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 همدقم
 لئاسم و تالکشم زورب ثعاب گرزب یاهرهش اصوصخ اهرهش هب اه ترجاهم هیور یب شیازفا و تیعمج دشر
 نویلیم 111 دودح رد هزورما ،هدش دروآرب هچنانچ .تسا هدش هعسوت لاح رد یاهروشک رد اصوصخ یدایز
 راظتنا و دننکیم یگدنز یطیحم تسیز بولطمان یاه تیفیک و رقف لماش یگدنز هدننک دیدهت طیارش رد نیشنرهش
 و یرباربان و یرهش یگتشابنا ،ربلاگ و تربلیگ .دنک ادیپ شیازفا ربارب ود هب مقر نیا یدالیم 1111 لاس ات دور یم
 یاهدمایپ هلمج زا ار یرهش رقف و نکسم لضعم و یمسرریغ داصتقا یریگ لکش و صقان و بذاک لاغتشا

 و ینیشن هیشاح و یمسرریغ ناکسا هدیدپ .(91 :9199 ،رایویز و ییازخ) دننک یم دادملق موس ناهج رد ینیشنرهش
 رد فلتخم لاکشا هب هدیدپ نیا ،دشاب یم رضاح رصع ینیشنرهش مهم تالکشم زا یکی نآ بولطمان یاهراتخاس
 قطانم نیوانع اب ییاه هلحم بلاق رد ییاه عمتجم تروص هب اهرهش یزکرم شخب رد یتح ،اهرهش رانک و هشوگ
 زاجمریغ یاه هاگتنوکس ،ناماسبان یاه هاگتنوکس ،وردوخ یاههاگتنوکس ،تسدیهت و نیشن ریقف قطانم ،نیشن هیشاح
 هدیدپ نیا هعسوت لاح رد یاهروشک بلغا رد .دوش یم هدهاشم ،دنرب یم مان نآ زا هدشن یزیر همانرب یاه هاگتنوکس و
 تسدورف راشقا خساپ و لح هار یمسرریغ یاه هاگتنوکس .دوش یم هدهاشم ناهج یاهروشک ریاس زا رتداح لکش هب

 ذاختا یفلتخم یاه تسایس اه هاگتنوکس نیا یهدناماس و هلباقم یارب .تسا ینامناخ یب و نکسم هلئسم هب هعماج
 نکمم دنچ ره ،هیوس کی و یروتسد ،ارگزکرمت یاه تفایهر رب یکتم یاه هژورپ و همانرب یماکان اما ،تسا هدش
 بجوم ار تاعامتجا یزاسدنمناوتان و هعسوت نایرج زا مدرم ندنام رانک هب المع ،دشاب هدوب مه هنازوسلد تسا
 هکلب تسین رادیاپان یه کنولآ زا مظنم ان یا هعومجم افرص رگید یمسرریغ نکسم .(19 :9399 ،یفارص) دوش یم
 شخب رد بلغا ،هعسوت لاح رد یاهروشک گرزب یاهرهش رد هک تسا یراوناخ نارازه ندشراد هناخ یارب یا هویش
 رد رگید فرط زا (UN-HABITAT, 2003:6) .دنناوتن نکسم یمسر نیمات زا و دننک یم شاعم رارما یمسرریغ
 یلام و یدبلاک ،یعامتجا یاه هیامرس رب یکتم و انبم -ییاراد یاهتسایس اب یزاسدنمناوت تفایهر ،1319 ههد رخاوا

 هب هن ار اه هاگتنوکس نیا رد نکاس دارفا ،یلحم عامتجا یزاس تیفرظ و یرازبا ،ارگدنیارف یدرکیور اب و نانکاس
 رب تلود رگلیهست شقن اب ار اهنآ یداصتقا-یعامتجا تیعضو یاقترا و درگن یم ییاراد ناونع هب هکلب لضعم ناونع
 و یریپ) .دیامنب رقف گنهرف و قاقحتسا گنهرف نیزگیاج ار یزاسدنمناوت و دهعت ات دراذگ یم نانآ دوخ هدهع
 یارجا رد اهنآ دامتعا بلج و مدرم اب هرکاذم هوحن ،یزاسدنمناوت ثحب رد هلاسم نیرتمهم (11 :9199 ،ناییاضر
 و اهدنویپ یریگ لکش همزال دامتعا .دشاب یم تالحم نینکاس تکراشم و یراذگریثات اب نیشن ریقف قطانم رد حرط
 ،دشاب یرتالاب دامتعا عاعش یاراد یعامتجا هورگ کی ردقچره .دشاب یم یعامتجا تکراشم و یعامتجا تاطابترا

 لیهست رد یعامتجا هیامرس ،دراد یعازتنا هبنج رتشیب یعامتجا هیامرس .دش دهاوخ زین یرتشیب یعامتجا هیامرس
 تسا عوضوم نیا هب لئاق رضاح شهوژپ نیاربانب ؛دنکیم ییامندوخ یمومع یاه هنیزه شهاک و یعامتجا یاه شنک
 هیشاح قطانم نانکاس یگدنز یفیک یاقترا و دوبهب رب هوالع دناوت یم (یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا) یزاسدنمناوت هک
 یراتخاس داعبا رد یعامتجا هیامرس شیازفا بجوم ،دشاب هتشاد ینایاش شقن (رایرهش داتسا هلحم) تشدکاپ نیشن
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 شقن یبایزرا و شجنس لابند هب شهوژپ نیا ساسا نیمه رب .دش دهاوخ رایرهش داتسا هلحم نینکاس نیب یتخانشو
 رد تشدکاپ رهش نیشن هیشاح قطانم رد یعامتجا هیامرس شیازفا رب (یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا) یزاسدنمناوت
 یگتسبمه و یعامتجا تکراشم ،یعامتجا یهاگآ ،یعامتجا دامتعا یاهدنویپ هلمج زا یعامتجا یاهدنویپ بلاق
 .دشاب یم روحم عامتجا یزاسدنمناوت دنیارف اب طبترم یعامتجا

 ینیشن هیشاح
 ناونع هب بلغا هک تسا هدوب هارمه یمسرریغ یاه هاگتنوکس عیرس دشر اب ناهج رسارس رد اهرهش عیرس شرتسگ
 یرهش قطانم رد رفن درایلیم 1 هب کیدزن ،1911 لاس ات هک دوش یم هدز نیمخت .دنا هدش هتخانش 9هغاز ای هیشاح
 تسدورف راشقا خساپ و لح هار یمسرریغ یاه هاگتنوکس و ینیشن هیشاح .(11 :1399 ،یزایا) .درک دنهاوخ یگدنز
 یمدرم یرهش یزیر همانرب لوصحم یمسر ریغ ناکسا :یوراه دیوید هتفگ هب .تسا ینامناخ یب و نکسم هب هعماج
 ره زا شیب ،یمسرریغ یاه هاگتنوکس و ینیشن هیشاح .(1 :9199 ،رورس) تسا هدشن یزیر همانرب اهنآ یارب هک تسا

 یاهرامآ قبط .تسا هدوب مدرم زا یهورگ یگتفای ناکسا لصاح هک تسا یسانش تخیر و یدبلاک تیعقاو کی زیچ
 :1199 ،ییافو و دمحاروپ) دننکیم یگدنز اه هاگتنوکس عون نیا رد ناریا تیعمج زا رفن نویلیم تشه ًالادودح دوجوم
 .و یرهش تیریدم ،یگنهرف ،یعامتجا ظاحلزا یئوس تاعبت اهرهش رد درادناتساریغ یاه هاگتنوکس نیا دوجو .(11
 تالحم یریگ لکش هب رجنم (یسایس ،یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا) فلتخم حوطس رد یرباربان شیازفا دراد
 دابآ یبلح ینیشن کنولآ ،یمسر ریغ یاه هاگتنوکس ،ینیشن هیشاح فلتخم نیوانع اب نیشنریقف و تسدورف
 تامدخ ییاسران ،تیعمج مکارت ،یتیلباق رقف ،یداصتقا رقف گنهرف طلست لیبق زا ییاه یگژیو هک ؛ددرگ یم...و
 ،نینکاس تباث لغش و تراهم مدع ،ماود مک حلاصم اب نامتخاس ثادحا ،یرهش هعماج زا مدرم هدوت ییادج ،یمومع
 عاونا یاراد و یعامتجا هیامرس شهاک و یگدروخرس ،یعامتجا تیمورحم ،دوخ طیحم هب قلعت ساسحا مدع
 دنمزاین هک تسه یرهش ماجسنا و یرادیاپ یارب یدج یدیدهت هک دشاب یم اراد ار رگید ناوارف یعامتجا یاه بیسآ
9 ،ینیمادمحم و مادقا هدازیلع) دشاب یم رضاح تیعضو عفر یارب ییوج هراچ و ریبادت 919: 119). 

