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 همدقم
 یهعماج یداصتقا و یتنوکس ،یتسیز یاهزاین زا یرایسب یهدننک نیمأت هک دوخ یساسا درکراک یهطساو هب اهاتسور
 ،یعامتجا فلتخم داعبا رد اهاتسور ییایوپ .دنرادروخرب یمئاد رییغت و ییایوپ یهصیصخ زا ،دنتسه ییاتسور
 ییاتسور یهعماج یاه هورگ و دارفا ییایوپ زا هصیصخ نیا .تسا هظحالم و یسررب لباق ییاضف و یدبلاک ،یداصتقا
 رد تامیمصت و هدافتسادروم یاضف هب نداد لکش و تیلاعف یاهدبلاک تخاس رد دوخ قیالع و اه شرگن لامعا یارب

 یشان اتسور یاضف و دبلاک هب نداد لکش رد دوخ تالیامت یهدننکدودحم لماوع اب ییورایور یارب اه نآ رییغت لاح
 ییایوپ و یمئاد تارییغت شریذپ هب مازلا بجوم یناسنا یهعماج یارب یمئاد رییغت و ییایوپ شریذپ نیاربانب .دوش یم
 ایوپ و یمئاد تارییغت نیرت مهم زا یکی .(Malekhosseini and Dargahi, 2011:160) تسا (نآ فلتخم داعبا رد) اتسور
 ،یدبلاک مسجت لکش نیرت کچوک و نیرتدرخ نکسم .دشاب یم نکسم فلتخم داعبا هب طوبرم اهاتسور نطب رد
 .(Tolon, 1995:56; Masaeli, 2009:28) دشاب یم ناسنا یگدنز یاضف نیرت یصوصخ و طیحم و ناسنا لباقتم یهطبار
 ولمم و یصوصخ ییاضف و هسردم ،راک تانایرج زا تحارتسا ناکم ،یگداوناخ یگدنز یارب یساسا یطیحم نکسم
 هب طونم نکسم شزرا نینچمه .تسا یگدنز کبس نامجرت و تلزنم یهناشن ناونع هب ،کیلبمس یاه شزرا زا
 لماع نیرت مهم ،دراوم زا یرایسب رد یفرط زا .(Schwartz, 2006) دشاب یم یساسا یاهزاین هب یسرتسد رد نآ تیعقوم
 دشاب یم نآ یرامعم و یطیحم طیارش ،نکسم ،هقطنم کی رد تنوکس زا درف یدنمتیاضر نازیم رد راذگریثأت

(Westaway, 2006:187). یناسنا یاهزاین هب ییوگخساپ و یدرکراک تیهام ظاحل هب ،ناریا ییاتسور نکاسم یرامعم، 
 یدبلاک تیوه اب بسانتم و نگمه یا هعومجم ،یمیلقا رصانع و تسیز طیحم و یدیلوت رصانع ،یمدرم یاه تیلاعف

 ،تیوه نیا .تسا اهاضف یدرکلمعدنچ شقن و اهدرکراک ،تاطابترا یهدنهد یلجت هک دهد یم لیکشت ار لحم صاخ
 رب هوالع ،اهاتسور رد نکسم ،لیلد نیمه هب ؛دریگ یم تأشن اهاتسور رد تسیز یهویش و تنوکس سفن زا
 و دریگ یم ربرد زین ار اتسور یدیلوت ماظن زا یا هقلح ،راوناخ میرح و تینما نیمأت ،تنوکس زاین هب ییوگخساپ
 وس کی زا ییاتسور ینوکسم یاهدحاو ،اتسار نیا رد .(Pourlmer, 2014:129) دروخ یم دنویپ نآ اب لباقتم یا هنوگ هب
 Zandieh and) دراد طابترا هداوناخ تشیعم یوگلا اب رگید یوس زا و تسا یعیبط طیحم طیارش و میلقا ریثأت تحت

Hesari, 2012:64). اب یمکحم و هطساوالب ،میقتسم یطابترا طوطخ یاراد یموب و ییاتسور نکاسم یرامعم نینچمه 
 ییادتبا و هداس رظن هب ،اهانب نیا یهیلوا یهعلاطم و یسررب رد .تسا اه نآ یهرمزور یگدنز اب و اه هدوت گنهرف
 یارب ار ناشتیفرظ و شوه یهمه هک دنا هدش هتخاس یمدرم طسوت اهانب نیا هک تسا نیا رما عقاو یلو ،دنسر یم
 Haji Ebrahim) دنا هدرک هدافتسا اه نآ نتخاس رد ناشدوخ نیب دوجوم طباور یمامت زا و دنا هتفرگ راک هب اه نآ نتخاس

Zargar, 2009:9). هب نانیشناتسور یسرتسد ،ییاتسور نکسم یسررب رد مهم ثحابم و داعبا زا یکی ،رضاح رصع رد 
 مدع هچنانچ .(Yuliastuti and Saraswati, 2014:33; Gkartzios and Scott, 2013: 348) دشاب یم تیفیکاب و مواقم نکسم
 یگدنز نوگانوگ یاه هبنج رب هتفای هعسوت و هعسوت لاحرد یاهروشک ییاتسور قطانم رد بسانم نکسم هب یسرتسد
 و (Gallent and Robinson 2011: 298) هتشاذگ ریثأت یاهاتسور تیوه و دبلاک نینچمه و ییاتسور یحاون رد اه ناسنا
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 یاهروشک ،ور نیا زا .(Gallent and Scott, 2019: 263) تسا هدش لیدبت اه تلود ینارگن و مهم ی هلئسم کی تروص هب
 .دنا هدوب تیفیکاب نکاسم ی هئارا و نیمأت یاتسار رد ییاه تسایس نیودت یپ رد (هعسوت لاحرد و هتفای هعسوت) فلتخم
  .دنا هتشاذگ اهاتسور نکسم و دبلاک رب یددعتم یفنم و تبثم تارثا هک ییاه تسایس و اه همانرب
 رد ییاتسور نکسم یزیر همانرب رب راذگریثأت یاه هفلؤم یبایزرا رضاح قیقحت زا فده ،عوضوم تیمها هب هجوت اب

 یکی ،ییاتسور هاگتنوکس 1391 نتشاد اب نالیگ ناتسا .دشاب یم اهنآ فعض و توق طاقن ییاسانش و لاسام ناتسرهش
 هلمجزا تیعمج ناکسا ماظن رد هدرتسگ تارییغت مغریلع هک دوش یم بوسحم ناریا رد ینیشناتسور مهم یاه ناتسا زا
-یرهش ماظن ی هدیچیپ مهرد ی هکبش و ،یرهش هب ییاتسور طاقن لیدبت شیازفا هبور دنور ،ینیشنرهش ناباتش دشر
 یرهش یاه هزوح زا جراخ یاه هاگتنوکس رد تیعمج ناکسا و ییاذغ داوم دیلوت یاه نوناک زا نانچمه ،ییاتسور
 یتیعمج اب 9392 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ساسا رب زین لاسام ناتسرهش .(Amar, 2013:61) تسا

