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 هدیکچ
 ؛تسا یرهش لصفنم طاقن هب ییاتسور زکارم لیدبت نینچمه و اهرهش دادعت هدنیازف دشر ،ناباتش ییارگرهش دنیآرف تارثا زا یکی

 رهش هب اتسور قاحلا .تسا بترتم نآ زا یعیسو یعامتجا یاه بیسآ ،یزیر همانرب و تیعمج ییاضف عیزوت لداعت ندز مه رب اب هک
 ماغدا ییاتسور یاه هصرع رب ار بولطمان ای بولطم نوگانوگ یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا راثآ هک تسا ییارگرهش جیاتن زا یکی

 هلمجزا عیسو ینادیم و یدانسا تاعلاطم زا هدافتسا اب و یلیلحت یفیصوت شور هب هک شهوژپ نیا .دراذگ یم یاجرب رهش رد هدش
 یاه هصخاش ریز یلماوع هعومجم ریثات ،هتفریذپ ماجنا نارهت رهشنالک لامش رد دنبرد و هکرد یاتسور رد راوناخ همانشسرپ لیمکت
 دزاس یم صخشم و هداد رارق یسررب دروم قیقحت عوضوم یاهاتسور قاحلا دنور رد یتسیز طیحم و یعامتجا ،یدبلاک ،یداصتقا

 و دنا هدوب رثوم نارهت رهشنالک هب دنبرد و هکرد یاهاتسور قاحلا دنور رد یتسیز طیحم و یعامتجا ،یدبلاک و یداصتقا لماوع
 .دندرگ یم بوسحم رهش هدودحم هب ییاتسور طاقن قاحلا زا یشان تاضراعت داجیا رد رثوم لماوع ناونع هب الامتحا

 
 یتسیز طیحم ،یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا لماوع ،ییارگرهش ،اتسور :یدیلک تاملک
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 همدقم
 ریثات تحت ییاضف - یناکم تایعقاو ناونع هب هک دنیآ یم رامشب ییایفارغج یاهاضف ییاتسور یاههاگتنوکس
 رد یسایس - یرادا و یناکم تیعقوم رطاخ هب بحاص رهش - اتسورتسا .دنوشیم لوحتم ینوریب و ینورد یاهورین

 رادروخرب یهجوت لباق تعرس زاو هدوب یبسن» ابلاغ هک لوحت یرس کی ضرعم رد هراومه هتشذگ نایلاس لوط
 نیمز هئارا اب .تسا اهاتسور یکیزیف و یتیعمج دشر ،رهش هب اتسور قاحلا تارثا نیرتمهم زا یکی .تسا  هدوبن
 هرتسگ و یرتشیب باتش اهاتسور یکیزیف شرتسگ ،تیعمج شیازفا نآ لابند هبو رتشیب تیعمج بذج ناکما ،نازرا
 (1395 ،ناراکمه و ییافص) .دوشیم رتعیسو اهنآ یکیزیف
 و دننک یم یبایزرا قفوم ار تسایس نیا مه یا هدع ،کچوک یاهرهش هب اتسور لیدبت تسایس نادقتنم راک رد اما
 هدروآ دوجوب یتامدخ و یراجت ،یرادا یاه هنیمز رد ار یلغش یاه تصرف زا یخرب یدودح ات اهرهش نیا دندقتعم
 یاهرهش هب ترجاهم دنور یا هزادنا ات رهش هب اتسور لیدبت نینچمه .تسا هتفای شیازفا اهنآ رد تاناکما و دنا
 دروم یتیعمج هناتسآ هب ندیسر تیعمج شیازفا اب هک دندوب ییاهاتسور .تسا هدیماجنا تیبثت هب هدرکدنکار گرزب
 هب هک دندوب ییاهاتسور سیساتلادیدج اهرهش نیا زا ییا هدمع شخب اما دندش لیدبت رهش هب ندش یرهش یارب زاین
 مدرم یریگیپ و اضاقت دننام یفلتخم لیالد هب دنتشادن ار ندش یرهش یارب زاین دروم تیعمج لقادح هکنیا مغر
 ،یروشک تامیمصت رد ناتسرهشای تیزکرم ،یسایس صاخ تیعقوم ،ییایفارغج صاخای بسانم تیعقوم ،یلحم

 حطس رد نالوئسم تیقفاوم اب تیاهن ردو یمالسا یاروش سلجم رد ناتسرهش هدنیامن یریگیپ ،دایز» اتبسن تیعمج
 .دنا هتفای اقترا اهرهش هب ،تلود یعافد و یسایس نویسیمک و روشک ترازو ،ناتسا ،ناتسرهش ،شخب
 دمآ رد فافک دوبن اتسور زاین دروم مالقا مروت لیلد هب یلاسدنچ هک هدوب ناتسرهش جاتحیام نیمات تهج یناکم اتسور
 نایئاتسور هدرتسگ ترجاهم و ییاتسور تادیلوت نداتفا قنور زا ثعاب نانیشناتسور طسوت یگدنز ندنارذگ تهج
 یشورف تسد هلمج زا اهرهش رد بذاک لغاشم هب نایئاتسور ندروآ ثعاب و هدش رهش هیشاح رد تنوکسو اهرهش
 لماعت دوبهب و تیوقت زین و داجیا هتشذگ ههددنچ رد .تسا هتفرگ رارق ناراد هزاغم ضارتعا و موجه دروم هک هدش
 دروم هراومه یرهش و ییاتسور یاههاگتنوکس لداعتم و گنهامه یاهرازبا زا یکی ناونع هب رهش – اتسور یاه
 و هتفای نامزاس یرهش-ییاتسور یاهلماعت تیوقت .تسا هدوب نارذگ تسایس و نازیر همانرب و نارگشهوژپ دیکات
 رد کچوک یاهرهش هعسوت و تیوقت نیا زا و تسا نیمزرس حطس رد یبتارم هلسلس فلتخم یاه هدر ابدمآراک
 کچوک یاهرهشداجیا هتشذگ ههدود رد .تسا هدش هدرمشرب هنیمز نیا رد رثوم یاهراکهار زا ییاتسور یاه هصرع
 .تسا هدش نیمزرس هنهپ رد اهرهش – اتسور و کچوک شیازفا رییغت لیلد هب روشک ییاتسور یحاون رد
 ییاتسور رادیاپ هعسوت لباقتم یثحب ،اهرهش نالک رد یرامقا یاه کرهشداجیا سپس ورهش هب نایئاتسور ترجاهم
 هتساک ناریا نیشن اتسور تیعمج تبسنو اهاتسور دادعت ریخا نرق مین لوطرد دیوگ یم یدقن هللادسا رتکد .تسا
 نینچمه .تسا هدیسر فصن هب ریاد یاهاتسوردادعت نونکا 1195 لاسرد ییاتسور طاقن رازه 60 دودح هک ؛دوشیم
 تیعمج تستدندوب ییاتسور رفن نویلیم 1/50 و یرهشرفن نویلیم 0/91 تیعمج نویلیم 17 زا 6395 لاس یرامشرس
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 نویلیم 3/1 روشک یرهش تیعمج قلطم مقر ضوع رد .میراد روشک رد نیشن اتسور دصرد 10 – 00 رضاح لاح رد
 .تسا هدش غلاب 115 اب 335 زا اهرهشدادعت و رفن نویلیم 11 رفن
 و دنا هدش نآراچد اهاتسور هک یدروکر .تسا نآ ندوب یداصتقارطاخبرهش هب اتسور زا ترجاهم ردرثوم لماوع
 دروخرب .تسا رهش هب اتسور زا ترجاهم رثوم لماع یرهش تالمجت و هیور یبدشر و یپ رد یپ یاه تفرشیپ
 یم نایامن ار دوخ نیمزریزو ،بآ دوبمک ،لیصحت ،راک ،دمآ رد ییاتسور یاه ترجاهم للع بهاوم زا رباربان یرایسب
 زا میقتسمریغ ربارب دنچ رادقم و میقتسمرفن نویلیم 15 دودح دندشاجباجرفن نویلیم 61 هتشذگ ههد هس لوط رد .دننک
 دوجو اتسورو رهش نیب لباقتم هطبار کی ریخا راگزور زا یخیرات ظاحل هب .دندرک ترجاهم یرهش طاقن هب اتسور
 کچوک یاهرهشو یرهش نالک هعسوت لومحمو لولعم ناریا رد رهش هب اتسور ینوزفا زور هب ترجاهم هلئسم .دراد
 و اهرهش هب تساریذپ بیسآ نوچ هکنیا هنو تیانج و مرج هنو فالخ یارب هن ییاتسور .تسا ییاتسور هقطنم هژیوب

 هدمآ یرهش هب راک و شاعم رارما یارب و مک دمآرد تمس هب طقف طقف نایئاتسور .تسا هدروآ هاگهانپ نآ یاه هیشاح
 دیاب یگدنز تیفیک نونکا هکلب تسین زبس یاضف و تلافسآ و زاگ و قرب و بآ طقف ینیشن هیشاح لئاسم .تسا
 یارب مزال تالیهست دیاب اه ناتسا زکارم و اهرهش همه ناریدم و رهش یاهاروش تیاهن رد ،دوش یقلت یلصا هلاسم
 یلاسکشخ و یمیلقا تارییغت زا یشان هک یتآ یاهلاس رهش – اتسور هدرتسگ یاه ترجاهم یلامتحا جوم تیریدم
 .دشاب هتشاد تسا
 هب ترجاهم یارب یرتمهم لماع شنادنزرف هدنیآ سپس ،هدرک ترجاهم رهش هب اتسور زا شزورما رطاخب ییاتسور
 لیدبت ترثک زینو اهرهش هب ناریا اهرهش هب ناریا ی اهاتسور زا ریخا ههد دنچ یاه ترجاهم هوبنا .تسا هدش رهش
 مینک هصالخ اهرهش یدومع و یقفا هعسوت رد ار نآ هک تسین یهاگتنوکس و یدبلاک» افرص قافتا کی رهش هب اتسور
 و بسانت هبودهد یم رییغتار دیلوت هویشو راک طباور ترجاهم ینعی ؛تسا یعامتجا و یداصتقا مهمرایسب قافتا کی
 و تارییغت دنور نیا هک یروشک لاح هب دب ودوش یم لوحت راچد هعماج یگنهرف یاهیگژیوو یعامتجا طباور
 .ددرگن بولطم ماجنارسرب تیاده و دشابن هدش تیریدم تالوحت
 :رهش هب اتسور زا هدوزفا شزراو هیامرس لاقتنا ببس هک یدراوم هلمج زا
 نایئاتسور یاهیدنمزاین عیزوت هنیمز ردرهش هطلس -5

 نایئاتسور طسوت رهش رد هناخ دیرخ -0

 رهشرد اتسورراک یورین یلصف لاغتشا -9

  :دنک یم ادیپ قیقحت ریز دراوم دربهار نیا بلاق رد هک تسادقتعم رهش – اتسور دربهار حرط اب نم دیرف
 – یعامتجا مظن ییانب و یناور نیمات تیوقت هداوناخ ماجسنا و هعسوت ریسم رد یعامتجا یناماسبان شهاک -5
 یعامتجاو یدرف ییافوکش یارب ییانبزیز

 اهنآ نیب فالتخا شهاک و یرهش و ییاتسور یاهدمآ رد تیبثت -0
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 یعیبط عبانم نیرت تیلاعفرپ ورت هدرشف هعسوت یوسب نآ تیاده قیرط زا دوجوم راک یورین زا یرثوم هدافتسا -9
 رهش – اتسور

 ییا هقطنم یطابترا یاه هکبش هب رهش – ییاتسور یحاون لاصتا -1

 نییعت یارب یلحم مدرم تسد و دشاب بسانم طیحم یاهیگژیو اب یزیر همانرب و یتموکح ماظن کی یحارط  -1
 دراذگب زاب یاهتیولوا

 ییاتسور هژیو یاه هنیمز هب ،یرهش یگدنز رصانع قابطنا قیرط زا ،ییاتسور یحاون ی هرهچ رییغت -0

 یا هدودحم زا رتارف ییاتسور یحاون رد یعامتجا لباقتم یاه شنک ی هکبش شرتسگ -7

 :دنوشیم هتفرگرظن رد تبثم تارثا ناونع هبریز تاکن الومعم یداصتقا تارثا اب طابترارد
 یزرادمآ رد شیازفا هب کمک -5