 :دهد یم هئارا حرش نیا هب یریبعت نیشن هیشاح قطانم و اه هغاز موهفم زا نکسم فورعم سانشراک زماربآ زلراچ
 یاهدحاو رد تیعمج دایز مکارت ،ینامرد تامدخ هضرع یئاسران ،یناریو نآ رد هک رهش زا یشخب ای نامتخاس
 هقطنم ای و هغاز ناونع هب دناوت یم ،دوش یم هدید یعیبط لماوع زا یشان تارطخ و مزال شیاسآ نادقف ،ینوکسم

 یاه هلحم هب هک تسا یحالطصا ،ینیشن هغاز ای ینیشن هیشاح .(199 :1399 ،یناقاهد) ددرگ فورعم نیشن هیشاح
 زاگ ،قرب ،بآ - یرهش تازیهجت دقاف یاه هلحم عقاو رد .دوش یم قالطا یرهش لوادتم و فراعتم ریغ ینوکسم
 یدنب هقبط ینیشن هغاز فیدر رد ناوت یم ار یمومع لقن و لمح لیاسو ییاسران ،هاگنامرد ،هسردم ،نفلت ،یرهش
 هب ینیشن هیشاح ،عقاو رد .(13 :1399 ،هدوتس) .تسا قداص الماک زین نیشن هیشاح قطانم رد موهفم نیا .درک
 هدوت طسوت یزاسرهش تاررقم هب هجوت نودب و لرتنک ،تیاده و یزیر همانرب نودب هک دوش یم هتفگ یرهش ی هعسوت
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 یبلح ،هغاز لکش هب قباس زا رت هتفای نامزاس و رت عیسو یا هنوگ هب زاجم ریغ یاهزاس و تخاس تروص هب مدرم ی
 رد هک دنتسه یناسک نانیشن هیشاح ،فیراعت یخرب رب انب .(919 :1399 ،هدوتس) «دیآ یم دیدپ...و ریمق ،کنولآ ،دابآ
 ،رقف ،هاگتساخ هعفاد یورین رثا رب رتشیب و دننکیم یگدنز (رهش) یلصا تفاب نانکاس اب فراعتمریغ یاههاگتنوکس
 یور اهرهش هب و دنوش یم هدنار کچوک یاهرهش ای لیا ،اتسور دوخ هاگداز زا یرهش بذاج لماوع رتمک و یراکیب
 یب شالت رد و تسا ناگدنامزاب هراچ نیرخآ نیشن هیشاح تالحم .( 1 :1199 ،یهللا تیآ و نایروصنم) دنروآیم
 تامدخ ،رباعم ییانشور ،هلابز یروآ عمج ،لغش ،هسردم رظن زا تالحم نیا ،یرهش یایازم ندروآ تسد هب ناما
 یا هلحم نیشن هیشاح تالحم .دنتسه هدنزاب زین دوش یم مهارف یعمج هتسد روط هب هک یرگید زیچ ره و یعامتجا
 و دیوج تکرش یرثوم وحن هب یمومع یاهالاک و تامدخ یارب تباقر دنور رد دناوت یمن نآ تیعمج هک دنتسه
 ساسحا ،تکراشم مدع .(19 :1999 ،یوراه) دنرادن اهالاک و تامدخ نیا عیزوت هوحن رب یلرتنک بیترت نیدب

 هیشاح .تسا نانیشن هیشاح یتیصخش هدمع یاهیگژیو زا .و قوعم ییاورماک ،یدنورهش قلعت هیحور نتشادن ،ضیعبت
 و تینیع نایم داضت رد هتسویپ اذل و تسا رهش رد وا هن اخ هچ رگا ،تسین وا هناخ رهش هک دراد ار ساسحا نیا نیشن
 هک دسر یم رظن هب و میوش یم ور هبور یرهش نارحب اب ام دوش لماک یگدش هدنار هیشاح رگا .درب یم رس هب تینهذ
 ،یقداص و یدقن) دریگ رارق نارحب یسانش هعماج هزوح رد و جراخ یعامتجا لئاسم یسانش هعماج رظنم زا نآ یسررب

 لماوع رب یخرب ،لکشم نیا داجیا رد ییاضف-یدبلاک و یعامتجا ،یداصتقا ددعتم للع هب هجوت اب .( 111 :1399
 .(91 :3199 ،ناراکمه و ینایواک نیرز) دننکیم دیکأت تالحم یزاسدنمناوت و یزاس تیفرظ ناونع هب یعامتجا
 مهارف ار یطیارش هک تسا رادیاپ تروص هب یعامتجا و یداصتقا عبانم بسانم عیزوت یارب یراکهار یزاسدنمناوت 
 دوخ طسوت ،ناشیهزاین یدنب تیولوا و ینورد یاه تیفرظ رب هیکت اب ریقف و دمآرد مک یاهرشق یگدنز ات دروآ یم
 رب یکتم و انبم -ییاراد یاهتسایس اب یزاسدنمناوت تفایهر .(99 :1399 ،یطابورد یردنکسا) دبای دوبهب نانکاس
 دارفا ،یلحم عامتجا یزاس تیفرظ و یرازبا ،ارگدنیارف یدرکیور اب و نانکاس یلام و یدبلاک ،یعامتجا یاه هیامرس
 یداصتقا-یعامتجا تیعضو یاقترا و درگن یم ییاراد ناونع هب هکلب لضعم ناونع هب هن ار اه هاگتنوکس نیا رد نکاس
 و قاقحتسا گنهرف نیزگیاج ار یزاسدنمناوت و دهعت ات دراذگ یم نانآ دوخ هدهع رب تلود رگلیهست شقن اب ار اهنآ
 و یعامتجا ،یلام ،ینهذ عناوم هک تسا نآ لابند هب یزاسدنمناوت .(11 :9199 ،ناییاضر و یریپ) دیامنب رقف گنهرف
 لاغتشا ،یلام عبانم هب یسرتسد ناکما شیازفا ،شزیگنا داجیا ،شزومآ قیرط زا ار نیشن هیشاح قطانم نانکاس یداهن
 نانکاس یزاسدنمناوت بجوم تامادقا نیا اب و دزاس فرطرب تماقا تینما داجیا ،اهراوناخ یلام ناوت شیازفا ،ییاز
 ،ندوب رادانعم یاه هفلوم رد هک دنوش یم دنمناوت یتقو دارفا .ددرگ یداهن و یعامتجا ،یداصتقا فلتخم داعبا رد
 Thomas) .دنسرب یبسانم حطس هب یعامتجا دامتعا و یراذگریثات ساسحا ،تشونرس نییعت قح ،یگتسیاش ساسحا

& Velthouse,1990:667) 
 قیرط زا عبانم نیا ،دننک یم لیهست ار یعمج شنک و دنتسه یعامتجا طباور ثاریم زا یعبانم یعامتجا هیامرس
 بجوم هک دنتسه یعامتجا یاهدنویپ زا ییاه هکبش ،اهراجنه ،دامتعا هدنریگربرد ؛دنوش یم لصاح ندش یعامتجا
 ریثات مدرم نایم طباور رب هک تسا یراتخاس و هزاس یعامتجا هیامرس .دوش یم هورگ یارب کرتشم فادها نیمات
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 یعامتجا هیامرس .تسا یطابترا قیمع یاه هکبش و یعامتجا یاه تیلاعف لوصحم یعامتجا هیامرس .دراذگ یم
 ددرگ یم یلدمه و یراکمه یاقترا و الاب یدامتعا اب مجسنم یا هعماج داجیا بجوم هک تسا یمسر ریغ یاهراجنه
 هک دناد یم اهراجنه و اه هکبش ،طباور ،اهداهن زا یدبس هدنریگ رب رد ار یعامتجا هیامرس .(191 :1399 ،یدهاز)
 نآ تشابنا هرهوج هک تسا نآ ملسم ردق ،لاح ره رد .دنهد یم لکش ار هعماج یعامتجا تالماعت تیمک و تیفیک
 رد دامتعا عویش زا هک تسا یتیلباق ،عقاو رد .دشاب یم هعماج ای هورگ دارفا نایم هیوسود یاهراجنه و لباقتم دامتعا

