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   همدقم

      رایکسب هکبرجت اکب و هدومز راکک ناریدکم یارب یتح نارحب تیریدم ،ایتب ینیب شیپ لبات ریغ و هدیچیپ تیهام لیلد هب
 زا ،       نارکحب هکنیمز رد یکااخت و هکیاپ شکناد زا یرادروکخرب نمکض دنریزگان نارحب ناریدم ور نیا زا .تسا راوشد
           .دنکشاب دکنم هرکهب دارکفا زا یعیکسو فکیق اکب یگنهاکمه و یراکامه یارکب ینامزاس تاقابترا و یناسنا یاه تراهم
 یی اکه    یکگویو رکگید زا راوکشد  یارش رد راک ییاناوت ،تیتتخ و یرو ون ،عیرس یریگ میمات تردت زا یرادروخرب
  هکب ییوگخساپ ای و نارحب تیریدم هفیفو هک ییاه نامزاس بیترت نیا هب .دنشاب اراد تسیاب یم نارحب ناریدم هک تسا
   هدکیمان نارکحب ناریدم هک یرفن دنچ ای کی  سوت هدش ذاختا تامیمات هلیسو هب ،دنراد هدهع رب ار یرارطضا  یارش
        ییاکسانش هکب نارکحب ناریدکم فیاکفو رود نادکنچ هکن یاه هتشذگ رد هچرگا .دنوش یم یربهار و تیاده ،دنوش یم
  و یکحارق  ،یزکیر  هکمانرب ،یگنهامه ماجنا ،اهورین جیسب و یهدنامزاس ،عبانم صیاخت ،هدید بیس  تیعمج یاه زاین
      عکیزوت و کرادکت و هکیهت و یرارطکضا  یارکش رد  تاکجن و دادما ،وجتسج تایلمع یارب بسانم یاه مزیناام یارجا
   و هدکش هکدارا تامدخ رد درالمع و یشخبررا ،یی راک یاه صخش نییعت هزورما اما .دش یم هصتخ یساسا یاهالاک
   هدکش هفاکضا روف فیافو هعومجم هب نارحب ماگنه هب هدش نییعت شیپ زا یاه درادناتسا اب هدش ماجنا تامادتا هسیاقم
 ، یگداکم  بسک هب طوبرم تامادتا ،نارحب  وتو زا لبت یزیر همانرب هزورما (14 : 9091 ،یردیحروپو یگیبدلو).تسا
    ن  دکننام و یموکمع  کباور ،ینابیتشپ تیریدم ،تاعتقا تیریدم هناماس ،تاقابترا ،شزوم  ،یگنهامه ،یهدنامزاس
 .(Astooner,2003:111)دنریگ یم رارت نارحب تیریدم روضح رد همه
      یداکیز رایکسب یناکج تاکفلت هراوکمه ،   اهناکسنا یگدکنز هدکننکدیدهت لماع نیرتمهم ناونع هب یعیبق یایتبواه گنج
    هکبار یریذکپان نارکبج یعامتجاو یدااتتا یاه هنیزهو هدرک ناریو اراهنامتخاسو تازیهجتو تاسیسات ،هدش بجومار
          هدکید ظاکحل نکیازاار بیکس  نیرتکشیب یناکسنا عکمجتزکارم ناوکنع هباهرهکش هراومه ،خیرات لوقرد.تسا هدرو  راب
      موزکل نیاربانب.دوکش یکم یکقلت مکهم  رایکسب     و یرورکض یرکما هکبترتمریغ ثداوکحرباربرد تینماو یگدامآهزورما.دنا
   هکب نارکحب تیریدم.دننک هجوت ن  هبدیاب یرهش نازیر همانربو نالوئسم هک تسا یرما ینارحب عتاوم یارب یزیر همانرب
  صخکشم شیپزا یاه همانربو تانااما هب هجوتاب هحناس  وتو زا دعب و نیح ،لبت هکدوش یم رتقا یتامادتا هعومجم
   تکسا هدکشداهنشیپ هلحرمراهچ حناوس تیریدم هخرچرد.دهد یم هدارا هدید بیس  دارفا هبار خساپ نیرت بسانم هدش
 (0990 ،زگوه).دشاب یم یزاسزابو هلباقم ،یگدام  ،تاررا شهاک و یریگشیپ :لماش هک
  هیامرکس  اکما  .دکندرک یمافیا هعسوتردار شقن نیرتمهم یناسنا یورین یتحو یایزیف ،یدااتتا هیامرس ،یتنس هاگدیدرد
  ریاکس زا     رکتهب هدافتکسا یارکبار هکنیمز   دکناوت یکم و تسا هعماج یگنهرفو یعامتجا یاه یگویورب ینتبم هک یعامتجا
    هدکننک لیهکست یاکهداهنو  اکه   شکقن یداکهن تابیترترگید ترابع هب(9190 ،ناراامهو یرادناهب).دنک مهارف اه هیامرس
   یماکقترا ار تیریدکم ییاناوت ،یعامتجا هیامرس ناونع هب هعماجراتخاس لخادرد اههورگودارفارتهب تیلاعف یارب  باور
        تکیقفوم یارکب یلماکعو یعاکمتجا تتاکشم شهاکک یاکهرااهار زا یای یعامتجا هیامرس(1990 ،ویبارتنوم).دشخب
   شور ظاکحل زا و یدربراکک ،   دکه رکظن زا قیقحت .تسا یعامتجاو یدرف تمتس یاقتراو یعامتجا هافر یاه همانرب



 955 ...تیریدم رب یعامتجا هیامرس ریثات یسررب

    تیریدکمرب یعاکمتجا هیامرکسای  هک تسا نیا قیقحت یلصا هلئسم .تسا یشیامیپ  ون زا و یفیصوت اههداد یرو درگ
 ؟تساراذگریرات نارهترهش01 هقطنمرد یرهش یاه نارحب
 يرظن ینابم

 یعامتجا هيامرس فيراعت :1 لودج

 یعامتجا هيامرس فيرعت رظن بحاص

 رایب
    هکب یعاکمتجا هیامرکس .دننک یم هدافتسا ناش عفانم و قیتع تهج رد ن  زا و دنرو  یم تسدهب ینیعم یعامتجا یاهراتخاس زا نارگشنک هک تسا یعبنم یعامتجا هیامرس
 .(011 :9001 ،رایب)دوش یم لصاح نارگشنک نیب  باور رد رییغت هطساو

 .(1001 :1001 ،ناراامه و یلب) ناگبخن یداهن یاه یگتسویپ و درف ره یاخش هابش زا تسا ترابع یعامتجا هیامرس ناراامه و یلب

 و وککککککککیدروب
 تناوکا

 ،تناوکا و ویدروب)دنوش یم هورگ ای درف دیاع ،دنشاب یم لباقتم ییانش  لصاح هک هدش یداهن شیبو مک  باور زا یرادیاپ هابش نتشاد هطساو هب هک هوقلاب ای لعفلاب عبانم  ومجم
0001: 011). 

  و نکککم سکاکککب
 ناراامه

 :1001 ،  ناراکامه و نکم  سکاب)تکسا ،دنراد رایتخا رد اهن  هک یعبانم زین و دشاب هتشاد ار اهن  زا کمک راظتنا دناوت یم درف هک یدارفا دادعت یانعم هب یعامتجا هیامرس
00). 

 تراب

 ، تراب)دکنک    یکم ادکیپ ار دوکخ   یناکسنا هیامرکس و یلام عبانم زا هدافتسا تصرف و نااما درف اهن  هطساو هب هک دوش یم یرت یمومع  باور و اه سامت ،ناراامه ،ناتسود ؛لماش یعامتجا هیامرس
0001: 0). 
 .(009 :1001 ،تراب)دنیوگ یم یعامتجا هیامرس ار هابش کی رد هدش مهارف و دیاع یاه تصرف

 هکون
 ، هککون) دننک یم جیسب و داجیا یعامتجا نارگشنکرگید عبانم هب یبایتسد یارب اه نامزاس نیب و نورد رد ار ناشتالااتا هابش یعامتجا نارگشنک ن  هطساو هب هک یدنیارف
0001: 31). 

