد  یداکاتتا   یراکامه و یژرکنا رب ناریا هدنیازف دیکرت :دسیون یم بلطم نیا هدنسیون (Benedetta Berti) یترب اتدنب
 ن کیا زا  یکگرزب یاه هناشن ن  یجراخ تسایس یلصا ناکرا ناونع هب رزخ یایرد هقطنم و هنایم یایس  ،نیتال یاایرم 
 و یلامتحا یاه میرحت ربارب رد نارهت یریذپ بیس  اه یراامه و  باور هنوگ نیا تقیقح رد .دشاب یم کیوتارتسا ریسم
  .دهد یم شهاک ار  رغ یاهراشف
 رد نار کی  ا هنالاکس سنارکفنک رد  داوکن یدمحا یات  نانخس قبق زین ناریا یمتسا یروهمج یمسر درایور و هاگن هتبلا
  یدکهم  رکتکد . دکشاب ی کم هنایم یایس  یاهروشک هب تبسن هناتسود یدرایور یراج لاس رد زاقفت و هنایم یایس  دروم
  اهروکشک ن کیا  راذکگریررت رایسب شقن هک تسا رواب نیا رب هنایم یایس  یاهروشک اب یراامه شرتسگ هنیمز رد ییانس
 ناریا ،دناوت یم دیامن یم افیا  هقطنم یگنهرف هزوح رد روشک نیا هک یهاگیاج و یا هقطنم تالداعم رد ناتسابزا هویو هب
 ت کی مها دروکم رد سی کلفت هاگشناد سیدر اوبوخ یلویگ رتکد .دنک کمک تابر و حلص هنیمز رد تلاعف یشقن یافیا رد
  و یترکش یاهروشک هب تبسن یگنهرف و یدااتتا ،یسایس هتتع :دیوگ یم هنایم یایس  و یترش یاهروشک نوزفازور
   لکح رد اهروکشک ن کیا  نوزکف ازور شکقن و لیسناتپ ن  لیلد و دبای یم شیازفا زورب زور رصاعم ناهج رد هنایم یایس 
 و کرتشم عفانم رترااش  زورب ثعاب ناهج دااتتا و تسایس رد ییارگ هقطنم هلئسم تیفورعم .تسا یناهج تتاشم
 ن کی  ا اکب یبوکخ رایسب یدااتتا  باور ریخا یاهلاس رد اتسار نیمه رد زین ناریا هتبلا .ددرگ یم ررش و  رغ توافتم
  یروکهمج و نار کی ا یناکگرزاب   کباور  مکجح هک یروق هب تسا هدرک رارترب ناتسایجات و ناتسنمکرت زا معا اهروشک
  روکشک نی کمود هیسور زا سپ ناریا 1990 لاس لوا همین رد تشذگ رالد درایلیم کی زرم زا 0990 لاس رد ناتسنمکرت
 رد یلا   کعف روکضح یداکاتتا  یاکه  هکنیمز رد نار کی   ا .تکسا هدوکب ناتکسنمکرت نیلپورپ یلپ و عیام یعیبق زاگ رادیرخ
  یاهروکشک ریسم رد هک  ونج – لامش رودیرک رد  ازنا لنوت ثادحا زا ناوت یم لاثم  ناونع هب .دراد زین ناتسایجات
  داکجیا  اکب ار سراف جیلخ دناوت یم ن  ییاشگزاب و دراد رارت ناریا و ناتسناغفا ،ناتسایجات ،ناتسابزا ،ناتستازت ،هیسور
 ، ررکب و    ، نداکعم ، زاکگ و تفن عبانم رد نینچمه ناریا .درب مان دهد دنویپ یزکرم یایس  یاهروشک هب تیزنارت هار
    نیمرکت و هکقطنم تاکبر و ت کینما رد یدا کیز ریررت دناوت یم دشاب یم لاعف ناتسایجات رد یتتماعم یاه هار و یزرواشک
  هکب  یباکی   تکسد یارکب ات دهد یم رارت ناریا رایتخا رد ار یدنمشزرا تصرف یاهگناش نامزاس اذل .دشاب اهروشک عفانم
   .دیامن یرتشیب شتت هقطنم رد تابر نیمرت زین و دوخ یلم عفانم
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 زا یری گکشیپ یاه هصرع رد مه و یدااتتا یاه هصرع رد مه ات تسا هدومن شتت دوخ مهس هب هراومه ناریا دنچره
  هکدارا و  زاتکشیپ  دکناوت ی کم نار کیا زورما .دشاب هتشاد یا هدنزاس شقن هقطنم رد دوجوم یاه نارحب تیریدم و تاعزانم
  هکب  هکقطنم ن کی ا یارکب ار یدااتتا و یسایس ییارگمه و دشاب یا هقطنم یاه یراامه یارب فلتخم یاهداهنشیپ هدنهد
 یساسا نیناوت هانیا مغریلع هک بیترت نیا هب .دنراد مهاب زین یایدزن ینید تبارت یزکرم یایس  و ناریا .دروایب ناغمرا
 زا  سکپ ه کیلوا ی اکه لاس رد هویو هب یزکرم یایس  ناربهر اما دنیامن یم دیکرت تلود نید کیافت لصا رب اه یروهمج
 سی کدر فی اکب رظن یتح هچنانچ .دنا هدرک تیامح متسا زا یهاگ  شرتسگ و نید یاه شزوم  زا یرااش  هب لتقتسا
    ناکمرف اکاخش دراد هدکهع  رکب ار  ناملکسمریغ ت کیعمج  دکصرد 90 اب کیدزن اب یروشک یربهر هک ناتستازت روهمج
 رای    تکشا .دوکمن تکرکش رکطف د کیع زامن رد شرسمه هارمه هب یتح و درک رداص ار یتامل  رد یدیدج دجسم تخاس
   یاکهزامن رد تکرکش  یکنی د مکسارم و دا کیعا  رد تکرکش ، دجاکسم و  یکنید یاه هاگشزوم  و سرادم سیسرت هب مدرم
  یکتح و  یکنید ی اکه    اکتک و ن رکت هدرتسگ عیزوت و  اچ ،هوبنا تیعمج روضح اب رطف دیع زامن یرازگرب ،تعامج
 نار کیا یمتسا یروهمج اما ؛درک هراشا اه ن  هب ناو زین ار اه لیبموتا هشیش یور یبهذم تاملک اب ییاه بسچرب بان
  یزککرم یای    کس  اکب راکک رد مکهم رییغت ود یتسیاب یم هنایم یایس  یاهروشک هب یایدزن یارب  ولطم  یارش مغریلع
  تاکقفاوت و تافی رکشت ، یکتلود نی کب یا هزی  ناکام تکهج رد هن ار اه شتت دیاب هک تسا ن  زا ترابع یلوا .دهد ماجنا
 ی کمود و   دربراکک هکب  دکشخب ی کم میاحت ار ییارگ هقطنم یاه ناینب هک ییاه هژورپ نتسویپ تیعتاو هب یارب هالب یسایس
  هکقطنم     دکشر رد لکمع تواکفت و هدرکک یشوپ مشچ یا هقطنم متسیس رد اهروشک یزارت مه زا دیاب تسا ن  زا ترابع
  رتکشیب  ًالالوا اکه ن  هک اریز ؛دیامن تیاده هقطنم کچوک یاهروشک زا رتشیب هچ ره تیامح تمس هب ار یزکرم یایس 
  دکهد ی کم هزاجا اه ن  هب هک یعبانم رد ییاه یتساک و رتشیب یتتاشم ًالاینار و دنتسه عفنیذ هقطنم یریگ لاش رد هیقب زا
 .دنراد ،دنشاب هتشاد تکرش هقطنم نامتخاس رد
 قيقحت ياههتفاي
  وکضع ی اهروکشک و  نارکیا  ناکی   م  کباور رد ماجرباکسپ یاکه میرحت ریررت) رضاح هفلرم 9 یقابنتسا لیلحت یاتسار رد
  نیکنچمه و   یاهگناکش نامزاکس وضع یاهروشک هب ناریا یمتسا یروهمج شیارگ لیالد نیرت مهم ،یاهگناش نامزاس
 سپ ناریا یارب یدااتتا یاهراشف شهاک تهج رد یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک و ناریا نایم  باور ءاقترا ریررت
   نوکمز  و رکضاح ی اکه  صخاکش  زا ککی ره یاههیوگ نایم  باور ندرو  تسد هب تهج رد (ماجرباسپ یاه میرحت زا
    میکسرت یاتکسار رد نیکنچمه و spss رازفا مرن رد one anoway یاه نومز   ون زا لیرباگ نومز  شور زا نان  یریگ
 و ددرگ یم هدافتسا minitab رازفا مرن زا line plot of mean و area graph یاهرادومن هعومجم زا اهریغتم یاهرادومن
 .دش دهاوخ هتخادرپ ءازجا زا کی ره لیلحت هب سپس
 تروص هب ن  لومرف هک تفرگ دهاوخ رارت یبایزرا و لیلحت دروم ترایل فیق ساسا رب area graph رادومن لیلحت
 .تسا (1 :مفلاخم ًالتماک و 0 :مفلاخم ،9 :مراد ناسای یرظن ،4 :مقفاوم ،0 :مقفاوم ًالتماک)
 ياهگناش نامزاس وضع ياهروشک و ناريا نايم طباور رد ماجرباسپ ياه ميرحت ريثأت ليلحت
   زا رکضاح یاکهصخاش کیاای یسررب هب هنیمز نیا رد هک دهدیم لیاشت ار صخاش 10 دادعت هلمج زا رضاح ریغتم
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 .دوشیم هتخادرپ یفیک و یمک رظن
 ماجرباسپ ياهميرحت زا سپ نيچ و ناريا طباور دوبهب یبايزرا
    هکلزنم هکب اکهنت  یکللملا نی  کب لوکحت لاح رد تیعضو ،ن  زا سپ یاهنارحب و تاتافتا ،ماجرب زا اایرم  جورخ زا سپ
 ی اکه  شنکک . تکسی ن نکاپ رظندروم هبناجدنچ مظن رد اایرم  روضح ءتخ ندرکرپ روظنم هب نیچ یارب تصرف داجیا
