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 هدیکچ
  اوب  ن ع نیا نایم نیا رد .دشاب یم ییازسب  یمها یاراد ناهج یاهررشک رد رادیای یدمآرد یرگلا نارنع هب یرگشدرگ   نص ه عرت مزورما
   و یوعایع  وینما هب هجرت .درش هتفرگ زظن رد نآ یرادیای یارب یبعانم ریبادت ات  عا مزال و مدرب مدننکش رایسب دراد هک ییاه  یعاسح هب هجرت
      فدوه اوب شهوژوی نویا ور نویا زا .دنز  قر ار  یلا ف نیا درکر ای قنور دنارت یم هک  عا ییاهررتکاف نیرتمهمزا یکی نآ مدنزاع یاه صخاش
  فادوها رظن زا رضاح قیقحت . عا هتفریذی  ررص ناردنزام ناتعا رد یرگشدرگ   نص ه عرت یاتعار رد یعایع  ینما یاه صخاش یواکاو
 یروآ    عومج  وهج رد .درویگ     یوم راروق یدربراوک یاوه  شهوژوی مرمز رد ینوریب فادها رظن زا و یلیلحت -یفیصرت یاه شهوژی مرمز رد ینورد
    شوطب رد . وعا مدوش مدافتعا یدانعا  ا لاطم و ینادیم  ادهاشم و  شادرب ،(همانشعری و هبحاصم) یشیامیی یاه شور زا زاین دررم یاه مداد
     یجیاوتن مدومآ  وعدب یاوه مداد عارنا قیفلت اب ،اه صخاشریز و اه صخاش زا کی ره یعررب رد ات  عا مدرب نآ رب شالت اه مداد لیلحت و هیزجت
 ی اوه  نرومزآ) ری وسم  لویلحت و  نمریپوعا یگتسبمه نرچمه ییاه نرمزآ و SPSS رازفا مرن زا اتعار نیا رد .درش لصاح رت لماک و رت عماج هچره

KMO صخاوش  رادوقم  هوک ییاج نآ زا ؛ عا نآ زا یکاح اه مداد لیلحت زا لصاح جیاتن .دش مدافتعا ( لتراب نرمزآ و  KMO 514.5  روبارب 
  ناوشن  هوک   وعا  دوصرد 4 زا  روت  کوچرک  ، ولتراب  نرومزآ sig رادقم نینچمه . عا یفاک یلماع لیلحت یارب هنرمن داد ت (1 هب کیدزن)  عا
  یوعایع   وینما رثا یلصا ریغتم 3 یور یلماع لیلحت ماجنا هب هجرت اب . عا بعانم ،یلماع لدم ،راتخاع ییاعانش یارب یلماع لیلحت هک دهد یم
 ،(v5)  یجراوخ  طوباور ،(v4)  یناوسنا  یوروین ،(v3)   او ابترا و هناعر ،(v2) ناکعا ،(v1)  ینما :لماش ناردنزام ناتعا یرگشدرگ ه عرت رب
    رروص هوب لماع ود نیا هک  شگ ییاعانش یلصا لماع نارنع هب لماع ود (v7) یعایع یدنمداهن ،(v6) یتراظن و یتمرکح یاهداهن درکلمع
 ،ناکعا ، ا ابترا و هناعر ، ینما یاهریغتم هک دهد یم ناشن یلماع لیلحت . شگ یراذگمان یداهن و یراتخاع لماع و یعامتجا و یناسنا لماع
  یاوهداهن درکلمع ،یجراخ طباور یاهریغتم .دریگ یم رارق  عا مدش یراذگمان یعامتجا و یناسنا لماع مان اب هک لوا لماع  حت یناسنا یورین
 .دریگ یم رارق مدش یراذگ مان یداهن و یراتخاع لماع مان اب هک ،مود لماع  حت یعایع یدنمداهن و یتراظن و یتمرکح
 .یجراخ طباور ،یسایس یدنمداهن ،یسایس تینما ،یرگشدرگ تعنص ،هعسوت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 رد  ردگی د ی ادازاینزا یرایسب هب یبایتسد هک یا هنوگ هب ،دور یم رامش هب ناسنا یاا هزیگنا و اازاین نیرتمهم زا تینما 
  ،هدتف رگ کمک ما یورین زا ،دنیآ مارانک اهناسنا دوش یم بجوم هک تسا یلماع نیلوا تینما .تسا تینما نیمأت ورگ
 و  هدعماج  تفردشیپ و  هعدسوت . ددننک ی گددنز  ردت  نئمطموردت هدوسآ ات دنیوج تکراشم یعامتج ا یاا تیل وئسم رد
  هدچرگ ا تسا تینما زا یدنم هرهب دنمزاین هرا وما یگنارف و یعامتج ا مز ن یاهتیف رظ و اا تصرف زا یرآ دروخرب
 ی دقلت ت دینما  دودجو  زاردت  مدهم ار تینما ساسح ا ناسانش هعماج زا یرایسب دوش یم یقلت مهم یرما تینما ی هلئسم
 ه  ددننک دیدهت لماع دوجو مدع ای دوجو نازیم زا نادن ورهش یناور ساسحا هب هعماج کی رد تینما ساسحا .دننیکم
  فدلتخم  تادهج زا  هدعماج کی رد نآ نازیم ی هعلاطم و تسا یدعب دنچ یا ه دیدپ تینما .ددرگ یم رب هعماج نآ رد
    نودچما ینیمزردس دادعبا هما رد رما نیا (126:9396،ینامکو یدلک) .تساریذپناکم ا یعامتجا و یداصتق ا ،یسایس
         ددااوخ یادجرب ار دودخ هدبناج هدما تاردثا زدین تامددخ و یزرواشک ،تعنص یاا شخب رد یداصتقا یاا تیلاعف
      و هددش دادی نآ زا زبدس و دود نوددب تعندص ناونع هب هک یتیلاعف ناونع هب یرگشدرگ تعنص نایم نیا رد .تشاذگ
   زا نآ رد یدسایس تدینما و تینما هب هجوت و تسین ینثتسم هدعاق نیا زا زین دزاس ایوپ ار ینیمزرس یداصتقا دناوت یم
  هدب  ناودت یم ،یرگشدرگ هب طوبرم یاا یراذگ تسایس رد اا تلود فاداا هب یااگن اب .تسا رادروخرب ییناب تیماا
       .دردب یدپ یرگدشدرگ هدطیح رد هدرتدسگ یادا یرگ یدصت و شقن زا اا تلود فاداا رد تینما رصنع ندوب هتسجرب
    یتمالدس و تدینما زا نادنیمطا ،نارگشدرگ یاا یجورخ اا یدورو لرتنک و اازرم لرتنک قیرط زا یلم تینما یرارقرب
   رد نارگدشدرگ تدینما یرارقرب ،یساسا نوناق ساسا رب للملا نیب طباور موادت و ظفح ،روشک زا جراخ رد نادنورهش
     بدسک ،ینادهج دادمتعا بدلج هلمج زا یسایس فاداا ریاس نیمأت تیاهنرد و ،روشک زا جورخ و تماقا ،دورو نامز
      یرگدشدرگ ردما رد تدلود تدلاخد لدیند هلمج زا ،هعماج یعامتجا 2 یگنارف لوصا تیبثت و تلود یارب تااجو
  ؛ددنا هدوب قفوم ردقچ دوخ ریطخ رما نیا رد هنایمرواخ هقطنم یاا تلود ایآ هکنیا رد اما .(23 :1396 ،یموصعم) تسا
  هراودما  ىرگدشدرگ  تدینما (967:9396 ،یناطلس و هنایچ یردیح) .داد خساپ نادب طایتحا اب یتسیاب هک تسا یلاؤس
  هدب  هدک درادن دوجو ناهج رد ىرگید تعنص چیا تفگ ناوتب دیاش ،دراد رارق عیاجف و اا نارحب ىوس زا راشف تحت
 نلآ و نمچب ،زمنوس .دریگ رارق هقادم و هجوت دروم هلئسم نیا تسا مزن اذلدنیبب بیسآ اا نارحب زا ىرگشدرگ هزادنا
 و  لودمعم  یادا  تدیلاعف  تدسا  ندکمم  هدک  ىداددیوررا  ددننک یم فیرعت روط نیا ار ىرگشدرگ یاا نارحب (1336)
 و  تیباذدج ،ىتینما رظن زا ىرگشدرگ دصقم ىلک ترهش هب ؛داد رارق دیدهتدروم ار ىرگشدرگ اب طبترم ىاادرکلمع
 زا  نتدساک  ادب  ضودع رد و  ؛دنادسرب  بیدسآ  ىدفنم تروص هب دصقم زا ناگدننکدیدزاب ىاا تشادربرب ریثأت اب شمارآ
 ىرا دجت یاا تیلاعف دنور ردهفقو ثعاب و دوش رفس و ىرگشدرگ داصتقا رد دوکر ثعاب نارگشدرگ دورو و اا هنیزا
    هدب هژدیو یاادگن ات تسا مزن اتسار نیا رد .(36 :6396،یدنز و هداز بوقعی) .دوش ىلحم ىرگشدرگ و رفس تعنص
 .ددرگ یسایس تینما یاول تحت یرگشدرگ هعسوت
  شریذدپ هوحن هب طوبرم یاا تسایس رییغت رد مهم و راذگریثأت یاا هفلؤم هلمج زا ،هقطنم کی رد ریگارف تینما دوجو
    هدب یرگدشدرگ یادا  یزدیر   هدمانرب نالدک یاا تسایس رد تینما شقن و هاگیاج .دشاب یم رگید یااروشک زا رگشدرگ
     رد ددیداور ذدخا هدرتدسگ ودغل .تسا هداد رارق دوخ عاعشلا تحت زین ار اازرم یتنس یاادرکراک یتح هک تسا یدح
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   فالخردب .ددشاب   یدم نادهج      زا هدقطنم ندیا یاارودشک یرگدشدرگ مهدس شیازفا لیند هلمج زا ،ییاپورا یااروشک
  یادا بیشن و زارف راچد یتینما لیند هب دیداور رودص ،هنایمرواخ هقطنم یااروشک زا یرایسب رد ،ییاپورا یااروشک
  یادا  هدمانرب تسکش ای و تیقفوم ،رگید یداصتقا تیلاعف را زا شیب هک تسا نیا رب یمومع رواب .تسا هدوب یناوارف
   یددیلک یدئزج هب تینما و دراد یگتسب نارگشدرگ یارب ملاس و نما طیحم کی نیمأت هب ،یرگشدرگ هطیح رد حرطم
 ،ساود      ) دروآ مااردف ار ندما یدطیحم ادت ددنک شالدت دیاب لوقعم تیریدم و تسا هدش لیدبت یرگشدرگ تعنص زا
   ،دنتدسا رادرودخرب یرگشدرگ تانایرج زا تیامح تهج مزن یسایس تابث و تینما زا هک ییااروشک .(377 :6336
    فردط زا و ددنربب ار یعادمتجا –   یدادصتقا عفادنم رثکادح دنناوت یم یرگشدرگ یاا هبذاج رد دوجوم یاا لیسناتپ زا
     هدب نادشروشک یدگنارف یادا هفلؤم یفرعم و یسایس یاا هصرع رد یللملا نیب تیعورشم و تیلوبقم شیازفا رد رگید
  ،دنتدسا ینماان و یسایس یتابث یب ریگرد هک ییااروشک و قطانم اما .دنرادرب ار یرثؤم یاا ماگ زین ایند یااروشک ریاس
 یا   هددمع یادا      شلادچ ادب ،یرگدشدرگ تعندص تدبثم یاادرکراک زا هدافتسا تهج بسانم یرتسب داجیا یاتسار رد
  تادبث زا  نادشن  رودشک  ردا رد  یرگدشدرگ تعنص هعسوت عقاو رد .(167:9396 ،یناطلس و هنایچ یردیح) .دنا هجاوم
 رد  یرگدشدرگ تعنص هداعلا قراخ دشر بجوم فلتخم یااروشک رد یلم تینما هعسوت و تسا روشک نآ رد تینما
  ادت  ددننک ی دم  شالدت  ،ترفادسم  کدی  زادغآیارب یزیر همانرب زا لبق نارگشدرگ هک تسا یعیبط .دشاب یم ریخا یاا هاد
 و  نارگدشدرگ  بذدج رد  تدیقفوم و  ددنروآ  تدسد  هدب ار دصقم ی هقطنم ینمیا و تینما صوصخ رد یفاک تاعالطا
 و  یرگدشدرگ  نیدب ی  هدطبار . دداد ی دم شیازفا ار یلم تینما بیرض و تابث ،ناهج ینادرگ روت و گرزب یاا تکرش
 روشک نآ زا یرت تبثم ریوصت تبسن ناما هب دوش بذج یرتشیب رگشدرگ هک یتروص رد .تسا هیوسود ،یلم تینما
6،یدنز و هداز بوقعی) دوش یم داجیا یللملا نیب عماجم رد  تروص هب هک یلاغتشا اب م وت یلام میظع مجح (26 :639
        هدب هدجوت ادب نادهج فدلتخم یاارودشک هدک تسا هدش ببس دوش یم داجیا یرگشدرگ طسوت میقتسمریغ و میقتسم
  ندیا زا .دناد صاصتخا دوخ هب ار داصتقا نیا زا یمهس دننک یعس دوخ یخیرات و یگنارف ثاریم ،یعیبط یاهییاناوت
      ةنحدص رد یدمیظع تدباقر هدنیمز اذدل . ددنا  هتدشاد  ددمآردرپ  تعندص نیا هب ار یا هژشیو هاگن فلتخم یااروشک ور
   یاهتدسایس ذادختا ، یزدیر    هدمانرب ادب دراد یعدس روشک را .تسا هدمآ دوجوب هیامرس (یسایس یایفارغج) کیتیلوپوئژ
  و یدادصتقا  یادا  هدنیمز د    ادجیا و یدللملا نیدب و یدلخاد تینما شرتسگ ،ااروشک هما اب طباور یرارقرب و یداصتقا
  میدظع مجح نیا زا یرتشیب هچ را مهس و دنک تیادا دوخ یوس هب ار یراذگ هیامرس نایرج یلم حطس رد یگنارف
    ددمآرد و لاغتدشا و عودنت دوخ مدرم یارب و داد صاصتخا دوخ هب ار نآ میقتسمریغ یداصتقا رت میظع هخرچ و یلام
    و یدللملا نیدب و یا هدقطنم–   یدلم تدینما هاردما هب یتسود حرط اب م وت زیمآ حلص تباقر هک تساجنیا زا .دنک داجیا
  تدسایس و یسایس تینما نودب نوچ .دریگ یم لکش ،ناگیاسما صوصخب ،ملاع لود ةما اب یسایس تادوارم نسح
    لودپ شدردگ و هیامردس نیا زا یمهس و هرهب نتشاد و رگشدرگ شریذپ ناکما ،ملاع هما اب یتسود و حلص رب ینتبم
  نارددنزام ناتسا .ددرگ یم نایامن اجنیا زا یسایس یاادرکیور و لئاسم هب هجوت ترورض عقاو رد .دش دااوخ دودحم
       ندیا رد هدک تدسا یجرادخ و یدلخاد رگدشدرگ  ادا نویلیم یاریذپ هنناس ،ناریا یرگشدرگ دصاقم زا یکی ناونع هب
      نادیم طدباور یودگلا ،یرگدشدرگ هعدسو ت ردب  ادا نآ ری ثأدت  و یدسایس تینما یاا  خاش هب نتخادرپ نمض شاوژپ
    هعدسوت ردب یدسایس تینما ایآ هک ددرگ یم حرطم شسرپ نیا طابترا نیا رد .دریگ یم رارق یبایزرا دروم زین اا  خاش
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 رد یسایس تینما یاا  خاش تارثا هراووگلا ریثأت نیا دوجو تروص رد و ؟دراد ریثأت ناردنزام ناتسا رد یرگشدرگ
 ؟تسا هنوگچ هنیمز نیا
 یرظن ینابم

