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 هدیکچ
 ِیروهمج تفن تارزو تفن تارداص یفیک ِیاهصخاش دوبهب رد کینورتکلا تلود شقن ِیرامآ لیلحت و هیزجت فده ابرضاح شهوژپ
 هنایاپ تکرش نانکراک رضاح شهوژپ رد ِیرامآ هعماج .تسا هدش ماجنا 8407 لاس رد گراخ هریزج یتفن هنایاپ تکرشرد ناریا یمالسا
 رد قیقحت شور .دیدرگ باختنا ناگروم لودج زا هدافتسا اب رفن 670 دادعت اه نآ نیب زا هک هدوب رفن 7757 دادعت هب گراخ هریزج یتفن
 .دش هدافتسا هداس یفداصت شور زا هنومن دارفا باختنا روظنم هب رضاح شهوژپ رد .دشابیم یطابنتسا یفیصوت ِیانبم رب شهوژپ نیا

 ییایاپ .تسا هدش دییات یفلد کینکت زا هدافتسا اب و ناگربخ و هورگ دیتاسا و امنهار داتسا تارظن زا هدافتسا اب اه همانشسرپ ِیروص ییاور
 قیقحت ِیاه هتفای .دشابیم ِیریگ هزادنا بسانم ییایاپ هدنهد  ناشن هک دیدرگ نییعت % 58 خابنورک ِیافلآ بیرض زا هدافتسا اب همانشسرپ
-ِیروانف ِیریگ راکب ،ِیداصتقا هعماج ِیوس زا هدش هبلاطم ِیاه یشم طخ ِیارجا رد تلود ِیاهتیلوئسم عیرس هعسوت لیلدب هک داد ناشن

 نردم ِیاهوگلا هب یبایتسد رد هعماج تیقفوم ،روا مازلا و ساسح ِیاهشقن ِیریگراکب نینچمه و کینورتکلا تلود بلاق رد هتفرشیپ ِیاه
 نقتم ِیرامآ ِیاهلیلحت رب هیکت اب یصوصخ شخب رد یلوتم ِیاهنامزاس زین و یتلود ِیاهنامزاس طسوت تفن تارداص عیرست و لیهست و
 زین و کینورتکلا تلود ِیاهشقن هک داد ناشن جیاتن نینچمه .دوب دهاوخ شخبرثا و مربم رایسب هدش لامعا ِیدربراک ِیاهصخاش و
 .دراد ِیرادانعم و تبثم ریثات یفیک یشم طخ ِیارجا تیروحم اب و تیمها زئاح رایسب هطبار یفیک یشم طخ ِیارجا

 .تفن تارداص ،یفیک یشم طخ ِیارجا ،کینورتکلا تلود :یدیلک تاملک

                                                                 
  sanjarsalajeghe@vatanmail.ir (لوئسم هدنسیون) -1
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  همدقم
 یراـجت شخب رد هژیو هـب ناهج رد یداصتقا یاهبطق و اهتلود رت هدرشف تباقر دهاش ،موس هرازه هب دورو اب
 هـب یاهـقطنم یاهلکشت و اه هیداحتا ،اهروشک و اه هاـگنب زا مـعا ،یداـصتقا تردـق نابحاـص زا کـیرـه . میتـسه
 یداـصتقا نالک یاهتردق ناونع هب یا هقطنم یاهلکشت و اه هیداحتا ،اهروـشک و ،یداـصتقا درـخ نالاـعف ناوـنع
 تـسدب ار يناـهج تراـجت هـنهپ رد دوـجوم یاه تـصرف و تاـناکما ،تازاـیتما زا یرتشیب مهـس اـت دنـشوک يـم
 هب یداصتقا تردق نابحاـص هـک تـسا هدناـسر یاهلحرم هب ار تیعضو ،یژولونکت و ملع تفرشیپ يلو .دنروآ
 ،يمشاه) دننک يم قلخ ار دیدج یاه تصرف و تاـناکما ،مزال یاهرتـسب داـجیا اـب و هدومنن افتکا دوجوم یاهتصرف
 یدـنمتباقر شیازفا و یراجت يفیک يشم طخ یارجا لیهست یارب هدمآ دوجو هب یاهتصرف نیرتمهم زا يکی .(1191
 بوچراهچ رد نا یاهشقن و یاهرایعم و کینورتکلا تلود بلاق رد نیون یروانف زا هدافتسا ،ناهج حطس رد
 دـناوتیـم نیون یاهیروانف نیا هدییاز و لوصحم نیرتمهم ناونع هب يکینورتکلا تراجت .تسا تاطابترا و تاعالطا
 و نوزـفازور تفرشیپ اب هزورما .دیامن مهارف يللملا نیب و يلخاد تالدابم رد اهروشک یارـب ار يبـسانم تـصرف
 زین تراجت شخب رد ،يتنس یاهتیلاعف زا یرایسب ينیزگیاج و ،نردم يطابترا یاهیژولونکت و اهرازبا ریگمشچ دـشر
 مـجح ماقرا و رامآ .تسا هدش زاغآ (ـکینورتکلا تلود) نیوـن تراـجت یوـس هب يتنس تراجت یوس زا تکرح
 رد نآ هنایلاـس دشر خرن ينیب شیپ و يللملا نیب تراجت لک زا نآ یدـصرد 11-21 مهـس و ،يـکینورتکلا تراـجت

 هب تصرف نیا زا دنا هتسناوت رتشیب يیاهروشک ،نایم نیا رد .تسا اعدا نیا تابثا رـب یدهاـش ،دـصرد 42 دودـح
 یدنمتباقر لـصا هب دقتعمو نیون یاهیروانف هدنهد جیورت و هدنروآ دوجو هب هک دنربب ار هرهب نیرتشیب هدمآ دوجو
 .(1191 ،يمشاه) دنا هدوب اهرازاب رد روضح یارب
 رد کینورتکلا تلود تالوحت يگنوگچ 6111 لاس شرازگرد يگتفای هعسوت رب ينتبم يناهج یاهدرکیور هب هجوت
 تلود فده .دهدیم رارق لیلحت و هیزجت دروم ار رادیاپ هعسوت فادها کرد و تخانش زا ينابیتشپ یاتسار
 قیرط زا رتسرتسد رد و رتوگخساپ ،رتشخبرثا يمومع تامدخ هئارا ،تلود و نادنورهش نایم هطبار هعسوت کینورتکلا

 رتفافش يمومع تاسسوم داجیا و یریگ میمصت رد نادنورهش تکراشم شیازفا ،رایس و کینورتکلا هتفرشیپ تامدخ
 1911 لمعلاروتسد فادها و لوصا اب يماگمه کینورتکلا تلود فده بیترت نیا هب .تسا رتریذپ تیلوئسم و
 هنیمز رد اهتفرشیپ ،لاح نیع رد .دیامن ينیرفآ شقن لمعلاروتسد نیا یزاس هدایپ رد تسیاب يم و هدوب رادیاپ هعسوت
 هب يسرتسد مدرم زا یرایسب .دشاب لاتیجید فاکش شهاک تهج رد اه شالت اب ماگمه تسیاب يم کینورتکلا تلود
 نیرت ناوتان و نیرتریقف هکنیا زا نانیمطا لوصح و لاتیجید فاکش شهاک .دنرادن لیابوم یاه هاگتسد ای و تنرتنیا
 درکیور کی دنمزاین دنوشیم دنم هرهب دوخ هقطنم رد کینورتکلا تلود و تاطابترا و تاعالطا یروانف هعسوت زا دارفا
 نایم یرباربان یاهلکش و عاونا هیلک اب ههجاوم ينعم هب هچراپکی درکیور .تسا يمومع تامدخ لابق رد هچراپکی
 – دیامنیم افیا هنیمز نیا رد ار رگ لیهست شقن تاطابترا و تاعالطا یروانف هتبلا هک – قطانم و اهروشک ،مدرم
 و يللملا نیب نوزفازور یاهیراکمه هیلک ءاقترا و همه یارب يسرتسد شیازفا یاتسار رد يتامادقا ماجنا نینچمه
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 هیلک یارب تعرسرپ دنابهپ تالاصتا هب يسرتسد هعسوت دنمزاین رفن کی يتح زا رذگ مدع نیاربانب .تسا یاهقطنم
 و یداصتقا ،يعامتجا یاهروتکاف هیلک لماش عماج درکیور کی ذخا و تیفیک اب و اکتا لباق تخاسریز قیرط زا دارفا
 . (United Nations E-government Survey 2016) تسا يتسیز طیحم
 تلود یاهشقن هب هدرتسگ رایسب هجوت یاهترورض و تالوحت میظع هنماد هب هجوت اب یرتشم تامازلا ندرک ظاحل
 نیا رد کینورتکلا تلود یاهشقن ثحابم حرط ترورض ،هعماج رد نا یاهدرواتسد هب هجوت دوبمک و کینورتکلا
 يناسر تامدخ عیرست و يناسرزورب و تاعالطا لدابت نوزفازور هعسوت هب يبایتسد یزاس ناکما هب دناوتیم شهوژپ
 رب يناهج و یا هقطنم هزوح اب تباقر رد يملع یروانف حطس اقترا و ،تلود نانکراک طسوت نادنورهش مومع هب
 نا یدربراک و يلمع حرط هب لدم کب بلاق رد و دیامن مهارف ار يتلود یاهنامزاس يشم طخ شخب رثا یارجا
 و ریثات هوحن و تیولوا یریگراکب يتلود یاهنامزاس رد هک تسا هلئسم نیا تخانش مزلتسم درکیور نیا .دزادرپب
 . تسا لوصح لباق يیوگلا و دتم هچ اب يتلود یاهنامزاس يشم طخ شخب رثا یارجا یارب کینورتکلا تلود يبایزرا
  .تسا هتفرگ رارق یواکاو و يسررب دروم قیقحت نیا رد هک
 رد کینورتکلا تلود شقن اب طبترم فیراعت و میهافم هئارا نمض ،شهوژپ تایبدا و هنیشیپ رورم اب شهوژپ نیا

