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  همدقم
 و ییوگخساپ ترورض و ندش یناهج عماوج ندش یرهش ،یرهش تیعمج نوزفا زور دشر نوچمه یلئاسم
 تیریدم هنیمز رد بولطم یاهشور زا یریگهرهب یوس هب ار ناریگمیمصت و ناریدم ،(Dunn, 2015)یرادمدنورهش
 هک یداهن یاه تیلاعف هعومجم هباثم هب یمومع یراذگ تسایس ؛(Dye & DiNitto, 1983)تسا هداد قوس یرهش
 موهفم اب یمکحتسم و میقتسم طابترا رد ،(John, 2013)دراد نادنورهش یگدنز رب میقتسمریغ ای میقتسم ریثأت

 ساسا نیا رب .(Baldwin, Forslid, Martin, Ottaviano, & Robert-Nicoud, 2011)دراد رارق یرهش ییاورمکح
 طابترا رد یمومع شخب فلتخم عجارم هلیسوب هک ییاه تسایس و اه میمصت زا تسا ترابع یمومع یراذگ تسایس
 هعماج یمومع عفانم ظفح هدنیامن هک هیئاضق هوق و تلود ،سلجم لیبق زا یناسنا یاه هاگ تنوکس و رهش عوضوم اب
 یاه تروصب و تسا یمومع یراذگ یشم طخ ینوناق داهن کی ،یلک موهفم رد تلود .دوش یم ذاختا ،دنشاب یم
 نیا ساسارب .(Hill & Varone, 2014)دزادرپ یم یراذگ تسایس نییعت هب تاررقم و اه هطباض ،نیناوق دننام فلتخم
 لئاسم هنیمز رد ،ینامزاس روما هرادا و یناسنا ،ینف یاه هنیمز رد یهاگآ و تراهم رب هوالع دیاب ناریدم ،دیدج دعب
 نامه .(Howlett, Ramesh, & Perl, 2009)دنشاب زهجم زین هبرجت و شناد هب یمومع یاه یشم طخ و یعامتجا
 1ینارزاز ینادزی)تسا یرهش بوخ ییاورمکح هنیمز نیا رد رد حرطم یاه شور زا یکی ،دش هراشا هک هنوگ
  .(1199 ،ناراکمه و وج هراچ)(9199
 و یلع هطبار یرهش ییاورمکح رب ینتبم یمومع یراذگ تسایس ییاوتحم یدنب بوچراچ اب رضاح شهوژپ رد
 رد .ددرگ یم اوتحم نییبت یمومع یراذگ تسایس هکرحم رازبا ناونع هب ییارگداهن و هچراپکی یرهش تیریدم یلولعم
 هعسوت حوطس هدیدع تالکشم هب هجوت اب زاوها رهشنالک زا ینیعم یاه هنوگ شهوژپ یتایلمع یاوتحم اتسار نیا
 .ددرگ یم عقاو زکرمت و رظن دروم یرهش هعسوت تیریدم یداهن و یتیریدم یتفای
 شورزا هداد یروادرگ شور .تسا یشیامیپ و یفیصوت ،تیهام ظاحل زا و یدربراک ،فده ظاحل زا قیقحت نیا
 رد تاعالطا یروادرگ یاهرازبا .دوش یم ه دافتسا یعوضوم یسررب ریسو یرظن تاعلاطم یارب یدانسا– یا هناخباتک
 زا یشیامیپ یاه شور رد دانساو بلاطم یرادرب هرهب یارب یرتویپماک لوادج و یرادرب شیف یا هناخباتک یاه شور
 دروم یرامآ هعماج .دوش یم هدافتسازاین دروم یاه هداد یروآ عمج یارب هبحاصم ای همانشسرپ ربخ هدهاشم یاه شور
 شور .دنشاب یم یرهش یزیر همانرب و یرهش هزوح ناریدم و ناگبخن لماش زاوها رهشنالک :قیقحت نیا رد هعلاطم
 هدش  هدافتسا ناگروم هنومن مجح نییعت لودج زا هنومن مجح نییعت روظنم هب و دشاب یم هداس یدنب هقبط یریگ هنومن
 مک یلیخ هجرد 1 رد ترکیل تروص هب ییوگخساپ فیط .تسا هدش نییعت هنومن رفن 11 دادعت ،ساسا نیا رب .تسا
  .تسا هدیدرگ نییعت (1 زایتما) دایز یلیخ ات (9زایتما)
  یرظن ینابم
 داعبا لماش اه شخب زا یعیسو فیط و تسا یرهش رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یارب ندرکراک یرهش تیریدم فده
 ار یرهش تیریدم هک تسین روآ تفگش ،دریگ یم رظن رد ار یداهن و یطیحم ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا ،یکیزیف
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 دروم یشهوژپ نیون تایبدا رد یرهش تیریدم زا عماج کرد کی تیمها ،عومجم رد .مینک ضرف هدیچیپ موهفم کی
  .(Khaliji, Sarvar, & Zarabadi, 2018)تسا هتفرگ رارق هجوت

 و یراکمه ییاناوت – یرادرهش نامه ای -یرهش یلحم تلود هک تسا رسیم یماگنه بوخ یرهش ییاورمکح
 ،ناراکمه و ییاضر)دشاب هتشاد یلحم روما ۀرادا یارب ار یندم هعماج یاه نامزاس و یصوصخ شخب اب تکارش
 یپ رد ار یتخاس کت و زکرمتم یاهراتخاس ،فیعضت یرالاس مدرم هویش شرتسگ و ندش یناهج هدیدپ .(1199
 نکممان یلحم و یلم حوطس رد وج تکراشم یاهوگلا بلاق رد زج ار هدیچیپ و رییغتم طیارش رد تیریدم و هتشاد
 هعسوت نایرج یربهر و یراذگ تسایس رد یلحم تلود شقن هدش هتفریذپ هچ نآ ،نایم نیا رد هتبلا .تسا هتخاس
 : دراد دوجو یلحم تلود شقن هرابرد کیسالک هاگدید راهچ .(9199 ،یلحم)تسا یرهش
 هافر هدننک نیمأت هلزنم هب یلحم تلود .9
 یلحم داصتقا هدننک میظنت و زیر همانرب هلزنم هب یلحم تلود .1

 یلحم داصتقا یریگ لکش رد هطساو هلزنم هب یلحم تلود .9

 .(9399 ،دیجم)یعامتجا تاررقم و مظن یارب روز لامعا لماع هلزنم هب یلحم تلود .1

 تلود تایصوصخ رب اهنآ دیکأت هدمع و دنراد هجوت نادنورهش و یلحم تلود نایم هفرط کی هطبار هب اه هاگدید نیا
 تلود ینعی رهش هصرع یلصا رگیزاب هس نایم لباقتم شنک هب یرهش ییاورمکح هاگدید هک یلاح رد ؛تسا یلحم
 راذگ ریثأت نادنورهش یگدنز رب یرهش تیریدم تامیمصت .دراد هجوت یندم هعماجو یصوصخ شخب ،یلحم
 عیزوت و اه یشم طخ ،اه تباقر ،تاباختنا دننام یرهش تیریدم فلتخم داعبا رب ًالالباقتم زین نادنورهش یاه شنک.تسا
 ریذپ لماعت و دنمناوت یلحم تلود هیاپ رب یرهش ییاورمکح نایرج هچ ره ور نیا زا .دراد ریثأت تامدخ و عبانم
 یرهش هعسوت یاه همانرب دربشیپ ینوناک هطقن یلحم تلود .دوب دهاوخ رتشیب یلحم هعسوت رب نآ تبثم رثا ،دتفا قافتا
 و ون تاعوضوم زا یرهش رادیاپ هعسوت و ییاورمکح ثحابم .(1199 ،یرون و ،ناکدرا ییوبا ،یزیزع)تسا رادیاپ