 .(000 :1001 ،نهار و میرب) دنک یم لیهست ار یعمج شنک تتاشم لح هک نادنورهش نیب یعمج  باور هابش نهار و میرب

 .(1 :3001 ،ستروپ) یعامتجا یاهراتخاس رگید ای یعامتجا یاه هابش رد تیوضع زا لصاح دیاوف نیمرت رد نارگشنک ییاناوت ستروپ

 نملک
   زا دکنترابع هکک دنراد کرتشم یگویو ود هک تسا هدش لیاشت یددعتم یاه یتسه زا هالب تسین دحاو یتسه ،ن  .دوش یم فیرعت شدرکراک قیرق زا یعامتجا هیامرس
 .(099 :9001 ،نملک)دننک یم لیهست یعامتجا راتخاس نورد رد دارفا یارب ار ینیعم یاه شنک ؛ًالاینار و دنهد  یم لیاشت ار یعامتجا راتخاس زا یا هبنج ؛ًالالوا هکنیا

 امایوکوف

 .(91 :0001   ،امایوکوف)کرتشم  ادها ققحت روظنم هب اه نامزاس و اه هورگ رد رگیدای اب ندرکراک یارب دارفا ییاناوت
 یراامه هزاجا هک دوش فیرعت هورگ کی یاضعا نیب رد کرتشم یمسرریغ یاهراجنه ای اه شزرا زا ینیعم هعومجم دوجو رد هداس تروص هب دناوت یم یعامتجا هیامرس
 .(1001 ،امایوکوف)دهد یم اهن  هب ار نواعت و

 .(331 :1001 ،تراهلگنیا)دننک یم ادیپ روهف و زورب هزاجا هنابلقواد یاه نمجنا زا یا هدرتسگ یاه هابش ن  هطساو هب هک ارادم و دامتعا گنهرف تراهلگنیا

 و ستروکککککککپ
 رنرب نس نس

  و ستروپ)دکنراذگ   یکم ریررکت ،دنشاب یدااتتاریغ ای یدااتتا  ادها هب  وطعم دنناوت یم هک هعومجم کی یاضعا یعمج یاه شنک  ومجم یریگ تهج رب هک یتاراظتنا
 .(9001 ،رنرب نس نس

 .(11 :0001 ،مانتاپ)دننک یم لیهست لباقتم عفن ققحت یارب ار نواعت و یگنهامه هک یعامتجا دامتعا و اهراجنه ،اه هابش نوچ یعامتجا نامزاس یاه یگویو مانتاپ

 .(11 :1001 ،ساموت)دنتسه هعماج لک رد هعسوت جورم و دنبای یم هعسوت و  سب یندم هعماج نورد رد هک یا هنابلقواد یاهدنیارف و تانااما ساموت

 و تکککککککیاپاهن
 لاشوگ

   و هابکش لماکش یعامتجا هیامرس نیاربانب .دنریگ یم رارت یعامتجا دحاو کی ای و درف کی رایتخا رد تابسانم هابش نتشاد هطساو هب هک یا هوقلاب و لعفلاب عبانم  ومجم
 .(940 :3001 ،لاشوگ و تیاپاهن) دراد دوجو اهن  جیسب لامتحا اه هابش رد تیوضع هطساو هب هک تسا ییاه ییاراد

 .(401 :1001 ،رانپ)دنتسه یدااتتا دشر رب رروم هجیتنرد و دنراد ذوفن و ریررت درف راتفر رب هک یعامتجا تابسانم و  باور هابش رانپ

 .(911 :0001 ،فیش) دنتسه راذگریررت یرو هرهب ای دیلوت عبات رب هک یتامازلتسا ای اه هداد زین و تسا دارفا نیب  باور رب رروم هک یعامتجا راتخاس رصانع زا یا هعومجم فیش