 هیاپ میهافم و فیراعت-

 و دور ی دم  نیدبزا ناسنا رطاخ شمارآ     نآ لاوز اب هکیروط هب دوریمرامش هب ناسنا یساسا یاا هزیگنا و اازاین زا تینما
      تدسا نآ نیمأدت وردگ رد یدمدآ یادازاین زا یرایسب ندش عفترم     و دریگ یم ار نآ یاج یمارآان و بارطضا ،شیوشت
      هدیلوا یادازاین یادضرا زا سدپ هلدصافال    ب ار تدینما سادسحا ادازاین بدتارم هلسلس رد     زین ولزام ماااربآ هک ییاجات
  رد هدک یطیارش .تسا یفلتخم تارطاخم زا ییاار یانعم هب ماع دربراک رد تینما هژاو .(996 :1396،هااک) داد یم    رارق
 رطخ دوبن ،بارطضا و شیوشت و هصغ و مغ زا ییاار ،ینمیا ؛دوش تظفاحم رطخ زا ای هدوبن رطخ ضرعم رد درف نآ
   تدینما) یدناذ دعب ود زا نانیمطا ساسحا هدنرادرب رد تینما ،بوچراچ نیا رد .نآ زا یرود رد و ینمیا ساسحا ای و
   شاادک ،تدسیز طیحم ،تشادهب ،اذغ) ینیع و (... و یگدنز هب دیما ،یلغش تینما ،نایب یدازآ ،سرت زا ییاار ،یرکف
    و یگدودسآ ،شدمارآ یادنعم   هدب تدینما .(36 :3396  ،دنمزادس و یرظن) تسا (... و ناک و ناسنا قاچاق اب هلباقم ،داسف
   ناددقف نوچ هتبلا .تسا دیدهت نادقف ،دننک یم روظنم تینما یارب هک یرصنع نیرتمهم یسایس گنارف رد .تسا ینمیا
    مادما) دناهتدسناد یفادک تینما موهفم  رد ار «دیدهت ندناسر لقادح هب» ،تسا ینتفاین تسد مامت و قلطم روطهب دیدهت
     .(276 :3396 ،یناجرد و هداز هعمج

