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 هدیکچ
 .تسا هّمجوت دروم یللملا نیب و یّللم سایقم رد وا فلتخم یاهزاین ةدننک نیمأت و ناسنا تسیز یتایح رصانع زا یکی ناونع هب نکسم
 رد .دنک یم ادیپ دومن روشک کی یداصتقا تیعضو نآ قیرط زا هک ارچ ،تسا روشک کی داصتقا شخب نیرت یلصا نکسم نینچمه
 یط نارهت رهش رد نکسم یفیک تالوحت ریس تهج رد یداصتقا لئاسم نیرت مهم هب یبایتسد رضاح شهوژپ فده اتسار نیا

 یط نارهت رهش نکسم رد یداصتقا هلاسم نیرت مهم هک تسا نیا فده نیا هب لین رد حرطم هیضرف و دشاب یم 5521-0521 یاه لاس
 شورزا هدافتسا اب رضاح شهوژپ لاح .تسا نکسم شخب رد یراذگ هیامرس و یمدرم راشقا دمآرد هلاسم 5521-0521 یاه لاس
 نارحب راچد روشک داصتقا هک 5521 ات 0521 یاه لاس یط نارهت رهش رد هک تفایرد یا هناخباتک رازبا و یلیلحت -یفیصوت قیقحت
 تیعضو دوکر و شهاک هب هجوت اب اه لاس نیا یط .دندوب نکسم شخب رب یراذگ هیامرس لابند هب نازیر همانرب و نادرمتلود ،دوب

 هب .دش نکسم هزوح رد دوکر و تابث بجوم رما نیمه و دش لدب نییاپ رایسب ژارتم اب ییاهاضف هب اه هناخ ،مدرم داصتقا و دمآرد
 دومن ناعذا ناوت یم یلک یدنب عمج کی رد اذل .تسا هدش وربور یا هقباس یب شهاک اب یداصتقا دشر خرن نکسم هزوح رد هکیروط
 ؛تسا هیوسود یطابترا یاراد نامتخاس کی هنارامعم دبلاک تیعضو و رهش نآ مدرم دمآرد نازیم اب رهش کی یداصتقا دشر هک
 داعبا رد ،نآ ییابیز رد ،انب یرامعم رد رگشنک کی ناونع هب داصتقا ،دراد هدنهاک و هدنرب شیپ شقن داصتقا زورما یرامعم رد اریز
 .دراذگ یم ریثات ... و یلم هیامرس داعبا رد ،یعامتجا داعبا رد ییانعم
 

 .نارهت ،نکسم یفیک یوگلا ،نکسم ،داصتقا :یدیلک تاملک

 

                                                           
 رواشم و مود هدنسیون ییامنهار هب «یداصتقا هعسوت اب رصاعم نکسم یرامعم یاهوگلا رییغت هطبار نییبت»ناونع اب لوا هدنسیون یرتکد هلاسر زا هتفرگرب رضاح هلاقم -5
 .دشاب یم ،تسا ماجنا لاح رد شیک یللملا نیب دحاو یمالسا دازآ هاگشناد رد هک موس هدنسیون
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 همدقم
 ینوکسم هیحان ره .تسا لباقتم شنک و طابترا رد وا یگدنز داعبا ریاس اب ناسنا یگدنز یارب یرتسب ناونعب نکسم
 یگژیو نتشاد اب و هدش هتخاس فلتخم یعامتجا و یناکم یاهزاین و یگداوناخ نوگانوگ یاهراتخاس هب هجوت اب دیاب
 اضاقت شیازفا لیلد هب ریخا یاه ههد رد .دیامن هئارا ار درف هب رصحنم یطیحم ،دوخ صاخ یعامتجا و ییاضف یاه
 هدش هتفرگ هدیدان ًاامومع هچنآ یلو هتفریذپ ماجنا نکسم نیمأت یارب یرایسب یاه شالت ،ناریا رد نکسم یارب

 فیراعت ناوت یم هک یروط هب ،دراد یا هدرتسگ موهفم تیفیک هژاو .تساهنآ یمک ینوزف رانک رد اهانب یفیک یاه هبنج
 نکسم هزوح رد تیبولطم بسک تهج ور نیا زا ؛دشاب نآ زا یفلتخم یاه صخاش رگنایب هک داد هئارا نآ زا یفلتخم
 هدیچیپ نکسم .دنریگ رارق یسررب دروم نکسم یهد همانرب تاعلاطم رد یفیک یاه صخاش دیاب یمک هعسوت رانک رد
 رد ار یمومع یا هرهچ دیاب هک ارچ تسا همانرب هب خساپ زا رتارف یرما یربراک نیا یحارط .تسا یحارط رد انب نیرت
 ،یسایس ،یداصتقا عونتم طیارش زا یوریپ یانعم هب نیا .دراذگ شیامن هب ،شنینکاس یصوصخ یگدنز نایرج نیع
 هجیتن رد .دوب دهاوخ توافتم درف هب درف زا ،نوگانوگ عماوج رد هک تسا نینکاس یدرف هفسلف هژیو هب و یگنهرف

 ،ناریا رصاعم هرود زاغآ .تسا یتایح یحارط رد نآ تاریثأت و هعماج رد یگدنز جیار تاحیجرت و هویش ییاسانش
 لحارم مامت رد هک ینکسم ،(0395:90،ینامیا و یفصآ) تسا نکسم صخالاب اه هنیمز همه رد عیسو تارییغت زاغآ
 نانآ یگدنز تیفیکرد و هدش بوسحم اهراوناخ رثکا یارب یعامتجا-یداصتقا لیاسم نیرت یساسا زا رشب یگدنز
 یاهزاین زا یکی ار نآ یداصتقا ههرب و نکسم دنلتنارب نویسمک ییاهن شرازگ هک یا هنوگ هب .دشاب یم هدننک نییعت
 هب هجوت نودب ینوکسم قطانم بسانمان یبایناکم نکیل .(Hewitt, 1998:413)درک یفرعم هعسوت لاحرد ناهج یدیلک
 .دهد یم رده ار یتفگنه یاه هنیزه و هتخاس نکممریغ ار هدش ینیبشیپ فادها ققحت یداصتقا و یدبلاک یاهرایعم
 و تسا نکسم یزیر همانرب یاه شخب نیرتمهم زا و بسانم نکسم داجیا لماوع نیرتمهم زا یداصتقا هلأسم یهگناو
 ور نیا زا .(7395:395،ناراکمهو رذآ یفلنم)دریذپ یم ریثأت لماع نیا زا لوا هلهو رد نکسم یاه همانرب تیقفوم
 رهش رد نکسم یفیک تالوحت ریس تهج رد یداصتقا لئاسم نیرت مهم هب یبایتسد رضاح شهوژپ یلصا فده
 :دنتسه لیذ حرش هب رضاح شهوژپ تالاوئس لاح .دشاب یم 3395-1395 یاه لاس یط نارهت
 ؟تسا هتشاذگ نارهت رهش رصاعم نکسم وگلا رب یتاریثات هچ 3395-1395 یاه لاس یط ناریا داصتقا
 ؟تسا هدوب هچ نارهت رهش رد 3395-1395 یاه لاس یط نکسم شخب رد یاضاقت و هضرع یوگلا قباطت مدع لیالد
 :دومن هراشا لیذ دراوم هب ناوت یم نآ هلمج زا هک تسا هدش ماجنا ینودم تاعلاطم رضاح شهوژپ اب هطبار رد
 هلصاف رد ناریا رصاعم یرامعم رب راذگریثأت لماوع یخرب رب یا همدقم » ناونع اب دوخ هلاقم رد (5395)یناث تابث

