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  نایوجشناد :هعلاطم دروم)ترجاهم هدیدپ هب نایوجشناد شرگن یسررب
 (تعنص و ملع و فیرش یتعنص هاگشناد

 نایرمق همطاف

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زاقیقحت مولع دحاو یناسنا مولع هدکشناد ،یسانش هعماج یرتکد یوجشناد

 1یحتف شورس

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،برغ نارهت دحاو ،یناسنا مولع هدکشناد ،یسانش هعماج هورگ رایشناد

 شخباون دادرهم
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زاقیقحتو مولع دحاو ،یناسنا مولع هدکشناد ،یسانش هعماج هورگ داتسا

 19/99/1199 :شریذپ رودص خیرات 09/17/1199 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 راذگریثأت یاهریغتم نتفای یپرد یعامتجا لئارسم نارققحم و نارسانش هرعماج هرک تسا یعامتجا مهم لئاسم زا یکی ترجاهم ةدیدپ
  هعرسوت یاهروشک رد مه هک تسا یا هدیدپ ،یعامتجا و یناسنا مولع یروحم تاعوضوم زا یکی ناونع هب ترجاهم .دنتسه نآ رد
 شهوژپ نیا فده .تسا توافتم هدیدپ نیا داجیا یاه هنیمز هک توافت نیا اب دریگ یم تروص هعسوت لاح رد یاهروشک مه و هتفای
 ف   دره هرب هرجوت اب رضاح شهوژپ .دوب اه ترجاهم هدیدپ هب (تعنص و ملع و ایرش)یتلود نایوجشناد شرگن یتخانش هعماج نییبت
  لمارش شهوژپ یرامآ هعماج .دوش یم بوسحم یگتسبمه یفیصوت تاقیقحت عون زا اه هداد یروآدرگ هوحن هب هجوت اب و ،یدربراک
    هرنومن مرجح ناورنع هب اهنآ زا رفن 163 دادعت نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هک تسا تعنص و ملع و ایرش هاگشناد نایوجشناد هیلک
 ود زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب .دش هدافتسا هداس یفداصت یریگ هنومن شور زا هنومن باختنا یارب شهوژپ نیا رد .دندش باختنا
     مررن ود زا هدافترسا ارب (نویرسرگر و  یگترسبمه)یرابتسا یاه صخاش و(یگدنکارپ و زکرم هب شیارگ یاه صخاش) یفیصوت شخب
  مارظن ،(r=0/26  )یلارم ترینما ،(r= 0/56 ) یلغرش ی اره  ترصرف نیب هک دهد یم ناشن اه هتفای جیاتن .دش هدافتسا amos و spss رازفا
   یعارمتجا هرقبر ،(r=0/06   )هداونارخ یارضعا راررصا ،r= (0/26)     یترشادهب و یکرشزپ هتفررشیپ تارناکما ،(0/06) دمآ راک یشزومآ
   لریماف نترشاد ،(r=0/52 )یگترسیاش رایعم دوجو ،(r=0/52) هدنیآ هب دیما ،(r=0/26 ) یعامتجا دازآ یاضف و تینما ،(r=0/06)رتالاب
  .دراد دوجو یراد ینعم و تبثم هطبار ترجاهم هدیدپ هب نایوجشناد شرگن و (r=0/02 )روشک زا جراخ رد