 32531 ینعی نآ دصرد 59 زا شیب ،تیعمج دادعت نیا زا هک ،تسا هتفرگرارق نالیگ ناتسا برغ رد یرفن 32619
 یزیر همانرب تیمها نینچمه و لاسام ناتسرهش رد ینیشناتسور نازیم هب هجوت اب .دنشاب یم ییاتسور قطانم نکاس رفن
 .دشاب یم ریز یساسا لاؤس هب ییوگخساپ لابند هب رضاح قیقحت ،ناتسرهش نیا رد ییاتسور نکسم
 ناتسرهش یاهاتسور نکاسم رد ییاتسور نکسم یراذگ تسایس و یزیر همانرب رب راذگریثأت یاه هفلؤم نیرتمهم -
 ؟دنمادک لاسام
 رب راذگریثأت یاه هفلؤم یبایزرا دوجو نیا اب .تسا هتفرگ ماجنا یفلتخم تاعلاطم ییاتسور نکسم عوضوم یاتسار رد
 یسررب هب رضاح قیقحت رد هک دشاب یم یدیدج عوضوم هزوح کی رد ییاتسور نکسم یراذگ تسایس و یزیر همانرب
 یاتسار رد اه شهوژپ و تاعلاطم نیرتکیدزن هب همادا رد .تسا هدش هتخادرپ نالیگ/لاسام ناتسرهش یاهاتسور رد نآ
 رد یرورض یاه هفلؤم و اه صخاش یسررب هب یا هعلاطم رد ،Lotfi et al (3551) .ددرگ یم هراشا هعلاطم دروم عوضوم
 ی هلأسم هک تسا هدش نایب هعلاطم نیا رد .دنا هتخادرپ ناریا رد ییاتسور نکسم یراذگ تسایس و یزیر همانرب
 نازیر همانرب یاه هغدغد زا ییاتسور نانکاس یارب بولطم یوگلا و بسانم نکسم یراذگتسایس و یزیر همانرب
 هلأسم نیا ،روشک ییاتسور نکسم ی هعسوت و لوحت ریسم رد هتفرگ تروص یاه شالت مغریلع .تسا ییاتسور
 دنیآرف رد نکسم تیعضو زا یهاگآ مهم یاههار زا یکی .دراد رارق ییاتسور ی هعسوت یاه همانرب تیولوا رد نانچمه
 نکسم یفیک و یمک تیعضو رگنایب اه صخاش نیا .دشاب یم نکسم یاه صخاش زا هدافتسا ،ییاتسور یزیر همانرب
 و تخانش .تسا تدمدنلب قفا کی یارب رگید یوس زا نکسم یزیر همانرب یشخبدوبهب و وس کی زا ییاتسور
 یوگلا کی ی هئارا هب رجنم رما نیا و لوحتم ار روشک ییاتسور نکسم ،تدمدنلب رد نکسم یاه صخاش یریگراک هب
 یسررب هب یشهوژپ رد ،Banski and Wesołowska (5251) .دش دهاوخ ییاتسور نکسم ی هتفای هعسوت و بسانم
 لقنو لمح یلصا نایرش هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب و هتخادرپ ناتسهل نیبول ییاتسور قطانم رد نکسم دیدج یاهوگلا
 ییوگلا اب دیدج نکاسم رثکا و دوش یم بوسحم دیدج نکاسم تخاس رد لماع نیرت یلصا ناونع هب ریخا یاه لاس رد
 یا هعلاطم رد ،Donovana and Gkartzios (2251) .دنا هدیدرگ ثادحا نایرش نیا یلاوح رد نکاسم ریاس زا توافتم
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 یرارقرب یارب دیدج یتصرف دناوت یم یروحم موب موهفم هک دنا هدرک نایب ییاتسور نکسم یزیر همانرب ناونع تحت
 یسانش ییابیز نیب طابترا ،هنیمز نیا رد .دهد هئارا نکسم یهعسوت دروم رد کرتشم لمع و گنهرف ،شنیب نیب طابترا

 رد ،Alinaghipour and Pourramezan (2251) .دشاب یم رظندم تموکح شقن نینچمه و یموب تاناکما ،یتنس
 ناتسرهش یزکرم شخب رد ییاتسور یاه هاگتنوکس یدبلاک ی هعسوت رب یداه  حرط یارجا تارثا یبایزرا هب یشهوژپ
 ی هوحن رب تراظن رد یداه  یاه حرط یراذگرثا نیرتشیب هک دهد یم ناشن شهوژپ یاه هتفای .دنا هتخادرپ تشر
 رباعم رد رورم و روبع لیهست رب سپس و (نکسم ریغتم) ییاتسور نکاسم یزاس مواقم و یزاسهب و زاسو تخاس
 اهنت و هدشن لصاح ینادنچ قیفوت یضارا یربراک و طیحم تشادهب ،اهریغتم ریاس رد و هدوب (رباعم ریغتم) ییاتسور
 Guanghui et al .دوش یم هدید تامدخ بسانم یبای ناکم و عیزوت ی هوحن و هلابز یروآ عمج رد یبولطم درکلمع
 یتعنص فلتخم لحارم هک نیچ یهقطنم راهچ رد ییاتسور نکسم نیمز یدرکلمع لماکت یشهوژپ رد ،(6251)
 حطس هک یقطانم دهد یم ناشن شهوژپ نیا جیاتن .دنا هداد رارق هعلاطمدروم ،دنا هدرک یط توافتم تروص هب ار ندش
 بسانم ای بولطم یاه ناکم یاراد هک یقطانم هژیو هب) دنشاب یم اراد ار یعامتجا_یداصتقا یهعسوت زا یرتالاب
 نیا نینچمه .دشاب ییاتسور نکسم نیمز درکلمع رد رییغت زا یشان دناوت یم هدمآ دیدپ لماکت ،(دنتسه یرگشدرگ
 راتخاس یدرکلمع لوحت دنور لیلحتو هیزجت اب ناوت یم ار نیمز زا هدافتسا یاهدرادناتسا هک دنک یم نایب شهوژپ
 ی هعلاطم رد ،Gallent et al (3251) .داد هئارا ار ییاتسور نکسم یاه یحارط یهدنیآ و داجیا ییاتسور نکسم نیمز
 رد .دنا هتخادرپ ییاتسور قطانم رد یضارا یربراک یزیر همانرب قیرط زا یلحم نکسم یاه تیولوا ییاسانش هب دوخ
 ببس ییاتسور قطانم رد هدرتسگ تارییغت داجیا هب نارذگ هیامرس زا یشان یاهراشف هک تسا هدش هراشا هعلاطم نیا
 قطانم رد نارذگ هیامرس تیدودحم ی هئارا هب یریگ میمصت یاه هزوح رد تسا یرورض ،نیاربانب .تسا هدیدرگ
 تلود نینچمه و دوش هجوت دوش یم راشقا ی همه بولطم نکسم زا یرادروخرب رد یرباربان بجوم هک ییاتسور
 رد ،Sartipypour et al (3251) .دریگب هدهع رب ار ییاتسور نکاسم یزاس مواقم و یزاسون رد رگ لیهست شقن ناونع
 و بولطم نکسم یاه صخاش رظنم زا ییاتسور نکسم یزاسون و یزاسهب ی هژیو حرط یبایزرا هب دوخ شهوژپ
 و یتیعمج تابث فادها هب یبای تسد رد همانرب یبسن تیقفوم رگ ناشن ،شهوژپ جیاتن .دنا هتخادرپ ییاتسور رادیاپ
 یتافارحنا اب دیدج یاهدحاو زا ینهذ یدنمتیاضر و  یتسیز هب و تالیهست تخادرپ رد یدنم هفرص ،هعسوت یرادیاپ