 نآ زا یشان ساسحا و یسایس تینما-
 دوش یم ساسحا رثؤم و سوملم یوحن هب یرشب یگدنز داعبا مامت رد نآ هب زاین هک تسا یساسا یاا هلوقم زا تینما
 رشب .تسا هدش یناوارف یاا ینوگرگد و تنوحت أشنم ،یناسنا تایح رد نآ  داجیا تهج رد شلات نونکات زابرید زا و
 نیرت یتایح هب تبسن رطخ نیرتمهم  یطیحم لماوع اریز ؛دش وربور تینما یامعم اب ،یتسا ی هنهپ هب دورو زاغآ  زا
 ساسا نیا رب .دوب یعیبط یااورین یوس زا اهنآ زا یرایسب هک یتارطخ  ؛دمآ یم رامش هب یگدنز ینعی ،یرشب شزرا
 زا سفن تنایص و تاذ ظفح  و دراد ناسنا یتسا راوج اب یا ینتسسگان دنویپ تینما یوجتسج هک تفگ ناوت یم
 تابسانم دراو رگیدکی اب یتسیز یاازاین ندروآرب یپ رد یلک  روط هب اا ناسنا .دشاب یم ناسنا لایما نیرت یساسا
 کی ای کچوک موق ای هفیاط  کی هاوخ ،هعماج را زاین نیرتمهم نیاربانب .دناد یم هعماج لیکشت و دنوش یم  نوگانوگ
 زا نخس هاگرا یلک هاگن کی رد  .(9 :1296 ،لدنشور) تسناد  دارفا و هعماج نآ تینما نیمأت تسیاب یم ار روشک
 ملاس و ایوپ هعماج کی یارب هکیلاح رد ؛تسا لام و ناج تینما دنک یم روطخ ناذ رد هچنآ ،دیآ یم نایم هب تینما
 داعبا هما رد ار هعماج تینما تموکح هک تسا مزن و دشاب یم حرطم ...و یدرف ،یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس تینما
 ،یعامتجا ،یدرف فلتخم داعبا هب ناوت یم ار تینما ساسا نیما رب .(206 :3396 ،یکلمارق عراز) دیامن نیمأت
 شمارآ نیمأت یانعم هب یسایس تینما .تسا رظندم نآ یسایس دعب اجنیا رد هک درک میسقت یسایس و یگنارف ،یداصتقا
 و یجراخ فلتخم تادیدهت اب هلباقم هار زا شیوخ ورملق نادنورهش یارب روشک کی تیمکاح طسوت مزن هنینأمط و
 یسایس ماظن .دشاب یم اا نآ یعامتجا و یسایس تشونرس نییعت تهج تکراشم رد اهنآ یسایس قوقح نیمضت نینچما
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 و تینما یتسیاب یم ،هعماج و دوخ تشونرس نییعت رد مدرم تلاخد و تکراشم لیهست و یشخب ناکما یاتسار رد
 تینما عقاو رد .دنکن راداو  یصاخ یسایس رواب نتشاد هب ار سکچیا و دروآ ماارف ار اهنآ ربارب و هنادازآ روضح
 و یسایس عضاوم دنناوتب تشحو و سرت نودب و هنادازآ مدرم نآ رد هک تسا یسایس هاگتسد دوجو یانعم هب یسایس
 نارگید هب ضرعت قح یسک و دننک نایب دوجوم نیناوق بوچراچ رد ،دشاب تموکح فلاخم دنچ را ار دوخ یاارواب
 رد اهنت ناگما یارب یسایس تینما یریبعت هب .(37 :0396 ،یمظاک ناوخا) دشاب هتشادن یسایس هدیقع زاربا لیلدهب ار
 :3396 ،یریش یدمحاریم) نوناق یارجا ظاحل زا هچ و ینوناق عضو رظن زا هچ ،تسا نوناق  لباقم رد یربارب هیاس
 نیب تقیقح رد .دش دااوخن داجیا (یدادبتسا) هماکدوخ یاا تموکح رد زگرا یتینما نینچ تسا یهیدب .(93-73
 یدازآ دنشاب رت هماکدوخ اهتموکح ردق را ؛دراد دوجو یسوکعم هطبار یسایس یاا میژر ندوب یدادبتسا نازیم و تینما
 هللا هیآ ترضح .(37 :0396 ،یمظاک ناوخا) دوب دااوخ رتمک یسایس تینما هجیتن رد و رتشیب تنوشخ ،رتمک
 یسایس تینما» :دننک یم   فدیرعت هدنوگندیا ار نآ یدسایس تدینما عوضوم رب دیکأت نمض بالقنا مظعم ربار یاهنماخ
 و ییوگهنوگود و قافن زا رود و   حضاو فراعم ،هعماج رد یسایس فراعم و تارکفت هک تسا نیا شیانعم
 مدرم هب تبسن ،دنتسا مدرم یارب یسایس لئاسمنایب   یددصتم هدک ینادسک هک تسا نیا شیانعم .دشاب یشیدناهنوگود
 فرادعم ندرکردشتنم و ندردکشدخپ و نتشون یدصتم هک یناسک   هدک تدسا نیا شیانعم .دناد جرخ هب تناما
 راز ،تسا نیریش رااظلایلع هک یماعط رد و دننکن بلقت ،دنادن بیرف ،دنیوگن   غورد ،دنتدسا هدعماج یردکف
 ناوت یم قوف نانخس هب رظن ناعما اب .(2396،بالقنا مظعم ربار تانایب) «...تسا یسایس تینما نیا   ،ددننکن طودلخم
 تدینما سادسحا عدقاو رد ،دوش یم هعماج رد یرکف و یسایس ینماان هب رجنم هک ییاابیسآ نایب    ادب نادشیا تدفگ
 تالماعت رد دارفا   هدک دیآ یم دوجو هب ینامز هعماج رد یسایس تینما ساسحا رگید نایب هب .دننک یم نایب ار یسایس   
 زا نانیمطا مدع یلک روط هب و قافن   ،غورد هدک یاهعماج رد ،دنیامن لمع لباقتم دامتعا و نانیمطا ساسا رب یعامتجا
 قوقح تیاعر صوصخ رد ناشیا ،رگید یوس زا .درادن   دودجو یسایس تینما ساسحا ،دشاب هتشاد جاور لباقتم شنک
 قیدادصم زا مدا ندیا ،مینک بلس مدرم زا یشخب زا ار تینما ،یرگیبالقنا   مدسا هب رگا «:دنیوگیم یسایس نارگشنک
 و قاذدم ادب یلو تسین نمشد روتسد یارجا و یزادنارب لابند یسکرگا اما ...تسا نامزیزع   مادما طدخ زا فاردحنا
 نآرق هدومرف   هدب هدک اردچ ،میدنک هل اپ ریز ار وا و بلس وا زا ار تینما و تلادع دیابن ،تسا فلاخم ام یسایس     ردکفت
 ساسحا ،عقاو رد   .(2396،بالقنا مظعم ربار تانایب) «...دوش یتلادعیب و ییاوقتیب بجوم دیابن موق کی اب تفلاخم
 هراوج ،نیاربانب .دبای یم موهفم و ینعم   هدعماج رتدسب رد هدک تسا یعامتجا لباقتم شنک لوصحم یسایس تینما
 ظاحل هب اریز ،داد یم لکش ار شاوژپ نیا ینوناک هلئسم   نآ یددنوهدنیمز و یدسایس تدینما سادسحا یعامتجا
 « .ددنرادن یجراخ دوجو تاساسحا یناسنا لباقتم شنک و یعامتجا طابترا   دودجو نوددب ًاادساسا یتخانشهعماج
 تسا تاساسحا ،تقیقح رد .دنک یم دیلوت رادیاپ یعامتجا و یگنارف یااراتخاس هک تسا   یزدیچ تادساسحا
 کیرحت هناگادج   ار درف دناوت یم تاساسحا .دزاس یم ار رادیاپ یگنارف نیدامن یااماظن و یعامتجا یااراتخاس   هدک
 شلاچ هب ار یگنارف یااتنس دناوت یم   نینچما ،داد رارق یعامتجا یااراتخاس اب هدروخهرگ تروص هب ار وا و دنک
 Turner.(,0227)»تسا طابترا رد تاساسحا نایب و کرحت اب   نآ یدادنامزاسو شنکاو ،راتفر ،هبرجت نیاربانب .دشکب
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 :یرگشدرگ هدنیآ و یتینما یاه شلاچ-
    ادت دنتدسا شالدت رد ،ااروشک رگید نارگشدرگ هیلع رب زیمآ تنوشخ یااراتفر زورب هب طوبرم یدنب هقبط رد نیققحم
    هزیتدس یاداراتفر یدشم و طخ اب ییاا هورگ یارب حرطم یدیلک یاا هنیزگ زا یکی ناونع هب نارگشدرگ یفرعم نمض
 :دناد رارق فیط ود رد ار ااراتفر عون نیا ،هنایوج
 ،تقرس و ینزاار ،زیمآ تنوشخ تالمح دننام هب عیاش و ماع تایانج -
 .(377 :6336 ،ساود) یریگ ناگورگ و رورت نوچ یسایس هتفای نامزاس تایانج -
  هدچرگ .درب یپ ااراتفر هنوگ نیا فاداا و تیاام رد کیکفت زا یعون هب ناوت یم ،ااراتفر زا فیط ود نیا هب یااگن اب
  داادش -    ،یدادصتقا ًااتددمع فادداا اب -نارگشدرگ هیلع رب تقرس و ینزاار ،زیمآ تنوشخ تالمح عوقو تروص رد
    ،مود مدردم هزاددنا هدب ااراتفر هنوگ نیا ،لیذ لیلد ود هب اما ؛دوب میااوخ للملا نیب حطس رد روشک نآ نماان وج یاقلا
 :دنرادن دصقم روشک نداد هولج نماان رد یدایز ریثأت
 ،ااراتفر هنوگ نیا یسایسریغ ًااتدمع یاا باتزاب و زیمآ تنوشخ یاا تیلاعف دودحم داعبا -
 .یتلود یاا یراذگ تسایس لامعا قیرط زا تایانج نیا لرتنک و تیادا تیلباق -
  ادهنت هن هک دنتسا هنیمز نیا رد حرطم یاا هلوقم هلمج زا ،یریگ ناگورگ و رورت نوچ یسایس هتفای نامزاس تایانج اما
   لردتنک رد ادا  تدلود یناوتان و یللملا نیب یاا باتزاب ،تیلاعف فاداا و داعبا تهج زا هکلب ،فاداا و تیاام ثیح زا
      ندیا زدج یداار هدک ددننک   یدم ادعدا بلغا مسیرورت نالماع .دنتسا رادروخرب یهجوت نایاش تیماا زا ،تامادقا نیا
 .دریگ یم رارق باختنا دروم رگید یاا شور تسکش اب ًاابلاغ مسیرورت ینعی ،تسا زین روز نیما عقاو هب و دنا هتشادن
      هدب ندز هبردض یاردب ضدحم ترددق کی زا یرهظم ناگدنیابر یارب اا ناگورگ هک تسا رواب نیا رب 6گنیلش ساموت
  حردطم ی  دتینما یادا شلاچ یسررب و هعلاطم هب هلاقم نیا دیکأت هدمع ور نیازا .(19 :ناما) دنیآ یم باسح هب ،فیرح
     هدلمج زا یدسایس یگتفدشآ و مدسیرورت ،یرگشدرگ تعنص یداصتقا تردق تیماا دوجو اب .دشاب یم فیط نیا رد
   یگتدسویپ و طادبترا .(Sonmez and Graefe, 1998:112 ) دنودش  یدم بوسحم تعنص نیا ربارب رد هدمع یاا شلاچ
   مدسیرورت تدیوقت و شیادیپ لیند هلمج زا ،یسایس یگتفشآ دوجو هک تسا یا هزادنا هب یسایس یگتفشآ و مسیرورت
     لادمعا یرگدشدرگ یور ردب ار یدیددش راشف ،مسیرورت و یسایس یمارآان توافتم یاا یگژیو مغر یلع اما .دشاب یم
  .ددندرگ     یدم ردجنم مدسیرورت هعدسوت هب دناوت یم تیاهنرد یسایس یاا نارحب هک تسا هدش تباث هتشذگ رد .دننک یم
   تدموکح هدادعلا  قودف تلاح ،یموق یزاس کاپ ،یلخاد و یا هقطنم ،یللملا نیب یاا گنج بلغا ،مسیرورت زا رظن فرص
 ,US Department State ) ددنراد هارما هب دوخ اب ار یسایس یمارآان زا یناشن ،تاشاشتغا و یماظن یاااتدوک ،یماظن