 ماقم رد راذگریثأت لماوع هک تفایرد یلیلحت -یفیصوت قیقحت شور زا هدافتسا اب «.ش.ه 7195 ات 6095 یاه لاس
 هب یلصا نادنچ اضف زا رامعم ینهذ روصت هب تبسن اه نآ همه شقن و هتشاد ناریا یرامعم رد یدودحم تارثا دوخ
 دوبن رامعم تاروصت رگا و دنوش یم هتخاس لماوع نیا ی هلیسو هب هک تسا رامعم ینهذ تاروصت نیا .دسر یمن رظن
 میاداراپ هاگیاج» ناونع اب دوخ هلاقم رد (1395)رصن .دندروآ یمن دیدپ ار یدیدج کبس دوخ هبدوخ لماوع نیا
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 رد هک تفایرد یلیلحت -یفیصوت قیقحت شور زا هدافتسا اب «یمالسا  یناریا رهش زورما یامیس رد «نکسم یرامعم»
 رگا .دشاب رّثًووم دیدج یتّریوه یاه هناشن و ریواصت نتخاس رد دناوت یم روشک رد رهش یدبلاک یاه یگژیو نتفرگ رظن

 رهش یامیس قوف دراوم هب هّرجوت اب اما ،تسا راوشد رایسب روشک یاهرهش کرتشم یدبلاک تایصوصخ نتفای هچ
 و یداصتقا لماوع ریثأت یسررب» ناونع اب دوخ هلاقم رد (1395)یدزیا و یرداق .دومن میسرت ناوت یم ار روشک یموب
 خرن هک دنتفایرد یلیلحت – یفیصوت قیقحت شور زا هدافتسا اب «(6195 - 1395) ناریا رد نکسم تمیق رب یعامتجا

 خرن ،نکسم رب تایلام ،نکسم شخب هب نکسم کناب ییاطعا تارابتعا ،هنارس دمآرد ،اهب هراجا خرن ،ینیشنرهش
 و یلم صلاخان دیلوت تارییغت رثا و هتشاد تبثم ریثأت نکسم تمیق رب ینامتخاس حلاصم تمیق صخاش ،یراکیب
 دروآرب سوکعم نکسم تمیق رب هدشرداص ینامتخاس یاه هناورپ دادعت و نکسم نیمأت لصف رد تلود جراخم
 صلاخان دیلوت و اهب هراجا خرن ،هنارس دمآرد ،ینیشنرهش خرن ریثأت تحت لوا هجرد رد نکسم تمیق .تسا هدیدرگ
 رب یزیچان شقن تلود یلام و یلوپ یاه تسایس تیاهنرد و تسا تخاس هنیزه ریثأت تحت مود هجرد رد و یلم
 نکسم یحارط یاهوگلا فیرعت زاب» ناونع اب دوخ هلاقم رد (9395) ینامیا و یفصآ .تسا هتشاد نکسم تمیق
 یدربراک یا هعسوت قیقحت شور زا هدافتسا اب «یتنس یاه هناخ یفیک یبایزرا اب رصاعم یمالسا -یناریا بولطم
 زا هک دراد دوجو هتشذگ یگدنز کبس و یرامعم ،ناسنا ،یتنس یاه هناخ تیفیک نیب یرادانعم هطبار هک دنتفایرد
 تیفیک ،ناسنا یاهزاین یاه صخاش ،تیمها بیترت هب نینچمه .دریگ یم همشچرس لیصا یاه شزرا و اه تنس
 رصاعم نکسم یحارط رد تسیابیم هک دنا هدوب میهس رادانعم هطبار نیا رد یراتخاس و یدرکلمع ،یدبلاک ،یطیحم
 هدش جتنم راگدنام یتیفیک هب حرطم یاه صخاش یمامت بسانتم یماگمه یلک هسیاقم رد دنچ ره .دنریگ رارق رظندم
 کبس رب ینتبم یناریا رصاعم نکسم یاهاضفزیر یبای ناکم لیلحت » ناونع اب دوخ هلاقم رد (1395)یسیئر نانم .تسا
 زا کی ره ِیبای ناکم یارب هک تفایرد یقطنم لالدتساو یبیکرت قیقحت شور زا هدافتسا اب «یمالسا یگدنز
 جاتنتسا یلوصا (مامح و یتشادهب سیورس ،باوخ قاتا ،ییاریذپ ،هناخزپشآ لماش) یناریا رصاعم نکسم یاهاضفزیر
 ماجنا یتسرد هب یناریا رصاعم نکسم یاهوگلا بلغا رد اهاضف زیر ِیبای ناکم ،لوصا نیا قبط هک تسا هدش
 و یمالسا .دوش یم هدهاشم یمالسا یگدنز کبس اب یددعتم تاضراعت ،صوصخ نیا رد و دوش یمن
 یحاون رد روحم تشیعم نکسم تالوحت رب رثؤم یداصتقا لماوع لیلحت »ناونع اب دوخ هلاقم رد (1395)شناراکمه
 رازباو یمک -یفیک قیقحت شور زا هدافتسا اب «(ناجنز ناتسرهش ،تازجعم ناتسهد :یدروم هعلاطم)ییاتسور
 تالوحت رد ار مهس نیرتشیب بیترت هب تارابتعا و یدام یاه هیامرس یاه صخاش هک دنتفایرد هبحاصم و همانشسرپ
 هک دهد یم ناشن یداصتقا یاه صخاش یسررب یارب روکیو یریگ میمصت لدم جیاتن .دنا هتشاد روحم تشیعم نکسم
 قیقحت یاه هتفای هب هجوت اب ور نیا زا .دنتسه QI رادقم نیرتالاب یاراد وتاهدژا یاتسور و ایقهجوگ یاهاتسور
 یم لوحت لاح رد "یهاگباوخ" تمس هب ییاتسور یاه هاگتنوکس رد نکسم درکراک هک درک یریگ هجیتن ناوت یم
 تادیلوت حطس شهاک ثعاب هدنیآ رد تسا ییاتسور داصتقا فیعض هاگیاج زا رثأتم هک دنور نیا همادا هک دشاب