 رد زین و نایضاقتم زاین اب قابطنا و  ییوگ خساپ رایعم ی هنیمز رد همانرب یلو .تسا هدوب بختنم یاهرایعم زا یئزج
  یحارط نوچ مه ییاه تسایس زین تیاهن رد .تسا هدوب هجاوم ییاه یزاس مهان اب ،ینمیا و  تمواقم رایعم صوصخ
 هب ییوگ خساپ یاتسار رد هدش نییعت شیپ زا یاه حرط یناسرزور هب و فطعنم یاه هشقن ی هئارا ،روحم تکراشم
 رب تراظن دیدشت ،ییاتسور یلحم تاعامتجا یزاسدنمناوت درکیور هب یشخب تیولوا و یتشیعم و  یتسیز یاهزاین
 .تسا هدش داهنشیپ هژیو  حرط  یاهراکوزاس و دنس ءاقترا روظنم هب ارجا زا سپ یا هشقن  تارییغت و نارظان
 تیهام رظن زا و یدربراک فده رظن زا هک هدوب یفیک-یمک درکیور اب هتخیمآ رضاح شهوژپ رد قیقحت شور
 داینب رد ییاتسور نکسم ی هزوح ناسانشراک و نالوئسم لماش قیقحت یرامآ ی هعماج .دشاب یم یلیلحت -یفیصوت
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 رفن 919 دادعت نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هنومن مجح هک ،تسا هدوب نالیگ/لاسام ناتسرهش یمالسا بالقنا نکسم
 و هیزجت روظنم هب .تسا هتفای لیلقت رفن 529 دادعت هب نارکوک ی هدش حالصا لومرف زا هدافتسا اب و هدمآ تسد هب
 رد .تسا هدش هدافتسا Smart-pls رازفا مرن رد یئزج تاعبرم لقادح شور زا یمک شخب رد قیقحت تاعالطا لیلحت

 یوریپ (قیقحت نیا رد هدش هدافتسا لدم) یئزج تاعبرم لقادح شور صاخ دعاوق زا هنومن مجح نییعت صوصخ
 یا هظحالم لباق روط هب یئزج تاعبرم لقادح شور یزاس لدم رد زاین دروم ی هنومن مجح هک یا هنوگ هب ،تسا هدش
 باختنا دعاوق نیرتدیدج زا یکی هک شور نیا رد .تسا سنایراوک رب ینتبم یراتخاس تالداعم شور زا رتکچوک
 دادعت ربارب :دشاب دراوم نیا زا رتگرزب ای ربارب دیاب هنومن مجح هک دنک یم داهنشیپ ار یدعاوق دراد ار هنومن مجح
 یراتخاس یاهریسم دادعت نیرتشیب ربارب هد ؛تسا یبیکرت یاه فرعم دادعت نیرتشیب یاراد هک یا هزاس یاه صخاش
 یفیک شخب رد نینچمه .(Taherizadeh, 2015:23) دوش یم متخ یلخاد یریسم لدم رد صاخ ی هزاس کی هب هک
 و یزیر همانرب تارثا لیلحت هب اتسور نیا نکاسم یسررب و لاسام ناتسرهش یاهاتسور هب هعجارم اب قیقحت

 اتسور هس ناتسرهش نیا دایز دادعت هب هجوت اب هک تسا رکذ لباق .تسا هدش هتخادرپ ییاتسور نکسم یراذگ تسایس
 باختنا هعلاطم دروم هنومن ناونع هب (هناخرد) یا هگلج و (هیکرم) یا هیاپهوک ،(ءاملاش) یناتسهوک فلتخم یاهوگلا اب
 هرامش لودج حرش هب یئزج تاعبرم لقادح لدم و یمک شخب رد یبایزرا دروم یاه صخاش و اه هفلؤم .دنا هدیدرگ
 .دشاب یم 2

 ییاتسور نکسم یراذگ تسایس و یزیر همانرب رب راذگریثأت یاه هفلؤم :(1) لودج
 اه هیوگ یلصا یاه هفلؤم

 (Economical) یداصتقا
 یاهدحاو تخاس ی هرود لوط ،E3 ینوکسم یانب رتم کی ثادحا تمیق طسوتم ،E2 راوناخ دمآرد هب نکسم تمیق طسوتم ،E1 نکسم تمیق طسوتم
 .E5 نانیشناتسور مک دمآرد و تیمورحم ،E4 ینوکسم

 (quantitative) یمک
 رد راوناخ و رفن مکارت ،Q4 یا هزاس ماود ،Q3 حلاصم ماود ،Q2 یتشیعم و یتسیز یاهاضف تحاسم ،Q1 ینوکسم دحاو یانبریز حطس و نیمز تحاسم
 .Q7 ینوکسم دحاو رد قاتا مکارت ،Q6 ینوکسم دحاو یتاقبط مکارت ،Q5 ینوکسم دحاو

 (Quality) یفیک
 داجیا ،Qu4 یگنهرف یاه شزرا ساکعنا ،Qu3 هقطنم یتنس و نهک یوگلا هب هجوت ،Qu2 یعیبط ی هیهت تیعضو ،Qu1 نآ ییاضف طباور و نکسم نالپ
 .Qu5 یعامتجا یگتسبمه

 تالیهست-یتخاسریز
(Infrastructure-

Facilities) 

 و زاگ ،بآ ،قرب نوچمه یتالیهست زا یرادروخرب ،IF2 بالضاف عفد و یتشادهب تاناکما زا یرادروخرب ،IF1 یتامدخ-یشیاسآ تاناکما زا یرادروخرب
 .IF3 نفلت

 یمیلقا-یطیحم
(Environmental-

climatic) 
 .EC4 فرب و ناراب شراب ،EC3 باتفآ شبات ،EC2 تبوطر و امد ،EC1 یسانش نیمز لکش

Source: Documentary studies of authors, 2020. 