  هکبناج ک کی  شنکک نیا .دنک لمع نیچ یارب هبل ود یغیت هباثم هب هلئسم نیا ات تسا هدش ببس اایرم  هنایارگ هبناج کی
  بکناج زا ی راتخاکس ی اهراکشف ات هدش ثعاب تسا هدش یللملا نیب مظن رد یگتفش  و یگتخیر مه هب ببس هان  نمض
   دوکخ ریررکت تحت زین ار نیچ عفانم کش نودب و عبطلاب تالوحت نیا .دوش دیدشت فلتخم یاه هبنج زا نیچرب اایرم 
 :نوچمه یدراوم هب ناوت یم لاثم ناونع هب ؛تسا هداد رارت
 نی کچ یراجت یاه تسایس هب یظفل تتمح و داقتنا :اه هفرعت و یراجت گنج بلات رد یدااتتا و یراجت یاهراشف-1
  اکت دش ببس اایرم  هب نیچ یتادراو یاهالاک رب هفرعت عضو بلات رد تادیدهت نیا ندرک یتایلمع و ضمارت بناج زا
  نکیا  هکجیتن . درواکیب یور  اکای   رم  اکب هرکاذکم هکب نی کتناژر  روشک رد 90 هورگ 3190 ربماسد ستجا هیشاح رد نیچ
 نی فرکق ندی کسر .تسا هدوب عماج قفاوت کی هب ندیسر یارب تارکاذم هب نداد همادا و اه هفرعت لامعا قیلعت تارکاذم
 .تسناد نهذ زا رود یا هلئسم ناوت یمن ار عماج قفاوت کی هب
  اکای رم  تکلود :یتاحی  لکست لرکتنک  یاکه نامیپ هب نیچ ندومن دراو یارب شتت بلات رد یتینما و یماظن یاهراشف -0
  تکفگ دیاب لاح نیا اب دنک یم INF نامیپ هلمج زا تاحیلست لرتنک اب  بترم یاه نامیپ ضقن هب مهتم ار هیسور هچرگا
 کی تکسلاب ی اکه    ککشوم زا هدرتکسگ و گرزکب یا  هکناخدارز ،  وکضوم نیا لابت رد اایرم  یاه ینارگن زا یگرزب شخب
  نونکاکت نی   کچ .تکسا روکشک نیا یاشوم یاه همانرب رب رظندروم یاه نامیپ  وچراچ رد تراظن مدع و نیچ درب نایم
 .تسا هدرک در ار نامیپ نیا هب دورو و هرکاذم یارب اایرم  تساوخرد
  هکنابلق  هاکج یاه همانرب :کیژولونات و یرازفا مرن تردت هب نیچ ندش لیدبت دنور ندومن دنک ای و راهم یارب شتت-9
 رو کشک  نکیا  ککی ژولونات تردکت ندیشک شلاچ هب هلزنم هب اایرم  رظنم زا “0090 نیچ تخاس” همانرب هلمج زا نیچ
  رکیخا ی اکه     هاکم رد هکک تکسا ی عوکضوم اایرم  بناج زا نیچ هنابلق هاج یاه همانرب نیا هب یتینما داعبا ندوزفا .تسا
 دشرا ناریدم زا یای ووناو گنم یریگتسد نوچمه یدراوم زا ناوت یم لاثم  ناونع  هب هنیمز نیا رد .تسا هدش گنررپ
 0190  هکیوناژ رد  اکایرم  لاردف یتینما دشرا تاماقم  سوت تکرش نیا هیلع مرج متعا ن  لابند هب و یو وه تکرش
 .درب مان اایرم  زا یراجت رارسا تترس و یاناب یرادرب هتک ماهتا هب
  نارکیا  باور هدنی  هک دوش یم صخشم ،دوش هاگن هلئسم نیا هب رت عیسو دعب زا رگا ،یلعف  یارش رد و رضاح لاح رد
  هکیداحتا و  نارکی ا رکگا .تشاد دهاوخ یگتسب اپورا هیداحتا و ناریا نایم تارکاذم یجورخ هب یدایز دودح ات نیچ و
    .درکک دکهاوخ ککمک یا    هتکسه قکفاوت ظکفح هب زین نیچ ،دنبای تسد یریگمشچ قفاوت هب ماجرب همادا دروم رد اپورا
 ی  ارکب نکا     پ تاکماقم ندرکک دکعاقتم روکظنم هکب نی  کچ هکب دوخ ریخا رفس رد نامل  مظعاردص لکرم تگن  یاه شتت
    تارکاذکم رکگا اکما ؛تسا  وضوم نیا رگناشن زین ماجرب ظفح یارب اپورا هیداحتا و ناریا تارکاذم رد رتشیب یراامه
 ار  یرتکشیب  یگدکیچیپ  زکین  نارکیا و نیچ نایم  باور ،دماجنیب تساش هب ماجرب ظفح یارب اپورا هیداحتا و ناریا نایم
 .دش دهاوخ وربور یرتدایز یاه تیدودحم اب و دوب دهاوخ دهاش
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  لکلملا نی کب  یکسایس دااتتا رد 1شزرا یناهج هریجنز زا یشخب ییاپورا یاه تکرش دننام زین ینیچ گرزب یاه تکرش
 ی اکه  هکنیزه دناوت یم اه تکرش نیا هیلع اایرم  یلامتحا یاه همیرج و دننک یم تیلاعف یفلتخم یاه شخب رد و دنتسه
 11  زاکف هعسوت یرالد درایلیم 3.4 حرق رد تکراشم زا لاتوت تکرش یریگ هرانک زا سپ ًالتثم ؛دنک دراو اه ن  رب یدایز
 ،   (دوکب ماکجرب ندکش  یکی ارجا زا سکپ ناریا اب هدش اضما دادرارت نیرت گرزب همانقفاوت نیا) یبونج سراپ 0یزاگ نادیم
  یدکیدج ی اکه ی راوکشد اب ناریا اب یراامه یارب ،تسا دصرد 99 دادرارت نیا رد ن  مهس هک نیچ تفن یلم تکرش
  رازاکب رد  نارکیا  هکیلع اه میرحت هرابود ندش ییارجا زا سپ ینیچ یاه تکرش هک دراد یمک لامتحا .دش دهاوخ وربور
 ی  ارکب نونکاکت ، دوکخ قح مغریلع نیچ تفن یلم تکرش زین لیلد نیمه هب .دنشاب هتشاد یا هدرتسگ روضح روشک نیا
   دودکحم زا سکپ ، داکیز لامتحا هب .تسا هدادن ناشن دوخ زا ینادنچ هتتع یبونج سراپ هژورپ رد لاتوت یاج نتفرگ
 رازاب هب یرتمک یگتسباو هک روشک نیا  سوتم و کچوک یاه تکرش ،ناریا رد ینیچ گرزب یاه تکرش تیلاعف ندش
   دکنهاوخ هدکهعرب ار یساسا شقن نیچ و ناریا نایم دیدج یلام و یراجت  باور یریگ لاش رد ،دنراد ناهج ای اایرم 
  دوکش یم لماش ار نیچ یجراخ تراجت لک زا %93.9 اهنت ،نیچ و ناریا نایم یرالد درایلیم 19 تراجت مجح .تفرگ
  نیرکت  مکهم ماخ تفن .دراد یتایح تیمها ناریا یارب اما ،تسین یمهم نادنچ متر نیچ یارب نازیم نیا هک یلاح رد و
 نی کچ  درکای   ور رگناکشن نکاپ  کسوت  نارکیا ماخ تفن دیرخ همادا زین لیلد نیمه هب .تسا روشک ود نایم یراجت ملت
  دکصرد 93 هب کیدزن ناریا .دوب دهاوخ نتگنشاو یاهراشف هب تبسن یشنکاو و اایرم  نودب یا هتسه قفاوت هب تبسن
 .تسا ناریا ماخ تفن رادیرخ نیرت گرزب زین ناپ و دشورف یم ییایس  یاهروشک هب ار دوخ تفن زا
 رد ًالامتح ،دنراد نتگنشاو اب هک یایدزن  باور لیلد هب یبونج هرک و نپاژ ،دنه دننام ناریا تفن هدمع نارادیرخ رگید 
 نی کچ  دکسر ی   کم رکظن هکب  زکین لیلد نیمه هب .داد دنهاوخ ناشن نیچ هب تبسن یرتمک تمواقم اایرم  یاهراشف لباقم
  شکقن  زکی ن تکفن  یناکه ج رازاکب دنور هتبلا .داد دهاوخ شهاک ار ناریا زا تفن تادراو هک دوب دهاوخ یروشک نیرخ 
  هکمادا ی ارکب دیدج یلح هار نتفای اما ؛تشاد دهاوخ ناریا اب تفن تراجت دروم رد ناپ یریگ تهج رد یا هدننک نییعت
 اایرم  قلطم تیمکاح .دوب دهاوخ رت لاشم ،یدااتتا یاه شخب رگید هب تبسن نیچ و ناریا نایم یاناب یاه تیلاعف
    دروکم رد نکاپ و لکسکورب هک دش دهاوخ ثعاب ،یلام ماظن نیا هب اپورا و نیچ دیدش یگتسباو و ناهج یلام ماظن رب
 ی  لاکمتحا راکوزاکس  زکین دروم نیا رد .دنشاب یدایز یاه تیدودحم راچد ناریا اب یلام تالاقتنا و لقن و یاناب تیلاعف
 و نی  کچ اکب  نارکیا  باور تیوقت .تشاد دهاوخ نیچ یریگتهج رد یمیقتسم ریررت ،داد دهاوخ هدارا اپورا هیداحتا هک
   تکیاهن رد اکما ؛   دوکب دکهاوخ هارکمه یدایز یاهیراوشد اب ،ن  زا اایرم  جورخ زا سپ ماجرب وضع یاهروشک رگید
   شرتکسگ یارکب    یکرتکشم  ادکها و عفاکنم ، لکلملا نی    کب ماکظن رد راذکگ ریراکت و مهم روشک ود ناونع هب نیچ و ناریا
  ناکن  یراامه هدومن ظفح رادیاپ یتیعضو رد نونکات ار ود نیا  باور هچن  و دنراد فلتخم یاههزوح رد اهیراامه
  نیرکت   مکهم زا یکای ،یناهج و یاهقطنم ساسح یاهنارحب رد ناپ هراومه .تسا هدوب (تصرف - زاین) لدم ساسا رب
 .تسا هدش یم  وسحم زین نارهت نادحتم
 ، ر کغ   هکب نارکیا ی داکمتعا یب موادت ،اه میرحت تخس  یارش رد ناریا زا نیچ یاه تیامح هب ناوت یم هنومن ناونع هب