 دهدیم خساپ لاوس نیا هب ،يلوتم يتلود یاهنامزاس طسوت تفن تارداص يفیک يشم طخ یارجا و يتلود یاهنامزاس
 يفیک یاه يشم طخ یارجا رب کینورتکلا تلود یاهشقن یراذگ ریثات نازیم ،اه هفلوم یرامآ لیلحت و هیزجت اب هک

 و تارادا ،ققحم هطبار نیا رد دشابیم نازیم هچ هب يلوتم يتلود یاهنامزاس و تفن ترازو رد تفن تارداص
 درکیور نیا رد ،هدوب صخشم رصانع ریثات هوحن و هنیهب لدم یزاس راکشا ددص رد هک ار هعل اطم دروم یاهنامزاس
 نیا يساسا لاوس اذل .دشابیم قیقحت نیا یریگراکب بجوم ترورض کی ناونعب هک داد دهاوخ رارق يبایزرا دروم
 یارجا رب یریثات هچ کینورتکلا تلود یاهشقن و اه هفلوم یرامآ لیلحت و هیزجت یاهدرواتسد هک تسا نیا شهوژپ

 تفن تارداص يفیک یاه يشم طخ یارجارد (1E.G) کینورتکلا تلود شقن بولطم لدم و يفیک یاه يشم طخ
 ؟ تشاد دهاوخ ناریا يمالسا یروهمج تفن ترازو
 یرظن درکیور

 تلود و 4یا هکبش تلود ،9طخرب تلود ،1يلاتیجید تلود ریظن نآ یاه فدارتم نینچمه و کینورتکلا تلود حالطصا
 رد (اواف) تاطابترا و تاعالطا یاه یروانف زا هدافتسا هچخیرات اما .دندش رادیدپ 1331 ههد رخاوا رد ،2یزاجم
 ههد هب ،تلود رد «تاعالطا یروانف » حالطصا .درک لابند هنایار شیادیپ خیرات لیاوا ات ناوت يم ار يتلود یاه نامزاس
 رب رظان ریخا تایبدا هک يلاح رد ،دراد هجوت تلود رد تاعالطا یروانف زا هدافتسا هب تایبدا نیا .ددرگ يم رب 1131
 اب يگزات هب دوش يم هیارا نادنورهش هب هک يتامدخ دننام ،دراد هجوت ينامزاس نورب هدافتسا هب ًالابلاغ ،يکینورتکلا تلود

                                                                 
1 Electronic Goverment 
2 . Digital Government 
3 . Online Government 
4 . Wired Government 
5. Virtual Government 
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 هب ناوت  يم هلمج زا هک دروخ يم مشچ هب گرزب ناگدنسیون زا یراثآ ،تنرتنیا رصع رد ثحب نیا ندش یدج
 .درک هراشا 2اونایسوراگاست رثا 4یرهپس ایار یرالاس مدرم و ؛ 9رولیت و 1يمالب هب قلعتم ،1تاعالطا رصع رد یراد مامز
 و 6«تیریدم و اهدربراک ،يحارط يکینورتکلا تلود » ،درب راک هب ار «يکینورتکلا تلود » حالطصا هک یرثا نیلوا

 ينیداینب هبرجت ،دنس ود نیا نیب توافت .تسا 1«يکینورتکلا تلود تیریدم و ارجا » نآ هباشم هتشون نیرتدیدج
 راثآ نیا زا یردان دراوم 1111 لاس لیاوا رد .تسا لاس دنچ يط هزوح نیا عیرس لماکت زا يیایوگ ناتساد هک تسا
 ناشن (2111 و 4111) 1دنولنارگ هک روطنامه ،لاح نیا اب .تسا هتفای شیازفا اه نآ دادعت نونکا اما ،دروخ يم مشچ هب
 اه نآ یرظن هعسوت و اه هیرظن نومزآ هب رتمک و «يباستکا یاه هزومآ» لقن و يیارس ناتساد هب رتشیب اه شهوژپ ،دهد يم
 ندناوخارف اب ًالاساسا ،یدربراک هزوح کی ناونع هب يکینورتکلا تلود .(1391 ،نارگید و هدازرامعم).دنزادرپ يم
 یریگراک هب و دوخ یاهراکتبا رب هیکت اب دهاوخ يم اه نآ زا ،3تنرتنیا هناسر دیدج یاه شلاچ اب يیورایور هب ناربراک
 ،مینک نییعت هزوح نیا یاه تیلاعف زاغآ یارب ار یا هطقن میهاوخب هچنانچ .دنزادرپب اه نآ عفر هب دیدج یاه متسیس
 شقن رب یدایز دیکات و دش زاغآ 9331 لاس رد هک دوب دهاوخ 11«هدحتم تالایا يلم درکلمع يسررب و دقن » همانرب
 زکرمت اب هک 11روگ لا یاقآ ،روهمج سیئر نواعم تیاده اب سپس .تشاد لاردف  تلود تامدخ رد يکینورتکلا تلود
 اب دیدج يتنرتنیا یروانف رب ًالالماک و دش يعیفر هولج زئاح ،دوب هدروخ دنویپ هتفای دشر داصتقا رب نوتنیلک تلود یوق
 .(1391 ،نارگید و هدازرامعم). .تشگ راوتسا رگیدکی یاقترا یارب یروانف و یراذگ تسایس رب هبناج ود یراذگرثا
 :نارگشهوژپ و نادنمشیدنا هاگدید زا رارقتسا لحارم و کینورتکلا تلود
 هئارا هب رجنم کرتشم یاهیگژیو یانبم رب اتیاهن هدش ماجنا یاه يبایزرا کینورتکلا تلود هعسوت یاهلدم يسررب رد
 عمج هصالخ روطب (1) لودج رد هک تسا هدیدرگ فلتخم یاه هاگدید زا کینورتکلا تلود هعسوت لحارم یوگلا
 .(11 ص ،1391 ،دماح ،رگرز میهاربا يجاح).تسا هدش یدنب

 نآ لحارم و کینورتکلا تلود هعسوت یاه لدم هسیاقم :(1) لودج
 6 هلحرم 2 هلحرم 4 هلحرم 9 هلحرم 1 هلحرم 1 هلحرم لدم مان

 روهظ تاعالطا (1111) رنتراگ
 یریگارف دنیارف لماعت
 بذج و

 لماک سنکارت
 رییغت و ماجسنا لیدبت

 ينامزاس
  

  يناهج کناب
 یوس هب تکرح
 ندش طخرب

 تمدخ ماغدا دنیارف ماغدا اه لاناک ماغدا
  

   يقفا ماغدا یدومع ماغدا سنکارت یرادرب تسرف (1111)يل نیال

                                                                 
1 . Governing in the information age 
2 . Bellamy 
3 . Taylor 
4 . Cyber Democracy 
5 . Tsagarousianou 
6 . Electronic Government: Design, Applications and Management 
7 . Implementation and Managing E-government 
8 . Ake Gronlund 
9 . Internet Mddium 
10 . U.S. National Performance Review 
11 El gor 
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 و تسنرا يتیعمج هالک
 (6111)گنای

 شزادرپ هفرط ود ماغدا هفرط کی ماغدا طخرب روهظ
  

  ماغدا شنکارت لماعت اقترا روهظ (1111)للم نامزاس

 کوکلیس)يتوا لد
 عیزوت و راشتنا
 تاعالطا

 هفرطود یاه سنکارت
 یرادا

 دنچ یاه هاگرد
 هروظنم

 هاگرد یزاس يصوصخ
 یزکرم

 یزاس هشوح
  يمومع تامدخ

 و لماک يگچراپکی
 هسسوم لاقتنا

  لیدبت لماعت لدابت روضح يتلود هاگگرد داجیا یرفص - هداز مساق
   لاقتنا شنکارت تاطاطبترا يناسر عالطا  نم نوچ نیس

 يکینورتکلا تامدخ يکینورتکلا یانبریز (دنه)ما يب یا
 راک و بسک
 يکینورتکلا

  يکینورتکلا یراکمه
 

 اویاچتن
 یاه هاگبو یزادنا هار
 طخرب

 لباقتم لاصتا
 نادنورهش

 تکراشم
  نادنورهش

 طخرب یاه شنکارت
 و دحاو يتلود هاگرد
 ریگارف

 

 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 کینورتکلا تلود
 کینورتکلا تلود هوجو زا يخرب اه نآ زا کی ره هک تسا هدش هیارا کینورتکلا تلود زا یددعتم فیراعت ،عجارم رد
 تعاس 41 رد تاعالطا یروانف زا یریگ هرهب اب يتلود تامدخ هیارا ار کینورتکلا تلود يخرب .دنزاس يم راکشآ ار
 رد تنارتنیا ای تنرتنیا هکبش دربراک یانعم هب ،يکینورتکلا تلود حالطصا .دنا هدرک فیرعت هتفه زور 1 و زور هنابش
 .تسا يصوصخ و يتلود یاه نامزاس رگید و اه تکرش ،مدرم هب تاعالطا و تامدخ هیارا یارب يتلود یاه نامزاس
 .(1391 ،نارگید و هدازرامعم).