  یرظن ینابم
 یراذگریثأت تدش .دنریذپ یم ریثأت زین یطیحم لماوع زا هعماج دارفا میقتسم تلاخد رب هوالع اهاتسور یدبلاک تفاب
 و دبلاک یدنب لکش رب ار دوخ تاریثأت هراومه یلو دبای یم شهاک یناسنا یاه ییاناوت یهطساو هب هاگ لماوع نیا

 اب طبترم لماوع یلک هورگ ود ریثأت تحت اهاتسور یدبلاک تایصوصخ نیاربانب .دنک یم ظفح اتسور ییاضف نامزاس
 رب ینتبم دنیارف ود یط ار دوخ یهعسوت و لماکت اهاتسور ،اتسار نیا رد .دریگ یم لکش ناسنا و تعیبط ای طیحم

 ساسا رب اهاتسور ،تسخن لکش رد .دننک یم لابند هدش هدیشیدنا شیپ زا یزیر همانرب و کیناگرا ای یعیبط تکرح
-هرود رد هچنآ هیبش یا همانرب هچرگ لکش نیا رد .دنبای یم لماکت و دنریگ یم لکش یناسنا و یعیبط لماوع نیب لماعت



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 179

 ،یعمج درخ و هبرجت ساسا رب اه ناسنا یلو درادن دوجو ،دوش یم کرد ییاتسور یزیر همانرب تایبدا رد رصاعم ی
 ساسا رب اهاتسور یلماکت تکرح لباقم رد .دنهد یم لکش ،دزاس نیمأت ار اه نآ یاهزاین هک یا هنوگ هب ار اهاتسور
 ،یزیر همانرب رب ینتبم یوگلا رد .تسا یعیبط لماکت یوگلا اب یساسا ییاه توافت یاراد ،هنایارگرادتقا یزیر همانرب
 و طیارش یرگن عماج ،اهزاین نیمأت یارب ییاضف بولطم تایمک تیاعر ،اهزاین تخانش رب ینتبم اهاتسور هعسوت
 اهاتسور یاهزاین نیمأت هب دناوت یم هچرگ تایمک نیا زا هدافتسا .دوش یم ماجنا اهاتسور یهدنیآ هب شرگن و اهزاین
 اهاتسور یطیحم تسیز بولطم طیارش و ناییاتسور یعامتجا لیامت و تساوخ لباقم هطقن رد هاگ یلو دیامن کمک
 زا ار نآ هک ییاتسور نکسم ی هصخشم نیرتمهم ،یفرط زا .(Malekhosseini and Dargahi, 2011:160) دریگ یم رارق
 هب ییوگخساپ نمض نکسم اهاتسور رد .تسا یتشیعم و یتسیز درکلمع اب یگنهامه ،دزاسیم زیامتم یرهش نکسم
 ،دوشیم دیلوت هناخ لخاد ناییاتسور یتشیعم یاهزاین زا یهجوت لباق شخب و دراد زین یدیلوت درکراک ،تنوکس زاین
 هب ییاتسور نکاسم ،نینچمه .(Boshagh et al, 2014:132) دریگیم ربرد زین ار اتسور یدیلوت ماظن زا یاهقلح نیاربانب
 هدوب ییالاب عونت یاراد ییاتسور یاهراوناخ یداصتقا حطس و توافتم ییایفارغج تیعقوم ،یگنهرف عونت دوجو تلع
 ,Yang et al, 2010:36 Alnsour and Meaton) دشابیم رثؤم نآ نانکاس یگدنز و نکسم تیفیک رب عونت نیا هک

 فیعضت ای و تیوقت هک دنراد رارق رگیدکی اب لخادت رد یدیلوت و یتسیز یاهشقن ییاتسور نکاسم رد .(2014:66
 هب ار ییاتسور نکاسم درکراک رد شاشتغا و یناماسبان ،سکعرب ای و ییایوپ ی هنیمز دناوتیم اهشقن نیا زا کی ره
 ,Ghasemi Ardahae and Rostamalizadeh) دزاس نوگرگد ار ناییاتسور تشیعم ی هویش و یگدنز عون و هدروآ لابند

 و یعامتجا ،یداصتقا ی هعسوت رد هک یاهدننک نییعت شقن و اهاتسور تّجیمها هب هّججوت اب زین یلک روط هب .(2012:76
 تّجیمها هنیمز نیا رد دوجوم تالکشم ندومن فرطرب و ییاتسور بسانم نکسم نیمأت دنیامنیم افیا یّللم تینما

 ،ییاتسور نکسم شخب رد بسانم یاه یحارط و اه همانرب یهئارا روظنم هب .(Rezvani, 2011:145) دباییم یصاخ
 .(Leng, 2012:69) دشاب یم ریذپان بانتجا یترورض هقطنم ره یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم طیارش زا یهاگآ
 زا دیلقت و ییاتسور نکسم یزیر همانرب رد اه حرط تخاونکی یارجا ،هقطنم ره فلتخم طیارش زا یهاگآ مدع
 .ددرگ یم اهاتسور یدبلاک یتیوه یب هلمجزا یددعتم یفنم تارثا بجوم ،یرهش نکاسم یاهوگلا
 هعلاطم دروم ی هدودحم یفرعم
 ناتسرهش هب لامش تمس زا و هدش عقاو نالیگ ناتسا یبرغ لامش رد عبرمرتمولیک 996 تحاسم اب لاسام ناتسرهش
 دودحم لیبدرا ناتسا زا لاخلخ ناتسرهش هب برغ زا و ارس هعموص ناتسرهش هب قرش و بونج زا و رهشناوضر
 ضرع 39° 31 ات 39° 92 و یقرش لوط 32° 92 ات 12° 92 نیب ییایفارغج تیعقوم رظن زا لاسام ناتسرهش .دوش یم
 یدابآ 13 و ناتسهد 2 ،یرهش ی هطقن 1 ،شخب 1 یاراد لاسام ،یسایس-یرادا تامیسقت قبط .تسا عقاو یلامش
 نیشن خیش و نمردناش ناتسهد 1 زا نمردناش شخب و یزکرم و هموح ناتسهد 1 زا یزکرم شخب .دشاب یم
 شخب زکرم هعمج رازاب رهش و دراد رارق یزکرم شخب رد ناتسرهش زکرم ناونع هب لاسام رهش .تسا هدش لیکشت

 رد .دشاب یم هنکس زا یلاخ اتسور 12 و هنکس یاراد اتسور 61 ناتسرهش نیا یاتسور 13 دادعت زا .دشاب یم نمردناش
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 یا هگلج و (هیکرم) یا هیاپهوک ،(ءاملاش) یناتسهوک یوگلا هس زا لاسام ناتسرهش یسرربدروم یاهاتسور قیقحت نیا
 یاتسور و تیعمج رفن 5993 هیکرم یاتسور ،تیعمج رفن 119 یاراد ءاملاش یاتسور .دنا هدش باختنا (هناخرد)
 .دشاب یم تیعمج رفن 2691 هناخرد

 
 هعلاطمدروم یاهاتسور ییایفارغج تیعقوم :(1) لکش

Source: Authors, 2020. 