 دبای تسد یرهش رادیاپ هعسوت هب یرهش بوخ ییاورمکح قیرط زا دراد یعس هک تسا یرهش یزیر همانرب دیدج
  .(1199 ،نذوم و ینیکشم)
 مدرم نایم هطبار Governance زا روطنم هک تسا لیلد نیدب «بوخ ینارمکح» ای « بوخ ییاورمکح» زا هدافتسا
 رب یا هدع .(1199 ،یورسخ)تسا یلکوم و لیکو ره یلک روط هب و ناریدم و نارادماهس ای و ناگدننک تموکحو
 اب ندش یناهج طابترا و تسا هدش حرطم ندش یناهج اب هارمه هک تسا یا هژاو ییاورمکح هک دنرواب نیا

 ای و هبناجدنچ تاسسؤم زا معا) یتلودریغ یاهنامزاس هدنیازف تیمکاح ،تسخن :دنناد یم مسق ود رد ار ییاورمکح
 زا لامعا) یصوصخ شخب تردق لامعا یارب یریبعت نسح ییاورمکح ،مود و (اهنامزاسو اه تکرش ای و یتلودریغ
 ثحابم رد یدیلک حالطصا ود ار رادیاپ ةعسوت و ییاورمکح زین یا هدع .( (Peine.et al., 2005: 19 (رازاب قیرط
 ندناشک شلاچ هب رد نردم تسپ یملع نیون رکفت ناونع هب ار یصاخ یرترب تاحالطصا نیا اریز دنناد یم یسایس
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 و هتساک ار یزرواشک تادیلوت رب مولع نیا تراظن و یکیتنژ تادیلوت ریظن هتینردم تارضم و دنراد هتینردم ةفسلف
 .(1199 ،نایروپیلع و ،یقداص ،یلضف ینامحر)دننک یم تکرح یرادیاپ تهج رد
 ار اهرهش رد یتیریدم زکرمتم و یتنس لاکشا هک تسا اهرهش تیریدم دنیارف رد یدیدج راتخاس یرهش ییاورمکح
 ییاورمکح هصالخ روط هب .(1399 ،زانهم و یقتدمحم)دشک یم شلاچ هب ار نآ یرظن ینابم و دنک یم نوگرگد
 یرهشنالک قطانم تالکشم و لئاسم لح ات دبلط یم ار یندم هعماج و یصوصخ شخب ،تموکح یریذپ تکراشم
 :دنا هدش نایب هصالخ تروص هب 9 لودج رد یرهش بوخ ییاورمکح فیراعت و اه ریغتم .دبای عیرست

  یرهش بوخ ییاورمکح عونا :1 لودج

 (Salim & Hudalah, 2020; Zientara, Zamojska, & Cirella, 2020) :عبنم

 یمومع یراذگ تسایس
 ییاورمکح .تسا هعماج و تموکح زا لکشتم یاهتسویپ مه هب ماظن ،ییاورمکح هب فوطعم یمومع یراذگ تسایس
 رب یراذگرثأ یارب یمدرم تکراشم هدننک تیوقت و یدنورهش قوقح عفادم ناونع هب ار یندم یاهداهن شقن یرهش
 دیلوت دشر و اه یراذگ هیامرس تیوقت رد دیلوت لماع ناونع هب یصوصخ شخب شقن یمومع یاهیراذگتسایس
 هب تلود شقن تیاهن رد و یبسن هافر داجیا و رازاب و داصتقا یی ایوپ و هنارس دمآرد شیازفا روظنم هب یلم صلاخان
 هعسوتو تابث داجیا روظنم هب رادیاپ هعسوت یارب یطیحم یزاس  مهارف رد یمومع یاه تیلاعف هدننک لیهست ناونع
  .(Bevir, 2008)دنکیم لیهست ار هعماج رد یعامتجا تلادع
 ار یرهش بوخ ییاورمکح یاوتحم رد هتفای یلجت یرهش ورملق رد یمومع یراذگ تسایس هصرع ینابم و لوصا 
 روظنم هب یندم و یصوصخ ،یتلود شخب هس  هدنزاس لماعت و تکراشم اب یرهش روما ی هرادا دنیارف و هویش ناوت یم
 رگید یوس زا .(Taylor, 2004)درک فیرعت یرهش رادیاپ هعسوت و الاب یگدنز تیلباق و تیفیکاب ،ملاس رهش هب لین
 یسایس داعبا یاراد هکلب ،تسین دمآراک تیریدم ًالافرص یرهش بوخ ییاورمکح ی هغدغد و عوضوم ،دش رکذتم دیاب
 .(McGrew & Held, 2002)تسا یریگ میمصت یاهدنیارف رد یندم تکراشم و رشب قوقح ،یسارکمد اب طبترم
 (یا هتشر نایم)یا هتشردنچ زا دنترابع هک ؛دنک یم  نایب هتشر نیا یارب یگژیو هس ،یراذگ تسایس ناراذگ هیاپ زا یکی
 تالداعم دنب و دیق زا ار دوخ دیاب ملع نیا هک تسا نآ ،یراذگ تسایس ندوب هبناجدنچ ای یا هتشردنچ زا دارم
 ،یسانش هعماج نوچمه یرگید یاه هخاش هب ار دوخ نآ یاج هب و هدرک اهر یسایس یاهراتخاس و اهداهن دودحم

-Bergeron)دیامن هعجارم یملع فلتخم یاه هزوح هب دوخ تالداعم رد و هدز دنویپ یسانش ناور و داصتقا ،قوقح

Barrows & Barrows, 2017). 

 فیراعت ریغتم
 .دنراد یریذپ تکراشم و یگنهامه رگیدکی اب ناذوفن یذ و ناعفنیذ یمامت نآ رد هک یرتسب تکراشم
 .دنتسه وگخساپ مدرم ربارب رد یصوصخ و یتلود یاه شخب ییوگخساپ
 .تلود تراظن و نادنورهش تکراشم اب یصوصخ شخب و تلود طسوت ،هعماج یمومع حطس ءاقترا یارب تسرد و بسانم یاه تسایس لامعا نینچمه و یسایس تابث یشخبرثا