 
  .هدنیآ هب دیما ،یعامتجا هقبط ،یلغش یاه تصرف ،ترجاهم ،نایوجشناد :یدیلک تاملک
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 همدقم
  .دبنک یم افیا یساسا شقن هعماج ره یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت رد ،صصختم یورین هژیو هب یناسنا یورین
 ،       ربگید زرابتع هبب .تبسا ینابسنا هیامربس ظبفح هب طونم زین هعسوت و تسا هعسوت مهم یاهرازبا زا یناسنا هیامرس
  ابب م ابگمه و دیدج نارود رد .دنتسه هعسوت فده مه و رازبا مه رهام و صصختم یاهورین نامه ای یناسنا هیامرس
    زا یا هزابت دابعبا دهابش  ،ابه هناسر و زاطاتترا بالقنا شرتسگ و گنهرف ندش یناهج اب هژیو هب ،نآ ناباتش زالوحت
    یابهورین زا یدبنم هربهب صخاش و هدش نوگرگد هعسوت نیداینب یاه صخاش نونکا .میتسه یملع ناگتخن زرجاهم
   دبیلوت نازبیم نوچ ،یمک یاه صخاش یاج ،نآ دننام و ینهذ یاه تیقالخ هب هجوت و اراک و قالخ ،هدنهوژپ یناسنا
 یصاخ روشک هب دودحم دنچ ره زرجاهم هدیدپ .(771 :9199 ،داژن یرواخ و یبارتریم )تسا هتفرگ ار یلم صلاخان
   راربف حالطبصا .دور یم راک هب هعسوت لاح رد یاهروشک اب طاتترا رد بلغا اما ،تسا حرطم یناهج هرتسگرد و هدوتن
   زا رهابم و صبصختم ،     رابک یوربین زرجابهم رد رابتجا یعوبن هب ،دشاب یم ناگتخن زرجاهم یارب یلداعم هک اهزغم
   هبک دبننک یم زرجاهم روشک زا ییاهورین نآ رد هک تسا یتیعضو هب رتان المع موهفم نیا .دراد هراشا أدتم نیمزرس
 یروهمج هنافساتم .درادن ار دوخ یاهزرم رد نانآ یرادهگن و ظفح ناوت روشک ایناث ،دراد زاین نانآ هب أدتم روشک الوا
 یمین زا شیب .تسا هدوب وربور ناگتخن زرجاهم لضعم اب هتسویپ روط هب هک تسا ییاهروشک هلمج زا ناریا یمالسا
      دبصقم ناوبنع هبب ار ابکیرمآ روبشک ، یبملع یتاقیقحت زکارم رد راک ای و لیصحت همادا یارب ،رجاهم یناریا ناگتخن زا
 نیصصختم زا یمین زا شیب لیصحت و تیبرت یارب یا هنیزه نیرتکچوک هک نیا نودب اکیرمآ روشک .دنا هدرک باختنا
  یبکی یلیمکت زالیصحت .(9 :1199 ،هدازداوج )دروآ یم تسدب ار نانآ صصخت زا لصاح عفانم ،دیامن یناریا رجاهم
    زبین ار دوبخ یگدبنز زا درف راظتنا نآ عتط هب و هدومن تیوقت ار یگنهرف و یعامتجا هیامرس نیا هک تسا ییاه هار زا
 لکش یلصا لماوع زا یکی دناوت یم دوشن هداد خساپ یتسرد هب روشک لخاد رد رگا هتفرگ لکش راظتنا .درب یم رتالاب
  زابناکما و اه تصرف زا یا هعومجم یعامتجا تخاس ،هعماج ره رد .دشاب ناگتخن و ناناوج نایم رد زرجاهم یریگ
 تخاس هک یعماوج رد یملع یاه تیلاعف و راک زالکشم ناگتخن یارب .دنک یم داجیا ار اه تیدودحم لاح نیع رد و
        زا یبکی دبناوت یبم دبنهد یبم راربق داربفا لباقم رد ار یدایز یراتخاس یاه تیدودحم ای و هتشادن یمظنم یعامتجا
   هبیکت ینابسنا یورین رب یلماع ره زا شیب یروشک ره رد هعسوت ،ینونک نارود رد .دشاب زرجاهم رما هب رجنم لماوع
    هبب .دربب شیبپ رادیاپ هعسوت تمس هب رتهب و رتعیرس هچ ره ار روشک کی ناوتیم صصختم یورین زا هدافتسا اب ،دراد
  یدابیز تیمها رشق نیا رظن نیمأت و اهزاین هب هجوت ،هتفای هعسوت یاهروشک تفرشیپ رد یناسنا لماع مهم شقن لیلد
  نابیز ،   میبهد تبسد زا یبتحار هب ار یمیظع زورث نینچ دمآراک یناسنا یورین هب یهجوت یب ۀجیتن رد هچنانچ .دراد
 :1199 ، نارابکمه و هداز میکح) دش دهاوخ هدهاشم روشک هعسوت داعبا مامت رد نآ جیاتن و تسین ریذپ نارتج لصاح
  یلبصا زورث ،یناسنا ۀیامرس ،تسا دنمزاین صصختم یناسنا یورین هب زدش هب ،هعسوت هب لین تهج نامروشک .(11
   فادبها و ابههمانرب رد نآ فعض و دهدیم شیازفا ار روشک ۀعسوت تیلباق و گنهآ نآ یدنمناوت هک ،تسا روشک کی
 رد ، هبتفاین هعسوت یاهروشک یتیریدم لئاسم زا یناسنا یاههیامرس زرجاهم ای ناگتخن چوک .دنکیم دراو للخ ،هعسوت
  ربیخا ی ابه     لابس رد و هدبش ور هببور لبضعم نیا اب زین ناریا .تسا هتفرشیپ یاهروشک زا یخرب یتح و هعسوت لاح
  یرایبسب هک یلکشم .تسا یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا ینارحب هب ندش لیدتت لاح رد جیردت هب ،اهزغم رارف ۀلئسم
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   مابجنا یراذبگ   هیامربس زا دبنهاوخ  یبم اهروشک نیا یتقو هک تسا نیا ،دنتسه وربور نآ اب ناریا هلمج زا اهروشک زا
      ابب ییابیوپ نابیرج زروبص هبب ،دننک یرادرب هرهب ناشروشک یداصتقا شهج داجیا یارب یناسنا یورین یور رب هدش
 .(101 :1199 ، نارابکمه و  ابه     یتتحبص) دنوبشیم هبجاوم لامبش هب بونج زا یناسنا ۀیامرس لاقتنا تهج رد یتکرح
   تبیاهن رد و یعابمتجا ، یدابصتقا ، یبگنهرف ،یسایس داعبا زا هک تسا یدعب دنچ هلئسم کی ناگتخن زرجاهم هلئسم
  هعبسوت لاح رد یاهروشک زالکشم و لئاسم نیرتداح زا ناگتخن زرجاهم هدیدپ .درک هجوت نآ هب ناوت یم یتیعمج
  یبقیقد فیرعت زونه تسا هتشذگ ناگتخن زرجاهم هژاو ندش حرطم زا نرق مین ًااتیرقت هکنیا اب .دشاب یم ناریا هژیو هب
  ابی و لیصحت همادا یارب ،رجاهم یناریا ناگتخن زا یمین زا شیب .درادن دوجو دشاب نارظن بحاص لوتق دروم هک نآ زا
  ینابسنا یورین .(1 :1199 ،هدازداوج )دنا هدرک باختنا دصقم ناونع هب ار اکیرمآ روشک ،یملع یتاقیقحت زکارم رد راک
 یناسنا هیامرس .دنک یم افیا یساسا شقن هعماج ره یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت رد ،صصختم یورین هژیو هب
    ابی ینابسنا هیامربس ،  ربگید زرابتع هب .تسا یناسنا هیامرس ظفح هب طونم زین هعسوت و تسا هعسوت مهم یاهرازبا زا
   تیریدبم و ربکفت ،یزغم ،ینهذ یورین هزورما .دنتسه هعسوت فده مه و رازبا مه ،رهام و صصختم یاهورین نامه
   ار نیمزربس کبی یملع ی هنزاوم دناوت یم نارکفنشور و نادنمشیدنا زرجاهم و دوش یم بوسحم زورث کی هعماج
  گبنهرف ندش یناهج ی هدیدپ اب هژیو هب ،نآ ناباتش زالوحت اب ماگمه و دیدج نارود رد .دنک هجاوم یدج شلاچ اب
 ی ابه   صخابش نوبنکا . میتبسه یملع ناگتخن زرجاهم زا یا هزات داعبا دهاش ،اه هناسر و زاطاتترا بالقنا شرتسگ و
 ی ابه  تبیقالخ هب هجوت و اراک و قالخ ،هدنهوژپ یناسنا یورین زا یدنم هرهب صخاش و هدش نوگرگد هعسوت نیداینب
 ،   داژبن یروابخ و یببارتریم )تسا هتفرگ ار یلم صلاخان دیلوت نازیم نوچ ،یمک یاه صخاش یاج ،نآ دننام و ینهذ
   رامبش هبب  ابه  هیامربس نیا نیرتمهم زا یکی ناناوج نامگ یب هعماج ره یناسنا یاه هیامرس نیب رد .(771-971 :9199
   روبشک یگدبنلاب و تفرشیپ ،هعسوت رما رد و دنور یم رامشب یروشک ره عبانم نیرتدنمشزرا زا یکی ناناوج .دنور یم
    یاهدبمایپ و تبسا یعابمتجا دنور کی زرجاهم .(01-11 :9199 ،ناراکمه و یمتاح )دننک یم افیا ریذپانراکنا شقن
 زرجاهم .دزاس یم رییغت شوختسد ار رجاهم یاه شزرا و تیوه هک دراد نوگانوگ یناور و یگنهرف ،یعامتجا ،ینابز
   هبب ببجوم لماوع نیا شرتسگ هک دوش یم نابزیم هعماج رد ...و نوگانوگ زاطاتترا ،اهدروخرب ،اه سامت داجیا بتس
      قابتطنا هبب ریزگابن رجابهم هبک ارچ دوش یم یعامتجا و یدرف حطس رد یگنابز دنچ و یگنابز ود هدیدپ ندمآ دوجو
        دبیدج هبعماج رد یدابع شیبب و مبک یا هبنوگ هبب  دبنک یم شالت و دنز یم تسد نابزیم هعماج اب یگنهرف و ینابز
   .(11-11 :1199 ،یحالف )دنک ادیپ یهاگیاج