 یتلوددمآرد هب کمک -0

 ییاز لاغتشا -9

 (1335 ،شیروکیک) هقطنم هعسوت هب کمک -1

 و هتفرگ تروص ریخا یاهلاس یط دنبرد و هکرد یاهاتسور قاحلا هکنیا هب هجوت اب ،هدش هتفگ بلاطم ساسارب
 ،تسا هدرک ینادابآ و نارمع یارب یرتشیب یاه هجدوب فرص و یرهش تامدخ هئارا هب راچان ار یرهش تیریدم
 .کی هقطنم و نارهت یرادرهش هعومجم دوس هب هن و تسا هدوب مدرم مومع عفن هب هن اتسور ود نیا قلاحلا نیاربانب

 قیقحت یرظن بوچراچ
 یاقب هب هتسباو رهش تایح .تسا هدودحم یناسنا داعبا تاعلاطم ،یرهش شهوژپ ره یاه شخب نیرتمهم زا یکی 
 یارب دناوتب هک دنک یم تنوکس رهش مان هب ییایفارغج هدودحم رد ییاج ات رشب و تسا نآ نینکاس یعمج یگدنز
 و یمک یهاگآ ،رهش یاه تلاسر نیرت یساسا زا یکی اذل .دبایب یرهش لح هار دوخ عونتم یاهزاین هب ییوگخساپ
 ناریدم ،نازیر همانرب ات تسا مزال ،مهم تلاسر نیا ققحت یاتسار رد .تسا نادنورهش یاهزاین و اه هتساوخ زا یفیک
 ثحب رد تسخن هچنآ .دنوش انشآ اهزاین نیا اب فلتخم یاه شور هب هتسباو یاه هاگتسد مامت و یرهش ناحارط و
 دشر خرن زا عالطا .تسا نآ رب رثوم لماوع و یتیعمج تلاوحت زا یهاگآ دریگ یم رارق رظن دم یناسنا دعب تاعلاطم

 یم یرای یرهش یاضف هدنیآ رتقیقد هچره ینیب شیپ تهج رد ار یرهش ناریدم ...و ینس و یسنج تبسن ،تیعمج
 ییاضف یوس هب ار رهش یتیریدم دنور ...و داوس حطس و نید و گنهرف هلمج زا یعامتجا تاعوضوم یسررب .دیامن
 و مرف ،لکش رگنایب ییاتسور یاههاگتنوکس یمومع تفاب .دنک یم تیاده نادنورهش هدافتسا و روضح روخرد
 .تسا رصانع نیا لباقتم شنک و طابترا هوحن و اتسور هصرع رد نوگانوگ لماوع یراذگریثأت زا لصاح یوگلا
 یگنوگچ زین و یعارز یضارا رارقتسا و اه نکسم یریذپ مظن هوحن رگنایامن اههاگتنوکس نیا یدبلاک تفاب نینچمه
 ،ناراکمه و یناجک یلکوت) .تسا هدوب لوصا ساسارب رگیدکی رانک رد رباعم هکبش و نیدایم ،اههار نتفرگ رارق
 ناونع هب نآ دنویپ و اتسور و رهش نیب طابترا دوبهب و تیوقت یاتسار رد یمهم تالوحت ریخا یاه ههدرد .(1395
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 هب ینیشن رهشاریپ تیریدم یگنوگچ نیاربانب ؛تسا هداد خر یا هیحان رادیاپ هعسوت ماظن رد هعسوت رازبا نیرتمهم
 هدش حرطم مکی و تسیب نرق رد یرهش رادیاپ هعسوت و ییاضف یزیر همانرب رد یدیلک تاعوضوم زا یکی ناونع
 (9560:10 ،وئار)تسا
 همانرب ،نادنمشیدنا هک یا هنوگ هب تسا هدوب تارییغت راچد هراومه رصاعم نارود رد رهش هب اهاتسور لیدبت دنور
 هک رادیاپ هعسوت رد یدج شلاچ کی ناونع هب ار مهم هلئسم نیا نارظن بحاص و ناگبخن ،ییاتسور و یرهش نازیر
 دهاوخ هچ اهاتسور شقن دیدج یرهش یاضف هدنیآ رد هک یتیعمج و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا لماوع زا هتفرگرب

 ییاتسور رادیاپ هعسوت رد .(0395،راکمه و ولگیب خیش) .دیآ یم دوجو هب اتسور و رهش نیب یا هطبار هچ و دش
 یساسا فادها زا هک ییاتسور رادیاپ هعسوت .دشابیم رادروخرب یرایسب تیمها زا یطیحم تسیز لماوع هب هجوت

 طابترا رد و یلک موهفم کی رادیاپ هعسوت .تسا ناریا رد صوصخ هب و اهروشک همه رد نالک یاه یراذگ تسایس
 هب هجوت اب .(550،9195 یناوضر)تسا نوماریپ طیحم اب داعبا نیا هطبار نینچمه و ناییاتسور یگدنز فلتخم داعبا اب
 تسا ییاهدربهار هلمج زا کچوک یاهرهش و اهرهش اتسور هعسوت دربهار روکذم نازیر همانرب هدیقع هب روکذم هلاسم
 یمهم شقن یداصتقا یاهتیلاعف و اه هاگتنوکس رارقتسا ماظن رد یشخب لداعت نمض تسا رداق ییاضف درکیور اب هک
 تخانش .(3195،هفیلخ)دنشاب هتشاد اهتیلاعف یزاس عونتم و لاغتشا و داجیا ییاتسور یحاون یشخب کرحت رد ار
 رانک رد ،یداصتقا راتخاس و تیعمج ییاضف عیزوت ،مکارت ،دادعت ،نوچمه یناسنا -یعامتجا طیحم یاهیگژیو
 زا یمهم شخب ،یداصتقا و یتیعمج لعفلاب و هوقلاب یاهیدنمناوت یسررب یترابع هب ای یکیژولوکا -یطیحم تخاس
 بیکرت و تاکرح تارییغت زا یهاگآ اذل .دشابیم نآ هعسوت یارب یزیرهمانرب و یهاگتنوکس یاهاضف تخانش دنیارف

 رادیاپ هعسوت ماظن طوطخ رت هنارایشوه میسرت ترورض ،یداصتقا یاهتیلاعف هولاع هب یهاگتنوکس یاهاضف یتیعمج
 معا روط هب یناسنا یاههاگتنوکس رد یزیر همانرب یاتسار رد یمادقا هنوگره ماجنا ،ساسا نیا رب .دشاب یم یا هیحان
 لاح ،هتشذگ رد نآ یداصتقا -یتیعمج یاهیگژیو هب هجوت مزلتسم ،صخا روط هب هعلاطم دروم یهاگتنوکس یاضف و
 شیامن هب ار رهش هب اتسور لیدبت دنور رد یتیریدم هدنهد لکش لماوع و اهورین تیمها و شقن هک تسا هدنیآ و
 رب رثوم یساسا داعبا زا یکی ناونع هب رهش هب اتسور لیدبت ریخا ههد دنچ رد .(0395،راکمه وولگیب خیش) دراذگیم
 زا لصاح یاهدمایپ و رما نیا رب لیخد یاهکلام و اهوگلا ،اهدنیارف ،لماوع و تسا هدهاشم لباق ناریا رد ینیشنرهش
 دنور هچرگ .تسا هدومن بلج دوخ هب نارگشهوژپ نایم رد ار یدایز تاهجوت ،یرهش ماظن و اهرهش رییغت رب نآ
 رما نیا لاح نیا اب ،تسا هداد خر تعرس و تدش زا یتوافتم تاجرد اب روشک مامت رد رهش هب ییاتسور طاقن لیدبت
 - اتسور شقن یافیا .(7395،راکمه و یزیزع) .تسا هعلاطم یارب یرتشیب تیمها یاراد روشک طاقن زا یخرب رد
 و یراتخاس تالوحت دنور ثعابو هدیمد اههاگتنوکس دبلاک رد یا هزات ناج هکرحم یورین کی تروصب رهش
 .دنک راکشآ رهش - اتسور ییاضف - یناکم یاه هصرع ریاس رد زین اردوخ راثآ و هتفرگ یرتشیب تعرس یدرکلمع
 یسایس - یرادا و یدبلاک - یداصتقا - یعامتجا درکلمع زیچ ره زا لبق ،رهش - اتسور یریذپ شقن یلکروطب
 :دنا هدش لوحتم یلصا لکش هس هب رهش - اتسور رد درکلمع دنیارف ریثات تحتار
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 .دنا هدش داجیا یدیدج یاه درکلمع -5
 .دنا هدرک رییغت یلبق یاه درکلمع یخرب -0
 .دنا هدنام یقاب یلوحت و رییغت هنوگ چیه نودب زین یاهدرکلمع زا یخرب -9
 ،دیدج یاهدرکلمع یافیا هک هدرک رارقرب یا هدرتسگ طابترا و هدینت مه رد روطب یدرکلمع و یراتخاس تالوحت

 اب بسانتم و نامز لوط رد رهش - اتسور دیدج یاهراتخاس و هداد لکش دوخ اب بسانتمو دیدج یاهراتخاس
 یاهنایرج زا نتساک فدهاب رهش هب ییاتسور یاههاگتنوکس زا یدادعت لیدبت .دنا هتقرگ لکش دیدج یاهدرکلمع
 هک دهد یم ناشن هتفرگ ماجنا تاعلاطم یلو .تسا هدوبریخا یاه ههدرد روشک یاهژتارتسا زا یکی گرزب یتیعمج
 هزات یاهرهش زا یدایز دادعت هکارچ تسا هتشادن ینادنچ شقن یتیعمج رهش هب ییاتسور طاقن لیدبتدربهار ذاختارد
 - ییاتسور طاقن لیدبت یناهگان هدز باتش دنور .دنتسه ندشرمث یارب هدش فیرعت یتیعمج رایعم دقاف هدش سیسات

 یمومع شخب یاه هنیزه شیازفا و ییانبریز ،یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا ی اهرتسب اجیا نورب ام روشک رد یرهش
 روظنمب رهش هب اتسور لیدبت رد شالت رواب تیوقت و نانکاس راظتنا عقوت یلام تکراشم رد نانکاس یناوتان لیلد هب

 رتکچوک ییاتسور طاقن لیدبت یژتارتسا دروم رد .تسا هدوب نارحب و هعسوت یارب یرابتعا و یلام یاهتیامح بذج
 هرود ایراذگ هلحرم کی رهش هب اتسور لیدبت یارب هک ییاهروشک هبرجتزا ناوت یم .دش فیرعت یتیعمج هناتسآ زا
 رد اههاگتنوکس نیا رد .رهش هب ندش لیدبت یارب یگدامآ روظنمب یریبادت هرود نآ یارب یلاس دنچ تدم هب یلاقتنا
 و دنوش لیدبت رهش هب ناوت یم زین ای تسا مزال یاه تخاس ریز هب هک هدش بسک یتیقفوم هدش نییعت هرود
 رد .تسا هدوب ریخا یاه ههد ردروشک یاهژتارتسا زا گرزب ی اهرهش یوس هب یتیعمج یاهنایرج زا نتساک نینچمه
 ورهش هب اتسور لیدبت ،یا هقطنم یاهرباربان شهاک یارب اهدربهار نیرتمهم زا یکی ،هعسوت لاح رد یاهروشک بلغا
 اتسور لوحت و هعسوت دربهار نیا یرکف ینابم (urban functions in rural development) .تسا هدوب اهنآ تیوقت
 زین ودهد یم جراخ یوسب عبانم یشکهز زا ار هعسوت یلصا عنام هک تسا نوماریپ -زکرم لدم زا هدمآرب رهش هب
 زا داقتنا نینچمه و یعمجت لقادح دیاب یراذگ هیامرس ییاراک و ییوج هفرص یارب دوب دقتعم دشر بطق قلطم

