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 هدیکچ
 .ديآرد اهرصشک نايم رد تباقر هصرع هب بآ هک هدش بجصم نآ فرصم نوزفازور شيازفا و ناهج رد نيريش بآ عبانم تيدودحم
    شنسک زا يعصسن هسب زاين نرتشم ياهبآ زا يرادربهرهب نينچمه و يزرمارف ياههناخدور رد بآ ميسقت يگنصگچ عصضصم نياربانب
    تسسايس ياسهرازبا نيرست هسنيزه  مسک و نيرست   مسهم زا يسكي يسسامل يد تهج نيدب .دنک تباقر نيزگياج ار طباور و تالماعت ات دراد
  نسيا زا فده .دنک افيا بآ اب طبترم ياههشقانم لح و شنت شهاک رد يمهم شقن دناصتيم هک تسا اهتلود نايم لماعت و يجراخ
    هسب هسجصت اسب و يللملانيب نيناصق قبط هک دشابيم بآ يسامل يد يانبم رب (قارع و هيکرت ) ناريا نيب ياهقطنم ياهيراكمه ،شهو پ
 نسح دننام يفادها تهج رد رازبا کي ناصنع هب دناصتيم بآ يسامل يد هبناجدنچ اي و ود تارکاذم نينچمه و اهدادرارق و تادهاعم
    عباسنم رسب هسيكت اب قيقحت  ور .دنک داجيا ياهقطنم تالماعت و ييارگمه رد يمهم شقن يداصتقا دشر و نرتشم عفانم ،يراصجمه
       نسيا زا لسصاح هدسمآ تسسدب جياستن هسک دشابيم spss يرامآ ليلحت رازفا  رن و يليلحت و يفيصصت دركيور نينچمه و يا هناخباتک
  ار اسهير   اسكمه و تالماسعت ناصست يسم قيقد و عماج تيريدم اب نينچمه و دمآراک و لاعف يسامل يد نتشاد اب هک دهديم ناشن قيقحت
  .درک يريگصلج هدنيآ رد تاعزانم و اهشنت زا و ديشخب  اكحتسا
 