 کینورتکلا تلود رد طباور و راتخاس
 و اه نآ نیب لماعت داجیا نآ فده و تسا یداصتقا یاه هاگنب و نادنورهش یاهزاین یور زکرمت ،يکینورتکلا تامدخ
 ينعم نادب نیا .دشاب يم شخبرثا و هنیزه مک ،فافش ،هناتسود ،ناسآ طیارش رد ،تلود نانکراک و يتلود یاهداهن
 ای تنرتنیا قیرط زا و هدوب يکینورتکلا تروصب تلود زا دوخ رظندروم تامدخ نیمات و اضاقت هب رداق دارفا هک تسا

 رد نادنورهش نوزفازور یاهزاین نیمات راکهار کی نیا .دنبای تسد دوخ هتساوخ هب دنناوتب هزیناکم یاهریسم ریاس
 یاه متسیس عاونا يگچراپکی و لماعت ICT يجراخ و يلخاد هتفرشیپ تاناکما زا یریگ  هرهب اب هک دشاب يم تامدخ
 هب يسرتسد داجیا ات دزاس يم حرطم ار اه شور و اه متسیس رد ريیغت ًالاموزل رما نیا .دزاس  يم مهارف ار یراج لوادتم
 .دشابن رتویپماک هب يکتم اهنت هجیتن رد و ددرگ مهارف لکش نیرت هداس هب تامدخ و تاعالطا

 :دشاب يم يجراخ و يلخاد لماع 4 یاراد کینورتکلا تلود ،(9111) نووم هتفگ قبط
 ؛يتلود یاه نامزاس نایم تالماعت شیازفا یارب یزکرم هداد هاگیاپ کی و تنارتنیا رد تینما داجیا -7

 ؛بو رب ينتبم تامدخ هعسوت -0

 ؛دمآراک یاه تیلاعف و تالماعم زا یرایسب یارب يکینورتکلا براجت یزاس هدایپ -0

 .تلود رتشیب يیوگخساپ و تیفافش یارب لاتیجید يسارکومد ذاختا -0

 هب هک تسا يمتسیس (1) هرامش لکش قبط کینورتکلا تلود راتخاس هک تفرگ هجیتن نینچ ناوت يم فیراعت نیا زا
 و یراجت یاه تکرش ،نادنورهش ،ينعی ) دهد يم ششوپ شتارایتخا هدودحم رد ار هسسوم ره هملک يعقاو یانعم
 تامدخ ،لاثم روط هب ،دور رتارف ينوناق تارایتخا دودح زا دناوت يم نآ هطیح ،دراوم يخرب رد .(يتلود یاهداهن
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 ،هوالع هب .دروآ مهارف يجراخ یراذگ هیامرس تامدخ و یرگشدرگ دننام یراجت یاه تکرش و مدرم یارب يجراخ
 دوجو کینورتکلا تلود زا يفلتخم حوطس ،اکیرمآ و ایلارتسا دننام يگرزب یاهروشک رد تاقوا يضعب تسا نکمم
 دروم ار تلود زا ينوگانوگ يکیزیف حوطس و تفرگ تمدخ هب ار نآ یزاس يموب و قیبطت اب ناوت يم هک دشاب هتشاد
 عفتنم دارفا همه دیاب دبای هعسوت و دوش يحارط يتسرد هب کینورتکلا تلود رگا هکنیا هجیتن .داد رارق یزاس هیبش
  ،(9111) 1نووم .ددرگ مهارف اه نآ یارب راک و هنیزه ،تقو رد يیوج هفرص ناکما و هدش

 
 کینورتکلا تلود یلک راتخاس :(1) لکش

 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یفیک یشم طخ یارجا

 یمومع یشم طخ زا ریذپان ییادج ییزج ،ارجا
 ناراذگ تسایس فده ،نآ رد هک تسا يمومع یاه يشم طخ يبایزرا و ارجا ،نیودت هلحرم هس زا يمهم هلحرم ارجا
 یاهدروآرب و اه ينیب شیپ لصاح نیودت هلحرم .تسا رایسب تیمها دجاو ،ور نیا زا.دنک يم ادیپ روهظ و دومن

 اه ينیب شیپ نآ يعقاو و ينیع ققحت ،ارجا هک يلاح رد ،تسا تاینهذ سنج زا و تسا هدنیآ هب تبسن ناراذگ تسایس
 يمومع يشم طخ یریگ لکش و نیودت هلحرم تقد و تحص یارب ينومزآ هک تسا نآ رطاخ هب ارجا تیمها .تسا
 یاه ينیب شیپ زا يیاه هناشن ،دیآ يم دیدپ ارجا رد هک يلئاسم و تالکشم ،درک اعدا تأرج هب ناوتب دیاش .تسا
 ارجا هلحرم رد دیابن ،دنشاب هداد ماجنا يقیقد یاه ينیب شیپ ناراذگ تسایس هک يتروص رد و تسا نیودت هلحرم رد تسردان
 .دهد يم ناشن ار يمومع یراذگ يشم طخ دنیآرف رگید هلحرم ود اب ارجا هطبار(4) هرامش لکش .دیایب شیپ يلکشم

                                                                 
1 MOUN 
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 و دریگ يم رارق يسررب دروم یراذگ تسایس رتسب رد ارجا ثحبم ،لصف نیا رد ،نیودت اب ارجا طابترا هب هجوت اب -1
 .دوش يم حرطم نآ دروم رد فلتخم یاه هاگدید
  ،9زاین ندروآرب ،1ندیناسر ماجنا هب و نداد ماجنا :زا ترابع 1ارجا ،ربتعم یاه گنهرف فیرعت قبط -1
 طخ » هب لئاق ادتبا ،مینک يم ثحب يمومع يشم طخ یارجا دروم رد يتقو اما ؛تسا نتخاس لماک و4 ندروآ لمع
 .مییامن يم حرطم ار «ارجا » عوضوم ،نآ ساسارب سپس و میتسه «يشم

 
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  یبایزرا و نیودت اب ارجا هطبار :(2) لکش

 :دنا هدرک دادملق يشم طخ ریذپان يیادج ءزج ار ارجا (4131) يکسوادلیو و نمسرپ ،اتسار نیا رد
 هک يموهفم ساسارب میناوت يم هن و مینک راک ،تسا ارجا هنوگ ره زا یراع هک يشم طخ زا يفیرعت اب میناوت يم هن ام »
 ًالاملسم ،دریگن تروص يلمع چیه رگا .دشاب هتشاد دوجو عورش هطقن کی دیاب .مییامن لمع ،تسا ارجا رگنایب رساترس
 رب میناوتب ات دشاب هتشادن دوجو يفده رگا .دشاب هتشاد دوجو دیاب زین ينایاپ هطقن نینچمه .دوش يمن ققحم زین «ارجا»
 «.دوب دهاوخ ينعم يب يشم طخ تسکش و تیقفوم ،مینک تواضق نآ یانبم
 2«يتخانش تیلاعف» هژیو هب ،ينیب شیپ و يتامدقم تیلاعف هلسلس کی ماجنا مزلتسم شلومعم لکش رد «ارجا » دنیارف

 هب رجنم دوخ ،ثحب نیا اما ؛تسا لامعا نآ دروم رد یریگ میمصت و دنوش ماجنا دیاب هک يلامعا میظنت و نیودت رد
 هدنریگ میمصت ؛تسا يسک هچ هدننک میظنت و راذگ يشم طخ هکنیا لوا :دوش يم تالاوس زا رگید هتسد ود حرط
 لماوع يمامت دیاب ،دشاب رگیزاب و لماع کی زا شیب هدهع هب اهنیا ماجنا رگا ؟دراد هدهعرب ار ارجا يسک هچ و تسیک

                                                                 
1 .Implementation 
2 . Accomplish 
3 . Fulfill 
4 . Produce 
5. Cognitive Act 
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 و راذگ يشم طخ ایآ هک تسا دروم نیارد تالاوس مود هورگ .مینک يیاسانش ار دنیآرف نیا رد لیخد نارگیزاب و
 ؟یرجم ای دنراد یرت هدننک نییعت شقن و رتشیب تردق هدنریگ  میمصت
 تسا يمومع شخب يلک یاه تسایس ،1يمومع يشم طخ زا روظنم هک میوش رکذتم ار هتکن نیا دیاب فیرعت زا شیپ
 مشچ هب ریخا عوضوم دروم رد يفیراعت ،کیمداکآ نوتم رد .(1391 ،يناولا) تسین يتلود يشم طخ هب رصحنم هک
 هدیدپ زا يصاخ یاه هبنج رب دیکات اب زین يهاگ و يموهفم و 1يمالک ،يیانعم بلاق رد فیراعت يهاگ .دروخ يم
 يشم طخ » موهفم اب طابترا رد ار یرصانع (4131) ناگ و دوو گاه .دنوش يم هیارا ،يعقاو یایند رد هدش هدهاشم
 هب اما ،دش روصتم «میمصت » و «يشم طخ » میهافم نایم صخشم یزرم ناوت يم هچ رگا .دندومن صخشم «يمومع
 نامه هب ،تسا 4«راتفر » اب طبترم هک نازیم نامه هب يشم طخ .دومن ادج 9«هرادا » زا ار «يشم طخ» ناوت يمن يناسآ
 اب طبترم زین نازیم نامه هب ،تسا 6«شنک » اب طبترم هک نازیم نامه هب و تسا 2«تین و دصق » اب طبترم زین نازیم
 هدشن ينیب شیپ ای هدش ينیب شیپ ،تسا نکمم هک دنراد لابند هب يیاهدمایپ و تاعبت ،اه يشم طخ .تسا 1«شنکان»
 نیا زا عنام روکذم يگژیو اما ؛دراد يیارجا یاه تیلاعف زا یدنمفده نایرج هب هراشا يشم طخ دنچ ره .دنشاب
 نورد تاطابترا و دزیخ يمرب نامز لوط رد دنیارف تکرح زا يشم طخ .دنوشن يهتنم يشم طخ هب اهارجا هک دوش يمن

