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 چکیده
ٌ    هی  سي ا دس جُبن مطشح َست. اص ایه َب تیفؼبل هیبتشیتشیه ي پً اص مُم یکیامشيصٌ بٍ ػىًان  یگشدضگش تیفؼبل او ذ مس ب      کط ًسَب ل بدس ض ذ

ي خذمبت ي پشک شدن ايل بت فشا  ت ي ر  ًس      ذاتیببصاس مصشف تًل جبدیي ا یي سيوك اضتغبل ي تببدل ي تؼبم  فشَىگ یدسآمذ اسص شیوظ یمُم

ساس تب   هیبٍ اسمغبن آيسوذ. دس ا بنمشدمبوط یي تًسؼٍ کطًسضبن بشا طشفتیسا دسجُت پ یآگبَبوٍ ي فؼبالوٍ دس ػشصٍ استببطبت ي اطالػبت جُبو

ٌ    آیذ ک ٍ م ی   بٍ رسبة می یگشدضگش میاص صىؼت ػظ یجض  ضیو ییسيستب یگشدضگش ي  یای سا دس تًاومىذس بصی م شدم م       تًاو ذ وم ص ػم ذ

اص مى بطك مس تؼذ    یک  ی ذی  ومب ف ب یام یط ی   َبی اجتمبػی ي فشَىگی ي بُبًد يضؼیت صیس ت  افضایص کیفیت ضبخص ،بخص بٍ سضذ التصبد تىًع

بب ستبن، تًدٌ، جبوبشاصان، آم سه، لشق،  ،ییآضىب ذٌیبٍ ثبت سس یسيستب 8َست کٍ ضبم   ببال دٌ یمجمًػٍ سيستبَب ضدیدس استبن  یگشدضگش

بًدٌ ي اص وظش تمسیمبت سیبسی ب ٍ ػى ًان یک ی اص سيس تبَبی دَس تبن ض یشکًٌ اص تًاب غ بخ ص مشک ضی،           طبٌیػ  خی(، ضی)دکتشبُطت شبب طبٌیص

 ل  ب   َس ت. اص دٌ ب بال   ییَبی تًسؼٍ مجمًػٍ سيس تب  َب دس ضبخص گزاسی سیبست گبٌیپظيَص بٍ دوببل ومص ي جب هیا ضُشستبن تفت َست.

ٌ  وظ ش  اص ي کبسبشدی َذف وظش اص. َست کمی ي کیفی َبی سيش ربص  تشکیبی صًست بٍ ت میك متذيلًطی  پشسط ىبمٍ، ) اس تىببطی  اج شا  ض یً

اف ضاس   و شم َبی آم بسی تًس      سيش پظيَص ت  ی  ي تجضیٍ ضیًٌ َست ت  ی ی ي تًصیفی صًست بٍ َب یبفتٍ آوبلیض وظش اص ي( مطبَذٌ ي مصبربٍ

(SPSS )ای اوجبم گشف ت.  َب بًسی ٍ آصمًن کبی اسکً ش ي تی تست تک ومًوٍ ت  ی  دادٌ َست  ٍ س ٍ   شو ذٌ یدسبشگ كی  ت م هی  ا یآم بس  جبمؼ 

اص س ٍ گ شيٌ م ًسد پشس ص، دي گ شيٌ ب ش مؼى بداسی        دَ ذ ک ٍ    . آصمًن فشضیٍ ايل وط بن م ی  ببضىذ می )سشپشستبن، مذیشان ي گشدضگشان( گشيٌ

اص س ٍ  . آصمًن فشضیٍ ديم ویض ربکی اص آن اس ت ک ٍ   اوذ ارػبن داضتٍ ییمجمًػٍ سيستب یدس ػمشان ي تًسؼٍ گشدضگش یگزاسی التصبد سیبست

ص  ٍ   ییمجمًػ ٍ سيس تب   یدس ػم شان ي تًس ؼٍ گشدض گش    اجتم بػی ي فشَىگ ی  گزاسی  سیبستگشيٌ مًسد پشسص، َش سٍ گشيٌ بش مؼىبداسی 

م یط ی دس تًس ؼٍ ي ػم شان مجمًػ ٍ سيس تبیی دٌ ب بال اص        صیس ت  گزاسی سیبستاوذ ایه دس ربلی است کٍ فشضیٍ سًم ویض بش مؼىبداسی  گزاضتٍ

 کىذ. دیذگبٌ َش سٍ گشيٌ، داللت می

 گذاری، مجموعه روستایی ده باال گزدشگزی، روستا، سیاست کلیدی؛ واصگان

                                                                                                                                                               
 بستیس"ي مطبيسٌ خبوم دکتش ضُشٌ تبج ت ت ػىًان  یاستؼالج شضبیدکتش ػ  یآلب ییصادٌ بب ساَىمب یاوبس بنیلشببو شضبیػ  یآلب یممبلٍ بشگشفتٍ اص سسبلٍ دکتش هیا -1

 .ببضذ یم ییسيستب سیضی بمٍي بشو بیدس سضتٍ جغشاف "مجمًػٍ دٌ ببال ضُشستبن تفت  ،یمطبلؼٍ مًسد ،ییدس مىبطك سيستب یتًسؼٍ گشدضگش َبی یگزاس

 a.gh.a688@gmail.comوًیسىذٌ مسئًل  -2
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 هلئسم نایب و همدقم
    و لاهعف شهقن و هتهکاد ا روشک داصتقا رد یصاخ هاگیاج یلخاد یرگکدرگ هژیو هب یرگکدرگ ایظع تعنص هزورما
  دهنک یم یزاب هعسوت هب ور یا روشک رد صوصخ هب ا روشک یگن رف و یعامتجا ،یداصتقا راتخاس داقترا رد یرثؤم
(Anderson et all,2015:54) زا شیهب ناهج رد تعنص نیا هک تسا نآ یایوگ یللملا نیب تالدابم اجح هک یروط هب  
   یزرا یا دهمآرد ا روهشک زا یضعب رد و دوک یم زاغآ یلخاد یرگکدرگ نایرج اب یللملا نیب تالدابم لک دصرد 67
  دوهک    یهم بوهسحم اه     نآ نوزهفازور هعهسوت و یهلم داصتقا تیوقت تهجرد هدمع عبانم زا کی تعنص نیا زا یکان
(Nikolich et all,2012:42)لئاهسم بوهلطم و  هسانم یاه    تهسایس لاهمعا اب دنا هدک رداق ا روشک نیا ور نیا زا ن     
 ندرکرپ و تامدخ و تادیلوت فرصم رازاب داجیا و یگن رف لماعت و لدابت و لاغتکا  نور و یزرا دمآرد ریظن یمهم
       هعهسوت و تفرهشیپ تههجرد ار یناههج تاهعالطا و تاهطابترا هصرع رد هنالاعف و هنا اگآ روضح و تغارف تاقوا
 ن(9 :7396،نارگید و یعیفک یتکد) دنروآ ناغمرا هب ناشنامدرم یارب ناکروشک
 یا  هدهمع شقن دناوت یم هک دیآ یم باسح هب یرگکدرگ ایظع تعنص زا یئزج زین ییاتسور یرگکدرگ اتسار نیا رد 
     یاهبترا رد یدهیدج یلغهک یاه      تهصرف  هلخ زهین و داهصتقا دکر هب شخب عونت و یلحم مدرم یزاسدنمناوت رد ار
    زا شیهب شرتهسگ ههب هجوت اب لاح ن(1 :7396،روپ یورسخ و یرئاز) دیامن افیا یداصتقا یا  شخب ریاس اب گنتاگنت
  ندهک ریزارس و ا اتسور ندک یلاخ نینچم  و دیدج ینیشنرهک زا یکان تالکشم شیازفا و ام روشک یا رهک دح
 ور      نهیا زا دوهک هتهساک تالکهشم و لئاهسم نیا زا ات دوک هدیشیدنا یا هراچ دیاب ا رهک هب ا  هاگتنوکس نیا تیعمج
   داهجیا و یهیاز    لاغتهکا اهب دهناوت یم ییاتسور یرگکدرگ نارمع و هعسوت رد ا  یراذگ تسایس نیودت اب تفگ ناوت یم
  دهکاب   ا رههک یوهس هب ا اتسور تیعمج ندک ریزارس زا یریگولج و ییاتسور رادیاپ هعسوت رد یمهم هلیسو دمآرد
        دهیاب یرگهکدرگ هعهسوت و رگهکدرگ بذهج و تهیلاعف نهیا   هعهسوت یارهب ور  نهیا زا ن(3 :7396،نارگید و یناملس)
   لهیخد هژهیو  ههب فلتخم لیالد هب انب هزورما ندریگ تروص یلوصا یزیر همانرب و دوک هتفرگ رظن رد  سانم ا  تسایس
      یتراهبع ههب تهس  ههنیمز نهیا رد یملع و  یقد یزیر همانرب دنمزاین ،یرگکدرگ رما رد فلتخم و ددعتم لماوع ندوب
 د هیآ    رامهک ههب اه    تهیلاعف نهیا   هعهسوت تاههج نییعت رد یساسا شقن دناوت یم هبناج هم  دنیارف ناونع هب یزیر همانرب
  ههک تس  الاب هد یا اتسور هعومجم دزی ناتسا رد یرگکدرگ دعتسم  طانم زا یکی ن(67؛9396،نارگید و هدازدمحا)
       خیهک ،(یتهشهبرتکد) هاهشغابریز ،قرهق ،نهسحمآ ،نازاربناهج ،هدوت ،ناتسغاب ،ییانکآ هدیسر تبث هب یاتسور 1 لماک
 ناتسرهک ،یزکرم شخب عباوت زا هوکریک ناتس د یا اتسور زا یکی ناونع هب یسایس تامیسقت رظن زا و هدوب هاشیلع
   ناتهسا مدرهم دصقم  لغا اسیروتوکا هنیمز رد الاب یا  لیسناتپ ندوب اراد لیلد هب ییاتسور هعومجم نیا نتس  تفت
 شی  ازهفا ثهعاب و دراد یا  هدهنز و ا هیوپ شقن ا اتسور یموب داصتقا رد ًااعطق مدرم روضح نیا هک تس  لیطعت مایا رد
    ههب ینادهیم و یرهظن درکیور کی اب هک تسا نیارب یعس  یقحت نیا رد نتسا هدک یلغک یا  تصرف داجیا و دمآرد
 نایزادرپب الاب هد ییاتسور هعومجم نارمع و هعسوت رد ا  یراذگ تسایس شقن یسررب
                                                                            اه هیضرف دنور طخ و یدربهار یاه شسرپ
 رایسب یرگکدرگ لیسناتپ اب ییاتسور یا  هعومجم نارمع و هعسوت ا  یراذگ تسایس شقن هک د د یم ناشن ا  یسررب