 (0990) ناوک و رلد : عبنم

 نارحب تيريدم حوطس
      هکانیا هکب هکجوت اکب :تکسخن ؛درک یدنب هقبق ناوت یم ار نارحب ناریدم تیلاعف ،هبنج ود زا ،نارحب تیریدم ثحب رد
   تکسا یرکما ،دهد یم رارت ریررت تحت یدج روق هب ار یسایس و یعامتجا یاه هصرع زین و هتشاد ریگارف تاررا نارحب
       لاکش یکلم و ینامزاکسارف حطکس رد نارکحب تیریدکم یلاع حوطس نیاربانب ؛دنک یم بلق ار یلم حطس رد مامتها هک
  یاهدکحاو ،   ار یتاکیلمع حطکس و یهاگتکسد حطس ار ینایم حطس ،یلم حطس ار یلاع حطس ناوت یم نیاربانب ؛دریگ یم
 .میریگب رظن رد اه هاگتسد یتایلمع
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   ار نارکحب تیریدکم هب طوبرم یاهراک روتسد و نیناوت اریز ؛دریگ یم رارت حطس نیا رد روشک ترازو :یلاع حطس •
 ؛دراد هدهع رب ار نارحب تیریدم رد لوئسم یاه نامزاس یاه تیلاعف رب تراظن و تیاده تیلوئسم و هدرک بیوات
 یرادنامرف ،یرادناتسا ،یرادرهش ،یناشن شت  ،یماظتنا یورین ،رمحا لته تیعمج دننام ییاه هاگتسد :ینایم حطس •
 ؛دننک یم هفیفو ماجنا ،یلاع حوطس تابوام قبق رب هک هریغ و
  یاکه هاگتسد نارحب یاه هتیمک ای رگدادما یاه میت دننام ینایم حطس یاه هاگتسد یتایلمع یاه شخب :یتایلمع حطس •
 ؛لیبت نیا زا یدراوم و رگنامرد یاه میت ،تاجن و وجتسج یاه میت هلمج زا ،فلتخم
   رد هدکش یدکنب هقبق حوطس دننامه اه نارحب رد لوئسم و ریگرد یاه نامزاس یارب نارحب تیریدم حوطس :رگید هبنج
 اه شخب ناریدم و نانواعم ینایم حطس رد ،تساه نامزاس دشرا ناریدم لماش یلاع حطس ؛دوب دنهاوخ اه نامزاس رگید
    ار نارکحب تیریدکم رد میقتکسم تیلوئسم ًالالومعم هک تسا یناتسرپرس لماش یتایلمع حطس تیاهنرد و دنریگ یم رارت
 (31 :3391رایزام ،ینیسح).دنراد هدهع رب تایلمع هنحص رد
 نارحب تيريدم رد مدرم شقن
 :دنریگ تروص دنناوت یم لاش هس هب یمدرم یاه تکراشم
 ؛یدرف یاه یراامه .1
 ؛داهن مدرم یاه نامزاس ای یمدرم یاه لاشت بلات رد یراامه .0
 .هریغ و رمحا لته ، رس بیلص نامزاس ،نیفعضتسم جیسب دننام یتلود یاه لاشت بلات رد یراامه .9
  و هدکش  یزکیر همانرب تروص هب هک دش دنهاوخ یشخبررا و ییازفا مه هب رجنم یتروص رد ،اه یراامه نیا لاش هس ره
 .دنبای ناماس بسانم یاه شزوم  زا سپ
 ،   تکسا یکمازلا و ریذکپان   اکنتجا ایتب تیریدم هخرچ فلتخم لحارم رد هعماج تکراشم ،نارحب قفوم تیریدم یارب
 ، اکیتب تیریدم هخرچ رد ،هاگدید کی رب انب .تسا توافتم هلحرم ره یاه یگویو بسح رب هعماج تکراشم  ون یلو
  دکنی رب ، دکنک لیم هدنریگدای و لاعف تکراشم تمس هب هعماج تکراشم ردتره ،ایتب دادخر زا سپ و شیپ لحارم رد
   شکقن تکسا مزال ،  ن  بکتاعتم عیرکس ییوگخساپ و تب  وتو هلحرم رد یلو .دوب دهاوخ رترررم اه هلخادم زا لصاح
 ،تکراشم  وضوم بسح رب دناوت یم ،تب زا سپ و شیپ لحارم رد یهد نامزاس .دنک لیم یلاعفنا شقن تمس هب مدرم
   یاراد تکسا رکتهب ،   اکیتب  وکتو هکلحرم رد هان  لاح دشاب یسیرتام ای و الاب هب نییاپ زا یبتارم هلسلس راتخاس یاراد
 ،   تکراکشم  وکضوم بکسحرب ، اکیتب زا سپ و شیپ لحارم رد یزیر همانرب .دشاب نییاپ هب الاب زا یبتارم هلسلس راتخاس
  لکیم فیق لاعف یاهتنا تمس هب مدرم شقن لحارم همه رد و دریگ ماجنا زکرمتمریغ و زکرمتم همین هویش هب تسا رتهب
    شکقن تمکس هکب دیاب مدرم شقن ،ییوگخساپ تایلمع رد نامز تیمها لیلد هب ،ایتب  وتو ماگنه هلحرم رد یلو .دنک
 ، زازکب هداز یداه) دنک یم تیعبت لومرف نیا زا زین یگنهامه .دوش هداد روس یلاعفنا و تاعتقا هدنهد ،راامه ،رواشم
  هکب ،    نارکحب قکفوم تیریدکم هکب یبایتسد یارب هک داد ناشن ،(0990) ناراامه و یریگناهج هعلاطم جیاتن .(09 :1391
        ساکسا رکب تکراکشم  وکن تکسا نکامم دکنچره ،    تکسا زاکین نارکحب تیریدکم فلتخم لحارم رد هعماج تکراشم
 (41 :0091 ،یقیقحرکاذو یناطلس).دشاب توافتم صاخ روشک ره یاه یگویو
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      هکب تبکسن یرتکشیب یهاکگ  تاکعامتجا اریز ؛تسا هتشاد اه تراسخ شهاک رد یمهم رایسب شقن یعامتجا تکراشم
   دکنی رف یماکمت رد تاعامتجا ندرک ریگرد .دنرادروخرب هطبار نیا رد یا هدنزرا تایبرجت زا و دنراد ناش یگدنز  یحم
  هکب تتاشم هک دوش یم ببس اه هژورپ یارجا و هعسوت و یریذپ بیس  نازیم و اه تیفرف یبایزرا ،اه تراسخ شهاک
 هب و تسا همانرب تیقفوم رد یلصا رانع ،عماوج تکراشم .دنشاب یندش لح بسانم و لاعف تکراشم اب ،هدم  دوجو
 ،امراش ،09 :1391 ،زازب هداز یداه) دنرب یم ار دوس نیرتشیب تارطخ فیفخت یاه همانرب زا زین تاعامتجا ،هزادنا نامه
0990: 40). 
    دارکفا هکمه ًالاکبیرقت هدش نییعت شیپ زا یاه همانرب اب تلود ،یعامتجا تکراشم ییاراک و شیازفا یارب عماوج یخرب رد
  دکنریگ یم رارت شزوم  تحت ،دارفا .دنهد یم رارت یهد نامزاس دروم ییاناوت و صاخت ،نس بسح رب ار هعماج لاعف
  هکنایوج تکراشم روضح هک دنا هدرک یزیر همانرب یروق اهروشک نیا .دوش یم ارجا یفلتخم یاهرونام هنایلاس ًالالومعم و
     مدرکم ناکیم رد ییالاکب یاکه   تکیفرف .دوکش یم یقلت یمومع یشزرا و یلم یا هفیفو ،یعامتجا یفیلات ناونع هب ،دارفا
    یرکتمک یداکم و یناکسنا هنیزه اب نارحب تیریدم ،دوش هدافتسا یتسرد هب اه تیفرف نیا زا هچنانچ .تسا هتفهن هعماج
       هکچنانچ .تکسا یرورکض هکتان ککی هکب هجوت یعامتجا تکراشم ثحب اب طابترا رد .دنک لرتنک ار اه نارحب دناوت یم
  یکهد    نامزاکس و هدکیدن ار مزال یاکه  شزوکم  مدرم ای ،دشاب هتشادن دوجو مدرم یاه تیفرف زا هدافتسا یارب یا همانرب
   الاکب و جرکمو جره ،راک یدنک یارب یلماع دوخ هالب ،دوش یمن روما تفرشیپ بجوم اهنت هن مدرم روضح ،دنشاب هدشن
 .دش دهاوخ نارحب یفنم یاهدمایپ ندرب
   و دکنربب الاکب فلتخم یاه نارحب اب ییورایور ی هنیمز رد ار دوخ تاعتقا و یهاگ  دنناوت یم مدرم ،یگدام  هلحرم رد
  و اکه نامتخ   اکس رد نکما ققاکنم ییاسانش .دننک ادیپ ییانش  هیلوا یاه کمک و تاجن و دادما یاه هویش اب لاثم ناونع هب
 ،  نارکحب یتکشپ هلوک زا روظنم .دی  رامش هب یگدام  تامادتا زا دناوت یم زین نارحب یتشپ هلوک هیهت و نامتخاس زا نوریب
        دکننام ؛تکسا نارکحب  وکتو زا سکپ هکیلوا تاعاکس یارب هدافتسا لبات یرورض تانااما و ییاذغ داوم یواح یا هلوک
       ککمک نارگدادکما ندیکسر ناکمز اکت دارکفا ندنام هدنز هب هک لیبت نیا زا یدراوم و کچوک یوتپ ،یندعم    ،ورسنک
 .دنوش نیزگیاج و لرتنک  رام خیرات رظن زا راب کی تتو دنچره یتشپ هلوک نیا متتا تسا مزال .دنک یم
  و اکه     تراکهم زا هدافتکسا اکب دکنناوت   یکم هدکید بیس  هقطنم یلحم و یموب نادنورهش هویو هب مدرم زین هلباقم هلحرم رد
    هکب رگدادکما یاکه   نامزاکس راکنک رد و دنباتشب نارگید و دوخ یرای هب ،دنا هدرک بسک لبت لحارم رد هک ییاه شزوم 
 هتشاد روضح هنحص رد دنناوت یم هک یناسک نیتسخن ،ددنویپ یم  وتو هب ینارحب هک ینامز .دنزادرپب یناسر یرای ماجنا
       رکه  وکتو زا سکپ .دنتکسه هکقطنم ناکمه مدرم ،دننک ظفح ار ناشنایفارقا و دوخ ناج یرگدادما ره زا رتهب و دنشاب
 و دنا هدش حورجم و هدید بیس  یدادعت ؛دنا هدرک توف یدادعت :دنراد روضح هرداح لحم رد مدرم زا هورگ هس ،هرداح
  یاکهور ین ندیکسر نامز ات ناگدید بیس  هب موس هورگ یاه کمک .دنراد ار نارگید هب کمک و تکرح ییاناوت یدادعت
 دوجو و اه هار بیرخت هب هجوت اب ،هقطنم رد نارگدادما عیرس روضح ًالانئمطم هکارچ ؛دراد ییالاب رایسب تیمها ،یدادما
      رد یکلو دنناکسرب یکامک نارکگید هکب دنناوتن دیاش زین هدید بیس  دارفا یتح .دش دهاوخن رسیم یتحار هب ،رایسب عناوم
  نتکشاد    هکگن هدکنز یارکب لوصا یخرب تیاعر و یهاگ  اب ،مهم نیا .دنشاب هتشاد یمهم شقن دنناوت یم دوخ زا تبتارم
 .دوش یم رسیم دوخ
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      ار یلماکعت زکین و الاکب هکب نییاکپ زا یتکراشم درایور زونه ،ناریا روشک هک تسا هداد ناشن هتشذگ یاه نارحب هبرجت
 هنیداهن ،هعماج رد هن و یتلود یاه نامزاس رد هن یتکراشم تتماعت و هدادن رارت راک روتسد رد زادنا مشچ کی ناونع هب
       ار ناکن  تکلاخد نودکب مدرکم هکب تامدکخ هدارا ،هتسناد نارحب یلوتم ار دوخ تلود  یارش نیا رد نیاربانب ؛دنا هدشن
     تیریدکم ماکظن نتکشاد تاکمازلا زا ، یکیارگزکرمت دوبن و یتکراشم گنهرف هعاشا دسر یم رظن هب .دناد یم دوخ هفیفو
  .دکش دهاوخ تلود تیلوئسم راب ندش رت نیگنس هب رجنم یمدرم تکراشم دوبن هکارچ ؛دوب دهاوخ رررم و ایوپ نارحب
    و  یارکش هکب هکجوت اب ،هعماج لفاتم دارفا ای و داهن مدرم یاه نامزاس و تلود شقن یافیا نازیم دروم رد ام تاعلاطم
      رد تکلود تیلوئکسم  یارکش نکیا رد :دکنک  یکم   حرکطم ار داهنکشیپ نیا ،زورما ناریا هعماج رد یگنهرف یگدام  نازیم
  یاکه   شکخب رد اکه      تیلوئکسم یراذکگاو لاکش هکب یکلو ،  تکسا ریذکپان      اکنتجا یکساسا تامادکتا و اکه  یزکیر همانرب
   نیکیعت داکهن   مدرکم یاکه   نامزاکس و اکه  لاکشت ی  هلیکسو  هکب ن  تیریدم هک ینامزاس یاه تسپ داجیا و رت یااختریغ
 ،  یکمدرم رکیگارف شزوم  قیرق زا رما نیا .دزاس مهارف ار یمدرم تکراشم شیازفا ی هنیمز ،رورم هب دناوت یم ،دنوش یم
   لاکس ود یکای یق هک تسا ینتفگ هتبلا .دوب دهاوخ ریذپ نااما یمومع یهاگ  و شناد حطس ندرب الاب ،یزاس گنهرف
  تروکص  هکب اه شزوم  نیا ؛تسا هتفرگ تروص روحم هعماج نارحب تیریدم ی هنیمز رد ییاه شزوم  و تامادتا ،ریخا
      هکب یبایتکسد هکب رکجنم اکه  هکمانرب هنوگ نیا موادت .دنزادرپ یم هلحم ره یارب نارحب ناریدم تیبرت هب و دنتسه یا هلحم
 (11 :1091 ،داب دمحا یدساو روپ یلعدیس).دش دهاوخ یمدرم یاه تکراشم بلج و  ده
 يرهش قطانم ندش ینارحب و اهرهش شرتسگ
   و تکشادهب حطکس یاقترا هجیتن رد ریمو گرم شهاک ،تیعمج یعیبق دشر زا یشان اهرهش رد تیعمج دادعت شیازفا
   هکجیتن رد .دوکش   یکم یکقلت یرهش هعسوت و دشر یلصا لیالد زا هراومه ،یرهش طاقن هب ترجاهم نینچمه و تمتس
  دکشر اهره    کش رد تکیعمج مکارکت و زککرمت ، رکت  گرزکب یتنواس طاقن هب کچوک یتنواس زکارم و اتسور زا ترجاهم
      یاراد یرهکش طاکقن رد تکیعمج مکارکت بکلات رد نارحب تیریدم رظنم زا  وضوم نیا و دریگ یم دوخ هب یا هدنباتش
 .دشاب یم تیمها
        دوکجو دکنمزاین دوکخ هکک اهرهکش رد یدکیلوت و یتامدکخ ،  یناکگرزاب و یراکجت ،یتعنص فلتخم یاه تیلاعف زکرمت
       یرکما هکب اهرهکش رد ار یلاکمتحا ثداوکح اکب هلباقم و ینمیا تادیهمت ینیب شیپ زین دنشاب یم صاخ ییاه تخاسریز
 .تسا هدومن لدب یهیدب
   زا یکفلتخم یاکه   هکنوگ یرکیگ   لاکش و یکلقنو     لکمح و یراکجت تالداکبم رد لوکحت و راک میسقت و صاخت شیادیپ
   ار نارکحب تیریدکم و ینمیا رما رد یزیر همانرب یارب شتت ،اهرهش نتک هویو هب یرهش طاقن رد  بترم یاه تخاسریز
 .دهد یم ناشن شیپزا شیب
  ثکعاب الاب تادیهمت و تامازلا  وچراچ رد ینیشنرهش هعسوت و یریگ لاش دنی رف و اهرهش رد یگدنز یلعف  یارش
      نکیا هکجیتن رد .ددرکگ یداکینب تارکییغت راچد یعامتجا داعبا یخرب و یدبلاک ظاحل هب یرهش یاضف ات تسا هدیدرگ
      زا یریذکپررا نازکیم شیازکفا رکب ییاکه هنیمز شیپ نینچ دوجو ،یلامتحا یاه نارحب و ثداوح زورب تروص رد  یارش
 .دش دهاوخ دیدشت زین اهرهش یریذپ بیس  و دوزفا دهاوخ ثداوح
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  بکلات رد ناوت یم ار دوش یقلت تیمها دجاو زین ثداوح ی هنیمز رد دناوت یم هک ینیشنرهش یلعف تتاشم و یلداسم
 :دومن یدنب هتسد ریز یاه هزوح
    و هطباکض نودکب یاهزاکسو  تخاکس یریگ لاش ،یرهش طاقن رد ن  مکارت و تیعمج دادعت شیازفا :یدبلاک هزوح .1
    یمکسرریغ نااکسا یرکیبعت هب ای یرهش یاه هیشاح تروص هب ن  نتفای دومن و یسدنهم و یزاسرهش دعاوت زا جراخ
  شرتکسگ ،    تاکسیسرت و اکنب دکیفم رکمع تروص هب ن  دومن و اهزاسو تخاس تیفیک و هوحن ،اهرهش هیشاح ای نطب رد
 .دومن فیرعت و یقلت هزوح نیا قیداام زا ناوت یم ار اه هناخدور و اه لیسم ،اه لسگ میرح هب زواجت و اهرهش
      تکراکشم و نادنورهکش یناکام قکلعت و یعاکمتجا قلعت ،تیوه سح شهاک یعامتجا هزوح رد :یعامتجا هزوح .0
    یگدکنز تاداکضتتا هکک تسا یقیداام زا رهش هرادا ماظن رد ن  ندش یتایلمع یارب مزال تادیهمت شرتسگ و یرهش
 ،دوش یم یقلت توت طاقن زا اه ن  دوجو هک یلاحرد .ددرگ یا هویو مامتها اه ن  هب ات دننک یم  اجیا اهرهش رد یزورما
 .دنوش یم یقلت موس ناهج رد هویو هب ینیشنرهش یدج لداسم و اه بیس  زا اه ن  نادقف رضاح لاح رد
   نکیا یاکفیا و دنریذپ یم ار یفلتخم یاهدرالمع و اه شقن یدوجو تیهام لیلد هب ًالالومعم اهرهش :یدرکراک هزوح .9
       داکعبا ککی رکه رد و  وچراکچ نیکمه رد .دکنک یم ادیپ دومن اه ن  یدااتتا -یعامتجا و یدبلاک راتخاس رد اه شقن
  ظاکحل هب هچرگا .ددرگ یم یتتاشم و لداسم زورب ثعاب اه ن  یگدینت مهرد هک تسا ییاه یگدیچیپ دجاو یدرالمع
   دکعب هوکیو هب یرهش هعسوت فلتخم داعبا شرتسگ و دشر ثعاب اه شقن یافیا ،یدرکراک -یراتخاس یاه هبنج و داعبا
 و  بیکس  دناوت یم یطیارش نینچ ،مزال تادیهمت و تامازلا ینیب شیپ مدع تروص رد ن  بتاعتم اما ددرگ یم یدااتتا
  رتکشیب زین نارحب تیریدم رب مکاح لوصا و اه یگویو اب دنویپ رد  وضوم نیا .ددرگ یقلت اهرهش یارب یدج یدیدهت
 (40-90 :0391 ،یردیح روپ و یگیب دلو ).دبای یم تیمها
   قيقحت هنيشيپ