   ادب ادا    تدلود مدسیناکم و تدیعقوم ،نآ رد هک تسا یطیارش رگنایب یسایس یتابث یب هک تفگ ناوت یم هتبلا .(1996:45
 زا ،روشک یسایس متسیس زا جراخ لماوع هطساو هب تلود نیا یسایس تیعورشم تبسن ناما هب و هدش هجاوم شلاچ
     ریثأدت زدین ادهنت هدن یسایس طیارش هنوگ نیا .(Hall and O’Sullivan, 1996:106) ددرگ یم جراخ دوخ یعیبط تلاح
  میقتدسمریغ و میقتسم تروص هب یلخاد یرگشدرگ هک تسا ینتفگ .دزاس یم هجاوم شلاچ اب ار نآ و دراذگ یم یمهم

                                                                                                                                                               
1 - Thomas Schelling 
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      و طیاردش دودبهب رد هدسفنلا یدف ددناوت   یدم نآ قدنور و هعسوت هکارچ ،تسا راذگرثا یللملا نیب یرگشدرگ هعسوت رد
   هتدشاد یدمه م ریثأدت ییاریذپ و یتماقا زکارم شخب و لقنو لمح هکبش ریظن یللملا نیب یرگشدرگ مهم یاا تخاسریز
    ،مدسیرورت هزاددنا هدب ،یرگشدرگ هزوح رد حرطم یتینما یاا شلاچ زا کی چیا هک درک اعدا ناوت یم ت رج هب .دشاب
    زا یدخرب رد یدسایس یتادبث    یدب شرتدسگ نیبادم .دنوش عقاو رثؤم ناهج رد یرگشدرگ تعنص یماکان رد دنا هتسناوتن
 لیلد هب .دراد دوجو یرادانعم طابترا ،ااروشک زا یخرب فاداا هیلع رب یتسیرورت تالمح دشر هبور دنور و ااروشک
  هدتفای  شیازدفا 0336 لاس رد دروم 211 هب 1336 لاس رد دروم 779 زا ،یتسیرورت تالمح یلک دادعت ،ینونک طیارش
     یادازرم نتفردگ هددیدان ،یتدسیرورت تالمح زراب یاا هصخشم هلمج زا .(US Department of State, 1996) تسا
   هدب ادکیرمآ ،هدحتم تنایا ،نایناهج یمومع راکفا رد ،6227 ربماتپس 66 تالمح عوقو نامز ات .دشاب یم ااروشک یلم
       ندیا ددشر هدب ور هرطیدس و ترددق ادما ؛دوب هدش هتخانش یللملا نیب تاعزانم زا رود و نما یااروشک زا یکی ناونع
     هددش نادهج یاارودشک یمادمت رد ییاکیرمآ نادنورهش یارب نماان طیارش داجیا ثعاب اهنت هن ،یناهج دعب رد روشک
   یور ردب ار یدیددش یفنم راثآ و تسا هدش هشدخ راچد زین ار روشک نیا یلم یاازرم ندوب نما هروطسا هکلب ،تسا
      ،یدلم یادازرم زا رودبع نمدض یدللملا   نیدب مدسیرورت نیاربانب .تسا هتشاذگ یاج رب روشک نیا یرگشدرگ تعنص
  تعندص ،هثداح نیا ریثأت رطاخ هب .(Schlaghech, 1988:119) داد یم رارق دوخ تالمح فدا ار یرایسب نادنورهش
   ددش هدجاوم ررض اب اکیرمآ رند درایلیم 0/1 و 0/1 اب بیترت هب 7227 و 6227 لاس رد ایند ییاوا طوطخ و یروناوا
  ددصرد 29  یدلا 72     هدک دنددش رودبجم تالدمح نیا زا یشان تاراسخ شااک یارب ییاوا لقنو لمح یاا تکرش و
 07  شاادک ،2227     لادس هداام هدس ادب هسیاقم رد 6227 لاس رخآ هاام هس هک یروط هب ،دناد شااک ار دوخ تیفرظ
     هدمادا نونکادت هدک لدماوع  ندیا .(Goeldner & Ritchie, 2003:125) داد یم ناشن ییاوا یاا ترفاسم رد یدصرد
 دزشوگ ار یرگشدرگ دصاقم رد نارگشدرگ تینما نیمأت هب هجوت ترورض ،تشاد دااوخ موادت زین هدنیآ رد و هتشاد
 .دیامن یم
 هنیشیپ
 ، نارادکما و رتسوف :دومن نایب ریز حرش هب ار قیقحت هزوح رد هتفرگ تروص یاا شاوژپ نیرتمهم زا یخرب ناوت یم
  و یدسررب ایلا   رتدسا رد ار داردفا یور هدادیپ و نتفر هار رد مرج زا سرت تاریثات یطخ نویسرگر لدم کی اب ،(1627)
     و شاادک ار مردج زا سردت ناودت یم ییاا یریگ میمصت و تالخادم شیازفا اب هک اا نآ یاا هتفای جیاتن .دندرک لیلحت
     هرادشا ردصم هدلمج زا یدبرع ی اارودشک  رد یرگدشدرگ تیعضو هب ،(1227) رنیتسا .داد شیازفا ار یور هدایپ نازیم
    لدلع نیردتمهم یو .ددنیامن ییازدمآ رد یبولطم وحن هب دنا هتسناوتن ناوارف یرگشدرگ یاا هبذاج دوجو اب هک دنک یم
    دودبهب رودظنم هدب هک دناد یم هنیهب یناسر تامدخ مدع و یناور و یعامتجا یاادیدهت ،تینما دوبن ار ییازدمآرد مدع
  یدسررب   هدب دودخ تاعلاطم رد ،(7336) دلیفسنم و مازیپ .تسا یرورض نارگشدرگ تینما هب هجوت موزل تیعضو نیا
      یدتینما ثداودح ادهنآ هددیقع هدب .دنا هتخادرپ یرگشدرگ ذصقم باختنا و نارگشدرگ ترفاسم رب یتینما ثداوح ریثأت
     ددصقم تیباذدج مددع ردب یا  هددمع ری ثأدت  ددنناوت ی دم  یرهدش یاا بوشآ و مسیرورت ،گنج و ،یریگرد ،مرج دننام
   لدماوع یدسررب  هدلاقم رد ،(0396 ) نارادکما و ینیکشم .دنشاب هتشاد ناکم نآ هب نارگشدرگ رفس مدع و یرگشدرگ
 نیب هک داد یم ناشن شاوژپ جیاتن ،(هبقرط رهش :یدروم هعلاطم) یرهش نارگشدرگ یعامتجا تینما ساسحا رب رثؤم
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 یراد  یدنعم      هدطبار نارگدشدرگ تدینما سادسحا اب سیلپ درکلمع و رهش یومع یاااضف ،تیسنج ،نس دننام یلماوع
6) نایتبرش .دراد دوددجو  رثؤددم لماوعو نارگشدرگ هاگدید زا تینما ساسحا یتخانش هعماج هعلاطم هددلاقم رد ،(139
 ،هدوب ناب رهش رد نارئاز یعامتجا تینما ساسحا هک تسا نیا رگنایب قیقحت جیاتن ،(دهشم رهشنالک یدروم هعلاطم) نآ
 .تسا راذگ رثا نارگشدرگ یعامتجا یاددا بیددسآ شااکرد مهم یا هیامرددس ناونع هب یعامتجا دامتعا  خاش نینچما
 تینما ساسحا ءاقترا هب یماظتنا تیریدم هنادنمشوا ریبادت رانک رد یاافر تامدخو یرهش یادددا یزدددیر همانرب طسب
     یااادضف رد تدینما سادسحا یدسررب  هدلاقم رد ،(9396 ) نارادکما و یفطل .دش دااوخ هبرجنم نارگشدرگ یعامتجا
       یااادضف رد تدینما سادسحا نازدیم هدک دداد  یدم ناشن شاوژپ یاا هتفای ،(زاریش رهشنالک یدروم هعلاطم) یمومع
   قطادنم رد یمودمع یاااضف ناربراک تینما ساسحا نازیم نیگنایم زا شیب 12/76 نیگنایم اب دمآردمک قطانم یمومع
      رهدش فدلتخم قطادنم رد دودجوم یادا   هداد نیگنادیم هدب هجوت اب .تسا (71/76) نیشنهفرم و (10/66) نیشنطسوتم
       ،یمودمع یااادضف تدینما سادسحا نازدیم ردظن زا رهش فلتخم قطانم یاانیگنایم نیب هدش هدااشم توافت ،زاریش
 تینما ساسحا نازیم رب یلیلحت هلاقم رد ،(9396) ناراکما و یلدبع .دریگ یم رارق دییأت دروم توافت کدنا اب دنچرا
   نازدیم هدک دادیم ناشن شاوژپ جیاتن ،(ناهفصا رهش یلخاد نارگشدرگ :یدروم هعلاطم) یرهش نارگشدرگ یعامتجا
    نازدیم ردب یدادیز رایسب رادقم هب ااهناسر و یماظتنا یورین شقن ،دمآرد نازیم ،لاأت تیعضو ،داوس ،نس ،تالیصحت
  نیردتمک نابزیم رهش یکیزیف -یدبلاک تیعضو نایم نیا رد و هتشاد ریثأت یرهش نارگشدرگ یعامتجا تینما ساسحا
   رهدش رد یعادمتجا تینما زا نارگشدرگ زا دصرد 21/2 نینچما .تسا هتشاد ناهفصا رهش نارگشدرگ رظن زا ار ریثأت
   تدصرف رد هدک دندقتعم نایوگخساپ دصرد 23 زا شیب لک رد .دناهدوب یضاران دصرد 36/2 و هتشاد تیاضر ناهفصا
  زا یعادمتجا و یدرف تینما ساسحا یسررب ،(7396) ناراکما و رف شوخ .دننکیم ندید رهش نیا زا هرابود بسانم
 ی    هرددگنلا و ناروخراداان یرگدشدرگ ی  هدقطنم نارگشدرگ :یدروم ی هعلاطم نآ رب رثؤم لماوع و نارگشدرگ هاگدید
    یاراد ،هدعلاطم درودم یادا      هاگدشدرگ رد یعادمتجا تدینما سادسحا دودجو هدک داد ناشن قیقحت جیاتن ،ناگرگ رهش
      ددننام یلماودع نیدب هدک داد نادشن زین ااهداد لیلحت .تسا یرگشدرگ یهعسوت و نارگشدرگ یارب تبثم یاادرکراک
        یعادمتجا و یدردف تدینما سادسحا هدب تبدسن نارگدشدرگ یبایزرا اب یموب قلعت و تالیصحت حطس ،نس ،تیسنج
        هعدسوت رد تدینما شدقن ناودنع ادب دودخ هدعلاطم رد ،(3396 ) نارادکما و ییادی دص .دراد دوجو یراد ینعم ی هطبار
     هادگن دودجو ناردیا رد هدک دنوش یم رکذتم و هتخادرپ رادیاپ یرگشدرگ هعسوت رد تینما شقن یسررب هب ،یرگشدرگ
  رگدشدرگ بذج زا تعنامم یساسا لماوع زا یناهج عماجم رد نآ زا حیحص ریغ ریوصت و یرگشدرگ هلوقم هب یتینما
  .دوش یم بوسحم روشک هب
 شور
   یرگدشدرگ هعدسوت رب نآ ریثأت و یسایس تینما هدناد لیکشت یاا  خاش یمک -یفیک یسررب هب ،تسد رد شاوژپ
    فادداا ردظن زا و یدلیلحت -  یفیدصوت یادا  شاوژدپ هرمز رد ینورد فاداا رظن زا .تسا هتخادرپ ناردنزام ناتسا رد
 ی  دشیامیپ یادا  شور زا زادین دروم یاا هداد یروآ عمج تهج رد .دریگ یم رارق یدربراک یاا شاوژپ هرمز رد ینوریب
    نیدب ندیا رد نیدنچ   مدا .تدسا هدش هدافتسا یدانسا تاعلاطم و ینادیم تادااشم و تشادرب ،(همانشسرپ و هبحاصم)
  زدین   نارددنزام ناتدسا   و تدسدارف یادا حرط یاا شرازگ ،روشک یمسر یرامشرس زا لصاح دوجوم یرامآ یاا هداد



