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 هعسوت یزیرهمانرب و تیریدم یسانش بیسآ رد یقالخا لوصا بوچراچ
 نالیگ ناتسا یدروم هعلاطم :ناریا یرگشدرگ دصاقم رادیاپ

 6ییالکریت ینامحر نیسح
 رون مایپ هاگشناد یملع تئیه ،رایداتسا
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 هدیکچ
 راب هب عماوج يارب ار يناوارف ياهشلاچ و اه بيسآ يطيحم تسيز و يعامتجا داعبا هب هجوت نودب و فرص و يمك هعسوت کش يب

 تايبرجت اما ؛تسا رادياپ هعسوت هب نديسر ييايفارغج قطانم يرگشدرگ يزيرهمانرب و تيريدم فادها زا يکي .دروآ دهاوخ
 يکي .دروآ ناغمرا هب رادياپ هعسوت دناوتيمن يزير همانرب و تيريدم فرص هك تسا هداد ناشن يرگشدرگ دصاقم هدمع ياهروشك
 نيا فده .تسا يقالخا ياهبوچراچ ديامن گنر مك ار يرگشدرگ هعسوت ياهبيسآ و اهشلاچ دناوتيم هك يياهدربهار زا
 رد ناريا يرگشدرگ دصاقم رادياپ هعسوت يزير همانرب و تيريدم يسانش بيسآ رد يقالخا لوصا بوچراچ شقن يسررب هلاقم
 دصاقم رادياپ هعسوت يزيرهمانرب و تيريدم رد يشقن هچ يقالخا لوصا بوچراچ هك تسا نيا هلاقم يلصا لاوس .تسا ناليگ ناتسا

 و تاعالطا يروآدرگ رازبا .تسا يليلحت -يفيصوت شهوژپ نيا ماجنا شور ؟دشاب هتشاد دناوتيم ناليگ ناتسا و ناريا يرگشدرگ
 رادياپ هعسوت يزير همانرب و تيريدم رد قالخا هب هجوت هك دهديم ناشن هلاقم جياتن .تسا ياهناخباتك عبانم زا هدافتسا قيقحت ياهداد
 تظافح يارب ار نارگشدرگ و نانكاس ينورد ياه هزيگنا دناوتيم و دنكيم يريگولج يعامتجا يمونآ زا ناليگ يرگشدرگ دصاقم
 .دنازيگنارب تسيز طيحم زا

 
 .نالیگ ناتسا ،یرگشدرگ دصاقم ،رادیاپ هعسوت ،قالخا :یدیلک تاملک
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 همدقم
 مدآ ترضح هک میدقتعم ام اریز ،دش زاغآ دراذگ نیمز یور رب ماگ ناسنا هک ینامز زا یقالخا یاه ثحب كش یب
 وا هک ینامز نامه زا دنوادخ هكلب تخاس انشآ یقالخا یاهروتسد اب ار شنادنزرف اهنت هن ،دوب ادخ ربمایپ مالسلا هیلع
 .(2196 ،نایروفغف و یتقادص)تخومآ وا هب شا یهاون و رماوا اب ار یقالخا لئاسم تخاس تشهب نکاس و دیرفآ ار
 تسا اه ناسنا تداعس هیام ریمخ هک قالخا لیمكت و سوفن بیذهت هب یرگید زا سپ یكی یهلا ناربمایپ ریاس
 لیكشت یقالخا ثحابم ار شتاروتسد زا یمیظع شخب هک دیسر مالسلا هیلع حیسم ترضح هب تبون ات دنتخادرپ
 ،«قلُكخ» و «قلُكخ» عمج قالخا .دنسانش یم قالخا گرزب ملعم ناونع هب ار یو ،وا نادنم هقالع و ناوریپ همه و دهد یم
 ىمدآ ىمسج و ىرهاظ لكش و تئیه هک قلَنخ لباقم رد ینورد تافص یانعم هب تسا تلصخ و یوخ ىانعم هب
 هب و دنشاب خسار سفن رد هک دریگ یمرب رد ار تافص زا هتسد نآ ،ىوخ و قلُكخ .دوش یم هدید مشچ اب هک تسا
 یجرف)دهد ماجنا ار ىدنسپان ای و هدیدنسپ راک ،هشیدنا نودب و گنرد یب ،ناسنا هک یا هنوگ هب ،دنوشن لیاز یتحار
 هدنشخب ،دوخ داهن رد ىسک اسب هچ ؛تسا ناسنا نورد رد هدش هنیداهن یتفص ،قلُكخ .(1196 ،یریصن دیس و دار
 ىسک اسب هچ و دراد دوجو یا هدنراد زاب ،وا ىگدنشخب ىارب ای و درادن یلام اریز ؛دشاب هتشادن ششخب اما ،دشاب
 .(6196 ،روپ یمرک)دشخبب ار ىلام ایر ىور زا ،دوخ قلخ و لیم فالخ رب ىلو ،دشاب لیخب
 و ینید عماوج زا معا عماوج همه و دنا هدیشوک یعامتجا و یدرف لداعت هب ندیسر یارب اه ناسنا ،خیرات راودا همه رد
 .دنا هدوب یقالخا طباوض نیا زا یا هدمع شخب .دنا هدرک میظنت طباوض و دعاوق بوچراچ رد ار دوخ طباور ینیدریغ

 هک تسین ینعم نادب نیا یلو دنا هدوب رت حیحص و رترثؤم ،دنا هدش تفایرد یحو قیرط زا هاگره یقالخا طباوض
 و لامعا زا یخرب یكین و یتسرد و دنک یم کرد زین ناسنا لقع ار قالخا هب زاین تسا راد نید یاه ناسنا هژیو قالخا

 ار ریخ هب لیامت و یهاگآ ،ناسنا یقالخا نادجو رد دنوادخ .دومن کرد ناوت یم ار رگید یخرب یتشز و ندوب اطخ
 و طباور ورملق رد لقادح ار قالخا هب زاین ناسنا لقع .دشاب رصتخم و یلامجا یهاگآ نیا دنچره ؛تسا هداد رارق
 ترورض ،دنبای یم رد مظن یرارقرب یارب ار نوناق ترورض هک روط نامه اه ناسنا .دنک یم کرد یعامتجا تابسانم
 تظافح یقالخا طباوض اب هک ار یا هعماج ناسنا .دنمهف یم شخب مارآ و هنالداع مظن یرارقرب یارب ار یقالخا نیناوق
 قالخا هب مازتلا ،تیقفوم و شمارآ ،لداعت هب ندیسر هار هک دمهف یم و دبای یم رتریذپ لد دوش یم تیاده و
 .(1196 ،یرومیت و یروشک)تسا
 مدآ ترضح هک میدقتعم ام اریز ،دش زاغآ دراذگ نیمز یور رب ماگ ناسنا هک ینامز زا یقالخا یاه ثحب كش یب
 هک ینامز نامه زا دنوادخ هكلب تخاس انشآ یقالخا یاهروتسد اب ار شنادنزرف اهنت هن ،دوب ادخ ربمایپ (مالّجسلا هیلع)
 مالسا خیرات لوط رد .تخومآ وا هب شا یهاون و رماوا اب ار یقالخا لئاسم تخاس تشهب نکاس و دیرفآ ار وا
 ار قالخا ملع هک یسک نیلوا دیوگ یم ،ردص هللا تیآ .(2196 ،سل)تسا هدش هتشون قالخا ملع رد یناوارف یاه باتک
 نب لیعامسا تشون «قالخا ملع» ناونع هب یباتک هک یسک نیتسخن و دوب (مالّجسلا هیلع) یلع نانمؤم ریما درک سیسأت
 راودا همه رد .درک فیلأت رجافلا و نمؤملا ۀفص مان هب یباتک ،تسیز یم مود نرق رد هک دوب ینوكس رصن یبا نارهم
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 ینیدریغ و ینید عماوج زا معا عماوج همه و دنا هدیشوک یعامتجا و یدرف لداعت هب ندیسر یارب اه ناسنا ،خیرات
 نیا زا یا هدمع شخب .(0196 ،روپرصان و یشوهدم)دنا هدرک میظنت طباوض و دعاوق بوچراچ رد ار دوخ طباور

 نیا یلو دنا هدوب رت حیحص و رترثؤم ،دنا هدش تفایرد یحو قیرط زا هاگره یقالخا طباوض .دنا هدوب یقالخا طباوض
 و یتسرد و دنک یم کرد زین ناسنا لقع ار قالخا هب زاین تسا راد نید یاه ناسنا هژیو قالخا هک تسین ینعم نادب
 ،ناسنا یقالخا نادجو رد دنوادخ .دومن کرد ناوت یم ار رگید یخرب یتشز و ندوب اطخ و لامعا زا یخرب یكین
 زاین ناسنا لقع .(1196 ،دحوم)دشاب رصتخم و یلامجا یهاگآ نیا دنچره ؛تسا هداد رارق ار ریخ هب لیامت و یهاگآ
 یارب ار نوناق ترورض هک روط نامه اه ناسنا .دنک یم کرد یعامتجا تابسانم و طباور ورملق رد لقادح ار قالخا هب
 ناسنا .دنمهف یم شخب مارآ و هنالداع مظن یرارقرب یارب ار یقالخا نیناوق ترورض ،دنبای یمرد مظن یرارقرب

 ،لداعت هب ندیسر هار هک دمهف یم و دبای یم رت ریذپلد دوش یم تیاده و تظافح یقالخا طباوض اب هک ار یا هعماج
 میسقت یعامتجا و یدرف هتسد ود هب ار قالخا ،یقالخا یاه باتک زا یخرب .تسا قالخا هب مازتلا ،تیقفوم و شمارآ
 رظن رد نودب و دنراد یدرف هبنج اهنت ،یقالخا یاه یوخ زا یخرب هک تسا هدمآ نآرق رد قالخا باتک رد .دنا هدرک
 اب درف هطبار رد ،اه نآ زا رگید یخرب .دنیوگ یم یدرف قالخا ،اه یوخ زا هنوگ نیا هب .دنا حرطم ،عامتجا نتفرگ
 نیا هب .دوب دنهاوخن حرطم وا یارب ،دنک یگدنز اهنت ،ناسنا كی رگا هک یا هنوگ هب ؛دنریگ یم لكش ،رگید یاه ناسنا

 لوصا بوچراچ شقن یسررب هلاقم نیا فده .(2196 ،ناراكمه و ینایداه)دوش یم هتفگ یعامتجا قالخا اه یوخ
 لاوس .تسا نالیگ ناتسا رد ناریا یرگشدرگ دصاقم رادیاپ هعسوت یزیر همانرب و تیریدم یسانش بیسآ رد یقالخا
 دصاقم رادیاپ هعسوت یزیرهمانرب و تیریدم رد یشقن هچ یقالخا لوصا بوچراچ هک تسا نیا هلاقم یلصا
 رازبا .تسا یلیلحت -یفیصوت شهوژپ نیا ماجنا شور ؟دشاب هتشاد دناوتیم نالیگ ناتسا و ناریا یرگشدرگ
 .تسا یاهناخباتک عبانم زا هدافتسا قیقحت یاهداد و تاعالطا یروآدرگ
 یرظن درکیور
 هک یترورض .تسا هتفرگ رارق زورما یایند هجوت دروم هک تسا یدربراک قالخا یاه شیارگ زا یكی ،هعسوت قالخا
 هعسوت یاه همانرب رب ار یصاخ یقالخا لوصا ات هدرک تیاده هطقن نیا هب ار یناهج هعماج نازیر همانرب و ناریدم