 دربهار هرخالبدرک یم مالعا نانآ یگدنام بقع یداینب تلع ار اتسور نتشادن یسایس تردق هک یرهش یرادبناج
 شیادیپ رد یرثوم شقن و یرورض یاهزاین نیمات و یی اکتادوخ لاغتشاداجیاورقف عنام هک رهش – اتسور هعسوت
 بلاق رد اتسور هب رهشو رهش هب اتسور دربهار نیا بلاقرد .(905 ،9995،یفارص) .تسا هتشاد دربهار نیا نیوکت
 یعون هب رهش هب اتسور نتخاس زکرمتم و عمجت تسایس ناوت یم .درادار دوخ صاخ یزیر همانرب هب درفنم هعومجم
 تسا هتفرگ ماهلا درکیور نیا زا
 رد .دوش یم هتفرگ رظنرد اتسور طقف و هدوب رهش – اتسور نامهرب فوطعم اهیراذگ هیامرسرثکا دربهار نیا رد هک
 .دنا هدرک یفرعم یگدنز ندنارذگ یارب دعاسم زکارم ناونع هب ار اه رهش هشیمه یهاگتنوکس بتارم هلسلس یسررب

 زا و یگنهرف و یعیبط زادنا مشچ یاهورین و هعومجم دنیآرب زا لصاح ییایفارغج یاهاضف ییاتسور یاههاگتنوکس
 لوحت و رییغت لاح رد» امئاد هیحان یاهنوناک اب اههاگتنوکس نیا تالماعت و یا هیحان یاهدنور رد راذگ ریثات لماوع
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 رد رهش یاهنوناک و ییاتسور یاههاگتنوکس هیوسود یاه نایرج لصاح یرهش -یی اتسور دنویپ یفرط زا .تسا
 تروصب اضف رد اهتیلاعف زا یا هکبش دنویپ روظنم هک ییاجنا زا .(39 -51 :9195 ،ایکزا) .دنتسه یا هقطنم هصرع
 – ییاتسور یاهدنویپ انبم نیارب .دوش یم عقاو رثوم یهاگتنوکس هکبش و ماظن هب یهد لکش رد لباقتم ینایرج
 یرهش یاهنوناک نیب تاعالطا هیامرس – لوپ – تامدخ – الاک – مدرم نایرجرب و هدوب ییاضف یتیهام یاراد یرهش
 یرگراک .تسا لغاشم زا یعیسو فیط هدننک داجیا ،شتیهام یاضتقا هب یدرگناهج .دراد تلالد ییاتسور زکارم و
 ،یلصف یدرگناهج زکارم رددرگ هرود یگدنشورف ،یترفاسم هاگنب ،یلخاد تانیئزت ،یرامعم یانب ،نامتخاس
 ،یحیرفت لیاس ورازبا تخاس تامدخ و تفاظن روما ات هتفرگ تیریدم زا یاهارساذغ ،ارس نامهمردراک

 لیاسو ،یدرگناهج ییامنهار و یتاعالطا رتافد رد لاغتشا ،رفاسم یامنهار ،طیلب ،همانرذگرودص
 .(11 :6195،یتالحم)...رفسوریس
 هک تسا ... و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا لماوع هعومجم زا رثاتم ییایفارغج هدودحم ره تیعمجراتخاس یلک روطب
 و تدالو) یعیبط زا معا تیعمج تاکرح رد لماوع نیا تسا هداد لکش نآ هب میقتسمریغو میقتسم روطب هتشذگ رد
 و هقطنم یتیعمج یاه صخاش زادنا مشچ هب یهاگن یلک حیضوت نیا اب .دوش یم رولبتم (ترجاهم) یناکم و (توف
 و دیلوت نازیم ندوب الاب زا یشان هقطنم تیعمج شیازفا .تسا یرورض نآ تیعمج دشر رد رثوم لماوع روط نیمه
 تسا هدومنافیا ییازسب شقن هقطنم نیا تیعمج هجوت لباق شزرا هک هچ نآ هکلب تسین تیعمج یعیبط دشر
 .تسا هدوب اهلاس نیا لوط رد نآ نیرجاهم شیازفا و هقطنم تیبولطم تلع هب روط نیا هک تساراوناخدادعت شیازفا
 طسوتم هب تبسن نآ قلطم دشر هک یلاحرد .دهد یم دشر راظتنا نآ یعیبطدشررب رثوم لماوع یتیعمج ظاحل زا

 یخرب یتیعمجراتخاس اب نآ یزکرم یحاون یخرب رد هژیو نآ یتیعمج راتخاس نینچمه تسا رتشیب نارهترهش
 طسوتم زا تیعمج یناوج هک دهد یم ناشن نآ هیشاح یتیعمجراتخاس اما تسا هسیاقم لباق هتفای هعسوت یاهروشک
 رگید زا هفرم یاهراوناخ هژیوب یعامتجا فلتخم راشقا و نارجاهم بذج وس کی زا هقطنمود نیا .تسا رتشیب روشک
 نیا هب اهنآ تاراظتنا حطسو راشقا بیکرتابدمآرد حطس هب هجوت اب رگید یوس زاو تسا رگید یاهناتسا یتحو قطانم
 یاراد هقطنم نیا هک تفگ ناوت یم نیاربانب ؛دراد روشک زا جراخ هب هژیوب یهجوت لباق یتصرف رجاهم هقطنم
 تسا یتیلاعف یرگشدرگ نینچمه تسا رامش یب یداصتقاراثآاب یتیلاعف یرگشدرگ .تسا یعونتم یتیعمج یاهیگژیو
 تسا یتایح هدیدپ نیا ءازجا زا مادک ره هب لماک هجوت و دراد هارمه هب ناوارف یعامتجا و یطیحم تسیز تاعبت هک
(kim,2002,p72). تسا هتفرگ تروص یرگشدرگ تارثا هنیمز رد یرگشدرگ هصرع رد اه شهوژپ نیرتشیب نونکات 
 هتشاد هراشا 3135 نسریپ هک روطنامه تسا هدوب رتشیب تارثا عاونا رگید زا یداصتقا تارثا مهس نایم نیا رد و
 هدوب یرگشدرگ تاقیقحت شخب نیرت هدمع ،اهدصقم ای دصقمرب نارگشدرگدادعت شیازفا رثا دروم رد هعلاطم .تسا
 هتشاد زکرمت لاغتشاودمآرد تارثارب و هتفرگ تروص نانادداصتقا طسوت تاقیقحت نیارتشیب .تسا
 6035 ههد یط هیلوا تاعلاطم یرگشدرگ هعسوت یداصتقا یاهدمایپ تیباذج هب هجوت اب .(pearce,1989.p2)تسا
 یرگشدرگ یداصتقا یاهدمایپ 6735 ههد رد .(3195،13 ،یمظاک)دوب زکرمتم هدیدپ نیا یداصتقا تبثم راثآربرتشیب
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 مکاح یرگشدرگ هعسوت هب یفنم درکیور رتشیب هرود نیا رد .تفرگرارق ناققحم یبایزرا دروم یرت هدرتسگ دید اب
 نسریپرظن قبط .(13 ،3195 ،یمظاک)دندیزرو یمدیکات تعنص نیا هعسوت یفنم رثارب» ابلاغ ناققحم هکیئروطب .دوب
 :زا تسا ترابع یرگشدرگ یداصتقا یفنم بقاوع (1335) نوسیم و (3135)
 یرگشدرگ هبدح زا شیب یگتسباو-اه تصرف هنیزه-مروت

 یداصتقا راثآ دروم رد یفنم تاکاردا یا هراپ دوجو زا یکاح ،یلحم نانکاس شرگن هب عجار تاعلاطم یخرب جیاتن
 نیمات رگید قطانم زا یرگشدرگ یاه تیلاعف زاین دروم راک یورین ،نانکاس رظن هب اریز تسا یرگشدرگ هعسوت
 دناوت یم یرگشدرگ .دوش یم فرصم رگید ییاج رد و جراخ هقطنم زا هدش دیلوت یاهدمآ رد نینچمه ،دوشیم
 زا یرگشدرگ یاضاقت هک یماگنه .دوش ییاذغ داوم یتح و هناخ ،نیمز یاه تمیق شیازفا زا یشان مروت هبرجنم

 رد یدیلک لماع تسیز طیحم .دبای شیازفا تسا نکممزین روکذم یاهالاک تمیق دشاب دایز دصقم رد یلحم تامدخ
 هب یدایز دح ات یرگشدرگ هک تفرگ رارق رظن دم هتکن نیا متسیب نرق ینایاپ ههد رد .دوش یم هتخانش یرگشدرگ
 دوجوابدوشیم بوسحم یرگشدرگ رد هدمع هبذاج دوخ یدوخ هب تسیز طیحم هکارچ تسا هتسباو تسیز طیحم
 یتسیزمهرب ینتبم هک دراد دوجو ود نآ نیب یلباقتم یگتسباو .تسا هدیچیپ تسیز طیحم و یرگشدرگ طباور نیا
 شیازفا بجوم یرگشدرگ هک دندقتعم دارفا یخرب یطیحم تسیز تارثا هنیمزرد .(63 ص ،9660 نوسیم) تسا
 ببس یرگشدرگ هک دنرواب نیارب زین رگید هورگ .دشاب یم تسیز طیحم زا تظافح ترورض دروم رد یهاگآ
 .(var& kim, 1990)دوش یم زبس یاضف لوفا ،یعیبط عبانم بیرخت ،یطیحم تسیز یاه یگدولآ
 هدش یدنب هقبط ،هعسوت و یداصتقا تکراشم نامزاس هلیسو هب تسیز طیحمرب یرگشدرگ یفنم تارثا یاه صخاش
 :زادنترابع تارثا نیا ،(Oeco, 1980)تسا
 ...ویروناج و یهایگ یاه هنوگ بیرخت ،یعیبط یاهزادنا مشچ نداد تسد زا ،یگدولآ -5
 تنسروط هب :یطیحم تسیز یفنم تارثا -0
 دنزیر یم لحم رد و هدرک هلابز دیلوت نارگشدرگ -9

 دوش کیفارت نینچمه و دح زا شیب یغولش و ماحدزا هب رجنم دناوت یم نارگشدرگ -1

 دنک کمک لحاوس و بآ عبانم یگدولآ هب دناوت یم یرگشدرگ -1

 دوش روبع یاهریسم شیاسرف هبرجنم یرگشدرگ -0

 (لته لثم)درادن یراگزاس یموب یرامعم اب هک دوش ییاه نامتخاسدننامدنیاشوخان یاهانبداجیا هبرجنم یرگشدرگ -7

 و 9660 نوسیم)دوش شحو تایح ،یاههاگتسیز یارب تمحازم داجیا ای و ندناسر بیسآ هب رجنم یرگشدرگ -1
13) 

 یتنس روط هب :یطیحم تسیز تبثم تارثا -3
 دشاب شحو تایحای زادنا مشچای تظافح تهج اه تیلاعف هدننک بیغرت یرگشدرگ -65

 دیامن کمک شحو تایح زا تظافحای یلحم یاه کراپ سیسات و جیورت هب یرگشدرگ -55
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 یناهج ثاریم یاه تیاس لماش لاثم یارب رما نیا) .دنک کمک اهانب ،اه نامتخاس زا تظافح جیورت هب رگشدرگ -05
 .(دوش یم وکسنوی
 و دش ربارب ییاتسور تیعمج اب 7660 لاس رد راب نیلوا یارب ناهج یرهش تیعمج للم نامزاس رامآ ساسا رب 
 جیردت هب تیطورشم دعب ناریا رد .watson) 6 :2013,) دسرب دصرد 67 زا شیب هب 6160 لاس ات دوشیم ینیب شیپ

 تفایرد زوجم نادمه و زاریش یاهرهش هک 6305 لاس زا .دندومن تفایرد سیسأت زوجم ینوناق تروص هب اهرهش
 تفای شیازفا رهش 979 هب دادعت نیا 1195 لاس ات و دیسر بیوصت هب رهش 535 ،1995 لاس ات دندومن
 تیمها شهاک هب هکیماگنه (1935،ثریو سیئول .(13-یدومحم هژینم ،هناتسآ نابرداضریلعرتکد)(111:0395،هنگنز)
 .درک هراـشا اهرهـش یعامتجا طباوررد یمانمگو یگبیرغ هدیدپ هب تفگیم نخـس یرهــشزکارمرد یعامتجا طباور
 هک تشاد ناعذاوا .دنراد یرتمک نایانش آاتس ور نانکاس اب هسیاقم ردرهـش نانکاـس هک دوبن نیا ثریوروظنم هتبلا