 .دنک يم افیا يمومع یاهداهن رد ،یراصحنا هن و يساسا يشقن يشم طخ .دریگ يم ربرد ار ينامزاس نایم و نامزاس
 » :دننک يم یدنب عمج ار دوخ ثحب هنوگ نیا (4131) ناگ و دوو گاه .تسا هدش فیرعت 1ينهذ تروص هب يشم طخ
 لکشتم یدنیارف ناونع هب ًالالومعم و دوش يم فیرعت رگ هدهاشم طسوت ينهذ تروص هب ،يمومع يشم طخ ره ًالالوصا
 کرد ،دنا هتشاد شقن نآ رد ينامزاس و يهورگ ،يصخش تاریثات و فلتخم طیارش هک تامیمصت هلسلس کی زا
 نآ تیمها رب و هتفرگ رارق هجوت دروم نارکفتم ریاس طسوت نازیم نیمه هب زین يمومع يشم طخ ينهذ هبنج .دوش يم
 روط هب ار نارگ هدهاشم هک تسا یریوصت نامه يشم طخ » :دیوگ يم (1131) ولکه ،لاثم یارب ؛تسا هدش دیکات
 «.دنک يم کرد ينهذ
 ناونع اب نآ زا ناوت يم هک دنک يم هراشا یدروم هب ،يمومع يشم طخ دروم رد شیاه هتشون رد (2331) زنوسراپ
 یارب يهار ،هعماج تخانش اب دشوک يم هک يشرگن ؛درک دای 11«يشم طخ ملع » هصخشم ناونع هب 3«ينیلاب»شرگن
 ناونع هب ار (3131 ؛ 11تردق اب هناقداص ينخس) يکسوادلیو باتک مان ،زنوسراپ .دنک مهارف نآ دوبهب وحالصا
 دنمشیدنا راهچ شقن یو .دناد يم «اه هتشر ریاس دننامه ،يعامتجا مولع رد دوجوم یاهرواب و تاداقتعا زا يفیصوت»
 دیوید و مولبدنیل زلراچ ،نومیاس تربره ،لوسال دلوراه ؛دناد يم نارگید زا شیب يمومع يشم طخ هزوح رد ار

                                                                 
1 . Public Policy 
2 . Semantic 
3 . Administration 
4 . Behavior 

5 . Intention 
6 . Action 
7 . Inaction 
8 .Subjective 
9 . Clinical Attitude 
10 .Policy Science 
11 . Speaking Truth to Power 
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 تاطابترا » و 9«يعامتجا تالماعت » ،«تردق » هب هک يشم طخ 1«يیالقعریغ » داعبا رب مولبدنیل هک رظن نیا زا 1.نوتسا
 رگید فیراعت يخرب هب همادا رد .تسا نیریاس زا رت صاخ یو شرگن ،دنک يم دیکات ،دراد هجوت فلتخم «لحارم نایم
 .میهد يم هیارا نآ زا يعماج فیرعت اهتنا رد و مینک يم هراشا يمومع يشم طخ دروم رد
 . (1691 ،نیعم) دراد ور شیپ ناسنا هک تسا يهار و ریس زا ترابع يشم طخ

 :لیبق زا يمومع شخب فلتخم عجارم هلیسو هب هک يیاه تسایس و اه میمصت :زا تسا ترابع يمومع يشم طخ
 کی ،يلک موهفم رد تلود .دوش يم ذاختا ،دنتسه هعماج يمومع عفانم ظفح هدنیامن هک هییاضق هوق و تلود ،سلجم
 يشم طخ نییعت هب تاررقم و اه هطباض ،نیناوق دننام فلتخم روص هب و تسا يمومع یراذگ يشم طخ ينوناق داهن
 .(Buchholz, 1985) دزادرپ يم يمومع
 ارجا نادنمشیدنا یاه هاگدید
 .دهد يم ناشن نامز لوط رد ار هزوح نیا دنور و هتخادرپ ارجا هزوح يلصا نازادرپ هیرظن و نادنمشیدنا يفرعم هب (1) لودج
 هب یدنب میسقت نیا زا میناوت يم زونه ام .دراد يقطنم يیانبم الاب هب نییاپ و نییاپ هب الاب یدنب میسقت هک دهد يم ناشن لودج
 یرگید و يسانش شور اب طابترا رد يکی دهد يم رارق هجوت دم ار مهم عوضوم ود اریز ؛مینک هدافتسا ارجا نوتم يسررب روظنم
 هب » هک درک نایب ادتبا نامه زا (1131) روملا .دنراذگ يم رثا ارجا هعلاطم رب هک کیژولوئدیا ای یراجنه یاهزادنا مشچ دروم رد
 «میهد رارق هسیاقم و هقادم دروم ار لیدب یاه يسانش شور دیاب ،رترب درکیور ناونع هب درکیور کی نتفرگ رظن رد یاج
 هب يسانش شور باختنا » هک هتشاد دوجو رظن قافتا و عامجا دروم نیا رد (6131) هیتاباس هلاقم نامز زا مک تسد نینچمه
 یارب » هک تسا لاوس نیا هب خساپ يسانش شور رد دوجوم يلصا هغدغد .«تسا هتسباو يشهوژپ هعلاطم طیارش و عوضوم
 .«؟دومن هدافتسا ارگ تابثا یاه شور زا دیاب نازیم هچ ات صاخ شهوژپ کی ماجنا

 (Hill and Hupe, 2002) ارجا هزوح حرطم نادنمشیدنا :(2) لودج
 لاس نییاپ هب الاب درکیور نادنمشیدنا  الاب هب نییاپ درکیور نادنمشیدنا  يبیکرت درکیور نادنمشیدنا

 9131 يکسوادلیو و نمسرپ  

 2131 نروه نو و رتیم نو  

 1131 چادراب  

 1131 ناگ  فپراش روملا

 3131  ناینامزام و هیتاباس  

 1131  روملا يکسپیل 

 1131   جوف و تراب ؛رتروپ و جرج 

 1131   لاه و نرج نیلکنارف و يلپیر

 4131 ناگ و دوو گاه  

 6131   لوتوا هیتاباس

 1131   نیل

 1331   اتسیلاک و وبملاپ ؛ناراکمه و نیگوگ

 1331   رکوتسا

 2331   دنلتم

 1331   ناراکمه و ترکیک

 1131   نیاتشدور

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عینم

                                                                 
1.Harold Lasswell, Herbert Simon, Charles Lindblom & David Easton 
2 . Non-rational 
3 .Social Interaction 
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 شهوژپ یاه هتفای
 ،تسا يشیامیپ -يفیصوت عون زا رـضاح قـیقحت ،اه هداد یروآدرگ رظن زا و تسا یدربراک ،فده رظن زا قیقحت نیا
 و هدش يیاسانش اهصخاش و اهریغتم ،عوضوم تایبدا زا هـیوناث تاـعالطا لـیلحت و هیزجت و یروآدرگ هیاپ رب اریز
 و تسا هدش یروآعمج رظن دروم هنومن هعماج ءاضعا تارظن تفایرد و همانشسرپ قیرط زا هیلوا تاعالطا سپس
 تلود شفن يسررب تهج بولطم لدم کی هئارا دنیارف نیا هجیتن نیاربانب .دوـش يم جارختـسا يیاهن هجیتن
 .دشابیم يمالسا یروهمج تفن تارداص يفیک يشم ظخ یارجا رد کینورتکلا
 گراخ هریزج يتفن هنایاپ تکرش نادنمراک و ناسانشراک ،ناریدم هیلک ،لماش قیقحت نیا یرامآ هعماج قیقحت نیا رد
 هعماج ناونعب رفن 619 ناگروم لودج ساسا رب هک دنشابیم 3191 لاس رد لک هعماج ناونعب لنسرپ 1121 لماش هک
 تاعالطا همانشسرپ عیزوت اب هداس يفداصت لکش هب هک تفایرد همانشسرپ 161 تیاهن رد و دندیرگ باختنا هنومن

 و هیزجت دروم اه هداد SPSS رازـفا مرن قیرط زا همانشسرپ یروآ عمج و عیزوت زا سپ .تسا هدش یروا عمج مزال
 .تسا هتفرگ رارق لیلحت
 بحاص و نادنمشیدنا هاگدید عماج هعلاطم و شهوژپ تایبدا يسررب اب تسا هدش هئارا هک نانچنا(9) لکش رد 
 اصحا شهوژپ یرظن بوچراچ یاهصخاش و اهریغتم ،ينامزاس یاه يشم طخ ارجا و کینورتکلا تلود هزوح نارظن
 لدم هئارا رب رثؤم یاه هفلؤم و داعبا یدنب هبتر سپس و .دنوشیم جارختسا دنمفده عبانم ۀزوح زا میهافم سپس .دوشیم
 تفن تارداص يفیک يشم طخ یارجا رد کینورتکلا تلود یاه صخاش و کینورتکلا تلود شقن يبایزرا بولطم
 .دوش يم لیصحت بولطم لدم اهریغتم يطاعت زا و لماعتم

 
 قیقحت یموهفم لدم :(3) لکش
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 922 ...کینورتکلا تلود شقن یرامآ لیلحت

  اه هداد یروآ عمج رازبا 
 یاهریغتم شجنس روظنم هـب و تـسا هدرـک هدافتسا یریگ هزادنا رازبا ناونع هب همانشسرپ زا شهوژپ نیا رد ققحم
 زا نـت دنچ اب يفاشتکا یاه هبحاصم قیرط زا ادـتبا رد اتـسار نیا رد .تسا هدومن هدافتسا يبیترت سایقم زا ققحت