 .اه تسایس دنیارف و بیوصت دنور و تاعالطا زا یهاگآ و یسرتسد هزاجا نادنورهش هب هک یتامادقا تیفافش
 .هعماج رد اه تصرف و تاناکما زا نادنورهش یمامت ربارب یدنم هرهب تلادع
 .دشاب یم نآ یاهدومن زا یدنورهش قوقح یربارب و یریذپ تیلؤسم نتفریذپ هک یرهش نازاس میمصت شقن ندوب یروحم یریذپتیلوئسم
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 رد ًالافرص و هتشاد دنویپ ناهج یعقاو لئاسم اب ملع نیا هک ،تسانعم نادب ،ملع نیا ندوب بای لح هار ،یبای لح هار 
 .دبای یم  نایرج عقاو ملاع هب هکلب ؛دنام یمن یقاب کیمداکآ یاهراصح
 یملع تینیع رب دیابن ،یراذگ تسایس هک تسا نآرب ،یراذگ تسایس ندناوخ یراجنه اب لوسال ،یشزرا و یراجنه 
 ی اه تیلاعف هعلاطم رد ،اه کینکت زا اه شزرا ای و اهرازبا زا فادها ندرک ادج هک دریذپب یتسیاب هکلب ؛دراشف یاپ
 .(Forrest, 2008)تسین ریذپ ناکما یتلود
 و اه بوچراهچ ثیح زا ندوب تباث ،یرگنءزج نیع رد یرگن لک ،یروحم هلئسم هب ناوت یم ،یگژیو هس نیا رانک رد
 .درک هراشا زین ،تشاد دهاوخ لابند هب هک یخساپ و یجورخ ثیح زا ندوب ریغتم و شور
 و یلک تاعوضوم نایم یرود طابترا داجیا و لالدتسا یاه هوحن ،لیلحت کبس نیبم یمومع یراذگ تسایس رد شور
 و یسررب و یتلود ی هدیچیپ درکلمع ندرک هداس رد یعس رگ لیلحت ،شور اب هارمه .تسا ینیع صاخ یاه هنیمز
 .دنک یم  نآ یملع ریسفت
 یاه بوچراچ ،"(لیسناکس)یا هلحرم لیلحت" و "کیژتارتسا لیلحت" لدم ود ،یمومع یراذگ تسایس هزوح رد
 .(Forrest, 2008)دنا هتشاذگ ور شیپ ،شور ی هنیمز رد ار یبسانم
 :قیقحت عوضوم اب طبترم یاه شهوژپ
 دروم یرگشدرگ رادیاپ هعسوت رد هتسیاش ییاورمکح شقن لیلحت ناونع اب یاهلاقم رد (1199 )ناراکمه و داژندمحم
 زا لکشتم نیشیپ نارهت یرگشدرگ ییاورمکح و تیریدم راتخاس هک دندیسر هجیتن نیا هب نارهت رهش :یهوژپ
 تیریدم داعبا و لوصا هب هجوت اب کیره هک تسا یصوصخ شخب رصانع و ،یتموکح یاهداهن ،یمومع یاهداهن
 تالیکشت نایم یصاخ هیور و تدحو و ماجسنا هب طونم .دنراد یفیاظو و تلاسر ،یرگشدرگ ییاورمکحو
 دوجو هب یرهش یرگشدرگ شرتسگ یارب یلوبق لباق یزیرهمانرب ماظن ات ددرگ داجیا یرهش تیریدم اب یرگشدرگ
 ناونع اب یاهلاقم رد (9199)ناراکمه و یهوکش ءازجا .(1199 ،یرگشل و ،رهپس ینابرق ،ایوپ سمش ،داژن دمحم)دیآ
 یاهرهش نالک دندیسر هجیتن نیا هب ناریا یاهرهش نالک رد یرهش بوخ ییاورمکح یاهصخاش یقیبطت هعلاطم
 و ،امنهر ،یهوکش ءازجا)دنراد هلصاف بوخ ییاورمکح یاهرایعم اب زونه (...و زاریش ،ناهفصا ،دهشم ؛نارهت )ناریا
 ییاورمکح رد یلحم یاهتموکح شقن ناونع اب یاهلاقم رد (1199 )ناراکمه و داژندحا .(9199 ،روپ مساق یرهوگ
 یاههداد قبط ناریا رد بوخ ییاورمکح حطس هک دندیسر هجیتن نیا هب رادیاپ هعسوت ققحت یاتسار رد یرهش بوخ
 هب یلحم یاهداهن و اهتموکح هب نداد تیمها موزل هک .تسا هتشاد شهاک تبسن الاح ات 1111 زا یناهج کناب
 و ،یدمحم ،یوسوم ،داژندحا)ددرگیم ساسحا رادیاپ هعسوت ققحت تهج رد بوخ ییاورمکح رد اهاروش هژیو
 هب یرهش یگدنز تیفیک رب یرهش بوخ ییاورمکح شقن ناونع اب یاهلاقم رد (9199)داریموصعم .(1199 ،روپیلع
 مدرم هک اریز ،مدرم اب یزیرهمانرب هن تسا هدوب مدرم یارب یزیرهمانرب ،نارهت یورتم حرط رد هک دندیسر هجیتن نیا
 )دناهدوب حرط جیاتن زا هدننکهدافتسا و رگهراظن اهنت و دنتشادن یصاخ شقن حرط یارجا و یزیرهمانرب دنیارف رد
 یسررب ناونع اب یاهلاقم رد (9199)ناراکمه و دنوهنیدآ .(1199 ،هداز یوضر)(هنارالاس ناوید و الاب زا یزیرهمانرب
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 دندیسر هجیتن نیا هب (رسلباب رهش :هعلاطم دروم هنومن )یرهش بوخ ینارمکح بوچ راهچ رد یرادرهش درکلمع
 ،نادنورهش رظن هب هجوت اب هک تسا هدرک یرهش هنیمز رد یاهظحالم لباق تفرشیپ ریخا ههد دنچ رد رسلباب رهش
 رب ار دوخ یراذگرثا تسا هتسناوت مدرم یراکمه و رهش یراوش هناوتشپ اب هک تسا یدیدج رادرهش نآ هدمع لیلد
 .(1199 ،یمدق و ،هداز یجاح ،دنو هنیدآ)دربب الاب یلوبق لباق دودح ات ار رهش تیفیک و دهد شیازفا رهش تیریدم
 هجیتن نیا هب هاگریش رد یرهش بوخ ییاورمکح و تیریدم ناونع اب یاهلاقم رد (1199)ناراکمه و نایدومحم
 تیاعر یرهش بوخ ییاورمکح لصا و دناهدوب رظان طقف و دناهتشادن یشقن یرهش تیریدم رد مدرم هک دندیسر
 ییاورمکح رب یدمآرد ناونع اب یشهوژپ رد (3399)راکمه و ییاوقت .(1199 ،روپ یکز و نایدومحم)تسا هدشن

-مک ،نیرتشخب رثا ناونع هب «یرهش بوخ ییاورمکح» درکیور دندیسر هجیتن نیا یلیلحت درکیور رد یرهش بوخ
 ناراکمه و امنهر .(3399 ،لوسر و ربکا یلع)تسا هدش هتفریذپ تیریدم لامعا هویش نیرترادیاپ و نیرتهنیزه
 هجیتن نیا هب SWOT یوگلا اب دهشم رد یرهش بوخ ییاورمکح هاگیاج لیلحت ناونع اب یقیقحت رد (1399)
 نیرتدب رد یتباقر و یعفادت ،هناراکهظفاحم ،یمجاهت تلاح راهچ نایم زا دهشم رد ییاورمکح تیعقوم هک دندیسر
  .(1399 ،هللا حور و ،هللا تزع ،میحردمحم)دراد رارق یعفادت تیعضو نکمم
 هعلاطم دروم هودحم
 .تسا نارهت زا سپ ناریا عیسو رهش نیمود عبرم رتمولیک 111 تحاسم اب و تسا ناتسزوخ ناتسا زکرم ،زاوها رهش
 برغ زا ،زمرهمار ناتسرهش هب قرش زا ،شوش و لوفزد ،یناثالم ،سیو ،نابیش یاهرهش هب لامش تمس زا زاوها رهش
 دودحم نادابآ و رهشمرخ ،رهشهام ردنب ،ناگداش یاهرهش هب بونج تمس زا و ناگدازآ تشد و هیدیمح رهش هب
 لاس رامآ ساسا رب .تسا هیحان راهچ ای هس یاراد کی ره هک تسا یرادرهش هقطنم تشه یاراد رهش نیا .ددرگ یم