 131 ...و هعسوت رد اه یراذگ تسایس شقن رب یلیلحت

  لاهح     نتهس  فافهک و  خهشم یبوهخ هب زین الاب هد ییاتسور هعومجم رد طیارک نیا هک تس  هتسجرب و گنررپ
 ی  داهصتقا یاه    خاهک ی اهقترا و ی   رگهکدرگ هعهسوت یاه  یراذگ تسایس نیب یا هطبار هچ" هک تسا نیا تالاؤس
 ی اهقترا و ی   رگهکدرگ هعهسوت یاه  یراذگ تسایس نیب یا هطبار هچ ؟دراد دوجو الاب هد ییاتسور هعومجم رد هعسوت
  اه  یراذگ تسایس شلاچ نیرت اهم ؟دراد دوجو الاب هد ییاتسور هعومجم رد هعسوت یگن رف و یعامتجا یا   خاک
 یزاوم لیذ هیضرف هس  یقحت فاد ا یاتسار رد و تالاؤس نیا هب ییوگ خساپ یارب "؟تساجک رد یرگکدرگ هعسوت
 ؛دک یدنب تروص و یحارط الاب هد ییاتسور هعومجم نارمع و هعسوت ا  یراذگ تسایس شقن اب

  الاهب هد یی  اتهسور ههعومجم رد هعسوت یداصتقا یا   خاک یاقترا و یرگکدرگ هعسوت یا  یراذگ تسایس نیب 
 دراد دوجو یرادانعم هطبار

   ههعومجم رد هعهسوت ی هگن رف و ی  عاهمتجا یاه    خاهک ی اهقترا و ی رگهکدرگ هعسوت یا  یراذگ تسایس نیب 
 دراد دوجو یرادانعم هطبار الاب هد ییاتسور

 نتسا یطیحم تسیز یا  شلاچ ییاتسور هعسوت یا  یراذگ تسایس رد اهم یا  شلاچ زا یکی 

   یرظن تایبدا

 ییاتسور هعسوت -
  ریذهپ       یهسآ و رهقف راهشقا یگدهنز تهیفیک یاقترا و دوبهب نآ عوضوم هک تسا یدعب دنچ یدنیارف ییاتسور هعسوت
    و یدرهف ییاهکتادوخ تهیوقت ،ی دنامزاس ،یزیر همانرب نوچ ییا راکوزاس زا یریگ هرهب اب هک یدنیارف نتسا عامتجا
 و ناوت ،تردق اهنآ رد هک دنک یم شالت ناییاتسور یعامتجا و ین ذ یا راتخاس رد  سانم ینوگرگد داجیا و یعمج
     ههب ار ناهکدوجوم تیعهضو دهنناوتب نآ هطساو هب ات دنک تیوقت ار ناکرایتخا رد عبانم و ا  تیلباق زا یریگ هرهب رایتخا
      ،یهنف ،یداههن یا راتخاهس رد ینوهگرگد دهنمزاین یا   هعهسوت نیهنچ  یقحت ندن د رییغت رت بولطم و  سانم تیعضو
  ناییاتهسور    یتیهصخک یاه      یهگژیو و یعاهمتجا راتخاهس رد یهساسا تارییغت هبرجنم هک  تسا یکزرا و یتیصخک
 تیفیک یاقترا ناییاتسور یساسا یا زاین هب ییوگخساپ دیاب نآ دمایپ و دنیآرب ن(79؛7396،نارگید و یرذخن) دوک یم
   هراهکا ،موههفم کی ناونعب ییاتسور هعسوت ندکاب ناییاتسور تیلماع و باختنا یدازآ و سفن هب اکتا تیوقت و یگدنز
     موههفم نهیا بوچراههچ رد ندراد ییاتهسور مدرم یگدنز تیفیک حالصا رظن اب ییاتسور  طانم یلک نارمع هب ینمض
   یهنعی نآ ههب هتسباو یا  تیلاعف و یزرواشک هعسوت هدنریگربرد هک هدوب یدعب دنچ و عماج رما کی ییاتسور هعسوت

 هم  زا رتالاب و هطوبرم تالیهست و یعامتجا تامدخ ،یعامتجا یداصتقا یا  یانبریز ،ییاتسور عیانص ،یتسد عیانص
    رد یهگن رف و یداهصتقا ،یعاهمتجا تارییغت دنیآرف ییاتسور هعسوت ندکاب یم ییاتسور  طانم رد یناسنا عبانم هعسوت
     موهلع ،یزرواهشک موهلع نیهب شنکاو و دروخرب زا هک تسا یمتسیس زا ترابع ییاتسور هعسوت نتسا اتسور طیحم
 ن(67؛6396،نارگید و یناوضر) دیآ یم دوجو هب تیریدم و یسدنهم ،یعامتجا

                                                                                               ییاتسور رادیاپ هعسوت فیرعت -
     هدهک رادهیاپ هعهسوت زا ههک یفیرعت نیرت لماک و نیرت عماج اما تسا هدک یددعتم فیراعت ییاتسور رادیاپ هعسوت زا
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  دهنترابع فیرعت نیا ندکاب یم 7دنلتنورب نویسیمک هب فورعم 6هعسوت و تسیز طیحم یناهج نویسیمک هب یوبرم تسا
   لهسن یارهب ا  لیسناتپ و ا  تیلباق نتخادنا هرطاخم هب نودب ار لاح نامز یا زاین هک تسا یا هعسوت ،رادیاپ هعسوت زا
 ن(26؛7396،نارگید و یبسامهط لیلخ) دزاس دروآرب هدنیآ
    هیغرت و یزاهس        ههنیمز  هیرط زا ار ییاتهسور تاهیح ههبناج ههم  داهقترا هک تسا یدنیآرف ییاتسور رادیاپ هعسوت
    ،ههطبار نیهم  رد نده د    یهم رارهق دهیکات دروم (نآ ماع موهفم هب) یطیحم یا انگنت و ا  تیلباق اب زاسم  یا  تیلاعف
   هدهنیآ و یهلعف یا  لسن یارب یگدنز یا  هصرع ندرک تسیز لباق زا ترابع ییاتسور رادیاپ هعسوت فد  نیرت اهم
  رادهیاپ هعسوت ن(79؛7396،نارگید و ازاگ) دوب د اوخ یطیحم -یناسنا طباور موادم هعسوت و دوبهب رب صاخ دیکات اب
  ،ییاهضف –     یدهبلاک طهباور و راتخاهس ،کهیژولوکا –   یهطیحم طهباور و راتخاس نوچ ینوگانوگ یا  هبنج ییاتسور
   رهیظن یراتخاهس یاهیزاس هنیمز یلو دوک یم لماک ار یداصتقا طباور و راتخاس و یگن رف یعامتجا طباور و راتخاس
  یرهکاع)  دهماجنایب دنیآرف نیا حیحص درکراک هب دناوت یم نآ دننام و تارابتعا  یصخت ،ا  یزیر همانرب ،اهیراذگتسایس
 ن(97؛7396،نارگید و
 (یرگشدرگ) مسیروت فیرعت -
  نهیا زا   خهشم  یبوچراههچ  اهی  فهیرعت  ههئارا و یملع هزوح ر  رد ینف ای افم و تاحالطصا هرابرد ثحب ًاالوصا
  ،نهیا  دوهجو  اهب  ؛دهنریگ  یهم  رارهق  اه  یزادرپ هیرظن و ا  هیرظن ،تاضورفم ساسا ،فیراعت اریز ؛تسا یرورض ای افم
  ،یهصصخت  ناهگژاو زا یرایسب صوصخ رد رظن عامجا و  فاوت هب یبایتسد هک تسا یا هنوگ هب یعامتجا مولع تی ام
  یاه   تهیلاعف زا یا  هخاهک  ناوهنع  ههب زین یرگکدرگ هدیدپ ن(Zhang,2012,10) تسا نکممریغ یدراوم رد و راوکد
 رد  ههتفرگ  ماهجنا تاعلاطم هوبنا و یرگکدرگ یخیرات هنیشیپ دوجو اب نتسین ین تسم دک هتفگ هچنآ زا ،رشب یعامتجا
  نهیا رد  ،هیار  تاحالطهصا و  یرگهکدرگ هژاو فیرعت رد  فاوت نادقف ،نآ هب یوبرم تاحالطصا دربراک و هنیمز نیا
  نهیا زا  یهکان  رهگید  فرهط زا و  یرگهکدرگ  یگدهیچیپ  هدهننک سکعنم فرط کی زا لکشم نیا نتسا دوهشم هزوح
  تاراهظتنا و  دهنرگن  یهم نآ هب دوخ هاگدید کی ر  ،ورملق نیا رد فلتخم نالاعف ای عفن یذ صاخکا هک تسا تقیقح
  لهماوع  دوهجو  دهنزادرپ  یهم نآ  اهب  طبترهم تاحالطصا ریاس و یرگکدرگ فیرعت هب ساسا نیم  رب و دنراد یصاخ
  شهقن و  تامدهخ  عوهنتم و ددعتم ناگدننک هضرع ،ا  هزیگنا ،ا  هبذاج ،تالیامت و تاناجی  ،یناسنا تاساسحا نوچم 
  گنیتروپهسا مان هب یا هلجم رد 6616 لاس رد راب نیتسخن اسیروت هژاو دزاس یم رتراوکد ار یرگکدرگ فیرعت ،تلود
  یارهب یعیبط رظانم زا دیدزاب و یخیرات راثآ یاکامت روظنم هب ترفاسم تغل نیا نآ رد ندمآ (شزرو هلجم) نیزاگرام
 ن(Sillignakis,2002,68) تفر یم راک هب تذل  سک
 ییاتسور مسیروت -
   ییا روهشک زا یرایهسب رد هک دروآ رامک هب یدرگناهج و یرگکدرگ هعومجم زا یئزج ناوت یم ار ییاتسور اسیروت
   رد نآ مدرهم زا دهصرد 20     ههک دهن  روهشک ًاال هم) دکاب یم تیم ا یاراد ،دنرادروخرب یئالاب ییاتسور تیعمج زا هک
  و عماهج یفیرعت هئارا عونت نیا هک تسا یعونتم و یددعتم لاککا یاراد ییاتسور اسیروت ن(دننک یم یگدنز ا اتسور