 کیتیلپوردیه ،یاهقطنم یاهیراکمه ،spss یرامآ لیلحت ،بآ یساملپید :یدیلک تاملک
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 همدقم
  چیوه .تسا عماوج یيامتجا -یداصتقا یاهراتخاس و تایح رد یساسا رصني کی و ینادابآ هیام و تایح رهوج اآ
    تابوسانم رد اآ هزوروما .دونک ظفح ار دوخ یسایس و یداصتقا تابث دناوتیمن اآ نتشاد زا نانیمطا نودب یروشک
  زا رتوشیب یرو   هروهب رد توباقر شیازوفا و اآ دوبمک نارحب هب هجوت اب .تسا راذگریثات رایسب لماي کی اهروشک نیب
 هقطنم هژیوب ایند رد یتآ یاهداضت و اهشنت رد یدیيک لماي کی ،اآ نارحب هک ددرگیم ینیبشیپ ،کرتشم اآ عبانم
  و دووش  یوم کیتیيپوردویه یاهشلاچ یریگلکش هب رجنم ،اهروشک نایم زیمآتباقر و عازن یاهوگلا .دشاب ایسآ ارغ
-    نیوب نیناووق اوب بوسانم ییانشآ مدي ،ورنیا زا.دنوشیم داجیا یيمارفو یيم حطس رد ابلاغ کیتیيپوردیه یاهشلاچ
   روب .دونک   یوم ادویپ شیازوفا داضت و شنت ،یييملانیب کرتشم اآ عبانم زا یرادربهرهب رد فيتخم لوصا و اآ یييملا
     هروک یور روب یزرومارف کرتوشم ناوخبآ 445 و یييملانیب زیربآ هضوح 479 ،هتفرگ تروص تاعلاطم نیرخآ ساسا
     نویا هوب نیومز هروک مدرم دصرد 07 دودح یگدنز و دنتسه کرتشم روشک ود زا شیب ای ود نیب هک دراد دوجو نیمز
 (907 : 3397  ناراوکمه و یوشیرق ) .تسا کرتشم روشک دنچ ای ود نیب اهنآ زیربآ یاههضوح هک تسا هتسباو عبانم
 رد .   دوشاب اهرووشک نیوب یریگرد و شنت  ه و یراکمه و تکراشم یارب ، هم لماي کی دنناوتیم کرتشم یبآ عبانم
    هوب هونایمرواخ اآ دوصرد 43    دودوح هوک اروچ ،دراد هنایمرواخ ار کیتیيپوردیه لئناسم نیرتشیب دیدرت نودب ،ناهج
    و یوسایس طوباور اوب یدایز نازیم هب اآ عبانم رس رب اهروشک نیب یراکمه .تسا یزرمارف کرتشم یاهاآ تروص
 رد ،  دومآراک یوساميپید یریگراکب ور نیا زا .دراد طابترا رگیدکی هب نیفرط یسایس دامتياو نانیمطا نازیم و یداصتقا
   .دشاب هتشاد اهروشک نیب طباور رد تینما و حيص داجیا رد ییازس هب شقن دناوتیم ،یزرمارف یاهبآ اب هطبار
   شهاوک بوجوم  دوناوت  یوم هویناج دنچ ای ود یاههمانتقفاوم و اهلکتورپ ،تادهاعم دننام یييملانیب یبآ یاهدادرارق
  یاوهدادرارق یاراد نیبامیف یزرم یاههناخدور رتشیب رد دوخ ناگیاسمه اب ناریا .دوش اهروشک نیب هشقانم و فالتخا
  و ووس  هروق و ووس   یراوس یزروم یاوههناخدور  وصخ رد هیکرت و ناریا 0037 هدهاعم هب ناوتیم هک تسا هبناجود
 یا هوقطنم رد ندشعقاو لیلد هب ناریا .(949 ،5397:هدیروآ ،یراطي)درک هراشا قاري اب یدالیم 0237 دادرارق نینچمه
   اوب یزروم ی اوه  هوناخدور و  دووخ  کرتوشم اآ  عباونم  تیریدوم  روس  روب و تسا ورهبور اآ نارحب اب کشخ و مرگ
    دوشاب قاروي اوب ناریا کرتشم زرم ،اههضوح نیا نیرتزیگنارب هشقانم دیاش ،هتشاد فالتخا هراومه هیاسمه یاهروشک
 تسا زرم اب طابترا رد یناکم تافالتخا زا کیسالک لاثم کی (دوردنورا )ارعلاطش زرم رس رب روشک ود نیا عازن هک
 ، یوبآ  عباونم فرصم رد یروحم و یيصا شقن و تسا قاري یسایس هدمي فده کی دور دنورا هناخدور رب تراظن و
 ،  درفدونمورین ) .توسا هدوب ریخا ههد دنچ یط ناریا اب شکمشک ببس رما نیمه و دراد یناریتشک و یزرواشک هعسوت
7 ،یدیهش           رد تاویح موادوت و هعوسوت یاروب یتاویح نایروش ود یيوون هوب ناووتیم زین ار تارف و هيجد (597 :239
    طوسوت هوتفرگ ترووص یاهیزاسدس دوجو اب اما .دومن دادميق ناریا ارغ اونج و قاري ،هیروس ،هیکرت یاهروشک
    اآ یدورو هدوش ثوياب هوتفرگ ماجنا تارف و هيجد یور رب 2237 لاس زا هک (GAP) پاگ هيورپ بلاق رد هک هیکرت
   هوعجاف کوی ندمآ دوجوهب ثياب اهدرگزیر دورو و اهبالات ندش کشخ هجیتن رد و دبای شهاک تدش هب دور ود نیا
  روضاح شهوژپ  وصخ رد ور نیا زا .تسا هدیدرگ اهرهش زا یرایسب یتح و ناریا ارغ اونج رد یطیحم تسیز
   توشاد دوهاوخ ( هیکرت و قاري ) ناریا نیب یا هقطنم یاهیراکمه و طباور رد یریثات هچ اآ یساميپید هکنیا رب ینبم
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  هوبناج دنچ ای ود تارکاذم و اهدادرارق و تادهاعم ،یييملانیب نیناوق هب هجوت اب هک تشاد هراشا هتکن نیا هب ناوتیم
- یوم ، قویقد تیریدم و دمآراک و لاعف یساميپید نتشاد اب و کرتشم یبآ عبانم و یزرمارف یاه هناخدور  وصخ رد
      شیازوفا یداوصتقا دوشر و کرتوشم عفاونم ،یراوجمه نسح دننام یفادها تهج رد ار اهیراکمه و تالماعت  یناوت
       هوب هوجوت اوب هوک توسا حروطم زین یرگید یيرف تالاوس . ییامن یریگويج هدنیآ رد اهشلاچ و تايزانم زا و  یهد
  یاروب  یراوکمه  یووگلا  هوچ(7 زا تسا ترابي هک دهدیم رارق نومزآ دروم ار تایضرف هتفرگ تروص یرامآ لیيحت
 رد اآ  یوساميپید (7  ؟دوومن داجیا یبرغ ناگیاسمه و ناریا نایم ناوتیم یزرم نایم یاهاآ زا یشان یسایس لئاسم
  یراوکمه یوگلا (9 ؟تشاد دهاوخ هدنیآ رد یریثات هچ یبرغ ناگیاسمه اب ناریا طباور رد اهیراکمه یوگلا تهج
  یاوه    شلاوچ داوجیا رد یيماووي هوچ (0  ؟دووب  دوهاوخ هنوگچ یداصتقا دعب زا هیکرت و ناریا اآ یساميپید یانبم رب
  توسا یا هدومي لماوي زا یکی شهوژپ ماجنا شور ؟دوش عقاو رثوم دناوتیم یبرغ ناگیاسمه و ناریا یکیتیيپوردیه
    و قویقحت یویارجا تاوناکما ، عووضوم  تویهام ،  شهوژوپ فدوه هب ابلاغ و دراذگیم رثا هيصاح جیاتن و قیقحت رب هک
   زا هدافتوسا و یفیوصوت – یيیيحت شور بسح رب شهوژپ نیا یریگراکب شور .دراد یگتسب هدش نیودت یاههیضرف
  هزووح نیا نارظن بحاص و ناسانشراک زا هک تسا یرامآ هعماج زا لکشتم هک دشابیم SPSS یرامآ لیيحت رازفا مرن
 .دشابیم نایوجشناد و دیتاسا ،ورین ترازو ناصصختم ،نایهاگشناد زا  يا
 یرظن ینابم
  و اوه    توسایس رد یومهم رایوسب شوقن ،کیژتارتسا یایفارغج عبنم و یتسیز یاهداینب نیرت هم زا یکی ناوني هب اآ 
  نیروت  هدومي زا زا یوکی هب اآ نارحب هزورما (03 : 3397 ،ناراکمه و یقتم ).دراد ار یروشک ره یارب اهیزیرهمانرب
  هونایمرواخ یتآ یاهگنج دنهدیم لامتحا ناسانشراک رتشیب هک یاهنوگ هب هدش لیدبت هنایمرواخ یاهروشک تالکشم
  لوماي کی دناوتیم کرتشم یبآ عبانم  (3397 ،روپدمحم ،یمان ) .دشاب یبآ عبانم بحاصت رس رب هکيب ،تفن رس رب هن
  تاویح رد ،    توفن راونک رد اآ .دوشاب یيحاوس یاهروشک نیب یریگرد و شنت نینچمه و یراکمه و تکراشم یارب
   و یوسایس تابوسانم هک یاهنوگ هب دراد و هتشاد ییازسب یکیتیيپوئي تیمها و شقن ایسآ ارغ هقطنم یسایس و یتینما
 (00: 3397 ، یونیما ،           یداوبآ ناویم ).توسا هداد راروق دووخ یدوج ریثاوت توحت ار هوقطنم نویا یاهرووشک نیب یتینما
 ناوني هب و دش یرازگهیاپ یفيتخم نارگشهوژپ هيیسو هب هاتوک ینامز هرود کی رد هک تسا یناوج  يي ،کیتيپوردیه
   هوعلاطم هرویغ و اآ عبانم تیریدم ،داصتقا ،یسایس مويي ،ایفارغج یاههتشر نیققحم یوس زا کرتشم یشهوژپ هنیمز
   یونیرفآ شوقن و ریثات و تسا تسایس و اآ هياو ود زا نزاوتم یبیکرت کیتیيپوردیه (7397 ،نارگید و یدمحم) .دش
      و یداوصتقا هعوسوت روب اآ زاوسدودحم یاهدومایپ .دهدیم رارق هعلاطم دروم ار اهروشک یسایس طباور رب اآ عبانم
  دوهاوخ تردق تابسانم دراو ار ینونک یاهشلاچ ،ناهج اآ  ک و شراب  ک قطانم یخرب هژیو هب اهروشک یيامتجا
     هوب رتوشیب هزوروما کیتیيپوردویه (57-37 :2397 ،دار یناویواک) .درب مان کیتیيپوردیه ناوني اب نآ زا ناوتیم هک ،درک
 ، دوهد یوم رارق هجوت دروم ار اآ عبانم تیفیک و لرتنک ،عیزوت  وصخ رد رگیدکی اب هطبار رد اهروشک یاهتسایس
 ،  ناراوکمه و یراوب    خا ) .ددروگ اهرووشک ناویم یویارگمه بجوم ناوتیم  ه و شنت بجوم دناوتیم  ه لئاسم نیا
   فویرعت ناووت یوم اآ یطیحمتسیز و یيامتجا ،یداصتقا ،یسایس هوجو هعلاطم شناد ار کیتیيپوردیه (277 :3397
 یا هوقطنم ، یويم ،یيحم یاهسایقم رد یطیحم تسیز و یداصتقا رادیاپ هعسوت ،یسایس تابث ءاقترا نآ فده هک درک
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- یوم کرتشم یبآ عبانم نوماریپ یاهروشک نیب یراکمه و لباقت هعلاطم اب (33-23 :9397 ،یچقاري ) .تسا یناهج و
 لماوي و کرتشم یبآ عبانم ینوناق یاهتخاسریز ،کرتشم یبآ عبانم ،اهروشک نیب طابترا کیتیيپوردیه هک تفگ ناوت
 . دونک      یوم یوسررب دوهد قووس یراوکمه اوی لباقت تمس هب دناوتیم ار اهروشک نیا هک یسایس و یداصتقا ،یيامتجا
  و اوه تولود یرگیزاب ،یراکمه و یریگرد دننام یيماوي یور رب کیتیيپوردیه هرابرد فيتخم یاهدرکیور رد الومعم
-  هویرظن یوخرب ساسا نیمه رب و (90 :7397 ،یشه یراتخم ) .دوشیم دیکات یييملانیب زیربآ یاههضوح رد روضح
 ،   یويحم یاوهگنج و اوه   یرویگرد رتوشیب هوک دنرواب نیارب و دنمانیم کیتیيپوردیه هدس ار  کی و تسیب نرق ،نازادرپ
    نیوب شنوت و ناروحب یارب یيماي هب ار کرتشم اآ عبانم هک هچنآ .دوب دهاوخ اآ دوبمک زا یشان یناهج و یاهقطنم
  اذول .تسا هدوب نآ ینارمکح و کرتشم یرادربهرهب رد بسانم یتیریدم راتخاس دوجو مدي تسا هدرک لیدبت اهروشک
      راوکنا ار نآ ناوققحم هوک یترووص نآ هوب هن و دناهدرک ینیب شیپ نارادمتسایس هک تسا یتیعطاق نآ هب هن ،اآ گنج
     داوجیا رد اهرووشک دروکیور هوب لماک روط هب نآ عوقو مدي ای عوقو هک تسا لامتحا ود نیا زا یبیکرت هکيب ،دناهدرک
  یارووش ،9747  لاوس هیئوي 97 رد .دراد یگتسب یبآ عبانم زا کرتشم یرادربهرهب یارب ینارمکح بسانم راتخاس کی
      رد ار توینما و تاوبث و دووش فالتوخا و شنوت ثياب دناوتیم اآ هب یسرتسد دعب ههد رد ،درک ماليا اپورا هیداحتا
      یوپ رد ار زویمآ تملاوسم لوصف و لوح دناوتیم هک تسا اآ یساميپید نیا و دزادنا رطخ هب ناهج طاقن زا یرایسب
 (Schaik, patric, 2013: 3-5 )  .دشاب هتشاد
  رد و دوشاب     یوم روسیم لکوشم لوح یاروب یروآنف و  يي قیرط زا هک تسا یتارکاذم و لح هار لابند هب یساميپید 
     یمووهفم یناوهج توسایس رد و دونک یوم افیا یمهم شقن ليملانیب هصري نارگیزاب رگید و اهروشک یجراخ تسایس
  و لويملا  نیوب طوباور ثحابم رد یدربراک و دیدج تايوضوم زا کی اآ یساميپید Hefny, 2009: 2) ).تسا یدیيک
  لوصف و لح ،تیریدم ،یریگشیپ هب یتلود ریغ و یتلود نارگیزاب طسوت هک دشابیم یجراخ تسایس شخب رد هژیوب
  عووضوم نیا هب نتخادرپ تیمها .دزادرپیم یزرمارف و یزرم یاهاآ هضوح رد یبآ تايزانم شهاک و زیمآ تملاسم
  شوقن ،اهروشک یاهعسوت یاهشخب مامت رد یتایح و کیژتارتسا رصني کی ناوني هب اآ هک دوشیم نشور اجنآ زا
     و ناوصصختم روظن قوبط و دوشابیم وربور یبآ یاهشنت و اآ لضعم اب ینونک ناهج و دنکیم یزاب یساسا و هیلوا
      هويمج زا یوبآ فويتخم تايووضوم روس   روب اوهشنت نیا .دوب دهاوخ اآ رس رب هدنیآ یاهگنج فيتخم ناسانشراک
 یشور اآ یساميپید (7: 3397 ،یداوج).تسا هدش گنج هب رجنم یهاگ و داح عقاوم زا یرایسب رد تیمک و تیفیک
 ،  اآ یوساميپید یيوصا یاهرازبا زا یکی و دهد هئارا ار زیمآحيص و رادیاپ ،لوقعم یاهلح هار دنکیم شالت هک تسا
 رد (Klimes, Et al. 2019: 1 ).تسا اهتلود نیب یراکمه تیوقت و دامتيا یارب یيح هار ندرکادیپ و وگتفگ لیهست
  و اوهتلود نیب یراکمه و تکراشم دامن رتشیب ،دشاب گنج و تباقر رهظم هکنآ زا شیب اآ ،تفگ ناوتیم عومجم
 هدنهدناشن رتشیب هک کیتیيپوردیه یاجهب ،تسا لماعت و یراکمه هنیمز هک اآ یساميپید ،ءانبم نیا رب .تسا اهتيم
  یاوه  هوناخدور یاوه   اآ هوصري رد اوهراک و اوههاگدید رییغت و لوحت رد تبثم یماگ دیاش تسا نارگیزاب نیب تباقر
   (5397 ،ناراکمه ورهپس ینابرق ) .دشاب ایسآ ارغاونج هقطنم رد  وصخهب یزرم
                                                                                                              هعلاطم دروم هدودحم
 ، یداوصتقا ،      یکیژتاتوسا روظن زا ناوهج هوقطنم نیرتوساسح دیاوش و یناهج هجوت زکرم ، تسیب نرق هنایم زا هنایمرواخ
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       اوب و ایوسآ یوبرغ اوونج رد یرووشک نارویا (007 :3397   ناراوکمه ورووپیدمحم ) .تسا هدوب یگنهرف و یسایس
   توسا یناتوسهوک ینیمزرس ناریا .تسا هدش عقاو هنایمرواخ کشخ همین و کشخ هقطنم رد عبرم رتمويیک 0373057
   رد یقروش اوونج -یبرغ لامش یریگتهج اب سرگاز هوکهتشر و یبرغ –یقرش یریگتهج اب زربلا هوکهتشر ود هک
    هوب و هدوش رووشک ارغ و لامش زا ازناراب یاهربا ندیسر عنام یاهراوید ناوني هب هوکهتشر ود نیا .دناهتفرگ رارق نآ
-   هوب هراوومه یوبآ عبانم دوبمک و تسا هداد لیکشت کشخ همین و کشخ قطانم ار روشک  ظيا شخب زین لیلد نیمه
  اوت 407   دودوح نارویا رد هنالاس یگدنراب طسوتم .تسا هدوب حرطم روشک رد اهتیلاعف هدننکدودحم لماي کی ناوني
  لاموش زا ناریا روشک .تسا ایسآ یگدنراب فصن و یناهج طسوتم موس کی دودح نازیم نیا هک دشابیم رتمیيیم 407
       اوب اوونج زا و قاروي و هویکرت اوب اروغم زا ،ناتسکاپ و ناتسناغفا اب قرشم زا ،ناتسنمکرت و ،ناجیابرذآ ،ناتسنمرا اب
  یدروبهار طاقن و گرزب و کچوک هریزج نیدنچ رب تیکلام اب ناریا روشک .تسا هیاسمه نامي یایرد و سراف جیيخ
     یاروب یهاگرذوگ و توسا یدروبه ار تویمها یاراد ییایفارغج تیعقوم رظن زا زمره هگنت رب طيست و سراف جیيخ رد
32  یاراد نارویا 0397  لاوس یرامشرس هیاپ رب .تساروشک ارغو قرش یایند یسایس -یگنهرف تاطابترا ٬ 573 ٬ 427 
    .تسا تیعمج رفن
      هدوش عوقاو هونایمرواخ و ایوسآ اروغاونج رد یلوتانآ ینعی روشک گرزب شخب هک تسا ییایساروا یروشک هیکرت 
  ود اوب ارغ و ارغ لامش زا ،هایس یایرد اب لامش زا) ایرد طسوت فرط هس زا ندش هطاحا ببس هب روشک نیا .تسا
 و ،   اروغ رد ناونوی و ناتوسراغيب ییاپورا روشک ود اب یگیاسمه و (هنارتیدم یایرد اب اونج زا و هيا و هرمرم یایرد
   رد یاویفارغج روظن زا ،ه  یرووس و قاروي ،ناتسجرگ ،ناجیابرذآ یروهمج ناوجخن ،ناتسنمرا ،ناریا ییایسآ یاهروشک
      .توسا هدروآ  هاروف نآ یاروب ار یدروبهار کویتیيپوئي ،  ییاویفارغج  اوخ تیعقوم نیاو دراد رارق یبسانم تیعقوم
-  یدومحم ) .دوشاب یوم 3747 لاس رد رفن نویيیم 73 دودح نآ تیعمج و تسا عبرم رتمويیک 750932 هیکرت تعسو
   ساویق رد هویکرت کیتیيپوردیه تیعقوم و تسا نارابرپ اتبسن و یناتسهوک یروشک هیکرت (207 :3397 ناراکمه وروپ
    و تاروفو هويجد رویظن هقطنم اآرپ یاههناخدور رب طيست و ناوارف اآ عبانم نتشاد رایتخا رد ثیح زا ناگیاسمه اب
 یا وههناخدور اآ هب قاري و هیروس یاهروشک یگتسباو .دراد رارق یتسدالاب تیعقوم رد لیلد نیمه هب و تسا سرا
     هاوگیاج یاوقترا ثوياب سرا هوناخدور اآ هب ناریا و ناجیابرذآ ،ناتسنمرا یاهروشک زاین نینچ  ه و تارف و هيجد
    هوب طووبرم هدوش  هتخاوس یاهدوس  جح و دادعت نیرتشیب هکنیا هب هجوت اب .تسا هدش هقطنم رد هیکرت یکیتیيپوردیه
  زویربآ هضوح تسدنییاپ یاهروشک رد اآ عبانم فیعض تیریدم هب دوخ درکيمي زا عافد رد روشک نیا ،تسا هیکرت
   تالکوشم لویلد هب اهروشک نیا هب یدورو یاهاآ زا یمیظي  جح هک تسا هدرک هراشا قاري و هیروس هيجد-تارف
  یاوه   االیوس یوويج  وه و اهنآ تفررده یويج  ه ،نیریش یاهاآ راهم اب روشک نیا و دوشیم فيت ناشیيخاد
     شوخب هعوسوت شفدوه و درادون اه ِر یزاسدس نیا زا یسایس هزیگنا چیه تسا یيدم هیکرت .تفرگ دهاوخ ار یلامتحا
   (475 :2397 ،اراتمکح ،یریشهد ). .تسا نیشندرک قطانم روشک نیا قرش اونج هتفایهعسوت رتمک
 ه  وشیمه تاروف و هيجد هناخدور .تسا زیخيصاح تارف و هيجد دور ود نیب قطانم اما تسا ارحص قاري گرزب شخب
  .توسا  هدووب   هوناخدور ود نویا هب هتسباو تدش هب و هشیمه قاري و تسا هدوب شناگیاسمه و قاري ن ایم شنت عبنم