 ،یزاس ناسكی نیا لاح نیع رد ،تساهروشک یمامت رد هعسوت راثآ یزاس ناسكی تهج رد تکرح ،دننک مکاح یناهج
 هدروخ مه هب یناهج نزاوت و لداعت هک نونکا .تسا هدروآ دیدپ ناهج للم یور ارف مه یدج یاه شلاچ و اهدیدهت
 و اه لدم زا تیعبت لیلد هب اه «تلم ،تلود» یداصتقا و یگنهرف ،یسایس تینما .(1196 ،ناراكمه و هدازیلع)تسا
 یاه نامزاس هعسوت یاه همانرب و اه لدم هک اعدا نیا فالخرب و هتفرگ رارق موجه دروم یناهج هعسوت یاه همانرب
 یارجا اب اما ،تسا هعسوت لاح رد ای هداتفا بقع یاهروشک هب تمدخ لابند هب للم نامزاس هب هتسباو و یللملا نیب
 زا هتسد نیا دیاع ،دشاب هتشاد لابند هب ار تمارک اب بسانتم یرو هرهب و تلادع ،تنایص هک یساسا عفانم اه همانرب نیا
-هدش ناشدوخ یموب یداصتقا و یگنهرف ،یسایس یاه یئاراد نداد تسد زا و فعاضم رقف راچد و هدشن اهروشک
 .تسا رشب زاس هدنیآ یاهزادنا مشچ زا یكی و ریذپان بانتجا تیعقاو یرگشدرگ .(1196 ،ناراكمه و یشیورد)دنا
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 تارثا شهاک هب راچان دوخ تایح رارمتسا روظنم هب و هدوب رادروخرب یفنم و تبثم داعبا زا یا هدیدپ ره دننامه ًااعطق
 رد قالخا موهفم ،رادیاپ یرگشدرگ یاه میاداراپ هب رتشیب هچ ره یكیدزن یارب .تسا تبثم تارثا شیازفا و یفنم
 فرط زا و یعامتجا – یگنهرف طیحم ،تسیز طیحم اب فرط كی زا ات تسا هتفرگ رارق یرگشدرگ هجوت نوناک
 ،ناراكمه و یدنمیم یراهب)دوش راتفر یقالخا یا هویش هب شخب ره رد تعنص نیا نالاعف و نابزیم هعماج اب رگید
1196). 

 رد هدمع هزوح هس .دزادرپ یم طلغ و حیحص یاهراتفر یفرعم و نتخاس دنم ماظن هب هک تسا هفسلف زا یشخب قالخا
 درف هک تسا یزیچ نامه ،یدربراک قالخا .تسا یدربراک قالخا و یراجنه قالخا ،قالخا ارف ،قالخا تاعلاطم
 و بسک هزوح رد یدربراک قالخا .(0196 ،رابت حالف)دنک لمع نادب صاخ لمع هزوح رد ای طیارش رد تسا فظوم
 هلیسو هب عقاو رد و هدش بوسحم یدربراک قالخا زا یا هخاش یرگشدرگ رد قالخا .تسا هدرک ادیپ لماكت راک
 رد یرگشدرگ ی هدشن لرتنک ی هعسوت .دوش یم مهارف یرگشدرگ رد کرتشم یریذپ تیلوئسم یارب یرتسب ،قالخا
 ددصرد اهنت هک دوش هتفرگ راک هب ییاهدركیور دش رجنم یرادیاپ لوصا هب هجوت نودب 2116 و 2116 یاه ههد
 رد قالخا ،دش رجنم هاگن عون نیا زا یشان یاهدمایپ .دشاب ناعفن یذ زا یدودحم دادعت عفانم یرثکادح ققحت
 رد یقالخا میهافم هب هجوت دنمزاین رادیاپ هعسوت لوصا هب ندیسر .دریگ رارق دیکأت دروم شیپ زا شیب یرگشدرگ
 لباق یدنور ناونع هب هنالوئسم یرگشدرگ زین ریخا ی ههد دنچ رد .(0196 ،ناراكمه و داژن ینیسح)تسا یرگشدرگ
 اما یقالخا یرگشدرگ .تسا هدش حرطم یرگشدرگ رد یقالخا فرصم و یبایرازاب یاه هویش ذاختا تهج رد هجوت
 رد یرگشدرگ هعسوت دصق هک یدارفا ای دصقم كی نیرفاسم هک دتفا یم قافتا ینامز و دیدج تسا یحالطصا
 تسیز طیحم ظفح و تاناویح هافر ،رشب قوقح ،یعامتجا تلادع نوچ یقالخا لئاسم هب ،دنراد ار صاخ یا هقطنم
 رد تکراشم زا زیهرپ هب تعنص نالاعف و ناگدننک فرصم قیوشت ،یقالخا یرگشدرگ تقیقح رد .دنیامن هجوت
 .(4196 ،ناراكمه و یدابآ یگنز)دنوش یم یقلت یفنم یقالخا رظن زا هک تسا ییاه تیلاعف

 رد قالخا ،نابزیم هعماج و رگشدرگ نایم درب – درب ی هطبار یرارقرب و عبانم ظفح یاتسار رد و یرادیاپ میاداراپ رد
 طباوض و تادهعت ،تسا هدش هتفرگ هدیدان بلغا هک یمهم رصنع یرگشدرگ هعسوت رد .دوش یم حرطم یرگشدرگ
 ،هجیتن رد .دور یم رامش هب یطیحم تسیز و یگنهرف ،یعامتجا تارییغت رد مهم یلماع یرگشدرگ اریز تسا یقالخا
 هعسوت رد تیقفوم ی همزال قالخا رب ینتبم یرگشدرگ اریز تسا رادروخرب صاخ یتیمها زا یقالخا طباوض نیودت
 نیدب ؛دزادرپ یم اهدیابن و دیاب هب و دوش یم حرطم یقالخا یاهدک لكش هب قالخا ًاالومعم .تسا یرگشدرگ رادیاپ
 رثکادح زا یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا ،یگنهرف تاظحالم نتشاد رظن رد اب دنناوت یم اه هورگ و دارفا بیترت
 (Aminian, 2012)دنشاب رادروخرب راظتنا دروم عفانم

 هتشادن اه نآ اب یخیرات و یگنهرف تبارق هنوگ چیه هک دنتشاذگ ییاه نیمزرس هب اپ نارگشدرگ زا یرایسب لاح نیا اب
 ینیمزریز بآ یاه هرفس زا اه لته بآ نیمأت یارب ؛دنتفرگ هدیدان ار نابزیم هعماج یاه تنس زا یرایسب هجیتن رد و
 نارگشدرگ روضح ؛دنورب رترود اهرتمولیک هب یفرصم بآ نیمأت یارب ندش روبجم یلحم مدرم و دندرک هدافتسا
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 هقطنم رد نارگشدرگ دادعت شیازفا ؛((Anuar etal. 2012تشاذگ یاجرب مدرم یگدنز لحم رد ار یرایسب یاه هلابز
 و ؛دوش دیلوت نارگشدرگ ی هقالع دروم تالوصحم و دنوش راكش رطخ ضرعم رد یناویح یاه هنوگ ات دش ثعاب

 و هنامحر یب مادک ره نارگشدرگ و ناعفن یذ ،یرگشدرگ یلوتم یاه نامزاس .دنتفرگ رارق ضارقنا ضرعم رد ناروناج
 هب ،یدرگناهج یناهج نامزاس ات دش بجوم رما نیمه و دندرک فرصم ار نابزیم عماج عبانم یدهعت چیه نودب
 دعب و دهد رارق دوخ راک روتسد رد ار یرگشدرگ قالخا یاهدک ،ایند رد یرگشدرگ یللملا نیب داهن نیرت گرزب ناونع
 یرگشدرگ هعسوت رد قالخا تیاعر و تسیز طیحم زا تظافح هب یناهج عماوج ندرک دهعتم یارب شالت نآ زا
16 لاس زا لبق ات مهم یاه هغدغد زا یكی .دریگ رارق اهداهن و اه نامزاس هجوت دروم  یناهج قالخا لوصا دوبن ،11
 نامزاس رد یرگشدرگ قالخا هتیمک ،یرگشدرگ رد یرادیاپ و یریذپ تیلوئسم اقترا فده اب 1116 لاس رد اما ؛دوب

 یناهج یاهدک .(.(Asadi, 2011)دش حرطم یرگشدرگ قالخا یناهج یاهدک و درک راک هب زاغآ یرگشدرگ یناهج
 ،ناراذگ هیامرس تامادقا تیاده فده اب هک تسا ریگارف و مهم یاه هویش زا یا هعومجم یرگشدرگ رد قالخا

 یاه هویش اب یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد ناگدننکدیدزاب و یرگشدرگ تعنص نیصصختم و نایرجم ،اه تموكح
 و یعامتجا هعسوت ،شیاسآ و تینما نیمأت ،عورشم تراجت دننام یناهج حلاصم اب طابترا رد و هدش نیودت رادیاپ
 داجیا تهج رد هیور تدحو ققحت ،دنک یم تکرح نآ تمس هب ناباتش زورما یایند هچنآ .تسا هناتسود رشب لئاسم
 نییعت ار یصاخ یقالخا لوصا ات دنا هداتفا هشیدنا هب یناهج ناریدم رما نیا هب یبایتسد یارب اذل ،تسا یدام قالخا
 ییاه تنامض اب ار اه نآ هرخالاب و دننک داجیا یعامتجا قافو اه نآ لوح رب و دنناسرب یناهج هعماج تبث هب و هدرک
 روشنم ناونع هب ،یتعنص بالقنا شیادیپ زاغآ رد هک هچنآ دننامه ،دنیامن یتایلمع ،هعسوت یاه همانرب قیرط زا ییارجا
 لابند هب ،هعسوت یزاس یناهج ریسم رد هیور تدحو داجیا یارب نانیا زین نونکا مه .دیسر تبث هب رشب قوقح و للم

 قالخا ثحب نیاربانب ؛دنتسه ،یناهج یا هكبش هعماج شیادیپ زاغآرس رد ،دوخ رظندروم یقالخا لوصا ندرک یراج
 یاه بطق زا یكی ناونع هب ات هدرک یریگیپ ار نآ دیاب زین یمالسا ماظن و هتشگ یرورض شیپ زا شیب هعسوت
 .(Azizi etal. 2011)دنک شقن یافیا هعسوت قالخا ثحبم رد ،یناهج قالخا رب راذگریثأت
 یشان اجنآ زا هلوقم ود نیا نیب هدیچیپ طابترا ،تسین كیتاتسا و هبناج كی یا هطبار هعسوت و قالخا نیب هطبار 
 ییاه هنیمز و دشاب هعماج كی شهج یوكس دناوت یم ،ریذپ هعسوت تایقالخا .دنریذپ هعسوت ،تایقالخا هک دوش یم

 نانادداصتقا .دشاب اراد ار یریذپ كسیر ،یریذپ تکراشم ،ندوب یویند ،یریذپ میلعت ،تیقالخ ،تینالقع ،ییایوپ نوچ
 زا ثعبنم و یگنهرف لوحت لولعم ار یداصتقا تالوحت و دنراذگ یم هحص یقالخا تلاصا رب نگاه نوچ یا هتسجرب
 دوکر تلاح زا داصتقا هک دوش یم ثعاب دوخ یدوخ هب «گنهرف رد یساسا لوحت» هک :دسیون یم یو .دنناد یم نآ