                                                           
1. Global Value Chain 
2. CNPC 
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  و مکسیرورت ،ییارگ طارفا اب هلباقم موزل ،نیچ یارب ناریا کیوتارتساودژ و کیتیلپودژ تیمها ،لباقتم یدااتتا تامازلا
   هکب یاکه تکصرف زا هدافتسا و هدحتم تالایا ییارگ هبناج کی و یللملا نیب دوجوم مظن اب تفلاخم نینچمه و ییارگداینب
 دهاوخن یپ رد ار یبرغ یاه تردت یسایس دنت شنکاو روشک ود رت قیمع طابترا یرارترب هک ن  ًالاصواخ ،هدم  دوجو
  نیکچ روشک زین ماجرباسپ یاه میرحت رد هک دسریم رظن هب نینچ نیا و دندیشخب اقترا ار دوخ تابسانم حطس ،تشاد
 :ددرگ  وسحم نانچمه ناریا یمتسا یروهمج یلصا نایماح زا یای
 .تفرگ دهاوخ رارت یبایزرا دروم رضاح صخاش یلصا یاه هفلرم ناونع هب لیذ هیوگ 9 هنیمز نیا رد

X1= نیچ و ناریا نایم یدااتتا  باور یایدزن رد ن  شقن و ماجرباسپ یاهمیرحت. 
X2= ناریا هب نیچ زا الاک تادراو ءاقترا رد ن  شقن و ماجرباسپ یاهمیرحت. 
X3= ناریا زا نیچ یسایس و یدااتتا یاه تیامح شیازفا رد ن  شقن و ماجرباسپ یاهمیرحت. 

 Anova نومزآ ساسا رب نيچ و ناريا طباور دوبهب رد ماجرباسپ ياه ميرحت شقن یبايزرا :1 لودج

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.379 3 1.126 1.363 .0272 

Within Groups 25.621 31 .826   

Total 29.000 34    

 3091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم

   دوکبهب ببکس ماجرباسپ یاه میرحت دنتسه هدیقع نیا رب ناسانشراک زا % 03  ومجم رد هک دهد یم ناشن لودج جیاتن
 .دش دهاوخ نیچ و ناریا  باور نایم

 
 8931 ،شهوژپ ياه هتفاي :عبنم ،نيچ و ناريا طباور دوبهب رد ماجرباسپ ياهميرحت شقن یبايزرا -7 رادومن

       یارکش رد نارکیا زا نیکچ یداکاتتا یاکه     تکیامح شیازکفا هکک دکهد یم ناشن قیقحت جیاتن ، ارگ رادومن ساسا رب
 .تساراد رگید هفلرم ود هب تبسن ار یرت نییاپ حطس ،ماجرباسپ یاه میرحت
 ماجرباسپ ياه ميرحت زا سپ ناريا زا نيچ ياه تيامح تيعضو یبايزرا
 و یدااتتا یاه هیرظن هب هجوت اب ،ماجرباسپ یاه میرحت زا سپ ناریا زا نیچ یاه تیامح تیعضو یبایزرا یاتسار رد
     رد نارکیا زا نیکچ یداکاتتا یاکه   تکیامح زکین و  اکه ماجرب زا سپ الاک تادراو شیازفا صخاش نایم میقتسم طابترا
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 .ددرگ یم هدافتسا minitab رازفا مرن رد line plot of mean رادومن لدم زا میرحتاسپ

 
 8931 ،شهوژپ ياه هتفاي :عبنم ،ماجرباسپ ياه ميرحت زا سپ ناريا زا نيچ ياه تيامح تيعضو یبايزرا -8-4 رادومن