 قیقحت یاه هتفای

 لاسام ناتسرهش رد ییاتسور نکسم یراذگ تسایس و یزیر همانرب رب راذگریثأت یاه هفلؤم یبایزرا

 یریگ هزادنا یاه لدم ییاور و ییایاپ نومزآ (فلا
 اهریغتم ییایاپ یسررب یارب یتنس بیرض .دوش هبساحم اهریغتم ییایاپ دیاب (PLS) یئزج تاعبرم لقادح شور رد

 یراتخاس تالداعم زا هک یتاقیقحت رد ،تسا هناریگتخس یمک بیرض نیا نوچ اما .تسا خابنورک یافلآ بیرض
 بیرض مادک زا هک درادن یتوافت .دومن هدافتسا زین یبیکرت بیرض زا ناوتیم ،دننکیم هدافتسا سنایراو رب ینتبم
 بیرض ود ره قیقحت نیا رد .تسا 3/5 لقادح بیرض ود نیا یارب لوبق لباق رادقم تروص ره رد دوشیم هدافتسا
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم اهریغتم ییایاپ یسررب یارب یبیکرت بیرض و خابنورک یافلآ

 یریگ هزادنا یاه لدم ییایاپ نومزآ رد PLS متیروگلا یجورخ :(2) لودج
 خابنورک یافلآ یبیکرت بیرض  

E 129123/5 619351/5 
Q 359113/5 329223/5 

Qu 221393/5 392293/5 
IF 669293/5 312913/5 

FC 191133/5 231193/5 
Source: Research findings, 2020. 
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 زا رتالاب اهریغتم یمامت یارب یبیکرت بیرض و خابنورک یافلآ ریداقم تسا صخشم 1 هرامش لودج رد هک روطنامه
  .تسا اهریغتم بسانم ییایاپ ینعم هب هک تسا 3/5

 
 .Source: Research findings, 2020  (یلماع راب) یریگ هزادنا یاه لدم ییایاپ نومزآ :(2) لکش

 3/5 یلقادح رادقم زا رتالاب یلماع راب یاراد اههفلؤم یمامت ،تسا هدهاشم لباق 1 هرامش لکش رد هک روط نامه
 دیاب یئزج تاعبرم لقادح یاهلدم رد ییاور یبایزرا یارب نینچمه .تسا اههفلؤم بسانم ییایاپ رگنایب هک دنتسه
 سنایراو طسوتم زا یئزج تاعبرم لقادح شور رد .داد رارق هبساحم دروم ار یقارتفا ییاور مه و ارگمه ییاور مه
 یارب بسانم یارگمه ییاور یارب یلقادح رادقم .دوشیم هدافتسا ارگمه ییاور هبساحم یارب (AVE) هدش جارختسا
 سنایراو طسوتم رذج زا دیاب اههفلؤم یقارتفا ییاور یسررب یارب نینچمه .(9 هرامش لودج) تسا 9/5 ریغتم ره
 شور هب ریغتم ره یارب هدش جارختسا سنایراو طسوتم رذج ی هبساحم .دومن هدافتسا ریغتم ره یارب هدش جارختسا
  .دشاب رتشیب اهریغتم ریاس اب ریغتم نآ یگتسبمه بیرض زا دیاب هدمآ تسد هب رذج و (9 هرامش لودج) دشاب یم یتسد

 هدش جارختسا سنایراو طسوتم رذج و (هدش جارختسا سنایراو طسوتم) اهریغتم ییارگمه ییاور :(3) لودج
  AEV رذج AEV 

E 236923/5 533221/5 
Q 129326/5 269251/5 

Qu 362113/5 113321/5 
IF 991196/5 119221/5 

FC 612239/5 313993/5 
Source: Research findings, 2020. 

 و 555/2 نیب قیقحت نیا یلصا یاهریغتم یارب هدش جارختسا سنایراو طسوتم رادقم دهدیم ناشن 9 هرامش لودج
 رد نینچمه .تسا اهریغتم بسانم ییارگمه ییاور رگناشن هک تسا رتشیب 9/5 یلقادح رادقم زا هک تسا 239/5
 اب (راکشآ ریغتم) هیوگ ره یلماع راب ،دوش یم دای مه اهریغتم یعطاقت ییاور ناونع هب هک اهریغتم یقارتفا ییاور یسررب

 نیا رد اه یجورخ .دشاب رگید ی هزاس رب هیوگ نآ یلماع راب زا رتشیب 2/5 لقادح یتسیاب ،(ناهنپ ریغتم) دوخ ی هزاس
 راب زا رتشیب 2/5 لقادح ،(ناهنپ ریغتم) دوخ ی هزاس اب (راکشآ ریغتم) هیوگ ره یلماع راب هک داد ناشن صوصخ
 .تسا رگید ی هزاس رب هیوگ نآ یلماع
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 جارختسا سنایراو طسوتم رذج و هزاس/ناهنپ یاهریغتم یگتسبمه سیرتام زا ،یقارتفا ییاور یسررب تهج ًااتیاهن
 نیا رد ،دوش یم سیرتام رطق دادعا نیذگیاج (2 لودج) هدمآ تسد هب رذج سیرتام نیا رد .دوشیم هدافتسا هدش
 .دشاب هزاس اب هزاس یگتسبمه زا رتشیب رذج دادعا دیاب سیرتام

 هدش جارختسا سنایراو طسوتم رذج و یگتسبمه سیرتام :(4) لودج
  E Q Qu IF FC 

E 63/5     
Q 92/5 21/5    

Qu 21/5 15/5- 91/5   
IF 29/5 32/5 99/5 53/5  

FC 99/5 25/5 12/5 11/5 23/5 
Source: Research findings, 2020. 