 باب زا یشهوژپ نونکات هک دیدرگ صخشم رضاح شهوژپ نوماریپ هدش ماجنا یاه شهوژپ هب هجوتاب .دش دهاوخ
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 شهوژپ و تسا هدشن ماجنا ؛نارهت رهش رصاعم نکسم وگلا رب 3395-1395 یاه لاس یط ناریا داصتقا شقن یسررب
 .تسا هراب نیا رد اه شهوژپ نیتسخن زا یکی رضاح
 یاهراکهار زا هک تسا یدربراک و یلیلحت -یفیصوت عون زا فده ظاحل هب و یفیک رضاح شهوژپ  قیقحت شور
 زا یرادرب شیف رازبا و یا هناخباتک تاعلاطم رب ینتبم لوا هلحرم رد تاعالطا یروآدرگ شور .دنک یم هدافتسا یبیکرت
 تهج رد یا هناخباتک تاعلاطم زا لصاح یاه هتفای یروآدرگ زا سپ رضاح شهوژپ رد .تسا هدوب بوتکم عبانم
 یاه مایپ ینیع و یفیک فیصوت هب اوتحم لیلحت ،رثا کی رد هک ارچ .دش هدافتسا اوتحم لیلحت شور زا اه هتفای لیلحت

 .دیامن یم نایب و جارختسا نومضم زا ار یا هژیو یاه هصخاش و دزادرپ یم رادماظن یا هنوگ هب نآ زا لصاح
  یرظن ینابم

  نآ یاه ینوگرگد و نکسم
 هب ارس هژاو زا ؛دندیمان یم قاثو ای خاتسگ ای(خاتسو) ار یصوصخ قاتا .دش یم قالطا قاتا هب هتشذگ رد هژاو نیا»

 هشیر زا ناکم مسا تقیقح رد نکسم ةژاو .(1795:115،اینریپ)دش یم هدافتسا ،نآ زورما حالطصا رد هناخ ةملک یاج
 و یدبلاک میهافم زا یعّرونتم ةعومجم هژاو نیا همه نیا اب .دوش یم هتفگ فقوت ای نوکس لحم هب هک تسا نکس
 زا هدافتسا یاج هب ،هیکرت لوبناتسا رد رشب سالجا سنارفنک سالجا نیمود ةینایب رد .دراد هارمه هب دوخ اب ار یموهفم
 هک تسا هدش ناونع نینچ نآ نییبت رد و (Habitat,2003,22) دش هدافتسا «بسانم هانپرس» ترابع ،نکسم هملک
 ،یفاک ینمیا ،یسرتسد ،بسانم تولخ یانعم هب هکلب .تسا درف ره رس یالاب فقس کی زا شیب بسانم هانپرس»
 ،بآ عبانم لیبق زا بسانم یاه تخاسریز ،بسانم ةیوهت و امرگ ،ییانشور ،یا هزاس ماود و ییاتسیا ،فّرصت تّرینما
 هب تبسن بسانم یسرتسد و تّریعقوم و تماس و یطیحم بسانتم یاهرایعم ،هلابز عفد تازیهجت و تشادهب
 نکسم    .(1395:10،رصن)دنشاب سرتسد رد یبسانم ةنیزه اب دیاب یگمه هک تسا ییانبریز تاسیسأت و راک یاه لحم
 نف یرامعم .دراد ار اه یگدیچیپ و فیارظ نیرتشیب اه ناسنا یگدنز اب هتسویپ طابترا لیلد هب نکسم یرامعم و
 .تسا ییاضف یهدنامزاس یاه شور رد ینوگرگد ،نآرد یساسا تالوحت داجیا لماع و تساضف یهدنامزاس
 هژیو هب یرامعم راثآ یریگ لکش رد هک دنتسه یلماوع هلمج زا یطیحم و یعامتجا ،یگنهرف ،یخیرات یاه هنیمز
 شرتسگ و یروانف و ملع نوزفازور دشر و موس هرازه زاغآ اب .(3195:1،یمالساو یمیهاربا)دنرثؤم رایسب نکسم
 و دبلاک نآ بقاعتم و اهزاین ،مدرم یگدنز هویش و هداد خر هرمزور یگدنز حطس رد ینوگانوگ تالوحت ،تاطابترا
 و یگنهرف ،یداصتقا یاه هنیمز رد لوحت زین ناریا رد .(7095:0،نارگید و یرها)تسا هدرک رییغت اه نآ تسیز طیحم
 ییانشآ مدع ،تخاس تاناکما دوبمک ،حیحص تیریدم مدع ،اهرهش هب ترجاهم ،تیعمج یناهگان شیازفا ،یعامتجا
 هتشاد یفیک هنیمز رد نکسم هزوح رد هژیو هب یرامعم رد ار یبولطمان تاریثأت تخاس یژولونکت اب ناراکردنا تسد
 دنا هدوب رثؤم دعب هب 6195 لاس زا اهرهش رد تنوکس طیارش رییغت رد یددعتم لماوع .(3795:715،امیچریباش)تسا
 راوناخ تیعضو رد هدمآ دوجو هب تارییغت ،نیشنرهش تیعمج شیازفا هب ییوگخساپ مدع هب ناوت یم اهنآ هلمج زا هک
  .(1095:15،بلاط)درک هراشا یبلط ددجت دنیارف زا یشان تنوکس یاهوگلا رد رییغت و
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 نکسم یفیک یاه صخاش
 اه یگژیو نیا عقاو رد .دشاب یم نکسم هب طوبرم یفیک یاه یسررب رد مهم تاعوضوم زا نکسم یدبلاک یاه یگژیو
 قاتا رد رفن مکارت ،نکسم رد رفن مکارت ،نکسم رد راوناخ مکارت دروم رد دوجوم یاهدرادناتسا لقادح نیمأت زا رتارف
 یدبلاک لوا هلهو رد یرصب کاردا و تسا یرصب تسخن اضف زا ام کاردا هدمع شخب .تسا انبریز حطس هنارس و
 یدبلاک تیفیک .(3195:69،یروصنم)تسا هتفهن ریباعت نتم رد یدبلاک یقلت تیمکاح لیالد .(7095:31،یلسوت)تسا
 یازجا عقاو رد .(3795:10،یبیبح)دراد یزیگنا هرطاخ و ییانشآ یگدنزرس ،تیوه دننام یمیهافم اب یکیدزن هطبار
 و انومراک)دریگ یم لکش نا رد یعامتجا تالماعت هک دنیامن یم فیرعت یگدنز یارب ار یفرظ یدبلاک
 عبانم ،نیمز لکش و تعسو دننام یلماوع یتسیاب یدبلاک تیفیک ندرب الاب روظنم هب ور نیا زا .(1395:30،نارگید
 .داد رارق رظندم ار تراظن و تیریدم ،یروانف ،ینامتخاس حلاصم ،یناسنا یورین ،(داصتقا)یلام