 لماش ،دوش یم یداصتقا هعسوت هب طوبرم هک ار یقالخا یاه هبنج وتسور .«دهن ور هعسوت و دشر هب و ددرگ جراخ
 ششوک و دنزرف نتشاد هب لیامت ،یگدنز یدام طیحم رد هبستكم شناد و راک هب لیامت ،ملع ندرب شیپ هب لیامت
 .(Cîrstea, 2014)دنادیم یدام تفرشیپ یارب
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 هعلاطم دروم طیحم
 .تسا  هدش زاربا یتوافتم تارظن ،لیگ هژاو یناعم و نالیگ مان هرابرد .تسا تشر رهش نالک تیزکرم هب نالیگ ناتسا
 هتسناد اه لیگ تنوكس لحم یانعم هب ،«نا» ناكم دنوسپ .هفاضا  هب ،«لیگ» زا هتفرگرب ار نالیگ هژاو ،ادخهد همان تغل

 هب لامش زا ،ناتسا نیا .تسا هدوب یالِتگ اه ینانوی دزن و نالِتگ ،یولهپ نابز رد هژاو نیا تروص هک تسا هدوزفا و
 زا ،لیبدرا ناتسا هب برغ زا ،تسا یللملا نیب زرم یاراد نآ اب اراتسآ قیرط زا هک ناجیابرذآ روشک و نیپساک یایرد
46 نالیگ تحاسم .دوش یم دودحم ناردنزام ناتسا هب قرش زا و نیوزق و ناجنز ناتسا هب بونج  و عبرمرتمولیک 442
0 ،6196 یرامشرس قبط نآ تیعمج  .(2196 ،نایروفغف و یتقادص)تسا رفن 411214
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 تلایا نآ زا شیپ هقطنم نیا .دش دراو لقتسم ناتسا ناونع هب ناریا یروشک تامیسقت رد 4496 لاس زا نالیگ ناتسا
 لامش تیعمجرپ ناتسا نیمود و تیعمجرپ ناتسا نیمهد نالیگ .دش یم هدناوخ مكی ناتسا ماناب دعب شلاوط و نالیگ
 رد ار موس هاگیاج عبرمرتمولیک ره رد رفن 116 اب ناتسا نیا رد تیعمج مکارت .تسا ناردنزام ناتسا زا سپ ناریا
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 و روشک لامش رهش نیرت تیعمجرپ و زکرم ،ناتسا لک تیعمج دصرد 14 نتشاد اب تشر رهش نالک .دراد ناریا
 ردنب یاهرهش هب بیترت هب ناوت یم ناتسا نیا تیعمجرپ یاهرهش رگید زا .تسا ناریا تیعمجرپ رهش نیمهدزای
 و ارس هعموص ،اراتسآ ردنب ،رسدور ،دورگنل ،شلات ،ناجیهال نیپساک یایرد هیشاح رد یناریا ردنب نیرت مهم ،یلزنا
 .(1196 ،یریصن دیس و دار یجرف)درک هراشا
 ،یاچاراتسآ نالیگ مهم یاهدور رگید .تسا دوردیفس اه نآ نیرت مهم هک دنراد نایرج نالیگ رد هناخدور 24 زا
 ،دور نایک ،ییاكلاخ ،هلاخمچ دور ،اكهد ،هدایک نسح ،هدنکریزو ،هدنک لمع ،دور هویش ،لاچانید ،ملاسا ،دور ناگرک
 یعون یاراد ،ناشكیفارگوپوت تیعضو لیلد هب رزخ یایرد لحاس عافترا مک قطانم .دنتسه دور هلیپ و یراجیبكشخ
 :تسا زبس و بوطرم صاخ روط هب هقطنم نیا هب قلعتم نالیگ ناتسا لک .دنتسه یناکریه یاوه و بآ زا هژیو رایسب

 دیدش نتفر الاب هب روبجم زربلا یوق عنام طسوت ،هدش بوطرم ایرد زارف رب ،یبونج-یلامش بلاغ یوج تانایرج
  .(6196 ،روپ یمرک)دنراب یم هوک هتشر یبرغ لامش هیاپهوک و هگلج رب یناوارف هب لاس همه رد ًااتجیتن و دنوش یم
 ناشن یدیدش رثکادح تسا دوخ هطقن نیرتالاب رد یوج یرادیاپان هک یتقو (ربماسد ات ربماتپس) زییاپ رد شراب ماظن
 دایز یفاک دح هب ًاامومع یلو) دراد ار رادقم نیرتمک توا ات هم رد ،تسا طسوتم راهب لیاوا و ناتسمز رد ،دهد یم
 طخ لوط رد رتم یلیم 2216 ات 2206 نیب هنالاس طسوتم یگدنراب .(دنامب كشخ یاه هام دح زا رتالاب ات تسه
 هبش هقطنم كی یوس هب هگلج یبرغ بونج هشوگ رد ،(یلزنا رد 0016 ،اراتسآ رد 9906) تسا ریغتم یلحاس
 دایز یلیخ ریداقم هب هرابود اه هوک رت تسپ شخب رد و (نمردناش رد 001 و نموف رد 1126) دبای یم شهاک بوطرم
 رهظزادعب ره هک دوردیفس هرد لوط رد .دسر یم (لاسام یالاب هرد رد رتم یلیم 2240) رتم یلیم 2216–2206 ات
 رابدور دننام یا هنارتیدم كشخ هبش هقطنم هب رجنم دیدش یشهاک ،دزو یم نآ رب نآ لیجنم یلامش دیدش داب یناتسبات
 .(1196 ،یرومیت و یروشک)دوش یم لیجنم و
 یناریا یاه نابز هورگ یبرغ لامش هخاش هب قلعتم نآ یلصا یموق یاه هورگ .تسا صخشم یموق تیوه یاراد ناتسا
 یگدنز یبرغ بونج تاعافترا و یقرش یلحاس هیشاح ،یزکرم هگلج رد هک تسا كلیگ ناشنیرت هدمع .دنتسه
 كلیگ :دنوش یم میسقت هورگ هس هب یگنهرف یعامتجا یاه یگژیو و یشیوگ یاه توافت ساسا رب اه كلیگ .دنک یم
 كلیگ یلو ،دنهد یم ناشن یمک یاه توافت ،دننک یم یگدنز هگلج قرش و برغ رد بیترت هب هک یناجیهال و یتشر
 هک اه شلات و هگلج كلیگ اب یتوافتم یرورپ ماد و تشک هویش و توافتم نابز یقرش بونج یاه هوک رد یشلاگ
 .(2196 ،سل)دوش یم ملكت رابدور نوماریپ یتات نابز .دنراد تسا هدش هدیشک زربلا هنماد ات هیاپهوک زا ناش هقطنم
 هلیبق ،دنا هدش شخپ هگلج رد شیمواگ هدنهد شرورپ درک نارادماد :دنا هتفای رارقتسا ناتسا رد ًااریخا ینادراو هزات کدنا
 نادنمراک یلزنا ات اراتسآ زا لحاس رد کرت نارگراک ،هداد رابدور یولرامع شخب قرش شخب هب ار شمان ولرامع درک
 .(0196 ،روپرصان و یشوهدم)تسا ناتسا رساترس هدعاق یگنابزدنچ ًااتجیتن .یتلود تارادا یسراف
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 و یتات ینعی یئزج روط هب رگید ینابز هورگ ود و یشلات یكلیگ نابز ینعی ،هدمع یناریا ینابز هورگ ود نالیگ رد
 نویلیم هس دودح .دراد دوجو (یدنه أشنم اب) اه یلوک و یناجیابرذآ یکرت دننام رگید یاه نابز و دنراد دوجو یدرک
 و زکرم رد یكلیگ زا .(1196 ،دحوم)دننک یم تبحص مود ای لوا نابز ناونع هب ار ناردنزام و نالیگ رد یكلیگ رفن

 یجنامرک هب نینچمه .دوش یم هدافتسا شلات یاه هوک و ناتسا برغ رد یشلات نابز و ناتسا برغ طاقن یخرب و قرش
19 اهنت اب نالیگ .دوش یم وگتفگ رابدور ناتسرهش یاتسور دنچ رد زین  رایسب مکارت لیلد هب یرهش تیعمج دصرد ٫1
 نالیگ .تسا ناریا یاه ناتسا نیرت هدشن یرهش زا یكی یزاس یتعنص نییاپ ًااتبسن حطس و ییاتسور تیعمج یالاب
 یاه هناخراک :دننک یم یروارف ار یزرواشک تالوصحم شا عیانص هدمع و درادن یمهم یندعم عبنم چیه ًاابیرقت
 ،رابدور نوماریپ نغور یاه هناخراک ،تانموف و دورگنل ،ناجیهال رد یاچ یاه هناخراک ،هگلج همه رد یبوک جنرب
 و ینایداه)دنا هدنکارپ تشر رد تاینبل و وکابنت ،مشیربا یاه هناخراک ،یلزنا رد رایواخ و یهام یروارف یاه هناخراک
 برغ هوبنا یاه لگنج بوچ یعیبط عبانم زا یرادرب هرهب یارب 2116 ههد هنایم رد یمیظع عمتجم .(2196 ،ناراكمه
 رت كچوک هناخراک دنچ رب هوالع لنوپ رد یزاسذغاک هناخراک كی و ملاسا دابآ هفیلخ رد اکوچ مان اب نالیگ
 تشر رد عیانص همه یا هقطنم عبانم رب ینتبم شخب نیا زج .دنراد دوجو نالیگ قرش و شلات بونج رد یرب بوچ
 یرتمولیک 06 رد تسا ناریا گرزب یتعنص رهش جنپ زا یكی یتعنص دحاو 210 اب هک تشر یتعنص رهش .دنا هدش عقاو
 .(1196 ،ناراكمه و هدازیلع)تسا  هدش عقاو تشر بونج
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 دور یم رامش هب ناریا یرگشدرگ یاه بطق زا یخیرات و یگنهرف ثاریم و ینغ تعیبط زا یرادروخرب لیلد هب نالیگ
 ژد و هلوسام یاتسور هب ناوت یم هلمج زا .دنک یم دوخ بذج روشک رسارس زا ار رگشدرگ نویلیم 0 زا شیب هنالاس هک
 ات تسا ناوارف شراب یاراد نالیگ هقطنم .درک هراشا اراتسآ و یلزنا یاهرازاب و ناجیهال رهش ،نموف رد ناخدور هعلق

 و دنوش یم بارخ ًااعیرس ،تخس هرخص زج ،ینامتخاس داوم .دسرب مه رتم یتناس 206 هب دیاش هنالاس شراب هک ییاج
 نیا رب زره یاه فلع و ناتخرد .(1196 ،ناراكمه و یشیورد)دنوش یم راوآ زا یلت هب لیدبت یمیدق یاه نامتخاس
 هب هک اه هپت نیا زا یرایسب .دننک یم ناهایگ زا هدیشوپ ییاه هپت هب لیدبت ار یمیدق یاه نامتخاس و دنیور یم اهراوآ
 یهاگیاپ كی ره و دننک یم رپ ار ایرد لحاس هیشاح دنیوگ یم نیود و نید ،یتوک ،لوک اه نآ هب یلحم شیوگ
 رهوگ هناهد رد هپت یلع غارچ زج لاح ره هب .تسا هناسانش ناتساب شهوژپ و شواک یارب شزرا دجاو هک دنوش یم
 روط هب نونکات ناشمادک چیه ،دوش یم هتخانش كیلرام هپت ناونع هب رتشیب و دش هدیواک نابهگن هللا تزع طسوت هک دور
 رد ناشرتشیب هک دنراد دوجو مه یخیرات شزرا یاراد یاه نامتخاس .دنا هتفرگن رارق هعلاطم و شواک دروم یملع
 زا یحضاو طبض ناشیاه یضعب .(1196 ،ناراكمه و یدنمیم یراهب)دنا هدش یزاسزاب و ریمعت ًاارركم ناشخیرات لوط
 كح یاه خیرات دننام میقتسمریغ دهاوش هب دیاب و دنا نانیمطا لباق هیلوا دانسا دقاف ناشرتشیب یلو ،دنراد ناشخیرات