 اه هزاس یمامت یارب هدش جارختسا سنایراو طسوتم رذج رادقم ،تسا هدهاشم لباق 2 هرامش لودج رد هک روط نامه
 اه هزاس بسانم یقارتفا ییاور ی هدنهد ناشن هک تسا رتشیب اه هزاس ریاس اب نآ یگتسبمه بیرض زا (ناهنپ یاهریغتم)
 .دشاب یم (ناهنپ یاهریغتم)

  یراتخاس لدم نومزآ (ب
 لدم کی .دریگ یم رارق هجوت دروم هتسباو و نونکم یاهریغتم نیب طباور نآ رد هک تسا یلدم یراتخاس لدم
 یراتخاس لدم نومزآ رد ؛دوش یم لیکشت یراتخاس لدم کی طقف و یریگ هزادنا لدم نیدنچ زا یراتخاس تالداعم
 :مینک یم یسررب ار ریز یاهرایعم
 ؛از نورد نونکم یاهریغتم (R2) نییعت بیرض صخاش •

 .نآ یرادانعم و (اتب) ریسم بیارض •

 ریغتم یراذگرثا) دریگیم رارق یسررب دروم اههیضرف هب طوبرم یاهریسم ی هدشدرادناتسا بیارض قیقحت زا شخب نیا رد
 .دومن هدافتسا سالایپ متیروگلا زا دیاب اهریغتم نیب ریسم درادناتسا بیارض ی هبساحم یارب .(هتسباو ریغتم رب لقتسم

 هتسباو ریغتم تارییغت زا دصرد نازیم نیا لقتسم ریغتم هک دهدیم ناشن هتسباو و لقتسم ریغتم نیب هدشدرادناتسا بیارض
 .دهدیم ناشن ار اههیضرف زا کی ره هب طوبرم یاهریسم هدش درادناتسا بیارض 9 هرامش لکش .دنکیم نییبت ار

 
 .Source: Research findings, 2020  (هدش درادناتسا بیارض) هتسباو یاه/ریغتم یور رب لقتسم یاه/ریغتم یراذگرثا :(3) لکش
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 رد ییاتسور نکسم یاه یزیر همانرب ریثأت ،قیقحت یعرف ریغتم 21 و یلصا ریغتم 9 هک دهدیم ناشن 9 هرامش لکش
 رگید هب طوبرم سنایراو زا دصرد 335/5 رظن هب) دننکیم نییبت دصرد 953/5 ار هعلاطم دروم ییاتسور نکاسم
 دروم یاه هفلؤم نیب رد یراذگرثا نیرتشیب نینچمه .(تسا هتفرگن رارق یسررب دروم قیقحت نیا رد هک دشاب اهریغتم
-یتخاسریز و یمک ،یداصتقا یاه هفلؤم هب طوبرم لاسام یاهاتسور نکاسم رب ییاتسور نکسم یزیر همانرب یسررب
  .دشاب یم 196/5 و 221/5 ،691/5 زایتما اب بیترت هب تالیهست
 یاه/ریغتم یراذگرثا ندوب راد ینعم ینعی اهریغتم نیب طباور یراد ینعم یسررب تهج سا لا یپ لدم رد نینچمه
 رادقم هک یا هنوگ هب .دوش یم هدافتسا لدم یجورخ زا هدمآ تسد هب ی هرامآ رادقم زا هتسباو یاه/ریغتم رب لقتسم
 رد یراد ینعم یارب 19/1 زا رتگرزب ی هرامآ رادقم و دصرد 93 حطس رد یراد ینعم یارب 63/2 زا رتگرزب ی هرامآ
 .(2 هرامش لکش) دشاب یم لوبق دروم نانیمطا دصرد 33 حطس

 
 .Source: Research findings, 2020  یراتخاس لدم نومزآ :(4) لکش

 نکسم یزیر همانرب ریغتم رب اهنآ یراذگرثا هک یریغتم 21 زا هک دهدیم ناشن اهریغتم یارب قیقحت لدم رد هرامآ رادقم
 حطس رد و هدوب 19/1 زا یرتالاب ی هرامآ شزرا یاراد ریغتم 32 ،هتفرگ رارق یسررب دروم لاسام ناتسرهش ییاتسور
 یاراد یفیک صخاش هب طوبرم ریغتم 9 نینچمه .دشاب یم راد ینعم یسررب دروم یاهریغتم ی هطبار دصرد 33 نانیمطا
 جیاتن هب طوبرم هک 2 هرامش لکش و 9 لودج رد .ددرگ یمن هدهاشم یرادانعم ی هطبار و هدوب 63/2 زا رتمک یشزرا
 هتسباو ریغتم رب لقتسم ریغتم یراذگرثا ی هرامآ رادقم عقاو رد و اهریغتم ی هرامآ رادقم تسا مهم هک هچنآ ،تسا لدم
 ی هرامآ رادقم هک یطباور و دنوشیم دییأت ،دشاب 63/2 زا رتگرزب هدمآ تسد هب ی هرامآ رادقم نآ رد هک یطباور .تسا
 .دنوشیمن عقاو دییأت دروم دشاب 63/2 زا رتمک اهنآ

 (یت ریداقم ،رایعم فارحنا ،نیگنایم ریسم بیارض) یراتخاس لدم نومزآ :(5) لودج
  ریسم بیارض رایعم فارحنا یت ی هرامآ نومزآ جیاتن
 E->RHP 321691/5 992395/5 112239/22 دییأت
 Q->RHP 932221/5 129395/5 219929/3 دییأت
 Qu->RHP 292619/5 221565/5 993222/2 در
 IF->RHP 139196/5 331225/5 219292/3 دییأت
 FC->RHP 639356/5 562125/5 339932/6 دییأت

Source: Research findings, 2020. 
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 یراتخاس و یریگ هزادنا یاه لدم تیفیک نومزآ (ج
 رابتعا شجنس روظنم هب هک تسا نآ تیفیک یسررب نومزآ ،یساکعنا یریگ هزادنا لدم یبایزرا یاه نومزآ زا رگید یکی
 ،دشاب تبثم ،تسا 9 لکش هب طوبرم CV,com نامه عقاو رد هک SSE/SSO-1 رادقم هچنانچ .دوش یم هدافتسا کارتشا
 ریذپ هدهاشم یاهریغتم ینیب شیپ رد ار ریسم لدم ییاناوت عقاورد صخاش نیا .تسا بسانم یریگ هزادنا رازبا تیفیک
 ناشن ار یراتخاس و یریگ هزادنا یاه لدم تیفیک نومزآ 9 هرامش لکش .دجنس یم ناشرظانتم ناهنپ ریغتم قیرط زا
  .دهد یم

 
 .Source: Research findings, 2020  یراتخاس و یریگ هزادنا یاه لدم تیفیک نومزآ :(5) لکش

 ناشن ار یتبثم ریداقم و تسا هدش هئارا 6 هرامش لودج و 9 هرامش لکش رد هک PLS متیروگلا یجورخ هجوت اب
 تیفیک زا یریگ هزادنا لدم هجیتن رد .دنشاب یم لوبق لباق ییالاب دح رد هدش هبساحم ریداقم هک تفگ ناوت یم ،دنهد یم

 .تساراد ار ینیب شیپ ییاناوت لدم و هدوب رادروخرب یبوخ
 یراتخاس و یریگ هزادنا یاه لدم تیفیک نومزآ یجورخ :(6) لودج

1-SSE/SSO اه هفلؤم 
339921/5 E 

622235/5 Q 

919192/5 Qu 

292532/5 IF 

669352/5 FC 

Source: Research findings, 2020. 