199  .تسا هدوب تیعمج رفن 3391399 یاراد زاوها رهش 1
 ناونع هب نونک ات 9199 لاس زا و دراد رارق زاوها ناتسرهش یزکرم شخب رد هک ،تسا ناریا یاهرهش نالک زا زاوها
 تکرش ،ناریا تفن هدننکدیلوت نیرت گرزب بونج زیخ تفن قطانم یلم تکرش .دوش یم هتخانش ناتسزوخ ناتسا زکرم
 روشک ماخ دالوف گرزب ناگدننکدیلوت زا ناتسزوخ دالوف تکرش ،روشک یرافح تکرش نیرت گرزب ناریا یرافح یلم
 ،زاوها یزاس هلول تکرش ،ناریا دالوف یلم هورگ تکرش هلمج زا روشک ردام یاه هناخراک نیرتگرزب زا یخرب و
 ،زاسروتکار تکرش ،اتنپس تکرش ،ناتسزوخ یزاس هلول تکرش ،نایواک دالوف تکرش ،زاوها هلول و درون تکرش
 زا نتفرگ همشچرس اب ،ناریا هناخدور نیرت بآرپ نوراک هناخدور .دنراد رارق زاوها رد ...و نیسکا دالوف تکرش
 .دنک یم میسقت یبرغ و یقرش شخب ود هب ار رهش نیا ،زاوها هب دورو اب ،یرایتخب یاه هوک
 یقرش بونج زا ،یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا هب یقرش لامش زا و ،ناتسرل ناتسا هب لامش تهج زا ناتسزوخ ناتسا
 یبرغ لامش زا و قارع روشک هب برغ زا ،سراف جیلخ هب بونج زا و ،رهشوب و دمحاریوب و هیولیکهک یاهناتسا هب
 191 سراف جلیخ اب و رتمولیک 111 قارع روشک اب ناتسزوخ ناتسا یزرم لوط .ددرگ یم دودحم مالیا ناتسا هب
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 رتمولیک 193 نارهت ات و تسا هدش عقاو ناتسا ییایفارغج زکرم رد ًالابیرقت (ناتسا زکرم) زاوها رهش .تسا رتمولیک
 .دراد هلصاف
 ،ناتسچولب و نامرک ،ناجیابرذآ تلایا 1 هب ش 1319 لاس رد ناریا هک یروشک تامیسفت تارییغت قباوس یسررب رد
 ،ناهاشنامرک ،ناتسرل ،ناتسدرک ،ناجنز ،نالیگ ،نرادنزام ،دابآرتسا تیالو 19 و ناتسیس و ناسارخ و ردانب و سراف
  .تسا هدش میسقت ناتسزوخ و مجع قارع ،دزی ،ناهفصا ،نادمه
 ناونع هب 1999 لاس بوصم یروشک تامیسقت نوناق رد و تفرگ رارق هناگ هدزاود تایالو ءوزج ناتسزوخ ناتسا
 .دوب ناگیاپلگ و دابآ مرخ ،درجورب ،لوفزد ،ناهبهب ،ناشیم تشد ،نادابآ ،رهشمرخ ،زاوها یاهرهش لماش مشش ناتسا
 ،رهشمرخ ،ناهبهب ،رهشهام ردنب ،هذیا ،زاوها ،کشمیدنا ،نادابآ یاهناتسرهش لماش ناتسزوخ ناتسا ش 1199 لاس رد
 تیرخآ قبط رضاح لاح رد و دش یم نامیلس دجسم و رتشوش ،ناگداش ،زمرهمار ،(ناشیم) ناگدازآ تشد و لوفزد
 .دشاب یم ناتسهد 199 و شخب 11 ،ناتسرهش 39 یاراد تامیسقت

 
 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  هعلاطم دروم هدودحم -1 لکش

 لیلحت هیزجت و شهوژپ یاههتفای
 تالیصحت یاراد رفن 1 ،یرفن 11 یرامآ هنومن عومجم زا تسا هدش هداد ناشن 1 هرامش لودج رد هک هنوگ نامه
 ترابع هب .دنشاب یم ارتکد تالیصحت یاراد رفن 19 و ،دشرا یسانشراک تالیصحت یاراد رفن 91 ،رت نیئاپ و یسانشرتک
 یاراددصرد 11 ،یسانشراک تالیصحت یاراد دصرد 39 زا لکشتم یرامآ هنومن یاضعا هک درک نایب ناوت یم رگید
  .دنشاب یم ارتکد تالیصحت یاراد دصرد 191 و دشرا یسانشراک تالیصحت

 یرامآ هنومن رد تالیصحت نازیم ریغتم تیعضو :2 لودج
 یناوارف دصرد یناوارف تالیصحت
 91131 1 رتنییاپ و یسانشراک

 911 91 دشرا یسانشراک

 1111 19 ارتکد

 119 11 عومجم

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 لودج .تسا هدیدرگ هدافتسا ییاورمکح و ییارگ هقطنم هفلؤم ود و ریغتم 19 بلاق رد هفلؤم ود شهوژپ نیا رد
 .دهد یم ناشن ار اهریغتم یفیصوت رامآ 9 هرامش

 اهریغتم یفیصوت رامآ :0 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 9111 اب ربارب ریغتم نیا نیگنایم هک تسا یمتسیس هاگدید ریغتم هب طوبرم نیگنایم نیرتشیب هک دهد یم ناشن 9 لودج
 .تسا 9111 اب ربارب راتخاس و یزاسرتسب طوبرم نیگنایم رادقم نیرتمک نینچمه و
 هب هجوت اب نینچمه .دراد دوجو ییاورمکح یاهریغتم نیب یرادانعم توافت هک دهد یم ناشن نیگنایم توافت نومزآ هجیتن
 .دراد زاوها یرهشنالک قطانم ییاورمکح رد ریثات نیرتشیب یاراد یداهن تیفرظ و یعامتجا هیامرس ،نانیمطا یاه نارک

 زاوها یرهشتالک هقظنم رد ییاورمکح یاهریغتم نومزآ :4 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیگنایم ریغتم دک
G1 9111 یگنهامه 
G2 9919 ینایاپمه 
G3 1119 یهدنامرف تدحو 
G4 1111 ماجسنا 
G5 9111 راتخاس و یزاسرتسب 
g6 9119 لماعت 
G7 9919 یدمآراک و یشخب رثا 
G8 1111  یریذپ تکراشم 
R1 1911 یعاسم کیرشت 
R2 1 یمتسیس هاگدید 911 
R3 1319 تیفافش 
R4 1 ییوگخساپ 
R5 3111 یرادم نوناق 
R6 119 یعامتجا هیامرس 
R7 3119 یداهن ییاناوت و ییاناوخ 
R8 1911 یداهن تابیترت و تیفرظ 

 یرادانعم حطس اه نیگنایم توافت ریغتم
 نانیمطا هلصاف

 نییاپ نارک
 نارک
 الاب

 -19111 -11911 91111 -11111 یگنهامه
1111 -19111 ینایاپمه 9 39111 31911- 

 -11111 -19111 11111 -11911 یهدنامرف تدحو

 13911 11111 91111 -19111 ماجسنا

 91311 19911 1111 -13111 راتخاس و یزاسرتسب

 11911 19111 93111 -11111 لماعت

 1111 31911 91111 -11911 یدمآراک و یشخب رثا

 99911 11911 11111 -11111 یریذپ تکراشم

 11119 11911 19111 -19111 یعاسم کیرشت

 39911 91911 91111 39111 یمتسیس هاگدید
 13111 -19911 93111 11111 تیفافش

 11111 91119 19111 11111 ییوگخساپ

 11911 -111/9 39111 13111 یرادم نوناق

 31111 -191/9 19111 11111 یعامتجا هیامرس

 99111 -191/9 91111 11111 یداهن ییاناوت و ییاناوخ

 19111 -111/9 33111 19111 یداهن تابیترت و تیفرظ
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 هدش هدافتسا (Enter) لدم هناگ دنچ نویسرگر لیلحت زا یراذگتسایس و ییاورمکح رد رثؤم یاهریغتم نییعت یارب
 ریغتم ود نیب هداس یگتسبمه هب هراشا ،19111 اب تسا ربارب یگتسبمه بیرض رادقم ،دهد یم ناشن 1 لودج .تسا
 ود نیب یگتسبمه) رادقم نیا زا هک روط نامه .دهد یم ناشن ار ریغتم ود نیب یگتسبمه تدش یترابع هب و دراد
 ریغتم هک تسا نیا رگنایب نییبت بیرض رادقم نینچمه .دراد دوجو دیدش یگتسبمه ریغتم ود نیب ،تسا نایامن (ریغتم