                                                                                                                                                               
1 WCED 
2 Brundt land 
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   طاهنم هک یمسیروت ناونعب ار ییاتسور اسیروت یخرب ن(Szabo,2005,52) تسا هدرک راوکد یدح ات ار نآ زا لماک
   رد ههک ییاههناگرا و ا داهن تیلاعف و دکاب لماک دناوت یمن فیرعت نیا هتبلا ندنا هدرک فیرعت دریگ یمربرد ار ییاتسور
   ناهیب ،دهتفا یم قافتا ا رهک هموح رد هک یمسیروت ار ییاتسور اسیروت یا هدع ندریگربرد ار دنتس  ریگرد تعنص نیا
          ده د لاهقتنا  هطاخم ههب یبوهخب ار ییاتهسور اهسیروت موههفم و دهکاب  سچلد دناوت یمن زین فیرعت نیا ندننک یم
(Zhang,2012,59)یارهب و اه     تهلود و مدرهم ،نازرواهشک طسوت هک یتامدخ و ا  تیلاعف هیلک هب ییاتسور اسیروت ن   
  و دوهک   یهم قالهطا ،دریگ یم تروص ییاتسور یحاون رد نارگکدرگ بذج نینچم  و نارگکدرگ تحارتسا و حیرفت
   یعوهن ییاتهسور اسیروت دوک یگن رف اسیروت و یعیبط اسیروت ،هعرزم اسیروت ،یزرواشک اسیروت لماک دناوت یم
  ،یه د   سیورهس و یناهسر  تمدهخ ،دریگ یمرب رد ار نوماریپ طیحم و ییاتسور  طانم هکنآ رب هوالع هک تسا اسیروت
  تهحت ار تعنص نیا رد دوجوم یا  تیلاعف هیلک و دوک یم لماک زین ار ا  تسیروت هب تامدخ و الاک هضرع نینچم 
 ن(67؛7396،روپدمحا) تسا یفلتخم و عونتم لاککا یاراد و د د یم رارق شکوپ

 ییاتسور مسیروت فادها -

   ههب لهین تهج هک دکاب یم ییاتسور یا راوناخ و نایئاتسور دمآرد شیازفا ییاتسور اسیروت فاد ا نیرتمهم زا یکی
    شیازهفا یگنوهگچ صوهصخ رد نیا زا شیپ ن(7؛7396،نایفانم و نایکم) دیامن یم یرورض و مزال یزیر همانرب فد 
       یهکزومآ فده  ،ییاتهسور اهسیروت فاده ا زا رهگید یکی ندک هداد یتاحیضوت ،اسیروت  یرط زا نایئاتسور دمآرد
   و نایئاتهسور زا اهعا ،ایظع تعنص نیا رد ریگرد دارفا یارب یا هفرح یا  شزومآ یرسکی هک  یترت نیا هب ،دکاب یم
 و  یزهیر  ههیاپ ،  رادهیاپ هعسوت لوصا هب هجوت اب هتبلا هک دنیبب کرادت ار  لاعف یا  نامزاس و تاسسؤم ،ا داهن نانکراک
  ،دوهک  یهم تارابتعا و نامز رد یئوج هفرص  جوم هکنیا رب هوالع رما نیا ،دیامن هدامآ ،یتیریدم یا راک یارب ار دارفا
  ههبون   ههب و هدهک لبق یا  لاس هب تبسن لاس ر  رد ییاتسور نارگکدرگ و ا  تسیروت   دادعت شیازفا  بس دناوت یم
 Chin et ) ددرهگ ثعاب ار (ییاتسور اسیروت فد  نیرت اهم ناونعب)  ییاتسور یا راوناخ دمآرد نازیم شیازفا دوخ

all,2014,41)و  یراذهگ  تهسایس رد  نایئاتهسور  تکراهشم  نازهیم شیازفا ناوت یم ییاتسور اسیروت فاد ا رگید زا ن 
     یهعیبط و ییاهیفارغج یامیهس یهفرعم ،یکزرو و یحیرفت تاناکما ندرک ا ارف لیبق زا ییا  هنیمز رد یزاس تسایس
  ههب اسیروت تعنص رد ریگرد تاسسؤم و ا داهن ،لغاشم لیبق زا یتاعالطا نداد رارق نینچم  ندرب مان ار هریغ و لحم
 دوک یم بوسحم ییاتسور اسیروت رگید فاد ا زا مدرم رایتخا رد ،ایقتسمریغ ای ایقتسم تروص
 :تسا هداد شرازگ حرک نیا هب ار ییاتسور اسیروت تعنص یلک فد  راهچ ، 6 انیپ