Whitaker,Varghese,2010: 1-2)) هدافتوسا رد هوک تسا تارف و هيجد هناخدور قاري روشک تایح گر تقیقح رد   
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90 تحاسم یاراد قاري روشک .دراد رارق تسدورف تیعقوم رد اهنآ زا   و ایوسآ ارغ اونج رد ،عبرم رتمويیک 2793
     :لماوش زوین نآ عوبرم رتموويیک 4730  و یکوشخ نآ رتمويیک 757790 هک تسا هدش عقاو هنایمرواخ ساسح هقطنم رد
  مدوي ،  یبهذوم و یونید ، یوگنهرف ،  یناوبز روظنم زا تیعمج یگنهامهان .تسا یبآ یاههنهپ ریاس و اهقالتاب ،هچایرد
    هويمج زا ... و یويخاد یاهوشروش ،  یوسایس یاوهماظن یگماکدوخ ،ارادم و لهاست زا یاهقباس دوبن ،یسایس تکراشم
      اونعم و توهج قاروي کویتیيپوئي دروبهار تیاهن رد و یسایس یایفارغج هب هک دناهدوب روشک نیا رد تلود یاههرفح
  ناتوسبري ، نارویا      رووشک شوش اوب و توسا سراوفجیيخ هزوح روشک نیموس ،ینیمزرس تعسو رظن زا قاري .دناهداد
    و یکوشخ رد رووصحم یرووشک قاري .دراد کرتشم زرم رتمويیک 4059 ندرا و ناریا ،هیکرت ،هیروس ،تیوک ،یدوعس
  قاروي داصتقا .تسا دازآ یاهاآ هب شایسرتسد هار اهنت هکدراد یبآ زرم رتمويیک 30 دودح ،یقرش اونج تمسق رد
    یوخرب دووجو رطاوخ هب زین قاري رد یرگشدرگ تعنص .تسا تفن هب یکتم سراف جیيخ هیشاح یاهروشک دننام زین
   (20 :7397 ،روپنیرز ) .دراد هدهي رب قاري داصتقا رد ار یهجوت لباق شقن ،نایعیش یبهذم نکاما
 شهوژپ یاههتفای