   هکب یدرکایور ا کب تشر رهش یعیبق یایتب تاررا شهاک یزیر همانرب ناونع اب یشهووپ رد (9091) ینابعش و یرایز
      رکخم تارکرا شهاکک یارکب ییاهدربهار ،دنس نیا یاهدرایور هب هجوت اب ،وگویه یناهج سنارفنک دنس  وچراهچ
 .دندرک هدارا تشر رهش رد هلزلز
  ماکجنا یا هزرل یریذپرطخ شهاک رد یلحم یاه نامزاس شقن یسررب ناونع اب یا هعلاطم (1391) ینیسح ینیما و نایوپ
 نیا شقن ،یسررب هلزلز ربارب رد یریذپرطخ شهاک رد یا هلحم یاه نامزاس و مدرم تکراشم ادتبا ،هلاقم نیا رد .دنداد
  یاکه  نامزاکس رد  رررکم یاه هورگ ،هحناس دادخر زا سپ و شیپ نامز رد یرهش تتحم رد یگدام  داجیا رد اه نامزاس
 ، سپکس و  ثکحب  اکه ن  یدااتتا راتخاس و اه نامزاس نیا شرتسگ و لیاشت یاهرایعم ،نان  زا کی ره شقن و یا هلحم
 و  نارکیا  دوکجوم   عکضو هکب  هکجوت  اکب  ماجنارکس .تسا هدش ه داد حیضوت ناریا رد هنیمز نیا رد هتفرگ تروص تامادتا
 .تسا هدیدرگ هدارا روما لیهست روظنم هب ییاهدربهار ،هتفرگ تروص یاه تیلاعف
 رد  یگداکم   نازکیم  هکک داد ناشن شهووپ زا لصاح یاه هتفای دنداد ماجنا هک یشهووپ رد (3391) ناراامه و یوسوم
  دوکجو  هکب  یدکج هجوت رما نیا هک دشاب یم نییاپ ،ناجنز ناتسا یشخب ناوت زکارم رد هبترتمریغ حناوس و ثداوح ربارب
  یاکه  هکمانرب زا ار زکارم نیا ناریدم ییانش  و زکارم سیسرت یاه همان نیی  رد نارحب تیریدم هب  وطعم رو  مازلا نیناوت
 .دنک یم بلق ار نارحب تیریدم و یزاس هدام 
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  ناتکسا رد یعیبق یایتب اب هلباقم رد مدرم تکراشم نازیم یسررب ناونع اب یا هعلاطم هب (0391) ناراامه و یریگناهج
  گکنهر   ف تکیمکاح و یتنکس تکفاب هک دندیسر هجیتن نیا هب هعلاطم نیا رد دنا هتخادرپ نیلوئسم یاه هاگدید ،ناتسزوخ
  شهاکک ،یریگشیپ رد هعماج تکراشم گنهرف شرتسگ یارب یبسانم رتسب ناونع هب دناوت یم ناتسزوخ ناتسا رد یموت
  هوکیو  هکب ییوگخساپ تایلمع رد تکراشم ، وتو زا لبت ی هلحرم رد یزیر همانرب و یگدام  بسک ،ایتب راب نایز تاررا
   تکشگزاب و یزاکسزاب ،یناوت زاب ،یهدناماس ینعی یبایزاب و  وتو هلحرم رد ینابیتشپ ،تاجن ،دادما ،وجتسج تایلمع
      هکب ناریدکم هاکگن  وکن رکییغت رما نیا همزال اما ؛دریگ رارت هدافتسا دروم ایتب  وتو زا سپ هلحرم رد هیلوا تیعضو هب
 .تسا یعیبق یایتب اب هلباقم رد مدرم تکراشم  ون و شقن ی هلوقم
   نارکحب رکبارب رد یماظتنا دربهار هدارا و نارهت رهش یتینما دوجوم تیعضو لیلحت» ناونع اب یشهووپ (0391) کولاچ
    رد گرزکب نارکهت تکینما و مظن نالوئسم یارب دانتسا لبات یاهدربهار هدارا شهووپ نیا  ده تسا هداد ماجنا «هلزلز
  عباکنم و قیمع هبحاام قیرق زا نالوئسم تارظن ،دانسا لیلحت زا هدافتسا اب شهووپ نیا رد .تسا هلزلز  وتو  یارش
          راتخاکس داکجیا زا دکنترابع بکیترت هکب هکک هدکش هکدارا ییاکهدربهار ،هدش ماجنا swot شور یانبم رب هک تسا یملع
 ،  شیاکمزر ماکجنا ،    بترکم یاکهورین جیکسب ، لکک داتس اب یگنهامه داجیا ،کیفارت لرتنک ،نکاما یزاس مواقم ،نیزگیاج
    رد اکجان هکک دکنک   یکم داهنکشیپ تیاهن رد .اه ن  یاه هداوناخ و اجان نانکراک هب یناسردادما تهج مزال تادیهمت داجیا
   یعفادکت تکلاح دیاب تاجن و دادما ،هلباقم تلاح رد و یمجاهت تلاح دیاب یزاس هدام  و ینیب شیپ و یریگشیپ هلحرم
 .دشاب هتشاد
  .دکنا  هکتخادرپ بختنم یاهروشک رد نارحب تیریدم یسررب هب یا هسیاقم یا هعلاطم رد (1391) ناراامه و زاتمم ردص
  تیخنکس ایتب تیریدم یارب هتفرشیپ یزیر همانرب و یگتفای هعسوت نازیم و  ون نیب هک دهد یم ناشن شهووپ نیا جیاتن
  .درکیگ        یکم رارکت هدافتکسا دروکم هتفرکشیپ یاهروکشک رد اکیتب تیریدم لحارم یمامت رد نزاوتم دربهار و دراد دوجو
  اکه     هکمانرب و دوکش بکلج حوطکس همه رد نادنورهش تکراشم هک هدش ثعاب اهروشک نیا رد زکرمتمریغ یزیر همانرب
  رد یریذکپ  بیکس  شهاک بجوم تیاهن رد هک ددرگ میظنت هعماج یاه تیفرف زا رثکادح هدافتسا و تایعتاو اب قبطنم
 .دوش یم ایتب
     اکت هکتفرگ ککچوک یاهرهکش زا  ،ت    اکعامتجا رد ار رکطخ لکباقم رد یریذکپ    بیکس  دوکخ هکعلاطم رد (1990) سارک
  تکیلبات ،     یکایزیف و یعاکمتجا یرکیگرارت ترکعم رد هکک دریگ یم رظن رد  یارش زا یا هعومجم ناونع هب ،اهرهش نتک
 .دننک یم فیرعت ار هرداح زا سپ لمعلا ساع و هرداح زا شیپ فیفخت و یگدام  ،نارحب  اجترا
 یعامتجا تاررا هب شنکاو رد) اهرادشه رد سیلپ شقن» ناونع اب یشهووپ رد (0190) کبور یراب و زایویاناب کنال
 رپ و از سرتسا یتامادتا ،یعیبق یاه نارحب هب طوبرم یاهرادشه هک هتخادرپ هلئسم نیا یسررب هب «(یعیبق یاه نارحب
  شکخ  ب زا لقتکسم تروکص  هکب سیلپ  سوت اهرادشه نیا زا یخرب .دنریگ رارت یدج هجوتدروم دیاب هک دنتسه هنیزه
 ات .دریگ تروص فلتخم نارگیزاب نیب هنیمز نیا رد یمجسنم یگنهامه و لباقتم طابترا دیاب اما دنوش یم ماجنا یتلود
    یرارکترب یارکب یمجکسنم لدم ات هدش شتت شهووپ نیا رد .دریگ رارت هجوتدروم ییاهرادشه نینچ فلتخم تاررا
  ییاکه  یوتارتکسا رب یاتم لدم نیا .دوش نیودت یعیبق یاه نارحب رد رادشه هدارا ی هنیمز رد فلتخم یاهداهن طابترا
 نیب رمتسم طابترا رب اه یوتارتسا نیا رد دریگب شیپ رد دیاب یاه نارحب نیا راب نایز تاررا شهاک یارب سیلپ هک تسا
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 هد     کیدرگ دکیکرت هدکش نیودکت یاکه یوتارتسا تسبراک هلمج زا و یعیبق یاه نارحب تیریدم دنی رف رد مدرم و سیلپ
 .(Bonkiewicz, 2012: 137) تسا
                                                                                                                               قیقحت شور
      یراکم  هکعماج .تکسا یکشیامیپ  وکن زا و یفیصوت اههداد یرو درگ شور ظاحل زا و یدربراک ، ده رظن زا قیقحت
    تنواکس نارکهت یرادرهکش 01  هکقطنم رد هک دنشاب یم لاس 31 یالاب نارهترهش01هقطنم نادنورهش هیلک لماش قیقحت
   یرکیگ هکنومن  ون زا ،قیقحت یریگ هنومن شور .دش دهاوخ نییعت ناگروم لومرف زا هدافتسا اب زین هنومن مجح .دنراد
   قکیقحت نکیا رد ،اه هداد یرو درگ شور.دندرگ یم  اختنا یفداات تروص هب ،ءاضعا ن  لابند هب هک هدوب سرتسدرد
  عکمج یارب قیقحت نیا رد .دشاب یم هبحاام هارمه هب همانشسرپ ،تاعتقا یرو درگ رازبا .تسا یا هناخباتک و ینادیم
   دروکم همانکشسرپ039  ًالاکتیاهن ؛ اکه   همانکشسرپ عکیزوت زا سپ هک تسا هدش هدافتسادرادناتسا همانشسرپزا تاعتقا یرو 
   .تسا هتفرگ رارت لیلحت و هیزجت
 هعلاطم دروم هدودحم