 هدش هداد ترامع كی هتشذگ زا یشخب یزاسزاب یارب اه توبات ای اه حیرض ،اهربق گنس ،یدورو یاهرد رب هدش
 و هعقب دادعت نیرتشیب یاراد ناریا رد ناردنزام و نالیگ یاه ناتسا .درک رطخ اه نآ أشنم ندز سدح هب هدرک افتکا
 هیفرشا هناتسآ رد نایعیش متفه ماما دنزرف فرشا نیدلا لالج دیس هربقم .دنتسه یدیز همئا لصا رد هک دنا هدازماما
 .(0196 ،رابت حالف)تسا نایعیش هاگترایز
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 ،اه یهام ،ناگدنرپ ،یماد و یزرواشک تالوصحم .دوش یم میسقت یتسد عیانص و اه یکاروخ هتسدود هب نالیگ یتاغوس
 نالیگ تاغوس .دنتسه نالیگ یاه یتاغوس هلمج زا یریصح و یبوچ ،یمشیربا یتسد عیانص ،ابرم و تاجیشرت

 .تسا طیحم ییایفارغج طیارش عبات و دراد دنویپ نآ ناگدنزاس ننس و بادآ اب ًاادیدش ییاتسور تاعونصم ًااصوصخ
 .یتسد عیانص و جنرب ،نوتیز ،ینیمز ماداب ،هچولک ،یاچ ،دیفس یهام :زا دنا ترابع نالیگ تاغوس نیرتهب و نیرت مهم
 ،هدریج و شلما رد یرگلافس ًاالثم .تسا جیار یصاخ یتسد عیانص هقطنم گنهرف هب هجوت اب فلتخم قطانم رد
 شرف ،یفاب وبماب و دمن نینچمه .تسا جیار هلوسام رد یزود قراچ و شومچ .اه شلاگ طسوت و شلات رد یفابلاش
 ینیسح)دندنم هقالع نالیگ یابیز یبوچ تاعونصم هب نادرگناهج .تسا جیار فلتخم قطانم رد یزودبالق و میلگ و
 .(0196 ،ناراكمه و داژن

 
 https://www.mdpi.com :عبنم

 اههتفای
 رد هشیر و تسا رفس ای شدرگ یانعم هب «روت» ی هملک هک هدش لیكشت «مسیا» و «روت» شخب ود زا مسیروت تغل
 هب نانوی زا تغل نیا .تسا دصقم و أدبم نیب تشگرب و تفر ای ندز رود یانعم هب هک دراد (Turns) نیتال تغل
 ی هملک نیاربانب ؛تسا بتكم ای هشیدنا یانعم هب «مسیا» .تسا هتفای هار سیلگنا هب تیاهن رد و هسنارف ،ایناپسا
 دشر یانعم هب تغل رد هعسوت نینچمه .تسا رفس نآ ساسا و هیاپ هک دومن نایب یبتكم ناوت یم ار «مسیروت»
 .(4196 ،ناراكمه و یدابآ یگنز)تسا ندش رتدنمتردق یتح و ندش رت هتفرشیپ ،ندش رت گرزب تهج رد یجیردت

 افیا رادیاپ هعسوت رد یمهم شقن هک تسا رضاح رصع یداصتقا یاه تیلاعف نیرتایوپ زا یكی یرگشدرگ تعنص
 هب ار یدایز یگنهرف و یطیحم تسیز ،یداصتقا ،یعامتجا عفانم یجراخ و یلخاد عبانم نامز مه تعنص نیا .دنک یم
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 مهارف اب و هدش بوسحم روشک یداصتقا دشر و دوبهب یلصا یورین اهروشک زا یرایسب رد هزورما هک ؛دراد هارمه
 لوادج یاهرامآ .دنک یم دمآرد داجیا ،هدش ییاز لاغتشا بجوم ،هدیشخب عونت داصتقا هب یدربهار یتصرف ندروآ
 هک دهد یم ناشن تسا هتفرگ یاج یبونج یایسآ یاهروشک فیدر رد هک ناریا دروم رد یرگشدرگ یناهج نامزاس
 روشک دراو ناهج یاهروشک رگید زا (رفن رازه 191 و نویلیم 0) رفن نویلیم 9 هب كیدزن یزیچ 2620 لاس رد
 هدرک ادیپ شیازفا رفن نویلیم 190,0 و نویلیم 111,4 هب بیترت هب 0620 و 4620 یاه لاس رد دادعت نیا هک دنا هدش
 اب .(Aminian, 2012)دهد یم ناشن دوخ زا شیپ یاه لاس هب تبسن ار یدصرد 4,0 و 0,4 دشر بیترت هب هک تسا
 تفا رگناشن هک درک ادیپ شهاک نویلیم 041,4 مقر هب ناریا هب یدورو یاه تسیروت دادعت 1620 لاس رد لاح نیا

 مسیروت نامزاس یاهرامآ ،مسیروت تعنص زا روشک یاهدمآرد رظن زا .تسا 0620 لاس هب تبسن یدصرد 1,0
 و 4620 لاس رد دمآرد نیا هک تشاد دمآرد رالد نویلیم 194,0 ناریا ،2620 لاس رد هک تسا نآ زا یکاح یناهج
 Anuar)تسا هدیسر رالد نویلیم 111,9 و رالد نویلیم 641,9 هب بیترت هب موادم یدشر ندناسر تبث هب اب 0620

etal. 2012). دیلوت زا یرگشدرگ شخب مهس ظاحل هب هک تسا نآ زا یکاح ناریا روشک یرگشدرگ تعنص تیعضو 
 هاگیاج سراف جیلخ هیشاح یاهروشک نایم رد و 11 هبتر ناهج روشک 416 نایم رد ناریا روشک ،یلخاد صلاخان

 ناریا روشک ،یرگشدرگ تعنص رد یراذگ هیامرس هنیمز رد زین و هداد صاصتخا دوخ هب رطق و نیرحب زا سپ ار موس
 ظاحل هب نینچمه .تسا هتفرگ رارق رخآ هبتر رد هنایمرواخ یاهروشک نایم رد و 016 هبتر ناهج روشک 116 نایم رد
 ,Asadi)تسا هدومن بسک ار 94 هبتر ناهج روشک 416 نایم رد ناریا روشک 0220 لاس رد یرگشدرگ تعنص شزرا

2011). 

 ،قیقد یناسر عالطا مدع دننام یرایسب یاه یراک مک اب ای و اهدوبمک اب روشک رد مسیروت تعنص هک تفگ دیاب هچرگا
 اما تسا ور هبور اه تخاسریز و اه هیاپ ی هعسوت مدع و ناگناگیب فرط زا ءوس تاغیلبت و ناریا فرط زا مک تاغیلبت
 اب هتفرشیپ یاهروشک رگید و سراف جیلخ یاهروشک رد زورما یتح و بالقنا زا لبق رد هک درک ناشن رطاخ دیاب
 یاه هصخاش نیرتمهم زا یكی اما ،مینک مسیروت بذج میتسناوت یم یقالخا بسانمان یاهاضف و یراگنلو ی هعسوت
 لالح و کاپ یرگشدرگ یاه نوناک زا یكی ناریا .دشابیم یرادم قالخا ناریا رد یرگشدرگ تعنص ی هعسوت
 هب هجوت اب و تسا قالخا و فرع زا جراخ یاه هبذاج و اه یگژیو زا زاین یب ناریا یرگشدرگ هک یروط هب دنشاب یم
 میناوت یم زین هنیمز نیا رد رفس یاه هتسب و اه دادیور فیرعت اب ،یگنهرف یرگشدرگ زا اهروشک نوزفازور لابقتسا
 .(Azizi etal. 2011)میشاب ناهج نارگشدرگ زا یشخب نابزیم

 تعنص ناراکردنا تسد هبرجت .دوش یم بوسحم یرگشدرگ تینما دروم رد اهروشک نیرتهب و نیرت مهم زا یكی ناریا
 مدع ساسحا دورو یادتبا ،دننک یم رفس ناریا هب هک ینارگشدرگ رتشیب هک تسا نیا زا یکاح ناریا رد یرگشدرگ
 هنیمز نیا رد ایلارتسا نویزیولت 1 هكبش ،انریا شرازگ هب .دننک یم یقلت نما ار ناریا ،رفس یاهتنا رد یلو دنراد تینما
 وزج ار ناریا ،1620 لاس یارب دوخ یبایزرا رد 6لانشنرتنیا» و «سكسیر لرتنک» یللملا نیب هسسؤم ود :دوزفا

                                                           
1. SOS 
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 :تسا هدرک دیکأت دوخ شرازگ رد ییایلارتسا هناسر نیا .دندرک یفرعم نارگشدرگ یارب ناهج یاهروشک نیرت نما
 یبایزرا ییاپورا یاهروشک و نیچ ،اداناک ،اكیرمآ ،ایلارتسا حطس مه یللملا نیب یاهداهن نیا شرازگ قبط ناریا تینما

 یاه تنوشخ نییاپ نازیم دننام نارگشدرگ دروم رد تینما یاه صخاش :تسا هدروآ شرازگ نیا هدنراگن .تسا هدش
 ,Cîrstea)تسا هتفرگ رارق هجوت دروم یسررب نیا رد لومعم ریغ یندم یاه یمارآان ای یسایس ای یا هقرف ،یداژن

2014). 
 یبایزرا روظنم هب صخاش یاه متسیس فیرعت نوماریپ یتاقیقحت ،فلتخم یاه نامزاس و یمداکآ تاسسؤم 21 ههد زا
 :دوش یم فیرعت هنوگ نیا اه صخاش نیا .دنداد ماجنا فلتخم دصاقم رد رادیاپ یرگشدرگ
 یروآ عمج دیفم تاعالطا و رتلیف دوجوم تاعالطا اه نآ قیرط زا هک دنتسه ییاهرازبا ،اهریغتم ای اه صخاش -6
 .دنهد یم شهاک ار فیعض تامیمصت ذاختا لامتحا هک دننک یم یریگ هزادنا ار یتاعالطا اه صخاش .دوش یم

 شجنس تهج مظنم هدافتسا یارب هک دنتسه یتاعالطا هعومجم اه صخاش ،یرگشدرگ رادیاپ هعسوت ی هنیمز رد -0
 یمسر روط هب ،دنا مزال صاخ دصقم كی یرگشدرگ تیریدم و هعسوت یارب هک یدیلک لئاسم و اه ییاراد رد رییغت
 یلک روط هب .دشاب شجنس لباق یداصتقا و ینف رظن زا ،مهف لباق یناسآ هب دیاب یرادیاپ صخاش .دنا هدش باختنا

 رب نآ تارثا و تعنص نیب طابترا رتهب تخانش یارب یرورض تاعالطا هک دنتسه ییاه سایقم هعومجم ،اه صخاش
 یا هلیسو و لكشم ای تیعقوم روهظ هناشن و دنک یم مهارف ،تسا هتسباو نآ هب تعنص هک یگنهرف و یعیبط طیحم
 .(Delitheou etal. 2010)دنتسه بسانم تامادقا شجنس و نییعت یارب