 قیقحت هنیشیپ

      هبب یبناریا نابگتخن زرجابهم لبلع   هبلمج زا یتاعوبضوم .تسا هدش ماجنا زرجاهم هنیمز رد یددعتم زاقیقحت نونکات
     نابگتخن زرجابهم لبلع یبسررب ،  لبلملا نیبب یسایس داصتقا رظنم زا ناریا زا ناگتخن زرجاهم للع ،اکیرمآ یاه هاگشناد
  یبسررب ،یناریا -ییاکیرمآ هعماج هدنروآ دوجو هب لماع روشک زا  راخ هب زرجاهم و زالیصحت ،ناردنزام زا یهاگشناد
  هبب ... و نآ یاهدبمایپ و جیاتن :یللملا نیب نایوجشناد زرجاهم ،اداناک روزدنیو رد یگدنهانپ و زرجاهم زا ناناوج براجت
 « ابکیرمآ ی ابه  هاگبشناد هب یناریا ناگتخن زرجاهم للع » ناونع اب یقیقحت رد (1199)ماردپ ،هدازداوج .تسا هدیسر ماجنا
   هبک دبهد یم ناشن قیقحت جیاتن .تسا شیامیپ نآ رد هدافتسا دروم شور و تسا یدربراک یشهوژپ قیقحت نیا .تخادرپ
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    و هدوبب سوبکعم زرجابهم و یناریا یگدنز کتس نیب هطبار ،درادن دوجو یرادانعم هطبار زرجاهم و یعامتجا هقتط نیب
   هبب یبقیقحت رد (1199) نار  ابکمه و یتداعبس .دراد دوجو یمیقتسم هطبار ناگتخن زرجاهم و ناریا یعامتجا تخاس نیب
    و دبشر رد ربثرم لبماع یناسنا هیامرس :دنا هتخادرپ ناگتخن زرجاهم رب دیکات اب نآ یاهدمایپ و یجراخ زرجاهم یسررب
  .دبشاب یم نآ دوجو دنمزاین یداصتقا ییافوکش هب ندیسر تهج یا هعماجره نیاربانب ،دشاب یم روشک کی یداصتقا هعسوت
   و نابصصختم ندبنام یارب بسانم یرتسب و هزیگنا داجیا هک تسا نآ زا یکاح زرجاهم یریگ شیپ یللملا نیب زایبرجت
       رد هوربگ نبیا زرجابهم زا یریگبشیپ یاربب یبساسا و زدم دنلب تسایس نیرتمهم زا یکی ،ءادتم یاهروشک رد ناگتخن
 ، دیعبس ، یببارتریم .دشاب یم روکذم یاهروشک تفرشیپ و هعسوت یاتسار رد یساسا یماگ و هدوب هعسوت لاحرد یاهروشک
 «       لبلملا نیبب یبسایس دابصتقا ربظنم زا ناربیا زا ناگتخن زرجاهم للع » ناونع اب یقیقحت رد ،(9199)دیعس ،داژن یرواخ
     هیامربس رد ابهدوتمک لمابش یدابصتقا تیامح ی هنیمز رد یلخاد هعفاد دوجو هک تسا نیا هدمآ تسدب هجیتن .دنتخادرپ
  هبجدوب ای یلخاد صلاخان دیلوت هب یشهوژپ هجدوب تتسن » ی هزوح هس رد هک یشهوژپ و یشزومآ یاه شخب رد یراذگ
   زارابتتعا یبصوصخ -  یبتلود ببیکرت و «   روبشک تبیعمج لبک هب راک هب لوغشم نارگشهوژپ دادعت تتسن » ،«روشک لک
    یدابصتقا لبیالد نیربتمهم زا ،اه هنیمز نیا رد یجراخ یاه تیباذج رگید فرط زا و دریگ یم رارق یبایزرا دروم «یشهوژپ
 شور زا  ابه     هداد لبیلحت و هبیزجت رد هبلاقم .تبسا 7199   هبهد رد روبشک زا  راخ هب یملع ناگتخن ی هدنیازف زرجاهم
 زا    نابناوج برابجت یبسررب » ناونع اب قیقحت رد (0971 )سومیلس یرتیمید نیتروا .تسا هتفرگ هرهب یفیصوت و یلیلحت
    یرابمآ هبعماج .دبشاب یم قیمع هتحاصم شهوژپ نیا رد قیقحت شور .تخادرپ « اداناک روزدنیو رد یگدنهانپ و زرجاهم
   نارجابهم شهوژبپ نیا رد .دشاب یم یفیک یریگ هنومن شور .دنشاب یم اداناک رد ویراتنا ،روزدنیو رد ناگدنهانپ و نارجاهم
     کبی ابب رجابهم نابناوج هک دهد یم ناشن قیقحت هجیتن .دنتسه وربور یدایز یاهتیدودحم و اه تصرف اب هدنهانپ و ناوج
  تبیعقوم : زا دبنتراتع و تسا هدوب هارمه هدنهانپ و ناوج نارجاهم زا یرایسب یارب هک دندادروخرب یموادم یعامتجا سح
  ابهنآ و دنک یم لوتق ار اهنآ هک یلاح رد دوش یم اهنآ عنام نینچمه و دنک یم کمک اه نآ هب هک یا هعماج رد اهنآ صخشمان
    و نابگتخن رابتفگ نیبب هطبار هرابرد قیقحت :اه تیوه جیسب ناونع اب یقیقحت رد (1971) ناراکمه و گنیتله .دنک یم در ار
       یبلم تبیوه عوبضوم هتبشذگ هبهد لوبط رد :دنا هدروآ هتفای هعسوت یاه یسارکومد رد یلم تیوه هرابرد یمومع هدیقع
  دبنیآرف و ندش یناهج تفاب رد مهم یسایس هلأسم کی ار نیا اهتلود یاسؤر هکنیا زا سپ تسا هتفای یهجوت لباق تیمها
  یبلم ی ابه  تبیوه لیکشترد یسایس ناگتخن شقن رب هک دراد دوجو یدایز یخیرات بلاطم .دنا هتخاس ییاپورا یگچراپکی
  قبیقحت یتخس هب دوش یم حرطم یهاگشناد و یمومع یاه ثحب رد یعیسو روط هب ثحب نیا هکیلاح رد .تسا هدرک دیکأت
   لبیلحت و یعابمتجا ی ابه    یبسررب هبمانرب ببیکرت اب ار هطبار نیا ام نیاربانب .دراد دوجو عوضوم نیا صوصخ رد یبرجت
         رابتفگ نیبب ینابشوپمه کبی هبک دبهد یبم نابشن جیاتن .مینک یم شیامزآ یقیتطت هژورپ زا ناگتخن جیسب یناعم یاوتحم
   یموبمع هدبیقع رد یندم و یموق یلم تیوه زا هدش دیدشت زانایب و یلم تیوه هرابرد یراصحنا میهافم زا نارادمتسایس
   .دراد دوجو
 شهوژپ زایضرف

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و یگدنز کتس نیب

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و یعامتجا هقتط نیب

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و هدنیآ هب دیما نیب
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 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و یگتفای هعسوت نیب

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و یتسن تیمورحم نیب

  .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و نتفر هب بیغرت و  راخ رد لیماف ندوب نیب

  .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و یشزومآ ماظن نیب

  .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و ناناوج تناید نیب

  .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و یگنهرف یایفارغج نیب

 قیقحت شور و داوم
        یاربجا قبطنم ربظن زا شهوژبپ نبیا .دبشاتیم یگتبستمه شور رظن زا و یدربراک شهوژپ فده رظن زا رضاح شهوژپ
  ربضاح شهوژپ یرامآ هعماج .دشاتیم یمک اههداد عون رظن زا و یعطقم شهوژپ ماجنا نامز رظن زا ،یسایق قطنمزا شهوژپ
    هبب ابهنآ زا ربفن 109   دادبعت نارکوبک لومرف زا هدافتسا اب هک تسا تعنص و ملع و فیرش هاگشناد نایوجشناد هیلک لماش
   .دبش هدافتبسا 9 هدابس یفداصت یریگ هنومن شور زا هنومن باختنا یارب شهوژپ نیا رد .دندش باختنا هنومن مجح ناونع
    لبماوع و ابهریغتم ابب طاتترا رد نارهت ناناوج شرگن قیقحت نیا رد اریز ،دشاب یم درخ حطس قیقحت نیا رد لیلحت حطس
-0199    لابس رد لیبصحت هبب لوغشم نایوجشناد هیلک هیلک زین شهوژپ نیا رد لیلحت دحاو .تسا هدش یبایزرا رظن دروم
 .تسا هدیدرگ لیمکت دارفا طسوت اه همانشسرپ اریز ،تسا درف رضاح قیقحت رد زین هدهاشم دحاو نینچمه و دنتسه 1199
     و(یگدبنکارپ و زبکرم هبب شیاربگ ی ابه    صخابش) یفیبصوت شبخب ود زا  ابه هداد لیلحت و هیزجت یارب رضاح قیقحت رد
   .دش هدافتسا amos و spss رازفا مرن ود زا هدافتسا اب (نویسرگر و یگتستمه)یطاتتسا یاه صخاش

 اه هتفای هئارا و ثحب

   ندوبب لابمرن ،  ریبسم لدبم و نویسرگر نومزآ هلمج زا کیرتماراپ یاهنومزآ زا هدافتسا طرش ؛زایضرف نومزآ زا لتق
  لابمرنرب ضرف (رفن 109 دودح) هنومن دادعت ندوب دایز و یزکرم دح هیضق ربانب لصا نیا و .تسا یشهوژپ یاه هداد
    کبت کبت یاربب فونریمسا فورگومولگ نومزآ یاه هداد ندوب لامرن نومزآ یارب زاب یلو دوش یم هتفرگ اه هداد ندوب
   .تسا هدمآ (9) لودج رد نآ جیاتن هک تسا هتفرگ زروص اهریغتم

 اهداد ندوب لامرن ندرک صخشم تهج فونریمساوامالک نومزآ هب طوبرم :1 لودج

 یرادانعم حطس فرگوملوک هرامآ یلغش یاه ریغتم

 065. 1.310 یلغش یاه تصرف

 092. 1.241 یلام تینما

 149. 1.139 یتشادهب و یکشزپ هتفرشیپ زاناکما

 073. 1.286 دمآراک یشزومآ ماظن

 131. 1.167 هداوناخ یاضعا رارصا

 099. 1.225 رتالاب یعامتجا هقتط

 142. 1.149 یعامتجا دازآ یاضف و تینما

 183. 1.093 هدنیآ هب دیما

 091. 1.242 یگتسیاش رایعم دوجو

 096. 1.232 روشک زا  راخ رد لیماف نتشاد

 284. 987. زرجاهم هب شرگن

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

                                                           
1 - Simple Random Sampling 
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  ناوبت   یبم دبشاب (17/7  ) حطبس زا رتگرزب و رتشیب اهریغتم یرادانعم حطس هاگره فونریمسا ب فورگوملوک نومزآ رد
     حطبس ابهریغتم هبمه ددربگ   یبم هدهابشم 9 هرامش لودج رد هک روطنامه اذل دنتسه لامرن عیزوت یاراد اه هداد تفگ
   .تسا (17/7) زا رتگرزب اه نآ یرادانعم

 زرجاهم ریغتم هنومن مجح تیافک صخاش 

    ابب ریبسم لبیلحت و یلماع لیلحت یارب هنومن دادعت ،تسا (0.7 یالاب) 11/7ربارب KMO صخاش رادقم هک ییاجنآ زا
     یبم نابشن هبک تبسا دصرد 1 زا رتکچوک ،تلتراب نومزآ sig رادقم نینچمه .دشاب یم یفاک یراتخاس زالداعم لدم
 .تسا بسانم یراتخاس لدم ییاسانش یارب یلماع لیلحت و دراد دوجو اهریغتم نیب یراد ینعم طاتترا دهد