   قکیقحت جیاکتن ، تکسا هتفرگ تروص mintab رازفا مرن  یحم رد همانشسرپ یاه هداد یانبم رب هک 3-4 رادومن ساسا رب
  لاکس رد ناریا هیلع اایرم  ماجرباسپ یاه میرحت زا سپ ناریا یمتسا یروهمج زا نیچ یاه تیامح هک دهد یم ناشن
 .تفای دهاوخ شهاک 3091
 ماجرباسپ ياه ميرحت زا سپ ناريا يداصتقا تيعضو یبايزرا
 ،  الاکب مروکت  رن هک دوب هتفرگ رارت یناماسبان تیعضو رد اه میرحت دیدشت اب و ریخا لاس دنچ یق ناریا روشک دااتتا
 شیازفا ،یدااتتا تینما شهاک ،دیلوت تفا و دوکر ،ناناوج نایم رد هویو هب یراایب دیدشت ،نییاپ یدااتتا دشر  رن
       و یکتفن یاهدکم رد شیازکفا اکب ماکجرب یارکجا ،لاحره هب .دندوب ن  یاه هناشن نیرت مهم زا ..و کسیر یراذگ هیامرس
 ،    روکشک زا جراکخ زا یزککرم ککناب و تفن تکرش هدش هکولب یاه  اسح زا یشخب دادرتسا ،یزرا تامقتت شهاک
    ییاکناوت یزککرم ککناب و دبای شیازفا نتک یدااتتا تابر دش بجوم ..و مروت شهاک ،یراذگ هیامرس تینما شیازفا
   ن  عکبت هکب و یگنیدقن دشر  رن و تتیهست دوس  رن ،هدرپس دوس  رن نوچمه یلوپ یاهریغتم ات دومن ادیپ یرتشیب
 .دنک لرتنک ار مروت
  تکفن  دکیرخ می   رکحت لومکش زا روکشک تشه ههام 1   تیفاعم هک درک متعا یمسر روق هب هبنشود زور اایرم  تلود
      ماکخ تکفن تارداکص ندناکسر رفکص هب هژورپ و دش دهاوخن دیدمت (هام تشهبیدرا 01) یم هام مود رد مامتا اب ناریا
 .داد دهاوخ همادا توت اب ناریا تمواح راتفر رد رییغت زورب ات ار ناریا
   سراکم هاکم رد  نارکی  ا تکفن هکنازور  دکیلوت ، (تکفن هدننکرداص یاهروشک نامزاس)کپوا هناخریبد متعا نیرخ  قباطم
  تکفن  دکی لوت حطکس  نیرکت نییاپ هک دیسر هاشب رازه 991 و نویلیم 0 زا رت نییاپ هب یا هاشب رازه 30 شهاک اب هتشذگ
 .دوش یم  وسحم هتشذگ لاس 0 رد ناریا
 هاشب نویلیم کی ریز هب لیرو  هام لوا همین رد ناریا ماخ تفن تارداص هدرک متعا زرتیور یرازگربخ لاح نیمه رد
   رکن دوعص همادا ،دااتتا یفنم دشر اب یدیشروخ هتشذگ لاس زا ناریا تفن تارداص یلوزن دنور .تسا هدرک طوقس
 .تسا هدش هارمه مروت و زرا
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 زا ناموت درایلیم رازه 0.301 زا شیب عبانم نیمرت یارب تسا ففوم تلود یدیشروخ 3091 لاس هجدوب نونات قباطم
   لاکس رد تکلود ی   موکمع عباکنم زا دکصرد 09 لداعم متر نیا .دنک بسک دم رد ،ن  یاه هدرو رف و تفن شورف لحم
 .تسا یتفن یاه هدرو رف و تفن تارداص زا لصاح هنالاس دم رد  ومجم دصرد 0.01 و یدیشروخ یراج
  دراکیلی م رازکه 1.900  دکیاب  ومجم رد 3091 لاس هجدوب نونات رد  وام دم رد زا نازیم نیا نیمرت یارب تلود سپ
  دکصرد 90 ادتبا ناریا یتفن دم رد  ومجم زا هک ارچ دشاب هتشاد یدیاع ن  یاه هدرو رف و تفن شورف لحم زا ناموت
  تاکیلمع و  یاکه  یراذکگ هیامرس رابتعا نیمرت یارب زین دصرد 0.41 و دوش یم رسک یلم هعسوت رودنص مهس ناونع هب
  هدکش هتفرگ رظن رد هتفای هعسوت رتمک یاه ناتسا هعسوت یارب مه دصرد 9 و دبای یم صااتخا ناریا تفن یلم تکرش
 .تسا
  نیمرکت یارب ناموت 990 و رازه 4  رن هب زرا رالد درایلیم 41 لداعم 3091 لاس رد ات هدش دهعتم ناریا تلود نینچمه
  رد تکلود ی کتفن دم رد زا ناموت درایلیم 993 و رازه 30 اب تسا ربارب متر نیا .دهد صااتخا روشک یساسا یاهالاک
 91   رکن هیاپ رب زرا شورف لحم زا دهاوخب زین هدنامیتاب ناموت درایلیم رازه 991 هب کیدزن رگا نیاربانب ؛هجدوب نونات
 نی دکب  .دراد دوکجو ی  کتفن دکم رد رالد  دراکیلیم 1.1  هکضرع هب زاین ،دوش نیمرت انِتس یمسر هناماس یناموت 901 و رازه
    و تکفن شورکف لکحم زا یدی کشروخ 3091     لاکس هکجدوب نوناکت  وکام  یلاکی  ر دکم رد نیمرکت یارب تلود بیترت
 ن  ی اکه  هدرو رکف  و تکفن رالد  دراکیلیم 3.99 دودح تارداص و زرا رالد درایلیم 1.10 شورف هب زاین ،ن  یاه هدرو رف
 34.1    هکنازور تارداکص اکب 3091  لاکس رد یرالد درایلیم 3.99 دم رد ،ناریا تفن یلعف یرالد 41  رن ترف اب .دراد
  هکب  نارکی ا ماکخ تفن تارداص ،تلاح نیرت هنانیبدب رد رگا .دوب دهاوخ ریذپ نااما ن  یاه هدرو رف و تفن هاشب نویلیم
     هکب لکسوت اکب ار دوکخ ی کتفن ی اکه    هدرو رکف زا هاکشب رازکه 990 ات 994 هنازور دناوتب نانچمه ناریا یلو دسرب رفص
  دکهاوخ رالد  دراکیلیم 11   دودکح هکب 3091 لاس رد ناریا یزرا دم رد هاگ ن  ،دشورفب اه میرحت ندز رود یاهرااهار
   دکم رد نیمرکت ی ارکب اذل .دوب دهاوخ تلود هجدوب هب قیرزت لبات رالد درایلیم 1 هب کیدزن ،دم رد نازیم نیا زا .دیسر
 .دناسرب ناموت 991 و رازه 00 هب ار رازاب رد رالد شورف  رن تلود تسا یفاک یناموت درایلیم رازه 0.301
  تکمیت ی دوعکص ری کس  زکین و اایرم  یاه میرحت  وچراچ زا جراخ تفن شورف همادا رد ناریا ییاناوت نازیم نیاربانب
  ترکف  ناوکت ی  کم .دوکب دهاوخ مروت  رن  اتش شهاک و رالد  رن دشر شهاک رد یلصا لماوع هلمج زا تفن یناهج
 ، دکی لوت لکماوع یرو  هرکهب و ، مروکت ،ی   داکاتتا دکشر هکلمجزا ،یدااتتا یاه صخاش رب دیدج یاه میرحت تاررا درک
 :هلمج زا تسا بترتم یدنچ لیالد هنامگ نیا رب .دوب دهاوخ یلبت یمیرحت یاه هبرجت دننام هب لتادح
 ی داکاتتا تی عکضو یرظن ظاحل هب دنچره ،مروت اب نامز مه یدااتتا دشر ِیییاتسیا ینعم هب یمروت دوکر تیعضو •
     لکمتحم .تکسا مکاکح روکشک ی داکاتتا یاضف رب نانچمه ن  تاررا اما ،دوب دهاوخ ینارحب یپایپ لاس ود رد روشک
 ، دکم رد ، دکی لوت لکماع راهچ رد راد ینعم شهاک ًالابتاعتم و نادحتم و اایرم   سوت دیدج یاه میرحت لامعا اب هک تسا
 .دریگ رارت یمروت دوکر ِینوگشدب هخرچ رد ًالاددجم روشک(4091 ،یترتپ یدحم) تراجت و لاغتشا
 زا  رتکشیب  دکصرد 09  لتادکح 99 لاس مود همین رد ،(تلود هزادنا و) تلود یاه هنیزه شیازفا و مروتم ِییسارکورب •
 ار تمت کس و اه هنارای ،یعامتجا تامدخ یاه هنیزه ،تلود نانکراک هنیزه ،یراج هجدوب  قف رگا یتح ؛تسا 09 لاس
     تروکص هکب مکه ن  دکصرد 09   اکهنت هکک ، نارکیا هنماد نهپ تلود هداد ناشن ،یلبت یاه میرحت هبرجت .میریگب رظن رد
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 ی اکه    شلاکچ رکبارب رد ار دوکخ ی داکاتتا ییایوپ (0391 ،داون رایتخب) .تسا هدش کح صواخ شخب رد یراانامیپ
 .دهد یم تسد زا ینوریب
 ی لاکم ی اکه تیدودحم و لوپ شزرا شهاک ،یوس کی زا ،یلخاد صلاخان دیلوت شهاک رانک رد دیدج یاه میرحت •
  نامزاکس)دنک یم هجاوم لاشم اب تیلاعف همادا تهج ار فلتخم یدیلوت یاه شخب ،رگید یوس زا و هتشاد هارمه هب ار
 .(3091 ،روشک هجدوبو همانرب
 .تفرگ دهاوخ رارت یبایزرا دروم رضاح صخاش یلصا یاه هفلرم ناونع هب لیذ هیوگ 9 هنیمز نیا رد
• X1= یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک هب ناریا تفن شورف شیازفا ببس ،ماجرباسپ یاه میرحت. 
• X2= دنه و ناریا یدااتتا  باور ءاقترا و داز  ققانم شقن دوبهب و ماجرباسپ یاه میرحت. 
• X3= نیچ و ناریا یدااتتا  باور ءاقترا و داز  ققانم شقن دوبهب و ماجرباسپ یاه میرحت. 
• X4= ناریا رد دنه و نیچ یاهروشک یصواخ یاه یراذگ هیامرس شیازفا و ماجرباسپ یاه میرحت. 
• X5= و نارکیا ناکیم یکگنهرف  کباور حطکس ءاکقترا هوکیو هکب و نارکیا یرگکشدرگ قنور و ماجرباسپ یاه میرحت           
 .یاهگناش یاهروشک