 :دننک یریگ هزادنا ار ریز دراوم دنناوت یم اه صخاش
 یلخاد لماوع و یرگشدرگ راتخاس رد رییغت .6
 دنراذگ یم ریثأت یرگشدرگ رب هک یجراخ لماوع رد رییغت .0
 یرگشدرگ تارثا .9
 .دراد دوجو یرگشدرگ دصاقم یبایزرا یارب فلتخم یاه یربراک و اه شقن اب یرادیاپ یاه صخاش زا یفلتخم عاونا
 :تسا میسقت و فیرعت لباق هورگ هس هب رادیاپ یرگشدرگ یاه صخاش هعومجم
 نیا .تسا مزال اهدصقم ی همه یارب رادیاپ یرگشدرگ تیریدم یارب هک یساسا تاعالطا لماش :یلصا یاه صخاش
 رب یرگشدرگ رثا ،اضاقت ندوب یلصف ،یرگشدرگ تدش لماش دصقم یساسا لئاسم یبایزرا یارب اه صخاش زا هورگ
 راک هب صاخ یاه متسیسوکا یارب هک :لمكم یاه صخاش .تسا هدش دیلوت یاه هلابز تیریدم و یلحم هعماج
 .(Gao etal. 2001)یناتسهوک دصاقم و اه هریزج ،یلحاس قطانم لثم .دنور یم
 هظحالم یلبق هورگ ود رد هک ار یرگشدرگ دصقم تیریدم هب طوبرم لئاسم هک :تیاس صوصخم یاه صخاش
 یا هسیاقم یاه لیلحت یارب هجیتن رد .دنوش یم فیرعت هعلاطم تحت دصقم یارب طقف و دنک یم یبایزرا ،دنا هدشن
 نیا .دش لیكشت للم نامزاس طسوت یدالیم 4116 لاس رد هعسوت و طیحم یناهج نویسیمک .دنا هدشن داجیا دصاقم
 یارب یصخشم فیرعت نآ یط هک Our Common Future ام کرتشم ی هدنیآ ناونع اب درک رشتنم ار یا هینایب نویسیمک
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 ار یتآ یاه لسن ییاناوت هكنآ نودب دنک هدروآرب ار یلعف لسن یاهزاین دناوتب هک یا هعسوت» :درک هئارا رادیاپ ی هعسوت
 لصا هس رب دیکأت اب یرگشدرگ رادیاپ ی هعسوت .(Popescu & Corbos, 2010)دزادنا هرطاخم هب ناشیاهزاین نیمأت رد
 یرگشدرگ رادیاپ ی هعسوت هب جتنم نکر هس نیا نیب نزاوت یرارقرب هک هدش انب تسیز طیحم و عامتجا ،داصتقا
 یهاگآ ترورض مزلتسم هعسوت نیا ،تسا ندش ریگارف و هعسوت لاح رد یدایز تعرس اب یرگشدرگ هزورما .دوش یم
 تعنص نیاربانب ؛تسا فلتخم یاه هبنج زا یرادیاپ لوصا و رگشدرگ یاریذپ طیحم رب یرگشدرگ تاریثأت زا دارفا
 نابزیم عماوج رب ار برخم ریثأت نیرتمک هک دوش یزیر همانرب یا هنوگ هب دیاب ،یداصتقا یهددوس نیع رد یرگشدرگ
 .(Jiang, 2008)دشاب هتشاد طیحم و
 و یعونـصم ،یـعیبط عباـنم زا تـظافح نآ هدـمع فده هک روحم یرگشدرگ یدركیور یرگشدرگ رادیاپ هعسوت
 كـی رادـیاپ هعـسوت رد یرگشدرگ هوقلاب شقن هب هن و تسا هتسباو اه نآ هب یرگشدرگ هک تسا یگنهرف-یعامتجا
 تـصرف هـک لاح رد دنک یم هدروآرب ار نابزیم قطانم و ینونک نارگشدرگ یاهزاین هک یا هعسوت .هقطنم كی ای دصقم
 .(Jutla, 2000)دنک یم كمک نآ هب و ظفح هدـنیآ یارب ار
 :زا دنا ترابع یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یارب یساسا لصا هس
 ،تردق یاه هزوح رد یـتقو و دـشاب رادـیاپ یداـصتقا هعـسوت هدش هتخانش تیمسر هب هنیزگ دیاب یرگشدرگ .6
 دوش هتفرگ رظن رد ناسكی یداصتقا یاه تیلاعف رگید اب دیاب دوش یم ماجنا یریگ میمصت
 یاه تیلاعف تراظن و لیلحت ،ییاسانش هب ات دشاب هتشاد دوجو یرگشدرگ هب طوبرم تاعالطا هاگیاپ دیاب .0
 دوش هداد زوجم یداصتقا یاه شخب ریاس اب هطبار رد یرگشدرگ
 .دشاب راگزاس رادیاپ هعسوت لوصا اب هک دوش ماجنا یا هویش هب دیاب یرگشدرگ هعسوت .9

 داعبا کیکفت هب یرگشدرگ رادیاپ هعسوت لوصا :1 لودج

 
 Schorner، 2010، 92 :عبنم
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 راتفر ،یـشزرا یاه ماظن رد ار یتارییغت یرگشدرگ نآ رد هک دنتسه ییاه هویش یرگشدرگ یگنهرف و یعامتجا تارثا
 تدم رد نارگشدرگ .دنک یم داجیا یعامتجا یاه نامزاس و یتنس مسارم ،یعمج یگدنز كبس ،هداوناخ طباور ،یدرف
 لباقتم طباور زا لصاح هـجیتن و دننک یم رارقرب سامت و طابترا یلحم نانکاس اب یرگشدرگ یاهدصقم رد تماقا
 هعماج یاه تنس و بادآ ،یراـتفر یاهوگلا ،یگداوناخ طباور ،راک میسقت ،یشزرا ماظن ،یگدنز تیفیک رد اه نآ
 و نیرت مهم زا یكی یرگشدرگ هعسوت یداصتقا یاهدمایپ .(Łapko, 2014)دروآ یم دوجو هب ار یتارییغت نابزیم
 ،2116 ههد رد هیلوا تاعلاطم .دراد رارق یدج هجوت دروم هـک تـسا یرگـشدرگ هعـسوت یاهدمایپ نیرت ینوناک
 یرگشدرگ هعسوت یداصتقا یاهدمایپ ،2116 ههد رد یلو .دوب زـکرمتم هدیدپ نیا یداصتقا تبثم یاهدمایپ رب رتشیب
 یرگشدرگ هعسوت رب یفنم دركیور هرود نیا رد .تفرگ رارق نارگشهوژپ یبایزرا دروم هدرتسگ هعسوت شرگن اب

 نزاوتم روط هب یفنم و تبثم یاهدمایپ ،2116 و 2116 یاه ههد رد .دش یم دیکأت نآ یفنم راثآ رب ًاابلاغ و دوب مکاح
 .Ma etal)دنک یم افیا یساسا شقن نانکاس یاه شیارگ نییعت رد یرگشدرگ یداصتقا تیمها .تفرگ رارق رظندم

 یخرب هک هداد ناشن تاقیقحت .دوش یم رت بولطم نانکاس شیارگ ،یداصتقا عفانم شیازـفا اـب هـک یروـط هب .(2015
 عفانم لیلد هب اما ،دنتسه هاگآ یرگشدرگ بولطمان و یفنم یاهدمایپ یرایسب زا هكنآ دوـجو اـب یـلحم نانکاـس زا
 و تبثم یاهدمایپ دناوت یم یرگشدرگ .دننک یم تیامح نآ هعسوت زا دوخ هعماج و اه نآ یارـب یرگشدرگ یداصتقا
 ،موسرم یاه تیلاعف یخرب ندش خوسنم ،یگدنز هنیزه شیازفا ،یگدنز درادناتسا اقترا ،دمآرد ،ینیرفآراـک دننام یفنم
 ,Aminian)دشاب هتشاد هارمه هب یداصتقا یاه تیلاعف هب ندیشخب عونت ،یموب دارفا لاغتشا رد ییاج هباج داجیا

2012). 
 هعسوت رد یمهم رایسب شقن هک تسناد یزورما یناهج رد ور شیپ عیانص زا یكی ناوت یم ار یرگشدرگ تعنص
 یارب یتصرف ،نارگشدرگ و یرگشدرگ تعنص ،عقاو رد .دراد اه تلم نایم یتسود و حلص شرتسگ ،نینچ مه و رادیاپ
 ینارحب و هدز تسایس تاطابترا ات دیامن یم ششوک هک تسه رگیدكی اب ناهج یاه تلم هدش فیعضت طباور قیمعت
 عوضوم ،یرگشدرگ تعنص رد یرگایحا شقن .دنک ایحا ،یگنهرف و یخیرات تاکرتشم و توق طاقن ندناسانش اب ،ار
 هجوت دروم لبق زا شیب دیاب ،اه تلم طباور هعسوت یارب نیرفآ رتسب تیفرظ نیا و دوش یم روصت یدربهار
 یاهزور نیا یرگشدرگ تعنص زا هک یراظتنا .دریگب رارق اهروشک یگنهرف و یسایس ،یلام نایرجم و نازیر همانرب

 یرگشدرگ تعنص یریگ لكش ساسا و هیاپ ناونع هب یرادم قالخا و قالخا هلئسم هب رت شیب هجوت ،دور یم ناهج
 و حلص نابز اب و یونعم یاه ثاریم اب ات دشوک یم هک تسه نیرفآ تصرف تعنص كی ،یرگشدرگ تعنص .دشاب یم
 دیاب ار یرگشدرگ تعنص ،عقاو رد .(Anuar etal. 2012)دنک كیدزن رگیدمه هب ار اه تلم ،تقافر و یتسود

 روط نامه .دیامن یم لدبم هدومن هفاضا شزرا هب ار سمل لباقریغ یاه ییاراد هک تسناد ناهج تعنص نیرتزیمآ حلص
 ات دریگ یم لكش 0اه تکرش یعامتجا تیلوئسم یاه هینایب و اهدرادناتسا بلاق رد 6رادیاپ هعسوت هب هاگن ،عیانص رد هک
 رد ،ناهج و هعماج هب روحم زبس هاگن تسیاب یم ،زین یرگشدرگ تعنص رد ،دبای شهاک تسیز طیحم یریذپ بیسآ
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 نالاعف و نارگشدرگ هک نآ ینعی زبس یرگشدرگ هب هاگن .دریگب رارق شرتسگ لاح رد تعنص نیا نالاعف راک روتسد
 ای رهش تسیز طیحم ،نارگشدرگ هک نیا ینعی ؛دنشاب هتشادن هعماج شمارآ و شیاسآ لخم راتفر ،یرگشدرگ تعنص
 یاج همه .دنسیونن یراگدای ،فلتخم یاهروشک هینبا یور رب .دنیامنن هدولآ ار دنتسه دیدزاب لاح رد هک یروشک
 ناگدنیآ یارب یبوخ ناظفاح و ناگتشذگ یارب یبوخ ناثراو ،دیاب هک دنسرب رواب نیا هب و دننادب دوخ یارس ار ناهج
 لحم زا دارفا ترفاسم زا تسا ترابع یگنهرف یرگشدرگ .تسه گنهرف هعسوت یارب یتعنص ،یرگشدرگ .دنشاب

 یاضرا یارب تراجت و تاعالطا بسک روظنم هب ییاجباج نیا دنراد یگنهرف هبذاج هک ییاه ناكم هب دوخ تنوكس
 همه لماش یگنهرف یرگشدرگ فیرعت نیا ساسا رب .(Asadi, 2011)دوش یم ماجنا دارفا یگنهرف یاه جایتحا
 نامزاس رامآ ربارب .تسا یگنهرف یاهدومنراک ،یخیرات یاه هربقم ،اه هزوم هلمج زا یگنهرف یاه هبذاج زا اه تاقالم