 هنومن تیافک یسررب یارب تلتراب نومزآ و KMO صخاش :2لودج

 یراد ینعم حطس یدازآ هجرد تلتراب نومزآ هرامآ KMO رادقم

94/0 71/9531 990 001/0 
 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 یدییأت یلماع لیلحت
   هدافتبسا دروبم  یدییأت یلماع لیلحت زا شهوژپ یاه هفلؤم نینچمه و زالاؤس ییاور یسررب روظنم هب ،شخب نیا رد
       لاتندبب ابهنآ هلیبسوب قبقحم هبک ییابههیوگ و ریغتم نایم طاتترا هب لوا هتترم یدییأت یلماع لیلحت ؛تسا هتفرگ رارق
    نبیا هبب .دوبش یم هدافتسا ( CFA) یدیئات یلماع لیلحت زا روظنم نیا یارب .دزادرپیم ،دشاتیم رظن دروم ریغتم شجنس
    نآ رادبقم یبنعی دبشاب دصرد 1 یاطخ حطس رد راد ینعم t رادقم یاراد دوخ هزاس اب رگناشن ره یلماع راب هک لکش
   زروبص نبیا رد) دشاب 71.7 زا رتالاب دوخ هزاس اب رگناشن ره یلماع راب نینچمه ،دشاب -11.9 و 11.9 هزاب زا  راخ
   یاربب مزال تبقد زا رگناشن نیا هاگنآ ،(تسا هدرک یریگ هزادنا ار ناهنپ ریغتم سنایراو زا دصرد 11 لقادح ریغتم نیا
  همانبشسرپ یاه هیوگ یور رب یدییات یلماع لیلحت روظنم نیدب .تسا رادروخرب نونکم تفص ای هزاس نآ یریگ هزادنا
   ار همانبشسرپ رد هدبش ینیب شیپ یاهریغتم اقیقد و دنتسه 1.7 یالاب یلماع راب یاراد زالاوس یمامت .تفرگ زروص
   .دننک یم یریگهزادنا

 شهوژپ لدم رد هتفر راک هب میالع هصالخ :8 لودج

 تمالع ریغتم ریغتم
job opportunity یلغش تصرف JO 

Financial Security یلام تینما FS 

Useful educational system دمآ راک یشزومآ ماظن UES 

Higher social class رتالاب یعامتجا هقتط HSC 

Free social space یعامتجا دازآ یاضف FSS 

Hope for the future هدنیآ هب دیما HF 

Competency criterion یگتسیاش رایعم CR 

Health facilities یتشادهب زاناکما HFF 

Family insistence هداوناخ رارصا FI 

Having a family یلیماف نتشاد HFA 

Attitude to Immigration زرجاهم هب شرگن AI 

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم
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 (یمومع یاه هصرع)یلک درادناتسا تلاح رد یریگ هزادنا لدم :1لکش

     نوبمزآ لدبم شزاربب نازبیم یسررب یارب .تسا لیلقت لباق صخاش 99 رد(هلوقم 11 اه هلوقم مامت ،9لکش ساسا رب
 9   زا ربتمک ریدابقم هک x2/df لماش اه صخاش نیا .دش هدافتسا (9971)نیالک طسوت هدش یفرعم یاه صخاش زا هدش
 1/7 زا  رتبشیب و کیدزن ریداقم هک (CFI)یقیتطت شزارب صخاش ،(CFI)شزارب ییوکین صخاش ،دنتسه شریذپ لباق
   روذبجم و دنتبسه لوتق لباق 1/7 زا رتشیب ریداقم هک (AGFI) هتفای لیدعت شزارب ییوکین صخاش ،دنتسه لوتق لباق
  .دنتسه وگلا بسانم شزارب رگناشن 17/7 زا رتمک ریداقم هک (RMSEA)بیرقت یاطخ زاعبرم نیگنایم

 لدم یگدنزارب یاه صخاش :8 لودج
X2/df Rmsea CFI GFI AGFI 

10/1 016/0 99/0 90/0 88/0 
 شهوژپ یاه هتفای :عتنم
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 قیقحت یلصا لدم :2 لکش

  یابطخ     زابعبرم نیگنآبیم مود هبشیر صخابش و91/7     رادبقم ابب شزاربب صخابش (CFI)  یبقیتطت شزارب صخاش
 )GFI    تبسا شزاربب لدبم بسانت هدنهد ناشن دشاب یم دصتقم شزارب هدنیامن هک 107/7 رادقم اب (RMSEA)دروآرب
      ربما نبیا ربب و دبنهد یبم ناشن لدم یارب ار 11/7 رادقم دنشاب یم قلطم شزارب هدنیامن هک (شزارب ییوکین صخاش
       دبییات هدبش نیودبت لدبم و تبسا لوبتق لباق هنماد هب کیدزن هدش یروآ عمج یاه هداد عومجم رد هک دنراد تلالد
   .دوش یم

 شهوژپ ییاهن لدم شزارب جیاتن :5 لودج
 رئوکسا یاک لدم

(χ1 ) 

 هبببببببجرد
 (df)یدازآ

    هبب رئوکبسا یابک تتسن
 (X2/DF)یدازآ هجرد

 ییوببکن یببصخاش
 (GFI)شزارب

 شزاربببب صخابببش
 (CFI)سیئول رکوت

 هدببش شزارببب صخاببش
 (PCFI)دصتقم یقیتطت

  نیگناببیم مود هببشیر صخابش
 یقابببببببببب زابببببببببعبرم
 (RMSEA)هدنام

 ییاهن لدم 
 شهوژپ

89/2760 930 96/2 98/0 93/0 73/0 072/0 

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

   ببسانم شزاربب هدنهد  ناشن دشاب 1/7 زا رتشیب هچ ره ،دوش یم هدافتسا لدم نومزآ یارب هک (CFI) یقیتطت  صخاش
      یقابب لدبم شزاربب زا سبپ هبک اطخ سنایراو ایآ هک دزاس یم حرطم ار شسرپ نیا (GFI) قلطم  صخاش .تسا لدم
    ندوبب ببسانم هدبنهد   نابشن ، تبسا 1/7  زا رتبشیب نوچ رضاح شهوژپ رد .ریخ ای تسا یهجوت  لباق رادقم ؛دنام یم
 .تسا لدم شزارب

   شهوژپ زایضرف نومزآ

  .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)یلغش یاه تصرف نیب
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 ترجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)یلغش یاه تصرف نیب نیب یگتسبمه بیرض :9 لودج

 زرجاهم هب شرگن  ریغتم

 یرادانعم حطس  یگتستمه بیرض

 001/0 75/0 یلغش یاه تصرف

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 هدش 10/7یگتستمه بیرض جیاتن نینچمه .تسا هدش رادانعم 97/7 زا رتمک یاطخ حطس رد یگتستمه بیرض جیاتن
   هبب شربگن ،  (دبصقم روبشک رد)یلغش یاه تصرف شیازفا اب تفگ ناوت یم یتراتع هب تسا تتثم نآ تهج هک تسا
   روبشک رد)یلغبش ی ابه   تبصرف نیبب رب ینتم شهوژپ ضرف تفگ ناوت یم اذل.درک دهاوخ ادیپ شیازفا زین زرجاهم
 .دوش یم دییات ،دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)یلام تینما نیب
 ترجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)یلام تینما نیب نیب یگتسبمه بیرض :5 لودج

 زرجاهم هب شرگن  ریغتم

 یرادانعم حطس  یگتستمه بیرض

 001/0 78/0 یلام تینما

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  هدبش 10/7یگتستمه بیرض جیاتن نینچمه.تسا هدش رادانعم 97/7 زا رتمک یاطخ حطس رد یگتستمه بیرض جیاتن
  زرجابهم هب شرگن ،(دصقم روشک رد)یلام تینما شیازفا اب تفگ ناوت یم یتراتع هب تسا تتثم نآ تهج هک تسا
     شربگن و (دبصقم روبشک رد)یلابم تینما نیب رب ینتم شهوژپ ضرف تفگ ناوت یم اذل .درک دهاوخ ادیپ شیازفا زین
 .دوش یم دییات ،دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد
 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و یتشادهب و یکشزپ هتفرشیپ زاناکما نیب

 ترجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد) یتشادهب و یکشزپ هتفرشیپ تاناکما یگتسبمه بیرض :1 لودج

 زرجاهم هب شرگن  ریغتم

 یرادانعم حطس  یگتستمه بیرض

 001/0 78/0 یتشادهب و یکشزپ هتفرشیپ زاناکما

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  هدبش 10/7یگتستمه بیرض جیاتن نینچمه.تسا هدش رادانعم 97/7 زا رتمک یاطخ حطس رد یگتستمه بیرض جیاتن
     روبشک رد) یتبشادهب و یکبشزپ هتفربشیپ زاناکما شیازفا اب تفگ ناوت یم یتراتع هب تسا تتثم نآ تهج هک تسا
        زابناکما نیبب ربب یبنتم شهوژبپ ضربف تبفگ ناوت یم اذل.درک دهاوخ ادیپ شیازفا زین زرجاهم هب شرگن ،(دصقم
 .دوش یم دییات ،دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد) یتشادهب و یکشزپ هتفرشیپ

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)دمآ راک یشزومآ ماظن نیب
 ترجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)دمآ راک یشزومآ ماظن نیب یگتسبمه بیرض :1 لودج

 زرجاهم هب شرگن  ریغتم

 یرادانعم حطس  یگتستمه بیرض

 001/0 70/0 دمآ راک یشزومآ ماظن

  هدبش 70/7یگتستمه بیرض جیاتن نینچمه.تسا هدش رادانعم 97/7 زا رتمک یاطخ حطس رد یگتستمه بیرض جیاتن
  شربگن ، (دبصقم روشک رد) دمآ راک یشزومآ ماظن شیازفا اب تفگ ناوت یم یتراتع هب تسا تتثم نآ تهج هک تسا
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      رد) دبمآ رابک یبشزومآ مابظن نیبب رب ینتم شهوژپ ضرف تفگ ناوت یم اذل.درک دهاوخ ادیپ شیازفا زین زرجاهم هب
 .دوش یم دییات ،دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و هداوناخ یاضعا رارصا نیب
 ترجاهم هب نایوجشناد شرگن و هداوناخ یاضعا رارصا نیب یگتسبمه بیرض :41 لودج

 زرجاهم هب شرگن  ریغتم

 یرادانعم حطس  یگتستمه بیرض

 001/0 70/0 هداوناخ یاضعا رارصا

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  هدبش 70/7یگتستمه بیرض جیاتن نینچمه.تسا هدش رادانعم 97/7 زا رتمک یاطخ حطس رد یگتستمه بیرض جیاتن
 ادیپ شیازفا زین زرجاهم هب شرگن ،هداوناخ یاضعا رارصا اب تفگ ناوت یم یتراتع هب تسا تتثم نآ تهج هک تسا
   هبطبار زرجابهم هب نایوجشناد شرگن و هداوناخ یاضعا رارصا رب ینتم شهوژپ ضرف تفگ ناوت یم اذل.درک دهاوخ
 .دوش یم دییات ،دراد دوجو

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و رتالاب یعامتجا هقتط نیب
 ترجاهم هب نایوجشناد شرگن و رتالاب یعامتجا هقبط نیب یگتسبمه بیرض :11لودج

 زرجاهم هب شرگن  ریغتم

 یرادانعم حطس  یگتستمه بیرض

 001/0 70/0 رتالاب یعامتجا هقتط

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  هدبش 70/7یگتستمه بیرض جیاتن نینچمه.تسا هدش رادانعم 97/7 زا رتمک یاطخ حطس رد یگتستمه بیرض جیاتن
   زبین زرجابهم   هبب شربگن ،  رتالابب یعابمتجا هقتط شیازفا اب تفگ ناوت یم یتراتع هب تسا تتثم نآ تهج هک تسا
    هبب نایوجبشناد شربگن و رتالاب یعامتجا هقتط نیب رب ینتم شهوژپ ضرف تفگ ناوت یم اذل.درک دهاوخ ادیپ شیازفا
 .دوش یم دییات ،دراد دوجو هطبار زرجاهم

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)یعامتجا دازآ یاضف و تینما نیب
 ترجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)یعامتجا دازآ یاضف و تینما نیب یگتسبمه بیرض :21 لودج

 زرجاهم هب شرگن  ریغتم

 یرادانعم حطس  یگتستمه بیرض

 001/0 74/0 یعامتجا دازآ یاضف و تینما

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  هدبش 10/7یگتستمه بیرض جیاتن نینچمه.تسا هدش رادانعم 97/7 زا رتمک یاطخ حطس رد یگتستمه بیرض جیاتن
  زرجابهم هب شرگن ،یعامتجا دازآ یاضف و تینما شیازفا اب تفگ ناوت یم یتراتع هب تسا تتثم نآ تهج هک تسا
     شربگن و یعابمتجا دازآ یابضف و تبینما نیب رب ینتم شهوژپ ضرف تفگ ناوت یم اذل.درک دهاوخ ادیپ شیازفا زین
 .دوش یم دییات ،دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و هدنیآ هب دیما نیب
 ترجاهم هب نایوجشناد شرگن و رتالاب یعامتجا هقبط نیب یگتسبمه بیرض :81 لودج

 زرجاهم هب شرگن  ریغتم

 یرادانعم حطس  یگتستمه بیرض

 001/0 65/0 هدنیآ هب دیما

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم



 972 ...ترجاهم هدیدپ هب نایوجشناد شرگن یسررب

  هدبش 11/7یگتستمه بیرض جیاتن نینچمه.تسا هدش رادانعم 97/7 زا رتمک یاطخ حطس رد یگتستمه بیرض جیاتن
   ادبیپ شیازبفا زین زرجاهم هب شرگن ،هدنیآ هب دیما شیازفا اب تفگ ناوت یم یتراتع هب تسا تتثم نآ تهج هک تسا
  دوبجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و هدنیآ هب دیما نیب رب ینتم شهوژپ ضرف تفگ ناوت یم اذل.درک دهاوخ
 .دوش یم دییات ،دراد

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)یگتسیاش رایعم دوجو نیب
 ترجاهم هب نایوجشناد شرگن و یگتسیاش رایعم دوجو نیب یگتسبمه بیرض :81 لودج

  زرجاهم هب شرگن   ریغتم

 یرادانعم حطس  یگتستمه بیرض

 001/0 65/0 یگتسیاش رایعم دوجو

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  هدبش 11/7یگتستمه بیرض جیاتن نینچمه.تسا هدش رادانعم 97/7 زا رتمک یاطخ حطس رد یگتستمه بیرض جیاتن
     زبین زرجابهم هبب شربگن ،یگتسیاش رایعم دوجو شیازفا اب تفگ ناوت یم یتراتع هب تسا تتثم نآ تهج هک تسا
  زرجابهم هب نایوجشناد شرگن و هدنیآ هب دیما نیب رب ینتم شهوژپ ضرف تفگ ناوت یم اذل.درک دهاوخ ادیپ شیازفا
 .دوش یم دییات ،دراد دوجو هطبار

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و روشک زا  راخ رد لیماف نتشاد نیب
 ترجاهم هب نایوجشناد شرگن و روشک زا جراخ رد لیماف نتشاد :51 لودج

 زرجاهم هب شرگن  ریغتم

 یرادانعم حطس  یگتستمه بیرض

 001/0 60/0 روشک زا  راخ رد لیماف نتشاد

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  هدبش 71/7یگتستمه بیرض جیاتن نینچمه.تسا هدش رادانعم 97/7 زا رتمک یاطخ حطس رد یگتستمه بیرض جیاتن
    زبین زرجابهم هبب شرگن ،روشک زا  راخ رد لیماف نتشاد اب تفگ ناوت یم یتراتع هب تسا تتثم نآ تهج هک تسا
          شربگن و روبشک زا  رابخ رد لبیماف نتبشاد ربب یبنتم شهوژبپ ضربف تفگ ناوت یم اذل.درک دهاوخ ادیپ شیازفا
 .دوش یم دییات ،دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد

   :اهداهنشیپ هئارا و یریگ هجیتن

  اربجا زرجاهم هدیدپ هب(تعنص و ملع و فیرش)ینلود نایوجشناد شرگن یتخانش هعماج نییتت فده اب شهوژپ نیا
  راربصا ،یکشزپ و یتشادهب زاناکما ،رتالاب یعامتجا هقتط ،یلغش یاه تصرف نیب هک داد ناشن شهوژپ یاه هتفای .دش
  ابب دمآراک یشزومآ ماظن ،یعامتجا دازآ یاضف و تینما ،یلام تینما ،روشک زا  راخ رد لیماف نتشاد ،هداوناخ یاضعا
     سپبس و هدبش هدروآ هبناگادج روبط هب زایضرف زا مادک ره همادا رد .دراد دوجو یرادانعم هطبار زرجاهم هب شرگن
 .دنا هدش نایب شهوژپ یاهداهنشیپ نایاپ رد و هتفرگ رارق یسررب دروم یلامتحا یاهنیتت