  ناکبایخ هب  رغزاو یترش شوشو نارواخ نابایخ ،گنه  یرتم04 ،هزوریفرات ناگداپ هب لامشزا نارهترهش01 هقطنم
  نارکهت یترش یاههوک هب ررشزاو نامیس هناخراکو ونابرهش یب یب هوک ،داب  تلود نابایخ هب  ونجزاو متسا نایدادف
         هکیحان تکشهزاو تکسا عکتاو رهکش میرکحردزین هکقطنم هدودکحمزا یشخب.دوش یم یهتنم هیرسفا یضارا یترشدحو
      هدودکحم تحاکسم.دنراد رارترهکش یفافحتکسا میرکحرد هیحان ودو نارهترهش ینونات هدودحمرد هیحان شش ،دوجوم
   غلاکب هکقطنم نیا یرادرهش تیریدم هزوحرد نارهترهش یفافحتسا میرح تحاسم.تسا عبرمرتمولیک0/30هقطنم ینونات
  یتیریدکم ظاحلزا میرح نیا هنهپ.تسا نارهترهش یفافحتسا میرح لک تحاسم دصرد 41/1هکدشاب یمراتاه99011رب
  غلاکب 01    هکقطنم یکلک تکیعمج.دراد رارکت یر و نارهت ناتسرهشود هدودحمرد یروشک تامیسقت نونات  وچراچردو
 .دشاب یم راتاهرد رفن000هقطنم تیعمج مکارت.تسا هدش عیزوت راوناخ141090نیبرد هک هدوبرفن314001رب
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 (نارهت يرادرهش:عبنم)نارهترهش51 هقطنم هدودحم:1 هشقن

 شهوژپ ياه ريغتم فيصوت
   هدکش هداد ناکشن  شهووکپ ی اکه ریغتم رادقم نیرتمک و رادقم نیرتشیب ،رایعم  ارحنا ،نیگنایم ریز یفیصوت لودج رد
 :تسا

 نايوگخساپ لک يارب شهوژپ ياهريغتم فيصوت :1 هرامش لودج

 رایعم  ارحنا نیگنایم رادقم نیرتشیب رادقم نیرت مک دادعت 

 49.1 10.0 30.4 09.1 039 نارحب تیریدم

 94.1 19.9 11.4 41.1 039 هدید شزوم  یناسنا یورین

 94.1 01.9 01.4 10.1 039 یزاس هریخذ ماظن

 09.1 09.9 33.4 11.1 039 یااخت تازیهجت

 94.1 11.9 41.4 40.1 039 تارابتعا

 09.1 91.9 31.4 39.1 039 بسانم تتیاشت

 94.1 49.9 03.4 14.1 039 یناسر  تقا

9 یرارطضا تایلمع 03 00.1 00.4 09.9 19.1 

 19.1 30.0 90.4 00.1 039 یرهش ناریدم هب دامتعا

 90.1 10.0 01.4 19.1 039 نادنورهش یعامتجا تکراشم

 14.1 91.9 90.4 41.1 039 یرهش تامدخ هزوح رد یرادرهش درالمع

 14.1 40.0 01.4 00.1 039 یرادرهش درالمع تیوقت

     039 ربتعم دادعت
 شهووپ یاه هتفای :عبنم
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 شهووپ یاه هتفای :عبنم