 .(311 :9199 ،ناراکمه و هدازدارم) دوش یم رادیدپ نآ زا یصخشم یاه شخب ای هعماج
 یاهروشک رد یعامتجا و یداصتقا هعسوت دیدج یاه شهوژپ یلصا یلیلحت رازبا هب تعرس هب یعامتجا هیامرس 
 یعامتجا هورگ ای هعماج کی زا ییاه یگژیو یعامتجا هیامرس ،حطس نیرتیلک رد .تسا هدش لیدبت هعسوت لاحرد
 هیامرس .دهد یم شیازفا ار یمومع لئاسم ای لباقتم تالکشم لح یارب هنابلطواد یهدنامزاس تیفرظ هک تسا
 مان هب یدنیارف رد یرثؤم شقن دناوت یم و دیامن یم لیهست ار یعمج شنک و تسا یعامتجا طباور ثاریم یعامتجا
 ینیشن هیشاح قطانم ،یرهش تسدورف قطانم نینکاس هتفهن یاهناوت رثکادح یریگراک هب رب ینتبم ،یزاسدنمناوت
 ینابرق) .دشاب راذگرثا قطانم نیا رد دوجوم طیارش یزاسهب و دوبهب ،یهدناماس هب (یمسرریغ یاه هاگتنوکس)
-هنیزه یهدنهدشهاک ،رهش یعامتجا یرادیاپ رب رثؤم لماع ار یعامتجا یهیامرس ،نارگشهوژپ .(1 :9199 ،یرازلگ
 (1 :1199 ،عراز و هدازمیهاربا) دننادیم حوطس مامت رد یطیحم یرادیاپ و یداصتقا یزاسدنمناوت ،هلدابم یاه
 نارجاهم هک تسا تعاضب یب نارجاهم زا یریثک تیعمج رتسب یتشیعم و یلغش یاه تصرف رطاخ هب نارهت ناتسا
 ناتسا قرش بونج رد ریذپرجاهم زکارم یکی تشدکاپ ناتسرهش .دنربیم هانپ نآ هب رقف تیعضو زا جورخ یارب
 ،یدیلوت ،یتعنص کرهش نیدنچ دوجو ،نکسم و نیمز ینازرا ،نارهت رهش هب تفاسم یکیدزن رطاخ هب هک نارهت
 و ینیشن هیشاح قطانم زورب دهاش یرهش حیحص تیریدم و تراظن مدع و ناتسرهش رد هایگ و لگ دیلوت و اه هناخراک
 تسایس ریخا یاه ههد یط .میتسه ناریا یمالسا یروهمج تختیاپ یرتمولیک تسیب رد یمسرریغ یاه هاگتنوکس
 یرهش هعسوت هدننک دیدهت و یفنم درکیور زا یمسر ریغ یاه هاگ تنوکس اب دروخرب رد یرهش هعسوت یراذگ
 یریگ لکش ناکم رد یزاسهب لیبق زا روحم عامتجا یاه تسایس هب یرابجا ییاجباج ،جارخا ،بیرخت هلمجزا

 نیا رد .تسا هتفای ءاقترا روحم عامتجا و هنابلط حالصا یاه تسایس و یزاسدنمناوت ،رایدوخ یزاسهب ،هاگتنوکس
 افرص عوضوم کی زا رتارف یا هدیدپ ناسب ،نیشن هیشاح قطانم هب هبناج همه یدروخرب اب یزاسدنمناوت درکیور ،نایم
 اب اهنآ لکشم لح یارب تاعامتجا رد یزاس تیفرظ هب دقتعم ،درکیور نیا هک اجنآ زا .تسا هدومن هجوت یدبلاک
 یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یاقترا رب یصاخ دیکات و (91 :1399 ،یفارص) ،تساهنآ دوخ یوزاب و هشیدنا
 یلحم تعامتجا یرادیاپ تابجوم دناوت یم نانکاس یتکراشم ناوت شیازفا هک تفگ ناوت یم ،دراد یلحم تاعامتجا
 .(199 :9399 ،یرهش یزاسهب و نارمع تکرش) دوش یقلت
 یکی ناونع هب یعامتجا هیامرس شیازفا رب یزاسدنمناوت دنیارف یسررب رضاح لاح رد عوضوم نیا تیمها هب هجوت اب
 رب .دشاب یم رادروخرب ییازسب تیمها زا نیشن هیشاح قطانم رد دوجوم طیارش زا تفر نورب رد راذگرثا یاه هفلؤم زا



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 336

 هیامرس شیازفا رد نیشن هیشاح قطانم رد یزاسدنمناوت یاه همانرب ریثأت یسررب فده اب رضاح هلاقم ساسا نیا
 .تسا هدش نیودت و هیهت (تشدکاپ ناتسرهش :یدروم هعلاطم) یعامتجا
 قیقحت هدودحم یفرعم
 رهش نآ زکرم و نارهت رهش بونج رد ناتسرهش نیا .تسا نارهت ناتسا یاه ناتسرهش زا یکی تشدکاپ ناتسرهش
 یقرش هقیقد 11 و هجرد 91 لوط و یلامش قیقد 99 و هجرد 19 ییایفارغج ضرع رد تشدکاپ رهش .تسا تشدکاپ
 زا رهش نیا طسوتم عافترا .تسا هدش عقاو تشدکاپ ناتسرهش یزکرم شخب رد و ناراهت ناتسا یقرش بونج رد
 سیسأت نزامام و تشلپ ،ههوق یاتسور هس نتسویپ مه هب اب 1199 لاس رد رهش نیا .دشاب یم رتم 111 ایرد حطس
 قاحلا نآ هب بیترت هب بالقنا کرهشو ریما راصح و ربی ،دابآ نوتاخ یاهاتسور اه لاس نیا یط رد همادا رد و دیدرگ
 لاس رد ناریا رامآ زکرم یرامشرس ربانب .دشاب یم راتکه 1111 دودح رد رضاح لاح رد رهش نیا ینونک تحاسم .دش
199 دادعت نیا زا هک دنا هدوب نکاس ناتسرهش نیا رد رفن 111191 لماش راوناخ 311119 دادعت ،1199 ٬  درم رفن 199
999 و ٬  ناریا یاه ناتسرهش نیرتریذپرجاهم زا و نارهت ناتسا یاه ناتسرهش زا تشدکاپ .دندوب نز اه نآ رفن 911
 و ناریا طاقن مامت هب هک یتنیز ناهایگ و لگ و تاجیزبس تشک ریز یالاب حطس لیلد هب نینچمه تشدکاپ .تسا

 نارفعز تشک هتشذگ لاس دنچ یط و تسا هدش فورعم هایگ و لگ تختیاپ هب (دوش یم رداص روشک زا جراخ یتح
 نادنچود ار نآ تیمها هک هدش عقاو ناتسرهش نیا رد نیچراپ یماظن قطانم و تیاس نینچمه ...تسا هتشاد جاور زین
 ییاه هدکهد ناتساب نارود رد هک تسا رهش و اتسور یرامش لماش لصا رد ،مینیب یم نونکا هک یتشدکاپ .تسا هدومن
 ور نیا زا .دنا یناتساب ییاه مان تشدکاپ یاهاتسور زا یرایسب یماسا نارگشهوژپ تاراهظا قبط .دنا هدوب یر تشد رد
 مان هب ناوت یم یماسا نیا هلمج زا .ددرگ یم رجنم هنیمز نیا رد یتافاشتکا هب ًالالامتحا فلتخم قطانم و اه هپت رد شواک
 یتسرپرهم نارود هب ار یماسا نیا نیققحم هک درک هراشا ...و ربی ،ههوق ،دابآ نوتاخ ،ریماراصح ،دنزامام یاتسور
 زا جراخ هک تسا هدش عقاو ریما راصح هقطنم رد تشدکاپ برغ لامش رایرهش داتسا هلحم .دنهد یم تبسن نایناریا
 .دندومن زاجم ریغ زاس و تخاس هب عورش 1199 لاس زا هقطنم نیا نینکاس و ؛دشاب یم یرهش هودحم

 
 مانمگ یشزومآ یبرم نیا .تسا هدرک هدافتسا یعامتجا هیامرس حالطصا زا هک تسا یا هدنسیون نیتسخن ناف یناه 