  .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)یلغش یاه تصرف نیب

  شربگن و (دصقم روشک رد)یلغش یاه تصرف نیب داد ناشن یگتستمه بیرض زا هدافتسا اب قوف هیضرف یسررب جیاتن
      یاراد یاهروبشک رد تبفگ ناوبت یبم هیبضرف نیا یاه هتفای جیاتن نییتت رد.دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد
      تیدودبحم یاراد یاهروبشک هبک یلابح رد .دبشاب  یبم مک رازاب رد اهدزمتسد ،مک هیامرس لباقم رد راک میظع یورین
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   .دبنراد رابک رازاب رد یرتالاب یاهدزمتسد (.دنراد راک یورین اب هسیاقمرد یرتشیب ۀیامرس) هیامرس هب تتسن راک یورین
     دابیز دزمتبسد ابب یاهروبشک   هبب مبک دزمتسد اب یاهروشک زا نایوجشناد دوش یم ثعاب راک یورین دزمتسد فالتخا
    شهابک ابب و دببای   یبم شهابک هیامرسرظن زا ریقف یاهروشک رد نایوجشناد هضرع تکرح نیا هجیتن رد .دننک تکرح
         یوبس هبب ناواربف رابک یوربین یاراد یاهروبشک زا هبک رابک یورین نایرج هباشم .دبای یم شیازفا اهدزمتسد ،هضرع
    ربظن زا یبنغ یاهروبشک هب راک رظن زا ریقف یاهروشک زا زین نایوجشناد ،تسا راک یورین رد دوتمک یاراد یاهروشک
       زرجابهم ربب رثوبم لبماوع ربب یبنتم (1971 ،   یرودووبچ)شهوژپ ابب هیبضرف نیا یاه هتفای جیاتندبای یم نایرج راک
  کبمک ،یلغش یاه تصرف و دودحم یاه همانرب ،یتاقیقحت زکارم نادقف دیسر هجیتن نیا هب هک شدالگنب زا نایوجشناد
 :1 هیضرف یسررب .تسا وسمه ،دراد نایوجشناد زرجاهم هب یهجوت لباق

 دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)یلام تینما نیب

         شربگن و (دبصقم روبشک رد)یلابم تبینما نیبب داد نابشن یگتبستمه بیرض زا هدافتسا اب قوف هیضرف یسررب جیاتن
      تبفگ ناوبت یبم هیبضرف نبیا ی ابه    هبتفای جیابتن نیبیتت رد.دو بش  یبم دییات ،دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد
 .دنهد ششوپ ار دوخ یاه هنیزه ات دشاب یفاک ناشدمآرد دارفا هک ینامز ،تسا درف رطاخ شمارآ یانعم هب یلام تینما
    یمابگنه و دبنراد ار دوبخ هدنیآ یلام فادها و یرارطضا دراوم ششوپ یارب یفاک لوپ دارفا هک تسا ینعم نادب نیا
 ، دبنراذگ  یبم  ربگید لئاسم رب ار دوخ زکرمت هنادازآ و دبای یم شهاک اهنآ سرتسا نازیم ،دیتسه نما یلام ظاحل زا هک
    ابب هیبضرف نبیا ی ابه   هبتفای جیابتن .دشاب ناگتخن زرجاهم لیالد زا دناوت یم یلام تینما شیازفا و سرتسا شهاک اذل
   لبماوع دیبسر هجیتن نیا هب هک زرجاهم زامیمصت و راوناخ داصتقا ،هیرجین نانز ناونع اب (1771)سدلونیر شهوژپ
   .دشاب یم وسمه ،تسه زرجاهم هدیدپ رد راذگ ریثات لماوع زا رسمه دمارد و یلام تینما ،هداوناخ یداصتقا

 دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و یتشادهب و یکشزپ هتفرشیپ زاناکما نیب

  و یتبشادهب و یکشزپ هتفرشیپ زاناکما نیب نیب هک داد ناشن یگتستمه بیرض زا هدافتسا اب قوف هیضرف یسررب جیاتن
  و تمالبس دوتهب.تفگ ناوت یم هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن نییتت رد .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن
   و یتبشادهب زابناکما زا یرادروخرب ساسا نیا رب .تسا زرجاهم هب شیارگ ثحب رد مهم لماوع زا هعماج تشادهب
  اربیز دور  یبم     رامبش هبب یروربض یربما ،   زابناکما هبنالداع عبیزوت و هعماج راشقا مامت ناسکی یدنم هرهب و ینامرد
     زبکارم دنچره..تبسا نابهج ربسارس رد یعامتجا فده کی ،نآ نیمأت و تسا ناسنا ملسم قح یتسردنت و تشادهب
 لماش حطس نیرت کچوک زا اهدحاو نیاو دوش یم زکارم زا یددعتم فیط لماش ینامرد یتشادهب زامدخ هدنهد هئارا
   رد هبک یبصصخت قوف و یصصخت یاه ناتسرامیب ات دراد دربراک هعسوت لاح رد یاه هروشک رد رد هک تشادهب زکارم
  طیاربش هب هتسب صاخ و یمومع زامدخ یلو ،دنهد یم هئارا زامدخ ناعجارم هب دراد دوجو هتفای هعسوت یاهروشک
      دبنرادرایتخا رد هبک یبتازیهجت و زابناکما و نابنکراک هب هجوت اب و تمدخ ناگدنریگ یداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا
     زرجابهم هبب شربگن شیازبفا ثعاب رتشیب یکشزپ ،یتشادهب یصصخت زکارم و رتهب طیارش داجیا اذل ،تسا زوافتم
   .دش دهاوخ
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      نبیا هبب هبک زرجابهم و تبشادهب شزومآ ناونع اب (1971)ناراکمه و ساموت شهوژپ اب هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن
  یلغبش ی ابه تصرف ؛صاخ طیارش نامرد یارب زاین دروم یتشادهب یاه یروآ نف هب یسرتسد دوتهب هک دندیسر هجیتن
   .تسا وسمه ،دنشاب زرجاهم رب راذگ ریثات لیالد زا دنناوت یم شزومآ ،لاغتشا یارب

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)دمآ راک یشزومآ ماظن نیب

     و (دبصقم روبشک رد) دبمآ رابک یشزومآ ماظن نیب داد ناشن یگتستمه بیرض زا هدافتسا اب قوف هیضرف یسررب جیاتن
  یبشزومآ   مابظن تبفگ ناوت یم هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن نییتت رد .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن
  هبب  ابه   روبشک هعبسوت ققحت رد یعامتجا یاه داهن نیرت هدننک نییعت و نیرت یروحم زا یکی هوقلاب روط هب روشک ره
 ی ابه    دابهن نیربت زبیگنارب شلاچ و نیرت یمیدق زا یکی یداصتقا و یعامتجا یاه متسیس نیب رد اریز دیآ یم باسح
   نیبیعت تبسا شهوژپ و قیقحت قیرط زا شناد قلخ هب طونم نآ یاقب هک یملع هعماج یفرط زا و تسا یرشب هعماج
          بذبج هبب ربجنم یبشزومآ مابظن ندوبب دبمآراک اذل.تبسا یروآوبن و شناد قیرط زا یشزومآ شخب ییافوکش هننک
  دبهاوخ یملع رشق رد زرجاهم شرگن داجیا هب رجنم نآ دوتن و دش دهاوخ روشک رد اه نآ ندنام و یملع یاه هورگ
    هبب تتبسن یعابمتجا ی ابه شرگن ناونع اب (1971)ناراکمه و نیتسوگآ اب شهوژپ اب هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن .دش
   یربتهب یبشزومآ تصرف دناوت یم زرجاهم دندیسر هجیتن نیا هب هک رجاهم ناکدوک یشزومآ یاه تصرف و زرجاهم
  ابب (1971 )نارابکمه و نسدرب یاه هتفای زا نینچمه شهوژپ نیا جیاتن .دشاب یم وسمهدنک مهارف رجاهم ناکدوک یارب
   .دشاب یم وسمه یشزومآ و یگنهرف زرجاهم ناونع