 
 نکسم یفیک یاه هصخاش زیر .1 رادومن

 (6615،ناگدنراگن):عبنم

 داصتقا دشر و نکسم
 هیرظن رب ینتبم هاگدید لوا ی هیرظن :تسا حرطم مهم هاگدید ود ،یداصتقا دشر و نکسم هطبار صوصخ رد
 تمس هب داصتقا نداد قوس یارب یتسایس رازبا نیرتمهم ناونع هب ار لک یاضاقت و لاغتشا تلود هک تسا «یزنیک»
 ار لک یاضاقت ای لاغتشا حطس دناوتب نکسم یراذگ هیامرس هچنانچ ،هاگدید نیا ساسا رب .دنک یم یقلت یمومع لداعت
 یروئت زا دنناوت یم اه تلود ،مود .دوش یم هتفرگ راک هب یداصتقا دشر دوبهب یارب یتسایس رازبا ناونع هب ،دهد رییغت
 یریگراک هب هیجوت یارب ،دنراد دیکأت یداصتقا دشر رد زادنا سپ و یراذگ هیامرس تیمها رب هک یکیسالکوئن دشر
 دناوتب ینوکسم یراذگ هیامرس هچنانچ ،ثحب نیا قباطم .دننک هدافتسا نکسم یراذگ هیامرس رد یمومع یاه تخادرپ
 .(0195:7،یرهش هنهک یلقاع) دریگ یم رارق هجوت دروم ،دشخب دوبهب ار داصتقا رد یرو هرهب
 رازاب و دیلوت رازاب نیب قباطت مدع مسیناکم ،دهد یم حیضوت ار یداصتقا دشر و نکسم نیب هطبار هک یرگید لاناک
 هجاوم هقطنم کی رد هدش دیلوت تالوصحم یارب اضاقت شیازفا اب ،لداعت طیارش رد دیلوت رازاب هچنانچ .تسا راک
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 هب زاین ،دشابن بسانم راک یورین تیفیک و تیمک هقطنم نیا رد رگا لاح .دوش یم رتشیب راک یورین یارب اضاقت ،ددرگ
 هچنانچ .تشاد دهاوخ لابند هب ار نکسم یارب اضاقت شیازفا و تسا یمازلا هقطنم نیا هب رگید قطانم زا ترجاهم
 قافتا ترجاهم ،دنروآ تسد هب ار دوخ زاین دروم نکسم دنناوتن ناگدننک ترجاهم و دشاب ششک یب نکسم هضرع
 نیا نکسم شیازفا .تفای دهاوخن دشر هقطنم تالوصحم نیاربانب ؛دیآ یم دوجوب رازاب ود نیب قباطت مدع و دتفا یمن
 دشر ثعاب نآ عبت هب و دوش یم رتشیب رادقم و تیفیک اب تالوصحم شیازفا ثعاب و دهد یم شهاک ار قباطت مدع
 ریثأت تحت ار دیلوت لماوع نکسم طیارش دوبهب اب نکسم  هک درک ضرف نینچ ناوت یم نینچمه .ددرگ یم یداصتقا
 یلق)دبای یم دوبهب زین یداصتقا یرو هرهب بیترت نیا هب و هتخاس رثأتم ار یناسنا هیامرس دوخ هبون هب هک دهد یم رارق
  .(3195:765،نایربکاو هداز
 ثحب
 ینوگرگد رد هدرتسگ یدمایپ تیعمج نوزفا زور دشر و یداصتقا راد هنمادو هدرتسگ تالوحت رصاعم نارود یط رد
 .تسا هتشاد نارهت رهش ینوکسم یاهانب یرامعم دبلاک یاه
 و تسا هدوبن ینثتسم لصا نیا زا زین ناریا یرامعم هرود نیا رد
 هداد یور ناریا یعامتجا و یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا راتخاس رد ،یی ازسب و یساسا  یاه لوحت و رییغت اه لاس
 رخاوا رد دسر یم رظن هب .میتسه دهاش ار ناریا یرامعم رد هقباس مک و فلتخم یاه یریذپریثأت نآ وریپ هک تسا
 زاین مود یناهج گنج زا دعب .دشاب یم اعدا نیا رب هتسجرب یاه هنومن زا ناخاضر تموکح نامز و راجاق رصع
 زا یشان یاه یناریو میمرت مرگرس ییاپورا یاه تلود ماگنه نیا رد ،دش یم ساسحا روشک نتخاس هرابود هب یرایسب

 .دندوب شیوخ یاهروشک رد گنج
 نکسم دشر رب ناریا یداصتقا قنور و دوکر یراذگریثات هوحن

 شخب رد .داد ناشن 0 هرامش رادومن لکش رد ریگارف تروص هب ناوت یم ار دوکر و قنور یاه هرود یریگ لکش
 ریثات لماوع زا یکی رد کوش شیادیپ نینچمه و نکسم هضرع یبسن ناصقن تلع هب) نکسم تمیق شیازفا اب نکسم
 نامدنار نینچمه و هنارگادوس تساوخرد ،(...مروت و یگنیدقن شیازفا ،زرا یاهب هلمج زا نکسم یشخب نورب راذگ
 یبایهار اب هدش عورش یاه نامتخاس رد یراذگ هیامرس نآ وریپ و دبای یم شیازفا نکسم شخب رد یراذگ هیامرس
 حالطصا هب و دبای یم شیازفا نکسم هزوح هب یا هفرحریغ ناراذگ هیامرس صوصخ هب زاس و تخاس هزوح نیلاعف
 نامز هرود هب هظحالم اب) هلاس 9 ات 0 ینامز هلصاف اب نآ لابند هب .ددرگ یم ورایور  جاور و تفرشیپ اب نکسم رازاب