 776 ...یاتسار رد یسایس تینما یاه صخاش یواکاو

 

  درودم موهفم یاا  خاش زا کی را یسررب یارب زاین دروم یاا هداد هب لوصح زا سپ .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم
    و هددمآ تدسدب یادا    هداد یراذدگدک لمادش لوئدسم یااداهن اب هدش ماجنا یاا هبحاصم و همانشسرپ یزاس هدایپ ،رظن
  رد نارگدشدرگ   طدسوت هددش هداد  خدساپ یاا همانشسرپ زا هدمآ تسدب یاا هداد یزاس هدایپ نینچ ما و اا نآ یدنب هتسد
     و هدیزجت شدخب رد .تدسا هددش هتخادرپ رظن دروم یاا  خاش زا کی را لیلحت و هیزجت هب ،ناردنزام ناتسا حطس
  یادا     هداد عاودنا قدیفلت ادب ،ادا  خاشریز و اا  خاش زا کی را یسررب رد ات تسا هدوب نآ رب شالت اا هداد لیلحت
  نودچما یی ادا  نودمزآ و SPSS  رازدفا مرن زا اتسار نیا رد .دوش لصاح رت لماک و رت عماج هچرا یجیاتن هدمآ تسدب
 .دش هدافتسا (تلتراب نومزآ و KMO یاا نومزآ) ریسم لیلحت و نمریپسا یگتسبما
 اه هتفای و لیلحت
  ادا هداد  لدیلحت هب ناگدنراگن شخب نیا رد ،تسا هدش هداد خساپ یرامآ هعماج طسوت هک اا همانشسرپ یبایزرا زا سپ
 .تسا هدش نایب یطابنتسا و یفیصوت لیلحت شخب ود رد هک .دنا هتخادرپ رامآ رازفا مرن رد
 یفیصوت یاههتفای
 و  قدیقحت  عودضوم  هدنیمز رد  تدیلاعف  هدبرجت  ،تالیدصحت ،نس یاا یگژیو نایب هب همانشسرپ یفیصوت رامآ شخب رد
 .دوش یم هتخادرپ ناگدنوش شسرپ یلغش تیعضو

 ناردنزام ناتسا رد یرامآ هعماج یفیصوت یاه هداد (1) هرامش لودج

 هورگ ریغتم
 نارگشدرگ

 یعمجت دصرد دصرد یناوارف

 سنج
 2.61 2.61 216 درم

 2.226 9.30 177 نز

  0.001 483 عومجم

 نس

 2.31 48.70 187 لاس 29-27

 63.73 34.11 131 لاس 21-69

 27.13 11.46 44 لاس 20-61

 226 5.73 22 لاس 20 زارتناب

  0.001 483 عومجم

 
7 3.37 066 درجم 3.3 

 2.226 6.22 317 لاأتم

  0.001 483 عومجم

 تالیصحت نازیم

 23.26 23.26 31 ملپید ریز

 93.01 13.27 226 ملپید

 07.10 71.26 21 ملپید قوف
 71.23 39.19 796 سناسیل

 2.226 39.3 19 رتناب و سناسیل قوف

  0.001 483 عومجم

 تماقا هقباس نازیم

26 72.26 31 مئاد تنوکس 72. 

 72.11 29.17 626 لاس 6 زا رتمک

  هددناخ یاراد رگدشدرگ
 مود

13 21.17 31.31 

  اددب تددقوم رگددشدرگ
 هددس زا رددتمک روددضح
 زور

676 60.69 2.226 

  0.001 483 عومجم

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم



 1396 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 176

 

  ردظن رد ار  لادس 20  زارتنادب و لاس 61-20 ،لاس 69-21 ،لاس 27-29 لماش ینس هرود راهچ ققحم ،قیقحت نیا رد
  ددصرد 66.19  ،لادس 27-29 ینس هورگ رد رفن 236 لداعم نایوگ خساپ دصرد 2.31 زا ساسا نیا رب هک تسا هتفرگ
 20 زا  رتنادب   یندس هوردگ رد زین دصرد 92.0 و لاس 61-20 ینس هورگ رد دصرد 11.66 ،لاس 69-21 ینس هورگ رد
  هدب دنتسا یرتشیب یناوارف یاراد یحاون رد نادرم هب تبسن نانز ،هدش یروآ عمج یاا هداد اب قباطم .دنراد رارق لاس
  یروآدردگ ی ادا هنومن ساسا رب نینچما .دناهدوب درم (دصرد 2.61) رفن 216 و نز (دصرد 9.30) رفن 177 هک یروط
   زا ددنترابع هدک  ددشاب یم یسررب لباق هقبط 0 رد ناگدنوش شسرپ تالیصحت حطس یرامآ هنومن 139 عومجم زا هدش
   زا هدک دداد     یدم نادشن یلیدصحت عدطقم را رد یاد خساپ نازیم .رایشناد و ارتکد ،سناسیل قوف ،سناسیل ،ملپید قوف
 21  ،سنادسیل قوف رفن 226 ،سناسیل تالیصحت حطس اب رفن 796 ،ملپید قوف رفن 31 ،هدنوش شسرپ رفن 139 عومجم
  و (ددصرد 6.22 ) ردفن 317   لداأتم نایوگخدساپ د اددعت ناتسا حطس رد هکنیا نمض .دنا هدوب رایشناد رفن 19 ،ارتکد رفن
  رد دردجم نایوگخساپ هب تبسن لاأتم نایوگخساپ رتشیب یناوارف هدناد ناشن هک دنتسا (دصرد 3.37) رفن 066 درجم
    ترودص هدب نادیوگ  خدساپ ددصرد 72.26   دوددح ناتدسا حطس رد تماقا یوگلا رظن زا نینچما .دشابیم ناتسا حطس
 6  زا ردتمک دصرد 29.17 ،دنوش یم لماش ار ناتسا حطس رد ننوئسم و ناسانشراک شخب نیا هک دنا هدوب مئاد تنوکس
    زا ردتمک رودضح ادب تقوم نارگشدرگ یرامآ هعماج زا دصرد 60.69 و مود هناخ یاراد رگشدرگ دصرد 21.17 ،لاس
 .دناهدوب زور هس
 یطابنتسا لیلحت