 Anova نومزآ ساسا رب ماجرباسپ ياه ميرحت زا سپ ناريا يداصتقا تيعضو یبايزرا :3 لودج
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.957 6 .326 .625 .709 
Within Groups 14.614 28 .522   
Total 16.571 34    

 3091 ،شهووپ یاه هتفای :عبنم

  زا سکپ ناریا یدااتتا تیعضو هک دنتسه هدیقع نیا رب ناسانشراک زا % 99  ومجم رد هک دهد یم ناشن لودج جیاتن
 .دوب دهاوخ تبثم ماجرباسپ یاه میرحت

 
 8931 ،شهوژپ ياه هتفاي :عبنم ،line plot رادومن ساسا رب ماجرباسپ ياه ميرحت زا سپ ناريا يداصتقا تيعضو یبايزرا -8-4 رادومن

 ،  ماجرباکسپ یاکه  میرکحت زا سپ ناریا دااتتا لیلحت یاتسار رد هک دهد یم ناشن قیقحت جیاتن ، ارگ رادومن ساسا رب
  رایکسب ی راذکگ هی امرکس   ) مکک هکنیزگ تورکفم ددع هانیا هب هجوت اب نیچ و دنه یصواخ یاه یراذگ هیامرس شیازفا
     رد یکبیرقت روکق هکب زکین    نارکیا تکفن شورکف ، تکفای دهاوخ شهاک رایسب ،دهد یم ناشن رادومن یاهتنا رد ار (نییاپ
    نکیا هکب هکجوت اب ،نیچ و ناریا  باور و داز  ققانم هعسوت هنیمز رد ،زین یدعب هفلرم رد .دراد رارت یتیعضو نینچمه
   رد نیکنچمه و (تکسا الاب هب ور یا هنیزگ و مراد یناسای رظن) هنیزگ هنیمز نیا رد هک 4.9 بیرض رد رادومن هک هتان
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   هکب نیکنچ نیا ور نیازا تسا هدش زکرمتم 9 هنیزگ یور رب رادومن ییاهتنا یاه هطقن یور رب ن  ینایاپ هطقن هک تیاهن
  یاکه         میرکحت رد دکنه و نارکیا ناکیم یداکاتتا و یراکجت  کباور شیازکفا ببس دناوت یم داز  هقطنم هک دسر یم رظن
 دیاع هجیتن نیا ،زین ناریا یرگشدرگ قنور رد ماجرباسپ یاه میرحت شقن یسررب هب زین رگید هطقن رد .دوش ماجرباسپ
   دراد رارکت ( مرادکن یرظن :9 و مک :0) تورفم ددع نیب ام هک ییاج ن  زا رادومن طاقن یمامت هک ییاج ن  زا دوش یم
  رد دکناوت یمن ماجرباسپ یاه میرحت ینعی دنسر یم 9 هطقن هب تیاهن رد و دنراد رارت 9 و 0 نیب رد طوطخ نیا رتشیب و
   و داز  هکقطنم هکنیمز رد ، دکهد   یکم ناکشن رادومن یالاب بیرض تیاهن رد .دوش عتاو راذگریررت ناریا یرگشدرگ قنور
   ن  طاکقن رتکشیب و 9   ددکع زا شیکب رادومن طوطخ یمامت هک ییاج ن  زا ،نیچ و ناریا نایم یدااتتا– یراجت  باور
      و یداکاتتا  کباور شیازکفا ببکس نارکی ا رد لاکعف داز  ققانم هک دسر یم رظن هب ور نیازا ،دراد رارت 4 بیرض یالاب
 .دش دهاوخ نیچ و ناریا نایم یراجت
 یشهوژپ یملع درواتسد و يريگهجيتن
   یوکس هکب ار ی کتبثم    و هدنزاکس شرکگن هکک تسا نیچ رااتبا هب یا هقطنم راک و زاس نیلوا یاهگناش یراامه نامزاس
  رد نیکچ ی   لکصا تاکظحتم .دکنک یم شقن یافیا ییایس  یا هقطنم یراامه رد لاعف روق هب و دراد یا هقطنم یراامه
  رکت  گرزکب یا هی  کشاح تکسایس زا یشخب هان  لوا :تسا بیترت نیدب یاهگناش یراامه نامزاس هعسوت و داجیا دروم
 یی   اکیفارغج تیعکضو تخانکش زا ی کشان تسایس نیا .دراد دیکرت هیاسمه یاهروشک اب هنسح  باور رب هک تسا نیچ
 .دراد ایرد رد زین یددعتم ناگیاسمه و یاشخ یور رد یرایسب ناگیاسمه روشک نیا هک تسا ن رب ینبم نیچ
 اما تسا هتشادن یا هقطنم یاه هزاس و ییارگ هقطنم داجیا رد ار یقفوم درالمع ناریا هچرگا
 :زا دنا ترابع تسا صخشم ییارگ هقطنم اب طابترا رد ناریا یجراخ تسایس رد هک درایور هس
  ققاکنم  نکی ا هکب  نارکیا یتینما و یدااتتا ،یسایس تایح (هنایمرواخ و سراف جیلخ) یایتیلپودژ و ییایفارغج درایور-
 .تسا هتسباو
 (یزکرم یایس  هقطنم) یخیرات و یگنهرف درایور -
 (متسا ناهج) کیژولوددیا درایور -
  دوکجو یفلتخم یاهدرایور یسایس و یدااتتا فلتخم یاه هزوح رد یاهگناش درالمع صواخ رد ،رضاح لاح رد
 مزال یاهدرکراک دتاف یدااتتا یاه هزوح رد هلمج زا مزال یاهراک و زاس دوبن لیلد هب ار ن  یخرب هک یلاح رد ،دراد
  نکی   ا هکک دکندقتعم و هدرکک  هکسیاقم اپورا هیداحتا اب یتح ار ن  رگید یخرب ،دنناد یمن تسدای نادنچ ار ن  و هتسناد
 .دراد ار گرزب ییایس  هیداحتا کی هب ندش لیدبت یاه هنیمز تدمدنلب رد نامزاس
    کرتکشم عفاکنم دوکجو مدع نامزاس نیا رد دوجوم شلاچ نیرت یلصا دسر یم رظن هب ،فلتخم یاه هاگدید زا غراف اما
    لاکبند فکلتخم یاکه   هکنیمز رد ار کرتکشم و دحاو درایور کی دنا هتسناوتن اه ن  نونکات هک نانچمه ،دشاب اضعا نایم
   رکغ اب یهارمه رد نیچ یدااتتا عفانم هک یلاح رد ،لاثم ناونع هب .دننک لمع راذگررا نامزاس کی ناونع هب و هدرک
  تکحت هیسور لباقم رد اما ،تسا هدرک یراذگ هیامرس اایرم  رد نینچمه و  رغ رد رالد اهدرایلیم روشک نیا و تسا
   رارکت  رکغ و  اکای  رم  عفاکنم اکب داضت رد ن  یدااتتا یاهدرایور و دراد رارت  رغ یدااتتا یاه میرحت نیرتدیدش
 94 ی  کق رد ار دوکخ ی داکاتتا و یسایس  یارش نیرت تخس زا یای رضاح لاح رد زین ناریا یمتسا یروهمج .دراد
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  هکی داحتا و اکپورا هیداحتا و یراجت یاکرش و اایرم  هدحتم تالایا هبناج همه یاه میرحت .دیامن یم یرپس  تقنا لاس
  دورو مدکع ،یدااتتا یاه تخاسریز ندش فیعضت ،یدااتتا متسیس رد فعض ،ناریا یمتسا یروهمج هیلعرب  رع
   لکماوع نیرکت   مکهم هکلمج زا دراوم لیبت نیا ریاس و دالوف و یژرنا و تفن شورفرد روشک ییاناوت مدع ،روشک هب زرا
 .دنشاب یم 3091 لاس رد و رضاح لاح رد روشک ینارحب تیعضو
  همانربرکس  رکب یتسینویهص میژر و ناتسبرع میژر ،اایرم  هدحتم تالایا یاه یهاوخ هدایز لابند هب زین ریخا یاه لاس رد
  هدکحتم تالا کیا  رد دکیدج تلود ندم  راک یوراب ،ناریا و 1 + 0 نایم یا هتسه قفاوت زا سپ تیاهن رد ،ناریا یا هتسه
  هکیلک و یژرنا ،یتفن لماک یاه میرحت زین ن  زا سپ و دش جراخ ماجرب زا هفرق کی تروص هب ضمارت دلانود ،اایرم 
  زا لاکس 0      دودکح تکشذگ زا سکپ و ماجرباکسپ تاکتافتا زا سپ ور نیازا .دز متر ناریا تلم هیلع رب ار یتامدخ روما
 ه کیلعرب ار یا  هدرتکسگ و دایز رایسب تتاشم ور نیازا و هدادن ماجنا ماجرب هب ار ناشتادهعت زین ییاپورا نیفرق ،ماجرب
    هکقطنم رد ار شذوکفن یمتکسا یروهمج ،هنایمرواخ یلخاد هنحصرد و ن زا سپ .دندومن ارجا ناریا یمتسا یروهمج
    یاهروکشک و نارکیا ناکیم یا  هدرتکسگ   رچلاککودژ و ککیمونوکا ،کیوتارتسا عفانم ن  لابند هب و داد شیازفا هنایمرواخ
   راکهباچ یراکجت داز  هقطنم ثادحا هب ناوت یم اه ن  نیرت مهم هلمج زا .دش داجیا یاهگناش یراامه نامزاس دنمتردت
     یکلخاد گکنج رد ًالاکصواخ هیکسور و ناریا نایم یا هقطنم و کیوتارتسا عفانم ،راهباچ رد نیچ و دنه هدرتسگ ذوفن و
    هدکحتم تالاکیا ماجرباکسپ یاه میرحت زا سپ ًالاصواخ نیچ و ناریا کرتشم عفانم ،ن  زا سپ هیروس  اضوا و هیروس
  و نیکچ ،     نارکیا ناکیم یراکجت و یداکاتتا  کباور شیازفا هب ناوت یم تیاهن رد زین و ناریا یمتسا یروهمج هیلع رب
 لماش تفرگ رارت یبایزرا دروم یلصا نیوانع ناونع هب رضاح قیقحت رد هچن  اما ؛دومن هراشا اه میرحت زا سپ هیسور
 :تسا ریز یاه هفلرم
 یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک و ناریا نایم  باور رد ماجرباسپ یاه میرحت شقن یشهووپ هدنی -
 یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک هب ناریا یمتسا یروهمج شیارگ لماوع نیرت مهم نییعت-
 هیسور و نیچ تردت ود یارب ناریا یمتسا یروهمج ماجرباسپ یاه میرحت زا لصاح تازایتما تخانش-
 ی ارکب ی داکاتتا یاهراشف شهاک تهج رد یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک و ناریا نایم  باور ءاقترا ریررت نییعت-
 ماجرباسپ یاه میرحت زا سپ ناریا
  جیاکتن ،   یاهگناکش نامزاکس وکضع یاهروشک و ناریا نایم  باور رد ماجرباسپ یاه میرحت شقن هنیمز رد اتسار نیا رد
  راذکگریررت یاهگناش وضع یاهروشک و ناریا نیب  باور شیازفا رب ماجرباسپ یاه میرحت یلک تروص رد هک داد ناشن
  و نارجاکت روضح شیازفا رد ،یاهگناش وضع یاهروشک هب ناریا تفن شورف شیازفا رد ،اه میرحت لباقم رد اما تسا
 ی اکه ت کیلاعف  شیازکفا رد  اکه می رکحت  .درادکن یری ررکت  هکنوگ چی که ناریا رد دنه و نیچ ًالاصواخ یاهگناش یاه تکرش
 و رالد یزرا و یلوپ شزرا شهاک رد اه میرحت ،درادن یریررت اپورا هیداحتا اب یاهگناش یاهروشک حطس رد یساملپید
   دکنه و نیکچ ی اکه  تکرکش ی اکه یراذگ هیامرس و روضح شیازفا رد اه میرحت نینچمه و دوب دهاوخن راذگریررت وروی
  رود تکهج رد ار  نارکیا ،دنه و ناتستازت و ناتسابزا ،ناتسکاپ ریظن ییاهروشک زین لاح نیعرد .دوب دهاوخن راذگریررت
  هیکسور و نیچ هزادنا هب یروشک چیه تسا صخشم هک روق نیا دسر یم رظن هب .درک دنهاوخن یهارمه اه میرحت ندز
   شیازکفا ببکس  اکه می رکحت ور  نکیازا و درب دنهاوخن دوس ناریا یمتسا یروهمج هیلع هناملاف ماجرباسپ یاه میرحت زا
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 ی اکه تیلاعف ماجرباسپ یاه میرحت ،دنه و نیچ عفن هب ناریا داز  ققانم یاه تیلاعف شیازفا ،لبور و ناوی یلوپ شزرا
   ماجرباکسپ یاکه میرحت نینچمه و داد دهاوخ رارت ریررت تحت ار هدحتم تالایا اب ناهج یاهروشک حطس رد یساملپید
 .تشاد دهاوخ هارمه هب ار هیسور و دنه ،نیچ یدااتتا تیعضو دوبهب ،ناریا هیلعرب
  یداکمتعا  یکب  هکب ناوت یم دشاب یم یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک هب ناریا شیارگ لیالد نیرت مهم رظن هب هچ ن  اما
    هکیداحتا وکضع یاهروکشک زین و یبرع یاهروشک هدحتم تالایا هجراخ یاه تسایس هب تبسن ناریا یمتسا یروهمج
  نارکیا روضح ،لدعلا شیج و کاوپ ریظن ناریا بلق هیزجت یاه هورگ و یتسینویهص میژر زا اایرم  یاه تیامح ،اپورا
  ار ناتکسکاپ و هیسور ،نیچ ،ناریا نایم کیوتارتسا عفانم و  باور ،یاهگناش یاه یراامه نامزاس رفان وضع ناونع هب
   نادکحتم ریاکس زا شیب یتینما و یماظن یاه ههبج رد ًالاصواخ هیسور و ناریا  باور ،لماوع نیا نایم زا هک دومن هراشا
    زا یکشقن چیکه ناتکستازت ، ناتکسایجات ، ناتکسابزا یاهروشک اب ناریا یدااتتا  باور نایم نیا رد .تسا شایاهقطنم
 و  نارکیا  ناکیم  باور ءاقترا ریررت هنیمز رد تیاهن رد و ؛درادن یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک هب ناریا شیارگ لیالد
  جیاکتن ماجرباسپ یاه میرحت زا سپ ناریا یارب یدااتتا یاهراشف شهاک تهج رد یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک
  شیازکفا ،    نارکیا تکفن شورکف شیازکفا رد یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک اب ناریا  باور حطس ءاقترا هک داد ناشن
 ،    نارکیا یژرکنا شورکف شیازکفا ،  نارکیا یلوکپ شزرا ،یدااتتا دشر ،ناریا رد یاهگناش یاهروشک یاه یراذگ هیامرس
  روکشک هعسوت تیاهن رد و یدااتتا هعسوت و ییایمیش ،هنایار ،یزاسوردوخ ،یمیشورتپ عیانص یاه تخاسریز هعسوت
 ی اکه  شکخب هعسوت ببس یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک اب ناریا  باور حطس ءاقترا لباقم رد اما ؛درادن یشقن چیه
  هعکسوت نینچمه و یجاسن عیانص ،یزاسوراد عیانص ،یرگشدرگ عیانص ،کاشوپ عیانص ،یعافد عیانص ،ییاذغ عیانص
 .دوب دهاوخ راذگریررت ندعم هب هتسباو عیانص یاه تخاسریز
    هکعلاطم دروکم یاهروکشک ییارگمه و یگچراپای یارب ریز یاهداهنشیپ ،رضاح قیقحت زا هدم  تسد هب جیاتن ساسا رب
 :دوش یم هدارا
  .تکسا دوخ یراجت یاکرش اب ناریا هبناجود تراجت رب رررم لماوع زا یلخاد صلاخان دیلوت هک هتان نیا هب هجوت اب •
 هک دشاب رررم لباقتم  باور شرتسگ رب دناوت یم ،یلخاد صلاخان دیلوت شیازفا یارب بسانم یاهرتسب داجیا ،ور نیازا
 .درک هراشا یجراخ و یلخاد هیامرس  ذج و یلخاد تادیلوت زا تیامح هب ناوت یم هلمج ن  زا
  لکمع فیعض رایسب ناتسابزا و ناتسایجات ،ناتستازت یاهروشک هب دوخ یتفنریغ تارداص رد ناریا هک ییاج ن  زا •
    روکشک هکس اکب یساملپید دوبهب و  باور هعسوت اذل ،تسا رادروخرب ینییاپ یتفنریغ یتارداص تیفرف زا و تسا هدرک
 .تسا ترورض یاراد شیپ زا شیب
     نامزاکس دکنمتردت رکانع ود و نارکیا ن    اکیم ککیمونوکاودژ و کیژولوددکیا و کیوتارتکسا کرتشم عفانم هب هجوت اب •
      (یاهگناکش نامزاکس یاهروکشک و نارکیا نیکب) یا هقطنم – یدااتتا یاه یراامه یاه همان تقفاوم شیازفا ،یاهگناش
 .دهد شیازفا ار بختنم یراجت یاکرش اب ناریا هبناجود تراجت نایرج مجح دناوت یم
  هدافتکسا دوخ یراجت لیسناتپ زا رتمک ،بختنم یراجت یاکرش اب تراجت رد ناریا هک دهد یم ناشن قیقحت یاه هتفای •
  شرتکسگ یارب ار هنیمز هفرعت  رن شهاک و یلخاد تادیلوت زا تیامح ،اه تخاسریز تیوقت اب ناوت یم نیاربانب ،درک
 .درک مهارف راد لیسناتپ تالواحم رازاب
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  نیکچ روشک اب ار یتفنریغ تراجت لیسناتپ نیرتشیب ،یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک نایم رد ناریا هک یطیارش رد •
      اکب زکین و نیکچ روکشک زا یکتفنریغ راد لیسناتپ یاهالاک تادراو /تارداص اب هک دراد دوجو نااما نیا نیاربانب ،دراد
   ءاکقترا ار دوکخ یریذپ تباتر ناوت دنناوتب روشک ود نیا ،نیچ و ناریا نایم یراجت – یدااتتا یاه یراامه شرتسگ
 .دنهد شیازفا یناهج تارداص و دیلوت زا ار دوخ مهس ،روشک ود رد یراذگ هیامرس هعسوت اب و هدیشخب
   یمتکسا یروکهمج ، نارکیا ردانب و داز  ققانم رد دنه و نیچ ذوفن شیازفا و ناریا رد داز  ققانم هعسوت هب هجوت اب •
  رکیظن)  تکسا رادار  یکتادراو و یت   ارداکص تاهباکشت نیرکت نییاپ هک ییاهروشک اب  باور دوبهب تهج رد دناوت یم ناریا
     داکجیا و روکذکم یاهروکشک یراذکگ هی امرکس   یاتکسار رد ار اکه  هکنیمز (ناتسابزا و ناتسزیترت ،ناتستازت ،ناتسایجات
 .دنک ییاشگزاب ار ناریا رد نان  یدااتتا یاه هاگیاپ
   و یجاکسن تعنکص ، نیگنکس عیانص ،یاشزپ ،ندعم ،یتعنص یاه هنیمز رد یللملا نیب یاه هاگشیامن شیازفا و هعسوت •
  یراکجت یاه لیسناتپ ریاس ندناسانش یارب ار اه هنیمز دناوت یم ،روشک رد ناریا یمتسا یروهمج  سوت ییایرد عیانص
       شکقن نارکیا یداکاتتا دکشر رد و دوکش عکتاو دیفم رایسب دنه و نیچ ًالاصواخ یاهگناش نامزاس وضع یاهروشک اب
 .دشاب هتشاد هارمه هب ار یرررم
 عبانم
 ،تیریدم گنهرف همانلاف ،ییارگراتخاس و ییارگدرکراک درایور اب تیریدم و نامزاس یاه یروئت یفسلف ینابم ،(0391)بیبح ،روپمیهاربا