 .دنک نییبت ار رثؤم یرادرب هرهب ریغتم تارییغت زا دصرد 9111 ییاورمکح
 هناگدنچ نویسرگر لدم یلک یامن زا یا هصالخ :5 لودج 

 
 

 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ینیب شیپ ار هتسباو ریغتم تارییغت یبسانم و یراد انعم روط هب دناوت یم نویسرگر لدم ایآ هک دهد یم ناشن 1 لودج
 ینویسرگر لدم نیاربانب ،دشاب یم 1111 زا رتمک یراد ینعم حطس رادقم نوچ یراد ینعم حطس هب هجوت اب لاح .دنک
 .(1 هرامش لودج) .تسا راد ینعم

 اه ریغتم نیب هطبار دوجو تیعطق روظنم هب نویسرگر سنایراو لیلحت :6 لودج 
 
 
 
 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رادقم ندوب گرزب .درک هدافتسا Beta ریداقم زا دیاب نویسرگر هلداعم ییوگ شیپ رد اه ریغتم شقن و تیمها دروم رد
Beta هک درک طابنتسا ناوت یم 9 لودج زا نیاربانب .تسا لدم ییوگشیپ رد نآ شقن و یبسن تیمها هدنهد ناشن 

 اهریغتم ریاس اب هسیاقم رد یداهن تابیترت و تیفرظ و یریذپ تکراشم ،یدمآراک و یشخب رثا ،ینایاپمه یاهریغتم
  .دنراد هتسباو ریغتم ییوگ شیپ رد

 یراذگ تسایس و ییاورمکح نییبت یارب نویسرگر هلداعم هب هدش دراو یاهریغتم :7 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نییعت رایعم یاطخ حطس هدش لیدعت نییعت بیرض نییعت بیرض یگتسبمه بیرض نویسرگر

 91111 1111 91111 19111 رتنیا لدم

 یرادانعم f هرامآ تاعبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم لدم

 111119 9 111119 نویسرگر

 111 911111 هدنامیقاب 91111 1911919
91111 

 119 1911999 لک

 یرادانعم حطس T هرامآ B درادناتسا بیارض درادناتسا یاطخ B درادناتساریغ بیارض اهریغتم

 11911 -11119 -1911 19119 -1111 یگنهامه

 91111 11911 11111 11119 13911 ینایاپمه
 11911 91311 39111 11119 91919 یهدنامرف تدحو

 19111 11111 91911 11319 99111 ماجسنا

 91111 11911 31111 31119 1311 راتخاس و یزاسرتسب

 11111 -11111 -91111 31919 -19111 لماعت

1 13111 19119 11111 یدمآراک و یشخب رثا 9111 11111 

 11111 13111 99111 11919 11911 یریذپ تکراشم

 11311 -19111 -11111 11919 -31911 یعاسم کیرشت

 19111 11119 11111 11919 91119 یمتسیس هاگدید

 39111 31911 11111 13111 11311 تیفافش
 91911 11311 11111 91119 91319 ییوگخساپ

9 99111 11919 13111 یرادم نوناق 3991 11911 

 31911 13119 99111 91111 99111 یعامتجا هیامرس

 99911 -11919 -31111 19119 -91111 یداهن ییاناوت و ییاناوخ

 11111 13111 19111 11319 11913 یداهن تابیترت و تیفرظ
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 یشهوژپ و یملع یاهدرواتسد و یریگهجیتن
 یم رد ارجا هب نآ رد اه میمصت هک تسا یدنور و یزاس میمصت زا یدنیآرف ،هداس نایبرد ییاورمکح هک ییاجنآ زا
 دربراک هچ رگا .(9399 ،ییارس و ،کاپ نیزرف ،نموین لکیام)مینادب یرشب ندمت تمدق هب ار نآ ناوت یم ،دنیآ

 هک تسا یزادرپ هیرظن نیلوا نیلال کم نیارب اما ،دیدرگ زاغآ اقیرفآ زا و 1319 لاس رخاوازا یرهش ییاورمکح
 اه رهش مدرم نوزفا زور یاضاقت دراد هدیقع وا .(3399 ،رادجات و ییاوقت)تسا هتخادرپ موهفم نیا هب9919 لاسرد
 اه نآ لوحتو یرهش لئاسم اب شتامادقا رت وگ خساپ اه رهش ردرییغت دنور هب تبسن اب یرهش تموکح هک تسا نیا
 شیپ رد مهم شقن ماجنارسودنک لمع رتهب یریگ دای ماظن زا یشخب ناونع هب رت لوئسم ،عامتجا هب تبسن بسانتم
 دناد یم یرورض ار عامتجا ماظن اب طابترا وا طابترا اهاضاقت نیا ققحت تهج ،دنک افیا هدنیآ زا لابقتسا و فشک ،ینیب
 ار عامتجا مه و تموکح مه هک تسا یا هتسویپ مهب ماظن نمضتم هک دشاب یم دنیآرف یعون ار ییاورمکح تامادقا و
 .(1199 ،هیدنز)دندرک حرطم ار ثحب نیا زیننسنیکنا و یلنیک کم نوچ یرگید دارفا وا زا سپدریگ یم رب رد
 نیا هب ییاقیرفآ یاهروشک زا یایسب ردیراتخاس یداصتقا لیدعت یاه تسایس ههد کی زا سپ 1319 ههد رخاوا رد
 دشاب یم فیعض ناشدرکلمع هک ،دشاب یم اهروشک یا هعسوت دربهار رد مهم ثحابم زا یکی ینارمکح هک دیسر هجیتن
 ای و روشک هرادا و تیریدم هویش ینارمکح هک دیسر هجیتن نیا هب یناهج کناتب 1319 لاس تاعلاطم رد نیاربانب
 1119 لاس رد هک تسا رکذ هب مزال دشاب یم هعسوت یروحم عوضوم ناگدننک تموکح اب نادنورهش اب هطبار
 قبط دیاب اهرهش هک درک دیکاتوداد رارق بوخ یرهش ییاورمکح یارب یناهج تیلاعف اردوخ راعش ،لوبناتسا

 تسایس یلصا عوضوم ناونع هب ینارمکح 9119 هنالاس شرازگ رد .(1199 ،هیدنز)دنرادرب مدق یرهش ییاورمکح
 یاه شیامه و اه رانیمس رد بوخ ییاورمکح دیدج موهفم نآ زا سپ یلک روط هبو تفرگ رارق هعسوت یاه یراذگ
 کناب نیا یراکمه نازیم دروم رد ار یشرازگ هلاسره یناهج کن اب 1111 لاس زا ،تفرگ رارق یسرربدروم یددعتم
 ،این یدومحم و ییارحص)تسا هدرک رشتنم ینارمکح و یمومع یاهداهن حالصا ناونع اب فلتخم یاهروشک اب