 لاثم ناونع هبدنرادارذگو یحطس ،یدرفریغ ییاهشقن ینعی یئزجو صخشمرایسب یاهشقنردرگیدمهاب اهرهش نانکاس
 رد ثرو رظنزا .درک هراش ا تکرامرپوس کی فلتخم یاهرادقودنص اب یرهش نکاس کی ییانشآ هب ناوت یم
 یعامتجا یاه هفلوم یسررب) .میرادن اهنآاب قلعت سحو یصخش هطبار چیه هک دنتسهام نوماریپ یدایز یدارفارهش
 طباور یرهش یگدنز هک تسا دقتعم لمیز دننام (3135)نمفاگ .(ناراکمه و داژن یمتاح...وانشآ و هبیرغ هدیدپ
 نمفاگ .دنکیم لیدبت قمع مکو روحمدوخو یحطس یسامت هب اررهش نانکاس نایم سامتودهد یم لیزنت ار یناسنا
 شزرارب یعامتجا طباورو ییانشآاهنت هک تس ا هدرک داجیا ار یتالماعت یلوپداصتقا هطلس اهرهش رد هک تسادقتعم
 یدنواشیوخ ،نوخ ییانبمرب هک اری یاتسور عماوج یاهدنویپ یتعنص رهش نیاربانب ؛تسا ینتبم یرو هرهبو هلدابم
 انشآ و هبیرغ هدیدپ یعامتجا یاه هفلوم یسررب) (Goffman,1959) تسا هدرب نایمزا ار دنا هدش داجیا یرادافوای
 یهاگتنوکــسدیاب اررهــشدنکیم ناعذا دوخ رهش» فورعم هلاقمرد (1135)ربو سکرام .(ناراکمه و داژن یمتاح...و
 نآ رد هکدهد یم لیکــشت ار هدرتــسگ نانچ یعمتجم هک تــسنادرگیدکی هب کیدزن ینوکــسم یاهدحاوزا
 و یگبیرغ تشاد ناعذا سکرام .درادندوجو تسا هلحم یگژیورگید یاهاجرد هک نانکاس لباقتم یدرف ییانشآ
 یتنـس شنک نیزگیاج یرهـش هعماجرد ینالقع شنک وداد جیورت اهرهـش ردار تیندمو یـشیدنادازآ ،یدرف یمانمگ
 هعماج ینالقع شنک شخب یاهر لیــسناتپرب عقاورددوخ هلاقمردربو سکرام .تــسا هدــش ییاتــسور هعماجرد
 (1395،ناراکمه و داژن یمتاح) دنکیم دیکأت یمانمگ و یگبیرغ بلاقرد یرهــش
 هاگتسیا سوبوتارداررگیدکی هزورره یدایز صاخشا یرهــش یگدنز یگرمزوررد هک تــسادقتعم (1135)تاپورک
 ،دیآ یمن شیپ اهنآ ندـش انـشآ یارب یتبسانمو تیعقوم یلو دننیبیم اههرادا یاهورهارای اهایرت هفاک رد ،ورتم یاه
 نوچدنتــسه هبیرغ لکـش هب یدایز یدارفاو .دنتـسین انـشآ یاه هبیرغزا شیب یزیچزگرهرگیدکی یاربدارفا نیا
 عقاورد مارگلیم .(Krupat, 1985: 36)دنتــسه یتــسود داجیاو هدوارم یارب لمعراکتباای مزال یعامتج ایاهتراهمدقاف
 هبیرغدارفااب یعامتجا طباورزا یدایز مجح ضرعمردًاامئاد دننکیم یگدنز گرزب یاهرهش رد هکیدارفا ،تسادقتعم
 .تس ادرف ناوتزا جراخدودحم نامز کیرداهنآاب ییانــشآ هک دراد دوجواهرهــش یاــضفرد یدایزدارفا .دنتــسه
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 راک یاهدمایپ زا یکی .مینکیم یشوپ مشچاهنآریاس زاو هدرک باختنا ار یخربو یدنب تیولوا ییانش آ یارب هجیتنرد
 ,Milgram) (تسا یناـــسر کمک دنمزاین هدید بیــسآ یدرف نآرد هک تـــسا ییاهتیعقومرد ندـــشنریگرد

 نایوجشنادزا یشیامزآرد ییاتسورو یرهش قطانمردانشآ هبیرغ یعامتجا هدیدپ هیرظن حیرشت روظنم هب مارگلیم .1970
 هنوگنامه .دنجنــسب ار مدرم یاهشنکاو هاگنآو دنزادنب هارار یاهاوعد یرهــش یمومع یاهاــضفرد هک تساوخدوخ
 یاه طیحمرد شیامزآ نیا هک یماگنه .دندرکن یتلاخد یرهش یمومع یاهاضف رد نارگاشامت رثکادوب راظتنا لباق هک
 یمرظن هبرگید یاهشیامزآرد نینچمه .دنداد ناش یرتشیب یعمج تیلوئسم سح نارگاشامت ،دندرک رارکت ییاتسور
 دیاـش و ؛دندادیم ناـشن کمک هب یرتـشیب لیامتاتـسور نانکاـس .دندرکیم کمک تساوخرداه هبیرغ هکیماگنهدیسر
 ساسحا اهرهش ردزین مدرم شیامزآ نیارد .دنا هتشاد یرتشیب هجوتدوخ یگدنز لحمرد مظن ظفح هب اتـسور نانکاـس
 هک تسادقتعم یعامتجا سانشناور مارگلیم یلنتسا ،عقاورد .درادن اهنآاب یطابترا هبیرغدرف هلئسم نیا هکدندرک یم
 یگدنز کچوک رهــش کیرد ای گرزبرهش کیرد هکدراد یگتسب نیا هب الماک هبیرغدارفااب طابترارد درف شنکاو
 اما ؛درک دیهاوخ کمکدنمزایندرف کی هبو هدرک فقوتدایز لامتحا هب دینک یگدنز یکچوک رهــش ردرگا .دنکیم
 رد مارگلیم .دنهد همادادوخ هار هبو هتفرگ هدیدان ار تیعقوم نیا هک دراد لامتحارتــشیب گرزب یاهرهــش نانکاــس
 ,Milgram)0735)تــسا هتــسناد»ینیــشنرهــش راب هفاــضا ار هدیدپ نیا تلعدوخ هیرظن حیرــشت

 اهرهــش ردار یعامتجا طباور یمرگ یگنهرف ییارگ ترثک وددعتم یاهگنهرف هدرخ شرتــسگو یریگ لکــش
 عامتجا یتنس یاهدنویپ فیعضتابو تسا هدرک فیعضت ًاادیدش ار یعامتجا تالماعتو یلحم تیوهو هداد شهاک
 ییارگدرف ،یمانمگ هب اردوخ یاج زین یقالخا یاهشزرا و کرتشم یبهذمدیاقع ،یدنواشیوخ تاطابترا ،یلحم
 .(,5660forrest &kearns)تس ا هدروآدوجو هب اررهــش رد یگدنززا دیدج کبــس و هداد تباقرو
 شهوژپ یسانش هقطنم
 نارهت ناتسا و ناریمش
 (0 هرامش هشقن) تسا یروشک تامیسقت رد درفب رصحنم یاهیگژیو اب ناریا یاهناتسا نیرتمهم زا یکی نارهت ناتسا

 یرادرهش قطانم ریاس اب ییاوه و بآ طیارش و میلقا رظن زا ،دراد رارق نارهت رهش هطقن نیرتیلامش رد هک ناریمش
 رتم 6661 هب کیدزن اب لاچوت هلق ،یبونج زربلا ناتسهوک هطقن نیرتدنلب .(9 هرامش هشقن)دراد یدایز توافت نارهت
 رانک یاهناروتسر ،لته ،یناتسهوک یاههاگهانپ و هانپناج هلمج زا فلتخم تاناکما و اه هرد ،رتکچوک للق ،عافترا
 هک تسا یدرونهوک و یرگشدرگ تاناکما و طاقن نیرتمهم زا لاچوت نیباک هلت و دنبرد ژی یس هلت ،دنبرد هناخ دور
 لصف رد بسانم یاوه و بآ ،ناتسهوک و رهش نیب یراوجمه .تسا هداد یاج دوخ نماد رد ار نارهترهشو ناریمش
 و بذج مهم لماوع زا ابیز یاهزادنا مشچ و اهراشبآ ،اه هرد دور ،فلتخم لوصف رد صاخ ییابیز و مرگ
 هب یکیدزن و صاخ یاهیگژیو اب شهوژپ دروم یاتسور نآ رب هوالع .تسا هدش هقطنم رگشدرگ تیعمجدایدزا
 لوط رد یدایز تیعمج لابقا دروم نادرونهوک و نارگشدرگ و ینس هورگره یارب ینتفایتسد تاعافترا رد تختیاپ

  .(5 لکش) .ددرگ یم عقاو لاس
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 هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تاصتخم .1 لودج

 
 حرش

 یلامش ضرع یقرش لوط

 ات زا ات زا

 هجرد هقیقد هجرد هقیقد هجرد هقیقد هجرد هقیقد

 19 31 19 19 51 91 51 1 نارهت

 09 1 19 11 51 11 51 60 تاناریمش

 (1395،ناریا رامآ زکرم):عبنم

 دودح یرامآ یاه هداد ساسا رب عبرمرتمولیک 517 دودح یتعسو اب و نارهت یادنلب رب :یرادرهش کی هقطنم
 نامتخاس هوبنا هک تسا یلاح رد نیا .(0395،ناریا رامآ زکرم)تسا هداد یاج دوخ رد ار تیعمج رفن 067،930،1
 تاصتخم .دناسر دهاوخ رفن رازه 553 زرم هب ار هقطنم تیعمج کیدزن یا هدنیآ رد تقو همین و هدامآ یاه
 هب بونج زا ،زربلا یاه هوک یبونج هنماد یرتم 5515 تاعافترا هب دودحم لامش فرط زا هقطنم نیا ییایفارغج
 یضارا هب برغ زا و ردص هلا تیآ لپ و سردم هارگرزب و یدازآ لته یهار ود لصاف دح نارمچ دیهش هارگرزب
 یم دودحم نارهت قرش لامش تفن عبنم و نامیس هناخراک – شترا هارگرزب یاهتنا هب زین قرش زا و هکرد هناخدور
 0 هقطنم اب برغ بونج رد و 3 هقطنم قرشو قرش بونج زرم ،9 هقطنم اب دوخ یبونج زرم رد هقطنم نیا .دوش
 تنوکس یارب رهش یاه شخب نیرتریذپلد زا یکی کش یب یمیلقا و ییاوه و بآ هژیو طیارش هب هجوت اب و هیاسمه
 ار هدودحم نیا تنوکس لااب یداصتقا تردقاب و هدرک لیصحت رشق ابلاغ هک دوش یم هدهاشم اذل .تسه و هدوب
 .دننک یم باختنا

 هدمآ یم باسح هب نارهت رهش مهم یاه شخب زا یکی نونکات 53 ههد دودح زا نارهت رهش لامش هدودحم :ناریمش
 حرطم نارهت تاقالیی ناونع هب زابرید زا هقطنم نیا هک دش ثعاب ه یاپهوک هب یکیدزن ،اه هرد ،تاغاب دوجو .تسا

 نارود ات یتمدق ناریمش ظفل .تسا هدوب نارهت رهش زا ادج یا هبصق تروص هب 59 و 50 یاه ههد ات ناریمش .دوش
 یم زاب یرصان نامز زا لبق هب سودرف غاب ،شیرجت ،هعلق سپ ،هیسدقا ،هینادوجآ ،هیرایتخا نوچ یماسا و دراد هیوفص
 یاه شزرا نتشاد لیلد هب هقطنم نیا 53 و 59 یاه ههد رد ینیشنرهش ماظن تیبثت و نارهت رهش شرتسگ اب .دندرگ
 ود دوجو .تفرگ رارق یجراخ یاه هناخترافس و یتموکح دارفا و دمآردرپ راشقا هجوت دروم ناوارف یطیحم تسیز
 و ناریدم ینوکسم لزانم ،یتلود یاهداهن و اه هناخ ترازو یاه هاگشاب ،دابآدعس و نارواین مهم یتنطلس هعومجم
 .تسا هدوب نآ رد یگدنز تیباذج و هقطنم نیا یالاب شزرا هدنهد ناشن یجراخ یاه هناخترافس و تارادا یاسور
 یحاون رد زاس و تخاس هب لیامت کی هقطنم قرش و یبونج قطانم ندوب یلاخ دوجو اب 57 و 50 یاه ههد رد
 ینوناق هدودحم ریخا یاه لاس رد هک تسا رکذ هب مزال .تسا هدوب رتشیب .5515 ات 5505 یعافترا هدودحم رد یلامش
 هیهت یط رد و تسویپ 0 هقطنم هب هکرد و دازحرف هدودحم 3195 لاسرد .تسا هدوب رییغت لاح رد هتسویپ کی هقطنم
 رد و 3195 لاس رد .دش هفاضا کی هقطنم هب 3 هقطنم زا لگزا هارگرزب یلامش تالحم هقطنم هعسوت یوگلا