 یسوکعم هقیرط نکسم رازاب رد سپس و هدش وربور عابشا و هضرع شیازفا اب نکسم رازاب (ناریا رد نکسم تخاس
 یشخب نورب راذگ ریثات لماوع رد کوش ای لوحت الومعم و ینوزف هضرع ببس هب نکسم رازاب هکنانچ دوش یم زاغآ
 هدیدرگ وربور تمیق رد یبسن یرادیاپ اب ،(...راوناخ دیرخ ییاناوت ناصقن و یداصتقا دوکر ،یگنیدقن لرتنک نوچمه)
 یا هفرح ریغ ناگدنزاس و یا هفرح ناگدنزاس زا یشخب نینچمه و دوش یم فذح رازاب زا هنارگادوس تساوخرد و
 هجاوم تمیق شیازفا و هضرع شهاک اب هاتوک ینامز هلصاف رد نکسم رازاب هرابود نیاربانب ؛دندرگ یم فذح رازاب زا
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 رد هک دشاب یم نیا لقعت لباق بلطم نکسم رازاب رد دوکر و قنور یاه هرود نتفرگ لکش رد ساسا نیا رب .ددرگ یم
 دوبمک ،دیدم تخاس هرود نوچمه) نکسم رازاب یا هزوح نورد یاه لماع رب نوزفا ،اه هرود نیا نتفرگ لکش
 یگنوگچ ،راوناخ دیرخ ییاناوت هلمج زا) یشخب نورب لماوع ،(...و یا هفرحریغ ناگدنزاس جورخ و دورو ،هضرع
 .دنتسه رثوم زین (...و تلود هجدوب ،هرهب خرن ،یلک مروت ،یگنیدقن ،یلخاد صلاخان دیلوت

 
 3391 ات 5391 یاه لاس یط نارهت رهش رصاعم نکسم یداصتقا دوکر و قنور یلصا لماوع .2 رادومن

 (1141،ناگدنراگن):عبنم

 هلیسوب نکسم یاهب رد تارییغت و هدش عورش یراذگ هیامرس رد اه ینوگرگد نیب هک تسا رکذ هب مزلم ساسا نیا رب
 الاب یگناگی (قنور و دوکر هدنهد ناشن یاهرتماراپ زا یکی نوچمه هزوح نیا رد) نکسم شخب رد یصوصخ هزوح
 ینوزف زین هدش زاغآ نکسم شخب رد هک یراذگ هیامرس ،نکسم تمیق شیازفا اب و هتفرگ لکش یمیقتسم هطبار و
  .دبای یم
 تقیقح کی نوچمه ار هدش دای میقتسم هطبار دیاب هک دشاب یم نآ یایوگ هتشذگ یاه ههد براجت نکسم شخب رد
 هتفاین یلوحت ناریا نالک داصتقا یراتخاس طیارش رد هک یماگنه ات دیآ یم رظن هب و تفریذپ نکسم هزوح رد حضاو
 یلم داصتقا ،... و یدیلوت یاه شخب رد مدرم کت کت یراذگ هیامرس تباب بسانم رتسب دوجو دوبن تلع هب و تسا
 ؛تشاد دهاوخ دوجو زین دوهشم تیهام نیا ،تسا وربور هنارگادوس یاهاضاقت و ناریح و هتشگرس یگنیدقن اب
 بجوم یترابع هب ای قنور ای دوکر داجیا ببس دناوت یم ،دشاب نکسم تمیق تابث هدننز مه رب هک یلماع ره نیاربانب
 .دشاب هزوح نیا رد هدوزفا شزرا و یراذگ هیامرس دننام نکسم شخب یقیقح یاهریغتم رد ناسون
 نارهت رهش رد رصاعم نکسم دوجوم تیعضو رب داصتقا ریثات
 دعب نکسم رازاب ،یراجت راودا دادتما رد هک دشاب یم نآ هدننک نایب (5 هرامش لودج) نکسم شخب یاهریغتم یسراو
 نازیم رد فقوت و تمیق رد تابث 0395 ات 1395 طساوا زا و 1395 ات 6395 یاه لاس رد تفرشیپ هرود ندومیپ زا
 زا نکسم هزوح رد هدمآ شیپ یاهدوکر رگید تبسن هب دوکر نیا دیآ یم رظن هب اما ؛تسا هدیدرگ وربور اه تیلاعف
 0395 ات 1395 یاه لاس یط رد یراذگ هیامرس دشر خرن نکسم هزوح رد هکیروط هب .دشاب رادروخرب یرتشیب قمع
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 نوزفا ینوکسم یاهدحاو دادعت  ینامتخاس یاه هناورپ رد 3395 لاس رد و تسا هدش وربور یا هقباس یب شهاک اب
 هدوزفا شزرا دشر خرن ،1395 لاس رد هنوگنیدب .دشاب یم یریگمشچ یشیازفا دشر یاراد زین هدش رکذ لاس ود رب

395 یاه لاس رد ینامتخاس هناورپ رودص یاضاقت شهاک هب هجوت اب و تسا هدش یفنم نکسم هزوح 395 و 7 1، 
 هزوح رد اه تیلاعف نازیم شهاک هب شرگن اب رگید یوس زا .تسا یفنم لاس ود نیا یط هدوزفا شزرا دشر یاهب
395 لاس رد و هتشاد یشهاک ریس نکسم شخب هب هدش تخادرپ تالیهست مهس یکناب تالیهست لک زا ،نکسم  نیا 3
 .تسا هتشاد شهاک دصرد 65 دودح مهس

 (روشک کالما تالماعم تبث هناماس و ا.ا.ج یزکرم کناب :ذخام)3391 ات 1391 یاه لاس یط نارهت نکسم تیعضو .1 لودج
 لاس

 
 دشر خرن
 یمسا تمیق

 نکسم
 (دصرد)

 

 شزرا دشر خرن
 شخب هدوزفا
 تمیق هب نکسم
 (دصرد) تباث

 

 شخب مهس
 زا نکسم
 تالیهست

 یکناب
 (دصرد)

 دحاو دشر خرن
 ینامتخاس یاه هناورپ رد ینوکسم

 (دصرد)
 

 رد یراذگ هیامرس دشر خرن
 هدش عورش دیدج نامتخاس

 تمیق هب یصوصخ شخب طسوت
 (دصرد) تباث

5395 10 0 75 5 9- 
0395 11 0 1/95 1- 1 
9395 19 0 0/05 7- 55- 
1395 1 0- 0/05 39- 1- 
1395 0/0- - 1/65 15- 1- 
0395 1 1 - 19 0- 
7395 15 15 - 1- 1 
1395 65- 1- - 15- 1 
3395 01 19 - 51 30 