 یاهزاین ییوگ خساپ هبرداق ییاهنت هب اه تلود یرهش بوخ ییاورمکح رب مکاح فادها و لوصا هیاپ رب .(9199
 یاهداهن رد لاعف یاهیورین بذج قیرط زا دوخ یاه تیلباق و فاطعنا شیازفا اب تسا یرورض و دنتسین دیدج
 هب ییوگخساپ ناوت ،یلصا ناعفنیذ ناونع هب یریگمیمصت و یزاسمیمصت لحارم رد نادنورهش ندرک ریگرد و یمومع
 صوصخب و اهرهشنالک رد مهم لئاسم زا یکی .(9199 ،رف ینیعم و ،یمساق ،ییارآ)دنهد شیازفا ار دیدج یاهزاین
 ود تیعمج شیازفا .دشاب یم یداهن نورد و یداه نیب یگنهامه مدع و یتیریدم یاه قرفت دوجو زا وا رهشنالک
 یتسایس ،یداهن ،ینوناق ،یتیریدم یاهراتخاس ظاحل هب اهرهشنالک نیا ریخا لاس 19 یط زاوها رهشنالک یدصرد
 هچراپکی تیریدم و تراظن مدع هلمج زا .دنتسه سمل لباق اهنآ زا یرایسب هک تسا هدرک یا هدیدع تالکشم راچد
 مدع نینچمه و یتسیز طیحم و اوه و بآ هنیمز رد یا هدیدع تالکشم ،نآ هعبات یاه نامزاس و زاوها یرادرهش
 و یتریدم تالکشم نوراک و هیدیمح ،یواب نوچمه زاوها هموح یاهرهش رد ینیمزرس هعسوت یاه راتخاس تیاعر
  .تسا هدرک لکشم شیپ زا شیب ار اهرهشنالک نیا رد یراذگ تسایس
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 زین و یندم و یصوصخ ،یتلود یاه شخب رد هعماج یاه تیفرظزا یریگهرهب قیرط زا دیدج یوگلا نیا یلک روط هب
 هاگن اوتحم نیا رد .(9199 ،اضردمحم و یدهم)درک دهاوخ ققحم ار بولطم تامدخ هئارا ،ینامزاس ناوت تیوقت اب
 یهاگن و موهفم یرهش ییاورمکح درکیور رب زکرمتم و یمومع یراذگ تسایس یاه هیال رد یرهش تیریدم هلوقم هب
 یاهراتخاس اب و دور یم رتارف روما هرادا فرص موهفم زا یرهش تیریدم ،رگن لک فیرعت نیا رد دبای یم رت قیمع
 ،ینیدباعریم و نایمظاک)دنک یم ادیپ یرهش هعسوت رد یرت لاعف شقن ودبای یم دنویپ یداصتقا و یسایس ،یعامتجا

 و جیاتن اب ًالاترورض هک دوش یم یقلت کیژتارتسا یتیلوئسم هچرابکی یتروص هب یرهش تیریدم ،شرگن نیا رد .(1199
 داصتقا و عامتجا ،تسایس ،تردق یاه هزوح اب نآ لاعف لماعت ،لیلد نیمه هب و تسا هارمه زین یتایلمع یاهدمایپ

 نامزاس تابیترت ای راتخاس ،یرهش تیریدم زا روظنم اذل .(1199 ،یمیهاربا و ییاباب)تسا ریذپان بانتجا یرهش
 یاه شخب یراکمه موزل اب ناوت یم ار یرهش و یا هقطنم ییاورمکح .تسا یرهش قطانم هرادا یارب یا هژیو
 و تموکح ،یلحم تاعامتجا تکارش عونتم لاکشا بوچراچ رد و یا هقطنم سایقم رد یمومع و یصوصخ
 .(3199 ،یبیبح و یبوبحم)درک فیصوت ،یداصتقا یاه شخب
 هب فوطعم یمومع یراذگ تسایس رهپس رد یرهش تیریدم موهفم یشخبرثا و یدیلک هلکاش ،یوس رگید زا

 یدویق رت هدیجنس یترابع هب ای ،دنا هعماج رد یزاب نیناوق اهداهن .(1199 ،لضفلاوبا)دشاب یم اهداهن یرهش ییاورمکح
 دنمراتخاس ببس اهداهن هجیتنرد .دنهد یم لکش ار رگیدکی اب اه ناسنا لباقتم طباور هک رشب عون بناج زا هدش عضو
 .یعامتجا هچ و یداصتقا هچ ،دنشاب یسایس تالدابم نیا هچ دنوش یم یرشب تالدابم رد هتفهن یاه هزیگنا ندش
 یخیرات تارییغت مهف دیلک نیاربانب و دنک یم صخشم ار خیرات لوط رد یرشب عماوج لوحت ریسم یداهن تارییغت
 رد اب اهداهن .دریذپ یم ققحت اه نآ نورد رد اه ناسنا لباقتم شنک هک دنتسه ییاه بوچراچ اهداهن .دنوش یم بوسحم
 تسا نیا اهداهن هدمع شقن عقاو رد ؛دنهد یم شهاک ار نانیمطا مدع ،هرمزور یگدنز یارب ییاهراتخاس نداهن رایتخا
 .(1199 ،یمیهاربا و ،رذآ ،درف ییاناد)دنهد یم شهاک ار نانیمطا مدع تابثاب ییاهراتخاس نداهن ناینب قیرط زا هک
 یمیهافم ییارگداهن درکیور رد .تسا هدش عورش1119ههد زا یا هقطنم و یلحم هعسوت ثحابم هب ییارگداهن دورو
 هجرد ،یداهن تابیترت ،ینامزاس لاکشا ،اهراجنه ،یتاررقم و یقوقح راتخاس ،اه هکبش ،دامتعا ،یعامتجا هیامرس دننام
 هب هعسوت یاه یریگ میمصت و اه تسایس نیودت رد یمهم شقن ییاورمکح و یداهن تیفرظ ،اهداهن ندوب یمسر
 .(1199 ،نیدلا نکر اضرلادبع و ،اضرمالغ ،یجرف ردخ)دنراد صخا روط هب یلحم هعسوت و معا روط
 تیاده ار یزاب هک یدعاوق و نیناوق ناونع هب ار اهداهن و یزاب یعون ناونع هب ار هعماج دیدج یداهن یاه لیلحت
 و یمسر یاهوگلا و دعاوق زا یا هعومجم اهداهن نیاربانب .(9199 ،رغصا و یناضمر سابع)دنا هدرک فیرعت دننک یم
 ینورد یاهوگلا بیترت نیمه هب .دننک یم فیرعت ار دارفا زا صخشم یهورگ یاه تیلاعف هک دنتسه راتفر یمسرریغ
 دوجو هعماج رد هدش یهدنامزاس یهورگ نورد رد هک یتاطابترا و شناد ،یعمج یاه شزرا ،راک یاه هویش و راتفر
 یم رامش هب یراجنه و یشزرا یمیهافم یعامتجا هیامرس و یداهن هیامرس .دوش هدیمان یداهن هیامرس دناوت یم ،دراد
 راد ینعم مادقا ماجنا و عبانم جیسب هب ار اه هورگ و دارفا هک دنراد هراشا ییاه ییاراد و یدنمناوت هب نامزمه هک دنیآ
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 یاهراتخاس یلوپ و یناسنا هیاپ عبانم لماش یداهن هیامرس .(1199 ،مظاک و ،داشرف ،مارهب ،ریمادمحم)دنزاس یم رداق
 نوریب هدش یهدنامزاس دارفا و عفنیذ یاه هورگ نینچمه و (یلحم)تموکح نورد یاه هکبش و راک لوغشم و دوجوم
 یاراد یداهن هیامرس .دوش هدیچرب ای و دباییرتشیب شرتسگ ،دوش داجیا دناوت یم هیامرس زا عون نیا .تسا تموکح زا
 ،دار یجرف ،نایمظاک)تسا نآ نورد-درف ای و نامزاس-درفنم شخب هنوگره زا یرتشیب یدمآراک نازیم و رتالاب یشزرا
 .(1199 ،یرهاطروپ و ،یراختفا نیدلا نکر
 نوچمه یمسرریغ یاهداهن و اه نامزاس نوچمه یمسر یاهداهن زا معا) اهداهن از نورد هعسوت درکیور رظنم زا