 رادیاپ هعسوت لوصا ساسا رب ییاتسور اسیروت رد تمدخ یارب دارفا شزومآ ن6

 ییاتسور کچوک عیانص تیریدم و سیسأت یارب دارفا ندرک هدامآ ن7

 ییاتسور اسیروت تعنص هعسوت هنیمز رد یریگ ایمصت رد تکراشم یارب دارفا ندرک هدامآ ن9

 ن(Radac,2012,84) رادیاپ هعسوت لوصا ساسا رب تاحیرفت و ا  تیلاعف ،ا  تصرف هعسوت رد دارفا شزومآ .7
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 ییاتسور یرگشدرگ هعسوت رد رثؤم )ماوع -
  دهصقم : تهسا  یتنوکهس  زهکارم و  ییاهیفارغج   هطق ود رد   هسانم  طیارهک  ندهمآ  ا ارهف ورگ رد یرگکدرگ  نور
  طیارهک  ندهمآ  ا ارهف  روهظنم  ههب ن( یرگهکدرگ ناگدننکاضاقت هدننک هضرع) أدبم و (یرگکدرگ تاناکما هدننک هضرع)
 :تسا زاین ریز دراوم  قحت  سانم
 (اهدصقم) یرگشدرگ تاناکما هدننک هضرع بطق رد -1
 تخاس ناسنا و یخیرات راثآ ،یعیبط یا  هبذاج لماک یرگکدرگ یا  هبذاج دوجو -
 و  یرگهکدرگ  یتامدهخ  یاه  سناژآ و فلتخم یتماقا زکارم و ا  لت  لماک نارگکدرگ یارب یتامدخ رصانع دوجو -
 نارگکدرگ هب هدننک هئارا زکارم و تاسسؤم هیلک
 یرگکدرگ یا  هبذاج و تاناکما هتسیاک یفرعم و  سانم تاغیلبت -
 ن(Williams,2006,92) دمآراک یرادا اتسیس و  سانم یراذگ تسایس -
 (رگشدرگ دلوم) یرگشدرگ نایضاقتم هدننک هضرع بطق رد -2
 یرگکدرگ تهج یلام تالیهست ندک ا ارف و مدرم زادنا سپ و دمآرد حطس نتفر رتالاب -
 تحایس و شدرگ گن رف داقترا و مدرم ی اگآ حطس نتفر رتالاب -
 أدبم رد  سانم لقنو لمح اتسیس دوجو -
 (Woods,2000,47) یرگکدرگ تامدخ هدننک هئارا زکارم دوجو -
 :دوب د اوخ ریز حرک هب دصقم رد یرگکدرگ  نور ،یاتن نیرت اهم
 دصقم و أدبم یا  تلم نیب ا افت و لماعت شیازفا -
 ا  نآ یارب شوخ هرطاخ کی داجیا و نارگکدرگ ندرب تذل -
 دصقم رد یتامدخ زکارم رصانع هیلک و ا  تخاسریز هعسوت -
 دصقم و أدبم یا  تلم نیب ا افت و لماعت شیازفا -
 ن(Holland,2003,65) دصقم رد یرگکدرگ یا  هبذاج یفیک و یمک داقترا و تظافح -
 ییاتسور یرگشدرگ هدنهد )یکشت یازجا و رصانع -
  یهیازجا زا اتسیس ر  هکنیا و هصیصخ نیا عبت هب ندکاب یم اتسیس کی ،رگید یدعب دنچ عوضوم ر  دننام یرگکدرگ
 کرد ن دهنروآ  یهم   دوهجو ههب ار تیلک کی رگیدکی  یکرت اب هک دراد ییازجا و رصانع زین یرگکدرگ ،دوک یم لیکشت
  هدهن د  لیکهشت یازجا شناد ،پیکسنیا نتسا دنمزاین ود ر  ،نآ تیلک و اتسیس یازجا تخاک هب اتسیس ر  تسرد
 زا لکشت ار یرگکدرگ ماظن و دناد یم یرگکدرگ یزیر همانرب کرد ساسا ار ا  نآ نیب تاطابترا و یرگکدرگ هعسوت
 :دناد یم ریز رصانع
  تامدهخ و  تاهسیسأت -  رهگید  یتهسیروت  تامدهخ و تالیهست - یتماقا زکارم - یتسیروت یا  تیلاعف و ا  هبذاج -
 یتاسسؤم رصانع - رگید یانبریز تاسیسأت - لقنو لمح
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  ناهکرا و  دهن د  یهم  لیکهشت ار  یدرگناههج تعنص عیانص و تامدخ ،ا  تیلاعف زا یبیکرت ،تسا هدمآ رگید یعبنم رد
  ههیحور و  یهگن رف  عباهنم -  لهقنو  لهمح و  تازهیهجت -  ییاهنبریز  لهماوع -  یهعیبط  عباهنم - :زا دنترابع نآ یلصا
 ن(79؛7396،نارگید و یدیفم) یزاون نامهم
  تهس  یناد هیم و ی هلیلحت -یفیصوت هعلاطم هویک ثیح زا تس  یاهعسوت -یدربراک تاقیقحت عون زا رضاح  یقحت
 ی هشیامیپ و (نننو ی هتنرتنی ا یاه   تیاهس    بو ،ههلجم ،باهتک ،ههلاقم) یدان هسا تروص ود هب تاعالطا یروآ عمج رازبا
 ای افم هنیمز رد نارظن  حاص تارظن زا ی اگآ یارب شور نیا زا رضاح  یقحت رد نتسا هدوب (هد اشم و همانشسرپ)
 رد ی   رگهکدرگ هعهسوت یاه   یراذهگ   تهسایس اهب ییانکآ و یسررب و  یقحت یرظن ینابم تهج رد کیروئت لئاسم و
  ،تالاهقم ،  هتک هیلک هک یتروص هب تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم تفت ناتسرهک الاب هد هعومجم رد ،ییاتسور  طانم
  دهنور رد هک  یقحت اب طبترم  لاطم و هدیدرگ یسررب هدوب دوجوم هنیمز نیا رد هک ننن و تاوزج ،یش وژپ یا  حرط
   هعهسوت یاه   یراذهگ  تهسایس دوجوم عضو یسررب یارب ش وژپ نیا رد نتسا هدیدرگ جارختسا تسا هدوب رثؤم راک
 ه هیلوا ی   هسررب زا سهپ ههک تسا هدیدرگ هدافتسا همان شسرپ زا ا  نآ رد تفت ناتسرهک الاب هد هعومجم رد یرگکدرگ
  ندوهک ه هی هت تاهعالطا یروآ  عهمج ی ارهب (ناری   دهم و نارگهکدرگ ،نانکاهس) همان شسرپ عون هس هک دک نآ رب ایمصت
     عوهضوم و تالاؤهس ههب ههجوت اب هک تسا یصاخ یگژیو یاراد ،تاعالطا یروآدرگ تهج هدافتسا دروم همان شسرپ
  دروهم یا   خاک اب هطبار رد هتسباو و لقتسم یا ریغتم ساسا رب تالاؤس حرط اذل تسا هدک یحارط هعلاطم دروم
   ،رواهشم و اهمن ار د یتاهسا دیئات زا سپ ،ا  همان شسرپ ییاور شجنس یارب نتس   یقحت فاد ا هب ندیسر تهج رظن
  ظاهحل سپ ،ماجنارس و هدک عیزوت ییاتسور هعسوت رد لیخد نیصصختم و  یقحت ناگربخ زا رفن 66 نایم همان شسرپ
    هیقحت ییاهیاپ یسررب یارب ش وژپ نیا رد ندمآ تسد هب ا  همان شسرپ ییاهن هخسن ،دارفا نیا رظن دروم تاکن ندرک
  راهب 7 ؛    تارهمن نیهب یگتهسبم   یرهض سپس ،دنتفرگ رارق نومزآ تحت هرابود ا  یندومزآ ،هتف  7 ینامز هلصاف رد
  نهیا      ههکنیا ههب ههجوت اهب تهس  671/6   یرهض نیا هک د د یم ناشن تابساحم هجیتن دیدرگ هبساحم نومزآ یارجا

 ی ناهسم  نیاربانب ؛تسا همانشسرپ بولطم یایاپ هدن د ناشن تس  تب م و تسا هدمآ تسد هب 6 ات -6 نیب  یرض
 ن(6   لودهج) دراد دوهجو   هیقحت تای هضرف شجنس یلصا رازبا ناونع هب ا  همان شسرپ یا  هیوگ نیب بولطم ینورد
    ساهسا رهب ههک هعلاطم دروم یا اتسور هعومجم رد نکاس یا راوناخ ؛هورگ هس هدنریگربرد  یقحت نیا یرامآ هعماج
    ا اتهسور طیهحم زا ههک نارگکدرگ ندنریگب رارق ناتسرهک نیا هدودحم رد 7396 لاس یرامکرس و یسایس تامیسقت
         لئاهسم اهب ههک ناریدهم و نیلوئهسم تهسا هدهشن ههتفرگ رظن رد نارگکدرگ أدبم اجنیا رد هک دنا هدرک ندید هعومجم
 6666   راوناهخ ناتهسرپرس هورگ یرامآ هعماج رضاح  یقحت رد ندنراد راکورس ناتسرهک یا اتسور حطس یرگکدرگ
  ههلحرم رد هدک ماجنا تابساحم ساسارب هک تسا ینتفگ ندنوک باختنا ا  نآ نیب زا دیاب هنومن اجح هک دنکاب یم رفن
  دادهعت لومرف نیا ساسا رب نتس  7 اب ربارب بولطم یلامتحا تقد نازیم ،76 اب ربارب رایعم فارحنا نازیم نومزآ شیپ
 ندندک باختنا رفن 226 هنومن

 نارکوک لومرف (6 لومرف



 1396 ناتسمز ،لوا هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 111

  رهفن 616   ار ههنومن دادهعت ت هیفیک شی ازهفا روظنمب  قحم اما ،هدک باختنا رفن 226 هنومن دادعت لومرف نیا ساسا رب
  یهتلود ا  هاگتسد راک هطیح یگدرتسگ هب هجوت اب ندندک باختنا هداس یفداصت یریگ هنومن شور هب هک هدومن باختنا
    ثهعاب ههک تالاؤهس هب ییوگخساپ مدع یاتسار رد  قحم هغدغد و ا  نآ یراک هلغشم و ییاتسور یرگکدرگ رما رد
 ی  ارهب ههنومن  اهجح ،ییاهن هجیتن هب ندیسر و راک تلوهس تهج دک نارب ایمصت ددرگ یم  یقحت دنور ندک ینالوط
 ناریدم و ناسانکراک) یلحم ناریدم و یرگکدرگ و یتسد عیانص ،یگن رف ثاریم نامزاس رد نالوئسم و ناریدم هورگ
 نتسا هدک هتفرگ رظن رد 66 تباث ددع (اتسور و رهک یمالسا یا اروک و یرای د ،یرادشخب ،یرادنامرف ،یرادرهک
  ههتفرگ تروص یطیحم شیامیپ هب هجوت اب ،نردم و  یقد یمسر تاعالطا و رامآ دوبن لیلد هب نارگکدرگ هورگ یارب
  دهننک  یهم دیدزاب اتسور طیحم زا رگکدرگ 67 زور رد نیگنایم تروص هب هک دک  خشم ییاتسور هعومجم حطس رد
   نیهب رد اه  همانهشسرپ  عهیزوت تهج رد د د یم رارق لمع کالم 67 تباث ددع  یقحت نیا ماجنا یارب  قحم هجیتن رد
      حوطهس ماهمت اهت دهیدرگ هدافتهسا کیتامتسیس ای اظنم عون زا هداس یلامتحا یریگ هنومن شور زا ا راوناخ ناتسرپرس
 لمع یروضح و ایقتسم تروص هب زین نارگکدرگ و ناریدم یا  هنومن صوصخ رد و داد رارق شکوپ دروم ار اتسور
 هی   هضرف نوهمزآ و اه  هداد ل هیلحت و هیزجت یارب و هتفرگ هرهب ARC GIS یا رازفا مرن زا ا  هشقن ایسرت یارب ندیدرگ
  هدهک هدافتسا یا هنومن کت t نومزآ و رئوکسا یاک ای یدعب کی (ود یخ) x2 نومزآ  لاق رد SPSS رازفا مرن زا یلصا
 نتسا