 قارع و هیکرت لابق رد ناریا بآ یساملپید
-    وهم ناووني هوب سرا هناخدور .دنتسه کرتشم  ه اب هيجد – تارف و سرا _اروک زیربآ هضوح ود رد هیکرت و ناریا
        نویا روس روب یوصاخ تاوفالتخا نونکاوت یولو ،دریگیم همشچرس هیکرت زا ،هیکرت و ناریا نیب کرتشم هناخدور نیرت
    هویکرت هوک توسا ییاهدس هنیمز رد هیکرت اب ناریا یيصا لکشم  تسا هدماین شیپ روشک ود نیا نیب کرتشم هناخدور
     و قاروي و هیرووس یلاوسکشخ رد اهدوس نیا ،یخرب داقتيا هب و تسا هدرک ثادحا تارف و هيجد یاههناخدور یور
  دووشیم اوسحم ناریا یکیيولوردیه تسدالاب ،ناتسناغفا نوچمه زین هیکرت .دنا هتشاد شقن ناریا هب رابغو درگ دورو
 و وس یراس نوچمه ،کچوک هناخدور نیدنچ ،دوشیمن هیکرت دراو ناریا تمس زا یمهم هناخدور هک لاح نیي رد و
  .توسا هتسباو اههناخدور نیا هب یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یلامش تمسق تایح و دراد نایرج سکيرب تمس رد ،روطق
475 ، ،اراتمکح ،یریشهد) :     هویکرت و نارویا نیوب وس یراس هناخدور هبآقح هرابرد یدادرارق 2037 لاس رد ( 2397
 ، یقووثو ،  یدزوی یيپاوپ ).دشاب کرتشم هناخدور نیا زا ناریا اآ  هس ،هیناث رد بعکم رتم 3/7 دش ررقم و دش دقعنم
   و ناواروف اآ عباونم نتشاد رایتخا رد ثیح زا ناگیاسمه اب سایق رد هیکرت بسانم کیتیيپوردیه تیعقوم (73: 4397
   .دراد راروق یتوسدالاب تیعقوم رد لیلد نیمه هب و تسا سرا و تارفو هيجد ریظن هقطنم اآرپ یاههناخدور رب طيست
  )دومان     یوم کیژتارتوسا درووم کوی ار نآ اآ دووبمک هک تسا هقطنم کی رد هجوت لباق اآ عبانم اب روشک کی هیکرت

Bayazit Avci , 2010 , ) یاهرووشکو دنوشیم اوسحم یييملانیب یشلاچ ،کرتشم یاهناوخبا و زیربآ یاههضوح  
  ) .دنووش  یوم رادرووخرب دوخ یتسدورف ناگیاسمه هب تبسن یعیبط یرترب زا اههناخدور یيصا شخب ای اههوک هدنراد
397 ،یکذ 0) 
    تاروف و هويجد گرزوب دور ود .دور یوم رامش هب نآ یداصتقا تایح هک قاري روشک شخب نیرتدنمشزرا و نیرت هم
 ، دونریگ   یوم هموشچرس هویکرت زا هک تارف و هيجد  هم هناخدور ود  وصخ رد(09: 0397 ،ناراکمه و یمرک )تسا
   هوک توسا یگرزب دور دنورا .تسا هدش داجیا اههناخدور نیا یقالت زا هک تسا دوردنورا هب فوطعم ناریا یساميپید
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  ) دوهد  یوم لیکوشت روشک ود نیب ار یکرتشم زرم ناریا زا نوراک و قاري زا تارف و هيجد یاهدور نتسویپ  ه هب زا
     نیونچمه و یفروصم اآ نیماوت رد یرووحم و یيصا شقن  ه و یسایس لیلد هب  ه هک(97 :0397 ،یدهاز و یيغوم
   اآ هدوننک نیماوت یيصا عبنم ود .تسا عقاو هجوت دروم یناریتشک یارب نآ یبوریال همه زا رت هم و یزرواشک هعسوت
  تاوماقم یارب ار ینارگن نیا هراومه تارف و هيجد یاهدور .دنریگیم همشچرس هیاسمه یاهروشک زا ود ره ،قاريرد
 :3397 ، رووپ یویازریم )دنوش هتسب -هیروسو هیکرت ینعی – یبرغ و یلامش ناگیاسمه یوس زا هک دناهدروآ دیدپ قاري
  هتوسباو تدش هب و هشیمه قاري و تسا هدوب شناگیاسمه و قاري نایم شنت عبنم هشیمه تارف و هيجد هناخدور(93
 نیا یور رب ،هیکرت هدرتسگ یاهیزاسدس ، هم هتکن اما ((Whitaker,Varghese,2010: 1-2 .تسا هناخدور ود نیا هب
  هوک ،  توسا یراوبغ و درگ نآ  یخو تاعبت هزورما هک تسا تارف و هيجد نادورنایم زیربآ هضوح یيصا هناخدور ود
       تیریدوم هوب دووخ دروکيمي زا عاوفد رد هویکرت .تسا هدش ناریا یبرغ قطانم زا یدودحم یاهترجاهم ثياب یتح
  یاوهاآ زا یمیظي  جح هک تسا هدرک هراشا تارف و هيجد زیربآ هضوح تسدنییاپ یاهروشک رد اآ عبانم فیعض
   یوويج  وه ، نیریوش یاهاآ راهم اب روشک نیا و دوشیم فيت ناشیيخاد تالکشم لیلد هب اهروشک نیا هب یدورو
 (475 :2397 ،آرآ تمکح ،یریشهد ). تفرگ دهاوخ ار یلامتحا یاهاالیس یويج  ه و اهنآ تفررده
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 دوردنورا و تارف ،هلجد هضوح رد بآ یساملپید
  یوييملا نیوب دادرارق کی یاضما تارف و هيجد هضوح رد هبناج دنچ لاعف یساميپید کی یارجا ریسم رد ماگ نیتسخن
       لماوش یقاوحلا لوکتورپ کوی هارومه هوب هضوح عفنیذ و یيصا یاهروشک ناوني هب هیروس و قاري ،هیکرت ،ناریا نایم
    روس روب هوبناجراهچ  ه  اوفت کوی نادقف .تسا تیوک و یدوعس ناتسبري ،ندرا یاهروشک و هضوح یيصا یاهروشک
    یووس زا یويم یاوه توسایس لاميا بجوم ،اهنآ یاههخاش رس و تارف و هيجد یاهدور هضوح تیریدم یگنوگچ
   .توسا هدووب یطیحمتسیز و یعیبط یاهتیعقاو هب هجوت مدي و هضوح نیا یاهاآ لرتنک رد هدش دای روشک راهچ
- یوم روصت (تسدالاب ) نومژهوردیه و تسدالاب یروشک ار دوخ هضوح نیا رد شیپ یدنچ ات هک ،ناریا هنومن یارب
   توسایس هوک تشادن تیعقاو نیا هب یهجوت و دوب قاري یوس هب یزرمارف یاههناخدور لماک لرتنک رکف هب اهنت ،درک
    هوضوح و ناتوسزوخ یاوه  االاوت و اوهقالتاب هضوح رد یطیحمتسیز هدیدي تالکشم زورب بجوم تدم نایم رد
      اوونج هيوروپ اونبم نیومه روب و دراد تارف و هيجد یاهدور هرابرد یهاگدید نینچ زین هیکرت .دش دهاوخ دوردنورا
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      و هیرووس رد رووشک نویا نیوب اآ یدونب هیمهس هیکرت رظن زا .تسا هدرک ارجا و یحارط ار ( GAP ) یلوتانآ یقرش
    هوک ترووص نویا هب ،دوش ماجنا اههناخدور اآ یواسم  یسقت لصا رب ینتبم و یييملانیب نیناوق ساسا رب دیاب قاري
  اوت تارف اآ رب ار دوخ قيطم تیمکاح قح یراصحنا تروص هب و هدرک اوسحم یزرم دور ار تارف دور هیکرت رد
   ندومآ دویدپ و ،       تاروف و هويجد نتوسویپ  وه هوب لوحم زا اوهنت تارف دور هیکرت رظن زا .دنادیم ظوفحم هیروس زرم
   اوی تاومهافت داقعنا زا سپ .دیآیم رامش هب یييملانیب هناخدور کی ،قاري و نایم یزرم شخب رد  ه نآ و دوردنورا
     لاوميا و هوضوح نویا اآ یوساميپید رد یساسا ماگ نیمود نیرهنلانیب هضوح رد یزاسداهن ،هبناج دنچ یاهدادرارق
  تاروف و هيجد هضوح یيصا روشک راهچ زا لکشتم یداهن داجیا هک تسا تهج نیدب .تسا نآ رد هچراپکی تیریدم
 ینف یاهشخب زا لکشتم یراتخاس و هناخریبد دیاب داهن نیا راتخاس رد .دسریم رظن هب ریذپاانتجا و یرورض یرما
  لاوميا و ،        دونک تیریدوم ار هوضوح تالوضعم و لئاوسم تدومدنيب و تدوم ناویم رد دناوتب ات دوش داجیا یسایس و
   حروش هوب دنریگ رارق هجوت دروم رظن دروم داهن رد دیاب هک یتايوضوم و لئاسم.دنک  هارف هبناج دنچ لاعف یساميپید
 :تسا لیذ
  و اوه  اآ یگدوولآ هلاوسم.0 اوهقالتاب و اهاالات عوضوم.9روشک ره هباقح  هس نییعت.7 یزاسدس هب طوبرم لئاسم.7
 رد ی رادزویخ اآ هلاوسم. .5   دوردونورا یوبوریال عووضوم.0 ییادز نابایب و اهدرگزیر دننام رگید یطیحمتسیز لئاسم
 ، یوچقاري )یا هوناخدور یاههضوح ریاس هچراپکی تیریدم هبرجت زا هدافتسا2. تسد نییاپ و تسدالاب زا  يا هضوح
  هوشقانم  درووم  هراوومه ،دراد  یداوصتقا و یماظن شزرا قاريو ناریا روشک ود ره یارب هک زین دوردنورا (997: 0397
 ) . دوشاب  زویگنا  هويزانم  دوناوتیم زونه دوردنورا یبآ یاهزرم رس رب تافالتخا ،ریازجلا 0237 تاقفاوت  غر هب و هدوب
 (932-032 :3397 ،ناراکمه و یکيملادبي