 ناردنزام ناتسا یرگشدرگ هعسوت رد رثؤم یاهریغتم یلماع لیلحت-

        نیدب تادطابترا راتخادس فدشک و اداریغتم داددعت شاادک ،دور یم راک هب روظنم ود هب هک تسا یشور یلماع لیلحت
             ندردک هدادس نآ فددا هدک تدسا یرادمآ نودنف یداددعت زا لکدشتم یلمادع لدیلحت .(اداریغتم  یددنب هقبط) ااریغتم
    و یددنمورین ببدس هدب ار شور نیا .تسا هدیدپ کی ییانبریز یااریغتم هب  ندرب  یپ و اا هداد ی هدیچیپ یاا هعومجم
  هدک  تدسا یکینکت یلماع لیلحت .تسناد لیلحت یاا شور ی هکلم  ناوت یم یملع فدا ی هتسا هب یکیدزن و تفارظ
  ریذدپ  نادکما  نودنکم  ادی  نادهنپ داعبا زا یرتکچوک دادعت تروص هب ار ما هب هتسباو یااریغتم زا یدایز دادعت شااک
  نیدیبت  رودظنم  هدب هدننک نییبت میاافم نیرتکچوک دربراک قیرط زا ییوج هفرص لصا تیاعر نآ هدمع فدا .دزاس یم
 ی ادا  لدماع  هدک  تدسا نیا یلماع لیلحت یساسا هضورفم .تسا یگتسبما سیرتام رد کرتشم سنایراو رادقم هنیشیب
 لصاح ااریغتم نیب هدش هدااشم یاا یگتسبما و دربراک هب هدیچیپ یاا هدیدپ نییبت یارب ناوت یم ار ااریغتم ییانبریز
 زا یا  هدعومجم  هدیاپ  ردب ریذپان هدااشم یاا لماع نیا  یخشت یلماع لیلحت فدا .تسا اا لماع نیا رد اهنآ کارتشا
 هدااشم یااریغتم یلصا یاا هرمن یطخ بیکرت قیرط زا هک تسا یدیدج ریغتم ،لماع .تسا ریذپ هدااشم یااریغتم
 :دوش یم دروآرب ریز لومرف هیاپ رب هدش
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  ندیا زا  یدمک  داددعت  هدک تسا نیا فدا .تسا ااریغتم دادعت فرعم P و یلماع هرمن بیارض رگنایب اا  Wنآ رد هک
  طدسوت  هدک ار  یتادعالطا  هدما ًاابیرقت دناوتب (هدش هدااشم یااریغتم یلصا یاا هرمن یطخ یاا بیکرت ینعی) اا لماع
 .دزاس هداس ار اا یگژیو فیصوت هجیتن رد هتشادرب رد دیآ یم تسد هب ااریغتم زا یرتگرزب هعومجم
 :اه صخاش یرامآ طابنتسا زا یشان یاه لماع نییبت
 .میاد یم رارق یسررب دروم ار ریز لاودج اا  خاش یرامآ طابنتسا زا یشان یاا لماع نییبت روظنم هب
 .داد یم ناشن یرامآ لیلحت ندوب بسانم روظنم هب ار تلتراب نومزآ و KMO  خاش ریز لودج

 تلتراب نومزآ و KMO صخاش (2) لودج
KMO(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0.813 

 1079.680 (Chi-Square) یبیرقت رئوکسا یاک  تلتراب یورک تست

 21 (df) یدازآ هجرد 

 000. (sig) یرادانعم حطس

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

 . تدسا  یفادک  یلمادع  لدیلحت  یاردب  هدنومن دادعت (6 هب کیدزن) تسا 963.2 ربارب KMO  خاش رادقم هک ییاج نآ زا
  ،راتخادس ییاسانش یارب یلماع لیلحت هک داد یم ناشن هک تسا دصرد 0 زا رت کچوک ،تلتراب نومزآ sig رادقم نینچما
 .داد یم ناشن ار اا لماع جارختسا زا لبق یجارختسا کارتشا و هیلوا کارتشا ریز لودج .تسا بسانم ،یلماع لدم

 یجارختسا کارتشا و هیلوا کارتشا (3) هرامش لودج

 

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

 .داد یم ناشن ار (Extraction) یجارختسا کارتشا و (Initial) هیلوا کارتشا بیترت هب (1) لودج
   ردبارب هدیلوا یاا کارتشا یمامت ،دنک یم نایب (اا لماع ای) لماع جارختسا زا لبق ار اا کارتشا هیلوا کارتشا نوتس نوچ
  ردگا .دناد یم شیامن رتهب ار اعریغتم هدش جارختسا یاا لماع ،دشاب رتگرزب یجارختسا کارتشا رادقم هچ را .تسا 6
    هدجوت ادب .دودش یمازلا یرگید لماع جارختسا تسا نکمم ،دشاب کچوک رایسب یجارختسا کارتشا ریداقم زا کی را
 لودج .دنوش یم هتفریذپ اا  خاش هما هجیتن رد ،تسا 0.2 زا رت گرزب اا نآ هما هک یجارختسا کارتشا یجورخ هب
 .داد یم ناشن ار هدش نییبت یاا سنایراو عومجم (0)

 هدش نییبت یاه سنایراو عومجم (5) هرامش لودج
 

 هفلؤم
(Component) 

 هیلوا ریداقم
(Initial Eigenvalues) 

 شخرچ نودب یجارختسا لماوع هژیو رادقم
(Extraction Sums of Squared Loadings) 

 شخرچ اب یجارختسا لماوع هژیو رادقم
(Rotation Sums of Squared Loadings) 

 یعمجت دصرد سنایراو دصرد لک یعمجت دصرد سنایراو دصرد لک یعمجت دصرد سنایراو دصرد لک
1 2.632 37.600 37.600 2.632 37.600 37.600 2.599 37.127 37.127 
2 2.206 31.518 69.118 2.206 31.518 69.118 2.239 31.991 69.118 
3 .738 10.549 79.667       
4 .483 6.903 86.571       
5 .392 5.597 92.168       
6 .332 4.744 96.912       
7 .216 3.088 100.000       

 هیلوا کارتشا اا  خاش
(Initial) 

 یجارختسا کارتشا
(Extraction) 

 714. 1.000 تینما

 730. 1.000 ناکسا

 823. 1.000 تاطابترا و هناسر

 745. 1.000 یناسنا یورین

 673. 1.000 یجراخ طباور

 602. 1.000 یتراظن و یتموکح یااداهن درکلمع

 201. 1.000 یسایس یدنمداهن
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     نیدیعت و هدودب هژدیو ریدادقم هب طوبرم (Initial Eigenvalues بسچرب اب) لوا شخب .تسا شخب هس یواح لودج
  لدیلحت زا دنتسا 6 زا رتمک هژیو رادقم یاراد هک ییاا لماع عقاو رد .دنام یم یقاب لیلحت رد هک تسا ییاا لماع هدننک
 .دوش یمن سنایراو رت شیب نییبت ثعاب اا نآ روضح هک دنتسا یلماوع ،لیلحت زا هدش جراخ لماوع .دنوش یم جراخ
     نوددب یجارختدسا لدماوع هژدیو رادقم هب طوبرم (Extraction Sums of Squared Loading بسچرب اب) مود شخب
 .تسا شخرچ
  ادب  یجارختدسا    لدماوع هژدیو راددقم هدناد ناشن (Rotation Sums of Squared Loadings بسچرب اب) موس شخب
   ندیا .ددننام یم یقاب لیلحت رد و دنتسا 6 زا رتگرزب هژیو رادقم یاراد 7 و 6 یاا لماع لودج نیا رد .تسا شخرچ
 .دناد حیضوت ار ااریغتم (سنایراو) یریذپ رییغت زا دصرد 31 زا شیب یمک دنناوت یم لماع ود
 .داد یم ناشن ار ازجا سیرتام (1) لودج

 ازجا سیرتام (1) لودج
 (لماع) هفلؤم اا  خاش

6 7 
 219.- 816. تینما

 346.- 781. ناکسا

 209.- 883. تاطابترا و هناسر

 550. 665. یناسنا یورین

 764. 298. یجراخ طباور

 797. 164. یتراظن و یتموکح یااداهن درکلمع

 688. 133.- یسایس یدنمداهن

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

 ی ادا  لدماع   رد اداریغتم زا کدی را (یلماع تارمن) یلماع یااراب لماش هک داد یم ناشن ار ازجا سیرتام (1) لودج
 اا نآ یریذپرییغت ات میناخرچ یم ار اا لماع نیاربانب .تسین هداس شخرچ نودب یلماع یااراب ریسفت .تسا هدنام یقاب
 .داد یم ناشن ار ازجا هدش هدیخرچ سیرتام (2) لودج .دبای شیازفا

 ازجا هدش هدیخرچ سیرتام (7) لودج
 (لماع) هفلؤم  خاش

1 2 
 018. 845. تینما

 114.- 847. ناکسا

 046. 906. تاطابترا و هناسر

 485. 714. یناسنا یورین

 817. 073. یجراخ طباور

 811. 065.- یتراظن و یتموکح یااداهن درکلمع

 624. 320.- یسایس یدنمداهن

 شاوژپ یاا هتفای :عبنم

  یقادب یاا لماع رد ااریغتم زا کی را یلماع یااراب لماش هک داد یم ناشن ار ازجا هدش هدیخرچ سیرتام (2) لودج
 لک رد یرت شیب شقن هطوبرم لماع ،دشاب رت شیب بیارض نیا قلطم ردق رادقم ردقچ را .تسا شخرچ زا سپ هدنام
  ردب  یدسایس  تدینما   ردثا یلدصا ریغتم 2 یور یلماع لیلحت ماجنا هب هجوت اب .دراد رظن دروم ریغتم (سنایراو) تارییغت
 ،(v4)  ینادسنا  یوردین ،(v3)  تادطابترا و  هنادسر ،(v2) ناکسا ،(v1) تینما :لماش ناردنزام ناتسا یرگشدرگ هعسوت
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     لدماع ناودنع هدب لدماع ود (v7) یسایس یدنمداهن ،(v6) یتراظن و یتموکح یااداهن درکلمع ،(v5) یجراخ طباور
 .دوش یم یراذگمان ریز تروص هب لماع ود نیا .دوش یم ییاسانش یلصا
 یعامتجا و یناسنا لماع -1