 ینومزآ سایقم کیکفت هب قیقحت یاه هیضرف شجنس یارب بختنم یاهریغتم -1 لودج

  عبنم سایقم ریغتم  خاک
   دهههک) لهههیلحت دهههحاو
 (یرازفا مرن

 یداصتقا

    زا ایقتهسمریغ و ایقتهسم لاغتهکا و  دهمآرد  داهجیا  یاه   تهسایس  و اه  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد یرگکدرگ

 یبیترت

 و یقالقههشق ییاههضر ؛7396،یمالههس یاههب ای ارههبا
 و زاههههگ ؛7396،یههههبن هههههجاوخ ؛7396،نارههههگید
 ؛7396،یرههههههیما و یلاههههههع ؛7396،نارههههههگید
 و یناملهههس ؛9396،هداز دهههمحا ؛7396،نیدهههلاالع
 ؛9667،دنملو  ؛7667،کادار ؛7396،نارگید

Egh1 

  شهخب  طهسوت  یراذهگ    هیامرهس بذهج یارهب یقیوشت یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد یرگکدرگ تیوقت تهج رد یصوصخ ای یتلود

 Egh2 یبیترت

  یهفیک و یمک دوبهب یارب ترابتعا  یصخت تهج رد یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد یا  تخاسریز

 Egh3 یبیترت

        شهخب رد ییاتهسور یهلحم رازاهب تهیوقت تههج رد اه   تهسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد یتسد عیانص و یزرواشک

 Egh4 یبیترت

 /یعاهههههههمتجا
 یگن رف

   یرگهکدرگ یهگن رف / یعاهمتجا  ویتکپهسرپ   باهختنا یاه  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد  خشم

 یبیترت

 ؛6667،یلههکا ؛7396 ،نیدهلاالع ؛7396 ،یههبن ههجاوخ
 ؛7667،گهههناژ ؛7396،یرهههکاع ؛9396،هداز دهههمحا
 ؛7396،یعیفههک یتههکد ؛7396،ناههیفانم و ناههیاکم

 ؛0667،ماهههیلیو ؛7667، یهههلیکین ؛9667،اوهههسوتنآ
 ؛6667،دوو

Soc1 

 و  ههصختم یورههین زا هدافتههسا و یریگراههک هههب یاهه  تههسایس و اهه  هههمانرب
 رد یرگههکدرگ یعاههمتجا و یههگن رف داههعبا یاههقترا تهههج رد هدههید شزوههمآ
 هعلاطم ییاتسور هعومجم

 Soc2 یبیترت

 

     تههج رد دهمآراک و دهیفم تاهغیلبت و ی ناهسر  عالهطا یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد نارگکدرگ یراگدنام و بذج

 Soc3 یبیترت

 ی اه وری ن زا هدافتهسا   و یهمدرم یاه   تکراهشم  لج یا  تسایس و ا  همانرب
 یرگکدرگ هعسوت یاتسار رد یلحم و یموب

 Soc4 یبیترت

 و یطیحم تسیز
 یدبلاک

    هکبهک تهینما و تهیفیک ،تیعضو یفیک و یمک دوبهب یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم هب یسرتسد

 یبیترت

 
 ؛7396،نارههگید و یدههیفم ؛7396،نارههگید و یههلالج
 لیلخ ؛9396،هداز دمحا ؛7396،نارگید و یدابآ اکح
 ،7667،سیکانگیلیس ؛7667،وبازسا ؛7396،یبسامهط

Zis1 

 و ییاری ذهپ و ی  تامدهخ یاه  یرب  راهک  هسانم ع هیزوت یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد یرگکدرگ تاسیسأت و تاناکما

 Zist2 یبیترت

 یا زاسو تخاس و یعیبط رظانم  یرخت زا یریگولج یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد تسیز طیحم  یرخت نآ عبت هب و زاجمریغ

 Zis3 یبیترت

   هتهسجرب یاه      یربراهک دهصرد و هنارهس تههج رد ی اه   تهسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد ییاتسور

 Zist4 یبیترت

 0396،هدنراگن ینادیم و یدانسا تاعلاطم ،عبنم



 111 ...و هعسوت رد اه یراذگ تسایس شقن رب یلیلحت

 هعلاطم دروم هقطنم یفرعم
  ههجرد 37  رد ناتهسا نیا ندراد رارق ناریا تالف یزکرم تمسق رد عبرم رتمولیک 727696 دودح تحاسم اب دزی ناتسا
    عهقاو یقرهک لوهط هقیقد 06 و هجرد 17 ات هقیقد 67 و هجرد 77 و یلامک ضرع هقیقد 2 و هجرد 79 ات هقیقد 79 و
    نیرهخآ  هبط دزهی  ناتهسا   نتهسا نارهیا یزکرم تالف رب  لاغ یعیبط لماوع نیرت  سانمان هدنریگرب رد و تسا هدک
  نیرهتهم زا ندکاب یم ناتس د 67 و شخب 67 ،رهک 97 ،ناتسرهک 66 یاراد 9196 لاس رد یروشک تامیسقت تارییغت
 ود و شخب ود هب یسایس تامیسقت رظن زا تفت ناتسرهک ندکاب یم تفت ناتسرهک ،دزی اتسا رد دوجوم یا  ناتسرهک
   هد ،هوکریهک ،هوکهشیپ یا  ناتس د و تفت تیزکرم هب یزکرم شخب :دکاب یمریز حرک هب هکددرگ یم ایسقت ناتس د
  و تازیراهگ ،دی وخهس    ،نهیدرز ،کوهک داهنب ی اه   ناتهس د  و رهین رهک تیزکرم هب رین شخب نریش د و دابآ رصن ،الاب
 نهیئودهک
   نهیا ییاهیفارغج تاصتخم ظاحل زا دراد رارق دزی ناتسا یبرغ بونج رد عبرمرتمولیک 1737 تعسو اب تفت ناتسرهک
      ههعومجم نتهسا هدهک عهقاو یلامهک ض رهع 69 ْ 07 َ  اهت 69 ْ 17 َ و  یقرهک لوط 77 ْ 16 َ ات 97 ْ 06 َ نیب ناتسرهک
         هاهشغابریز ،قرهق ،نهسحمآ ،نازاربناهج ،هدوهت ،ناتهسغاب ،ییانهکآ هدیهسر تبث هب یاتسور 1 لماک الاب هد یا اتسور
      تهیزکرم ههب هوکریهک ناتهس د یا اتهسور زا یکی ناونع هب یسایس تامیسقت رظن زا هک ،هاشیلع خیک ،(یتشهبرتکد)
   یرادناتهسا یزهیر همانرب تنواعم) تس  دزی ناتسا تفت ناتسرهک ،یزکرم شخب عباوت زا هک تس  ناجرزط یاتسور
 ن(6396 ،دزی

 
  الاب هد یاتسور هعومجم تیعقوم هشقن -1 )کش
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 الاب هد ییاتسور هعومجم یرگشدرگ یاه هبذاج -2 )کش