 
 8931 ،ناگدنسیون : عبنم هضوح لک رد هدش هتخاس یاهدس و تارف و هلجد زیربآ هضوح تیعقوم:2هشقن

 یرامآ لیلحت و اه هتفای
  و توسا رادروخرب یصاخ تیمها زا شهوژپ عون ره یارب اه هیضرف در ای و دیئات یسررب یارب اه هداد لیيحت و هیزجت
 زا  اوه   هداد لویيحت و هویزجت ،تسا شهوژپ دروم عوضوم زا هدش یروا عمج یاه هداد رب یکتم هک یتاقیقحت رتشیب رد
  عومج ی اوه هداد لیيحت و هیزجت یارب شهوژپ نیا رد .ددرگ یم اوسحم شهوژپ یاه شخب نیرتمهم و نیرت یيصا
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      سپوس و توفرگ راروق یوسررب درووم همانشسرپ تالاوس و یتخانش تیعمج یاهریغتم یفیصوت رامآ ادتبا هدش یروآ
     زا هدافتوسا اوب ار لویيحت و هویزجت شور  نآ زا سوپ و  یدرک هدافتسا خابنورک یافلآ زا همانشسرپ ییایاپ یسررب یارب
  نوومزآ ،   یفاوشتکا لوماي لویيحت ، اوههداد یهدنامزاس و اههداد یراذگدک ،اههداد  یظنت تروص هب هک یرامآ یاههداد
  نآ زا لوصاح هجیتن هک  یداد رارق یسررب دروم ار دوب فونریمسا فورگوميک نومزآ و شهوژپ یاههداد ندوب لامرن
-  هونیزگ نتوشاد اب همانشسرپ تالوس  وصخ رد .دننکیم یوریپ لامرن عیزوت زا شهوژپ یاهریغتم هک دهدیم ناشن
  هوک  یتخادرپ یتخانش تیعمج یاهریغتم ثیح زا یرامآ یاههنومن عیزوت یگنوگچ یسررب هب ادتبا هدش یبایزرا یاه
   عویزوت .دوندوب درم (%35) و نز شهوژپ رد ناگدننک تکرش (%79) ناگدنهد خساپ تیسنج یناوارف عیزوت ساسا رب
  و لاوس 00  اوت 09 (%57) ، لاوس 09  اوت 49  نیوب (%57) ،لاس 49 زا رتمک شهوژپ رد زین ناگدنهد خساپ نس یناوارف
 طبترم ناگدنهد خساپ لغش یناوارف عیزوت دروم رد .دنتشاد نس لاس 00 زا رتشیب شهوژپ رد ناگدننک تکرش (47%)
 ی اوه    هدر رد ییوجوشناد و یوميي تاویه -یگنهرف لغاشم و دنهدیم لیکشت نادنمراک ار رامآ نیرتشیب یيغش هدر اب
 (%73   ) و سناوسیل حطوس رد تالیوصحت یاراد (%3) زین ناگدنهد خساپ تالیصحت یناوارف عیزوت .دنتفرگ رارق یدعب
      بوسح روب یوناوارف عویزوت .دنوشاب یم ارتکد و سناسیل قوف حطس رد تالیصحت یاراد شهوژپ رد ناگدننک تکرش
 نیرتشیب زین رخآ رد و تسا هتفرگ رب رد ار رامآ نیرتشیب هک تسا یسایس یایفارغج هتشر اب طبترم زین یيیصحت هتشر
  یاوه   شوسرپ زا سوپ .دوشاب یوم یمالسا دازآ هاگشناد هب طوبرم ناگدنهد خساپ لیصحت لحم هاگشناد یناوارف عیزوت
       روه یاروب هوک دویدرگ  یوظنت همانوشسرپ لکش هب تایضرف هب هجوت اب هدش حرطم تالاوس ،یناوارف عیزوت هب طوبرم
  روه و هدش هتفرگ رظن رد  قفاوم الماک و  قفاوم ،مرادن یرظن ، فلاخم ، فلاخم یيیخ یاهیراذگدک و لاوس 0 هیضرف
   .دنکیم ااختنا ار رظن دروم هنیزگ ،تالاوس هب هجوت اب صخش
 یبرغ ناگیاسمه و ناریا نایم ناوتیم یزرم نایم یاهاآ زا یشان یسایس لئاسم یارب یراکمه یوگلا هچ : 7هیضرف
  ؟دومن داجیا

 بآ یساملپید یانبم رب یسایس لئاسم تهج رد یراکمه یوگلا ریغتم تالاوس هب ییوگخساپ دصرد عیزوت: 1 لودج

 هنیزگ    
  هیوگ

 یووووووويیخ
  فلاخم

لاوووخم
  ف

  یروووووظن
 مرادن

 الماوووووووک  قفاوم
  قفاوم

 بلاغ خساپ

 الماوووووووک 52 77 4 7 4 دشاب ناریا رد اآ نارحب داجیا ثياب دناوتیم بسانمان و دمآراکان تیریدم.7
  قفاوم

 یبرغ ناگیاسمه و ناریا یبآ عبانم رادیاپ تیعضو تهج رد یرثوم شقن دناوتیم لماعت و یراکمه.7
 دنک افیا

 الماوووووووک 40 50 0 4 4
  قفاوم

  قفاوم 00 00 77 4 4 دشاب هتشاد هارمه هب ار یسایس و یتینما قیقد تیریدم دناوتیم یبآ عبانم هنیمز رد یراکمه.9

  قفاوم 09 50 07 0 7 تسا راذگریثات یبرغ ناگیاسمه و ناریا نیب اهیراکمه دنور رد اآ نارحب.0

 یبرغ ناگیاسمه اب یداصتقا هنیمز رد یرثوم یراکمه یوگلا ناوتیم ناریا رد اآ نارحب هب هجوت اب.0
  یشاب هتشاد

  قفاوم 07 05 77 4 4

  قفاوم 70 70 57 4 4 دشاب هتشاد یبرغ ناگیاسمه اب ناریا یيم تینما رب یریثات دناوتیم اآ نارحب.5

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .دنا هدرک ااختنا ار  قفاوم الماک و  قفاوم هنیزگ دارفا تیرثکاریغتم هب جردنم جیاتن هب هجوت اب
 ؟تشاد دهاوخ یریثات هچ یبرغ ناگیاسمه اب ناریا طباور رد اهیراکمه یوگلا تهج رد اآ یساميپید :7 هیضرف
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 اهیراکمه یوگلا هئارا تهج رد بآ یساملپید ریغتم تالاوس هب ییوگخساپ دصرد عیزوت:2 لودج

 هنیزگ    
  هیوگ

 یوووووويیخ
  فلاخم

لاوووخم
  ف

 یرووووظن
 مرادن

 الماووووووک  قفاوم
  قفاوم

 خوووووساپ
 بلاغ

  قفاوم 77 00 77 77 4 دوش یم یبرغ ناگیاسمه و ناریا نایم شنت و هيزانم شهاک ثياب اآ یساميپید.7 
  قفاوم 77 75 07 7 4 دنکیم افیا ار یرثوم شقن یبرغ ناگیاسمه و ناریا نایم لماعت و یراکمه تهج رد اآ یساميپید.7
  قفاوم 07 70 47 0 4 دنک افیا یاهقطنم ییارگمه شیازفا رد یرثوم شقن دناوتیم یبآ یساميپید.9

  قفاوم 37 75 3 7 4  ینک یریگويج هدنیآ یاهشلاچ و اهبیسآ زا  یناوتیم یبآ یساميپید اب.0