 :1 هرامش هیضرف یسررب

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و هداوناخ یاضعا رارصا نیب

  هبب نایوجشناد شرگن و هداوناخ یاضعا رارصا نیب داد ناشن یگتستمه بیرض زا هدافتسا اب قوف هیضرف یسررب جیاتن
   گنبس ناوبنع هب هداوناخ تفگ ناوت یم هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن نییتت رد.دوش یم دییات ،دراد دوجو هطبار زرجاهم
  دراد دربف ی ابه  هروابب و تیصخش یریگ لکش رد یمهم شقن ،دریگ یم رارق نآ رد درف هک عامتجا نامتخاس لوا یانب
       ءابشنم و عبماوج یابنبریز یعابمتجا دابهن نیربت  یبساسا ناونع هب یرشب عماوج یمامت نیب رد و اج همه و هشیمهو
 ،    هلأبسم صیخبشت لمابش هبک تسا یدنیارف زرجاهم هب شرگن یفرط زا تسا هدوب رشب خیرات و اه نّیدمت ،اه گنهرف
  یربیگ میمصت رد یمهم رایسب شقن هداوناخ .دشاب یم ییاهن باختنا و (اه هنیزگ) اه لیدب یبایزرا ،زاعالطا یوجتسج
 ،   تیبسنج هبب یگتبسب ،دو بش  یبم     هبتفرگ یبسک هبچ طبسوت هداوناخ رد میمصت نیرتشیب هک نیا .دراد شرگن داجیا و
 راتخاس زا الومعم یتنس یاه هداوناخ لباقم رد یزورما یاه هداوناخ .دراد هداوناخ شرگن و اه هقیلس ،قیالع ،تیصخش
  جیابتن      .دبنراد شربگن یبهد لکبش و یربی  گ میمبصت دبنیارف رد یرتشیب تتثم لماعت و دنرادروخرب یرت کیتارکومد
   ناوبنع هبک ییایلاتیا زرجاهم خیرات رد یگداوناخ یاه تیاور ناونع اب(0971)ویچسو شهوژپ اب هیضرف نیا یاه هتفای
 .دشاب یم وسمه ،دریگ یم لکش هداوناخ یاضعا طسوت اه زرجاهم زا یخرب تسا هدرک

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و رتالاب یعامتجا هقتط نیب

   هبب نایوجبشناد شرگن و رتالاب یعامتجا هقتط نیب داد ناشن یگتستمه بیرض زا هدافتسا اب قوف هیضرف یسررب جیاتن
   زا یعیبسو یدبنب هورگ ؛یعامتجا هقتط تفگ ناوت یم هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن نییتت رد .دراد دوجو هطبار زرجاهم
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    دراذبگب ریثأبت یگدبنز هویش عون رب ًاادیدش دنناوت یم عبانم نیا و دنتسه یکرتشم یداصتقا عبانم یاراد هک تسا دارفا
  یلبصا ی ابه هیاپ ،لغش هارمه هب زورث تیکلام .تسا لغش و زورث رد زوافت ؛یتاقتط زافالتخا یلصا یاه هیاپ اریز
    ودبب رد ًاافربص هبکنیا هن اما ،تسا یباستکا یا هزادنا ات مک تسد درف کی هقتط دنهد یم لیکشت ار یتاقتط زافالتخا
 ای یدوعص یتکرح – یعامتجا برحت .تسا لومعم یدنبرشق ماظن رگید عاونا رد هک هنوگ نآ .ددرگ یم بوسنم دلوت
  یرتبشیب برحت ساسحا یعماج رد درف ردقچ ره هک تسا رگید عاونا زا رت لومعم رایسب – یتاقتط تخاس رد یلوزن
 .دو بش یم رت تتغر اب هعماج نا رد یگدنز هب تتسن دنادب دوخ رتشیب برحت یارب یناکم ار هعماج نا ای و دشاب هتشاد
  هبجیتن نیا هب هک یعامتجا برحت و زرجاهم ناونع اب (1971)ناراکمه و نئوه شهوژپ اب هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن
   و لبلورب شهوژبپ   زا و.تبسا وبسمه ،دو بش  یبم یعامتجا هقتط رد رییغت و یعامتجا برحت ثع اب زرجاهم دندیسر
    زا تبیمورحم تبیمها :یتیبسنج و یعامتجا هقتط قتط دوخ تمالس تیعضو و زرجاهم" ناونع اب (1771)ناراکمه
        تبیامح دراد دوبجو هبطبار زرجابهم و یعابمتجا هبقتط نیبب رد دنک یم ناونع هک "یگناخ راک و راک نامزاس ،داوم
   .دنک یم

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)یعامتجا دازآ یاضف و تینما نیب

        شربگن و یعابمتجا دازآ یابضف و تبینما نیبب داد نابشن یگتبستمه بیرض زا هدافتسا اب قوف هیضرف یسررب جیاتن
       هبب یعابمتجا تبینما تبفگ ناوبت یبم هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن نییتت رد .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد
     یربصنع چیبه کبش نودبب .تساهناسنا زایح یساسا رصانع زا ،تینما عون نیرتمهم و نیرت ساسح زا یکی ناونع
  هبعماج رد شمارآ نیمات و تینما رصنع زا رت مهم ،اهدادعتسا ییافوکش نینچمه و هعماج کی هعسوت و تفرشیپ یارب
    و نادربم تبلود دزبن       رطابخ نابنیمطا و تیابضر سابسحا دوبجو یبنعی) یباجیا یانعم ود یاراد تینما .دشاب یمن
  ابه هدیدپ ریاس نوچ مه یعامتجا دازآ یاضف و تینما.دشاب یم (دیدهت و راتجا ،سرت دوتن ینعی) یتلس و (نادنورهش
  یدابصتقا ، یبسایس ،ییاضق ،یلغش تینما زا ناوت یم اهنآ هلمج زا هک تسا یفلتخم یاه هنوگ یاراد ،یعامتجا روما و
  هبتفر رتارف اه بیسآ و میارج نادقف ینعم زا عامتجا رد یرهات و یروص رظن زا تینما موهفم هزورما .درب مان یرادا و
    و یبعقاو مبظن و زابتث هدنریگربرد نینچمه و یداصتقا ،یتشادهب ،یقالخا ،یحور رظن زا یقیداصم و دراوم لماش و
   نازبیم هبچ ره هک تشاد راهتا ناوت یم اذل .دوش یم ریتعت یعامتجا تینما هب نآ زا هک تسا هدش عامتجا رد ینالقع
  و تبیانج ، مربج خرن نآ زازاوم هب و دبای شیازفا زین یعامتجا تینما بیرض ،دشاب رتشیب هعماج کی یگتفای هعسوت
 ،    یبلم تبینما ناوبنع ابب (1971   )ابهیداو شهوژبپ زا هیبضرف نیا یاه هتفای جیاتن .دبای یم شهاک یعامتجا یاه بیسآ
    تبیامح دبشاب هتبشاد دوجو هطبار دناوت یم تینما و زرجاهم نیب دنک یم نایب هک ناملسم یاه تیعونمم و زرجاهم
 .دنک یم

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و هدنیآ هب دیما نیب

  زرجابهم هب نایوجشناد شرگن و هدنیآ هب دیما نیب داد ناشن یگتستمه بیرض زا هدافتسا اب قوف هیضرف یسررب جیاتن
     ربب راذبگریثأت یابهریغتم زا یبکی ،  هدبنیآ هبب دیما تفگ ناوت یم هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن نییتت رددراد دوجو هطبار
       ربشق ابب طابتترا رد هدبنیآ هبب دبیما یتقو .تسا ناوج لسن هژیو هب و هعماج دارفا یباداش و ییاراک و یگدنز تیفیک
    و زاروبصت هدبنرادرب رد دبیما اریز دوش یم نادنچود نآ تیمها ،دوش یم حرطم هعماج نازاس هدنیآ ناونع هب وجشناد
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   تبسا ملبسم .ددر بگ یم درف شالت ثعاب ددرگ صاح بثم جیاتن دراد لامتحا هک روصت اب و تسا هدنیا هب دارفا هجوت
       ربه سکعربب و دربک دبهاوخ ادبیپ شهابک نازیم نامه هب زین درف شالت دشاب رتمک هدنیا هب دیما هعماج رد ردقچ ره
    ابجنا زا تبفگ ناوبت یم تیاهن رد و درک دهاوخ ادیپ شیازفا درف شالت هزادنا نامه هب دشاب دایز هدنیا هب دیما ردقچ
   ریبسم و یبیارگ فده و یژرنا لاعف لماع ،تیقفوم ساسحا رب هک دوش یم بوسحم تتثم شزیگنا ناونع هب دیما هک
    .تبشاد دبهاوخ نایوجبشناد زرجاهم هب شرگن رب یدایز ریثات دوش یم بوسحم فده هب ندیسر تهج یزیر همانرب
   :دبیما نداد تبسد زا ،  نتفربگ هابنپ لاتند هب " ناونع اب (1771)ناراکمه و یرام شهوژپ اب هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن
 زرجاهم و یگدنهانپ هب لیامت ثعاب دیما نداد تسد زا دنک یم نایب هک "زرجاهم تشادزاب رد ناکدوک و ردام و ردپ
     دبننک یبم نابیب هبک (1199  )نارابکمه و یفبسوی یجاح شهوژپ زا نینچمه شخب نیا جیاتن.دشاب یم وسمه دوش یم
  تبیامح ،  تبسا نایوجبشناد زرجاهم هدیدپ رد راذگ ریثات یلماع ناونع هب هداوناخ و دوخ یارب هدنیا هب دیما نتشادن
   .دنک یم