 یئزج تاعبرم لقادح درکیور اب یراتخاس نومزآ یلک لدم (د
 لدم ود ره صخاش نیا .تسا هدش داهنشیپ 2شزارب ییوکین مان هب یصخاش ،یئزج تاعبرم لقادح یزاس لدم رد
 نیا .دور یم راک هب لدم یلک درکلمع شجنس یارب یرایعم ناونع هب و دهد یم رارق رظندم ار یراتخاس و یریگ هزادنا

 :دوش یم هبساحم یکارتشا ریداقم طسوتم و R2 نیگنایم تروص هب صخاش

 Gof=√𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝚤𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  × 𝑅2̅̅̅̅  

                                                           
1. GOF 
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 ،فیعض ریداقم ناونع هب بیترت هب ار 69/5 و 91/5 ،25/5 رادقم هس و هدوب کی و رفص نیب صخاش نیا دودح
 299/5 اب ربارب R2 نیگنایم و 363/5 لدم نیا یکارتشا ریداقم طسوتم .دنا هدومن یفرعم GOF یارب یوق و طسوتم
 .دراد تیاکح لدم یلک تیبولطم زا هک تسا هدمآ تسد هب 119/5 رادقم لدم نیا GOF صخاش ًااتیاهن ،تسا
 لاسام ناتسرهش رد ییاتسور نکسم یراذگ تسایس و یزیر همانرب تارثا یفیک لیلحت
 هک درک ناونع ناوت یم اهنآ نانکاس زا هبحاصم و هعلاطم دروم یاهاتسور زا ینادیم تادهاشم ساسا رب

 هباشت ثعاب ،نکاسم یزاس مواقم و یزاسون یاتسار رد هدشاطعا تارابتعا و اه حرط یانبم رب دیدج یاهزاسو تخاس
 قلعت سح شهاک نینچمه و اهاتسور یتیوه یب ،یرهش قطانم اب هعلاطم دروم یاهاتسور نکاسم ی هزادنازا شیب
 یارب ییاتسور نکسم یاهوگلا ی هئارا و ارگزکرمت یاه تسایس زا یشان رما نیا .تسا هدیدرگ نانیشناتسور رد یناکم
 رد هک دشاب یم هقطنم ره یداصتقا و یعامتجا-یگنهرف ،ییایفارغج-یطیحم یاه یگژیو هب هجوت نودب قطانم یمامت

 .تسا هدیدرگ یا هقطنم و یا هنیمزریغ تیوه تمس هب دیدج یاهانب نتفای قوس ثعاب بجوم لاسام ناتسرهش
 ناشن ناتسرهش نیا رد (یا هگلج و یا هیاپهوک ،یناتسهوک) اهاتسور فلتخم یوگلا هس نکاسم یسررب هچنانچ
 و اه همانرب رد هک دراد فلتخم داعبا رد یئزج و قیقد یزیر همانرب هب زاین ییاتسور نکسم یوگلا ی هئارا هک دهد یم
 هب زاین الاب تبوطر هب هجوت اب یا هگلج قطانم رد لاثم ناونع هب .دوش یمن هدید اهرایعم نیا دوجوم یاه تسایس
 هک یلاحرد ؛دشاب یم مک یاهوشزاب هب زاین مک تبوطر و اوه یدرس هب هجوت اب یناتسهوک قطانم رد و دایز یاهوشزاب

  .دشاب یم ناسکی فلتخم یاهوگلا رد دیدج نکاسم بلاغ لکش
 یاه یراجنهان یعون یاراد هتشذگ و یتنس یوگلا اب سایق رد ییاتسور نکسم زاسو تخاس دیدج یوگلا یفرط زا
 نکاسم ی هناگدنچ درکراک رد لوحت و رییغت ی هنیمز یدبلاک یاهیراجنهان لوا ی هلهو رد .تسا یدبلاک و یکیزیف
 دشر یاه هنیمز رد لالتخا بجوم یعون هب زین دوخ نیا هک دراد لابند هب ار یدرکراک کت هب شیارگ و ییاتسور
 یاه تیلاعف یخرب ندیچرب و یرادماد شخب هب یلام تامدص ،یزرواشک یاهتیلاعف ماجنا دننام راوناخ یداصتقا
 یاراد ًاارثکا هک (هناخرد یاتسور) یا هگلج قطانم رد .تسا هدش رجنم ار یتسد عیانص دننامه یتعنص و یداصتقا

 .تسا شریذپ لباق یدودح ات قوف یوگلا دشاب یم تنوکس لحم زا هلصاف اب راک لحم و دنشاب یم یزرواشک لغش
 و یتسیز یاضف یزاسادج ،دشاب یم اه تیلاعف نیرت مهم زا یکی یتسد عیانص هک (ءاملاش) یناتسهوک یاهاتسور رد اما
 .دشاب یمن نانکاس لوبق دروم یتشیعم
 یگنهرف تالماعت و اهراتفر رب مکاح دنور رد للخ داجیا رگید ترابع هب ای یگنهرف-یعامتجا یاضف یگدننز مهرب
بیسآ رگید زا ،دنا هدومن اهاتسور رد دیدج یوگلا ی هیاپ رب دوخ نکسم یزاسون هب مادقا هک ییاهراوناخ یعامتجا و
 زا ییاضف-یناکم دعب رد .تسا نآ زا یشان یدبلاک یراجنهان و زاسو تخاس دیدج یوگلا دنیآرب هک تسا ییاه
 رکفت یلاها نایم رد ات هدش بجوم زاسو تخاس دیدج یوگلا زا هدافتسا زین ییاتسور یاه هاگتنوکس رابتعا ثیح
 .دنک یلجت بسانمان یلحم رتشیب اتسور و دبای تدش و قنور هنایارگاو
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 رد ییاتسور نکسم یراذگ تسایس و یزیر همانرب زا یشان تاریثأت هک تفگ ناوت یم جرختسم جیاتن هب هجوت اب
 .دشاب یم 6 هرامش لکش حرش هب لاسام ناتسرهش یاهاتسور

 
 لاسام ناتسرهش یاهاتسور رد ییاتسور نکسم یراذگ تسایس و یزیر همانرب زا یشان تاریثأت :(6) لکش

Source: Research findings, 2020. 