 .تسا شیازفا لاح رد هنایلاس و دوش یم ماجنا یگنهرف هزیگنا اب یللملا نیب یرگشدرگ دصرد 19 یرگشدرگ یناهج
 یاه ناكم دادعت و تسا هضرع هلیسو هب اضاقت نیا ییامنهار رب لاد یدهاوش یرگشدرگ یاضاقت دشر هب هجوت اب
 رسارس رد ناكم 124 هب 4116 لاس رد و ناكم 016 هب 4116 لاس رد دادعت نیا دنا شیازفا لاح رد یعیبط و یگنهرف

 و 4116 ،دصرد 1/64 هک یروط هب تساپورا هب طوبرم نآ رتشیب ًاابیرقت هک (وكسنوی) تسا هدش تبث و هدیسر ناهج
 نیا .تسا هتفای شیازفا ربارب 0 زا شیب مقر نیا ،ریخا ههد ود فرظ و تساپورا نآ زا اه هناكم دصرد 10 ،4116 رد
 طیحم رادتسود راتفر عقاو رد .(Azizi etal. 2011)دیامن یم مزلم ،راثآ زا رت شیب تظافح و تسارح هب ار ام ،شیازفا
 یتعنص هک زین یرگشدرگ تعنص رد دیاب ،مینک یم هدهاشم رادیاپ هعسوت هزوح رد كیمداکآ نوتم رد ام هک 6تسیز
 روهظون ناهج رد هچرگا ،نآ هب طوبرم تالوقم و زبس یرگشدرگ .دشاب امرف مكح زین دوش یم یقلت 0یا هتشر نایم
 جایتحا و یرگشدرگ هصرع رد روشک یاه تیلباق و اه تیفرظ هب هجوت اب بوخ یلیخ ،ام روشک رد اما ،تسه
 رد زبس یرگشدرگ هعسوت یارب دیاش .دشاب یم تلفغ دروم نانچمه ،هزوح نیا هب شیپ زا شیب هجوت هب یدربهار
 و بوتكم یرگشدرگ تیفرظ رازه اه هد و دشاب یم ناهج یرگشدرگ تعنص مهم و یلصا دصاقم زا یكی هک یروشک
 یرورض ،هزوح نیا نالوئسم طسوت زبس یرگشدرگ هعسوت یارب ییاه لح هار نیودت ،دراد یللملا نیب و یا هقطنم مهم
 رد نایقالخا روشنم نینچ مه و نآ لوصا و زبس یرگشدرگ هب دیاب ناریا یرگشدرگ تعنص نالاعف همه .دوش روصت
 هک تسه یقح هب راظتنا نیا .(Cîrstea, 2014)دنهد رارق دوخ یاه تیلاعف هحولرس ار نآ و دنشاب رادافو یرگشدرگ
 روشک هار هشقن نیودت یارب دناوت یم هک ییاه بوچراچ زا یكی .دنراد نآ نالاعف و یرگشدرگ تعنص زا ،عیانص هیقب
 ربتکا رد وگایتناس رهش .دشاب یم یرگشدرگ تایقالخا یناهج روشنم ،دوش هتفرگ رظن رد زبس یرگشدرگ هصرع رد
 زا تیرشب خیرات یاهدربن نیرت گرزب دهاش هک ینرق ،یدالیم متسیب نرق یاه لاس نیسپاو ینعی ،یدالیم 1116
 .درک بیوصت ار یروشنم ،دوب یتیركت نیسح مادص طسوت ناریا رب یلیمحت گنج و مود و لوا یناهج یاه گنج
 و دش هتشاذگ یأر هب ،یرگشدرگ یللملا نیب نامزاس یمومع عمجم رد یدالیم 1116 لاس رد راب نیتسخن ،روشنم نیا
 رد یرگشدرگ هعسوت یارب ار یا هناگ 26 لوصا ات دیامن یم ششوک روشنم نیا .دیسر اضعا تیرثکا بیوصت هب
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 ار یناهج روشنم نیا ،یرگشدرگ تعنص هعسوت رد دهاوخب وضع یاهروشک زا و د نک نییبت و فیرعت ،ناهج
 .(Delitheou etal. 2010)دنیامن تیاعر
 و اه یگژیو اب دیاب یرگشدرگ یاه تیلاعف» تسا هدمآ یرگشدرگ قالخا یناهج روشنم لوا هدام زا یشخب رد
 ،نینچ مه «.ددرگ ظفح اه نآ موسر و بادآ و نیناوق مارتحا ،هدوب گنهامه نابزیم هقطنم ای روشک یاه تنس
 رازآ بجوم و دنهد ماجنا ،تسا رضم ای دنیاشوخان ،زیمآ نیهوت یلحم مدرم دزن هک یمادقا چیه دیابن نارگشدرگ»
 دوش ارجا یتروص هب دیاب یرگشدرگ یاه تیلاعف و اه یشم طخ» :تسا هدش حیرصت زین مراهچ هدام رد .«دنوش اه نآ
 هب ثاریم نیا لاقتنا بجوم ،هتفرگ رارق تبقارم و مارتحا دروم هقطنم یگنهرف و یسانش ناتساب ،یرنه ثاریم هک
 یاه تیاس نینچمه و اه هزوم ،دباعم ،یخیرات یاهانب زا تظافح هب یصاخ هجوت دیاب ؛دوش هدنیآ یاه لسن
 .دشاب رظندم اه نآ تیعضو یاقترا و دوش لوذبم ،تسا نارگشدرگ دیدش دیدزاب دروم هک یخیرات و یسانش ناتساب
 قیوشت ،یبهذم یاهانب و تسا یصوصخ شخب تیكلام تحت هک یگنهرف یاهانب و کالما هب مدرم مومع یسرتسد
 زا دیدزاب و دوش هدراذگ مارتحا نیكلام قوقح هب یصوصخ شخب یاه ییاراد زا دیدزاب نمض هک نآ طرش هب ؛دوش
 هنوگچ امش تسین مهم ،رگید ترابع هب «.دشاب نارگشیاین یدابع یاهزاین هب ندناسر بیسآ نودب یبهذم نکاما
 یراتفر دیابن ،دیوش یم یلحم عماوج دراو رگشدرگ تفص هب یتقو هک تسا نیا مهم ،دینک یم راتفر و دیشیدنا یم

 بجوم ،دیوشن هعماج نآ یگدرزآ ثعاب رگا یتح اریز ؛دیشاب هتشاد نابزیم هعماج موسر و بادآ و اهرواب فالخ
 هارمه هب ار یتارییغت نینچ عماوج همه رد یرگشدرگ شرتسگ هک دنچره .دش دیهاوخ نآ یگنهرف یاه ناینب رد رییغت
 نكمم دح ات تارییغت هریاد و دننكن لابند ار یتارییغت نینچ لامعا یدارا لكش هب نارگشدرگ هک تسا مهم اما ،دراد
 هب ار نابزیم عماوج ًاالباقتم و درادن هیوس كی یهاگن ،یرگشدرگ قالخا یناهج روشنم هتبلا .دنامب یجیردت و دودحم
 شخب یلحم نالغاش و نابزیم عماوج» :تسا هدمآ روشنم نیا لوا هدام رد .دنک یم توعد نارگشدرگ اب ارادم
 ،تاراظتنا زا و دنراذگب مارتحا اه نآ هب .دنوش انشآ ،دنا هدمآ اه نآ نیمزرس رادید هب هک ینارگشدرگ اب دیاب یرگشدرگ
 رب یتبثم ریثأت ،اه نآ هب یزومآ تراهم و نالغاش شورپ و شزومآ .دنوش ربخاب نارگشدرگ یگدنز هویش و قیالس
 .(Gao etal. 2001)دراد نارگشدرگ زا هتسیاش لابقتسا
 یاه نامزاس و تسا هدمآ تسد هب اهروشک رتشیب رد یملع جیاتن جارختسا و یرگشدرگ تاعلاطم هک یلماع نیرت مهم

 ذاختا یا هعماج ره رد یرگشدرگ هنیمز رد هک یمیمصت و تسایس ره هک تسا نیا دنراد رظن قافتا نآ هب یناهج
 تیلاعف نیا زا هک هعماج نآ دارفا همه هک یروط هب دوش عقاو هعماج نآ رصانع راشقا مامت تیامح دروم دیاب دوش یم
 تسا ساسا نیا رب و دننک دیئات ار نآ اه هنیزه و عبانم هب هجوت اب دیاب دنوش یم عقاو ریثأت دروم تسایس و میمصت و
 و دارفا یارب یریذپ تیلوئسم ات درک میسقت نآ ساسا رب و صخشم نآ رد ار یرصنع و رشق ره مهس ناوت یم هک
 .(Popescu & Corbos, 2010)دریذپ تروص هعماج نآ ناراکدنا تسد ریاس
 رد دیاب تسا تیمها یاراد رایسب هک لیذ تاعوضوم رادیاپ هعسوت و یگنهرف یرگشدرگ نیب لماعت رد عبطلاب
  عقاو قیقحت و هعلاطم دروم اهراب اه نآ زا مادک ره هک تسا نآ مزلتسم نیا و دنریگ رارق هجوت دروم اه یزیر همانرب
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 :دنوش

 دوش رادیاپ دیاب ییاهزیچ هچ مینک صخشم ًااقیقد هک یروط هب یگنهرف یرگشدرگ هنیمز رد یرادیاپ داعبا نییعت -6
 درادناتسا دیاب  یدح هچ رد ،هعلاطم دروم هعماج لاثم روط هب ،دوش یدنب تیولوا دیاب داعبا مادک رد یرادیاپ نیا و
 یارب ار اه تیلاعف یگنهامه یمسیناكم هچ اب و ساسا هچ رب دیاب یرگشدرگ دصقم تیریدم یلک روط هب و دوش
 نیا یارب بولطم تالیكشت ًاالوصا و دهد رارق رظندم یگنهرف یرگشدرگ دركیور اب رادیاپ هعسوت همانرب یارجا
 .تسا هنوگچ روظنم
 هک ییاجنآ زا .دوش یزیر همانرب نآ ساسا رب دیاب یگنهرف یرگشدرگ هنیمز رد رادیاپ هعسوت هک ییاه شزرا نییعت-0
 صخشم اهروشک رتشیب رد تاررقم و نیناوق بلاق رد ار اه شزرا نیا حطس و لكش ،تردق و یراذگ تسایس زکارم
 یراذگریثأت یارب مزال یاهرازبا تسا نكمم یرگشدرگ و یگنهرف یاه هنیمز رد ناگدنریگ میمصت یفرط زا و دننک یم
 لوبق دروم دنیآرف كی تروص هب ار اه شزرا نیا ناوت یم هنوگچ ،دنشاب هتشادن ار تسایس میقتسم لامعا و
 .(Jiang, 2008)درک لامعا اه یزیر همانرب رد اه شزرا نیا اقترا و اه نآ ظفح تهج رد نارگشدرگ
 موهفم رد هک یروط هب دراد یا هژیو تیمها یرادیاپ هب ندیسر یارب مه یگنهرف یرگشدرگ رد ینامز قفا نییعت-9
 .تسین روط نیا ًاالصا یزیر همانرب رد یلو دسر یم رظن هب و دودحمان نامز ًاالومعم یگنهرف یرگشدرگ و یرادیاپ
 قئالع ًاالوصا و سوملمریغ لماوع و اهدادیور ،تارییغت ،عونت هب هجوت اب دش حرطم یلبق ثحابم رد هک روط نامه
 ار یصخشم یدنب نامز همانرب هک تسا نیا هار نیرتهب و تسین ریذپ ناكما دودحمان هرود كی هب نتخادرپ نارگشدرگ
 جیاتن و فادها اقترا یارب ار یا هرود یبایزرا میناوتب ات دشاب تدمدنلب همانرب كی زا یشخب دوخ هک مینک هئارا
 .میشاب هتشاد مجسنم تروص هب