   ناگیاوسمه و نارویا یتینما و یسایس یاهنارحب زا ناوتیم یبآ عبانم و نارحب هلاسم رد اآ یساميپید اب.0
 درک یریگويج یبرغ

  قفاوم 77 40 79 4 5

  یاوه     اآ روس روب تاويزانم شهاوک نیونچمه و یطیحمتسیز تالضعم شهاک رد یشقن اآ یساميپید.5
 دنکیم افیا یبرغ ناگیاسمه و ناریا نیب یزرمارف

  قفاوم 40 40 3 7 4

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .دنا هدرک ااختنا ار  قفاوم هنیزگ دارفا تیرثکاریغتم هب جردنم جیاتن هب هجوت اب
 ؟دوب دهاوخ هنوگچ یداصتقا دعب زا هیکرت و ناریا اآ یساميپید یانبم رب یراکمه یوگلا : 9 هیضرف

 هیکرت و ناریا یبآ یساملپید یانبم رب یراکمه یوگلا ریغتم تالاوس هب ییوگخساپ دصرد عیزوت:3 لودج

 هنیزگ    
  هیوگ

 یووووووويیخ
  فلاخم

لاوووخم
  ف

 یرووووووظن
 مرادن

 الماوووووووک  قفاوم
  قفاوم

 خووووووساپ
 بلاغ

  قفاوم 57 30 47 0 7 دشاب راذگریثات دناوتیم یراجت یراکمه شیازفا رد یبآ یساميپید یانبم رب هیکرت و ناریا نایم لماعت.7
  قفاوم 77 30 47 47 4 دراد یزرواشک قنور رد یریثات یبآ یساميپید یانبم رب هیکرت و ناریا یراکمه.7
  قفاوم 57 50 57 47 7 دشاب روشک ود یداصتقا هعسوت ثياب دناوتیم هیکرت و ناریا نیب یبآ یساميپید.9

  یويیمکت ه داصتقا رد یرثوم شقن دناوتیم اآ یساميپید تهج رد هیکرت و ناریا یجراخ تسایس.0
 دشاب هتشاد

  قفاوم 3 72 07 5 4

  قفاوم 57 50 77 5 4 تسا هدرک داجیا روشک ود نیب طباور رد یریثات هیکرت یاهیزاسدس.0

  قفاوم 37 09 79 5 4 دراد ناریا ارغ اونج رد اهدرگزیر ندمآ دوجوب رد یریثات هیکرت یاهیزاسدس.5

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .دنا هدرک ااختنا ار  قفاوم هنیزگ دارفا رثکا ریغتم هب جردنم جیاتن هب هجوت اب
 ؟دوش عقاو رثوم دناوتیم یبرغ ناگیاسمه و ناریا یکیتیيپوردیه یاهشلاچ داجیا رد یيماوي هچ :0 هیضرف

 بآ یساملپید یانبم رب یبرغ ناگیاسمه و ناریا یکیتیلپوردیه یاهشلاچ ریغتم تالاوس هب ییوگخساپ دصرد عیزوت:4 لودج
 هنیزگ    
  هیوگ

 یوووووووويیخ
  فلاخم

لاوووخم
  ف

 بلاغ خساپ  قفاوم الماک  قفاوم مرادن یرظن

  قفاوم 37 30 37 5 4 .دراد یبرغ ناگیاسمه و ناریا یکیتیيپوردیه یاهشلاچ داجیا رد یریثات یطیحم تسیز لئاسم.7

  قفاوم 39 50 5 4 4 .دشاب رثوم یبرغ ناگیاسمه و ناریا نیب یکیتیيپوردیه یاهشلاچ زورب رد دناوتیم دمآراکان تیریدم.7

  قفاوم 47 00 37 57 7 .تسا یبرغ ناگیاسمه و ناریا یکیتیيپوردیه یاهشلاچ زا یمیيقا لماوي.9

  قفاوم 77 50 77 3 7 .تسا یکیتیيپوردیه یاهشلاچ ندمآ دوجو هب لماوي زا یسایس یاهنارحب.0

  قفاوم 5 55 07 0 4 .دوش عقاو رثوم یبرغ ناگیاسمه و ناریا یکیتیيپوردیه یاهشلاچ لح رد دناوتیم یيیمکت ه دربهار.0

  قفاوم 07 40 57 5 0 .تسا یبرغ ناگیاسمه و ناریا یکیتیيپوردیه یاهشلاچ ليي زا یداصتقا یاهتباقر.5

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .دنا هدرک ااختنا  قفاوم الماک و  قفاوم هنیزگ دارفا تیرثکا ریغتم هب جردنم جیاتن هب هجوت اب
 یشهوژپ و یملع یاهدرواتسد و یریگ هجیتن

                  قیقحت یاههیضرف یسررب
  و یوتینما قیقد تیریدم و عماج تخانش اب ناوتیم ناریا رد  وصخ هب اآ نارحب یامنرود هب هجوت اب :لوا هیضرف
 .دشاب راذگریثات یراکمه وگلا رد هک دروآ دوجوب ار رادیاپ تیعضو کی یسایس
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 لوا هیضرف هعماج کی t نومزآ :5 لودج

 %03 نانیمطا هيصاف لودج t هرامآ یدازآ هجرد t هرامآ نیگنایم
 دووووح 

 الاب
 نییاپ دح

37/0 942/77 30 505/7 340/7 27/7 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

    اآ یوساميپید یاونبم روب یسایس لئاسم تهج رد یراکمه یوگلا ریغتم یارب نومزآ tرامآ رادقم ،لودج هب هجوت اب 
   روب یوسایس لئاسم تهج رد یراکمه یوگلا نیگنایم و تسا (505/7) لودج t زا رتشیب رادقم نیا هک تسا 942/77
   مرادون یروظن ،7  فلاخم ،7  فلاخم الماک) هدش ماجنا یراذگدک هب هجوت اب .دشاب یم 37/0 ربارب اآ یساميپید یانبم
   روب یوسایس لئاسم تهج رد یراکمه یوگلا هب طوبرم تالاوس هب نایوگخساپ رتشیب (0  قفاوم الماک و 0  قفاوم ،9
  هوجوت اب تفگ ناوت یم نانیمطا اب نیاربانب .دنا هدرک ااختنا ار  قفاوم یيیخ و  قفاوم یاه هنیزگ اآ یساميپید یانبم
  تیعوضو کی یسایس و یتینما قیقد تیریدم و عماج تخانش اب ناوتیم ناریا رد  وصخ هب اآ نارحب یامنرود هب
 .دشاب یم راذگریثات یراکمه وگلا رد هک دروآ دوجوب ار رادیاپ
-بیسآ زا و دوشیم یبرغ ناگیاسمه و ناریا نیب رتشیب هچ ره ییارگمه و لماعت ثياب اآ یساميپید :مود هیضرف  
 .درک دهاوخ یریگويج هدنیآ یاهشلاچ و اه

 مود هیضرف هعماج کی t نومزآ :6 لودج
 %03 نانیمطا هيصاف لودج t هرامآ یدازآ هجرد t هرامآ نیگنایم
 دووووح 

 الاب
 نییاپ دح

74/0 347/97 30 505/7 07/7 703/4 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   نویا هوک  توسا 347/97  اوهیراکمه یوگلا هئارا تهج رد اآ یساميپید ریغتم یارب tرامآ هرادقم لودج هب هجوت اب 
- یوم 37/0   روبارب اوهیراکمه یوگلا هئارا تهج رد اآ یساميپید نیگنایم و تسا (505/7) لودج t زا رتشیب رادقم
     رد اآ یوساميپید هوب طووبرم تالاووس هب نایوگخساپ رتشیب دوش یم صخشم هدش ماجنا یراذگدک هب هجوت اب .دشاب
  توفگ ناوتیم نانیمطا اب نیاربانب .دنا هدرک ااختنا ار  قفاوم الماک و  قفاوم یاه هنیزگ اهیراکمه یوگلا هئارا تهج
 یاهشلاچ و اهبیسآ زا و دوشیم یبرغ ناگیاسمه و ناریا نیب رتشیب هچ ره ییارگمه و لماعت ثياب اآ یساميپید
 .درک دهاوخ یریگويج هدنیآ

 .دشاب رثوم یيیمکت ه داصتقا و یزرواشک ،یراجت لئاسم تهج رد دناوتیم یراکمه یوگلا نیا :موس هیضرف
 موس هیضرف هعماج کی t نومزآ :لودج