 و دنک یم یسررب ار اکیرمآ هدحتم تالایا ،شروشک یشزومآ ماظن یاه یناماسبان (م1919) یا هلاقم رد ییاینیجریو
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 یم راک هب ،هدرک هدهاشم نازومآ شناد یعامتجا طباور رد هک ییاه ینوگرگد نییبت یارب ار یعامتجا هیامرس حالطصا
 ناونع اب دوخ کیسالک رثا رد راب نیسخن ار یعامتجا هیامرس حالطصا بوکاج نیج .(991 ص:1399 ،یداهتجا) درب
 رد هدرشف یعامتجا یاه هکبش هک تسا هداد حیضوت ،رثا نآ رد هک هدرب (اکیرما گرزب یاهرهش رد یگدنز و گرم)
 ظفح اب طابترا رد و دنهد یم لیکشت ار یعامتجا هیامرس زا یتروص ،یرهش طلتخم و یمیدق هموح یاه هدودحم
 یمسر یاهداهن اب هسیاقم رد ،یگدنز تیفیک دوبهب رد تامیمصت رگید و ینابایخ تیانج و مرج دوجو مدع ،تفاظن
 زمیج طسوت حالطصا نیا ،1319 یههد رد .دنهد یم ناشن دوخ زا یرتشیب تیلووسم سیلپ یتظافح یاهورین دننام
 رفن ،یسایس مولع دنمشناد"مانتاپ تربار" و تفرگ رارق هدافتسا دروم یرت عیسو یانعم رد سانش هعماج "نملک"
 تلایا رد مهو ایلاتیا رد مه یندم هعماج و یعامتجا هیامرس شقن دروم رد ار یروشرپ و یوق ثحب هک دوب یمود
 وا .دومن نشور ار موهفم نیا زا یرگید داعبا هسنارف رد ویدروب نآ زا سپ .(19؛1399 ،امایوکوف) تخیگنارب هدحتم
 .(1؛1399 ،یوسوم ،یلسوت) دشاب هتشاد یعامتجا هیامرس زا یمظنم کیتامتسیس ةعلاطم هک تسا هدرک شالت
 رد یعامتجا هعسوت یاه هفلوم اب نآ هطبار و یعامتجا هیامرس رب یا هچابید باتک رد (3399) روپ یفطصم زیبماک
 افیا یرهش تیریدم رد یناسنا هیامرس و یکیزیف هیامرس زا یرتمهم رایسب شقن یعامتجا هیامرس تسا دقتعم ،ناریا
 ماجسنا و دنویپ لماوع یهاگآ و دامتعا ،یعمج طباور یاه هکبش و یعامتجا طباور ،اهراجنه ،اه شزرا .دنکیم
 ،دامتعا شیازفا و یمدرم تکراشم بلج اب تسا رداق یعامتجا هیامرس .دنتسه یرهش تیریدم و نادنورهش
 .دهد شهاک یلوبق لباق دح رد ار یرهش قطانم اب طبترم تالماعت و تالدابت ،تامدخ هئارا یاه هنیزه
 لاس رد ناشاک ییاتسور یحاون رد تکراشم و دامتعا هطبار یسررب ناونع اب یا هلاقم رد (1399) ایکزا و یرافغ
 دامتعا ققحم داقتعا هب .تسا هدرک یسررب اه نامزاس و اهداهن هب دامتعا و دارفا هب دامتعا دعُبب ود رد ار دامتعا 1399
 و دناسر یم لقادح هب ار یعامتجا تالدابم و تارکاذم هنیزه هک تسا یعامتجا یاضف رد تالدابم هدننک لیهست
 .(9399 ،یرافغ) .تسا یعامتجا تایح موهفم و یدادرارق شیپ رصنع
 ات یراگنا لهس زا :رصم رد یمسر ریغ یاه هاگتنوکس لماکت یژتارتسا ءاقترا ناونع اب یشهوژپ رد (1911) 9افیلخ
 هکلب ،رصم رد اهنت هن یدیلک شلاچ کی هدنهد ناشن یمسرریغ یاه هاگتنوکس عوضوم تسا دقتعم یتکراشم هعسوت
 هب اه هاگتنوکس نیا ،یمسرریغ یاه هاگتنوکس دشر راهم یارب اه شالت همه دوجو اب ،رصم رد .تسا ناهج رسارس رد
 هدننک کیرحت لح هار کی رییغت نیا یتکراشم یاه تسایس هب اه تسایس رییغت اب .دنتسه دشر لاح رد هتسویپ روط
 هفرص هب نورقم هانپرس هئارا فده اب نکسم یاه تسایس و یتکراشم هعسوت رصاعم یاه شور زا هدافتسا اب ات تسا
 .دوش هتشادرب یمسر ریغ یاه هاگتنوکس دوبهب رد رثوم یاه ماگ یرهش یارقف هب

 نازیم رب رثؤم یگدنز تیفیک یاه صخاش یسررب ناونع اب یشهوژپ رد ،(1199) ناراکمه و مدقم یناسارخ
 رد ناوارف یاه یناماسبان دوجو ،یمسر ریغ یاه هاگتنوکس رد :دندقتعم ،یمسرریغ یاه هاگتنوکس نانکاس یدنمتیاضر

                                                           
1 Khalifa 
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 فده نیرت مهم و تسا هداد شهاک ار نانکاس یگدنز حطس ،یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا ،یدبلاک داعبا
 .تسا هتخاس ور هبور یدج دیدهت اب ار نانکاس یدنمتیاضر و یگدنز تیفیک دوبهب ینعی ؛رادیاپ هعسوت
 یزاسدنمناوت رد نآ شقن و فرصت یکاردا تینما رب یلیلحت ناونع اب یشهوژپ رد ،(9199) یدابآ نیسح و هنگنز
 نآ اب یمسرریغ یاه هاگتنوکس هک دنا هتسناد یلئاسم نیرتمهم زا ار فرصت تینما ؛یمسرریغ یاه هاگتنوکس نانکاس
 و فرصت تینما .تسا فرصت تینما نیمأت یاه تسایس زا یمسر ریغ یاه هاگتنوکس یزاس دنمناوت دنتسه هجاوم

 یاقترا رد یا هدمع شقن ،نکسم ی هنابلطواد ریغ ی هیلخت و بیرخت لباقم رد اه هاگتنوکس نیا نانکاس زا تیامح
 .دراد نکسم تیفیک
 یرظن بوچراچ
 و (یطابترا و یشزیگنا) سواهتلو و ساموت هلمج زا یزاسدنمناوت ثحب اب هطبار رد تایرظن زا شهوژپ نیا رد
 یعونتم یاههاگدید دهاش ،دراد یعامتجا هیامرس هزاس هک یتیهام هب هجوت اب و ؛دش دهاوخ هدافتسا یقیفلت یاه لدم
 -یرظن تنس بلاغ رد ار هدش حرطم یرظن یاه ثحب شهوژپ نیا رد ،میتسه یعامتجا هیامرس صوصخ رد
 دروم (ویدروب) عبنم یعون ناونع هب یعامتجا هیامرس و (امایوکوف ،نملک ،مانتاپ) یعامتجا هیامرس ندید یراجنه
 .دریگ یم رارق هجوت

 
 
 
 
 
 سواهتلو و ساموت یزاس دنمناوت لدم 
 هعومجم کی رد هک تسا یهجو دنچ یعوضوم یزاسدنمناوت هک دندقتعم (1119) رزتیرپسا و سواهتلو و ساموت

 یاه تخانش .دوش یم راکشآ تساهنآ یراک یاه شقن دروم رد دارفا شرگن هدنهد ساکعنا هک یتخانش هناگراهچ
 :زا دنترابع هناگراهچ
 .دنتسه لوغشم نآ هب هک یتیلاعف ای فادها ،دصاقم یارب ندوب دهعتم و نداهن  شزرا یانعم هب هک ،ندوب رادانعم-

 -.تسالاب تراهم اب ناشفیاظو زیمآ تیقفوم ماجنا ییاناوت رد یلحم عماوج ای دارفا تیاضر ،یگتسیاش ساسحا

 یاهدنیآرف موادت و دنیآرف موادت و عورش یارب ار یلحم عماوج ای دارفا لالقتسا ساسحا هک ،تشونرس نییعت قح-
 .دهد یم ناشن یزاس میمصت و یراک
 هب طیحم رب دوخ یراذگریثات صوصخ رد مزال ساسحا یلحم عماوج و دارفا هک ؛رثوم یراذگرثا ساسحا-
 (399 :1199 ،یحطبا) .دنروآ یم تسدب ینامز دنیآرف رد ار هریغ و تانایرج