 تسانعم نادب نیا و تسا یزیر همانرب لوصا زا یرادیاپ روظنم هب یگنهرف یرگشدرگ رد رظندروم هعماج نییعت -9
 دصقم ره ،اه هتشاد ریاس و شیوگ عون و یداژن ،یبهذم ،یمدرم ،یعیبط ،ییایفارغج تایضتقم هب هجوت اب هک
 نآ رد ار تاناكما و باختنا هعلاطم یارب ار یا هقطنم ای و هعماج ناوت یم اه نآ زا هدافتسا اب هک دراد ار دوخ تاصتخم
 هدافتسا رییغت تهج مزال تارایتخا و تردق ظاحل زا رظندروم عماوج و قطانم ریاس رد نآ جیاتن زا و داد شرتسگ
 عاونا تهج مزال یاهزوجم رودص و اهدرادناتسا لامعا یارب مزال یاه ینابیتشپ بلج یارب ًااصوصخم لصا نیا .درک
 .(Jutla, 2000)تسا تیمها اب یرگشدرگ یاه تیلاعف
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 نابزیم هعماج هب دورو اب اما ،دنتسه عونتم یگنهرف یاهرواب و اه شزرا یاراد نامهیم هعماج ناونع هب نارگشدرگ
 و تیاعر ار بدا و مارتحا ،هعماج نآ هدش هتفریذپ لوصا و نوئش ظفح نمض دیاب لابقتسا و شریذپ بسک یارب
 یریذپ تیلوئسم یگنهرف نالوئسم نارگشدرگ عقاو رد .دنشاب هتشاد نیمزرس نآ هب تبسن ار رطاخ قلعت ساسحا
 زا هكنیا هب هجوت اب زین نابزیم عماوج .دنراذگب مارتحا عماوج ریاس گنهرف و تسیز طیحم ظفح هب دیاب هک دنتسه
 نارگشدرگ اب ار یا هدنزاس و تبثم لماعت دنناوتب دیاب دنا هتفای تسد روخارف یا هعسوت هب یرگشدرگ یاهدمآرد لحم
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 یتیلاعف یرگشدرگ نیاربانب ؛دننک دیدزاب دصقم نیا زا هرابود هک دننک دعاقتم ار نارگشدرگ هک هنوگ نآ دنزاس رارقرب
 و قیالع اب ناهج حطس رد نارگشدرگ زا یهجوت لباق دصرد هک تشاد هجوت زین مهم نیا هب دیاب اما ؛تسا هیوس ود
 ای همان هویش كی هب دیاب ور نیا زا ،دننک یم یرگشدرگ هب مادقا توافتم فادها و اه هزیگنا و فلتخم قیالس
 تیاعر هب مزلم ار دارفا و نیودت ار ییاهدک ناوتب ات تفای تسد ریذپ رگشدرگ عماوج یارب گنهامه یلمعلاروتسد
 هن ،دشاب دصقم عماوج یاه یگژیو ساسا رب یا هتفای شراگن یگنهرف یاه همانرب دنناوت یم اهدک نیا .تخاس اه نآ
 .اه گنهرف همه یارب هدش هتكید یناهج همانرب كی

 یلحم و نابزیم عماوج تاداقتعا و اه شزرا ،موسرو بادآ هب یتسیاب یرگشدرگ یناهج قالخا قوقح ساسا رب 
 دنوش بكترم اوران و دنسپان یاه راتفر دیابن نانآ فرع فالخرب نینچمه .درک تیاعر ار اه نآ تمرح و داهن مارتحا
 و نانآ یگنهرف و یعیبط طیحم زا تظافح و تنایص تهج رد و دنرمشب مرتحم ًاالماک ار اه نآ قوقح هک نیا و
 اب ناش روخ رد و بسانم یراتفر زین یلحم هعماج هک تسا تروص نیا رد .درک شالت نآ هب ندناسرن بیسآ
 یقالخا قوقح نتفرگ هدیدان و هنارسدوخ تروص هب یتسیابن یرگشدرگ یاه تیلاعف رد .تشاد دهاوخ نارگشدرگ
 یمارتحا یب بجوم دنسپان و تشز یاه راتفر زورب اب و تاداقتعا و اه شزرا میرح زا روبع و یلحم و نابزیم عماوج
 مهارف نارگشدرگ یارب ار ییاه تیدودحم یلحم و یموب عماوج تسا نكمم تروص نیا رد .دوش نانآ هب تبسن
 و گنهرف ،اه شزرا ،تایقالخا هب نارگشدرگ مه دیاب ور نیازا .دننک داجیا نانآ روضح یارب یعناوم یتح و دنروآ
 ،اه سناژآ ،یصوصخ شخب زا معا نایلوتم هک نیا مه و دنراذگب مارتحا یلحم و نابزیم هعماج نامدرم موسرو بادآ
 ای و دارفا اب و دنروآ لمع هب هزوح نیا رد یفاک تراظن یتلود شخب و اه نادرگروت ،یترفاسم تامدخ رتافد
 دروخرب ،دنوش یم یرگشدرگ یناهج نامزاس دیکأت دروم یقالخا قوقح تیاعر مدع بكترم هک ییاه هعومجم
 قطانم رد یرگشدرگ رادیاپ هعسوت تابجوم ات دنروآ لمع هب هطوبرم تاررقم و طباوض قفو ینوناق و روخرد
 .دوش مهارف روشک فلتخم

 ًااصاصتخا یمالسا عماوج رد اهدک نیا اما ،تسا هدرک نیودت نارگشدرگ یارب ار یقالخا یاهدک للملا نیب هعماج
 هجوت اب یرگشدرگ دصقم كی رد ... داد هئارا نارگشدرگ هب زین ار اه نآ دیاب و تسا دوخ هب صوصخم ینابم یاراد
 ناگدننک هضرع یوس زا تسا مزال ییاهدک هچ یمالسا قالخا و بادآ هژیو هب نآ یعیبط و یگنهرف یاه یگژیو هب

 یلصا ناعفنیذ ناونع هب یلحم نالوئسم و مدرم ،یرگشدرگ راکو بسک یداصتقا یاه هاگنب دننام یرگشدرگ تامدخ
 نوئش ظفح یاتسار رد یقالخا یاهدک هچ نارگشدرگ ینعی اضاقت لماوع یوس زا نینچمه و دریگب رارق هجوت دروم
 رادیاپ هعسوت لوصا هب نتفای تسد روشک رد یرگشدرگ یقالخا یاهدک نیودت زا فده .دوش تیاعر دیاب یمالسا
 یاه یگژیو و طیارش هب هجوت اب نامهیم و نابزیم هعماج یوس زا یمالسا و یقالخا نیزاوم تیاعر اب یرگشدرگ
 .تسا عوضوم نیا یارب جیار یاهرازبا زا یكی یراتفر یاهدک .تسا ییایفارغج ناكم یطیحم تسیز و یگنهرف

 و اهدک زا یوریپ رب تراظن و لامعا ،شزومآ ،نیودت ،یا هفرح قالخا ققحت یارب ینامزاس یاهرازبا زا یكی
 یتسرهف هیهت فرص ار دوخ تمه ،دنا هدوب رادروخرب یقالخا یاه هغدغد زا هک یناریدم .تسا یراتفر یاهدرادناتسا
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 و هفرح نابحاص راتفر ندوب دنمشزرا نماض اهدیابن و اهدیاب نیا تیاعر .دنا هدرک یراتفر یاهدیابن و اهدیاب زا
 اب زین و رگیدكی اب ار نامزاس دارفا یطابترا یراتفر یوگلا ،اهدیابن و اهدیاب نیا .تسا راکو بسک نآ رد ،نالغاش
 یقالخا تادهعت و تامازلا تسرهف .دنک یم میسرت فلتخم یاه تیعقوم رد عفنیذ دارفا ریاس و عوجر بابرا ،یرتشم
 .دنوش یم هدیمان یقالخا یاه همان نییآ ای و یراتفر یاهدک ًاابلاغ ،دوش یم نیودت اهدیابن و اهدیاب تروص هب هک

 یرگشدرگ هب هوبنا یرگشدرگ زا و تسا هتشاذگ رس تشپ ار یرایسب تالوحت زورما ات 0416 لاس زا یرگشدرگ
 ،دندوب ترفاسم هب رداق اپورا نینکاس زا یدایز رامش مهدجه نرق ات یطسو نورق زا هچرگا .تسا هدش لیدبت یتیفیک
 هب و یتعنص بالقنا رصع زا سپ .دوب دنمتورث ناگبخن زا یكچوک شخب هب رصحنم زونه ترفاسم ،نامز نآ رد اما

 .دش رت ینتفای تسد مدرم زا یا هظحالم لباق دصرد یارب ترفاسم هک دوب مهدجه نرق زا دعب هژیو

 مه) طیحم هب مارتحا و یرادیاپ لوصا هب هجوت نودب هک 2116 و 2116 یاه ههد رد یرگشدرگ هتخیسگ نانع هعسوت
 و یلم ،یلحم حوطس رد یرگشدرگ ناراذگ تسایس ،جیردت هب ات دش رجنم ،دوب هتفرگ ماجنا (یناسنا مه و یعیبط
 رخاوا رد صوصخ هب دنور نیا .دنشاب یرگشدرگ یفنم تارثا زا نتساک یارب ییاهراكهار نتفای یپ رد یللملا نیب
 و طیحم هب یهجوت یب تارثا ندش رت صخشم ،یمومع یاه یهاگآ شیازفا اب نامز مه 2116 ههد لیاوا و 2116 ههد
 .دوب 0116 لاس رد ویر تسشن نوچمه یرازگریثات یاه تسشن یرازگرب

 رد شخب رثا و دمآراک تیلاعف ناكما یقالخا نیزاوم و اه بوچراچ نتفرگ رظن رد نودب یرگشدرگ تیریدم هزورما
 بوسحم ایند رد یرگشدرگ قالخا ی هتیمک ءاضعا زا یكی زین ام روشک هک اجنآ زا لاح .تشاد دهاوخن ار هزوح نیا
 رد رفس و ریس .تسا یرورض یتیریدم یاه تیلاعف رد اه نآ نتفرگ رظن رد و یقالخا لوصا اب ییانشآ دوش یم
 .تسا هدش دیکأت ماجنا رب یمالسا تایاور رد و میرک نآرق رد و تسا رادروخرب یا هژیو هاگیاج زا یمالسا گنهرف

 هیاس رد .تسا هدوب هارمه یو اب نونکات ناسنا تقلخ یادتبا زا هراومه هک تسا زورما رشب یگدنز تایرورض زا رفس
 رد و دوش یم نومنهر یقالخا یایاجس و یحور تالامک هب ار وا و هدشراكشآ ناسنا یارب تقیقح و قح رفسوریس
 .دوش یم راكشآ و نشور یا هنیآ نوچمه دارفا یوخ ،نآ وترپ