 هقطنم 55 هیحان لک بیترت نیدب و دیدرگ لصتم هقطنم هب ییاباب هارگرزب لامش تالحم یلیصفت حرط هیهت بوچراچ
 .تسویپ کی هقطنم هب نارهت یرادرهش 0
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 یتسرد هب نآ یراذگمان لیلد هک تسا نیوا هیرق لامشرد عقاو یمیدق یاه یدابآ یمیدق یاه یدابآ زا یکی :هکرد
 هب و هدش یم هدافتسا هقطنم نیا رد فرب رد تکرح یارب هک شفک یعون هب طبترم ار نآ یخرب اما ،تسین صخشم
 هرد» یانعم هب و  هرد» رغصم ار هکرد مان یرت قثوم تیاور .دنا هتسناد ،تسا هدش یم هدیمان  کرد» یلصا نابز
 .دناد یم  کچوک
 هدهاشم یدنلب هتشر هس و تسشنورفود ،یا هیاپهوک یرتسبرد و نارهت رهش لامش شخبرد هکرد – نیوا هلحم هنهپ
 .دوش یم زاغآ زربلا یبونج یاه هیاپهوک زا هک دوش یم
 یضارا نیا .تسا هتفایرارقتسا یبونج – یلامش یدادتما رد .تسا یعیبط روحم زا یطخ یمرفاب هکرد -نیوا هنهپ
 .دشاب یم دوخ بونجرد یتنوکس هزوحو لامشرد یناتسهوک-یتغارف هزوح هاگ یقالت
 ؛دوش یمدودحم ریز یاه هزوح هب هناگراهچزاو

 ؛لاچوت تاعافترا هب برغ هب لامش زا -5

 ؛بونج یضارا هب بونج زا -0

 و هیدومحم و کجنلو یضارا هب قرش زا -9

 .دابآ تداعس یضارا هب برغ بونج زا -1

 :یلحم یریگ لکش و شیادیپ هچخیرات
 هعسوت یاهزاین رثا رد هک تسا نارهترهشرد هدش ماغدا ییاتسور یاهاضف هلمج زا هکرد – نیوا یا هلحم هنهپ
 هبار یرهش یاهزاس و تخاس یوس و تمسو هدش لصتم نارهت رهش هب ریخا یاه ههد رد نارهت یدبلاک و یکیزیف

 .تسا هتشاد فوطعم دوخ
 نآ یطیحم یاه تیبولطم هب مه و نآ یتیعقوم تیزم زا مه ،راجاق تموکح یوس زا تختیاپ ناونع هب نارهت باختنا
 یرادرب هرهب دروم یزیامتم لکش هب لامش و زکرم ،ییاضف هدودحم ود رد اه تیبولطمواه تیزم نیا ودریگ یمربرد
 یاهاتسور و هتخاسدودحم راصح نورد هدودحم هب ار اهزاس و تخاس ،رهش فارطا رد راصح ندیشک .تفرگ رارق

 هرود رد .تفرگ یم رارق هدافتسا دروم یقالیی قطانم ناونع هب نیوا و هکرد ،دازحرف ،دنبرد هلمج زا رهش هیشاح
 دشر و هلحرم کیرد رهش رییغت یارب یبسانمرتسب ،یعامتجاو یداصتقا ،یسایس هنیمز رد ینوگرگدو تالوحت یولهپ

 .دروآ مهارف یدعب نارود رد ینیشنرهش ناتش
 اهروشک یاهرهشرگیداب تبسن رد هعسوت یارب تالوحت نیا ماگشیپ ،هرود نیارد روشک تختیاپ ناونع هب نارهترهش
 ندشرادروخرب ترورضو وس کی زا یرهش و ییاتسور نیرجاهم لیخ زا نارهت ندش اریذپ .ددرگ یم
 هعسوت .ددرگ یم نارهت میدق رهش هناگراهچ تاهج رد رهش هعسوت یارب یلمحم ،وسرگید زا یا هعسوترصانعزارهش
 ادعب اما ،دریگ یم تروص ،بیشازد ،رذیچ ،دنبرد ،ناریمش یاه هزوح رد لصفنم» اودب یلامش شخبرد یدبلاک
 لکش و ینوزف ار لامش هب نارهت رهش شرتسگ ناباتش دنور ،لیبموتا زا هدافتسا جاور هارمه هب دیدج یاهنابایخاب»
 هیهترکف هب ار نارهت مدرم و تخاس هجاوم لکشم اب طاقن نیا هبار دمآ و تفر مک مک تیعمج موجه .دیشخب لصتم
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 یضارا رد سپس و اه غاب رد ادتبا رد هجیتن رد .تخادنا رهش لامش یاوه و بآ شوخ قطانم رد یمئاد نکسم
 .دندرک زاس و تخاس هب عورش اه هپت رد ماجنارس و دیاب و عورزم
 یاهاضف رهش لامش رد دیدج یاه هلحم لیکشت ،جیردت هب و تفرگ تدش نارهت هب اه ترجاهم 61 و 69 ههد رد
 .دندش هتشادرب نایم زا یرایسب تاغاب و تخاس رهش هرکیپ زا ییزج ار میدق رهش و ناتسهوک نیب یلاخ
 ییاتسور یاه هتسه ،نکسم نیماتترورض و نارهت رهش هب ترجاهم دنور همادا هب هجوتاب بالقنا زا سپ هرود رد
 و ردص ،سردم هارگرزب نوچ یدیدج یاه یسرتسد داجیا وتفرگرارق هفقو یب زاس و تخاسدروم رهش لامش
 .تخاس رسیم نارهت نادنورهش یسرتسد ،کجنلو و هکرد نابایخ دننام یلحم یاه یسرتسد لیمکتزین
 زا ،رود نادنچ هن هتشذگ رد هک تسانارهت رهش یقالیی قطانم نیرت یمیدق هلمج زا زین هکرد – نیوا یا هلحم هنهپ
 دنمشزرا یهایگ ششوپ ودرف هبرصحنم یعیبط یاه یگژیو اب نارهت لامش رد اوه و بآ شوخ و زبسرس یا هاتسور
 لاسرد نارهت عماج حرط هیهتاب نآ بقاعتم و تیعمج شیازفا یپ رد نارهترهش هعسوت یاهزاین .تفر یم رامش هب

 رارق ببس هب هک هکرد – نیوا یاهاتسور ،تخاس رهش هرکیپ زا یئزجار رهش هیشاح یاهاتسور زا یرایسب ،7195
 عماج حرط بیوصت اب اما ،دنام ناما رد یرهشهعسوت یاهدمایپ زا یدودح ات عماج حرط هدودحم زا جراخ یریگ
 هعسوت یاه همانرب یوس و تمس و تفرگ رارق یرهش یاه حرط هدودحم رد زین اهاتسور نیا ،6795 یهدناماس
 .دور یم رامش هب نارهت رهش تالحم زا یکی ناونع هب نونکا مه و دنتخاس فوطعم دوخ هب ار یرهش
 عطاقم رد نارهت رهش شرتسگ و تالوحت یط نآ دشر و هعسوت دنور و هکرد – نیوا یضارا هینیشیپ همادا رد
 (1195-نارهت رهش یا هلحم تیوه یسانش راتخاس حرط) .ددرگ یم هئارا صخشم
 :دنبرد
 نارهت رهش عفترم یضارا زا و ؛تسا هتفرگ رارق زربلا هوک هتشر یبونج یاه هنماد رد دنبرد – شیرجت یا هلحم هنهپ
 رارق رتم 6115 زارت رد نآ نیرت نییاپ و رتم 6915 زارت رد نآ یعافترا مقر نیرتالاب هک یروط هب .دوش یم بوسحم
 ییاه تمسق لماش و هدش عقاو 5 هقطنمرد نارهت یرادرهش یرادا تامیسقت رد دنبرد – شیرجت یا هلحم هنهپ .دراد
 و ینایم – یقرش هزوح هس هب ار نارهت رهش (1195-0195) بوصم و نارهت عماج حرط .دوش یم 1،7،9 یحاون زا
 .دریگ یم رارق ناریمش هدودحم رد ینعی ،ینایم هزوح یلامش هدودحم رد یضارا ،انبم نیارب .تسا هدومن میسقت یبرغ
 یرگشدرگ و حیرفت زکرم» ناونع اب نارهت رهش هناگ تفه یلصا زکارم زا یکی ناونع هب هنهپ نیا حرط نیمه یانبم رب
 تیلاعف و راک روحم کی نتشاد نمض ،ینونک درکلمع و یخیرات هقباسربانب ،زکرم نیا .تسا هدش یفرعم شیرجت
 اب طابترا رد یرگشدرگ و حیرفت بلاغ هجو یاراد شیرجت و سدق نادیم ودلصافدحرد ،یراجت بلاغ درکلمعاب
 دنبرد نابایخ زا روبعاب و نادیم ودلصافالب هدودحم زا ،زکرم نیا یرگشدرگروحم .تسا نارهترهش یلامش ناراسهوک
 تیمها اب یاه هنهپ زا یکی هک لاچوت تاعافترا هب لاچکلک و هردبالگ ییابیز رظانم زا رذگ اب و هتفایدادتما
 .تسا نارهت یرگشدرگ
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 :دنبرد هلحم
 نادیم هب بونج زا ،هعلق سپ و لاچوت یاه هوک هتشر هب لامش زا ،تسا هدش عقاو شیرجت لامشرد دنبرد هلحم
 نیرتمهم .دوش یم یهتنم یکلم نابایخ و لاچوت هوک یوزاب هب برغم زاو مساق هدازماما هب قرش زا ،شیرجت
 هینیسح .تسا هدش عقاو دنبرد هناخدور دادتما رد هک تسناد دابآدعس خاک و اه غاب ناوتت یم ار دنبرد هلحمرصنع
 لیسناتپ نینچمه .تسا عماحدجسم هدودحم نیا رصنع .دشاب یم هدودحم نیا یاه هینیسح نیرتمیدق زا هکدنبرد
 و اه هفاک یدایزدادعت و ؛تسا هدنام یقابدنبرد لته هب رضاح لاح رد هک هدودحم رد دوجوم یشدرگ – یحیرفت
 ریسم هدودحم نیا یاه هبذاج زاو .دنوش یم هدودحم هب یرایسب تیعمج بذج ثعاب هتفه رخآ رد هژیو اه ناروتسر
 و نارهت رهشرسارس زا هتفه رخآ زور ود رد» اصوصخم یدایز نادرونهوک بذج ثعاب هکدشاب یم لاچوت ییامیپهوک
 نیا هک تسا یدرونهوک ریسم زاغآ هطقن دنبرس نادیم رد درونهوک درم همسجم .دوش یم هدودحم نیا رد روشک یتح
 لامشرد .دنک یم ءافیا ،دننک یم هعجارم هدودحم نیا هب هک یناسک و نادرونهوک یارب ار هناشن کی شقن همسجم
 یم رارق نآ نورد هک یدارفا هب نادیم نیا کیسالک و ابیز یحارط .دراد رارق دنبرد ابیز و یخیرات نادیم دنبرد ریسم
 ،هدودحم مه و یمیدق رصانع زا رگید یکی .دیامن یم ءاقلا ار ندوب ییاج ای ندوب فورظم زا یسح ینشور هب دنریگ
 هعومجم یدورو ،دنبرد نادیم هتشذگ رد .تسا لوا یولهپ هرود هب قلعتم یاه نامتخاس زا هک تسا دنبرد یرتنالک
 .تسا هدوب رصق نانابهگن و نایماظن رارقتسا لحم نادیم نیا یاه نامتخاس و هدوب دابآدعس یاه خاک