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :دنشاب یم لیذ حرش هب قوف دراوم لیالد نیرت تیمها اب اذل
 یداصتقا نوگانوگ یاهرازاب و اه شخب زا یلم داصتقا یازجا نیرتمهم زا یکی ناونع هب نکسم هزوح :لوپ رازاب
 ای و کوش داجیا ثعاب یداصتقا یاه هزوح و اهرازاب نیا رد تاناسون و تالوحت و ینوگرگد و دوش یم رثاتم روشک
 نیا هلمج زا و تلود راوناخ هیامرس ،داصتقا نیتسار هزوح ،لوپ رازاب ،تفن رازاب .دوش یم نکسم شخب رد تارییغت
 یراجت راودا اب رکذلا قوف یاه هزوح و اهرازاب یگتسویپ یسراو هب نییاپ رد .دشاب یم یداصتقا یاه هزوح و اهرازاب

395 ات 1395 یدوکر نامز رد هژیو هب نکسم هزوح  رازاب یاهریغتم هک تشاد ناعذا ناوت یم نیاربانب ؛میزادرپ یم 3
 و دنراد نالک داصتقاو یداصتقا فلتخم یاه هزوح یاهریغتم هویش رد یرثوم شقن هک تسا یلماوع هلمج نم لوپ

 ببس نیدب ددرگ یداصتقا نوگانوگ یاه هزوح دشر و تفرشیپ ثعاب دناوت یم رازاب نیا رد تسرد یراذگ تسایس
 و اه تلود ریگمشچ هجدوب دوبمک زین و یزکرم کناب لالقتسا نتشادن تلع هب ریخا یاه ههد رد دسر یم رظن هب
 دوخ جاتحا دروم یلام عبانم نیمات ثیح رد یزکرم کناب تردق رپ یاه هیام نب زا نوگانوگ یاه تلود یریگ هرهب
 هدوب وربور یهجوت لباق یگنیدقن دشر خرن اب لوپ رازاب ،لایر هب یتفن رایسب یاهدمآرد هضواعم عقاوم زا یضعب رد و
 داصتقا لک رد یفرصم یتالماعم یاضاقت شیازفا هب ًاامامت یگنیدقن دشر خرن نتفر الاب اب هک دشاب یم یلاح رد نیا و
 ،اه تمیق یمومع حطس نتفر الاب رب نوزفا نآ لابند هب و ددرگ یم رجنم نکسم رازاب دننام یراصحنا یاهرازاب رد و
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 روط هب یمومع مروت یسراو و دبای یم یریگمشچ شیازفا نکسم هلمج زا هلدابم لباقریغ یاهالاک شزرا نینچمه
 رد هنارگادوس تساوخرد دوجو تلع هب هچرگا هک تسا نآ رگنایب نکسم تمیق دشر خرن و یگنیدقن و تدمزارد
 نیا اما دشاب یم یگنیدقن و اه تمیق یمومع حطس رد تاناسون زا رتشیب نکسم رازاب رد تمیق تاناسون رازاب نیا

 دشر خرن نتفر الاب اب رگید یوس زا .دنا هدوب زارط مه ابیرقت و کیدزن دشر خرن نیگنایم هدنرادربرد ریغتم هس
 نیا ینایاپ هتکن ،هدش ناونع بلاطم ساسا رب اذل .دبای یم ینوزف زین نکسم تمیق نآ لابندب و یمومع مروت ،یگنیدقن
 رد اه تسایس نیا عیرس لوحت لامتحا و دنشاب یمن اراد مزال فاطعنا زا نکسم شخب رد یلوپ یاه تسایس هک تسا
 رد تاناسون هنماد نتساک تلع هب هک دشاب یم یلاح رد نیا و درادن دوجو نکسم هزوح یداصتقا طیارش یاتسار
 ذاختا یضابقنا یاه تسایس تعرس هب دیاب ،هزوح نیا رد تفرشیپ یاه تمالع عورش اب لوپ رازاب ،نکسم هزوح
 نکسم هزوح رد نیاربانب ؛ددرگ لامعا یطاسبنا یاه تسایس ،نکسم هزوح رد دوکر یاه تمالع عورش اب و ددرگ
 هجاوم یریگ میمصت رد قیوعت اب لوپ رازاب نکسم هزوح رد رگید یوس زا .دبای یم شهاک اهریغتم تاناسون هنماد
 .دشاب یم
 دوکر مغر یلع 0395 و 1395 یاه لاس رد هک دشاب یم نآ رگنایب یتایلام میقتسم و میقتسمریغ یاهدمآرد یسررب
 یاهدمآرد یداصتقا یاه میرحت زا یشان یتفن یاهدمآرد شهاک ناربج روظنم هب ،تسا مکاح روشک رب هک یداصتقا
 و میقتسمریغ یاهدمآرد 0395 لاس رد هکنانچ ،دنشاب یم رادروخرب ییازسب دشر خرن زا یمومع هجدوب رد یتایلام
 تلود یدوکر عقاوم رد هک دشاب یم یلاحرد نیا و تسا هتفای شیازفا دصرد 96 و 06 ًاابیرقت بیترت هب یتایلام میقتسم
 یرتمک یتایلام یاهدمآرد ،اهراوناخ و یصوصخ هزوح یداصتقا تردق شهاک زا تعنامم ثیح رد یتسیاب یم اه
395 لاس رد .دنیامن تفایرد  ا.ا.ج یزکرم کناب) دشاب یم نآ رگنایب زین تلود یمومع هجدوب نوناق ماقرا سایق 3
 هدنرادربرد) تلود یتایلام یاه هنیزه ،یتفن یاهدمآرد شهاک ینیب شیپ و تفن شزرا شهاک تلع هب هک (6615
 زا یتمسق هچرگا .تسا هتفای دشر دصرد 10 ،لبق یاه لاس هب تبسن ًاابیرقت ،(میقتسم و میقتسمریغ یتایلام یاه هنیزه
 نیا تیمها زئاح هتکن اما ؛دوش یم یشان هدوزفا شزرا رب تایلام شیازفا و یتایلام یاه هیاپ هعسوت زا شیازفا نیا
 خر یداصتقا دوکر رارمتسا طیارش رد ،داصتقا زا هدش تفایرد یاه تایلام هجوت لباق شیازفا یاتسار رد هک تسا
 تالکشم تلع هب هجدوب نوناق رد هک درک یریگ هجیتن ناوت یم هتفگ شیپ دراوم هب هجوت اب نیاربانب ؛تسا هداد
 نوناق رد دصرد 17 دودح) یراج یاه هنیزه یالاب مهس زین و یتفن یاهدمآرد هب هجدوب ندوب هتسباو و یراتخاس
 هجدوب ،یتفن یاهدمآرد شهاک طیارش رد یتایلام یاهدمآرد ندوزفا هب تلود مازلا و (3395 و 0395 یاه لاس هجدوب
 فلتخم یاه تمسق رد قنور داجیا و دوکر زا داصتقا تفرنورب هب 3395 ات 1395 یاه لاس یط رد تلود یمومع
 تسا هتسناوت تلود اه لاس نیا یط رد رگید یوس زا .دیامن ینادنچ کمک هتسناوتن نکسم هزوح هلمجنم یداصتقا
 هقیرط هدش رکذ یاه لاس رد هچنانچ دزادرپب نکسم هزوح رد دوخ یا هجدوب یلقادح  یاه شقن مامت یافیا هب
 دوکر قیمعت هب نکسم هزوح رد اه لماع نیا و هتفای شهاک نکسم هزوح هب هدش هداد صاصتخا یا هنارای تارابتعا
 .تسا هدش رجنم
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 نکسم شخب رد یاضاقت و هضرع یوگلا قباطت مدع
 قبط .دنشاب یم ،نکسم هزوح رد هضرع رادقم هدنهد ناشن صخاش نیرترثوم هدش لیمکت ینوکسم یاهدحاو 
 نوگانوگ یاه هزوح رد تیلاعف بسانم یاه هنیمز دوبمک تلع هب 0395 ات 1395 یاه لاس رد هدش رشتنم یاهرامآ
 و یرابتعاریغ و یرابتعا یاهداهن ،اه هزوح رگید زا یلام عبانم ییاج هباج و اه کناب یلام قانتخا و یداصتقا
 یاه لاس یط رد هدش لیمکت ینوکسم یاهدحاو دادعت هنالاس نیگنایم یرهش قطانم رد ،نکسم هزوح هب تاسسوم
 هچنانچ (6615 ا.ا.ج یزکرم کناب) تسا هدیسر ؛دشاب یم یا هقباس یب مقر هک دحاو رازه 677 دودح هب هدش رکذ
 هب ؛تسا اه لاس نیا یط رد یرهش یحاون رد نکسم هب اضاقت نازیم زا رتشیب هدش هضرع یاهدحاو زا دادعت نیا