 و میرک نآرق رد هک تسا یدراوم هلمج زا و تسا هدیدنسپ و كین قالخا تحایس و ریس رد بادآ نیرت مهم زا یكی
 و یزیر همانرب ،هعسوت رد بوانت هب هک تسا یموهفم ،یرادیاپ .تسا هدش شرافس نآ هب (ع)نیموصعم همئا ثیداحا
 ای و زبس یرگشدرگ ریظن ییاه هژاو اب ًاالومعم موهفم نیا .دریگ یم رارق هدافتسا دروم یرگشدرگ تیریدم
 .ددرگ یم زاب 1116 لاس رد دنلتنورب شرازگ هئارا نامز هب یرادیاپ هژاو زا یزورما هدافتسا .تسا طبترم یدرگ تعیبط
 تهج رد هک ییاهراكهار هلمج زا درک داهنشیپ رادیاپ هعسوت اب طابترا رد ار یصخشم یاهراكهار سنارفنک نیا
 :زا دنا ترابع دیدرگ حرطم رادیاپ یرگشدرگ ی هعسوت

 عماوج و اه هورگ هب هجوت ،نابزیم ی هعماج اب بسانتم یگنهرف و یعامتجا یاه همانرب ی هئارا ،فرصم یوگلا رد رییغت
 زاین و ترورض ی هجیتن رادیاپ یرگشدرگ تسا تعیبط ظفحو تسیز طیحم هب هجوت و یداصتقا عفانم و یلمع
 .تسا ریذپرگشدرگ دصاقم یلک روط هب ای و اهروشک رد تعنص نیا یفنم تارثا اب هلباقم و ییوگخساپ
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 ییانعم طسب رد یلصا فده و ؛تفرگ رارق 60 سالجا راک روتسد رد لصاح تاقفاوت ءزج رادیاپ یرگشدرگ
 یریگراک هب زا تعنامم و یناسنا و یعیبط عبانم زا یریگ هرهب رد یقطنم یاه شور ی هئارا ،رادیاپ یرگشدرگ
 نیودت هب زاین ،دور یم رامش هب یگنهرف و یعامتجا تارییغت رد یلماع ناونع هب یرگشدرگ .تسا عبانم نیا یملعریغ

 مهارف ار ییاه هنیمز اهدصقم نیا رد قالخا هب هجوت .تسا رادروخرب یرفاو تیمها زا یمالسا و یقالخا طباوض
 قالخا رب ینتبم یرگشدرگ ،تفگ ناوت یم و دبای شهاک نآ یفنم راثآ و شیازفا یرگشدرگ تبثم راثآ ات دنک یم
 .تسا رادیاپ یرگشدرگ رد قیفوت ی همزال ناریا هعماج رد یمالسا

 نایدصتم ،اه تلود ،اهدصقم یارب یزاب نیناوق زا تیاكح نآ هدام هن هک تسا هدام هد رب لمتشم ،یقالخا یاهدک
 نآ رد هجوت دروم ییارجا تاكن رب نآ مهد هدام و دنک یم نارفاسم و نانکراک ،یترفاسم نارازگراک ،نازیر همانرب ،روت
 رد قالخا تیاعر و تسیز طیحم زا تظافح هب یناهج هعماج ندرک دهعتم یارب شالت .دراد دیکأت
 رودص .تسا هتفرگ رارق یللملا نیب و یلم تالیكشت و اهداهن ،اه نامزاس زا یرایسب راک روتسد رد ،یرگشدرگ هعسوت
 یلوصا زا یلماک هعومجم روشنم نیا .تساه شالت نیا زا یشخب لصاح ،یرگشدرگ یارب قالخا یناهج روشنم
 نینچمه و یلحم و یزکرم یاه تلود هلمج زا تعنص نیا ی هعسوت رد عفنیذ نالاعف تیاده نآ فده هک تسا
 .تسا یجراخ و یلخاد ناگدننک تاقالم

 :تسا هدش صخشم اهدک عون نیا یارب فده جنپ

 .دنک لمع یرگشدرگ یاه هعومجم رگید و تلود نایم نامتفگ یرارقرب رد یروزیلاتاک ناونع هب -

 لامعا هب تبسن زاین ساسحا یرگشدرگ تعنص و تلود رد -

 .دننک داجیا ار حیحص و بسانم یطیحم تسیز تیریدم -

 .دنهد شیازفا ار بسانم یاهراتفر نتشاد موزل صوصخ رد نارگشدرگ یهاگآ -

 .دننک هاگآ یطیحم تسیز تظافح ترورض زا ار نابزیم ی هعماج -

 .دننک جیورت ار اه NGO و یرگشدرگ تعنص ،نابزیم عماوج ،یتلود یاه نامزاس نایم یراكمه -

 .دننک یم لابند زین ار شزومآ ،اه لمعلاروتسد و تاداهنشیپ ندرک مهارف نیح رد قالخا یاهدک

 تسیز طیحم تیریدم یاقترا و یطیحم تسیز تارثا اب ًااساسا اهدومنهر و لوصا نیا هک دسر یم رظن هب روط نیا
 تاعوضوم رب و دوش یمن یطیحم تسیز تاعوضوم هب دودحم اهنت یرگشدرگ یاهدک مایپ هچرگ .دنتسه طبترم
 هكلب .دنتسین نوناق ،اهدک نیا هک تسا نیا یقالخا یاهدک دروم رد مهم هتكن .دنراد تلالد زین یگنهرف -یعامتجا
 یاهدک رد .تسا دارفا یتیصخش و ینورد لماوع اه نآ ندش ییارجا تنامض هک دنتسه یا هدش هتفریذپ لوصا
 .دشاب یم لمع کالم ،دارفا یریذپ تیلوئسم نازیم هكلب ،تسین زاسراک رابجا و روز یقالخا

 ًاالصا اما ؛دیآ رظن هب لكشم نارگشدرگ رظن هب باجح تیاعر دیاش ،تسا یمازلا ناریا رد یمالسا باجح تیاعر
 نحل هک تسارکذت و یروآدای نآ همیرج دوش شومارف باجح ظفح هک یتروص رد ،درادن دوجو ینارگن یاج
 .تسا مزال هناتسود و نابرهم
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 .دینک هدافتسا هریت و نشور گنر اب یاه سابل دیناوت یم امش .درادن دوجو گنر هلئسم ناریا رد :گنر -

 رگشدرگ یارب .دهد ماجنا دیاب ناملسم نز ره و تسا مالسا نید یاه هزومآ زا رما نیا ،دوش هدیشوپ دیاب اهوم :وم ـ
 .تسا یعیبط دوش هدیشوپ رس زا یشخب هک یرسور كی یجراخ

 .دوش هدیشوپ اپو تسد و ندب هک دشاب یا هنوگ هب اه سابل :ندب ـ

 .دنوش یمالسا حبذ یتسیاب ًاامتح تاناویح ،دوش یم بانتجا تاناویح یضعب تشوگ ندروخ زا ناریا رد :اذغ ـ

 .تسا عونمم ناریا رد یلكلا تابورشم ندیشون ـ

 هژاو نیا هكنآ لاح ،تسا رادروخرب یا هژیو هاگیاج زا مالسا رد و هدوب رشب یعامتجا یگدنز تایرورض زا قالخا
 .دشاب یداصتقا ،یسایس ،یعامتجا ،یگنهرف فلتخم یاه هنیمز رد ،تحایس و ریس و طابترا یرارقرب تهج
 و تسین هنانیب عقاو یمالسا نوئش تیاعر مدع و یقالخا یاه هفلؤم هب هجوت نودب یرگشدرگ هزوح رد یریگ میمصت
 .تسا یرگشدرگ یاه هتسیاب ءزج قالخا هب هجوت
 عبانم

 هنومن) اهرهش یداصتقا هعسوت یارب یهار یرگشدرگ تعنص هعسوت یدربهار یزیر همانرب ،(2196)اسهم ،نایروفغف و هفطاع ،یتقادص
 .دهشم ،ناریا یرهش داصتقا سالجا تالاقم نیلوا رد ،(روباشین رهش یدروم

 هرود ،نیمزرس ییایفارغج ،یرهش یرگشدرگ رادیاپ هعسوت رد یلیلحت یاهدركیور ،(1196)هلاژ هدیس ،یریصن دیس و اضرلادبع ،دار یجرف
  .24-10 ،00  هرامش ،1

 نیمود .ناهج و ناریا رد اه تیدودحم و تاناكما تخانش ،یا هقطنم داصتقا هعسوت رد یرگشدرگ تعنص شقن ،(6196)هفراع ،روپ یمرک
 .1-4 ،جدننس دحاو دازآ هاگشناد ،یا هقطنم یزیر همانرب تیروحم اب یداصتقا هعسوت یاهراكهار یلم شیامه

 یایفارغج ،رسلباب رهش :یدروم هنومن ،یلحاس یرگشدرگ یجنس ناكما رد TIS و GIS دربراک ،(1196)زیورپ ،یرومیت و هراهب ،یروشک
  .21-91 ،4 هرامش ،0 هرود ،یناسنا

 .یگنهرف یاه شهوژپ رتفد :نارهت ،نایرهوگ میهاربادمحم :همجرت ،یرگشدرگ یبایرازاب ،(2196)ندسمول ،سل
 ،10 هرامش ،یناگرزاب همانشهوژپ ،ناتسرل ناتسا رد یرگشدرگ تعنص هعسوت عناوم یبایزرا ،(0196)ردان ،روپرصان و دادرهم ،یشوهدم

00-10.  
 .زاوها ،نارمچ دیهش هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یرگشدرگ ،(1196)یلع ،دحوم
 لیلحت ساسارب یرگشدرگ هعسوت یدربهار یزیر همانرب ،(2196)همیكح ،یربنق و هلا سمش ،داز-یمظاک ؛نسحم ،داژن-دحا ؛هرهز ،ینایداه

SWOT (زاریش رهش :یدروم هعلاطم)، 096 -666 ،9 هرامش ،(14یپایپ) 90 هرود ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج. 
 هعسوت یاتسار رد لاخلخ ناتسرهش یاه تیاسوئژ یبایزرا ،(1196)همطاف ،یبایسارفا ،هرهز ،یدرگارف ،دمحم ،یمیحر ،دمحم ،هدازیلع

 .994-604 ،(6-6)26 ،(یا هقطنم یزیر همانرب)ایفارغج همانلصف .یرگشدرگ رادیاپ

 نادنورهش رظن زا یداصتقا هعسوت رد یلحاس یرگشدرگ شقن یسررب ،(1196)یلع ،ینیدلا سمش ،اضردمحم ،ییاضر ،اضر ،یشیورد
 .104-664 ،(4)1 ،(یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف .(ملیدردنب :یدروم هعلاطم)

 ناتسرهش یرگشدرگ یاه تیفرظ یبایزرا ،(1196)سابع ،ترصن هدنشخب ،نیدلا لامج دیس ،یرابایرد ،سابع ریما دیس ،یدنمیم یراهب
 .110-110 ،(0)1 ،(یاهقطنم یزیر همانرب)ایفارغج همانلصف .یطیحم تسیز هاگدید زا رسمار

 یزیرهمانرب-) ایفارغج همانلصف .(SWOT لدم زا یریگ هرهب اب) مشق رهش رادیاپ هعسوت رد مسیروتوکا هاگیاج ،(0196)هلارصن ،رابت حالف
 .04-10 ،(6)1 ،(یا هقطنم



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 991

 :یدروم هنومن) یا هقطنم رادیاپ هعسوت رد یرگشدرگ شقن یسررب ،(0196)نیدلا لامج دیس ،یرابایرد ،نیمار دیس ،داژن ینیسح
 .91-00 ،(9)1 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف .(لیبدرا ناتسا تمالس یرگشدرگ

 ناینب شناد دركیور اب رادیاپ یرگشدرگ هعسوت یاهدربهار و لدم نییبت ،(4196)اضر دیمح ،یثراو ،نسحم ،یحلصم ،یلع ،یدابآ یگنز
 .16-1 ،(0)0 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف .(ناهفصا رهش یدروم هعلاطم)
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