 اه هتفای

 لوا هیضرف نومزآ -

   ههعومجم رد هعهسوت ی  داهصتقا یاه    خاهک یا هقترا و ی  رگهکدرگ هعهسوت یا  یراذگ تسایس نیب :(H1) ققحت ضرف
 درادن دوجو یرادانعم هطبار الاب هد ییاتسور
   ههعومجم رد هعهسوت ی  داهصتقا یاه    خاهک ی اهقترا و ی   رگهکدرگ هعهسوت یاه  یراذگ تسایس نیب (H0) : رفص ضرف
 دراد دوجو یرادانعم هطبار الاب هد ییاتسور
 حیضوت ریز حرک هب هدمآ تسد هب ،یاتن ،تسا هدک هدافتسا رئوکسا یاک یراد ینعم نومزآ زا هیضرف نیا نومزآ یارب
 :دوک یم هداد
  هدافتهسا اهب یی اتهسور هعومجم یرگکدرگ هعسوت و نارمع رد یداصتقا یراذگ تسایس یا   خاک ریثأت یسررب   
  ،شجنهس د  روهم رهیغتم 7  زا ههک د د یم ناشن ناتسرپرس هاگدید زا رئوکسا یاک نومزآ هدافتسا اب رئوکسا یاک نومزآ
 یلک هجیتن سپ ، تهس  دصرد 33 حط ههس رد و (76/6)  یقحت یافلآ زا رتمک (sig) هدهمآ تسد هب یراد ینعم حطهس
   و ایقتهسم لاغتهکا  و دهمآرد  داهجیا رد  یرگهکدرگ  شهقن ندوب گنررپ ثعاب یداصتقا یا  یراذگ تسایس تسا نیا
   ههب یریگوهلج   دوهجوم یاه  لیسناتپ زا یصاصتخا هدافتسا هب مدرم  لاغ شیارگ زا هتسناوتن و تسا هدشن ایقتسمریغ
   شهخب یراذهگ  هیامرهس   هتهسناوتن یداهصتقا یا  یراذگ تسایس هک دنا هدرک مالعا ناتسرپرس رگید یوس زا ندروآ لمع
  هدهک ترابتعا  یصخت صوصخ رد یا هقطنم  یمع فاکک ثعاب و دنک تیوقت هعومجم نیا ار یصوصخ ای یتلود
 نتسا
  هدافتهسا اهب یی اتهسور هعومجم یرگکدرگ هعسوت و نارمع رد یداصتقا یراذگ تسایس یا   خاک ریثأت یسررب   
 ،شجنس دروم ریغتم 7 زا هک د د یم ناشن زین نارگکدرگ هاگدید زا رئوکسا یاک نومزآ هدافتسا اب رئوکسا یاک نومزآ
 هههجیتن رد تههس  دصرد 33 حطهههس رد و (76/6)  یقحت یافلآ زا رتمک (sig) هدهههمآ تههسد هههب یراد یههنعم حطهههس
 نتس  تهباشم یاراد یرامآ ظاحل زا و ناسکی ناتسرپرس تمسق اب زین تمسق نیا رد نومزآ یجورخ
 هدافتهسا اهب یی  اتهسور ههعومجم یرگکدرگ هعسوت و نارمع رد یداصتقا یراذگ تسایس یا   خاک ریثأت یسررب   
  دروهم ر هیغتم 7   زا ههک ده د  یهم ناشن نیلوئسم و ناریدم هاگدید زا رئوکسا یاک نومزآ هدافتسا اب رئوکسا یاک نومزآ



 911 ...و هعسوت رد اه یراذگ تسایس شقن رب یلیلحت

     ناهشن ار یراداهنعم مدهع و تهس  (76/6)  یقحت یافلآ زا رت گرزب (sig) هدهمآ تسد هب یراد ینعم حطهس ،شجنس
 رد  یرگهکدرگ  شهقن ندوب گنررپ ثعاب یداصتقا یا  یراذگ تسایس نیلوئسم و ناریدم هاگدید زا هجیتن رد ند د یم
 زا ی     هصاصتخا هدافتهسا ههب مدرهم  هلاغ شی ارهگ زا هتسناوت و تسا هدک ایقتسمریغ و ایقتسم لاغتکا و دمآرد داجیا
  نهیا رد ار ی هصوصخ ای یتلود شخب یراذگ هیامرس هتسناوت نینچم  و ؛دروآ لمع هب یریگولج دوجوم یا  لیسناتپ
 نتسا هدرب نیب زا ار ترابتعا  یصخت صوصخ رد یا هقطنم  یمع فاکک و دنک تیوقت هعومجم

   هورهگ ههس زا نیاربانب سپ نتسا هدرک دیئات ار اعدا نیا فالخ نارگکدرگ و ناتسرپرس هاگدید هک تسا یلاح رد نیا
  ههعومجم یرگکدرگ هعسوت و نارمع رد یداصتقا یراذگ تسایس اک ریثأت ای یرادانعم مدع رب هورگ ود شسرپ دروم
  نارگهکدرگ ،ناتسرپرس هاگدید زا لوا هیضرف یارب شجنس دروم ریغتم 7 زا هکنیا هب هجوت اب ندنا هتکاد ناعذا ییاتسور
 ضرف هجیتن رد و دوک یم در H0 هیضرف نیاربانب د د یم ناشن ار دصرد %33 حطس ات یرادانعم ریغتم 7 ر  ناریدم و

H1 ههعومجم رد هعهسوت ی  داهصتقا یاه    خاهک یاقترا و یرگکدرگ هعسوت یا  یراذگ تسایس نیب هکنیا رب ینبم   
 نددرگ یم دیئات دراد دوجو یرادانعم هطبار الاب هد ییاتسور

 رئوکسا یاک نومزآ هدافتسا اب الاب هد ییاتسور هعومجم یرگشدرگ هعسوت و نارمع رد یداصتقا یراذگ تسایس یاه صخاش ریثأت یسررب -2 لودج

 ریغتم
 اجح
 هنومن

 یرادانعم یدازآ هجرد رئوکسا یاک
 یراذگریثأت هجیتن
 یفنم تب م

 راوناخ ناتسرپرس

      ههعومجم رد یرگهکدرگ زا ایقتهسمریغ و ایقتهسم لاغتهکا و  دهمآرد داجیا یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور

616 127/72 7 666/6(**) *  

 تهج رد یصوصخ ای یتلود شخب طسوت یراذگ هیامرس بذج یارب یقیوشت یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد یرگکدرگ تیوقت

616 319/30 7 666/6(**) *  

 رد  یاه     تخاهسریز یهفیک و یهمک دوبهب یارب ترابتعا  یصخت تهج رد یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم

616 
076/32 7 666/6(**) *  

 رد  یتهسد  عیانهص و یزرواشک شخب رد ییاتسور یلحم رازاب تیوقت تهج رد ا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم

616 
999/37 7 666/6(**) *  

 نارگکدرگ
      ههعومجم رد یرگهکدرگ زا ایقتهسمریغ و ایقتهسم لاغتهکا و  دهمآرد داجیا یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور

67 667/36 7 666/6(**) *  

 تهج رد یصوصخ ای یتلود شخب طسوت یراذگ هیامرس بذج یارب یقیوشت یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد یرگکدرگ تیوقت

67 660/26 7 666/6(**) *  

 رد  یاه     تخاهسریز یهفیک و یهمک دوبهب یارب ترابتعا  یصخت تهج رد یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم

67 667/06 7 966/6(**) *  

 رد  یتهسد  عیانهص و یزرواشک شخب رد ییاتسور یلحم رازاب تیوقت تهج رد ا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم

67 660/1 7 726/6(**) *  

 نیلوئسم و ناریدم
      ههعومجم رد یرگهکدرگ زا ایقتهسمریغ و ایقتهسم لاغتهکا و  دهمآرد داجیا یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور

66 017/6 7 201/6(ns)  * 

 تهج رد یصوصخ ای یتلود شخب طسوت یراذگ هیامرس بذج یارب یقیوشت یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد یرگکدرگ تیوقت

66 017/6 6 277/6(ns)  * 

 رد  یاه     تخاهسریز یهفیک و یهمک دوبهب یارب ترابتعا  یصخت تهج رد یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم

66 017/6 7 201/6(ns)  * 

 رد  یتهسد  عیانهص و یزرواشک شخب رد ییاتسور یلحم رازاب تیوقت تهج رد ا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم

66 377/6 9 793/6(ns)  * 

 0396 ینادیم یا  هتفای ساسا رب spss رازفا مرن توپ توا ،عبنم      ریغتم یراذگریثأت ای یرادانعم مدع (ns) ریغتم یراذگریثأت ای یرادانعم (**)
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 مود هیضرف نومزآ -

  رد هعهسوت ی هگن رف و یعامتجا یا   خاک یاقترا و یرگکدرگ هعسوت یا  یراذگ تسایس نیب :(H1) ققحت ضرف
 درادن دوجو یرادانعم هطبار الاب هد ییاتسور هعومجم
  رد هعهسوت ی هگن رف و یعامتجا یا   خاک یاقترا و یرگکدرگ هعسوت یا  یراذگ تسایس نیب :(H0)  رفص ضرف
 دراد دوجو یرادانعم هطبار الاب هد ییاتسور هعومجم
 حرک  ههب هدمآ   تهسد ههب ،یاتن ،تسا هدک هدافتسا لقتسم یا هنومن کت t یراد ینعم نومزآ زا هیضرف نیا نومزآ یارب
 :دوک یم هداد حیضوت ریز
  یی  اتهسور ههعومجم یرگکدرگ هعسوت و نارمع رد یگن رف و یعامتجا یراذگ تسایس یا   خاک ریثأت یسررب 
     حطهس ،شجنهس دروهم رهیغتم 7   زا ههک ده د    یهم ناهشن ناتهسرپرس هاگدید زا لقتسم یا هنومن کت t نومزآ هدافتسا اب
 ند د یم ناشن ار دصرد 33 حطس رد ریغتم راهچ ا  یرادانعم
 یی  اتهسور ههعومجم یرگکدرگ هعسوت و نارمع رد یگن رف و یعامتجا یراذگ تسایس یا   خاک ریثأت یسررب 
     حطهس ،شجنهس دروهم رهیغتم 7 زا هک د د یم ناشن زین نارگکدرگ هاگدید زا لقتسم یا هنومن کت t نومزآ هدافتسا اب
 تسا دصرد 33 حطس رد ریغتم راهچ ا  یرادانعم