 لکش ار یلحم هضرع فرط یاه یگژیو و دنهد اقترا ار عادبا ،دننک جیسب ار هوقلاب یاه ییاراد دنناوت یم (اه هکبش
 هتشاد دربراک هعسوت یرادیاپ نیمضت تهج (یلخاد)یلحم یاه ییاراد و عبانم شرورپ یارب یتسایس ناونع هب و دنهد
 هب تسا نآ رد یداهن تالوحت یرهش ییاورمکح رب رثوم و یلصا داعبا زا رگید رظنم زا .(1199 ،یجرف ردخ)دنشاب
 عبانم و یداهن طباور و اه شقن رد رییغت ،یداهن راتخاس هب یگتسب بوخ ییاورمکح ققحت ناکما هک یا هنوگ
 یم رامش هب تارییغت نیا زاغآ یارب یدیلک داهن ،زین یلحم تموکح و دراد نآ نیمات یارب سرتسد رد یداصتقا
 یعامتجا هیامرس یدرکلمع هعسوت دیلک ،یلحم شناد رب هیکت و یصصخت شناد تشابنا .(1199 ،یردیح و ربهر)دیآ
 و هبرجت زا یلحم یاه نامزاس و نادنورهش اب هرواشم و عامجا قیرط زا دیاب یلحم تاماقم .دنتسه یداهن هیامرس و
 مدرم یهاگآ و شناد دیاب یا هرواحم و هفرط ود هطبار نیا رگید فرط زا .دنرب راک هب ار نآ و دنریگب دای اه نآ شناد
 روظنم هب ار اه نامزاس رگید اب لماعت و تکراشم دیاب زین یلحم تموکح .دهد اقترا یرادیاپ دنیآرف زا زین ار یلحم

 .(3399 ،نسح)دهد شرورپ هیامرس و شناد اقترا و تیامح
 ییاورمکح هک یا هنوگ هب ،دریذپ یم تروص ییاورمکح یارجم زا رادیاپ هعسوت دنیآرف رد اهداهن ینیرفآ شقن
 دوب دنهاوخ رداق فلتخم یاهداهن هک تسا ییاورمکح بوچراچ رد و تساهداهن ینیرفآ شقن یارب یرتسب
 .(1199 ،یجرف ردخ)دنراذگب یاجرب هعسوت دنیآرف رب ار دوخ تبثم یراذگرثا
 رارق یرادرهش دننام هاگتسد کی و نامزاس کی هدهع هب یرهش فیاظو و تیلوئسم ایند یاهرهش زا یرایسب رد
 .دنراد هناگادج یتیلوئسم و هفیظو مادک ره و تسا فلتخم یاه نامزاس و اه هاگتسد هدهع هب ام روشک رد اما دریگ یم
 هب تمسق ره عقاو رد ...و یرهش نارمع ،تسیز طیحم هرادا ،بالضاف هرادا ،تارباخم ،قرب ،بآ نامزاس دننام

 .دوش یم یعیبط و یناسنا ،یلام عبانم نتفر رده هب ثعاب هلئسم نیمه هک دننک یم لمع هناگادج ییاه هریزج تروص
 و ییاناوخ ،یعامتجا هیامرس ،یرادم نوناق ،تیفافش یمومع یراذگ تسایس و ییاورمکح ،یرهش نیون تیریدم رد
 دراد یدیلک شقن اهرهشنالک تیریدم هزوح رد کیژتارتسا یاه همانرب هئارا و یمتسیس رکفت دوبهب رد یداهن ییاناوت
 و لح یرهش تالکشم گنهامه تامادقا و عماج یزیر همانرب و مدرم یهارمه و کمک اب هک دوب راودیما ناوت یم و
 هب ییاورمکح دهد یم ناشن جیاتن رضاح قیقحت رد .دننک یگدنز یرتشیب شیاسآ و شمارآ اب نادنورهش و دوش لصف
 یراذگ تسایس و ییاورمکح .دور یم رامش هب اه تسایس - تلود یاهداهن رد یساسا یاه هفلوم زا یکی ناونع
 هک ییاه هورگ صاخ عفانم ای دوخ عفانم زا تظافح یارب اه تارکوروب لیامت لباقم رد یلرتنک یلماع دننامه یمومع
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 عومجم زا .درک دهاوخ لمع ،دنا یمومع عبانم رب قحان یزادنا تسد لابند هب ،یتلادعان هلمج زا ،نوگانوگ یاه هار زا
 و تیفرظ و یریذپ تکراشم ،یدمآراک و یشخب رثا ،ینایاپمه یاهریغتم :هک دوش یم لصاح دمآرب نیا تاعلاطم
 .دنراد هتسباو ریغتم ییوگ شیپ رد اهریغتم ریاس اب هسیاقم رد یداهن تابیترت
  عبانم
 یمالسا یروهمج هعسوت مشش و مجنپ همانرب یاوتحم لیلحت ؛یرهش یراذگتسایس تیعجرم هلزنم هب یرهش بوخ ینارمکح .(1199) .ق ،لضفلاوبا

  .911-119 ،(919) ،(شهوژپ و سلجم) دربهار و سلجم .ناریا

 Paper .ناریا یاه رهش نالک رد یرهش بوخ ییاورمکح یاه صخاش یقیبطت هعلاطم .(9199) .ن ،روپ مساق یرهوگ ،.م ،امنهر ،.م ،یهوکش ءازجا

presented at the یمالسا رهش یاه هفلؤم رب دیکأت اب یرهش تیریدم و یزیر همانرب یلم سنارفنک نیمشش. 
https://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING06-URBANPLANING06_061.html 

 .رادیاپ هعسوت ققحت یاتساررد یرهش بوخ ییاورمکحرد یلحم یاه تموکح شقن .(1199) .س ،روپیلع ،.س ،یدمحم ،.م ،یوسوم ،.م ،داژندحا

Paper presented at the یرهش تیریدم و یزیر همانرب سنارفنک نیمجنپ. https://www.civilica.com/Paper-
URBANPLANING05-URBANPLANING05_045.html 

 رهش :هعلاطم دروم هنومن) یرهش بوخ ینارمکح بوچراهچ رد یرادرهش درکلمع یسررب .(1199) .م ،یمدق و ،.م ،هداز یجاح ،.ا .ع ،دنو هنیدآ
 .(99)99 ،یرهش تیریدم .(رسلباب

 یرادنامرف :یدروم ةعلاطم) یمومع روما ۀرادا رد بوخ ینارمکح یریذپ ققحت عناوم یتسایس یاه هیصوت .(9199) .ی ،رف ینیعم و ،.ا ،یمساق ،.و ،ییارآ
  .999-999 ،(11)9 ،یمومع یراذگتسایس یدربهار تاعلاطم .(تشدونیم ناتسرهش یرادرهش و

  .19-99 ،(9)9 ،یرهش داصتقا هیرشن .ناهفصا رهش رد هچراپکی تیریدم یاه هفلوم یسررب و هعلاطم .(1199) .س ،یمیهاربا و ،.م ،ییاباب

 .(91)9 ،یرهش تیریدم .یلیلحت یدرکیور – یرهش بوخ ییاورمکح رب یدمآرد .(3399) .ر ،رادجات و ،.ا .ع ،ییاوقت

 یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف ".(جدننس رهش تالحم :دروم) یگدنز تیفیک و یرهش بوخ ییاورمکح هطبار یبایزرا و لیلحت .(1199) .ف ،وج هراچ
9-999 :(9-1)19 (یا هقطنم 13. 