    یزاکس هرکیخذ ماکظن ،19.9  هدکید شزوم  یناسنا یورین ،10.0 نارحب تیریدم نیگنایم دوش یم هدهاشم هک روطنامه
   یرارطکضا تاکیلمع ،49.9   یناکسر  تکقا ،91.9 بسانم تتیاشت ،11.9 تارابتعا ،09.9 یااخت تازیهجت ،01.9
    تامدکخ ی هزوکح رد یرادرهکش درالمع ،10.0 نادنورهش یعامتجا تکراشم ،30.0 یرهش ناریدم هب دامتعا ،09.9
 دشاب یم 40.0 یرادرهش درالمع تیوقت ،91.9 یرهش
 قيقحت ياه هتفاي
   ؟تکساراذگریرات یرهکش یاه نارحب زا یریگشیپ رب نادنورهش یعامتجا هیامرس نازیم ای  قیقحت لوا لاوس هب خساپرد
   یراکم  دکنی رف کی نویسرگر لیلحت ،یرام  یاه لدم رد. تسا هدش هدافتسا نویسرگر لیلحت نومز  زا روظنم نیا هب
    لکیلحت و یزاکس لدکم یارب یدایز یاه کینات لماش شور نیا.دشاب یم ینیب شیپ و اهریغتم نیب  باور نیمخت یارب
 .دشاب لقتسم ریغتم دنچ ای کی و هتسباو ریغتم نیب  باور یور زکرمت هک یتتو تسا درفب راحنم و صاخ یاهریغتم
 لقتسم یاه ریغتم زا مادکره رییغت اب هتسباو ریغتم رادقم هنوگچ هانیا مهف رد دنک یم کمک اصواخ نویسرگر لیلحت
     یقرکش یکضایر دکیما نیکمخت نویسرگر لیلحت دربراک نیرتشیب.دنک یم رییغت لقتسم یاهریغتم رگید ندوب تبار اب و
    لقتکسم یاکهریغتم هکک یتتو تسا هتسباو ریغتم  سوتم رادقم لداعم هک تسا نیعم لقتسم یاهریغتم زا هتسباو ریغتم
  نیکعم لقتسم ریغتم زا هتسباو ریغتم یقرش عیزوت یناام رتماراپ ای کدنچ یور زکرمت ن  دربراک نیرتمک.دنتسه تبار
   لکیلحت رد.تکس ا هدکش هدیمان نویسرگر عبات هک تسا لقتسم یاهریغتم زا عبات کی نیمخت  ده دراوم همه رد.تسا
       عکیزوت ککی  کسوت دکناوت یکم هکک تسا هجوت دروم نویسرگر عبات  ارقا هتسباو رییغتم یگدنکارپ نییعت نویسرگر
   لیلحت.دوکش یکم هدافتسا یشخب ررا نازیم یسررب یارب هدرتسگ تروص هب نویسرگر لیلحت.دوش هداد حیضوت لامتحا
 ی هلیسو هب ناوت یم.دوش یم  باور نیا لاش و هتسباو و لقتسم ریغتم نایم طابترا تخانش یارب نینچمه نویسرگر
   رکب لقتکسم ریغتم ریرات نازیم شجنس و ینیب شیپ هب رد لقتسم و هتسباو یاه ریغتم ندرک صخشم و نویسرگر لیلحت
   .تخادرپ هتسباو ریغتم

 اونآ لودج : 2 هرامش لودج
 .F Sig تاروذجم نیگنایم df تاروذجم  ومجم لدم
091 نویسرگر  . 11 1 11.091 00.03 999.9 

   01.1 939 00.901 اه هدنام یتاب
    439 90.031 لک

 شهووپ یاه هتفای :عبنم



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 255

  ن  نازکیم هک تلع نبا هب و (999.9) یرادانعم حطس هب هجوت اب و نویسرگر لیلحت زا هدم  تسد هب جیاتن هب هجوت اب
       هیامرکس) لقتکسم رکیغتم نیکب و تکسا راداکنعم ینویسرگر لدم هک درک نایب یلک روق هب ناوت یم تسا رتمک 09.9 زا
    رکیز لودکج رد .دراد دوکجو یرادانعم ی هطبار(یرهش یاه نارحب زا یریگشیپ) هتسباو ریغتم اب (نادنورهش یعامتجا
 :دوش یم هداد ناشن هتسباو ریغتم رب لقتسم ریغتم یراذگ ریرات نازیم

 نويسرگر چياتن : 3 هرامش لودج

 لدم
 هدش درادناتسا بیرض هدشن درادناتسا بیرض

t Sig. 
B رایعم  ارحنا یاطخ Beta 

1 
 999.9 11.11  101.9 91.1 تبار نازیم

 999.9 19.0 904.9 149.9 104.9 نادنورهش یعامتجا هیامرس

 شهووپ یاه هتفای :عبنم

.9) یرادانعم حطس هب هجوت اب و نویسرگر لیلحت زا هدما تسد هب جیاتن هب هجوت اب    ناکیب یکلک روق هب ناوت یم (999
          یعاکمتجا هیامرکس نازکیم رکیغتم هکک دکهد یکم ناکشن هدکم  تسد هب یاه هتفای.تسا رادانعم ینویسرگر لدم هک درک
    ناکیب ناوکت یکم هجیتن رد .دنک ینیب شیپ ار یرهش یاه نارحب زا یریگشیپ تارییغت زا دصرد 04 دناوت یم نادنورهش
 .تساراذگریرات یرهش یاه نارحب زا یریگشیپرد نادنورهش یعامتجا هیامرس هک درک
    هکب ؟تکسا رتذکگریرات یرهش یاه نارحب اب هلباقم رب نادنورهش یعامتجا هیامرس نازیمای  قیقحت مود لاوس هب خساپرد
      یراکم  دکنی رف ککی نویکسرگر لکیلحت ،یرام  یاه لدم رد. تسا هدش هدافتسا نویسرگر لیلحت نومز  زا روظنم نیا
    لکیلحت و یزاکس لدکم یارب یدایز یاه کینات لماش شور نیا.دشاب یم ینیب شیپ و اهریغتم نیب  باور نیمخت یارب
 .دشاب لقتسم ریغتم دنچ ای کی و هتسباو ریغتم نیب  باور یور زکرمت هک یتتو تسا درفب راحنم و صاخ یاهریغتم
 لقتسم یاه ریغتم زا مادکره رییغت اب هتسباو ریغتم رادقم هنوگچ هانیا مهف رد دنک یم کمک اصواخ نویسرگر لیلحت
     یقرکش یکضایر دکیما نیکمخت نویسرگر لیلحت دربراک نیرتشیب.دنک یم رییغت لقتسم یاهریغتم رگید ندوب تبار اب و
    لقتکسم یاکهریغتم هکک یتتو تسا هتسباو ریغتم  سوتم رادقم لداعم هک تسا نیعم لقتسم یاهریغتم زا هتسباو ریغتم
  نیکعم لقتسم ریغتم زا هتسباو ریغتم یقرش عیزوت یناام رتماراپ ای کدنچ یور زکرمت ن  دربراک نیرتمک.دنتسه تبار
    لکیلحت رد.تکسا هدکش هدیمان نویسرگر عبات هک تسا لقتسم یاهریغتم زا عبات کی نیمخت  ده دراوم همه رد.تسا
      عکیزوت ککی  کسوت دکناوت یکم  هکک تسا هجوت دروم نویسرگر عبات  ارقا هتسباو رییغتم یگدنکارپ نییعت نویسرگر
   لیلحت.دوکش یکم هدافتسا یشخب ررا نازیم یسررب یارب هدرتسگ تروص هب نویسرگر لیلحت.دوش هداد حیضوت لامتحا
 ی هلیسو هب ناوت یم.دوش یم  باور نیا لاش و هتسباو و لقتسم ریغتم نایم طابترا تخانش یارب نینچمه نویسرگر
   رکب لقتکسم ریغتم ریرات نازیم شجنس و ینیب شیپ هب رد لقتسم و هتسباو یاه ریغتم ندرک صخشم و نویسرگر لیلحت
   .تخادرپ هتسباو ریغتم

 اونآ لودج : 4هرامش لودج
 .F Sig تاروذجم نیگنایم df تاروذجم  ومجم لدم
 999.9 04.11 00.091 1 00.091 نویسرگر 

   91.1 939 10.011 اه هدنام یتاب
    439 10.001 لک

 شهووپ یاه هتفای :عبنم
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  ن  نازکیم هک تلع نبا هب و (999.9) یرادانعم حطس هب هجوت اب و نویسرگر لیلحت زا هدما تسد هب جیاتن هب هجوت اب
       هیامرکس) لقتکسم رکیغتم نیکب و تکسا راداکنعم ینویسرگر لدم هک درک نایب یلک روق هب ناوت یم تسا رتمک 09.9 زا
  نازکیم ریز لودج رد .دراد دوجو یرادانعم ی هطبار(یرهش یاه نارحب اب هلباقم) هتسباو ریغتم اب (نادنورهش یعامتجا
 :دوش یم هداد ناشن هتسباو ریغتم رب لقتسم ریغتم یراذگ ریرات