 %03 نانیمطا هيصاف لودج t هرامآ یدازآ هجرد t هرامآ نیگنایم
 دووووح 

 الاب
 نییاپ دح

73/9 575/77 30 505/7 353/4 935/4 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 575/77     هویکرت و نارویا یوبآ یوساميپید یانبم رب یراکمه یوگلا ریغتم یارب نومزآ tرامآ هرادقم لودج هب هجوت اب 
  هویکرت و ناریا یبآ یساميپید یانبم رب یراکمه یوگلا نیگنایم و تسا (505/7) لودج t زا رتشیب رادقم نیا هک تسا
       هوب طووبرم تالاووس هوب نایوگخوساپ رتوشیب دوش یم صخشم هدش ماجنا یراذگدک هب هجوت اب .دشاب یم 73/9 ربارب
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  نیارباونب  .دونا هدرک ااختنا ار  قفاوم الماک و  قفاوم یاه هنیزگ هیکرت و ناریا یبآ یساميپید یانبم رب یراکمه یوگلا
  رثووم یيیمکت ه داصتقا و یزرواشک ،یراجت لئاسم تهج رد دناوتیم یراکمه یوگلا نیا تفگ ناوت یم نانیمطا اب
 .دشاب
  لئاوسم ، یومیيقا لماوي ،عبانم دمآراکان تیریدم ،تیعمج شیازفا ،یطیحمتسیز لئاسم دننام یيماوي :مراهچ هیضرف 
 .دوش عقاو رثوم یکیتیيپوردیه یاهشلاچ داجیا رد دناوتیم یتینما و یسایس ،یداصتقا

 مراهچ هیضرف هعماج کی t نومزآ : لودج
 %03 نانیمطا هيصاف لودج t هرامآ یدازآ هجرد t هرامآ نیگنایم
 دووووح 

 الاب
 نییاپ دح

73/9 90/77 30 505/7 303/4 025/4 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

        یاونبم روب یوبرغ ناگیاوسمه و نارویا یکیتیيپوردویه یاوهشلاچ ریغتم یارب نومزآ tرامآ هرادقم لودج هب هجوت اب 
  نارویا یکیتیيپوردیه یاهشلاچ نیگنایم و تسا (505/7) لودج t زا رتشیب رادقم نیا هک تسا 90/77 اآ یساميپید
  دووش   یوم صخوشم هدش ماجنا یراذگدک هب هجوت اب .دشاب یم 73/9 ربارب اآ یساميپید یانبم رب یبرغ ناگیاسمه و
    اآ یوساميپید یاونبم روب یبرغ ناگیاسمه و ناریا یکیتیيپوردیه یاهشلاچ هب طوبرم تالاوس هب نایوگخساپ رتشیب
- توسیز لئاسم دننام یيماوي تفگ ناوت یم نانیمطا اب نیاربانب .دنا هدرک ااختنا ار  قفاوم الماک و  قفاوم یاه هنیزگ
   داوجیا رد دوناوت   یوم یوتینما و یوسایس ، یداوصتقا لئاسم ،یمیيقا لماوي ،دمآراکان تیریدم ،تیعمج شیازفا ،یطیحم
 .دوش عقاو رثوم یکیتیيپوردیه یاهشلاچ
   تادووجوم هومه و ناسنا تایح یارب یرورض یعبنم اآ هک تفرگ هجیتن ناوتیم قیقحت یاههیضرف یسررب زا سپ 
  نیویعت یا  هلاوسم ترووص هب زورما ناهج رد هژیو هب و رود یاههتشذگ زا اآ زیگناربشلاچ عوضوم .تسا نیمز هرک
 اآ عبانم بحاصت هلاسم رس رب یدیدج یاهشنت ناهج یاهروشک رد نانچ ه و هتفای دومن اهتلود طباور رد هدننک
      بوجوم هویناج دونچ اوی ود یاوههمانتقفاوم و اهلکتورپ ،تادهاعم دننام یييملانیب یبآ یاهدادرارق .دوشیم رادیدپ
 و یسایس تارکاذم ،هنالداي همانتقفاوم یریگلکش دنوشیم اهروشک نیب هشقانم و فالتخا تدش و لامتحا رد شهاک
    یاروب توفایهر نیروت   هب ناوشتافالتخا زویمآ تملاوسم لصف و لح یارب ،لباقتم تین نسح دوجو اب اهنآ نیب قوقح
   یاراد نیباومیف یزروم یاههناخدور رتشیب رد دوخ ناگیاسمه اب ناریا .تسا اهنآ لصف و لح و تافالتخا یریگويج
       فالتوخا لوح هوب طووبرم داوفم نیروتلماک هک ،قاري و ناریا 0237 هدهاعم هب ناوتیم هک تسا هبناجود یاهدادرارق
-  یوم ووسهرق و وسیراس یاهاآ زا هدافتسا 0037 لکتورپ  ه هیکرت دروم رد نینچمه و یرگیجنایم ،هرکاذم ،لماش
   زا قاروي دوننام ، توسا تارف و هيجد یاهدور مشنمرس هک هیکرت ،هنایمرواخ رد اآ دوبمک هب هجوت اب .درک هراشا دشاب
 تسایس لئاسم نیرت  هم زا یکی نونکات تارف و هيجد هزوح رب دیکمت اب اآ کیتیيپوردیه و ،دربیمن جنر اآ دوبمک
       هوب اآ عباونم روظن زا قاروي رووشک .توسا هدوب ود نیا نایم ازشنت لماوي زا یکی هراومه و هدوب روشک ود یجراخ
 طباور رد ،تسا رتدیدش رایسب تارف هناخدور دروم رد لکشم نیا و دشابیم دوخ یاهزرم زا جراخ هب هتسباو تدش
-یمن ساسحا یصاخ لکشم ،هیکرت اب ناریا کرتشم یاهاآ زا یرادربهرهب هنیمز رد هکنیا دوجو اب هیکرت و ناریا نیب
  هونماد شرتسگ و هقطنم رد رابغ و درگ زورب ثياب تارف و هيجد یاههناخدور یور روشک نیا یاهیزاسدس اما دوش



 393 ...ناگیاسمه اب ناریا یا هقطنم یاهیراکمه

 یاههیرظن فلاخم و اآ عبانم زا یرادربهرهب رد تراسخ یيون زین هيئسم نیمه هک تسا هدش  ه ناریا هب هدیدپ نیا
     زویربآ هوضوح رد عوقاو یاهرووشک همه نیب یقفاوت تسا رتهب هجیتنرد .دوشیم یقيت کرتشم یاهاآ زا یرادربهرهب
    هوجاوم روطخ اوب هقطنم یطیحم تسیز تایح ات دریگ تروص کرتشم یاهاآ زا یرادربهرهب هنیمز رد تارف و هيجد
    و اآ عباونم حیحوص تیریدوم ، یوييملا  نیوب یاوهدور اآ  زا هنافوصنم  هس هب یبایتسد تهج لح هار نیرتهب .دوشن
   نیوب یراوکمه ، یوييملا نیوب و یاهقطنم تابث و حيص ظفح هب کمک نینچمه و نآ یگدولآ و اآ فالتا زا یریگويج
 درادن لخاد رد یاهناخدور چیه هکنیا اب قاري روشک .دشابیم نآ زا هدافتسا یارب ،کرتشم یبآ عبانم هدنراد یاهروشک
      قاروي یووسب اآ یوعیبط  وجح نتفاوی نایرج هزاجا و کرتشم یبآ عبانم زا ناریا یادربهرهب لقادح ناهاوخ هراومه
    وک درویگیم همشچرس هیکرت زا اهنآ یود ره و دراد تارف و هيجد دور ود هب یگتسب قاري روشک تایح . تسا هدوب
  نیاروب  .دزادونا یوم هرطاخم هب ار قاري روشک تعنص و تشادهب ،یزرواشک ،قاري یوس هب اهنآ ندش کشخ و ندش
   داومتيا و ناونیمطا نازیم و یداصتقا و یسایس طباور اب یدایز نازیم هب اآ عبانم رس رب اهروشک نیب یراکمه ساسا
  یووس زا یزرمارف یاهاآ اب هطبار رد ،دمآراک یساميپید یریگراکب ور نیا زا .دراد طابترا رگیدکی هب نیفرط یسایس
  زوین دوردنورا دروم رد .دشاب هتشاد ناگیاسمه و ناریا طباور رد تینما و حيص داجیا رد ییازسب شقن دناوتیم ،ناریا
       یاروب  ووصخب یوطیحم توسیز و یوبآ عباونم ثحب نونکا یلو هدوب حرطم یسایس و یماظن ثحب هتشذگ رد دیاش
 ،دراد  هوبناج ود یراکمهو تالماعت  ه و لاعف یساميپید هب جایتحا  ه عوضوم نیا هک تسا حرطم یزرواشک هعسوت
 اب .دوش ایهم یناریتشک یارب رتسب ات هدش حرطم دور دنوزا یبوریال  وصخ رد یتاقفاوت ریخا تامادقا هب هجوت اب هک
   طووبرم تالکوشم یمیيقا تارییغت دننام یيئاسم هب رظن و ،دراد رارق یبآ عبانم ینارحب طیارش رد ناریا هکنیا هب هجوت
  اوهدرگزیر دورو ،هیکرت هیوریب یاهیزاسدس ،دوردنورا یبوریال هب طوبرم لئاسم ،اهبالات ندش کشخ ،یزرواشک هب
      اوب هوک توفرگ هوجیتن ناووت یوم ،تسدارف و تسدورف یاهروشک نیب زیمآ هشقانم یکیتیيپوردیه تابسانم نینچمه و
  ود تارکاذوم و دمآراک و لاعف یساميپید کی زا یرادروخرب زین و هنیهب تیریدم یوگلا کی و قیقد و عماج تخانش
   و یراوکمه ناووت    یوم یداوصتقا دوشر و کرتوشم عفانم ،یراوجمه نسح دننام یفادها تهج رد هبناج دنچ و هبناج
  .دومن داجیا( قاري و هیکرت )یبرغ ناگیاسمه و ناریا نیب اآ یساميپید یانبم رب ار لماعت
   هوب یبایتوسد تهج لح هار نیرتهب ،نآ زا هدافتسا یارب کرتشم یبآ عبانم هدنراد یاهروشک نیب یراکمه : تاداهنشیپ
  نویا رد .  دووب دوهاوخ یييملا نیب و یا هقطنم تابث و حيص ظفح هب کمک و یييملا نیب یاهدور اآ زا هنافصنم  هس
  اوهتلود  ناویم لماعت و یجراخ تسایس یاهرازبا نیرت هنیزه  ک و نیرتمهم زا یکی هک یساميپید تیوقت (7  وصخ
  یراوکمه (9روشک یسایس و یتینما عفانم ظفح یارب اآ یساميپید یانبم رب هدنزاس یاهینز هناچ و تارکاذم (7.تسا
   یوتینما و یوسایس ،یطیحم تسیز ،یداصتقا یاه یراکمه و تالماعت هب ندیسر تهج رد یزرمارف یاهاآ هزوح رد
   و اهتوسشن لیکوشت (0  یوييملا نیوب نی ناووق و تاقفاوت ،تادهاعم ساسا رب اهروشک زا کی ره یارب هباقح تیاير (0
    هوس هوب یبایتسد تهج ،تارف و هيجد یاه هناخدور تهج رد هیروس و هیکرت ،قاري ،ناریا نیبام هدنزاس یاه ینزیار
  هعوسوت ،   یوبوریال هلاوسم روب دوردنورا هضوح رد لمي و ارجا اب ماوت و یدج ترکاذم و تیریدم (5 اآ زا هنافصنم
-   یزاوسدس اوب هوطبار رد تالماعت و تارکاذم (2یداصتقا یاهیرادربهرهب نینچمه و یفرصم اآ نیمات و یزرواشک
  هوقطنم رد رگیزاب کی ناوني هب ناریا .(نآ یاهبیسآ زا یریگويج و ناریا هب اهدرگزیر دورو  وصخ رد هیکرت یاه
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  یرووحم تصرف ،یشلاچ ره ربارب رد و دریگ هرهب تصرف کی داجیا رد یدیدهت ره زا دیاب ناگیاسمه اب طابترا رد و
   درویگ هروهب یسایس طباور و یزرواشک هعسوت ،داصتقا ،تینما تهجرد هيیسو کی ناوني هب اآ زا و دنک نیزگیاج ار
 .دشابیم
 عبانم
     روب کیتیيپوردویه شوقن نیویبت ،3397 ، لووتب ،کهاب  نسحم ،ربجنر  رغصا یيي ،نشورروپ لیيامسا  دمحم ،یرابخا  لضفلاوبا ،یرابخا