 یداهن و یراتخاس لماع-2

    مادن ادب هدک لوا لماع تحت یناسنا یورین ،ناکسا ،تاطابترا و هناسر ،تینما یااریغتم هک داد یم ناشن یلماع لیلحت
 و  یتمودکح  یاداداهن درکلمع ،یجراخ طباور یااریغتم .دریگ یم رارق تسا هدش یراذگمان یعامتجا و یناسنا لماع
  رادودمن .دریگ یم رارق هدش یراذگ مان یداهن و یراتخاس لماع مان اب هک ،مود لماع تحت یسایس یدنمداهن و یتراظن
 .داد یم ناشن ار ناردنزام یرگشدرگ هعسوت رب یسایس تینما رثا یتخانش هعماج نییبت یلماع لیلحت (7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناردنزام یرگشدرگ هعسوت رب یسایس تینما یاه صخاش رثا یلماع لیلحت (2) هرامش رادومن

 یریگ هجیتن و ثحب
           هعدسوت رد یدسایس تدینما یتخاندش هدعماج تاردثا یدسررب تدسا هدودب ثدحب و هجوت دروم شاوژپ نیا رد هچنآ
   زا یکادح قدیقحت نیا زا لصاح یاا هتفای .دش هتخادرپ ناردنزام ناتسا لیلحت هب دروم تروص هب هک هدوب یرگشدرگ
   یاراد یدسایس هعدسوت میاافم و یسایس تینما ،یرظن بوچراچ رد هتفریذپ تروص یاایسررب ساسارب هک تسا نآ
        تدینما و هعدسوت یدسررب تدهج ردضاح شاوژدپ رد .ددنراذگیم رثا نآ نازیم رب ااریغتم نیا هک دشابیم ییااریغتم
-  هزاددنا و شجندس تهج ییااهفلؤم یاراد مادکرا هک تسا هدش هدافتسا رایعم تفا زا یرگشدرگ هعسوت رد یسایس
   راذدگ ردثا یسایس هعسوت و یسایس تینما موهفم فیرعت تهج شاوژپ رد هدافتسا دروم هفلؤم تفا .دنشابیم یریگ
  یاداداهن درکلمع ،یجراخ طباور ،یناسنا یورین ،تاطابترا و هناسر ،ناکسا ،تینما :زا دنترابع یرگشدرگ هعسوت رد
     ادب یرگدشدرگ هعدسوت طادبترا     نیدیبت و اداریغتم ندیا لدیلحت یارب ور نیا زا ؛یسایس یدنمداهن ،یتراظن و یتموکح
  هدیوگ تیفیک تیعضو هک یروط هب .تسا هدش تردابم فلتخم یاا نومزآ و یا همانشسرپ لیلحت هب روکذم یاا هفلؤم
 ری ثأدت   مدغر یدلع هک تسا رما نیا هدناد ناشن ناردنزام ناتسا یرگشدرگ هعسوت رد یسایس تینما یاا  خاش یاا
   ادی تدسا هدشن هجوت لئاسم نیا هب دیاب هک یتروص هب هک دراد هدیقع یرامآ هعماج ،یرگشدرگ هعسوت رب ااریغتم نیا

تینما  

ناکسا  

تاطابترا و هناسر  

یناسنا یورین  

 

 و یناسنا لماع

 یجراخ طباور یعامتجا

 یاهداهن درکلمع 

 یتراظن و یتمرکح

 و یراتخاس لماع یعایع یدنمداهن

 یداهن
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   زا کدی ردا زا دوجوم عضو طیارش زا رتهب کرد یاتسار رد لیلحت زا شخب نیا رد .تسا فیعض اهنآ هب هجوت رادقم
  ادب  .تدسا هد ودمن  خشم نیگنایم هب تبسن ار نآ نازیم یرامآ هعماج زا یااوخ رظن اب ناگدنراگن ،قیقحت یااریغتم
  ردت  عمادج  و ردتهب کرد یارب ،دشاب یم  خاش 2 رد هیوگ 31 لماش هک هدنراگن طسوت هدش نییبت یاا هیوگ هب هجوت
  هعدسوت  ردب  یدسایس  تدینما یلصا یااریغتم .دشاب یم  خاش 2 یانبم رب یرامآ لیلحت و هیزجت روظنم نیدب عوضوم
  یاداداهن درکلمع ،یجراخ طباور ،یناسنا یورین ،تاطابترا و هناسر ،ناکسا ،تینما :لماش ناردنزام ناتسا یرگشدرگ
  ،ندس  یادا  یدگژیو       نادیب هدب هماندشسرپ یفیدصوت رادمآ شدخب رد  .دندشاب یم یسایس یدنمداهن و یتراظن و یتموکح
    شدخب جیادتن هدک دش هتخادرپ ناگدنوش شسرپ یلغش تیعضو و قیقحت عوضوم هنیمز رد تیلاعف هبرجت ،تالیصحت
 61-20  ،لادس 69-21  ،لادس 27-29    لمادش یندس هرود رادهچ ققحم ،قیقحت نیا رد ؛داد یم ناشن شاوژپ یفیصوت
   هوردگ رد ردفن 236 لداعم نایوگ خساپ دصرد 2.31 زا ساسا نیا رب هک تسا هتفرگ رظن رد ار لاس 20 زارتناب و لاس
 92.0  و لادس 61-20    یندس هوردگ رد ددصرد 11.66  ،لادس 69-21  یندس هورگ رد دصرد 66.19 ،لاس 27-29 ینس
   هدب لادس 21  ادت 27  نیدب نایوگخساپ ینس عیزوت هنماد نینچما .دنراد رارق لاس 20 زا رتناب ینس هورگ رد زین دصرد
  تیدسنج  کدیکفت    .ددنراد راردق ردفن 236 اب ربارب لاس 29 -27 ینس هورگ رد نایوگخساپ دادعت نیرتشیب .دشابیم ناب
 9.30 ) ردفن 177    هدک یرودط هدب دنتسا یرتشیب یناوارف یاراد یحاون رد نادرم هب تبسن نانز ،داد یم ناشن زین دارفا
  هدنومن 139 عومجم زا هدش یروآدرگ یاا هنومن ساسا رب نینچما .دناهدوب درم (دصرد 2.61) رفن 216 و نز (دصرد
  قودف ،س  نادسیل ،ملپدید  قودف زا دنترابع هک دشاب یم یسررب لباق هقبط 0 رد ناگدنوش شسرپ تالیصحت حطس یرامآ
 ،هدنوش شسرپ رفن 139 عومجم زا هک داد یم ناشن یلیصحت عطقم را رد یاد خساپ نازیم .رایشناد و ارتکد ،سناسیل
   رایدشناد ردفن 19   ،اردتکد ردفن 21    ،سنادسیل قودف ردفن 226  ،سنادسیل تالیصحت حطس اب رفن 796 ،ملپید قوف رفن 31
    هدک دنتدسا (ددصرد 3.37) رفن 066 درجم و (دصرد 6.22) رفن 317 لاأتم نایوگخساپ دادعت ،رگید یوس زا .دنا هدوب
 زا   زدین تدیاهن رد  .ددشابیم ناتسا حطس رد درجم نایوگخساپ هب تبسن لاأتم نایوگخساپ رتشیب یناوارف هدناد ناشن
    شدخب ندیا هدک  ددنا هدوب مئاد تنوکس تروص هب نایوگخساپ دصرد 72.26 دودح ،ناتسا حطس رد تماقا یوگلا رظن
 یاراد رگشدرگ دصرد 21.17 ،لاس 6 زا رتمک دصرد 29.17 ،دنوش یم لماش ار ناتسا حطس رد ننوئسم و ناسانشراک
    یطابنتدسا لدیلحت .ددنا هدودب  زور هدس زا رتمک روضح اب تقوم نارگشدرگ یرامآ هعماج زا دصرد 60.69 و مود هناخ
  لدیلحت ساسا رب هک تفریذپ تروص تلتراب نومزآ و KMO یاا نومزآ و یلماع لیلحت زا یریگ هرهب اب زین شاوژپ
      هدب هدک تدسا ردما ندیا یایوگ زین ناردنزام ناتسا یرگشدرگ هعسوت رد رثؤم یااریغتم یلماع لیلحت ،هتفرگ تروص
  هردهب   تدلتراب نودمزآ و KMO   خادش زا (یلماع لیلحت) اا  خاش یرامآ طابنتسا زا یشان یاا لماع نییبت روظنم
  یلمادع  لدیلحت  یاردب  هدنومن  داددعت (6 هب کیدزن) تسا 963.2 ربارب KMO  خاش رادقم هک ییاج نآ زا دش هتفرگ
  یاردب  یلمادع  لدیلحت هک داد یم ناشن هک تسا دصرد 0 زا رت کچوک ،تلتراب نومزآ sig رادقم نینچما .تسا یفاک
  ردب  یدسایس تینما رثا یلصا ریغتم 2 یور یلماع لیلحت ماجنا هب هجوت اب .تسا بسانم ،یلماع لدم ،راتخاس ییاسانش
 ،(v4)  ینادسنا  یوردین ،(v3)  تادطابترا و  هنادسر ،(v2) ناکسا ،(v1) تینما :لماش ناردنزام ناتسا یرگشدرگ هعسوت
     لدماع ناودنع هدب لدماع ود (v7) یسایس یدنمداهن ،(v6) یتراظن و یتموکح یااداهن درکلمع ،(v5) یجراخ طباور
  یراذدگمان     یدادهن و یراتخادس لدماع و یعادمتجا و یناسنا لماع تروص هب لماع ود نیا هک تشگ ییاسانش یلصا
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  هدک لوا لماع تحت یناسنا یورین ،ناکسا ،تاطابترا و هناسر ،تینما یااریغتم هک داد یم ناشن یلماع لیلحت .تشگ
  یاداداهن   دردکلمع ،یجرادخ  طدباور  یاداریغتم  .دردیگ   یدم راردق تسا هدش یراذگمان یعامتجا و یناسنا لماع مان اب
       راردق هددش یراذدگ مادن یدادهن و یراتخادس لماع مان اب هک ،مود لماع تحت یسایس یدنمداهن و یتراظن و یتموکح
 .دریگ یم
 اهداهنشیپ
 :دننک یم حرطم شاوژپ نیا یارب ار ریز تاداهنشیپ نااققحم ،قیقحت یاا هتفای ساسا رب
 ی اارهدش حطس رد یزاس گنارف قیرط زا نارگشدرگ یارب (یعامتجا تینما) تینما ساسحا و یلخاد تینما داجیا •
 .ناتسا
     لودط رد ادهنآ یاردب هددمآ شیپ ینوناق و یقوقح تالضعم عفر و نارگشدرگ هب کمک و یرگشدرگ سیلپ لیکشت •
 .ناردنزام ناتسا و ناریا هب رفس
  هدن یمز ندیا رد ار یمهم یاا ماگ ریخا تلود رد هک یتامادقا هیاس رد ااروشک رگید اب هنسح تابسانم و طباور طسب •
 .یللملا نیب تاقفاوت و ماجرب اسپ هب طوبرم لئاسم دنناما تسا هشتادرب
      ندیا تادناکما زا هدافتدسا و یدرگنادهج ینادهج نامزاس و دحتم للم یرگشدرگ یناهج نامزاس رد لاعف تکراشم •
 .نایناهج هب ناردنزام ناتسا و ناریا روشک رتهب یفرعم یاتسار رد نامزاس
 . دبم یااروشک رد ضراوع ذخا و ازیو رودص نوچ یرادا عناوم شااک ای فذح یاتسار رد شالت •
 .یسایس تامصاخت نازیم شااک و ناهج یااروشک اب ییادزشنت تسایس موادت و یریگیپ •
 .ناریا هیلع یناهج یاا میرحت عفر و ااروشک ریاس دزن رد ناریا زا یفنم هاگن فذح یاتسار رد شالت •
 .یسایس تاظحالم زا رود هب تدم دنلب یاا زادنا مشچ رد یرگشرگ عماج یاا حرط نیودت •
 .یللملا نیب یرگشدرگ یراذگ هیامرس هزوح رد یصوصخ و یتلود یاا شخب درکلمع و درکیور رییغت •
   یاتدسار رد نآ یعادمتجا عفانم و 6یرثاکت بیرض رثا دننام یرگشدرگ تعنص یداصتقا دیاوف دروم رد یناسر عالطا •
 .فلتخم للم یاا گنارف یلاعت و لماعت
  ادهن آ ییاراکرب تراظن و یراذگ تسایس هب یرگشدرگ تنوصحم ی هدننک هضرع زا تلود شقن یجیردت ینیزگیاج •
 .یتلود همین و یتلود یاا نامزاس زا صاخ یتیامح یاا تسایسزا یخرب فذح و
 .دمآراک تاررقم نیودت و لقتسم ترازو کی هب نامزاس حطس زا نآ لیدبت و ینونک یرگشدرگ ینامزاس راتخاس رییغت •