 هـعلاطم نیـنچنه و تفن يکینورتکلا تراـجت یاه شخب و تفن تارداص ناـسانشراک و ،ناـصصختم ،ناـگربخ
 یروآ عـمج همانـشسرپ میظنت تهج صخاش یدادعت هـنیمز نـیا رد هـتفرگ تروـص تاـقیقحت و تالاـقم ،بـتک
 یارجا رب کینورتکلا تلود یاهشقن بطم لدم هئارا يسررب یارـب صخاـش 111 و هفلوم 21 عـقاو رد و ،هدرـک
 يـلک روـط هب .تسا هدش هدافتسا تفن يفیک تارداص رب نانا دربراک ریثات و يسررب تفن تارداص يفیک يشم طخ
 ( بسانم الماک یاـنعم هـب جنـپ اـت بسانمان الماک ينعم هب کی زا) ترکیل یا هجرد جنپ سایقم رد هرازگ رـه
 يفاشتکا هبحاصم ماجنا زا سپ و يتامدقم هعلاطم کی رد روکذم یاهرایعم هک تسا رکذ هب مزال . تسا هدش يسررب
 .تسا هدمآ تسدب يیاـهن حرـط و حالـصا رواشم و امنهار دیتاسا هب هعجارم اب و
 نآ زا روظنم هک ،تسا هدـش هدافتـسا یروـص راـبتعا زا همانـشسرپ یاوـتحم يیاور شجنس یارب قیقحت نیا رد 
 یرادا شناد هنیمز رد هقباس یاراد و تفن تارداـص روما نیصصختم و رواشم و امنهار دیتاسا رظن زا هدافتسا
 یافلآ بیرض زا هدافتسا اب و ينورد یراگزاـس قـیرط هـب همانـشسرپ يیاـیاپ .دـشابیـم يکینورتکلا تراجتو
 .تسا همانشسرپ يیایاپ ندوب لوبق لباقرگنایب هک تسا هدمآ تـسد هب %21 همانشسرپ نیا لاؤس 111 یارب خابنورک
 شهوژپ یرامآ لیلحت و هیزجت

 .دریگ يم رارق لیلحت و يسررب دروم اهریغتم زا کی ره دروم رد ناگدنهد خساپ تارظن عیزوت شخب نیا رد
 :هچراپکی تامدخ یزاس دنمناوت شقن دروم رد ناگدنهد خساپ رظن عیزوت

 3 یلا1 تالاوس هب ناگدنهد خساپ تارظن رایعم فارحنا و نیگنایم عیزوت هچراپکی تامدخ یزاس دنمناوت شقن اب طبترم یاهریغتم یرامآ لیلحت :(3)لودج
 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت اه هفلوم تالاوس ریغتم

 هچراپکی تامدخ یزاس دنمناوت

 111/1 16/9 121 یزاس دنمناوت رد رادیاپ هعسوت 1 لاوس

 321/1 11/9 161 هچراپکی یراذگ تسایس لیهست 1 لاوس

 611/1 11/9 121 يتلود و يصوصخ شخب تیامح 9 لاوس

 111/1 91/4 921 تاررقم و نیناوق یزاس وسمه 4 لاوس

 211/1 16/9 121 یا هعسوت و يگنهرف داینب 2 لاوس

 113/1 21/4 221 ریذپ لماعت یاه تخاسریز داجیا 6 لاوس

 113/1 11/4 921 هچراپکی يکینورتکلا یاه هداد تیریدم متسیس 1 لاوس

 463/1 16/9 121 تاعالطا لدابت يلاتیجید هسانش 1 لاوس
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 شخب رثا ییوگخساپ و تیفافش شقن دروم رد ناگدنهد خساپ تارظن عیزوت
 شخبرثا یئوگخساپ و تیفافش شقن اب طبترم یاهریغتم یرامآ لیلحت :(4) لودج

 61 یلا 3 تالاوس هب ناگدنهد خساپ تارظن نیگنایم عیزوت
 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت اه هفلوم تالاوس ریغتم

 
 شخبرثا يیوگخساپ و تیفافش
 

 491/1 11/9 121 يسایس ،يعامتجا ،یداصتقا یاه هداد و تاعالطا هب يسرتسد 3 لاوس

 141/1 31/9 621 اهنامزاس روا مازلا ينوناق یاهبوچراهچ 11 لاوس

 111/1 44/9 421 نادنورهش هب دازا تاعالطا هئارا رد اهنامزاس مازلا 11 لاوس
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 331/1 91/4 121 يلم هعسوت رد فافش یاهصخاش 11 لاوس

 191/1 11/9 141 دازا تاعالطا هب يسرتسد يعامتجا یاه هکبش یدازا 91 لاوس

 411/1 11/4 921 يصوصخ میرح زا تظافح تسایس 41 لاوس

 611/1 11/4 221 ينامزاس يگنهامه و يتیسایس يگچراپکی 21 لاوس

 111/1 11/9 621 يصوصخ و يتلود تاسسوم شخبرثا يئوگخساپ 61 لاوس
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 کینورتکلا یریگ میمصت و تکراشم شقن دروم رد ناگدنهد خساپ تارظن عیزوت
 کینورتکلا یریگ میمصت و تکراشم شقن اب طبترم یاهریغتم یرامآ لیلحت :(5) لودج

 42 یلا 11 تالاوس هب ناگدنهد خساپ تارظن رایعم فارحنا و نیگنایم عیزوت
 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت اه هفلوم تالاوس ریغتم

 کینورتکلا یریگ میمصت و تکراشم

 211/1 11/9 121 يکینورتکلا يندم تکراشم 11 لاوس

 443/1 11/4 121 ناگدنیامن و نادنورهش نایم يکینورتکلا طابترا 11 لاوس

 613/1 41/4 321 يندم تکراشم يکینورتکلا یاهرازبا تیوقت 31 لاوس

 113/1 11/4 221 يندم تالکشم هب يکینورتکلا يئوگخساپ  11 لاوس

 113/1 11/9 421 روا مازلا نیناوق نیودت 11 لاوس

 NGO 141 91/9 311/1 يشزوما یاهورگ هعسوت و تیوقت 11 لاوس

 111/1 11/9 391 روحم دنورهش يتلود یاهنامزاس  91 لاوس

 116/1 92/4 691 اهتلود ناربهر یارب يشزوما یزیر همانربو یزاس تیفرظ 41 لاوس
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 یلاتیجید فاکش شهاک و اه سیورس هعسوت شقن دروم رد ناگدنهد خساپ تارظن عیزوت
 یلاتیجید فاکش شهاک و اه سیورس هعسوت شقن اب طبترم یاهریغتم یرامآ لیلحت :(6) لودج

 23 یلا 52 تالاوس هب ناگدنهد خساپ تارظن رایعم فارحنا و نیگنایم عیزوت
 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت اه هفلوم تالاوس ریغتم

 يلاتیجید فاکش شهاک و اهسیورس هعسوت

 193/1 16/9 141 ریذپ بیسا یاه هورگ یارب دنمفده تامدخ 21 لاوس

 163/1 91/9 121 يلاتیجید یاهرادناتسا رثکادح هب يبایتسد یاهدربهار نییعت 61 لاوس

 121/1 46/9 191 رایس يلاتیجید تامدخ هئارا 11 لاوس

 313/1 91/9 141 یزاس يناهج دنور رد تفرشیپ 11 لاوس

 911/1 31/9 291 يلم حطس رد يلاتیجید تامدخ هئارا 31 لاوس

 NGO 131 19/9 211/1 يشزوما یاهورگ هعسوت و تیوقت 19 لاوس

 113/1 11/9 111 يلاتیجید تامدخ هعسوت رب تلود دهعت 19 لاوس

 111/1 11/4 191 اهسیورس و تامدخ عیزوت 19 لاوس
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 یناهج یدنب هبتر و یریذپ تباقر شقن دروم رد ناگدنهد خساپ تارظن عیزوت
 یناهج یدنب هبتر و یریذپ تباقر شقن اب طبترم یاهریغتم یرامآ لیلحت :(1) لودج

 14 یلا 33 تالاوس هب ناگدنهد خساپ تارظن رایعم فارحنا و نیگنایم عیزوت
 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت اه هفلوم تالاوس ریغتم

 
 يناهج یدنب هبتر و یریذپ تباقر

 611/1 11/4 941 هقطنم خطسرد يلاتیجید صخاش هعسوت 99 لاوس

 613/1 11/4 149 يناهج حطس رد اهصخاش هعسوت 49 لاوس

 993/1 41/4 391 يلاتیجید فاکش لرتنک رد يصوصخ شخب یراذگ هیامرس 29 لاوس

 123/1 13/9 641 يلاتیجید شناد هعسوت و تیوقت 69 لاوس

 363/1 43/9 441 يشزوما رتسب تیفیک و ءاقترا 19 لاوس

 363/1 13/9 441 يناسنا هیامرس هعسوت صخاش 19 لاوس

 143/1 63/9 221 يلاتیجید هعسوت تخاسریز صخاش 39 لاوس

 111/1 11/9 131 یزاس يناهج هعسوت یداصتقا تیفرظ 14 لاوس
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 032 ...کینورتکلا تلود شقن یرامآ لیلحت

 تیعنام و تیعماج هفلوم دروم رد ناگدنهد خساپ تارظن عیزوت
 34 یلا 14 تالاوس هب ناگدنهد خساپ تارظن رایعم فا رحنا و نیگنایم عیزوت تیعنام و تیعماج شقن اب طبترم یاهریغتم یرامآ لیلحت :(3) لودج

 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت اه هفلوم تالاوس ریغتم

 
 