 
 دنبرد و هکرد ییاتسور هقطنم -1 لکش

 (3395،ناریا رامآ زکرم)  :عبنم

 یشاقن و یراکفاص ،وردوخ ناریا زاجم هاگریمعت ،یلم کناب ریظن دنهد یم لیکشت ار دنبرد نادیم فارطا هک ینکاما
 ینیریش و ناروتسر ،نوتفات و کگنس یاه ییاونان ،تشوگرپوس ،یشورف سابل ،تکرامرپوس ،هناخوراد ،لیبموتا
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 ینامرد یاهزاینو هویم دیرخ یارب نینکاس لاح نیا اب یلودنک یم فرطربار نینکاس هنازور یاهزاینزا یضعبو یشورف
 ،ریخا یاه لاس رد یمیدق یاه نامتخاس ظفح ناوت یم هلحم صخاش تاکن زا .دننک هعجارم شیرجت هب دیاب دوخ
 کرت ار هلحم ،یمیدق نانکاس هک هدشن ثعاب رما نیا یلو ،تسا هدش ماجنا هلحم رد زاس و تخاس یدودحم دادعت
 هک دنا هدش هلحم و تفاب دراو یگزات هک یدارفا و دنهد یم لیکشت یمیدق یلاها ار نانکاس رثکا هک یتروص هب ،دننک
 تفاب نونکا مه .دننک یم رارقرب رت یمیدق نانکاس اب یبسانم هطبار ،دنراد تنوکس رتدیدج ی اه نامتخاس رد بلغا
 رد ،روشک ندرکن کرت تروص رد یمیدق نانکاس .دنهد یم لیکشت هعماج هفرم راشقا» ابلاغ ار دنبرد نابایخ یعامتجا
 دارفا دورو زا یشان رما نیا هک دشاب یم مک رایسب نینکاس نیب یهامتجا طباور و تالماعت دنا هدنام یقاب هلحم
 .(1195-نارهت رهش یا هلحم تیوه یسانش راتخاس حرط) .دشاب یم نینکاس یگدنز یوگلا و هنهپ هب فلتخم
 قیقحت یاه هتفای
 قطانم یاهاتسور رب دیکاتاب نارهت رهشنالک لامش یاهاتسور قاحلا دنور ندومزآ هب هک لیلد نیدب ،رضاح شهوژپ
 ،فده ظاحل زا ،دهد یم هعسوت ار اهریغتم نیا نایم یریذپریثأت دروم رد یدربراک شناد و دزادرپ یم دنبرد و هکرد
 عون زا و یفیصوت شهوژپ نیا ،تاعالطا لیلحت و یروآدرگ هویش رظن زا و دوش یم بوسحم یدربراک شهوژپ
 زا .دزادرپ یم اه نآ نایم طباور زین و اهریغتم تیعضو فیصوت هب هکارچ تسا یفیصوت شهوژپ نیا .تسا یگتسبمه
 طباور یراتخاس یاه هلداعم یوگلا و یرامآ لیلحت نف ،یگتسبمه لیلحت زا هدافتسا اب هکارچ ،تسا یگتسبمه عون
 (Bazargan Harandi, Sarmad, Hejazi and others, 2008: 132) دیامن یم نییبت و نومزآ ار اهریغتم نایم ینامزمه
 دوجو نیااب .دهد یم ناشن یسررب دروم داعبا و اهریغتم دادعت ساسا رب ار همانشسرپ یلک راتخاس -5-1 لودج
 هب هجوتاب یتسیز طیحم و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا لماوع لماش همانشسرپ زا جرختسم یاه هزاس و داعبا ساسارب
 و لماوع اماش ثحب دروم اه هنیمز هب هجوت مدع .دنا هدش هدافتسا رکذ قوفداعبا رد اه هصخاش و نیماضم یگیدزن

 لدم یعون هب روبزم تاظحالم ظاحل اب هک تشادنا رب ار هدنراگن یتسیز طیحم و یداصتقا ،یعامتجا ،یدبلاک طیارش
 .دزادرپب همانشسرپ هیهت هب دشاب دیاب هچنآ و تسه هچنا زا یبیکرت
 یدایز نانیمطا زا همانشسرپ هک دراد نا زا تیاکح هک تسا هدش هبساحم رتشیب ./3 زا خابنورک یافلآ بیرض 

 .تسا رادروخرب
 باختنا هعلاطم دروم هقطنم قباس و یلعف نینکاس نیب زا ار شهوژپ یرامآ هعماج ،ینامز و یناکم هدودحم هب هجوت اب
 .میدرک
 رد هعماج مجح ساسا نیارب .تسا هدش هدافتسا ناراکس ناگروم لودج زا هنومن مجح نییعت تهج رضاح شهوژپ 
 .دشاب یم نت 665 ربارب ریخا شهوژپ یرامآ
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 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  هعلاطم دروم هدودحم قاحلا دنور هدودحم هدش هتفریذپ یلک یوگلا.1 لکش

 همانشسرپ یلکراتخاس.1 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرامآ لیلحت
 طوبرم یناوارف نیرتشیب ،هدوب یرتکد کردم یاراد رفن 69 و سناسیل قوف کردم یاراد رفن 67 ناگدنهد خساپ نیب رد
 یایفارغج هنیمز رد یراک هقباس یاراد اه هدنهد خساپ زا رفن 61 ،تسا)دصرد 67) 67 دادعت اب سناسیل قوف کردم هب

 خابنورک یافلا بیرض اه لاوس عمج یسررب دروم داعبا ییایفارغج تاظحالم یسررب دروم یاهریغتم

 
 یتسیز طیحم تاظحالم
 

 یروناج و یهایگ عبانم بیرخت
 یگدولآ
 هیاپ طیحم تادیدهت

0 
0 
5 

637/. 

  9 نایئاتسور یاه هنیزه و اهدمارد یداصتقا تاظحالم

 یزرواشک ریغ یاه تیلاعف شیازفا
 یعارز یاه نیمز یزاب سروب

9 
0 

663/. 

 9 یتلود یاهنامزاس تالخادم شیازفا

 ./063 9 یهافر تاناکما هب یسرتسد یعامتجا تاظحالم
 9 یشزومآ تامدخ هب یسرتسد

 9 یگنهرف تارییغت

 ./611 9 یزاسون دیدشت یدبلاک ریثات نازیم

 یتنس و ون یاهزاس و تخاس یگنهامهان
 یدنب هلحم ماظن رییغت
 اه یربراک رییغت

9 

 9 یزاسون دیدشت
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 رفن 01 و هتشاد یمک ییانشآ رفن 0 اهنت یگنهرف تسویپ اب ییانشآ نازیم ظاحل زا ،دنا هدوب یگنهرف لئاسمو یگنهرف
 .دنتشاد نآ لوح ثحابم و بلاطم و یگنهرف تسویپ اب یدایز ییانشآ
 .دهد یم ناشن شهوژپ اه هیضرف دییأت یارب ار شهوژپ یراتخاس یوگلا 5 لکش 

 نومزآ روظنم هب ار اهرتماراپ یرادانعم زین -5-1 لکش .دوش یم هداد ناشن درادناتسا نیمخت تلاح رد یوگلا نیا
 .دهد یم ناشن اه هیضرف

 
Chi-square=172.66 df=67 p-value=0.00000 Rmsea=0.074 

 درادناتسا تلاحرد شهوژپ اه هیضرف دییأت یارب شهوژپ یراتخاس یوگلا .2 لکش

 
Chi-square=172.66 df=67 p-value=0.00000 Rmsea=0.074 

 اهریغتم یرادانعم تلاح رد اه هیضرف نومزآ روظنم هب شهوژپ یراتخاس لدم هئارا .9 لکش

 لیلحت زا هدافتسا اب (یتسیز طیحم و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا ساسارب)هزاس 4 اب هدش یریگ هزادنا یوگلا
 5-9 لودج .دش نومزآ t-Value ار روکذم یوگلا یاه صخاش هب طوبرم یراتخاس یاه هلداعم یوگلا رد ریسم
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 ./54 زا رتشیب یلماع یاهراب همه .دهد یم ناشن INT) زج هب)یرادانعم و (Sig) صخاش ره یگتسبمه و یلماعراب

 .دنک یم نایب ار دصرد ./.1 حطس رد شهوژپ یاه هیضرف هدش یبایزرا لدم ساسا نیا رب .تسا هدش هداد ناشن
 هدش یبایزرا یوگلا وی-لو یت و یلماعراب.2 لودج

 یرادانعم یلماعراب  رایعم
   یتسیز طیحم 
 57/05 ./67  یهایگ و یروناج عبانم بیرخت
 05/05 ./10  اه یگدولآ
 77/15 ./60  هیاپ طیحم تادیدهت

   یعامتجا 
 61/05 ./57  یهافر تاناکما هب یسرتسد
 57/05 ./67  یشزومآ تامدخ هب یسرتسد
 63/95 ./31  یگنهرف تارییغت
   یداصتقا 
 00/05 ./31  نایئاتسور یاه هنیزه و اهدمارد
 90/95 ./11  یزرواشک ریغ یاه تیلاعف شیازفا
 65/05 ./11  یتلود یاهنامزاس تالخادم شیازفا
 11/95 ./60  یعارز یاه نیمز یزاب سروب
   یدبلاک 
 10/05 ./30  یزاسون دیدشت
 61/95 ./71  یتنس و ون یاهزاس و تخاس یگنهامهان
 05 ./71  یدنب هلحم ماظن رییغت
 55/05 ./70  اه یربراک رییغت
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 لیلحت رد ارگاو و ارگمه رابتعا زا هدافتسا اب)یداعبا سایقم رد ( نآ یاه صخاش و هزاس 1 یراتخاس یاه یگژیو

 و هزاس رابتعا زا هدافتسا اب ات دراد دصق رگشهوژپ ،شخب نیا رد .تسا یسررب لباق ریسم لیلحت و یدییأت یلماع
 هب (Bagozzi, R. P., & Youjae, Y. (1988)) لرزیل رازفا مرن یجورخ رد هدش جارختسا یاه سنایراو نیگنایم
 رد هزاس ییاور دییأت روظنم هب هک رگید یدرکیور .دزادرپب اه هیضرف بسانم باختنا دییأت روظنم هب هزاس نیا لیلحت
 ییود ود یگتسبمه درکیور نیا ساسا رب .تسا هدش ناونع (5135) رکرال و لنروف طسوت هدش حرطم یموهفم یوگلا
 و لرزیل رازفا مرن یجورخ زا جیاتن نیا .دوب دهاوخ یموهفم یوگلا بوخ شزارب زا ناشن دوخ شهوژپ یاهریغتم نیب
 .تسا هدش لصاح هدش جارختسا یاه سنایراو نیگنایم زا هدافتسا اب
 یوگلا رد ار ییالاب رابتعا ،هزاس نیا .دهد یم ناشن شهوژپ یاه هزاس دروم رد ار ییاور عون نیا جیاتن -5-9 لودج 
 .دراد رارق هزاس رابتعا زا یبوخ حطس رد هدش یبایزرا یوگلا نیاربانب ؛دنهد یم ناشن شهوژپ یموهفم

 یلم هعسوت یاه حرط یگنهرف تسویپ رد ییایفارغج تاظحالم داعبا رابتعا نومزآ.9 لودج
 یدبلاک یداصتقا یعامتجا یتسیز طیحم 
    ./31 یتسیز طیحم
   ./10 ./01 یعامتجا
  ./71 ./60 ./11 یداصتقا
 ./10 ./11 ./60 ./91 یدبلاک
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 اه هیضرف نومزآ جیاتن-1-1 لودج و اه هیضرف در ای دییأت روظنم هب یداهنشیپ یوگلا نومزآ هب طوبرم جیاتن 9 لودج
 .دهد یم ناشن ار