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 هچ یاراد و هعماج زا یرشق هچ یارب نکسم هکنیا .دریگ رارق تیولوا رد مدرم یاهزاین دیاب ،نکسم زاسو تخاس رد
 نازیم ی هدنهد ناشن نکسم بولطم داعبا و بسانم یاه حرط ،اتسار نیا رد .تسا مهم رایسب دوش هتخاس یگنهرف

 هیلوا حطس ییاتسور یاه هاگتنوکس ،اتسار نیا رد .تسا مدرم یگدنز یاه هویش و اهرواب ،تاداقتعا ،اهزاین ،اه تساوخ
 ی هیلوا حطس ناونع هب ییاتسور قطانم ات تسا یرورض ،نیاربانب .دنور یم رامش هب یناسنا یتنوکس متسیس رد یداینب و
 و اهاتسور ی هعسوت رب راذگریثأت رصنع ناونع هب ییاتسور نکاسم و یتنوکس متسیس رد راذگریثأت و یناسنا رارقتسا
 نکسم موهفم هکنیا هب هجوت اب .دریگ رارق رت یدج و رتشیب یسررب و ثحبدروم نانیشناتسور یگدنز تیفیک یاقترا
 ،تنوکس زاین هب ییوگخساپ رب هوالع هک ؛دشاب یم یفلتخم داعبا لماش و هدوب هدیچیپ و هدرتسگ ،ییاتسور طیحم رد
 دنویپ نآ اب لباقتم یا هنوگ هب و دریگ یم ربرد زین ار اتسور یدیلوت ماظن زا یا هقلح ،راوناخ میرح و تینما نیمأت
 ؛تسا ییایفارغج-یطیحم ،یداصتقا ،یگنهرف-یعامتجا فلتخم داعبا ریثأت تحت هقطنم ره رد نآ یوگلا و دروخ یم
 یگژیو نداد رارق رظندم رب هوالع ییاتسور نکسم رد یراذگ تسایس و یزیر همانرب هک تسا یرورض ور نیا زا
 بسانم دبلاک و نکسم ،ناریا رد .دهد رارق هجوت دروم زین ار هقطنم ره یاه یگژیو ،اهرهش هب تبسن اتسور توافتم
 یسررب .تسا هدوب اه تلود ی هغدغد و نالوئسم و مدرم یاضاقت هراومه ،یمالسا بالقنا زا سپ ،اهاتسور رد
 یاه حرط ریگمشچ شیازفا و دشر هبور دنور ی هدنهد ناشن و اضاقت نیا دیؤم بالقنا زا سپ فلتخم یاه همانرب
 نوگانوگ یقطانم هک ناریا دننام یروانهپ روشک رد اما .تسا اهاتسور رد یدبلاک طیحم یاقترا و نکسم یزاسهب
 اه یتساک و اهزاین عون ،یا هقطنم و یلحم صاخ یاه تیوه و یداصتقا و یموق و یمیلقا و ییایفارغج عونت اب ،دراد
 نامز ات و درادن دوجو اهاتسور یدبلاک تایصوصخ ی هرابرد قیقد تاعالطا ،اه توافت نیا دوجو اب .تسا توافتم
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 زا روشک یاهاتسور یدبلاک یزاسهب ی همانرب تساه لاس ور نیا زا .تسا هدشن نیودت یا هقطنم یاه همانرب ،رضاح
 زکرمتم راتخاس .تسا تارابتعا نازیم و اه حرط دادعت هب دودحم اه ناتسا نیب توافت و هدرک تیعبت ناسکی ییوگلا
 یا هقطنم و ییارگ یلحم یوس هب تکرح عنام و هدوبن رثا یب هیور نیا رد زین نآ نیناوق و هعسوت یزیر همانرب ماظن
 یحارط هک دهد یم ناشن زین لاسام ناتسرهش یاهاتسور رد هتفرگ تروص یاه یسررب .تسا هدش اهتسایس ندرک
 لماوع ریثأت تحت و (یا هگلج و یا هیاپهوک ،یناتسهوک) اهاتسور فلتخم یاهوگلا اب بسانتم یمیدق و یتنس نکاسم
 نیب یتوافت دیدج نکاسم رد ،لاح نیا اب .دشاب یم یعامتجا-یگنهرف و یداصتقا ،ییایفارغج-یطیحم فلتخم
 ،ریخا یههد دنچ رد هچنانچ .دوش یم هدهاشم تردن هب ناریا قطانم ریاس اب یتوافت یتح و اهاتسور فلتخم یاهوگلا
 دهاش ،اهاتسور هب ندیشخب قنور و مواقم نکسم ثادحا یاه ماو یهئارا یهنیمزرد تلود یاه تسایس لیلد هب
 یخرب رد هک تسا هتفر شیپ اج نادب ات تارییغت نیا .میتسه اه نآ یامیس رد هدرتسگ تارییغت و یتنس یاهانب بیرخت
 فلتخم یاه میلقا ریاس یاهانب یتح و یرهش یاهانب و هعلاطم دروم یاهاتسور یاهانب نیب یتوافت هنوگ چیه قطانم
 روشک یاهاتسور ًاالمع اه تسایس عون نیا .دننک یم تیعبت نردم ماناب یرامعم عون کی زا همه و درادن دوجو روشک
 اه نآ درکلمع ساسا رب ار اهاتسور تیهام و هدرک تیاده ییاتسور نکسم زا یدیدج راتخاس یوسو تمس هب ار
  .تسا دادرارق ینوگرگد راچد
 رب نانیشناتسور رب عامتجا و گنهرف ،داصتقا ،طیحم ریثأت و ییاتسور قطانم تیوه کرد اب هک تسا یرورض نیاربانب
 تمس هب نکاسم یزاس مواقم و یمک داعبا هب فرص هجوت زا و درک مادقا نکاسم یحارط هب لماوع نیا یانبم
 هب زکرمتم درکیور زا ییاتسور نکسم یاه تسایس و اه همانرب یتسیاب نینچمه .تشادرب ماگ یدعبدنچ یزیر همانرب

 زا .دبای قوس (اهاتسور فلتخم داعبا رد یلحم یتح و یا هقطنم توافت هب هجوت اب) یلحم-یا هقطنم درکیور تمس
 ظفح ثعاب هقطنم ره رد بولطم نکسم داجیا رب هوالع ییاتسور نکسم یاه تسایس رد یشیدنازاب ،ور نیا

  .دوش یم اهرهش هب اهاتسور زا ترجاهم لیم شهاک و یناکم قلعت سح یاقترا ،اهاتسور تیوه و تیصخش
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