 تیعنام و تیعماج

 993/1 11/9 991 دوجوم تاناکما و عبانم رب ينتبم 14 لاوس

 331/1 13/9 641 هلئسم ناگدننک فیرعت یاه شیارگ هظحالم 14 لاوس

 643/1 31/9 141 بولطم تیعضو فیرعتر د یرگن هدنیآ 94 لاوس

 611/1 16/9 241 هلئسم يلامتحا یاه دمایپ نتفرگ رظن رد 44 لاوس

 413/1 12/9 141 بولطم درادناتسا یاه صخاش هئارا  24 لاوس

 941/1 11/9 141 تیبولطم ندوب یریگ هزادنا لباق 64 لاوس

 611/1 46/9 111 هدیاف هب هنیزه لرتنک هسیاقم 14 لاوس

 691/1 32/9 191 تیبولطم ریسم رد يحالصا مادقا ناکما 14 لاوس
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 ییایوپ هفلوم دروم رد ناگدنهد خساپ تارظن عیزوت
 65 یلا 34 تالاوس هب ناگدنهد خساپ تارظن رایعم فارحنا و نیگنایم ییایوپ هفلوم اب طبترم یاهریغتم یرامآ لیلحت :(3) لودج

 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت اه هفلوم تالاوس ریغتم
 
 
 يیایوپ

 113/1 9649 611 هعسوت اب یریذپ قیبطت 34 لاوس

 913/1 12/9 211 ينامز تاضتقم رب ينتبم يشم طخ یراگزاس  12 لاوس

 113/1 31/4 121 يشم طخ یریذپ فاطعنا تیلباق 12 لاوس

 413/1 11/4 921 راکتبا و تیقالخ هئارا تردق 12 لاوس

 211/1 11/4 921 یروآون يیاناوت 92 لاوس

 491/1 91/9 121 فادها زا عونتم یزاس وگلا 42 لاوس

 211/1 16/9 341 روحم شهوژپ 22 لاوس

 911/1 14/9 121 اه درکیور رد نانیمطا مدع حطس شهاک 62 لاوس
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 اقترا و دوبهب هفلوم دروم رد ناگدنهد خساپ تارظن عیزوت
 13 یلا 31 تالاوس هب ناگدنهد خساپ تارظن رایعم فارحنا و نیگنایم عیزوت اقترا و دوبهب هفلوم اب طبترم یرامآ یاه هزادنا:(11)لودج

 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت اه هفلوم تالاوس ریغتم

 
 
 اقترا و دوبهب

 161/1 31/9 691 يشم طخ رب ينتبم یریگدای و یزومآ سرد 12 لاوس

 943/1 19/4 121  تالضعم و لئاسم عفر 12 لاوس

 163/1 41/9 121 يشم طخ يلاعت یزیر همانرب 32 لاوس

 191/1 61/9 121 يملع یریذپ تباقر 16 لاوس

 921/1 13/9 321 رمتسم یراذگ فده 16 لاوس

 113/1 14/9 121 اه درکلمع یریگ هزادنا تیلباق 16 لاوس

 133/1 11/9 921 ينامزاس یزاس هنیهب یاه رتسب داجیا 96 لاوس

 111/1 36/9 941 ينامزاس یریذپ هعماج 46 لاوس
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 یشخب رثا هفلوم دروم رد ناگدنهد خساپ تارظن عیزوت
 21 یلا 56 تالاوس هب ناگدنهد خساپ تارظن رایعم فارحنا و نیگنایم عیزوت یشخب رثا هفلوم اب طبترم یرامآ یاه هزادنا :(11)لودج

 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت اه هفلوم تالاوس ریغتم

 
 
 يشخب رثا

 333/1 11/9 141 یرجم یاه هاگتسد يگنهامه 26 لاوس

 111/1 91/9 141 يسایس ينابیتشپ و تکراشم 66 لاوس

 191/1 21/9 241 زادنا مشچ و فادها تیفافش 16 لاوس

 941/1 26/9 641 ارجا فادها ققحت 16 لاوس

 311/1 21/9 621 ناعفنیذ یرثکادح تکراشم 36 لاوس

 333/1 26/9 921 ينامزاس یریگدای و شزومآ 11 لاوس

 113/1 11/4 141 نایرجم هزیگنا و اه قوشم 11 لاوس

 113/1 96/9 141 ارجا دنیآرف تامازلا 11 لاوس
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 یمومع تیلوبقم هفلوم دروم رد ناگدنهد خساپ تارظن عیزوت
 یمومع تیلوبقم هفلوم اب طبترم یرامآ یاه هزادنا :(21) لودج

 46 یلا 15 تالاوس هب ناگدنهد خساپ تارظن رایعم فارحنا و نیگنایم عیزوت
 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت اه هفلوم تالاوس ریغتم

 
 
 يمومع تیلوبقم

 161/1 99/4 241 يناگمه شریذپ 91 لاوس

 641/1 63/9 121 يمومع ينابیتشپ و تیامح 41 لاوس

 611/1 11/4 121 يمومع دامتعا بلج 21 لاوس

 461/1 14/9 441 یریذپ میمعت 61 لاوس

 111/1 91/9 241 يموب گنهرف اب قیبطت 11 لاوس

 211/1 34/9 241 يعامتجا یراگزاس 11 لاوس

 111/1 16/4 291 ناعفنیذ رثکادح تکراشم 31 لاوس

 611/1 36/9 391 زادنا مشچ و فادها تیفافش 11 لاوس
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 (قیقحت تالاوس نومزا)یطابنتسا لیلحت و هیزجت
 روظنم هب شخب نیا رد ،يصاصتخا یاه هداد و يتخانش تیعمج یاه هداد يفیصوت لیحت و هیزجت ماجنا زا سپ شهوژپ نیا رد
 بلاق رد قیقحت نیا تایضرف هکنیا هب هجوت اب .میزادرپیم قیقحت یاه هیضرف نومزا هب اه هداد لیلحت و هیزجت ثحبم لیمکت
 نومزا و لالقتسا نومزا زا ،اه هیضرف نیا نومزا و يطابنتسا لیلحت و هیزجت یارب اذل .تسا هدش نایب هیضرف تشه و تسیب

 زا نانیمطا روظنم هب .ددرگیم هدافتسا spss-19 یرامآ رازفا مرن زا هدافتسا اب لادنک و نمریپسا ،نوسریپ يگتسبمه بیرض
 لودج رد جردنم تاعالطا اب فونریمسا -فورگوملوک نومزا نوسریپ يگتسبمه بیرض نومزا ماجنا یارب اه هداد ندوب لامرن

 یاراد يسررب دروم یاه هفلوم زا کی ره رد اه هداد هک دنک يم نایب نومزآ نیا رفص هیضرف تسا هدیدرگ ماجنا (91) هرامش
 هک دوش يم در تروص نیا ریغ رد و هتفریذپ هیضرف نیا دشاب رتگرزب 2161 زا نومزآ لامتحا رادقم هچنانچ .تسا لامرن عیزوت
 :ددرگ يم هئارا لیذ رد نا جیاتن
 یرامآ هیضرف -1

H0.:تسا لامرن قیقحت ی اهریغتم عیزوت 

H1:تسین لامرن قیقحت یاهریغتم عیزوت 

 نومزآ هرامآ -1
 فونریمسا -فورگوملوک نومزا یارب یرامآ یاه هزادنا :(31)لودج

 فونریمسا فوروگوملوک هراما راد ينعم حطس يناوارف ریغتم

 121/1 22/1 161 هچراپکی تامدخ یزاس دنمناوت

 111/1 121/1 161 شخب رثا يیوگخساپ و تیفافش

 161/1 /421 321 يکینورتکلا یریگ میمصت و تکراشم

 161/1 161/1 121 يلاتیجید فاکش شهاک و اه سیورس هعسوت

 131/1 111/1 121 يناهج یدنب هبتر و یریذپ تباقر

 111/1 121/1 121 تیعنام و تیعماج
 111/1 621/1 221 يیایوپ

 231/1 111/1 221 يمومع تیلوبقم

 161/1 421/1 621 يشخب رثا

 111/1 161/1 161 اقترا و دوبهب

 111/1 121/1 161 یرتشم دامتعا و تینما

 211/1 961/1 221 تاطابترا و تاعالطا

 911/1 161/1 921 تعرس و تیفیک

 111/1 921/1 121 یژولونکت و شناد

 261/1 621/1 221 ماع يسرتسد و تلوهس
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 .تسا لامرن عیزوت یاراد اه هداد اه هفلوم ی همه رد دوش يم هدهاشم الاب لودج مراهچ نوتس رد هک روطنامه
  t 1نومزآ هلیسو هب رثؤم یاه هفلؤم هرابرد ،یفلد شور رد ناگربخ تارظن نیگنایم
 زا بوتکم کرادم و دانسا هب هعجارم) یا هناخباتک تاعلاطم قیرط زا شهوژپ یاهریغتم يحارط یارب شهوژپ نیا رد
 ،اهریغتم زا کی ره اه هفلؤم و داعبا يیاسانش اب نامزمه .تسا هتفرگ رارق يسرربدروم (... و تلاجم ،بتک لیبق
 هداد بیترت (يناسنا عبانم تیریدم عوضوم هب هاگآ ناصصختم و دیتاسا لماش) هطوبرم ناگربخ اب يگربخ هبحاصم
 ،يیاه هبحاصم نینچ رد .تسا هدوب 1هتفایراتخاس همین یاه هبحاصم عون زا ًالاتدمع يگربخ هبحاصم .تسا هدش
 شور رد ناگدننک تکرش .دروآ يم تسد هب هبحاصم نیح رد هدنوش هبحاصم زا ار يفلتخم یاهتیعقاو هدننک هبحاصم
 .دراد قیقحت شور يحارط يگنوگچ هب يگتسب ناگدننک تکرش دادعت هتیمک .دنوشیم لماش ار رفن 11 ات 2 زا يفلد
 لناپ رظان ای سیئر طسوت ،ءاضعا نایم طابترا نآ رد هک دوشیم لیکشت ناصصختم زا (يهورگ) يلناپ ،شور نیا رد
 هئارا هب تالیامت و اه ينیب شیپ ،تارظن و هدوب سانشان تروص هب ناگدننک تکرش يلخاد تاطابترا .دوشیم ماجنا
 9ترکیل فیط زا هدش يفرعم یاه هفلؤم تبسانم شجنس تهج هکنیا هب هجوت اب .دوشیمن بستنم اهنآ ناگدنهد
 هدافتسا دهدیم ناشن ار شجنس دروم طسوتم حطس هک( 11/9) ددع زا اه هفلؤم دییأت یارب نیاربانب ؛تسا هدش هدافتسا