 یی اتهسور هعومجم یرگکدرگ هعسوت و نارمع رد یگن رف و یعامتجا یراذگ تسایس یا   خاک ریثأت یسررب 
    ،شجنهس دروهم رهیغتم 7 زا هک د د یم ناشن زین نیلوئسم و ناریدم هاگدید زا لقتسم یا هنومن کت t نومزآ هدافتسا اب
 نتسا دصرد 33 حطس رد ریغتم راهچ ا  یرادانعم حطس
  رهیغتم 7    ره  ناریدهم و نارگهکدرگ ،ناتسرپرس هاگدید زا لوا هیضرف یارب شجنس دروم ریغتم 7 زا هکنیا هب هجوت اب
 نی هب   رهب یهنبم H1  ضرهف  ههجیتن رد و دوک یم در H0 هیضرف نیاربانب د د یم ناشن ار دصرد %33 حطس ات یرادانعم
 الاب هد ییاتسور هعومجم رد هعسوت یگن رف و یعامتجا یا   خاک یاقترا و یرگکدرگ هعسوت یا  یراذگ تسایس
 نددرگ یم دیئات ندراد دوجو یرادانعم هطبار

 یرگشدرگ هعسوت و نارمع رد یداصتقا یراذگ تسایس یاه صخاش ریثأت یسررب -3 لودج

 )قتسم یا هنومن کت t نومزآ هدافتسا اب الاب هد ییاتسور هعومجم

 ریغتم
  اهههههجح
 هنومن

 t رادقم
 تواههههههههههفت
 ا  نیگنایم

 یرادانعم
 یراذگریثأت هجیتن
 یفنم تب م

 راوناخ ناتسرپرس

 رد  خشم یرگکدرگ یگن رف /یعامتجا ویتکپسرپ باختنا یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم

616 61 9/29 777/9 666/6(**) *  

  رد هدهید شزومآ و  صختم یورین زا هدافتسا و یریگراک هب یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد یرگکدرگ یعامتجا و یگن رف داعبا یاقترا تهج

616 761/69 777/9 666/6(**) *  

 و ی موهب ی اه وری ن زا هدافتهسا و یمدرم یا  تکراشم  لج یا  تسایس و ا  همانرب
 یرگکدرگ هعسوت یاتسار رد یلحم

616 107/27 770/9 666/6(**) *  

    و بذهج تههج رد دهمآراک و دیفم تاغیلبت و یناسر عالطا یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد نارگکدرگ یراگدنام

616 132/67 736/9 666/6(**) *  

 نارگکدرگ
 رد  خشم یرگکدرگ یگن رف /یعامتجا ویتکپسرپ باختنا یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم

67 690/16 616/9 666/6(**) *  



 111 ...و هعسوت رد اه یراذگ تسایس شقن رب یلیلحت

  رد هدهید شزومآ و  صختم یورین زا هدافتسا و یریگراک هب یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد یرگکدرگ یعامتجا و یگن رف داعبا یاقترا تهج

67 777/76 616/9 666/6(**) *  

 و ی موهب ی اه وری ن زا هدافتهسا و یمدرم یا  تکراشم  لج یا  تسایس و ا  همانرب
 یرگکدرگ هعسوت یاتسار رد یلحم

67 772/96 677/9 666/6(**) *  

    و بذهج تههج رد دهمآراک و دیفم تاغیلبت و یناسر عالطا یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد نارگکدرگ یراگدنام

67 2 73/36 606/9 666/6(**) *  

 نیلوئسم و ناریدم
 رد  خشم یرگکدرگ یگن رف /یعامتجا ویتکپسرپ باختنا یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم

2 777/3 776/9 666/6(**) *  

  رد هدهید شزومآ و  صختم یورین زا هدافتسا و یریگراک هب یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد یرگکدرگ یعامتجا و یگن رف داعبا یاقترا تهج

2 666/7 717/9 766/6(**) *  

 و ی موهب ی اه وری ن زا هدافتهسا و یمدرم یا  تکراشم  لج یا  تسایس و ا  همانرب
 یرگکدرگ هعسوت یاتسار رد یلحم

2 327/7 177/9 766/6(**) *  

    و بذهج تههج رد دهمآراک و دیفم تاغیلبت و یناسر عالطا یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم ییاتسور هعومجم رد نارگکدرگ یراگدنام

2 92/0 627/9 666/6(**) *  

 ریغتم یراذگریثأت ای یرادانعم مدع (ns) ریغتم یراذگریثأت ای یرادانعم (**)
 0396 ینادیم یا  هتفای ساسا رب spss رازفا مرن توپ توا ،عبنم

 موس هیضرف نومزآ -

 نتسین یطیحم تسیز یا  شلاچ ییاتسور هعسوت یا  یراذگ تسایس رد اهم یا  شلاچ زا یکی  :(H1) ققحت ضرف

 نتسا یطیحم تسیز یا  شلاچ ییاتسور هعسوت یا  یراذگ تسایس رد اهم یا  شلاچ زا یکی  :(H0)  رفص ضرف
 حرک  ههب هدمآ  تهسد ه هب ،یاتن ،تسا هدک هدافتسا لقتسم یا هنومن کت t یراد ینعم نومزآ زا هیضرف نیا نومزآ یارب
 :دوک یم هداد حیضوت ریز
 نومزآ هدافتسا اب ییاتسور هعومجم یرگکدرگ هعسوت و نارمع رد یطیحم تسیز یا  شلاچ دوجو یسررب t کهت  
    رد رهیغتم راههچ اه  یرادانعم حطس ،شجنس دروم ریغتم 7 زا هک د د یم ناشن ناتسرپرس هاگدید زا لقتسم یا هنومن
 ند د یم ناشن ار دصرد 33 حطس
 نومزآ هدافتسا اب ییاتسور هعومجم یرگکدرگ هعسوت و نارمع رد یطیحم تسیز یا  شلاچ دوجو یسررب t کهت  
   رهیغتم راههچ ا  یرادانعم حطس ،شجنس دروم ریغتم 7 زا هک د د یم ناشن زین نارگکدرگ هاگدید زا لقتسم یا هنومن
 نتسا دصرد 33 حطس رد

 نوهمزآ هدافتهسا اهب ییاتسور هعومجم یرگکدرگ هعسوت و نارمع رد یطیحم تسیز یا  شلاچ دوجو یسررب    t 
   اه  یراداهنعم حطس ،شجنس دروم ریغتم 7 زا هک د د یم ناشن زین نیلوئسم و ناریدم هاگدید زا لقتسم یا هنومن کت
 نتسا دصرد 33 حطس رد ریغتم راهچ
  و نارگهکدرگ ،ناتسرپرس هاگدید زا لوا هیضرف یارب شجنس دروم ریغتم 7 زا هکنیا ساسا رب و ریز لودج هب هجوت اب
  ضرهف  ههجیتن رد و دوک یم در H0 هیضرف نیاربانب د د یم ناشن ار دصرد %33 حطس ات یرادانعم ریغتم 7 ر  ناریدم

H1 نتهسا یهطیحم  تهسیز یا  شلاچ ییاتسور هعسوت یا  یراذگ تسایس رد اهم یا  شلاچ زا یکی هکنیا رب ینبم   
  یاه       شلاهچ دوهجو یهسررب ههک ده د     یهم ناهشن ههنومن یاه   هورهگ هاگد هی د زا نوهمزآ نیا یجورخ نددرگ یم دیئات
   بوهلطم یاه   یراذهگ تسایس تسابیم و دراد دوجو ییاتسور هعومجم یرگکدرگ هعسوت و نارمع رد یطیحم تسیز
 ندسرب ارجا هلحرم هب و نیودت تالکشم نیا ندرک فرطرب تهج
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 یرگشدرگ هعسوت و نارمع رد یطیحم تسیز یراذگ تسایس یاه صخاش ریثأت یسررب -4 لودج

 )قتسم یا هنومن کت t نومزآ هدافتسا اب الاب هد ییاتسور هعومجم

 ریغتم
 اهههجح
 هنومن

 t رادقم
 تواهههههههفت
 ا  نیگنایم

 یرادانعم
 یراذگریثأت هجیتن
 یفنم تب م

 راوناخ ناتسرپرس

  ههعومجم  ههب  یهسرتسد هکب    هک تهینما و تهیفیک ،تیعهضو یفیک و یمک دوبهب یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم ییاتسور

616 032/79 736/9 666/6(**) *  

 یرگکدرگ تاسیسأت و تاناکما و ییاریذپ و یتامدخ یا  یربراک  سانم عیزوت یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم ییاتسور هعومجم رد

616 671/69 779/9 666/6(**) *  

 یی  اتهسور ههعومجم رد  ییاتهسور هتسجرب یا  یربراک دصرد و هنارس تهج رد یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم

616 691/17 063/7 666/6(**) *  

  نآ عهبت    ههب و زاهجمریغ یا زاهسو  تخاهس و ی هعیبط رظانم  یرخت زا یریگولج یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم ییاتسور هعومجم رد تسیز طیحم  یرخت