 .999 ،تفرعم .اه نامزاس رد نآ یاهدرکراک و شناد تیریدم .(3399) .ف ،نسح

 دنیآرف .یداهن درکیور هاگدید زا ناریا رد یا هقطنم هعسوت یاه تسایس یسانش بیسآ .(1199) .ا ،نیدلا نکر اضرلادبع و ،.ک ،اضرمالغ ،.ر ،یجرف ردخ
  .31-91 ،(1)11 ،هعسوت و تیریدم

 ".(رهشدالوف دیدج رهش :هعلاطم دروم)یرهش بوخ ییاورمکح رب هدننک لیهست و هدننک دودحم لماوع ریثأت لیلحت .(1199) ،دنو یجاح یورسخ
 .931-111 :(9-1)19 (یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف

 یمومع یاه یشم طخ ینف و یرادا ،یعامتجا ،یسایس یریذپ تیلباق یاقترا یاهراکهار یسررب .(1199) .ع .س ،یمیهاربا و ،.ع ،رذآ ،.ح ،درف ییاناد
  .19-99 ،(9)9 ،یتلود یاه  نامزاس تیریدم .دهاوش رب ینتبم یراذگ یشم طخ درکیور زا هدافتسا اب روشک

 ،یرهش تیریدم .نیون ییاتسور تیریدم دنیارف رد بوخ ییاورمکح یرظن یاه ناینب .(1199) .ج ،نایروپیلع و ،.م ،یقداص ،.ع ،یلضف ینامحر
19(39)، 19-91. 

 رهش نالک :یدروم ةعلاطم) یرهش ةچراپکی تیریدم رب دیکأت اب ؛ناریا یاهرهش نالک یخیرات تفاب یرهش تیریدم لیلحت و یبایزرا .(1199) .م ،یئاضر
 .999-911 :(9-1)19 (یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف ".(زاریش

 Paper presented at the .(دنرم رهش :یدروم هعلاطم) یرهش یگدنز تیفیک رب یرهش بوخ ییاورمکح ریثأت یسررب .(1199) .ا ،هداز یوضر

 .ناریا یزاسرهش و یرامعم یزیر همانرب و ایفارغج مولع رد نیون یاه قفا یشهوژپ یملع سنارفنک نیموس
https://www.civilica.com/Paper-NICONF03-NICONF03_103.html 

  .911-191 ،(19)1 ،للملا نیب طباور تاعلاطم .یراذگتسایس ءاقترا رب یعامتجا هیامرس ریثأت .(1199) .ف ،یردیح و ،.ع ،ربهر

 ،طیحم شیامآ .ریالم رهش یرادرهش :یدروم هنومن یرهش بوخ ییاورمکح درکیور بوچراچ رد اه یرادرهش درکلمع یسررب .(1199) .ا ،هیدنز
19(19)، 11-19. 



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 113

 .(1999-3199)یناجنسفر یمشاه تلود یسایس داصتقا لیلحت یارب یبوچراچ :بوخ ینارمکح یوگلا .(9199) .ا ،این یدومحم و ،.ع ،ییارحص
 .311-911 ،(31)3 ،(ندش یناهج یدربهار تاعلاطم)یمومع یراذگ تسایس یدربهار تاعلاطم

 .399-919 ،(9)99 ،یداصتقا هلجم .هعسوت هب نآ شیارگو ییارگداهن نییبت .(9199) .م ،رغصا و ،.ب ،یناضمر سابع

 و یرامعم .نارهت یرهش هعومجم رد هچراپکی تیریدم ققحت رد تاررقم و نیناوق شقن .(1199) .ن ،یرون و ،.م ،ناکدرا ییوبا ،.م .م ،یزیزع
  .319-999 ،(1)1 ،رهش نامرآ یزاسرهش

 .31-11 ،(91)9 ،ییاتسور و یرهش تیریدم .یلیلحت یدرکیور رد یرهش بوخ ییاورمکح رب یدمآرد .(3399) .ت ،لوسر و ،.ت ،ربکا یلع

 :یدروم هعلاطم) یا هقطنم رادیاپ هعسوت و یداهن تیفرظ هطبار .(1199) .م ،یرهاطروپ و ،.ع ،یراختفا نیدلا نکر ،.خ ،دار یجرف ،.غ ،نایمظاک
 .999-919 ،(93)99 ،ایفارغج .(هیمورا و ناکوب یاهناتسرهش

 یاهرنه هیرشن .یرهش یریگ میمصت و یراذگتسایس رظنم زا نارهت رد یرهش هچراپکی تیریدم یسانش بیسآ .(1199) .ز ،ینیدباعریم و ،.غ ،نایمظاک
 .39-91 ،(11)9 ،یزاسرهش و یرامعم -ابیز

-33 ،(1)99 ،یرهش تیریدم .؟دراد حرط هب یزاین یزیر همانرب ایآ :یرهش یحارط و یزیر همانرب .(9399) .آ ،ییارس و ،.ش ،کاپ نیزرف ،نموین لکیام
91.  

 .11-99 ،(19)1 ،یمالسا داصتقا .داصتقا هصرع رد تلود داهن هاگیاج .(9399) .ر ،دیجم

 .(نادبنگود رهش :یدروم هعلاطم) یرادرهش درکلمع زا نادنورهش یدنمتیاضر و یرهش بوخ ییاورمکح هطبار نییبت .(3199) یبیبح و ،.س ،یبوبحم
  .31-91 ،(3)19 ،راصح تفه یطیحم تاعلاطم

 .11-91 ،(1)1 ،یمومع یراذگتسایس یدربهار تاعلاطم همانلصف .گنهرف هزوح رب زکرمت اب ندش یناهج هدیدپ یلیلحت یسررب .(9199) .ف .ع ،یلحم

 :یهوژپدروم یرگشدرگ رادیاپ هعسوت رد هتسیاش ییاورمکح شقن لیلحت .(1199) .ا .ع ،یرگشل و ،.آ ،رهپس ینابرق ،.ک .م ،ایوپ سمش ،.ع ،داژن دمحم
 .هدنیآ زادنا مشچ و یلم یاه هیامرس ،یرگشدرگ یلم شیامه نیمود Paper presented at the .نارهت رهش

https://www.civilica.com/Paper-TNCF02-TNCF02_086.html 
 و یزیر همانرب .داهن فیرعت رد لیدب ِررخاتم یاهدرکیور یبایزرا :داهن فیرعت رد یشواک .(1199) .ی ،مظاک و ،.م ،داشرف ،.س ،مارهب ،.ر ،ریمادمحم

 .191-139 ،(1)11 ،(قباس هجدوب و همانرب) هجدوب

 موب یاه شهوژپ .ناریا رد اهرهش روما ی هرادا و تیریدم رد تلود شقن و بوخ ییاورمکح یوگلا یسررب .(1399) .ک ،زانهم و ،.ر ،یقتدمحم
 .11-91 ،(9)9 ،یرهش یسانش

 ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج .SWOT یوگلا اب دهشم رد یرهش بوخ ییاورمکح هاگیاج لیلحت .(1399) .ا ،هللا حور و ،.م ،هللا تزع ،.ر ،میحردمحم
19. 

 رهش نامرآ یلم شیامه نیتسخن Paper presented at the .هاگریش رد یرهش بوخ ییاورمکح و تیریدم .(1199) .خ ،روپ یکز و ،.ز ،نایدومحم
 https://www.civilica.com/Paper-IRANIANUTOPIA01-IRANIANUTOPIA01_044.html .ناریا

-11 ،(11)3 ،طیحم شیامآ .ریش بجع رهش :یدروم هعلاطم اهرهش یرادیاپ رد یرهش بولطم ییاورمکح لیلحت .(1199) .س ،نذوم و ،.ا ،ینیکشم
199. 

-1 ،(1)11 ،هعسوت و تیریدم دنیآرف .(ناریا :یدروم هعلاطم) یتلود شخب لوحت رد از نورب لماوع یزاس موهفم .(9199) .م ،اضردمحم و ،.م ،یدهم
99. 
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