   ،9  هراموش ،   وهدزاود لاوس ، یناوسنا یایفارغج رد ون یاهشرگن همانيصف ،(3747 یلا 0747 ) ناریا و ناتسناغفا یجراخ تسایس
277 

  .یيپاپ رشن ،دهشم ،ناریا اآ یساميپید هب یهاگن ،4397 ،همطاف ،یقوثو نیسحدمحم ،یدزی یيپاپ

 ناهج یهوژپ هدنیآ هسسوم ،(تارف و هيجد هضوح )نیرهنلانیب هقطنم رد یبآ عبانم رادیاپ تیریدم و اآ یساميپید ،3397 ،هبابر ،یداوج
 00 هرامش ،مالسا

 ،0  هراموش ،  نالوک یدروبهار یاهتسایس همانيصف ،ناگیاسمه لابق رد ناریا اآ یساميپید ،2397 ،دماح ،ارآتمکح  اضردمحم ،یریشهد
 475 صص .5 هرود

97 ،ماریاب ،یمیرک  لیيج ،دازداشلد  راشای ،یکذ  ،   سرا یزروم هوناخدور روب دیکات اب یزرم یاههناخور کیتیيپوردیه لیيحت و یسررب ،03
 .7 هرامش ،لوا لاس ،یتینما و یماظن یایفارغج همانيصف

 ، یوسایس یایفارغج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،قاري یا هقطنم طباور رب تارف و هيجد یاهدور کیتیيپوردیه ریثات ،7397 ، ساق ،روپنیرز
  .یزکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یناسنا مويي هدکشناد

 ی زویر  هومانرب همانيصف ،قاري روشک یسایس یتابثیب کیتیيپنوئي یاهدانیب ،3397 ،لیيامسا ،ناد تایب  نسحم ،ینیدباي  نسح ،یکيملادبي
 932-032 صص ،0 هرامش ، هن لاس ،یاهقطنم

 33-53 صص .9 هرود ،0 هرامش ،یناهج تسایس همانيصف ،یراکمه ات هيزانم زا ،اآ یساميپید ،9397 ،سابي دیس ،یچقاري

  .هجراخروما ترازو ،نارهت ،ليملانیب ماظن و یزرمارف یاهاآیساميپید ،0397 ،سابيدیس ،یچقاري

 هرود ،7 هرامش ،یيرنا قوقح تاعلاطم ،ناگیاسمه اب ناریا یزرم یاهاآ یاهدادرارق لیيحت یسررب ،5397 ،ابیرف ،هدیروآ  لالج ،یراطي
9.   949 

  شیاومه ، ،   ایوسآ اروغ اوونج کیتیيپوردیه هب هنایارگعقاو شرگن ،5397 ،اضردمحم ،یراکشریم  نسحم ،رورپناج  شرآ ،رهپسینابرق
 .نارهت یمزراوخ هاگشناد .ایسآ ارغ کیتیيپوردیه یاهتصرف و اآ یساميپید

 ،   هدزاوی لاوس ،ناریا اآ عبانم تاقیقحت ،اآ یساميپید رد تردق شقن ،3397 ،دوعسم ،یوسوم  تجح ،یدابآ نایم  ارهز هدیس ،یشیرق
 907   ،7 هرامش

  تاوعلاطم هدکشهوژپ ،نارهت ،ناریا یطیحمتسیز تینما ،اهدرکیور و اههتسیاب :یطیحمتسیز تینما موهفم حرط ،2397 ،دارم ،دارینایواک
 37-57  .یدربهار

     هونومن )نارویا رد اآ عباونم تیریدوم یسانشبیسآ و یواکاو ،3397 ،دوعسم ،یدیما ،هدیرف ،روپیييدمحم  نیسح ،یعیبر  نیشفا ،یقتم
 03   ،0 هرامش ، هن لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانيصف (ناجنز ناتسا :یشهوژپ

 دیکات اب هیکرت و قاري ،ناریا یاهروشک نیبامیف یا هقطنم ییارگمه یوگلا هئارا ،3397 ،داهرف ،هزمح  دمحم ،یرابخا  دیعس ،روپ یدمحم
 007   ،0 هرامش ، هدزای لاس ،یناسنا یایفارغج رد ون یاهشرگن همانيصف ،هقطنم یکیتیيپوئي راتخاس رب

   نومجنا همانيوصف ،  تاروف و هويجد هضوح کیتیيپوردیه ییاضف لیيحت ،7397 ،نایوپ ،روپنیسح  هرهاط ،روپئیازریم  اضردیمح ،یدمحم
 997-797 صص .09 ،هرامش ، هد لاس ،ناریا ییایفارغج
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 صص .9 هرامش ، هن لاس ،کیتیيپوئي همانيصف ،0407 لاس قفا رد اآ نارحب یایفارغج  ناریا کیتیيپوردیه ،7397 ،نیسح ،یشه یراتخم
70-90 

  .ااختنا رشن ،نارهت ،ییایفارغج یاهشهوژپ و یخیرات دانسا ساسا رب ،دوردنورا کیتیيپوردیه ،0397 ،دعسا ،یدهاز   هیضرم ،یيغوم

 ،  کویتیيپوئي همانيوصف ،تارف و هيجد زیربآ هضوح رد تسیز طیحم و تسایس ،اآ یگدینت  هرد ،3397 ، ظيا ،ینیما  تجح ،یدابآ نایم
 00   ،7 هرامش ، هدزناپ لاس

  اویفارغج هيجم ،(دنولا و ناوریس ،ااز هنومن ) ،روشک ارغ یاههضوح یکیتیيپوردیه یسررب ،3397 ،یيي ،روپدمحم  نسح دمحم ،یمان
 ..3 هرود ،07 هرامش ،یاهیحان هعسوت و

   توسایس همانيوصف ،   یزروم کرتوشم یاوهاآ فرصم ندرک هنیهب و قاري و ناریا کیتیيپوردیه ،2397 ،یيي ،یدیهش و ابیرف ،درفدنمورین
 597   .2 هرود ،7 هرامش ،یناهج
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