 نويسرگر چياتن : 5 هرامش لودج

 لدم
 هدش درادناتسا بیرض هدشن درادناتسا بیرض

t Sig. 
B رایعم  ارحنا یاطخ Beta 

1 
1.9 13.1 تبار نازیم 30  03.11 999.9 

 999.9 41.3 394.9 149.9 914.9 نادنورهش یعامتجا هیامرس

 شهووپ یاه هتفای :عبنم

   ناکیب یکلک روق هب ناوت یم (999.9) یرادانعم حطس هب هجوت اب و نویسرگر لیلحت زا هدما تسد هب جیاتن هب هجوت اب
        یعاکمتجا هیامرکس نازکیم رکیغتم هکک دکهد یکم   ناکشن هدکم  تسد هب یاه هتفای.تسا رادانعم ینویسرگر لدم هک درک
 .دنک ینیب شیپ ار یرهش یاه نارحب اب هلباقم تارییغت زا دصرد 94 دناوت یم نادنورهش
   ؟تکسا راذکگریرات یرهش یاه نارحب زا سپ یزاسزاب رب نادنورهش یعامتجا هیامرس ای  قیقحت موس لاوس هب خساپرد
   یراکم  دکنی رف کی نویسرگر لیلحت ،یرام  یاه لدم رد. تسا هدش هدافتسا نویسرگر لیلحت نومز  زا روظنم نیا هب
    لکیلحت و یزاکس لدکم یارب یدایز یاه کینات لماش شور نیا.دشاب یم ینیب شیپ و اهریغتم نیب  باور نیمخت یارب
 .دشاب لقتسم ریغتم دنچ ای کی و هتسباو ریغتم نیب  باور یور زکرمت هک یتتو تسا درفب راحنم و صاخ یاهریغتم
 لقتسم یاه ریغتم زا مادکره رییغت اب هتسباو ریغتم رادقم هنوگچ هانیا مهف رد دنک یم کمک اصواخ نویسرگر لیلحت
     یقرکش یکضایر دکیما نیکمخت نویسرگر لیلحت دربراک نیرتشیب.دنک یم رییغت لقتسم یاهریغتم رگید ندوب تبار اب و
    لقتکسم یاکهریغتم هکک یتتو تسا هتسباو ریغتم  سوتم رادقم لداعم هک تسا نیعم لقتسم یاهریغتم زا هتسباو ریغتم
  نیکعم لقتسم ریغتم زا هتسباو ریغتم یقرش عیزوت یناام رتماراپ ای کدنچ یور زکرمت ن  دربراک نیرتمک.دنتسه تبار
    لکیلحت رد.تکسا هدکش هدیمان نویسرگر عبات هک تسا لقتسم یاهریغتم زا عبات کی نیمخت  ده دراوم همه رد.تسا
       عکیزوت ککی  کسوت دکناوت یکم هکک تسا هجوت دروم نویسرگر عبات  ارقا هتسباو رییغتم یگدنکارپ نییعت نویسرگر
   لیلحت.دوکش یکم هدافتسا یشخب ررا نازیم یسررب یارب هدرتسگ تروص هب نویسرگر لیلحت.دوش هداد حیضوت لامتحا
 ی هلیسو هب ناوت یم.دوش یم  باور نیا لاش و هتسباو و لقتسم ریغتم نایم طابترا تخانش یارب نینچمه نویسرگر
   رکب لقتکسم ریغتم ریرات نازیم شجنس و ینیب شیپ هب رد لقتسم و هتسباو یاه ریغتم ندرک صخشم و نویسرگر لیلحت
   .تخادرپ هتسباو ریغتم

 اونآ لودج : 6 هرامش لودج
 .F Sig تاروذجم نیگنایم df تاروذجم  ومجم لدم
3 09.191 1 09.191 نویسرگر  19.1 999.9 

   30.1 939 10.191 اه هدنام یتاب
    439 19.491 لک

 شهووپ یاه هتفای :عبنم

  ن  نازکیم هک تلع نبا هب و (999.9) یرادانعم حطس هب هجوت اب و نویسرگر لیلحت زا هدما تسد هب جیاتن هب هجوت اب
      هیامرکس) لقتکسم رکیغتم نیکب و تکسا رادا کنعم ینویسرگر لدم هک درک نایب یلک روق هب ناوت یم تسا رتمک 09.9 زا
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    لودکج رد .دراد دوکجو یراداکنعم ی هطبار(یرهش یاه نارحب زا سپ یزاسزاب) هتسباو ریغتم اب (نادنورهش یعامتجا
 :دوش یم هداد ناشن هتسباو ریغتم رب لقتسم ریغتم یراذگ ریرات نازیم ریز

 نويسرگر چياتن : 7 هرامش لودج

 لدم
 هدش درادناتسا بیرض هدشن درادناتسا بیرض

t Sig. 
B رایعم  ارحنا یاطخ Beta 

1 
 999.9 00.11  101.9 01.1 تبار نازیم

 999.9 10.0 304.9 049.9 114.9 نادنورهش یعامتجا هیامرس

 شهووپ یاه هتفای :عبنم

   ناکیب یکلک روق هب ناوت یم (999.9) یرادانعم حطس هب هجوت اب و نویسرگر لیلحت زا هدما تسد هب جیاتن هب هجوت اب
           یعاکمتجا هیامرکس نازکیم رکیغتم هکک دکهد یکم ناکشن هدکما تکسد هب یاه هتفای.تسا رادانعم ینویسرگر لدم هک درک
     ناوکت یکم هکجیتن رد .دکنک ینیب شیپ ار یرهش یاه نارحب زا سپ یزاسزاب تارییغت زا دصرد 04 دناوت یم نادنورهش
 .تساراذگریرات یرهش یاه نارحب زا سپ یزاسزاب رد نادنورهش یعامتجا هیامرس هک درک نایب
   يريگ هجيتن

       هکب هکجوت اکب هحناکس  وکتو زا دکعب و نیح ،لبت هک دوش یم رتقا یتامادتا ةعومجم هب نارحب تیریدم تقیقح رد
     تیریدکم ةکخرچ رد .دکهد هکدارا هدید بیس  دارفا هب ار خساپ نیرتبسانم هدش صخشم شیپ زا یاه همانرب و تانااما
  یزاکسزاب -4 ، هکلباقم -9 ،یگدام  -0 ،تاررا شهاک و یریگشیپ -1 :لماش هک تسا هدش داهنشیپ هلحرم راهچ حناوس
  هکب و تسا هدیسر تبر هب ناریا روشک رد ن   ون 09 ،ناهج رد هدش تبر یعیبق دادخر  ون لهچ زا یفرق زا.دشاب یم
 رد   تامادکتا نیکلوا  هکلمج زا هعتاو تاررا شهاک و تاجن نارحب  وتو زا سپ مک نامز دوجو هب هجوت اب یعیبق روق
 ،    دکهدیم لیاکشت ار نارکحب تیریدکم مهم رایسب شخب هک عیرس شنکاو . دور یم رامش هب حناوس و نارحب اب دروخرب
     ناکمز رد شنککاو نکیا لکحارم مامت هک دشاب یم تتوم یرارطضا تامادتا و یریگ میمات ،یبایشزرا ،ییاسانش لماش
 ،   یناکسنا یورکین نیماکت دروم رد تبت هک یقرش هب هتبلا ،دریگ یم تروص تعاس دنچ دح رد یهاگ یتح هاتوک رایسب
   و راکک یاکضف ،    مدرکم تمتکس زا تکفافح ترورکض. دنکشاب هتفرگ تروص مزال یاه ینیب شیپ تازیهجت و تاکرادت
 ، رکگید یوس زا یقابترا و یتاعتقا نیون یاهیروانف شرتسگ و وس کی زا روشک یگنهرف و یخیرات ثاریم ،تنواس
        حناوکس اکب هکلباقم و تیریدکم شکناد شرتکسگو نارکحب یسدنهم هنیمز رد رت مجسنم تاعلاطم موزل ریخا یاهلاس رد
 .تسا هتخاس رااش  ار یعیبق
  اکما ،دندرک یم افیا هعسوت رد ار شقن نیرت مهم یناسنا یورین یتح و یایزیف ،یدااتتا ةیامرس ،یتنس یاه هاگدید رد
     ریاکس زا رکتهب ةدافتکسا یارکب ار هنیمز دناوتیم تسا هعماج یگنهرف ،یعامتجا یاهیگویو رب ینتبم هک یعامتجا ةیامرس
   و دارکفا رکتهب تیلاعف یارب  باور ةدننک لیهست یاهداهن و اهشقن یداهن تابیترت ،رگید ترابع هب.دنک مهارف اه هیامرس
 .دشخب یم اقترا ار تیریدم ییاناوت ،یعامتجا ةیامرس ناونع هب هعماج راتخاس لخاد رد اههورگ
  دکعب هب هجوت اب نینچمه و یجراخ تادیدهت موادم روضح و هنایمرواخ ةقطنم رد هویو تیعتوم هب هجوت اب ،ناریا رد 
    هکچن  لاکح رکه هب .دوش یم یقلت یرورض یرما نارحب تیریدم هجوت ،هلزلز یاهلسگ رب رارقتسا و یعیبق یایفارغج
       هکب تبکسن دکناوت یکم هکک ار یرکت    مهمرایکسب شکقن و یعاکمتجا هیامرس لیدب یب شقن میدیسر ن  هب قیقحت نیا رد
       تیریدکم داتکس رد یعاکمتجا هیامرکس  اکیغ. دکنک افیا نارحب تیریدم یاهداتس رد یناسناو یایزیف یاه هیامرسریاس
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  ندوکمیپ       یعاکمتجا هیامرکس نودکب نیکنچمه و هداد تکسدزا ار دوکخ یشخبررا اه هیامرسریاس دوش یم ثعاب ،نارحب
 ی اکه هفلوم .دش دهاوخ راوشد و راومهان زین یرهش تیریدم رد ینارمع و یدااتتا ،یگنهرف لماات و هعسوت یاههار
  هکب    یعاکمتجا داکمتعا و یعاکمتجا طابترا یاه هابش ،یعامتجا یاه تکراشم ینعی ،ن  رد تیتتخ و یعامتجا هیامرس
    ار نارکحب تیریدکم یاهداتکس یشخبررا و یدم راک حطس دناوت یم ن  زا یشان یاه یزاسزاب و نارحب اب هلباقم ماگنه
 .دهد شیازفا یهجوت لبات حطس ات
   تاداهنشيپ 
   ؛نارحب تیریدم ثحابم رد یلحم یاهداهن اب تکراشم و یراامه تیزم صواخ رد نینکاس یزاس هاگ 
  یریگراکک هب یارب تاسیسرت و ناسم ناگدنزاس هب شزوم  و یتکراشم یاه تیلاعف ماجنا ی هنیمز رد دارفا هب شزوم 
 ؛ینف یاهدرادناتسا
  نیکشام ناس  و عیرس یسرتسد تهج رباعم میرح تیاعر یاتسار رد اه NGO و یلحم یاهداهن یتراظن شقن تیوقت 
   ؛حناوس زورب عتاوم رد نارگدادما و تال 
    و تخاکس یزاکس مواکقم تهج رد هعماج ناوتمک راشتا یارب هرهب مک تتیهست هیارا قیرق زا یلحم تکراشم بلج
   .زاس
 نارحب تیریدم ی هنیمز رد لیسناتپ یاراد نادنورهش یارب یشزوم  یاه هرود و اه ستک یرازگرب
 .دارفا یعامتجا ی هیامرس شیازفا و یمدرم تکراشم شیازفا ی هنیمز رد یی اهروشورب و اه هچباتک شخپ و  اچ
 یعیبق یایتب تاررا لیلقت رد یرهش یزیر همانرب شقن یسررب
 ققانم نیا رد یعیبق یایتب تاررا ندش رتمک هچره تهج رتشیب یزیر همانرب و تیعمج مکارترپ یحاون
 یعیبق یایتب ربارب رد ریذپ بیس  هیحان نیا رتشیب یزاس نوام و یزیر همانرب و اهرهش میدت تفاب 
 یرهش طاقن رد یعیبق یایتب زا یریگشیپ هوحن و یسررب 
 یرهش یاهزاس و تخاس یوررب یعیبق یایتب ریرات هوحن و یسررب 
 یرهش فلتخم یاه یربراک و اه تخاس ریز یوررب یعیبق یایتب ریرات هوحن و یسررب 
 یعیبق یایتب تاررا شهاک رد رهش مرف ریرات هوحن و یسررب
 یرهش یاهزاس و تخاس تمواقم و یریذپ بیس  تیعضو یسررب 
 یعیبق یایتب تاررا شهاک رد یرهش تیریدم نالووسم شقن یبایزرا 
 اهن  ریرات شهاک رد مدرم تکراشم هوحن و یعیبق یایتب تاررا هب تبسن یمومع یهاگ  یاقترا 
 یرادرهش تایلامو تراوع تفایرد رد یاینورتالا تکراشم مدع
   عبانم
 ،  هعکسوت و یکسارکومد ، داکمتعا ، یعاکمتجا  هیامرکس  اتک رد یمومع یگدنز و یعامتجا هیامرس ،رادروخرب هعماج (4391) تربور ،مانتاپ