 باختنا

 یگتسیاش

 راک ندوب رادانعم
 یزاس دنمناوت داعبا یزاس دنمناوت

 ریثأت
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 ندشاناوت و تردق ةئارا ،نداد زوجم ،ندش دنمتردق ؛دروفسکآ ۀدرشف گنهرف رد (EMPOWER) یزاسدنمناوت ۀژاو
 ار ندرکدنمناوت نآ رد هک ددرگ یمرب 3399 لاس هب ندرکدنمناوت حالطصا فیرعت نیتسخن ةچخیرات .تسا هدش ینعم
 .دوش هدید وا ینامزاس شقن رد ای اطعا درف هب یتسیاب رایتخا نیا هک دنتسناد یم دوخ ینامزاس شقن رد رایتخا ضیوفت
 ینعم هب یمسر روط هب راب نیتسخن یارب هک دوب یا هژاو ،تیلوئسم شریذپ یارب درف قایتشا ینعم هب ندرکدنمناوت نیا
 ضیوفت لماش هک دنک یم هراشا ندرکدنمناوت زا تغل گنهرف جیار فیراعت هب (9919) ورگ .دش ریسفت ییوگخساپ
 اب ار ندرکدنمناوت زدناگ 1119 لاس رد .تسا یشخب تردق و نداد تیرومأم ،ندرک رایتخا ضیوفت ،ینوناق تردق
 و درک دیکأت نآ زا ناسآ یفیرعت ةئارا هب (1119) نمرمیاز اما ؛درک یزاس موهفم نانکراک هب میمصت تردق یراذگاو
 ،یگدنامرد دننام ییاه هژاو نتفرگ رظن رد نودب نآ هب هک تسا ناسآ ندرکدنمناوت زا یفیرعت ةئارا ینامز تسا دقتعم
 .تسا لکشم رایسب مینک فیرعت نوگانوگ دارفا هب هجوتاب ار نآ میهاوخب هاگره .مینک هجوت یگناگیب و یتردق یب
 شیازفا یارب یا هنیمز ار ندرکدنمناوت (1111) یل هکنیا ات تسا هدش نوگرگد رایسب نونکات ندرکدنمناوت تایبدا
 یارب ییاه تیلاعف هب نداد هزاجا هک دنک یم هراشا و دناد یم کچوک یاه هورگ رد تیلاعف و یداقتنا رکفت ،اه وگتفگ
 .تسا ندرکدنمناوت یلصا یازجا زا اهوگتفگ و ندید ،رکفت ،تایبرجت شیالاپ و میسقت ،میهست یوسارف هب تکرح
 نیا .تسا هدوب هعسوتاسپ نامتفگ و هعسوت ثحابم رد ریخا ِریساسا یاهروحم زا یکی روحم عامتجا یزاسدنمناوت
 .درب یم شیپ هب هعماج نورد زا و الاب هب نییاپ زا ار هعسوت ،یتلودریغ یاه نامزاس و مدرم ندادرارق روحم اب درکیور
 ،درکیور نیا رد .دنتسه یمدرم ةعسوت یاهریغتم نیرت مهم هلمج زا یلحم مدرم و یتلودریغ یاهنامزاس ،ییارگ یلحم
 ندرب شیپ هب راد هدهع ات دنکیم یزاسدنمناوت ار یتلودریغ یاهداهن و روحم مدرم ِریتلودریغ یاهنامزاس یخرب تلود
 لثم ،یتلود ناگداتسرف یضعب قیرط زا یلحم مدرم اب لماعت .دنوش یاهقطنم و یلحم ِافلتخم یاه هنیمز رد هعسوت
 ةعسوت یاهروحم رگید زا ،اه نآ ندرکدنمناوت و لباقتم ییایوپ کی ساسارب ...و نانادداصتقا ،نازرواشک ،ناسدنهم
 ،یعامتجا ،یتخانش ناور داعبا اب ،یدعبدنچ یراتخاس ناونع هب ار یزاسدنمناوت ریخا یاه شهوژپ رد .تسا یمدرم
 ار روحم عامتجا ِریزاسدنمناوت دعُبب راهچ (1111 -1119) زنویش ،اتسار نیمه رد دنا هتفرگ رظن رد یداصتقا و یسایس
 .(311 :9199 ،ناراکمه و هدازدارم) تسا هدرک یفرعم یسایس و یعامتجا ،یتخانش ناور ،یداصتقا یزاسدنمناوت

 (یجراخ و یلخاد نارظنبحاص و دانسا) یزاسدنمناوت فیراعت لودج
 فیرعت هژورپ ای رظن بحاص
 (9399 نادهاز هبرجت) .دشاب یم یمسرریغ تالحم رد هعسوت فادها هب یبایتسد تهج یتسد نییاپ و یتسد الاب یاهداهن نیب طابترا و کرحت داجیا نادهاز هبرجت
 یلم داتس هناخریبد
 یزاسدنمناوت

 (13 تشهبیدرا شرازگ) یمسرریغ ناکسا تالکشم و لئاسم ییوج هراچ تهج یلحم عبانم تیوقت و مدرم ریگارف تکراشم تهج ییاشگ رتسب

 (9399 هاشنامرک هبرجت) تالحم نینکاس یعامتجا تردق عبانم و مدرم تکراشم هب هجوت و یریگ میمصت رد ییادز زکرمت ،یلحم یاهداهن هعسوت هاشنامرک هبرجت
 یزاراک ایرلاو
 

 هک یا هنوگ هب یرهش نیشن ریقف قطانم رد مدرم و یصوصخ شخب تکراشم قیرط زا ییانب ریز و یتامدخ تیعضو دوبهب یمسر ریغ یاه ناکسا یزاس دنمناوت
 یاه هکبش ،رباعم تیعضو دوبهب یزاس دنمناوت فیرعت نیا رد .دشاب هتشاد ار یزاس دنمناوت ی اه حرطو اه هژورپ یارجا و ظفح رد تکراشم ناوت یصوصخ شخب
 دوش یم لماش ار یمومع تشادهب نیمات و بالضاف

 3399 ،13 ،رورس :عبنم

 یکی یعامتجا هیامرس یراتخاس تیوقت رد نآ شقن و روحم عامتجا یزاسدنمناوت هک درک ناونع ناوتیم ساسا نیا رب
 ناونع هب مهم نیا هب رتمک نونک ات یلمع مزیناکم رد اما ،دوشیم بوسحم رادیاپ هعسوت و تفرشیپ رد یساسا ناکرا زا
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 تیریدم رارقتسا و تیوقت رد یعامتجا هیامرس شقن و تیمها هب رظن نیاربانب دوشیم هتخادرپ رثوم و یلمع راکهار
 بلاق رد یعامتجا هیامرس تیوقت رد یزاسدنمناوت شقن شهوژپ نیارد ،یلحم رادیاپ هعسوت رب ینتبم و روحم عامتجا
 یاه همانرب اب دسریم رظن هب .دنوش یم یسررب روحم عامتجا یزاسدنمناوت دنیارف اب طبترم یعامتجا یاهدنویپ
 مهارف ار نیشن هیشاح قطانم یعامتجا هیامرس ءاقترا یارب رثوم یاه هنیمز ناوت یم بسانم و یلوصا یزاسدنمناوت
 دنمزاین اتسار نیا رد .تسا هعماج نآ یدنمناوت شیازفا هلزنم هب هعماج کی رد یعامتجا هیامرس شیازفا .دومن
 تکراشم یارب یصوصخ شخب .دراد ار ییاتسور و یرهش تیریدم رب لرتنک و تراظن هک یتلود شخب یراکمه
 یتلود همین شخب .تسا یدام عفانم نیمات تهج هب نآ یسایس – یعامتجا یاه هبنج زا ادج ،یرهش تیریدم
 تیریدم رد مدرم شقن دورو و ؛دراد هدهع هب ار یرهش تیریدم هرادا نامزاس نیرت یلصا و نیرتمهم (اه یرادرهش)
 رد اهنآدامتعا بلج و مدرم اب هرکاذم هوحن ،یزاسدنمناوت ثحب رد هلاسم نیرتمهم .دبلط یم ار یرهش روما یتکراشم
 نیا زا هدمآرب یاهراکهار بیترت نیدب .دشاب یم تالحم نینکاس یراذگریثات اب نیشن ریقف قطانم رد حرط یارجا
 یتسیز یاضف دوبهب و یعمج تامادقا اب قطانم نیا نینکاس یعامتجا و یناسنا هیامرس لیکشت یپ رد ،دربهار
 حرط ره تیقفوم هک اجنآ زا .دشاب یم هجوت لباق یتلود شخب یارب تیامح و یرگلیهست شقن نیب نیا رد .تساهنآ
 زا نانآ یاهزاین و اه هتساوخ نیمات و حرط فادها تهج رد اهنآ هیجوت اذل دشاب یم نینکاس یهارمه هب طونم همانرب و
 و مدرم نیب وگتفگ زا یمزیناکم هب دنناوت یم (اه نمس) داهن مدرم یاه نامزاس اتسار نیا رد .دشاب یم هیلوا تایرورض
 و یمومع شزومآ ،یمومع یزاس هاگآ یپ رد رکذلا قوف یاه شخب یراکمه اب نیاربانب ؛دننک ادیپ تسد نیلووسم
 ،یعامتجا یاه هنیمز رد نیشن هیشاح قطانم یهدناماس و یزاس دنمناوت اب ناوت یم یلحم تاعامتجا رد یزاسداهن
 نآ رانک زا و تفای تسد تسا هلحم هب قلعت سح نامه هک نینکاس یعامتجا هیامرس تیوقت و یداصتقا و یگنهرف
 هـعماج ،هورـگ هـب نتـشاد رطاـخ قـلعت ساسحا .دمآ لئان یعامتجا یگتسبمه و یعامتجا تینما ساسحا هب
 ،یعاـمتجا یسانشناور هاگدید زا .تساه ناسنا یعامتجا یگدـنز رد یرورـض تاـساسحا هـلمج زا صاخ یناکمو
 درـکلمع ۀوـحن هـب تبـسن ام نآ ةلیسو هب هک دروآ یم دوـجو هـب ار یبوچراـهچ و ناـبز ،یعاـمتجا قلعت سح
 .( Pooley, 2005: 73) مینک یم ادــیپ یهاــگآ و شــناد تاــعامتجا و اــه هورــگ رد دارــفا
 شهوژپ شور
 یرامآ هعماج .دشابیم یشیامیپ ارجا شور رظن زا و یدربراک فده رظن زا و یلیلحت ـ یفیصوت عون زا شهوژپ نیا
 یس دودح رد نآ نیشن هیشاح قطانم تیعمج هک دندوب (ریما راصح برغ) تشدکاپ ناتسرهش نانکاس هیلک قیقحت
 .تسا هدمآ تسد هب 199 ددع نارکوک لودج زا هدافتسا اب هنومن مجح بیترت نیا هب هک دوشیم هدز نیمخت رفن رازه
 و یزاسدنمناوت هب طوبرم داعبا یارب هتخاس ققحم همان شسرپ زا تاعالطا یروآعمج تهج هدافتسا دروم رازبا