 اه هیضرف نومزآ جیاتن .4 لودج
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 ریسم لیلحت هب هجوت اب ییایفارغج تاظحالم هب طوبرم تایضرف نومزآ جیاتن .5 لودج
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 یداصتقا دعب رد-
 لامش نایئاتسور قاحلا دنور رد رثوم یعامتجا اه صخاش یبایزرا و شجنس یارب همانشسرپ تالاوس زا یدادعت
 یناوارف عیزوت لودج زا ،شخب نیا رد هدش میظنت یاه شسرپ تیفیک یسررب یارب .تسا هدش میظنت نارهت رهشنالک
 جیاتن ساسا رب .دهد یم ناشن ار تالاوئس نیا اب طابترا رد یلعف اه تیعقوم 5-1 لودج .تسا هدش هتفرگ هرهب
 هدنهد خساپ 00 رظن .تسا هدش هداد ناشن یعامتجا یاهرییغتم هب طوبرم تالاوئس ،9-1 لودج رد هدمآ تسدب
 طیارش تاریثات ناگدنهد خساپ% 11 دهد یم ناشن هک (قفاوم ًاالماک و قفاوم یاه خساپ باختنا)هدوب 9 زا رتشیب
 .دنا هدرک دروارب تختیاپ لامش نایئاتسور قاحلا یداصتقا

 یدبلاک دعب رد-
 لامش نایئاتسور قاحلا دنور رد رثوم یدبلاک اه صخاش یبایزرا و شجنس یارب همانشسرپ تالاوس زا یدادعت
 عیزوت لودج زا ،شخب نیا رد هدش یحارط تالاوئس بوخ تیفیک یسررب یارب .تسا هدش میظنت نارهت رهشنالک
 .تسا هدش هتفرگ هرهب یناوارف
 9 زا رتشیب هدنهد خساپ 00 رظن .تسا هدش هداد ناشن یماظن یاه صخاش هب طوبرم تالاوئس لوادج جیاتن ساسا رب
 (یدبلاک) ریغتم نیا تیعضو ناگدنهد خساپ % 11 دهد یم ناشن هک (قفاوم ًاالماک و قفاوم یاه خساپ باختنا) هدوب
 .دنا هدرک دروآرب نارهت هب نارهت رهشنالک لامش نایئاتسور قاحلا رد رثوم ار
 یتسیز طیحم داعبا-
 لامش نایئاتسور قاحلا دنور رد رثوم یتسیز طیحم اه صخاش یبایزرا و شجنس یارب همانشسرپ تالاوس زا یدادعت
 عیزوت لودج زا ،شخب نیا رد هدش یحارط تالاوئس بوخ تیفیک یسررب یارب .تسا هدش میظنت نارهت رهشنالک
 .تسا هدش هتفرگ هرهب یناوارف

 نومزآ جیاتن اهرتماراپ یرادانعم درادناتسا نیمخت ریسم اه هیضرف
 دییات 69/7 10/6 ناییئاتسور یتسیز طیحم تاظحالم داعبا 5
 دییات 16/1 71/6 ناییئاتسور یداصتقا تاظحالم داعبا 0
 دییات 10/7 10/6 ناییئاتسور یعامتجا تاظحالم داعبا 9
 دییات 76/1 ./01 ناییئاتسور یدبلاک تاظحالم داعبا 1
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 رظن .تسا هدش هداد ناشن یداصتقا یاه صخاش هب طوبرم تالاوئس ،9-1 لودج رد هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب .
 ناگدنهد خساپ% 17 دهد یم ناشن هک (قفاوم ًاالماک و قفاوم اه خساپ باختنا) هدوب 9 زا رتشیب هدنهد خساپ 50
 .دنا هدرک دروآرب نارهترهشنالک هب روبزم هقطنم نایئاتسور قاحلا رد رثوم ار ریغتم نیا تیعضو
 یعامتجا داعبا-
 لامش نایئاتسور قاحلا دنور رد رثوم یعامتجا اه صخاش یبایزرا و شجنس یارب همانشسرپ تالاوس زا یدادعت
 عیزوت لودج زا ،شخب نیا رد هدش یحارط تالاوئس بوخ تیفیک یسررب یارب .تسا هدش میظنت نارهت رهشنالک
 .تسا هدش هتفرگ هرهب یناوارف

 1 لودج رد هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب .دهد یم ناشن ار تالاوئس نیا اب طابترا رد یلعف یاه تیعقوم 9-1 لودج
 رظن .تسا هدش هداد ناشن یبرغ یاسآ یا هقطنم تینما رد رثوم یعامتجا یاه هفلوم هب طوبرم تالاوئس ،1-1 و 9-
 قاحلا رد رثوم ار ریغتم نیا تیعضو ناگدنهد خساپ % 77 دهد یم ناشن هک هدوب 9 زا رتشیب هدنهد خساپ 60
 .دنا هدرک دروآرب نارهترهشنالک هب روبزم هقطنم نایئاتسور
 یتسیز طیحم داعبا-
 لامش نایئاتسور قاحلا دنور رد رثوم یعامتجا اه صخاش یبایزرا و شجنس یارب همانشسرپ تالاوس زا یدادعت
 عیزوت لودج زا ،شخب نیا رد هدش یحارط تالاوئس بوخ تیفیک یسررب یارب .تسا هدش میظنت نارهت رهشنالک
 .تسا هدش هتفرگ هرهب یناوارف

 لودج رد هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب .دهد یم ناشن ار تالاوئس نیا اب طابترا رد یلعف یاه تیعقوم 9-1 لودج
 هدوب 9 زا رتشیب هدنهد خساپ 75 رظن .تسا هدش هداد ناشن یتسیز طیحم یاه هفلوم هب طوبرم تالاوئس ،1-1 .1-9
 نارهت رهشنالک لامش نایئاتسور قاحلا دنور رد رثوم ار ریغتم نیا تیعضو ناگدنهد خساپ% 70 دهد یم ناشن هک
 .دنا هدرک دروآرب
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 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 هدهاشم هدنکارپایزکرمتم نکاسرفندصای راوناخ زا لقادحو هیرقای هدکهد ،هعلق ،یدابآ ،هد ناونعب اتسور 
 القتسم هصرع ای یش  ینیعم ورملقابو نوگمه ،یداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا ،یعیبط تیعضورظنزارودودوشیم
 تیعمج و تسا ناسنا طسوتو یخیرات و یرادا یاهتسایسزکارم و تیعمج مکارت اب یناکم رهش .دوشیم هتخانش
 هرادا یلحم تلود قیرط زا و هدوب یرهش تاصتخم یرادا و یزرواشکریغ ،مدرم یلصا تیلاعف نآرد هک زکرمتم
 یگدنز هک دننادیم ییاهانب و اههاگتسد ،اه نامتخاس ،اهنابایخ زا یعونصم یاهرظنم ار رهش ،نانادیفارغج .دوشیم
 شخب زا یناسنا یورین ندش دازآ و یتعنص نوزفازور دشر اب بسانتم هتشذگ نرق یط .دزاسیم ریذپ ناکما ار یرهش
 ،اهرهش تمس هب ناییاتسور ترجاهم رانک رد و تفرگ دوخ هب یدایز باتش ندش یرهش دنیآرف یزرواشک
 ی ههد زا و دوب هتفای هعسوت یاهروشک هب قلعتم ادتبا هک یدنور .دندش دیدج یاهرهش هب لیدبت کچوک یاهاتسور
 تفرگرارق هجوت دروم زین هعسوت لاح رد یاهروشک رد دعب هب 6135
 و ییاضف یاهنایرج رد بلاغ شقن اهرهش تفگ ناوت یم ییاتسور یحاون ییاضف تالوحت هلئسم تیمها هب هجوتاب
 ییاتسور یاه هنارکسپاب طابترا رد شقن رگیزاب کی ناونع هبو ،دنراد روحمرازاب هعسوت یاه یژتارتسا جاور
 تادیلوت یزرواشک تالوصحم – مدرم یاهنایرج هب ییاتسور یاهدنویپ و دنک یم یزاب یلحم ارف و یلحم یاهرازاب

 .دوش یم قالطا یرهش و ییاتسور یاهنوناک نیبامیف یروآون و تاعالطا هیامرس – یرهش
 نیشنلد و فیطل ،کنخ دنبرد هلحم یاوه و بآ و تسا افصاب و ابیز یاه غاب هچوک زا لکشتم دنبرد هلحم تفاب
 زربلا یزکرم هوک هب نادرونهوک دوعص یلصا یاهریسم زا یکی عورش هطقنو ایرد حطسزا یرتم 6675 عافترارد تسا
 .تسا
 ازریم یدرو هللا هدازهاش لثمراجاق یاه هدازهاش زا یدادعت هتشذگ رد .ددرگیم زابراجاق نارود هب دنبرد هلحم هنیشیپ
 .دندوب نکاس هیحان نیا رد ازریم ثرمویک کولملاوبا و
 هب ودرادرارق کجنلو نیوا یاه هلحم یکیدزنرد هکرد تسا ناریا تختیاپ نارهترهش لامش یاه هلحم زا یکی هکرد
 نارهترهش ییامیپ هوک و یور هدایپ یارب بسانم یاه هلحم زا ،نارهت یلامش یاه هوک هنماد رد نتفرگرارق لیلد
 .دور یم رامشب
 داجیا اب دنناوت یم یتلود ای یصوصخ شخب ،هکورتم یخیرات راثآراوج رد اوه و بآ شوخ قطانمو اهاتسور رد
 یرهش زکارم یوس هب نایئاتسور یاسآ لس موجه زا ییاتسور ناناوج نتفرگ تمدخ هبو ییاریذپو یحیرفت تاناکما
 روشک رد یراکیب نازیم شهاک تهجردرثوم یماگ هار نیا زا ودننک یریگولج تسا حابشا ،راک یورین زا ناشرازاب هک
 یارب هکنیا مغر هب .دننک یریگولج تیعمج زا اهرهشراجنهان یگتشابنا و اهاتسور یناریو ندش یلاخ زاودرادرب
 زا هدافتسا و نالک یاهیراذگ هیامرس هب (یزرواشک تعنص) یداصتقا یاهشخب ریاس فالخرب ،یدرگناهج شرتسگ
 هدنروآ دوجو هب دناوت یم یریگناهج ینعی (یگنهرف ،یداصتقا) تیلاعف نیا هعسوت اما ،تسین یزاین هتفرشیپ نونف
 .دشاب روشک فلتخم یحاون رد و نوگانوگ حطسرد ناوارف لغاشم
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 لامش نایئاتسور قاحلا دنور هب ،رما نیصصختم تارظن یسررب اب ،یرامآ لیلحت شور ساسارب قیقحت نیا رد
 جیاتن ساسا رب قیقحت نیا رد هدنراگن ییاهن دیکأت .میا هتخادرپ هکرد و دنبرد یاهاتسور رب دیکات اب نارهت رهشنالک
 دیکات اب نارهت رهشنالک لامش نایئاتسور قاحلا دنور رد هک تسا نیا ،یموب نانکاس و نیصصختم رظن زا هدش بسک
 .دنا هتشاد یا هژیو شقن یتسیز طیحم و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا یاه صخاش هکرد و دنبرد یاهاتسور رب
 دعبراهچ شریذپ ساسارب نارهت لامش رد هکرد و دنبرد یاهاتسور قاحلا هلوقم ،تفر رکذ هک روطنامه یلک روطب 
 ،یگدنز تیفیک دننام یرگید مهم یاه هفلوم دنچ ره .ددرگ یم میسرت یتسیز طیحم و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا
 هتفریذپ روحم اما هتفر راک هب قطنم نیا رد ...و تیعمج شیازفا و اهاتسور درکراک و شقن تاریییغت ،یمومع تیاضر
 شقن ،نارهت رهشنالک لامش نایئاتسور قاحلا دنور رد هک تسا تسا یا هصخاش راهچ نامه لئاسم و ثحابم ،هدش
 .دنک یم افیا ار یلصا
 تهج دعب نیا یارگمه ییاور صخاش .دهدیم ناشن ار 663/6 ددع یداصتقا دعب خابنورک یافلآ بیرض یسررب
 شجنس سیرتام .تسا 011/6 دعب نیا بکرم نانیمطا تیلباق صخاش .دشابیم 007/6 قیقحت لدم ندوب بسانم
 .تسا بسانم لدم شزارب هجیتن رد .دشابیم 011/6 دعب نیا یارب ارگاو ییاور
 تهج دعب نیا یارگمه ییاور صخاش .دهدیم ناشن ار 637/6 ددع یتسیز طیحم دعب خابنورک یافلآ بیرض یسررب
 شجنس سیرتام .تسا 901/6 دعب نیا بکرم نانیمطا تیلباق صخاش .دشابیم 111/6 قیقحت لدم ندوب بسانم
 دعب خابنورک یافلآ بیرض یسررب .تسا بسانم لدم شزارب هجیتن رد .دشابیم 030/6 دعب نیا یارب هب ارگاو ییاور
 -یم 361/6 قیقحت لدم ندوب بسانم تهج دعب نیا یارگمه ییاور صخاش .دهدیم ناشن ار 117/6 ددع یداصتقا