 .هزاریش ،نارهت ،نایوپ نسح و زابکاخ نیشفا همجرت
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   لدکم زا هدافتکسا اب ریذپرطخ ققانم نییعت یزاس لدم (1091) ییاباب گیب ریشب و ؛اضرلادبع ،دار یجرف ؛رصان ،یلابتا ؛ارهز ،درف یهاگشیپ
AHP یحم رد  GIS یاکضف یکشهووپ ، یکملع ی همانلاف ،(زیربت یرادرهش 3 هقطنم :یدروم هعلاطم) یرهش نارحب تیریدم تهج   
 .19 ی هرامش ،مهدزاود لاس ،ییایفارغج
 .رهش رشن هسسوم :نارهت ،نارهت رهش نارحب تیریدم و یریگشیپ نامزاس ،نارحب تیریدم (1391) رایزام ،ینیسح
 ،هشیدنا یتخانش ارف تاراشتنا ،زورما ناهج رد تیریدم و نامزاس تایرظن هب نیون یشرگن (1391) نارگید و نیسحمتغ ،یشرفت یردیح

 .نارهت
   تیریدکم همانلکاف ،«   هکلزلز نارکحب رکبارب رد یماظتنا دربهار هدارا و نارهت رهش یتینما دوجوم تیعضو لیلحت» (0391) اضرمتغ ،کولاچ

 .111-901 صص ،مراهچ هرامش ،مجنپ لاس ،یماظتنا
 .لوا  اچ ،اسیت تاراشتنا ،یعیبق یاه نارحب رد یزیر همانرب یاه هویش و اهوگلا ،میهافم ،9091 ،ینیسحروپ تاداساریمس و یلع ،یعیبر
 .111 هرامش ،مهدجه لاس ،ریبدت همانهام ،«نامزاس یاهدربهار رد نارحب تیریدم قیفلت» (0391) اضردیمح یناوضر
      و مکظن درکایور اکب نارکحب تیریدکم درگارف عماج یوگلا نیودت» (9391) نیر  ،روپ یلت و رغصا یلع ،تزعروپ ،رهاق ،یناطبرا لدنشور

 .مود هرامش ،مهد لاس ،یماظتنا شناد همانلاف ،«تینما
 هککعلاطم)ناریا یاهرهککش نتککک یعاککمتجا یاککه نارککحب تیریدککمرد یعاککمتجا هیامرککس شککقن9091 ،ناراککامهو هدککیمح ،وککج تداککشر

 .نارهت تاقیقحتو مولع هاگشناد ،یرهش تیریدم تاعلاطم همانلاف ،(تشررهش:یدروم
 .نارهت ،نیسح ماما هاگشناد تاراشتنا ،نارحب و یرهش ،ینارمع یاه هژورپ تیریدم ینابم ،(1391) ناساس ،رف یهوک داوس
    یماکظتنا شکناد همانلکاف ،    اهرهکشرد نارکحب تیریدکمرد ن ریراکتو یعامتجا هیامرس ،0091 ،یقیقحرکاذ شونایکو دوعسم ،بیبح یناطلس

 .متشه هرامش ،موس لاس ،نادمه
 .لوا  اچ ،کلکرذ رشن ،یرهش یاه نارحبرروم تیریدم ،1091 ،داب دمحا یدسا اضرو لیلخدیس ،روپ یلعدیس
 .زورما ناهج :نارهت ،یلسوت سابعمتغ همجرت ،ن  ظفح و یعامتجا هیامرس ،مظن نایاپ (0191) سیسنارف ،امایوکوف
   نیکشفا هکمجرت ، هعکسوت و یسارکومد ،دامتعا ،یعامتجا هیامرس :رد   ،یناسنا هیامرس داجیا رد یعامتجا هیامرس شقن (4391) زمیج ،نملک

  .هزاریش ،نارهت ،نایوپ نسح و زابکاخ
   داز  هاگکشناد رکتخد نایوجشناد یدروم هعلاطم)تینما ساسحا و یعامتجا دامتعا هطبار یسررب (0391)لتج ،یدازریم و هدیعس ،یسورگ

 (تفریج
 تیریدم درایور اب مب ناتسرهش تینما و مظن یرارترب رد ناریا یمتسا یروهمج یماظتنا یورین درالمع یبایزرا» (1091) اضریلع ،یلداع

 .130-900 صص ،مود هرامش ،متفه لاس ،یماظتنا تیریدم تاعلاطم همانلاف ،«نارحب
 .لوا  اچ ،اجان تاعلاطمو تاقیقحت نامزاسو ناسانش هعماج تاراشتنا ،یعامتجا تینماو یعامتجا هیامرس ،9091 ،اضرمتغ ،یرافغ
 ،« نتیکگ 9391     رکب نارکحب :یدروکم هعلاطم ؛یعیبق یاه نارحب تیریدم رد اجان هاگیاج و شقن یسررب» (1091) لیعامسا ،ینیسحمتغ

 .310 -040 صص ،مراهچ هرامش ،متفه لاس ،یماظتنا یاه شهووپ همانلاف
 ،« بکختنم یاهروشک رد ایتب تیریدم یزیر همانرب یقیبطت هعلاطم» (1391) دومحم ،یدومحم و نیدلا لامج دیس ،یبیق ،رصان ،زاتمم ردص

 .01-41 صص ،لوا هرامش ،مجنپ و تاش هرود ،نارهت یاشزپ مولع هاگشناد یاشزپ هداشناد هلجم
  یکللملا     نیکب سنارکفنک نیکمجنپ تالاکقم هعومجم ،نارحب تیریدم راتخاس حتصا و یهد نامزاس ،(1391) ناراامه و شر  دیس ،یوسوم

 .نارهت ،هلزلز یسدنهم و یسانش هلزلز
  یلاکع شزوم  هسسرم ،رادیاپ عماوج داجیا :اه نارحب ربارب رد یگدام  و یریگشیپ ،(0391) یردیح روپ اضرمتغ و نیدلا ناهرب ،یگیب دلو

 .نارهت ،لوا  اچ ،ناریا لته یدربراک – یملع
 .مود  اچ ،ناریا نارحب تیریدم نمجنا ،نارحب یزیر همانرب ،9091 ،یردیحروپ اضرمتغ و نیدلا ناهرب ،یگیبدلو
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