 زین و ناشیا دییأت و امنهار دیتاسا اب تروشم و هبحاصم زا همانشسرپ ییاور شجنس یارب و یعامتجا هیامرس
 هک هدش هدافتسا خابنورک یافلآ نومزآ زا همانشسرپ ییایاپ شجنس تهج .تسا هدش هدافتسا ناسانشراک زا یهاوخرظن

 یارب و هدوب 1311 یزاسدنمناوت همانشسرپ یارب و 9311 یعامتجا هیامرس همانشسرپ یارب هدش هبساحم یافلآ بیرض
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 رد .دشاب یم یلوبق لباق دح رد رضاح قیقحت یاه همان شسرپ دامتعا تیلباق و دشاب یم 911 زا رتشیب همانشسرپ ود ره
 .دوش یم هداد ناشن اه نآ داعبا و همانشسرپ یافلآ بیرض ریز لودج

 اه نآ داعبا و همانشسرپ یافلآ بیرض :1 لودج
 
 
 
 
 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و یسررب تهج نآ یاه خساپ و هدش یروآ عمج سپس و دش عیزوت یرامآ هعماج نیب رد میظنت زا سپ اه همانشسرپ
 زا هدافتسا اب .دش هدافتسا SPSS رازفا مرن زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب .تفر راکب هعلاطمدروم یاهریغتم شجنس
 هب مادقا  ،یفیصوت رامآ زا هدافتسا اب یتخانش تیعمج یاهریغتم یسررب و اه هداد یروآ عمج زا سپ ،رازفا مرن نیا
 زا قیقحت تالاؤس هب ییوگخساپ و تایضرف یسررب تهج قیقحت نیا رد .دش یطابنتسا رامآ یاه نومزآ یارجا
 .دیدرگ هدافتسا نویسرگر نومزآ
 اه هتفای

 یعامتجا هیامرس ریغتم فیصوت
 یعامتجا هیامرس ریغتم فیصوت :2 لودج

 هداد نیرت گرزب هداد نیرت کچوک سنایراو رایعم فارحنا نیگنایم دادعت
199 19/9 11/1 9/1 11/9 13/1 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 فارحنا ،19/9نیگنایم ،13/1نیرتشیب ،11/9هداد نیرت کچوک یراد یعامتجا هیامرس ریغتم قوف لودج هب هجوت اب
-شهاک ،رهش یعامتجا یرادیاپ رب رثؤم لماع ار یعامتجا یهیامرس ،نارگشهوژپ .دشاب یم 9/1سنایراو و11/1 رایعم
 دننادیم حوطس مامت رد یطیحم یرادیاپ و یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا یزاسدنمناوت ،هلدابم یاههنیزه یهدنهد
 .(1 :1199 ،عراز و هدازمیهاربا)

 
 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 بیرض لاؤس فیدر لاؤس دادعت ریغتم
 افلآ

 93/1 لودج رد 39 ات 9 39 یعامتجا هیامرس
 13/1 لودج رد 11 ات 19 11 یزاسدنمناوت
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 یعامتجا هیامرسریغتم فیصوت 

 یزاسدنمناوت ریغتم فیصوت
 یزاسدنمناوت ریغتم فیصوت :0 لودج

 هداد نیرت گرزب هداد نیرت کچوک سنایراو رایعم فارحنا نیگنایم دادعت
199 19/9 11/1 9/1 11/9 13/1 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 فارحنا ،19/9نیگنایم ،13/1نیرتشیب ،11/9هداد نیرت کچوک یراد یزاسدنمناوت ریغتم قوف لودج هب هجوت اب
 یسایس درکیور کی ناونع هب یزاسدنمناوت رب ناققحم زا یرایسب تفگ ناوتیم .دشاب یم9/1 سنایراو و 11/1رایعم
 داعبا اب ،یدعبدنچ یراتخاس ناونع هب ار یزاسدنمناوت ،یاهدنیازف روط هب ،تاقیقحت ِرریخا دنور ،دنا هدشزکرمتم هبناجود
 ،یعامتجا دعب هس رد یزاسدنمناوت زین شهوژپ نیا رد و دناهتفرگ رظن رد یداصتقا و یسایس ،یعامتجا ،یتخانشناور
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم یداصتقا و یگنهرف

 
 9901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یزاس دنمناوتریغتم فیصوت :4 لودج

 یطابنتسا رامآ جیاتن

 اه هداد عیزوت ندوب لامرن یسررب
 اهداد عیزوت ندوب لامرن یسررب :5 لودج

 
 
 
 
 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 همانشسرپ قیرط زا هک ییاه هداد هک تسا نیا دنتسه وربور نآ اب یرامآ یاه شهوژپ زا یرایسب هک یمهم رایسب هتکن
 دنتسه لامرنریغ عیزوت یاراد یلک روط هب دنتسین هتسویپ ،ییاه هداد هکنیا لیلد هب دنیآ یم تسد هب ترکیل عبات و
 ؛تفرگ رظن رد ناوت یمن ار اه نآ نیب دادعا و مینک یم باختنا ار ددع کی 1 ات 9 دادعا نیب زا ترکیل عبات رد نوچ

 Kolmogorov-Smirnov نومزآ
 هجیتن zهرامآ یراد ینعم حطس 
 لامرن ریغ 11/1 111/1 یعامتجا هیامرس
 لامرن ریغ 11/1 911/1 یزاسدنمناوت
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 لیلد هب اه هداد نیا و تفرگ رظن رد ار تسا 9 و 1 نیب هک 111 ددع ناوت یمن ای تشاد ار 119 ددع میناوت یمن ینعی
 :یرامآ نومزآ هجیتن .ددرگ هدافتسا کیرتماراپ ریغ یاه نومزآ زا تسیاب یم و دنتسه لامرنریغ ییاه هداد ندوب هتسسگ
 دراد یعامتجا هیامرس شیازفا رد یتبثم و رادانعم ریثأت ،نیشن هیشاح قطانم رد یزاسدنمناوت

 یعامتجا هیامرس اب نیشن هیشاح قطانم رد یزاسدنمناوت نیب هطبار نمرپسا یگتسبمه بیرض :6 لودج
 