 رد راوناخ مکارت صخاش یپایپ شهاک ثعاب هنکس زا یلاخ یاه هناخ باستحا اب رازاب هب هئارا رادقم نیا هکیروط
 تسا هدیدرگ 3395 لاس رد یرهش قطانم رد دحاو رازه 661 ًاابیرقت رادقم هب هضرع هفاضا داجیا و ینوکسم دحاو
 نکسم رازاب هدش رکذ یاهرامآ هب هجوت اب 0395 و 1395 یاه لاس یط رد دسر یم رظن هب .(6615،ناریا رامآ زکرم)
 دوکر هجیتن رد و دش وربور ناگدنزاس هلیسوب هدش لیمکت یاهدحاو زا یتمسق شورف ناکما دوبن و هضرع هفاضا اب
 رب هدایز لیلد هب ارصحنم ،رازاب رد هدش هضرع یاهدحاو شورف مدع هک تسا نیا تیمها زئاح هتکن .تشاد لابندب ار
 ،نکسم رازاب رد اضاقت دوجو اب ،رازاب هضرع زا یهجوت لباق تمسق هکلب تسین یضاقتم دوجو مدع و هضرع جایتحا
 اهراوناخ دیرخ تردق ییاناوت زا جراخ ینوکسم یاهدحاو نتخاس و اضاقت و هضرع لدم ینوگمه مدع تلع هب
 رازاب رد ددجم یراذگ هیامرس و دیدج یاهدحاو تخاس هب ناگدنزاس نیاربانب ؛دندرگ یمن هلماعم رازاب رد هک دشاب یم
 .تسا هدش رجنم نکسم رازاب دوکر هب دنیارف نیا و دنشاب یمن رداق نکسم

 :دومن نایب ریز حرش هب ار یلیالد ناوت یم نکسم یاضاقت و هضرع یوگلا تقباطم دوبن هنیمز رد

 
  .(1141،هدنراگن):عبنم  3391-5391 یاه لاس بط رصاعم نکسم یاضاقت و هضرع یوگلا قباطت مدع لیالد یموهفم لدم .2 رادومن
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  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 و اه شخب ریاس اب هدرتسگ نیسپ و نیشیپ یاه هقلح ،یداصتقا نالک یاهریغتم اب نآ طابترا و نکسم شخب تیمها
 رثا و نکسم یراذگ هیامرس ی هعلاطم ،یداصتقا دشر کرحم ناونع هب نکسم شخب شقن و یداصتقا یاه تیلاعف
 داصتقا هاگدید زا هک ارچ .تسا هتخاس رادروخرب یا هژیو تیمها زا ار هعماج کی ای رهش کی یداصتقا دشر اهنآ
 هب شخب نیا .تسا روشک رد لاغتشا و دیلوت دشر ی هدننک قیوشت و هدوب یداصتقا شخب نیرتایوپ نکسم ،یلم
 اب دناوت یم هک یطابترا و لماع نیا هب هجوت اذل .تسا یداصتقا تاناسون هدننکراومه و یلم داصتقا ریگ هبرض ناونع
 هچنانچ لاح .تسا رادروخرب روشک ناراذگتسایس دزن یا هژیو هاگیاج زا ،دشاب هتشاد یداصتقا نالک یاهریغتم ریاس
 هیامرس هک اجنآ زا و دریگ یم رارق هجوت دروم ،دشخب دوبهب ار داصتقا رد یرو هرهب دناوتب نکسم هعماج کی رد
 دشر یور رب ،اذل و هداد رییغت زین ار یداصتقا یرو هرهب نآ وریپ ،دهد رییغت دناوت یم ار نکسم طیارش نکسم یراذگ
 ،دوب نارحب راچد روشک داصتقا هک 3395 ات 1395 یاه لاس یط نارهت رهش رد .دراذگ یم ریثأت هعماج کی یداصتقا
 دوکر و شهاک هب هجوت اب اه لاس نیا یط .دندش نکسم شخب رب یراذگ هیامرس لابند هب نازیر همانرب و نادرمتلود
 رد دوکر و تابث بجوم رما نیمه و دش لدب نییاپ رایسب ژارتم اب ییاهاضف هب اه هناخ ،مدرم داصتقا و دمآرد تیعضو
 رد اذل .تسا هدش وربور یا هقباس یب شهاک اب یداصتقا دشر خرن نکسم هزوح رد هکیروط هب .دش نکسم هزوح
 دبلاکو تیعضو و رهش نآ مدرم دمآرد نازیم اب رهش کی یداصتقا دشر هک دومن ناعذا ناوت یم یلک یدنب عمج کی
 ،دراد هدنهاک و هدنرب شیپ شقن داصتقا زورما یرامعم رد اریز ؛تسا هیوسود یطابترا یاراد نامتخاس کی هنارامعم
 و یلم هیامرس داعبا رد ،یعامتجا داعبا رد ییانعم داعبا رد ،نآ ییابیز رد ،انب یرامعم رد رگشنک کی ناونع هب داصتقا
 .دراذگ یم ریثات ...
 :تسا نایب لباق ریز تروص هب یداصتقا دشر و نکسم نیب هطبار ،دیدرگ هئارا هک ثحابم ساسا رب
 .دراد میقتسم ریثأت لاغتشا قیرط زا هعماج کی ای رهش کی یداصتقا دشر یور رب نکسم
 .دراد یداصتقا دشر یور یلکیس دض ریثأت نکسم
 نکسم دبلاک رب و دنک یم ادیپ دومن اهراوناخ فرصم نیاربانب و نکسم تمیق رد ذوفن قیرط زا هعماج کی یداصتقا
 .دراذگ یم ریثات