 رادقم اب t 4نومزآ هلیسو هب رثؤم یاه هفلؤم هرابرد ،يفلد شور رد هدننک تکرش ناگربخ تارظن نیگنایم و تسا هدش
 هفلؤم ،دشاب( 11/9) یرظن رادقم زا رتشیب هدش هتفرگ رظن رد هفلؤم هرمن هچنانچ .دش هسیاقم ( 11/9) یرظن
 .تسا هدش هدروآ (41) لودج رد نومزآ نیا زا لصاح جیاتن .دنام دهاوخ يقاب لدم رد یداهنشیپ

  (n=13) ناگربخ هاگدید زا کینورتکلا تلود ،یفیک یاه یشم طخ یارجا ،کینورتکلا تلود یاهشقن نیگنایم یسررب:(41) لودج
 هجیتن رادقم - t Pهراما رایعم فارحنا نیگنایم هفلوم فیدر
 دیئات 111/1 42/91 16/1 14/4 هچراپکی تامدخ یزاس دنمناوت 1
 دیئات 111/1 12/41 36/1 34/4 شخبرثا يئوگخساپ و تیفافش 1
 دیئات 111/1 11/11 14/1 11/4 يکینورتکلا یریگ میمصت و تکراشم 9
 دیئات 111/1 26/1 96/1 21/4 يلاتیجید فاکش شهاک و اهسیورس هعسوت 4
 دیئات 111/1 41/11 61/1 14/4 يناهج یدنب هبتر و یریذپ تباقر 2
 دیئات 111/1 21/11 11/1 22/4 یرتشم دامتعا و تینما 6
 دیئات 111/1 11/2 32/1 11/4 تاطابترا و تاعالطا 1
 دیئات 111/1 42/6 16/1 19/4 تعرس و تیفیک 1
 دیئات 111/1 46/4 94/1 61/4 یژولونکت و شناد 3
 دیئات 111/1 94/6 19/1 49/4 ماع يسرتسد تلوهس 11
 دیئات 111/1 14/9 16/1 22/4  تیعنام و تیعماج 11
 دیئات 111/1 42/2 26/1 24/4 يئایوپ 11
 دیئات 111/1 19/4 62/1 46/4 ءاقترا و دوبهب 91
 دیئات 111/1 26/11 12/1 46/4 يشخبرثا 41
 دیئات 111/1 42/6 62/1 24/4 يمومع تیلوبقم 21
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4 t Test 



 1100 ناتسبات ،موس هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 032

 شهوژپ یاه هتفای

 همانشسرپ 161 زا ناگدنهد خساپ يتیسنج تیعضو ،قوف قیقحت رد هدش لامعا یاهریغتم یرامآ لیلحت و هیزجت رد
 .دش لیمکت نانز طسوت (دصرد 9/1) رفن 6 و نادرم طسوت (دصر1/13) رفن 421 هدش تفایرد
 ./4) یرتکد کردم یاراد ناگدنهد خساپ هک دش صخشم اهیندومزآ تالیصحت حطس عیزوت لیلحتو هیزجت اب 
 .دندوب (دصرد 3/11)رتنییاپ و ملپید قوف و (دصرد 1/11) سناسیل ،(دصرد 1/1) دشرا يسانشراک ،(دصرد
 ات 19 نیب (دصرد 2/9) ،رتنییاپ و لاس 19 نس یاراد دارفا (دصرد ./4) هک داد ناشن زین ناگدنهد خساپ ينس عیزوت 
 .دندوب اراد ار رتالاب هب لاس 14 زا( دصرد 1/94 )و لاس 14 ات 69 نیب ( دصرد 9/12 ) ،لاس 29
 ،لاس 11 ات 6 هقباس اب(دصرد 9/1) ،لاس 2 زا رتمک هقباس اب(دصرد ./4) هک داد ناشن زین ناگدنهد خساپ يلغش عیزوت
 .دندوب اراد ار لاس 21 زا رتالاب هقباس اب(دصرد 1/66)و لاس 21ات 11 هقباس اب(دصرد 1/19)
 طخ یارجا و کینورتکلا تلود یاهشقن یاهریغتم یریگ هزادنا و لامعا زا لصاح یرامآ لیلحت و هیزجت يسررب رد
 کینورتکلا تلود رثوم شقن ناونعب هچراپکی تامدخ یزاس دنمناوت نایم راد ينعم هطبار دوجو نیبم يفیک یاه يشم
 شخبرثا يیوگخساپ و تیفافش نیب راد ينعم هطبار نینچمه . دش نییعت تفن تارداص يفیک يشم طخ یارجا اب
 یریگ میمصت و تکراشم .دش صخشم تفن تراداص يفیک يشم طخ یارجا اب کینورتکلا تلود رثوم شقن ناونعب
 يفیک يشم طخ یارجا اب راد ينعم هطبار هب رجنم جیاتن لیلحت و هیزجت رد هک رگید رثوم یاهشقن زا کینورتکلا

 هطبار هب قیقحت جیاتن رد زین يلاتیجید فاکش شهاک و اهسیورس هعسوت زین مراهچ ریغتم .دش هتخانش تفن تارداص
 يناهج یدنب هبتر و یریذپ تباقر مجنپ ریغتم و . دش صخشم تفن تارداص يفیک يشم طخ رثوم یارجا اب راد ينعم
 دیئات دروم يفیک يشم طخ یارجا رد کینورتکلا تلود شقن شخبرثا تیبولطم اب راد ينعم هطبار هب لیلحت هیزجت رد
 .تسا هدش نایب (21 )لودج رد اه هیضرف لیلحتو هیزجت جیاتن يبایزرا تیاهن رد . تفرگ رارق

 اه هیضرف لیلحتو هیزجت جیاتن یبایزرا :(51) لودج
 هرامش
 هیضرف

 شهوژپ یاه هیضرف
  يگتسبمه بیرض
 نوسریپ

  حطس
 یرادانعم

 یریگ هجیتن

1 
 ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد کینورتکلا تلود یاهشقن اب هچراپکی تامدخ و یزاس دنمناوت هطبار
 .تسا راد

 شریذپ 111/1 613/1

 شریذپ 111/1 993/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد کینورتکلا تلود یاهشقن اب يئوگخساپ و تیفافش هطبار 1

9 
 گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد کینورتکلا تلود یاهشقن اب يکینورتکلا یریگ میمصت و تکراشم هطبار
 .تسا راد ينعم

 شریذپ 111/1 911/1

4 
 يتفن یاه هنایاپ تکرش رد کینورتکلا تلود یاهشقن اب يلاتیجید فاکش شهاک و اهسیورس هعسوت هطبار
 .تسا راد ينعم گراخ

 شریذپ 111/1 121/1

2 
 راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرشرد کینورتکلا تلود یاهشقن اب يناهج یدنب هبتر و یریذپ تباقر هطبار
 تسا

 شریذپ 111/1 621/1

 شریذپ 111/1 ./141 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد کینورتکلا تلود اب اهشقن هطبار 6

1 
 راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد کینورتکلا تلود اب هچراپکی تامدخ و یزاس دنمناوت هطبار
 .تسا

 
611/. 

 شریذپ 111/1

  .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد کینورتکلا تلود اب يئوگخساپ و تیفافش هطبار 1
 شریذپ 111/1 ./411

 شریذپ 111/1 ./421 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد کینورتکلا تلود اب یریگ میمصت و تکراشم هطبار 3
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11 
 ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد کینورتکلا تلود اب يلاتیجید فاکش شهاک و اهسیورس هعسوت هطبار
 .تسا راد

 شریذپ 111/1 ./111

 شریذپ 111/1 ./111 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد کینورتکلا تلود اب يناهج یدنب هبتر و یریذپ تباقر هطبار 11
 شریذپ 111/1 231/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب تیعنام و تیعماج هطبار 11
 شریذپ 111/1 461/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب يئایوپ هطبار 91
 شریذپ 111/1 211/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب ءاقترا و دوبهب هطبار 41
 شریذپ 111/1 191/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب يشخبرثا هطبار 21
 شریذپ 111/1 141/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب يمومع تیلوبقم هطبار 61
 شریذپ 111/1 111/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب کینورتکلا تلود یاهشقن هطبار 11

11 
 راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب هچراپکی تامدخ و یزاسدنمناوت هطبار
 .تسا

1  شریذپ 111/1 ./62

 شریذپ 111/1 ./211 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد رد يفیک يشم طخ یارجا اب يئوگخساپ و تیفافش هطبار 31
 شریذپ 111/1 ./141 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد رد يفیک يشم طخ یارجا اب یریگ میمصت و تکراشم هطبار 11

11 
 يتفن یاه هنایاپ تکرش رد رد يفیک يشم طخ یارجا اب يلاتیجید فاکش شهاک و اهسیورس هعسوت هطبار
 .تسا راد ينعم گراخ

 شریذپ 111/1 ./611

11 
 ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد رد يفیک يشم طخ یارجا اب يناهج یدنب هبتر و یریذپ تباقر هطبار
 ..تسا راد

 
916/. 