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و (دصقم روشک رد)یگتسیاش رایعم دوجو نیب

  زرجابهم هب نایوجشناد شرگن و هدنیآ هب دیما نیب داد ناشن یگتستمه بیرض زا هدافتسا اب قوف هیضرف یسررب جیاتن
 یارب ای نامزاس کی رد دشر یارب ای لغش کی رد تیقفوم یارب زاین دروم یاه یگتسیاش ثحب رگا .دراد دوجو هطبار
     رد وبگتفگ و نارابکمه ابب ندز فربح ،  دبننادب ار نآ مبه ه بعماج یاضعا ی همه و دنوش فیرعت هعماج لک تیقفوم
  و دبنک  یبم ادیپ فافش و صخشم و یمسر بوچراچ کی یگمه ،ناراکمه یاهراتفر دقن و زاراظتنا نایب و زاسلج
 هب ای و دنشاتن صخشم یگتسیاش یاه رایعم هک ینامز یلو.دنوش یم لیهست یبوخ رایسب دح ات هعماج نورد زاطاتترا
   زرجابهم هبب شرگن اهنآ رد دنرادنپب ناوتان اه رایعم نیا بسک تهج ار دوخ دارفا و دننک رییغت اه رایعم نیا مئاد روط
 .دمآ دهاوخ دوجو هب دنتسه یفافش یگتسیاش یاهرایعم یاراد هک یناکم هب

  و هدبحتم  زالابیا زرجاهم متسیس زا یلک رورم کی "ناونع اب (1971)زنوسراپ شهوژپ زا هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن
  زا یبخرب  دبنک  یبم   نابیب هبک "      یداهنبشیپ نونابق ببجوم هبب یگتبسیاش رب ینتتم زرجاهم یاه متسیس اب نآ هسیاقم
 اب (9199)ناراکمه و هداز لیعامسا شهوژپ زا و دشاب یم وسمه تسا یگتسیاش یاه رایعم دوجو لیلد هب اه زرجاهم
  رد راذبگ ریثات لماوع زا یرالاس هتسیاش مدع دندیسر هجیتن نیا هب هک ناریا رد یملع ناگتخن زرجاهم یسررب ناونع
   .دنک یم تیامح ،تسا ناریا یملع ناگتخن زرجاهم

 .دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد شرگن و روشک زا  راخ رد ناگتسب نتشاد نیب

   شربگن و روبشک زا   رابخ رد ناگتسب نتشاد نیب داد ناشن یگتستمه بیرض زا هدافتسا اب قوف هیضرف یسررب جیاتن
     دوبجو تبفگ ناوبت یبم هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن نییتت رد.دوش یم دییات ،دراد دوجو هطبار زرجاهم هب نایوجشناد
  صخبشم درف رب رما کی یاه هتنج هک ینامز .دراد درف شرگن رب یدایز ریثات زرجاهم صوصخ هب یراک ره رد ماهبا
   .تبشاد دبهاوخ دوخ یتاعالطا شزادرپ متسیس رد هیضق نآ هب تتسن یرتمک لیلحت و هیزجت درف دشاب مهتم و دشاتن
       و دبننک تبفایرد یا هزابت زابعالطا دبنناوت یبم دنراد روشک زا  راخ رد ینادنواشیوخ ای و یناتسود دارفا هک ینامز
     لبیلحت و هبیزجت نآ هبب تتبسن ،  دبصقم روبشک تتسن رتشیب زاعالطا بسک اب و دننک رت نشور ار مهتم یاه تمسق
     دابجیا ثبعاب ابهنآ زبیمآ قفوم یاه هبرجت نتفگ و ناتسود و نادنواشیوخ میقتسم ریغ قیوشت هاگ و دننک یم یرتشیب
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  ابب (1199   )یدبیز یتلابط شهوژبپ زا هیضرف نیا یاه هتفای جیاتن .دوش یم نایوجشناد رد زرجاهم هب شرگن و هزیگنا
     لبلع زا یبکی دربک نابیب هک" 7199 یلا 7099 لاس یط ناردنزام زا یهاگشناد ناگتخن زرجاهم للع یسررب"ناونع
  یبم یلو دشاب دناوت یمن للع اهنت دنچره ،دشاب دصقم رد نآ نارسمه ندوب یموب دناوت یم ناگتخن زرجاهم رد مهم
   .دشاب یم وسمه ،درک بوسحم تلع کی ناونع هب ناوت

 دریگ زروص یهاگشناد ناگتخن تشگرب لماوع ییاسانش رب ینتم یفاشتکا زاقیقحت -

        هبب شربگن شهابک و شیازبفا رد ربگ هبلخادم ربیغتم کی ناونع هب یسایس و یسانشناور ،یداصتقا یاهریغتم رثا -
 دریگ رارق هسیاقم دروم ناگتخن زرجاهم

 دنوش هسیاقم مه اب زرجاهم هب نایوجشناد شرگن رب راذگ ریثات لماوع فلتخم یاه لدم دوش یم داهنشیپ -

     زروبص زبین روبشک زا  رابخ و لخاد رد فلتخم یاه هاگشناد ای و نایوجشناد رگید قیقحت نیا دوش یم داهنشیپ -
 .دریگب

 عبانم
 .11هرامش ،مهن لاس ،یگنهرف تیردم هلجم ،اکیرمآ یاه هاگشناد هب یناریا ناگتخن زرجاهم یعامتجا للع ،(1199)ماردپ ،هدازداوج
    رابخ هبب زرجاهم هب هدرک لیصحت نارتخد شیارگ اب طتترم لماوع یسررب » ،(9199 )داجس ،یحاتف ؛ریگناهج ،یریگناهج ؛یلع ،یمتاح

 .مود هرامش ،موس لاس ،نانز یسانش هعماج یشهوژپ – یملع همانلصف ،«روشک زا
 رد روشک زا زرجاهم هب لیامت رب یگنهرف و یعامتجا ،یشزومآ لماوع ریثأت ،(1199) انادنام ،کناوج ؛میهاربا ،ییالط ؛ناوضر ،هداز میکح

  .179-91 صص ،11 هرامش ،یلاع شزومآ رد یزیر همانرب و شهوژپ همانلصف ،نارهت هاگشناد نایوجشناد
 ،اکیرمآ یاه هاگشناد هب یناریا ناگتخن زرجاهم یجنس ملع ۀعلاطم ،(1199)نادزی ،نایروصنم ؛اضردیمح ،یئومهم یلامج ؛اتیرف ،اه یتتحص

 .111-901 صص ،9هرامش ،01هرود ،یهاگشناد یناسر عالطا و یرادباتک زاقیقحت
     هبب یدابیپملا نازوبمآ شبناد زرجاهم نازیم اب اه شزرا هب یدنتیاپ و یلم تیوه ،یگداوناخ قلعت هطبار یسررب ،(1199) رمویک ،یحالف

  .11 هرامش شهوژپ و هداوناخ همانلصف ،روشک زا  راخ
 ،(7199   هبهد ربب دیکأت اب )للملا نیب یسایس یداصتقا رظنم زا ناریا زا ناگتخن زرجاهم للع ،(9199)دیعس داژن یرواخ ؛دیعس ،یبارتریم

 .19 هرامش ،للملا نیب یسایس زاقیقحت همانلصف