 .دزاس یم رثأتم راک یورین رازاب و نکسم رازاب نیب قباطت مدع شهاک قیرط زا ار یداصتقا دشر ،نکسم لوحت ریس
 عبانم
 .15-9:(1)0 رهش تیوه هیرشن .راذگ هرود رد ناریا یزاسرهش و یرامعم .3195 .یمالسا اضرمالغ دیس و هیمس ،یمیهاربا
 یحاون رد روحم تشیعم نکسم تالوحت رب رثؤم یداصتقا لماوع لیلحت .1395 .یدهم .یغارچ .زورهب .هناگی یدمحم .الیل .یمالسا

 .11-19 .005 هرامش  .اتسورو نکسم همانلصف .(ناجنز ناتسرهش ،تازجعم ناتسهد :یدروم هعلاطم)ییاتسور
 ،هتشذگ تلاصا ،نامز رذگ رد ناریا هتشذگ یرامعم حور زاس نوگرگد لماوع تخانش و یبای هشیر .9395 .ینامیا زانلا و رایزام ،یفصآ

 .07-90 :(1)35 .رهش تیوه هلجم .نونکا یگزات
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395 .ینامیا زانلا و رایزام ،یفصآ  .یتنس یاه هناخ یفیک یبایزرا اب رصاعم یمالسا -یناریا بولطم نکسم یحارط یاهوگلا فیرعت زاب .1
 .97-01  .مراهچ لاس .مهدزای هرامش .یمالسا یرامعم یاه شهوژپ همانلصف

 .نکسم و نامتخاس تاقیقحت زکرم :نارهت .لقادح نکسم .7095 .رواخورسخ داهرف و ىبیبح نسحم دیس ،ایندنمجرا رغصا ،ارهز ،ىرها
 .نارهت ،ین رشن ،گنهرف و تسایس ،یزیر همانرب ،هعسوت :ناریا داصتقا .1395 .ورسخ ،یدمحمرون
 .نارهت ،تعنص و ملع هاگشناد ،ناریا یمالسا یرامعم اب ییانشآ .1795 .میرکدمحم ،اینریپ
 .ناریا یرامعم و یزاسرهش تاقیقحت و تاعلاطم زکرم :نارهت .یرهش یاضف یحارط یاهرایعم و دعاوق .7095 .دومحم ،یلسوت
 همانلصف .ش.ه 7195 ات 6095 یاه لاس ی هلصاف رد ناریا رصاعم یرامعم رب راذگریثأت لماوع یخرب رب یا همدقم .1395.رصان .یناث تابث

 .60-31 .55 هرامش .رهشنامرآ
 .99-00 :7 ابیز یاهرنه هلجم .یرهش تایح و یندم هعماج .3795 .نسحمدیس ،یبیبح
 .یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش :نارهت .3795 .یدهاز زیورپ همجرت .رهش تیریدم .9335 .یج ،امیچریباش
 .60-15:0 .یعامتجا مولع شزومآ دشر هلجم .ناریا رد ییاتسور ترجاهم رد رثؤم لماوع .1095 .یدهم ،بلاط
 ،نکسم داصتقا همانلصف .یرهش ینوکسم یاهدحاو رد یراذگ هیامرس یاضاقت رب رثؤم لماوع لیلحت .0195 .یلعفطل ،یرهش هنهک یلقاع

 .15-1 .61 هرامش ،ناتسبات
395) ناریا رد نکسم تمیق رب یعامتجا و یداصتقا لماوع ریثأت یسررب .1395.مانهب .یدزیا .رفعج .یرداق  داصتقا همانلصف .(6195 - 1

 .17-11 .لوا هرامش .لوا لاس .یرهش
 یداصتقا یاه یسررب) یرادقم داصتقا همانلصف .ناریا رد یداصتقا دشر و نکسم یراذگ هیامرس .3195.تجح .نایربکا .ربکا یلع .هداز یلق

 .995-165 .5 هرامش .7 هرود ،(قباس
 .نارهت:رنه هاگشناد تاراشتنا :موس پاچ .یرهش یاضف یمومع یاه ناکم .1395،تیه میت ،کارنت ،لدسیت نویتسا .ویتم .انومراک
 یعامتجا و یداصتقا یاهدمایپ و ییاضف-یناکم یسررب .7395.دیعس .راطق یدازآ .دمحم .یئالو .دیمحلادبع .یرظن .اضر .رذآ یفانم

 .715-795 .00 هرامش .15 لاس .ییایفارغج یاضف یشهوژپ-یملع همانلصف .بآودنایم رهم نکسم
 یشهوژپ - یملع هیرشن .یمالسا یگدنز کبس رب ینتبم یناریا رصاعم نکسم یاهاضفزیر یبای ناکم لیلحت .1395.دمحم .یسیئر نانم

05 .95 هرامش .ناریا یزاسرهش و یرامعم یملع نمجنا 9-995. 
 .99-69 .3 هرامش .رظنم همانهام .یرهش رظنم یتسیچ .3195.ریما دیس .یروصنم

-70  .00 هرامش .یمالسا یناریا رهش همانلصف .یمالسا  یناریا رهش زورما یامیس رد «نکسم یرامعم» میاداراپ هاگیاج .1395.هرهاط .رصن
17. 

Habitat (2003), “The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of 
Action”, UN-HABITAT website (accessed Sep. 2010): http://www.unhabitat.org 
/downloads/docs/1176 6455 The Habitat Agenda.pdf 

Hewitt, W, E., (1998), "The role of international municipal cooperation in housing the 
developing worlds urban poor’s the Toronto- Sao Paulo Example", Habitat International, 22: 411- 

422. 
 
 