 یاروش (WTTC) نامزاس و یناهج نامزاس اب هژیو هب یللملا نیب و یا هقطنم یاا نامزاس اب یراکما و طابترا شیازفا •
  نامزادس شزومآ و یگنارف ،یملع (UNESCO) .دحتم للم یرگشدرگ (UNWTO) ،یرگشدرگ و ترفاسم یناهج
 (WTO) .دحتم للم

  یدفرعم و  ردضاح رصع رد ریذپان بانتجا ترورض کی ناونع هب رفس و یرگشدرگ ی هدیدپ یموهفم بوچراچ طسب •
 .یلحم عماوج یلاعت و لماعت رد نآ شقن و یرگشدرگ یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا یفنم و تبثم راثآ

                                                                                                                                                               
1 - Multiplier Effect 
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 عبانم
         تایرشن کناب :نارهت ،یسایس تینما ،2396،یلعدیس ،یاهنماخ ...ا هیآ

96،یلعدیس ،یاهنماخ ...ا هیآ           انریا یرازگربخ ،ینیمخ ماما لاحترا درگلاس مسارم رد ینارنخس ،23

       .ناوج هشیدنا نوناک تاراشتنا :نارهت ،ملاسا یسایس ماظن رد تینما .(0396) .مارهب ،یمظاک ناوخا 

  ،یللملادنیب و یسایس تاقیقحت همانلصف ،«یرکف یاا بلاق  و ینابم ،ملاسا رد تینما» .(3396) .نیسح ،یناجرد ؛داوجدیس ،هداز هعمج ماما 
            .ناتسمز ،3 هرامش ،مود لاس

    هدقطنم :یدرودم هدعلاطم یرگشدرگ تعنص هعسوت رد تینما و یسایس تابث شقن رب یلیلحت ،9396 ،رصان ،یناطلس ،میحر ،هنایچ یردیح
 327-377  ص ،ناتسبات ،(10 یپایپ)7 هرامش ،07 هرود ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج همانلصف ،هنایمرواخ
 رثؤم لماوع و نارگشدرگ هاگدید زا یعامتجا و یدرف تینما ساسحا یسررب ،7396 ،میرم ،ینامحر ،اتیزآ ،نایدنفسا ،اضرمالغ ،رف شوخ
 و یزیر همانرب یشاوژپ و یملع همانلصف ،ناگرگ رهش ی هردگنلا و ناروخرااان یرگشدرگ ی هقطنم نارگشدرگ :یدروم ی هعلاطم نآ رب
 636-727  ص ،زییاپ ،1 هرامش ،7 هرود ،یرگشدرگ هعسوت
 ین :نارهت ،یبیان گنشوا همجرت ،یعامتجا تاقیقحت رد شیامیپ ،(6336) یا .ید ،ساود
  .تمس :نارهت ،للملانیب ماظن و یلم تینما .(1296) .لیلج ،لدنشور

           .ناوج هشیدنا نوناک تاراشتنا :نارهت ،نآرق رد یسایس رکفت لوصا .(3396) .دمحم ،یکلمارق عراز

 رهشنالک یدروم هعلاطم) نآ رثؤدددددددم لماوعو نارگشدرگ هاگدید زا تینما ساسحا یتخانش هعماج هعلاطم ،1396 ،نسح دمحم ، نایتبرش
    .916-116  ص ،(67 لسلسم)6 هرامش ،1 هرود ،(هعماج و نز) نانز یسانش هعماج هیرشن ،(دهشم

 یمال  دسا دازآ هاگدشناد یعامتجا مولع       یصصخت همانلصف ،یرگشدرگ هعسوت رد تینما شقن ،(3396) اراز ،مدقم یتیادا ؛ردنکسا ،ییادیص
           .6 هرامش ،مراهچ لاس ،رتشوش دحاو

 :ید      رودم هدعلاطم) یرهدش نارگدشدرگ یعادمتجا تدینما ساسحا نازیم رب یلیلحت ،9396 ،یمیااربا اضر ،لامج ،یدمحم ،رغصا ،یلدبع  
  ،ناتدسمز ،20 هرامش ،36 هرود ،زیربت هاگشناد یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یشاوژپ یملع همانلصف ،(ناهفصا رهش یلخاد نارگشدرگ
207-097. 
        .هنوپلگ تاراشتنا :نارهت ،3 دلج ،یعامتجا تینما شیاما تلااقم هعومجم ،(1396) دمحا ،هااک
 09  ادت 06  نادنز)  ناردهت  رهدش ی مودمع ی ادضف رد  نادنز یعامتجا تینما ساسحا یسانش بیسآ ،9396،دنگوس ،ینامک ،اضر یلع ،یدلک

 .926-776 ،ناتسبات ،7 هرامش ،متشا لاس ،یعامتجا مولع همان شاوژپ هیرشن ،(یگلاس
  رهدشنالک یدروم هعلاطم) یمومع یاااضف رد تینما ساسحا یسررب ،9396 ،دمحم ،روپ یناساس ،میحر ،داژندارمانآ یدرب ،هقیدص ،یفطل

 39-10  ص ،ناتسمز ،36 هرامش ،0 هرود ،تشدورم دحاو دازآ هاگشناد یرهش یزیر همانرب یشاوژپ یملع همانلصف ،(زاریش
  نارگدشدرگ یعامتجا تینما ساسحا رب رثؤم لماوع یسررب ،0396 ،هداز سابع یرغص ،اااط ،ینابر ،هموصعم ،ینیسح ،لضفلوبا ،ینیکشم

 .26-29  ص ،ناتسمز ،6 هرامش ،9 هرود ،یرهش یرگشدرگ هیرشن ،(هبقرط رهش :یدروم هعلاطم) یرهش
 .ریوک کیپ ،نارهت ،یرگشدرگ تیاام ،1396 ،دومحم ،یموصعم
  هرامدش  ،مدادزاود لاس ،یسایس مولع همانلصف ،«یهقف یسایس مالسا نامتفگ رد یسایس تلادع» .(3396) .مرکا ،یریش ،روصنم ،یدمحاریم

       ناتسمز ،32
  هدلجم)  تدسایس  همانلدصفود ،« هعدسوت  رودحم  ناودنعهب یناسنا تینما ،یناسنا تینما و هعسوت» .(3396) .هراهب ،دنمزاس ؛فرشا یلع ،یرظن

       ناتسبات و راهب ،92 هرامش ،مادزاود لاس ،(تسایس و قوقح شاوژپ
  نارگدشدرگ  تدشادرب  ردب  رثؤدم یتینما و یگنارف-2 یعامتجا تادیدهت یدنب تیولوا و ییاسانش ،6396،لاهتبا ،یدنز ،میحر ،هداز بوقعی

 96 -19  ص ،راهب ،37 هرامش ،یعامتجا تینما تاعلاطم هیرشن ،ناریا هب یدورو یجراخ
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