 
 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیب نانیمطا دصرد11 اب تشاد نایب ناوت یم و تسا 11/1 زا رت کچوک یراد ینعم حطس قوف لودج هب هجوت اب
 یراد ینعم حطـــس .دبای یم شهاک ای شیازفا یعامتجا هیامرسدوجو تبثم هطبار یعامتجا هیامرس و یزاسدنمناوت
 ود نیب رادانعم هطبار دوجو رب ینبم قیقحت هیــضرف نیاربانب دــشابیم (sig=0.05) زا رتمک ((sig=0.000 نومزآ
 نمریپسا یگتسبمه بیرض ددع ،تسا هدش دییات یعامتجا هیامرس شیازفا رد نیشن هیشاح قطانم یزاسدنمناوت ریغتم
 ةیامرس .دشاب یم قوفریغتم ود نیب طسوتم ریثات حطس اب و تبثم هطبار دوجو زا یکاح هک تـسا .911 اب ربارب
 زا لباقتم دامتعا شیازفا و یعامتجا یهاگآ یاقترا ،یلحم تکراشم تیوقت ،یعامتجا ماجسنا داجیا لیلد هب یعامتجا
 زا هیامرس نیا .دراد روحم عامتجا یاهدرکیور ِریزاس هنیداهن رد یاهدننک نییعت شقن ،ناعفن یذ نیب لماعت رذگهر
 قیرط زا ار ییاراک هک دریگ یم لکش یا هکبش طباور و اهراجنه ،دامتعا ةیاپ رب یعامتجا یاه نامزاس داجیا قیرط
 لیهست ییاهن فادها هب یبایتسد رب ار اه هورگ و دارفا یاه تیفرظ و دشخب یم دوبهب تامادقا رد یگنهامه لیهست
 و دراد دوش یم رجنم فلتخم حوطس رد هعسوت دنیارف رد ییاه تیدودحم زورب هب نآ نادقف ،سکعلاب ،دنک یم
 .دبای یم شهاک ای شیازفا یعامتجا هیامرس دنک ادیپ شهاک ای شیازفا یزاسدنمناوت ردقچره
 ثحب
 ،یعامتجا هیامرس شیازفا رب نیشن هیشاح قطانم یزاسدنمناوت ریثأت» فده اب هلاقم نیا دش هتفگ ًالالبق هک روط نامه
 و یزاسدنمناوت نیب هک دش صخشم هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب .دیدرگ نیودت «تشدکاپ ناتسرهش یدروم هعلاطم
 شیازفا یعامتجا هیامرس دنک ادیپ شهاک ای شیازفا یزاسدنمناوت ردقچره و دراد دوجو تبثم هطبار یعامتجا هیامرس
 و دامتعا ،یهارمه هک یمسر ریغ یاه هکبش و نیناوق و اهراجنه زا یا هعومجم یعامتجا هیامرس .دبای یم شهاک ای
 ناشفادها هب مدرم یبای تسد تهج ار یعبانم و دروآ یم مهارف ار یمومع یالاک ندروآ تسد هب یارب ار یعمج شنک
 قطانم رد نیشن هیشاح هعماج یزاس دنمناوت یارب یدنمشزرا ًالاعقاو هاگیاج یعامتجا هیامرس .دراذگ یم رایتخا رد
 قطانم نامه ای یمسر ریغ یاه هاگ تنوکس یزاسدنمناوت نیاربانب ؛دهد یم رارق اه نآ رایتخا رد ار نیشن هیشاح
 نیا یاه نارحب زا یشان یاه کسیر ربارب رد رتهب تمواقم و یرادیاپ ثعاب یعامتجا هیامرس رذگهر زا نیشن هیشاح
 .دراد هارمه هب ار قطانم
 یسدنهم ،نانآ تکراشم و یلحم ی هعماج یزاسدنمناوت دربهار ،ینیشن هیشاح هلأسم اب دروخرب رد دربهار نیرت مهم
 لاعف تکراشم و یلحم و یتلودریغ یاه نامزاس یرگ یجنایم و عیرست و یمومع شخب لیهست و تیامح اب یعامتجا

 یراد ینعم حطس rرادقم دادعت
199 91/1 111/1 
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 یزاسدنمناوت تسایس ،1319 ینایاپ یاه لاس رد (1199 ،ناراکمه و یزب) تسا رظن دروم یرادرب هرهب میقتسم و
 لکش اهنآ زا یکی رب هبناج کی هیکت هن و یصوصخ و یمومع شخب نیب لماعت داجیا موزل هب ،نیشن هیشاح قطانم
 نامزاس هعسوت ی همانرب و دحتم للم نامزاس رشب ناکسا زکرم رد هک دوب یبراجت یدنب عمج ،تسایس نیا .تفرگ
 .(1199 ،یناک یفجن و یودهم) تسا هتشگ ناتساد مه نآ اب زین یناهج کناب و هتفای نیوکت ،دحتم للم
 سح داجیا اب و دنتسه رثوم یرهش نانیشن هیشاح یزاسدنمناوت ی هنیمز رد ،یرهش فلتخم یاه ناگرا و اه نامزاس
 شزومآ ریظن ،فلتخم قرط زا و یدنورهش ی هیحور داجیا و یرهش راشقا ریاس اب ضیعبت ساسحا مدع ،تکراشم
 داضت زا ار اهنآ و هدش یرهش نانیشن هیشاح رد یدنمناوت یاه هنیمز یریگ لکش ثعاب ،یرادمدنورهش و یدنورهش
 داجیا لیلد هب یعامتجا هیامرس .(1399 ،یقداص و یدقن) دزاس یم جراخ رهش زا یگدش هدنار سح و ینهذ و ینیع
-یذ نیب لماعت رذگهر زا لباقتم دامتعا شیازفا و یعامتجا یهاگآ یاقترا ،یلحم تکراشم تیوقت ،یعامتجا ماجسنا
 یاهنامزاس داجیا قیرط زا هیامرس نیا .دراد روحم عامتجا یاهدرکیور یزاس هنیداهن رد یا هدننک نییعت شقن ،ناعفن
 تامادقا رد یگنهامه لیهست قیرط زا ار ییاراک هک دریگ یم لکش یا هکبش طباور و اهراجنه ،دامتعا ةیاپ رب یعامتجا
 زورب هب نآ نادقف ،سکعلاب ،دنک یم لیهست ییاهن فادها هب یبایتسد رب ار اه هورگ و دارفا یاهتیفرظ و دشخب یم دوبهب
 .(111 :9199 ،ناراکمه و هدازدارم) دوش یم رجنم فلتخم حوطس رد هعسوت دنیارف رد ییاهتیدودحم
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 نیشن هیشاح قطانم رب یرایسب تبثم تاریثأت دناوتیم (یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا) فلتخم داعبا رد یزاسدنمناوت
 لومعم یاه هنیزه زا یرایسب تخادرپ زا یناوت مک و یلام فعض نتشاد لیلد هب نیشن هیشاح قطانم .دشاب هتشاد
 هب دوخ اب ار یعامتجا یاه بیسآ و اه یراجنهان اهراتفر زا یرایسب زورب بجوم یعامتجا ،یگنهرف فعض و یرهش
 نکاس دارفا رب یرثؤم رایسب تاریثأت دناوت یم تازایتما یخرب نداد و اه هلحم نیا ندرک دنمناوت .تشاد دهاوخ هارمه
 ناوت یم یلک روط هب .دوش اه نآ یعامتجا هیامرس نتفر الاب بجوم و ؛دشاب هتشاد هارمه هب دوخ اب اه هلحم نیا رد
 ببس هک یلماع ره نیاربانب ؛دنراد رارق رگیدکی اب هیوسود طابترا کی رد یزاسدنمناوت و یعامتجا هیامرس تفگ
 .سکعلاب و دهد یم شیازفا ار یعامتجا هیامرس ،دوش یزاسدنمناوت شیازفا
  :زا دنا ترابع شهوژپ یاهداهنشیپ
 یمسرریغ یاههاگتنوکس یهدناماس دنیآرف رد یمدرم یاه تکراشم بلج یلصا طرش شیپ ناونع هب یزاس دامتعا 
 .تالحم ذوفن اب و دمتعم دارفا و یلحم یاهنمجنا ،اه یرایاروش نوچ ییاهارجم قیرط زا یرهش

 یناسر تمدخ رد اهنآ تارظن و اه هاگدید زا هدافتسا تهج هلحم یعامتجا داهن داجیا و یمدرم یاه لکشت تیوقت. 

 هیشاح قطانم رد نکاس دارفا یگنهرف و یعامتجا یهاگآ شیازفا روظنم هب فلتخم تاسلج و و اهشیامه یرازگرب 
 .نیشن

 هیشاح قطانم رد یعامتجا یاه هیامرس شیازفا تهج نینکاس نایم رد تیلوئسم سح جیورت هب نداد تیولوا 
 .نیشن



 136 ... نیشن هیشاح قطانم یزاسدنمناوت ریثأت یسررب

 بذاک لغاشم و هناراکهزب لامعا ،رقف شهاک تهج ینف و یعامتجا یاهتراهم داجیا و شزومآ تیعضو شرتسگ 
 .قطانم نیا رد
 هقطنم یتعنص یاه کرهش اب یراکمه و ینیرفآراک زکارم داجیا. 
 کچوک لغاشم و درخ ینیرفآراک بیغرت و شرتسگ و داجیا. 