 شریذپ 111/1

 شریذپ 111/1 ./361 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب کینورتکلا تلود هطبار 91
 شریذپ 111/1 341/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب یرتشم دامتعا و تینما هطبار 41
 شریذپ 111/1 211/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب تاطابترا و تاعالطا هطبار 21
 شریذپ 111/1 116/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب تعرس و تیفیک هطبار 61
 شریذپ 111/1 131/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب یژولونکت و شناد هطبار 11
 شریذپ 111/1 916/1 .تسا راد ينعم گراخ يتفن یاه هنایاپ تکرش رد يفیک يشم طخ یارجا اب ماع يسرتسد تلوهس هطبار 11
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  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

 تفن تارداص يفیک یاه يشم طخ یارجا رد کینورتکلا تلود شقن یرامآ لیلحت و هیزجت فده اب قیقحت نیا
 ،یرظن ينابم یرگنزاب لابندب . دشابیم گراخ هریزج يتفن هنایاپ تکرش رد ناریا يمالسا یروهمج تفن تارزو
 یاهنامزاس اب طبترم يفیک يشم طخ یارجا یاه ریغتم زین و کینورتکلا تلود یاه ریغتم ،کینورتکلا تلود یاهشقن
 یاه هنیشیپ هب هجوت اب نینچمه یدیلکو رثوم یاه هفلوم ،کینورتکلا تراجت يلوتم تارادا زین و تفن تارداص یرجم
 و يحارط شهوژپ يموهفم بوچراهچ ،لماوع نیا باختنا زا دعب .دندیدرگ یزاس هدایپ لدم رد و يئاسانش قیقحت

 طیحم رد تفن تراداص يفیک يشم طخ یارجا رد اهشقن و اه ریغتم يبایزرا يجورخ جیاتن و ينادیم يبایزرا تهج
 .دش هتشاذگ يبایزرا دروم و ارجاب ينادیم
 هب دیامنیم دیئات ار اه هیضرف ندوب راد ينعم هطبار ،يگتسبمه هراما يسررب زین و قیقحت یرامآ یاهیواکاو و يسررب رد
 هطبار ،کینورتکلا تلود یاهشقن ناونعب هدش نییعت اه ریغتم ،لوا تمسق یاه هیضرف یریگ هزادنا دنیارف تیلک يترابع
 لکشب کینورتکلا تلود شقن نییعت رد یرثوم شقن هچراپکی تامدخ یزاس دنمناوت زادنترابع هک دنراد یراد ينعم
 ،يللملا نیب نایرتشم هب ساکعنا یارب شخبرثا يئوگخساپ و تیفافش یاهشقن نینچمه . تشاد دهاوخ دماراک
 جیاتن رد نا ندوب روا مازلا هک هدوب کینورتکلا تراجت لدابت تایرورض زا يکینورتکلا یریگ میمصت و تکراشم
 ریاس زا يناهج یدنب هبتر و یریذپ تباقر ،يلاتیجید فاکش شهاک و یاهسیورس هعسوت .تسا هدش دیئات قیقحت
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 تیبولطم زا هجرد هب يسوملم لکشب ار يفیک يشم طخ یارجا هک دنشابیم کینورتکلا تلود یاهشقن یاه هفلوم
 و تامدخ لدابت رد اهشقن نیا یزاس دنیارف و نیمات هب مازلا و ترروض دوخ يتاذ و يفیک رصنع تیوقت اب و کیدزن

 یاهفرط و اهنامزاس ،يقوقح و يقیقح یاه هعومجم یارب ار هقطنم رد يموب و يللملا نیب نایرتشم اب يتفن تارداص
 ..دیامنیم هدننک نییعت راک و بسک و یداصتقا
 یاه ریغتم اب کینورتکلا تلود یاهشقن هطبار مود تمسق یاه هیضرف دنیارف یریگ هزادنا لدم یرامآ لیلحت یاتسار رد
 تلود .دنیامنیم دیئات ار نا ترورض اه هراما يگتسبمه و هدش هتخانش راد ينعم هطبار ناونعب کینورتکلا تلود
 يفیک يشم طخ یارجا هتسباوریغتم اب يجنایم ریغتم رب ينتبم اهصخاش زا یا هعومجم بلاغ رد ناونعب کینورتکلا
 رد و ينیع یاهنومزا رد رصانع رثوم تخانش و نییبت و اه هفلوم یراذگ ریثات تابثا موهفم هب نیا و هتشاد يگتسبمه
 ،تعرس و تیفیک ،تاطابترا و تعالطا ،یرتشم دامعا و تینما یاه هفلوم هباکتا اب يشم طخ یارجا ينادیم طیحم
 و يلمع یاهیسررب زا سپ هک دماراک رصانع زا يبیکرت . دنشابیم ماع يسرتسد تلوهس ،یژولونکت و شناد
 .تسا هدیدرگ تابثا و هدش نییعت دتس وداد یارب نا تبثم تاریثات ،يشخبرثا یریگ هزادنا
 نومزا يط کینورتکلا تلود هدش نییعت اه ریغتم ،موس تمسق یاه هیضرف یریگ هزادنا لدم یرامآ لیلحت یاتسار رد
 یرتشم دامتعا و تینما يترابع هب .دش هداد صیخشت کینورتکلا تلود شخبرثا یاه ریغتم ناونعب یراد ينعم هطبار
 یاه هزوح و نایرتشم نیب يللملا نیب تامدخ راک و بسک و کینورتکلا تراجت لدابت رد یدعب ود درکیور کی
 ،تاطابترا و تاعالطا.تسا هدش هتفریذپ و هتخانش تراجت همادا یارب کینورتکلا تلود رب ينتبم يلاتیجید لدابت
 هدش هتخانش راد ينعم هطبار و تبثم يگتسبمه یاراد ماع يسرتسد تلوهس ،یژولونکت و شناد ،تعرس و تیفیک
 يفیک يشم طخ یارجا مازلا و کینورتکلا تراجت رد هدرمشرب یاه هفلوم رب دیکات ترورض نا موهفم و تسا

 دتس وداد لدابت تیبولطم حطس دناوتیم يناسر زورب و اهرایعم نیا رب هیکت کش يب .دوشیم دادملق تفن تراداص
 .دیامن شخبتیاضر ار یا هقطنم و يناهج
 يشم طخ یارجا و کینورتکلا تلود نیب هطبار ،مراهچ تمسق یاه هیضرف یریگ هزادنا لدم یرامآ لیلحت یاتسار رد
 طخ یارجا یاه ریغتم يترابع هب تسا هتفرگ رارق دیئات دروم تبثم يگتسبمه بیرض و راد ينعم هطبار ناونعب يفیک
 رد رثوم یاه ریغتم ناونعب يمومع تیلوبقم و يشخبرثا ،ءاقترا و دوبهب ،يئایوپ ،تیعنام و تیعماج لماش يفیک يشم
 یراذگ ریثات یاهتیولوا نییعت اب و دنریگ رارق یراذگرثا و لدابت دروم دیاب اترورض کینورتکلا تلود اب هطبار
 .دومن تیوقت ار نا رادیاپ موادت و ءاقترا لا هدیا حطس هب ار دوجوم یاهتیفرظ
 یاهشقن هدش نییعت یاه ریغتم نیب یرامآ هطبار مجنپ تمسق یاه هیضرف یریگ هزادنا لدم یرامآ لیلحت یاتسار رد
 ندوب راد ينعم تسا هتفرگ رارق یریگ هزادنا و لیلحت دروم تفن تارداص يفیک يشم طخ یارجا اب کینورتکلا تلود
 هدومن دیکات ار يللملا نیب نایرتشم اب هطبار رد اه ریغتم نیا زا هدافتسا ترورض نانا يگتسبمه حطس و هطبار نیا
 ،يللملا نیب هژیوب و نایرتشم هب تامدخ هئارا و اهدادرارق رارمتسا اب هطبار رد هچراپکی تامدخ یزاس دنمناوت .تسا

 نارادیرخ يلوصا یدنبیاپ هب ناگدنشورف دهعت ناونعب تراداص يفیک يشم طخ یارجا رد يئوگخساپ و تیفافش



 732 ...کینورتکلا تلود شقن یرامآ لیلحت

 تایرظن هطقن تفایرد و ساکعنا و تاعالطا لدابت رد يکینورتکلا یریگ میمصت و تکراشم ،يللملا نیب و یا هقطنم
 و تعنص يناسرزورب ناونعب يلاتیجید فاکش شهاک و اهسیورس هعسوت ،یریگ میمصت تعرس شیازفا و یارجا رد
 رد و یرادم یرتشم یروانف یاه هیاپ تیوقت و نیون یژولونکت ندومن لداعتم ساسا رب عماوج تامدخ یژولونکت
 لدابت و ون تامدخ هئارا نوزفازور دنیارف رد يناهج یدنب هبتر و یریذپ تباقر تیوقت یارب اهتیفرظ ءاقترا رخا
 تفن تراداص يفیک يشم طخ یالاب حطس یریگراکب یارب يگرزب نومزا هتبلا و ،ددرگیم دیکات نایرتشم اب ينابیتشپ
 يپ رد يقوقح و يقیقح یداصتقا یاهدتس وداد هیلک و اهروشک یداصتقا فلتخم یاه هزوح رد هک دشابیم
 یارب رتشیب عفانم و روادوس و رادیاپ دنیارف رارقتسا و يللملا نیب نایرتشم زاین نیمات رد ناباتش و رتعیرس یاهدرواتسد
  .دنتسه نایرتشم تیاضر و دوخ
  عبانم
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