 130/6 دعب نیا یارب ارگاو ییاور شجنس سیرتام .تسا 001/6 دعب نیا بکرم نانیمطا تیلباق صخاش .دشاب
 .تسا بسانم لدم شزارب هجیتن رد .دشابیم
 تهج دعب نیا یارگمه ییاور صخاش .دهدیم ناشن ار 063/6 ددع یعامتجا دعب خابنورک یافلآ بیرض یسررب
 شجنس سیرتام .تسا 001/6 دعب نیا بکرم نانیمطا تیلباق صخاش .دشابیم 101/6 قیقحت لدم ندوب بسانم
 .تسا بسانم لدم شزارب هجیتن رد .دشابیم 517/6 دعب نیا یارب هب ارگاو ییاور
 تهج دعب نیا یارگمه ییاور صخاش .دهدیم ناشن ار 611/6 ددع یدبلاک دعب خابنورک یافلآ بیرض یسررب 
 شجنس سیرتام .تسا 971/6 دعب نیا بکرم نانیمطا تیلباق صخاش .دشابیم 191/6 قیقحت لدم ندوب بسانم
 قاحلا عوضوم تیمها هب هجوت اب .تسا بسانم لدم شزارب هجیتن رد .دشابیم 597/6 دعب نیا یارب هب ارگاو ییاور
 جیاتن ،یروشک تیریدم یاه هنیمز رد نآ یریگراک هب نینچمه و کیمداکآ هنیمز ،نارهت رهشنالک لامش یاهاتسور
 نمض .دروآ یم مهارف یتاعلاطم ةزوح نیا هب دنم هقالع نارگشهوژپ یارب یتخانش و یرظن یرتسب ،رضاح شهوژپ
 .دشاب دنمدوس دناوتیم یرهش تیریدم هزوح رد نازیر همانرب و ناریدم ،ناراذگتسایس یارب اه هتفای نیا هکنیا

 رد یتسیز طیحم و یعامتجا ،یدبلاک ،یداصتقا لماوع هک میبای یمرد شهوژپ یاه هتفای ساسا رب تیاهن رد و
 هلصاح تاضراعت زا یرود روظنمب تسیابیم و دنرثوم اهرهش هدودحم هب ییاتسور قطانم قاحلا زا لصاح تاضراعت
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 فذح و لیدعت تهج رد هژیو یاهراکهار دوجو مدع تروص رد و مادقا روکذم لماوع یبایزرا و ییاسانش هب تبسن
 ،تیعمج دشر خرن نوچ ییاهریغتم زا هدافتسا تسا رکذ نایاش .ددرگ زیهرپ طاقن نیا قاحلا زا ناکما دح ات اهنآ
 و سناجت ،یگنهرف  یموق یاهیگژیو تیعمج هدنهد لیکشت ینس یاههورگ و یتیعمج راتخاس ،یتیعمج تفاب

 یکیزیف تفاب ،رواجم ییاتسور و یرهش یاههاگتنوکس تیعمج ،هقطنم ای هاگتنوکس کی رد نکاس ماوقا تیخنس
 تمیق ،یراکیب و لاغتشا تیعضو ،اتسور رد یضارا یربراک یوگلا ،اتسور رد صلاخان و صلاخ مکارت نازیم ،اتسور
 ،رباعم بتارم هلسلس ،نکاسم تخاس یوگلا ،یرهش یامیس دوجو ،رواجم گرزب یاهاتسور و اهرهش اب هلصاف ،نیمز
 یاهیگژیو بسحرب هک یلماوع ریاس و بسانم یطابترا هار هب یسرتسد و ییانبریز تامدخ و تاسیسات زا یرادروخرب
 و رهش و اتسور تخانش رایعم و کالم نیودت و فیرعت رد دناوتیم ،تفرگ رظن رد توافتم ار اهنآ ناوتیم یا هقطنم
 .دریگ رارق هدافتسا دروم اتسور لوحت یوگلا ینیب شیپ
 عبانم
 یرتکد ی هرود هلاسر ،(سراف دروم) نوماریپ یاهاتسور ی هعسوت رد نآ شقن و رهش هب اتسور لیدبت ،(6195) نسح .همارخ یدزیا-

 .نارهت سردم تیبرت هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج
 و ایفارغج یرتکد ی هرود هلاسر ،7195 شلات ناتسرهشرد رهش هب اتسور لیدبت یدبلاک ییاضف یاهدمایپ دنیارف ،مارهش ،یباختنا ریما -

 .نارهت یتشهب دیهش هاگشناد ییاتسور یزیر همانرب

 .کرحتم یفارگوپیات هنییآ رد ،مود یتعنص بالقنا زادعب ،ناریا یطیحم تسیز بیرخت لماوع (1395) ،نیدلا مجن دیس ،یمرک هاش ریما-
 .ارتکد همان نایاپ

 .رهشمالسا ،طیحم و یسانش نیمز شیامه نیمراهچ ،هلاقم یناسنا تینما رد یطیحم تسیز تالوحت یاهدمایپ ،(1795) ،مارهب ،تخبدازآ-

 شخب :یدروم هعلاطم یرهش – ییاتسور یاه لماعت لوحترد ن آ ریثات و رهش هب اتسور یاقترا ،(0395) ،یرذون جارعم ،نسح ،یدزیا-
 .سراف ناتسا یزرواشکداهج ،یا هقطنم و یرهش یزیر همانرب دشرا یسانشراک ،یشهوژپ هلاقم ،نادیپس ناتسرهش -ءاضیب

 ،هبوبحم ،یشتآ -.هلاقم ،شلات ناتسرهشرد نآ یاهدمایپ و رهش هب اتسور لیدبت دنور ،(0195) ،نسحدمحماناوتایض ،مارهش ،یباختنا ریما-
 دهشم ناتسرهش بازرد ناتسهد هنغج ییاتسور یاه هاگتنوکس ییاضف تفاب تالوحترپ اتسورو رهش لباقتم طباور ریثات ،(01-1195)
 دشرا یسانشراک ،یناث یلاهج یدهمو ینسح حیش نیسحمالغ :نارواشم ،ینامحر نژیب :امنهار ،(نونکات یمالسا بالقنا زا)

 ،زیربت هاگشناد ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد هیرشن ؛مود تمسق ، ناریا رد اهرهش هب اتسور سور زا ترجاهم» ،اضردمحم ،ولم ریآ-
 .9095 ،09 لاس ،9 ش

 :دروم) یا هلحم تامیسقت ردرثوم یاه صخاش یدنب هبتر و شجنس ،(1395) ،یناحبس تخبون ،درف یدیعس کنارف ،هلیمج ،این یلکوت-
 .(نارهت رهشنالک کی هقطنم هیرطیق و هکرد یاه هلحم

 دشرا یسانشراک ی همان نایاپ ،1195 ،(هئاب ناتسرهش یتال)رهش هب اتسور طاقن لیدبت زا یدرکراک – یراتخاس تالوحت ،دیجم ،ناشیرپ-
 .نارهت یتشهبدیهش هاگشناد ییاتسور ی ایفارغج

 ایفارغجدشرا یسانشراک همان نایاپ ،(نامرک ناتسارد نارایماک دروم) ییاتسور ی هعسوت رد کچوک یاهرهش شقن ،1195 ،مارهش ،یداباشپ-
 .ییاتسور یزیر همانربو

 .هلاقم ،یرگشدرگ بذجرد نارهتدنبرد هقطنم یاه لیسناتپ ییاسانش ،یناتمم یشاب ینقم وتسرپ ،هدیز ابیکش یبتجم ،دمحم ،یدواد-

5،دیعس ،یکرهش هنگنز-  ،ییاتسور یاه شهو ژپ ،اهرهش ماخ هدیدپ شیادیپ و یلم سایقم رد رهش هب ییاتسور طاقن لیدبت دنیارف .039
 .101-711 ص ص ،9 هرامش ،1 هرود
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 .لوا هرامش ییایفارغج همانلصف» یکاردا یسررب کی ،یرهش ییاتسور یاهدنویپ و اتسور و رهش طباور ف 0195 ،سابع ،یدیعس-
 رهش – اتسور :یدروم یدرکلمع – یراتخاس تالوحترب دیکات اب یرهش – اتسور یریذپ شقن ،(1195 -11) ،وطسرا ،راصح یرای-

 .این یلکوت هلیمج :رواشم .سابع یدیعس :امنهار .زقس ناتسرهش – بحاص
 یتشهب دیهش هاگشناد .هلاقم .یکاردا یسررب کی یرهش– ییاتسور یاهدنویپ و اتسور و رهش طباور ،(0195) ،سابع ،یدیعس-

 و کلمغاب یاهناتسرهش یقیبطت یسررب :یا هقطنم هعسوت و یرهش – ییاتسور یاهدنویپ ،(1195) ،هداز یقت همطاف ،سابع ،یدیعس-
 .0 و 7 هرامش ،ناریا یی ایفارغج عبنم .ناکدرا

 .همان نایاپ .ییاتسور یاه هموظنم بلاق رد یرهش – ییاتسور هعسوت یگتسویپ ،(1395) ،سابع ،یدیعس-
 ی همانلصف ، شلات ناتسرهش رد نآ یاهدمایپ و رهش هب اتسور لیدیت دنور» ،0195 ،مارهش ،یباختناریما و نسحدمحم ،اناوت ءایض-

 .ناتسچولب ناتسیس هاگشناد ،65 هرامش ،ییایفارغج یتاقیقحت

 قطانم ،یدروم هعلاطم) نانمس ناتسا ییاتسور قطانم هعسوت رد ییاتسور رادیاپ یرگشدرگ شقن ،(0395) ،یفطل ردیح ،هناورپ ،یزیزع-
 .ارتکد همان نایاپ .(دورهاش ناتسرهش ییاتسور

 زکرم ،هجدوب همانرب نامزاس ،نارهت ،لوا پاچ ،دنوایک زیزع ی همجرت ،یرهشاتسور ی هعسوت ،9095 ،سالگاد کیام و ناج ،نمدیرف-
 .تاراشتنا و یعامتجا – یداصتقا کرادم

 یاه یرایهدو اه یرادرهش نامزاس تاراشتنا ،لوا پاچ یا هقطنم ی هعسوت رد رگید یدرکیور کچوک یاهرهش ،0195 ،هرهز ،ینف-
 .نارهت ،روشک

 ایفارغج دشرا یسانشراک ی همان نایاپ ،(نالگهد دروم) ینوماریپ یاهاتسور ی هعسوت رد اهرهش اتسور شقن ،0195 ،دماح ،یزرم رداق-
 .نارهت سردم تیبرت هاگشناد ،ییاتسور یی

 ، (31-91 ینامز عطقم) یلیصحت یاه همان نایاپ لیلحتارفاب ناریا رد اهرهش هب ناییاتسور ترجاهم للع یسررب» ؛یلع ،یئاهدرا یمساق-
 .1195 ،5 ش ،3 لاس یشهوژپ – یملع همانلصف

 یرتکد ی هرود ی هلاسر ،9195 راذگ لاح رد یاهاتسور ییاسانش یارب یلدم یحارط و رهش هب اتسور زا راذگ دنیارف لیلحت ،یلع ،یلگ-
 شقن ،نارهت سردم تیبرت هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج

 اتسور دروم) یدرکلمع – راتخاس تالوحت رب دیکات اب رهش – اتسور یریذپ

 ییاضف تفاب تالوحترب اتسورو رهش لباقتم طباور ریثات ،(1195-01) ،یناث یناهج یدهم ،ینسح خیش نیسحمالغ ،نژیب ،ینامحر-
.(نونکات بالقنا زا) دهشم ناتسرهش باز رد ناتسهد هنغج ییاتسور یاه هاگتنوکس  
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