 .91 هرامش ،4 هرود
 تال  اکقم هکعومجم ،ییارگ هبناج کی اب لباقم رد نوزفازور کیوتارتسا و تیمها یاهگناش یراامه نامزاس ،(1391)دوعسم ،یمفاک ناوخا

 .یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد :نارهت ،زاقفت و یزکرم یایس  یللملا نیب شیامه نیمهدراهچ
 ،ن  یاککککککککمنرود و یزکککککککککرم یایککککککککس  رد هی کککککککسور عفاککککککککنم و  ادککککککککها ،(0091)مککککککککسات ، یلوکککککککصا

https://www.farsnews.com/news/13921203000637 
 یسانشراک همان  نایاپ ،ناریا ینوماریپ هزوح رد تابر داجیا و یلم هعسوت رد یا هقطنم ییارگمه شقن و ندش یناهج ،(9091)ازر ،دنمک رذ 

 .نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمتسا داز  هاگشناد ،یناسنا مولع هداشناد ،یسایس یایفارغج هورگ ،دشرا
 هرامش ،للملا نیب  باور تاعلاطم هیرشن ،ییارگ هقطنم رب ن  ریررت و کراس نامیپ ،(1091)تاداس نیمیس ،رف یمتسر ،داوج دمحم ،یرجات 

90. 
 .یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد ،یریبد اضردمحم همجرت ،یزکرم یایس  رد تینما ،(0391)انل ،نوسناج و یور ،نوسیل 
  روکقح هداشناد ،یللملا نیب یلاع تاعلاطم زکرم ،یزکرم یایساروا تاعلاطم ،ناریا یجراخ تسایس رد ییارگ هقطنم ،(3391)ناهیک ،رگزرب

 .0 هرامش ،مود لاس ،(یا هقطنم تاعلاطم شیامه هویو)یسایس مولع و
 ،نارککککیا یارککککب یزکککککرم یایککککس  رد هیککککسور روککککضح یاککککه تککککصرف و اهدککککیدهت ،(3091)نککککسح ،روککککپ یتککککشهب

https://www.farsnews.com/news/13931001001139 
 همان نایاپ ،(4391-0391)یاهگناش یاه یراامه نامزاس و ناریا یمتسا یروهمج یدااتتا و یسایس  باور یسررب ،(9091)یدهم ،یوقت

 .یزکرم نارهت دحاو یمتسا داز  هاگشناد ،یسایس مولع هورگ ،یسایس مولع هداشناد ،دشرا یسانشراک
 یایتی لپوکدژ قق اکنم ی  کسرد هوزکج ،( سراکف جیلخ هزوح رب دیکرت اب)یا هقطنم ییارگمه ققحت تورفم لدم ،(9091)اضردمحم ،این ظفاح

 .یمیحر نسح مامتها هب :نارهت ،ناریا نوماریپ
 ،  موکس لاکس  تکسایس  همانلکاف ،ی زککرم یایس  رد ناریا یمتسا یروهمج یجراخ تسایس حرق ،(0091)جریا ،یتجح ،اضرریما ،یتجح