 ای هلحم رد لاغتشا داجیا یارب نیشن هیشاح قطانم یزاسهب و یزاسون حرط یارجا رد یلحم یاهورین یریگراک هب 
 .یداصتقا یزاسدنمناوت

 عبانم
 هقطنم هعلاطمدروم ،ییارجا نالوئسم هب تبسن نادنورهش دامتعا و یهاگآ رب دیکأت اب یعامتجا هیامرس لیلحت (9199) دمحم ،عراز و یسیع ،هدازمیهاربا

 .9-99 صص :99 لسلسم هرامش ،1 لاس ،ییاضف ییایفارغج شیامآ هلجم ،نادهاز 9
 .ناژوف ،نارهت ،رایتخا ضیوفت و راک یراذگاو یزاسدنمناوت ،(9199) نیسح دیس ،یحطبا
 ،یرهش یزاسهب و نارمع نامزاس ،نارهت ،رهش تفه همانلصف ،یزاسدنمناوت صوصخ رد یناهج کناب یاه تسایس ،(9399) ،ارهز ،یطابرود یردنکسا

 .3 هرامش
 .11-19 صص:99 هرامش ،نارهت رهش نالک رب دیکات اب روحم عامتجا یاه یزیر همانرب و یمسرریغ یاههاگتنوکس (1399) یاهدمحم دیس ،یزایا
 .راهب ،91 هرامش ،یناسنا مولع همانشهوژپ ،یعامتجا هیامرس ،(1399) ،یفطصم .یداهتجا
 :یدروم هعلاطم) رهش نیشن هیشاح قطانم یزاسدنمناوت رد یرادرهش شقن لیلحت یبایزرا (1199) یدهم ،دادادخ و نیسح ،هدازیسوم ؛محرادخ ،یزب

 .91-19 صص:9 هرامش ،1 هرود ،نامرک رنهاب دیهش هاگشناد یرهش یحاون تاعلاطم ،(ناگرگ رهش
 تاعلاطم همانلصف ،(ناشاک رهش :یدروم هعلاطم) یمالسا ـ یناریا رهش ییاضفـ یدبلاک راتخاس رب مسینردم ریثأت (1199) رذوبا ،ییافو و دمحا ،دمحاروپ

 .91-19 صص:11 هرامش ،9 لاس ،یمالسا یناریا رهش
 یلحم تاعامتجا هعسوت یانبم یاراد یاه تسایس ناینب رب یمسرریغ یاه هاگتنوکس یزاسدنمناوت یجنس ناکما ،(9199) یدهم ،ناییاضر ؛یسیع ،یریپ

 19-11 صص 19 هرامش یرهش تاعلاطم یشهوژپ و یملع همانلصف ،زیربت رهشنالک یمسرریغ یاه هاگتنوکس:یدروم هعلاطم

 1ناتسمز 1یعامتجا مولع همان همانلصف ود ،یعامتجا هیامرس یاه هیرظن رب دیکات اب دیدج و کیسالک تایرظن رد  هیامرس موهفم ،(1399) ،یوسوم ،یلسوت
 (11 یپایپ) 1 هرامش 991 هرود

 .لوا پاچ ،انایرآ یادن :رشان ،نارهت ،« ناریا یعامتجا لئاسم یسانش هعماج »(1399) ،هللا تیاده .هدوتس
 .مشش پاچ ،تعنص و ملع هاگشناد ،ناریا رد یرهش یزیر همانرب1399.رصان ،یناقاهد هدازیدهشم
 یوک :یدروم هعلاطم) یمسرریغ یاه هاگتنوکس یدبلاک و یداصتقا و یعامتجا یاه یگژیو یبایزرا و یسررب ،(1199) هناورپ ،رایویز ؛ارهز ،ییازخ

 119-91 صص ،99هرامش ،مهن لاس ،نیمزرس یایفارغج همانلصف ،(زاوها رهشنالک یحایس
 نانکاس یدنمتیاضر نازیم رب رثوم یگدنز تیفیک یاه صخاش یسررب .(1199) رقاب دیس ،ینیسح ؛سابعدیس ،رفنادزی ؛ابص ،مدقم یناسارخ

-91 صص :91 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ همانلصف ،(یلامش دازحرف – نارهت دازحرف هلحم :یدروم هعلاطم) یمسر ریغ یاه هاگتنوکس
999. 

 ماما و یدیس تالحم :هعلاطم دروم هنومن نامرک رهش رد ینیشن هیشاح یریگ لکش للع لیلحت و یسررب (9199) نسحم ،یرادنامک و اضردمحم ،ییاضر
 .199-119 صص:1 هرامش ،1 هرود ،ییاضف یزیر همانرب هیرشن ،نسح

 .911 ات 111 زا - هحفص   ISC 19 و 99 هرامش - 1399 ناتسمز و زییاپ :هلجم لوحت و دوبهب ،تیریدم تاعلاطم (1399) ،تاداسلا سمش ،یدهاز
 ناکسا قطانم رد روحم عامتجا یزاسدنمناوت عناوم یراتخاس لیلحت (3199) ؛یسیع ،یریپ ؛لضفلابا ،ینیکشم ؛نسحم ،یرتنالک؛ میظع ،ینایواک نیرز

 .91-19 :19یپایپ هرامش ،19 لاس ،یرهش یزیرهمانرب و شهوژپ همانلصف ،(مالیا رهش زرب ناب هلحم :یدروم هعلاطم) یمسرریغ
 لوا پاچ ،یمالسا دازآ هاگشناد:رشن ،یررهش ،یرهشناماسب ان قطانم یزاسدنمناوت ینابم و لوصا ،9199 ،دیجم ،اتسور؛میحر ،رورس
 199-31 صص ،ناتسبات ،3 هرامش تفه همانلصف ،یصصخت شیامه ،(9399) یرهش یزاسهب و نارمع تکرش
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 ینیشن هیشاح رانیمس تالاقم هعومجم ،یزاسدنمناوت یاهراکهار یوجتسج رد ناریا رد هتخیگنادوخ ناکسا یاه یگزیو یرگنزاب ،(1399) رفظم ،یفارص
 .یتسیزهب مولع هاگشناد ،یمسر ریغ ناکسا و

 همانلصف ،نیمخ رهش رب هژیو شرگن اب نیشن هیشاح قطانم یریگلکش یاهدمایپ و للع رب یلیلحت (9199) هدیمح ،ینیمادمحم و رقابدمحم ،مادقا هدازیلع
 .919-399 صص:1 هرامش ،9 هرود ،ناریا رد یعامتجا تاقیقحت و تاعلاطم

 .19 و 99 هرامش1399 ،زییاپو ناتسبات ،قداص هشیدنا ،«تاعالطا رصع رد کیژولونکت لوحت و یعامتجا هیامرس» ،(1399) سیسنارف ،امایوکوف
 سنارفنک نیلوا ،زیربت رهش یلامش علض :یدروم هعلاطم یمسرریغ یاه هاگتنوکس یزاسدنمناوت رد یعامتجا هیامرس شقن (9199) ،هدیپس 1یرازلگ ینابرق

 .ناریا یرامعم نمجنا ،نایناریا هسسوم ،نارهت ،رادیاپ هعسوت و یرهش تیریدم ،یزاسرهش یلم
 مولع همانلصف ود ،ون ناریمش یمسر ریغ هلحم رد هعسوت یرادیاپ اب نانکاس یعامتجا هیامرس هطبار یسررب ،(9199) دیعس ،اعیفش ،اضرمالغ ،نایمظاک

 .11-9 صص:1 هرامش ،مهدزای لاس ،یعامتجا
 تیفرظ یبایزرا :روحم عامتجا یزاسدنمناوت (9199) داوج ،ناشفارذب ؛دمحمرن ،یبوقعی ؛هللا بیبح ،یهزرالاس ؛دمحم ،یمساق ؛طسابلادبع ،هدازدارم

 .911-111 صص:1 هرامش ،1 هرود ،یعامتجا هیامرس تیریدم ،یلحم ناعفنیذ یعامتجا ةیامرس
199) اضریلعدیس ،یهللا تیآ ،میرکدمحم ،نایروصنم  .زاریش هاگشناد :زاریش ،سراف ناتسا رد زاریش نانیشن هیشاح ،(1
 نیلوا ،SWOT لدم زا هدافتسا اب نآ یتیریدم یاهراکهار و نیشن هیشاح قطانم یزاسدنمناوت موزل .(1199) ربکا یلع ،یناک یفجن .مارهش ،یودهم

 .تینما و مظن ینیشن هیشاح شیامه
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