 .0 هرامش
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  هکمانهام ،ی بوکنج  یاکقی  رف  روکشک هکب  نارکیا یی  الاکک تارداکص یاه تیفرف درو رب و یبایزرا ،(0391)دیحو ،یگرزب ،هللادبع ریم ،ینیسح
 .94 هرامش ،یناگرزاب یاه یسررب
 ، هلاکس  تکسی ب زادکنا    مکشچ دنکس رکب د کیکرت اب یا هقطنم رترب تردت هب ندش لیدبت رد ناریا .ا .ج عناوم و اه تصرف ،(0391)کلام ،ینیسح

 .یزکرم نارهت دحاو یمتسا داز  هاگشناد ،یسایس مولع هداشناد ،یسایس مولع هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ
 ی کسانشراک  هکمان نایاپ ،یاهگناش یراامه نامزاس :یدروم تاعلاطم ،ناریا تینما رد یا هقطنم یاه نامزاس شقن ،(3391)دیعسریم ،ینیسح

 .یزکرم نارهت دحاو متسا داز  هاگشناد ،یناسنا مولع هداشناد ،یسایس یایفارغج هورگ ،دشرا
91)نیورپ ،شیدناداد  ،  مهدراکهچ لاکس ،زاقفت و یزکرم یایس  تاعلاطم همانلاف ،یزکرم یایس  رد هیسور یاه تسایس نیوات دنور ،(43

 .4391 زییاپ ،10 هرامش ،مراهچ هرود
 ی کسانشراک  هکمان نا کیاپ ، یاهگناکش ی راکامه نامزاس هب ناریا نتسویپ یایتیلپودژ یاه شلاچ و اه تصرف یبایزرا ،(0391)ربکا یلع ،یریبد

 .دهشم یسودرف هاگشناد ،یناسنا مولع هداشناد ،یسایس یایفارغج هورگ ،دشرا
 .دجام رشن ،نارهت ،یگرزب دیحو همجرت ،للملا نیب  باور یاه هیرظن ،(0191)لراک ،چیود
 .سموت تاراشتنا ،للملا نیب  باور رد تراعتم یاه هیرظن ،(1091)زمیج ،یتردود
 .04 هرامش ،یدااتتا و یسایس تاعتقا هلجم ،اپورا هیداحتا ینیرف  شقن هب یرظن یدرایور ،(1391)نیدلا لتج ،یناقهد
 .19 هرامش ،یناگرزاب همان شهووپ هیرشن ،تشه هورگ رد ناریا تراجت هوقلاب ناوت درو رب ،(4391)ارتیم ،ینامحر
 .IPSC– حلص تاعلاطم یللملا نیب زکرم ،هنایمرواخ رد نیچ یماظن یتینما مهم عفانم و  ادها ،(1091)دازرف ،شنوب یناضمر
 .00 هرامش ،زاقفت و یزکرم یایس  تاعلاطم همانلاف ،لمع ات یروئت زا یاهگناش یراامه نامزاس ،(0391)یبتجم ،یکرانا یدهاز
 .تمس تاراشتنا ،نارهت ،للملا نیب  باور رد یزادرپ هیرظن ،(1191)نیسح ،هداز-فیس
 .سموت تاراشتنا ،للملا نیب  باور رد فلتخم یاه هیرظن ،(0391)نیسح ،هدازفیس
 ، دکشرا ی کسانشراک  هکمان نا کیاپ ، یاهگناکش ی  راکامه نامزاکس وضع یاهروشک و ناریا نایم یراجت لیسناتپ یسررب ،(9091)هقداف ،یناهاش

 .نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمتسا داز  هاگشناد ،یدااتتا مولع هورگ ،یرادباسح و دااتتا هداشناد
 .90 هرامش ،یناگرزاب همانشهووپ همانلاف ،یبرغ  ونج یایس  هقطنم رد یدااتتا ییارگمه ،(3391)همقاف ،اطب و اضریلع ،ییابیاش
 و ای  کساروا رد گرزکب ی اکه     تردکت تکباتر هدکننک لداکعتم یاهگناش یراامه نامزاس ،(1391)شوایس ،ییااساپ یرفعج ،سابع ،رفیبلاق

 .حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس ،نارهت ،ناریا یمتسا یروهمج تیوضع  وضوم
  هکقطنم و  نارکیا ی متکسا ی روکهمج ی جراکخ  تکسایس ، هکنایمرواخ رد نی وکن  یکیارگ هقطنم و یمتسا  تقنا ،(0091)بلطملادبع ،هللادبع

 .10 هرامش ،4 هرود ،ایفارغج :هیرشن ،هنایمرواخ
  هورکگ ، دکشرا ی کسانشراک  هکمان نا کیاپ ، سراکف جیلخ هزوح یاهروشک ییارگاو لماوع و تتاشم ،اه شلاچ یسررب ،(9091)دیمح ،یزیزع

 .تاقیقحت و مولع دحاو یمتسا داز  هاگشناد ،یناسنا مولع هداشناد ،یسایس یایفارغج
 .شخپاچ تاراشتنا ؛نارهت ،لمع و یروئت رد اپورا تدحو ،(0391)نیشفا ،نایزیزع
 .تاعتقا رشن ،نارهت ،یگرزب دیحو همجرت ،للملا نیب  باور رصاعم یاه هیرظن ،(1191)  زوج ،لانارف
 .تمس تاراشتنا ،نارهت ،للملا نیب تسایس و یجراخ تسایس لوصا ،(0191)یلعلادبع ،ماوت
 ،یزکککککککرم یایککککککس  رد نارککککککیا ی جراکککککخ تککککککسایس رککککککب یلمرککککککت ،(3091)ی کککککلو ،یجلاککککککک رککککککگ  هزوکککککک

https://www.farsnews.com/news/13911118000278 
 .34 هرامش ،(نارهت هاگشناد)یسایس مولع و روقح هداشناد :هیرشن ،ییارگمه یاه هیرظن رد لوحت ،(0191)ههلا ،ییالوک
 .41 هرامش ،زور تسایس هیرشن ،ییارگمه ،(0391)رذوبا ،مدقم یرهوگ
 .ایساروا تاعلاطم هسسوم ،یرایع اضریلع همجرت ،لتقتسا زا سپ ههد ود یزکرم یایس  ،(1091)یلاتیو ،نیاموان و رتیپ ،کنیل
 .نشرا هاگبو ،دوکر زا جورخ یناهج  راجت ،(4091)دیحو ،یترتپ یدحم
 .یساملپید ناریا یسایس هلجم ،دنه و ناریا تابسانم رب ن  ریررت و ماجرب زا اایرم  جورخ ،(1091)نسح ،درف ینسحم



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 216

 ، ککیتی لپودژ همانلکاف ،ریخا یاه ههد رد روشک ود  باور هدنی  یامنرود وناریا و ناتسایجات یدااتتا تتماعت ،(0091)یضترم ،یدومحم
 .40 هرامش 1 هرود
 .تمس تاراشتنا :نارهت ،للملا نیب  باور یاه هیرظن رد لوحت ،(1391)اریمح ،هدازریشم
 .نییبت یدربهار هدنشیدنا ،ناریا هیلع هدحتم  تالایا ی هبناج کی یاه میرحت لابت رد دنه تسایس ،(1091)دتیم ،ینیدلا نیعم
 ی  راکامه نامزاکس ی  دروکم هکعلاطم ؛یا  هکقطنم ی اکه  شلاکچ شهاک رد یا هقطنم یاه نامزاس شقن ،(9091)نسح ،ریواب ،تجح ،ییواهم

 .1 هرامش ،یللملا نیب یاه نامزاس :هیرشن ،(وکا)یدااتتا
 همان نایاپ ،(رارع :یدروم هعلاطم) درس گنج نایاپ زا سپ هنایمرواخ تینما و تابر نیمرت رد اایرما هدحتم تالایا شقن ،(1091)ادیش ،مانهم

 .نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمتسا داز  هاگشناد ،یسایس مولع هداشناد ،للملا نیب  باور هورگ ،دشرا یسانشراک
 هی رکشن ،وکا وضع یاهروشک یلم یاه هناخباتک نایم یراامه هدننک تیوقت لماوع ،(0091)دمحم ،هداز نسح ،مظعا ،یوجرو داون یلقفجن

 .10 هرامش ،00 هرود ،تاعتقا یهدنامزاس و یرادباتک یلم تاعلاطم
 .سدت هیرشن ،یسایس ییارگمه ،(0391)رهپس ،رهگ کین
 ،مهدزای لاس ،زاقفت و یزکرم یایس  تاعلاطم همانلاف ،اهزادنا مشچ و تتاشم :یزکرم یایس  رد یا هقطنم یراامه ،(0391)ک .وایراو
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