616 613/69 733/7 666/6(**) *  

 نارگکدرگ
  ههعومجم  ههب      یهسرتسد هکبهک تهینما و تهیفیک ،تیعهضو یفیک و یمک دوبهب یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم ییاتسور

67 673/26 617/9 666/6(**) *  

 یرگکدرگ تاسیسأت و تاناکما و ییاریذپ و یتامدخ یا  یربراک  سانم عیزوت یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم ییاتسور هعومجم رد

67 766/06 619/9 666/6(**) *  

 یی  اتهسور ههعومجم رد  ییاتهسور هتسجرب یا  یربراک دصرد و هنارس تهج رد یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم

67 677/76 673/7 666/6(**) *  

  نآ عهبت    ههب و زاهجمریغ یا زاهسو  تخاهس و ی هعیبط رظانم  یرخت زا یریگولج یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم ییاتسور هعومجم رد تسیز طیحم  یرخت

67 717/76 603/7 666/6(**) *  

 نیلوئسم و ناریدم
  ههعومجم  ههب      یهسرتسد هکبهک تهینما و تهیفیک ،تیعهضو یفیک و یمک دوبهب یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم ییاتسور

2 999/1 627/9 666/6(**) *  

 یرگکدرگ تاسیسأت و تاناکما و ییاریذپ و یتامدخ یا  یربراک  سانم عیزوت یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم ییاتسور هعومجم رد

2 961/2 717/9 666/6(**) *  

 یی  اتهسور ههعومجم رد  ییاتهسور هتسجرب یا  یربراک دصرد و هنارس تهج رد یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم

2 709/7 697/9 666/6(**) *  

  نآ عهبت    ههب و زاهجمریغ یا زاهسو  تخاهس و ی هعیبط رظانم  یرخت زا یریگولج یا  تسایس و ا  همانرب
 هعلاطم دروم ییاتسور هعومجم رد تسیز طیحم  یرخت

2 707/7 671/9 666/6(**) *  

 ریغتم یراذگریثأت ای یرادانعم مدع (ns) ریغتم یراذگریثأت ای یرادانعم (**)
 0396 ینادیم یا  هتفای ساسا رب spss رازفا مرن توپ توا ،عبنم

 اه هتفای )یلحت
  زا یرایههسب ن دهیآ ی هم     باهسح ههب اهیند رد عیانهص نی رهت عونتم و نیرتگرزب وزج یرگکدرگ هزورما هکنیا هب هجوت اب
  یئاههنب ریز راتخاس هعسوت و یصوصخ شخب دکر ،لاغتکا ،دمآرد یلصا عبنم ناونع هب ار ایوپ تعنص نهیا ا روهشک
  ریذههپ ناهکما یگداهسب دیلوت لاککا رگید هک یقطانم و هعسوت لاح رد یا روشک رد هژیو هب ایند رسارس رد ندنناد یم
          تعنههص هعهسوت ههب ،دهنروآ دوهجو ههب دهنا هتهسنوت اهی و هتکاد دوجو تسیروت بذج یارب مزال تاناکما و هدوهبن
    زارهت و اههتمیق رهییغت ، لاغتهکا ،یلم دمآرد رب ریثأت  یرط زا تعنص نیا نتسا هدک لوذبم یدایز ههجوت یرگهکدرگ
        هههب یتعنههص لهقث و زهکرمت زهکارم زا ار تهیعمج و لوهپ و د د یم رارق ریثأت تحت ار روشک داصتقا ،یلم یناگرزاب
    روهط ههب ههعماج حوطس مامت رد یداصتقا عفانم و لوپ ات ددرگ یم  بس و دناشک یم یعیبط یاهقن و ا اتهسور یوهس
 .دوک هدنکارپ ناسکی



 711 ...و هعسوت رد اه یراذگ تسایس شقن رب یلیلحت

    نهیا ایقتهسمریغ و ایقتهسم ری ثأهت ،یرگکدرگ تعنص زراب یا  یگژیو زا یکی د د یم ناشن لوا هیضرف نومزآ ،یاتن
   رد یبهسانم یراذهگ  تهسایس الاب هد ییاتسور هعومجم رد هنومن یا  هورگ هاگدید زا هک تهسا یهیازلاغتکا رب تعنص
  اهب    تهسا یلاهح رد نهی    ا تهسا هتهکادن دوهجو ایقتهسم ریغ تروصب هچ و ایقتسم تروصب هچ ییاز لاغتکا تهج
       ،ییاتههسور یزرواشههک لوههفا و ییاتههسور یاهه راوناخ دههمآرد ش اک ،ییاتسور یاهترجاهم نوزفازور شرتسگ
  زا یهکی ،          ییاتهسور یحاوهن رد ،یزرواهشک یارهب لهمکم لاهح نیهع رد و نیزگیاهج یتیلاهعف ههب نوزفازور یزاهین
  دهکاب      یهم یرگهکدرگ  هیرط زا دهیدج یلغهک یا  تصرف داجیا هب کمک ،یراکیب اب ییورایور یاه ار نیرت یساسا
   رهگید ندهکاب    یهم یناهگرزاب تامدهخ شخب ریز نیرتازلاغتکا تیاهن رد و نیرترثوم ،نیرتآراک ،نیرت هدمع هک یتیلاعف
      یاهههههغاهههب و الههههیو  هههلاق رد اتهسور یاهضف زا یصاصتخا هدافتسا هب مدرم  لاغ شیارگ یسررب دروم ریغتم
  ههمانرب هنوگچی  هک دنا هدرک هراکا و دنا هدومن کرد ار ریغتم نیا تیم ا یبوخ هب هنومن یا  هورگ هک تسا یصوصخ
   شهخب رد یهسررب دروم ریغتم رگید نتسا هتفرگن تروص لاحب ات یصوصخ یا اضف نیا زا هدافتسا یارب یتسایس و
  یاه   ههتفای    هبط ههک تسا الاب هد ییاتسور هقطنم رد یصوصخ ای یتلود شخب طسوت یراذگ هیامرس ریغتم یداصتقا
 تسا هدیدرگن نیودت هقطنم نی رد صوصخ نیا رد  خشم تسایس هنوگچی  نونکات هدافتسا دروم نومزآ و  یقحت
     ناهکرا زا یهکی یرگهکدرگ  طاهنم رد یصوصخ و یتلود یا  شخب یراذگ هیامرس زا هدافتسا هک تسا یلاح رد نیا
 زا یرگکدرگ  طانم رد هدک نییعت فاد ا هب یبایتسد نتسا  طانم نیا رادیاپ تیقفوم و یداصتقا هعسوت و دکر اهم
  رد یزرا یا دهمآرد  سک و دلوم لاغتکا داجیا ،یداصتقا هعسوت و دکر ،راذگ هیامرس و رگکدرگ بذج دکر هلمج
    یرگهکدرگ شهخب رد یهتلود و یصوصخ شخب یراذگ هیامرس شیازفا  یترت نیدب ندکاب یم ریذپ ناکما  طانم نیا
    شهخب زا تهیامح روهظنم   ههب یناتهسا و یلم تالیهست و تارابتعا  یصخت زا ناتسا اهس شیازفا  یرط زا دناوت یم
   نیرفآراهک هدزاهب دوز و کچوک یداصتقا یاه اگنب  لاق رد یرگکدرگ تاسیسأت لیمکت و داجیا دنور رد یصوصخ
      نهیا ههب هیامرهس  هیرزت و یرگهکدرگ تاسیسأت داجیا رد یصوصخ شخب تکراشم شیازفا هب رجنم هک یتارابتعا زا
  تاراهبتعا نی مأهت  یرگهکدرگ فد  یا اتسور یا  تسایس زا یکی هک تسا یلاح رد نیا ؛دریگ تروص ،دکاب شخب
    یهصخت دوهبمک  هزورهما   ههک ؛تهسا هدوب هقطنم رد یرگکدرگ یا  تخاسریز ثادحا و تالیهست داجیا یارب مزال
 دکاب یم هعلاطم دروم ییاتسور هعومجم رد یرگکدرگ هعسوت و هزوح رد شلاچ نیرت اهم ،رابتعا

 دروم هقطنم رد یعامتجا و یگن رف یا  یراذگ تسایس هک د د یم ناشن هنومن یا  هورگ هاگدید زا مود هیضرف نومزآ
 یرگکدرگ نارمع و هعسوت تهج رد ار  خشم یگن رف /یعامتجا ویتکپسرپ تسا هتسناوتن و تس  فیعض هعلاطم
 و دوجوم تیعضو دوبهب تهج رد  خشم یگن رف /یعامتجا یا  تسایس دوجو مدع دروم رد دیامن ارجا و نیودت
 ی   ارهب  خهشم لدهم و ی    ژتارتهسا نتهکادن ،فعهض نیرهت گرزب ،هعلاطم دروم هقطنم رد یرگکدرگ تیعضو یاقترا
  صوهصخ رد ن تهسا هد هیدرگ نایب یبوخ هب نارگکدرگ هاگدید زا عوضوم نیا هک تسا صوصخ نیا رد یزیر همانرب
    نارهمع و هعهسوت یاه    تهسایس شرتهسگ رد اهم رایسب عناوم زا یکی هک دنا هدرک نایب هنومن یا  هورگ زین مود ریغتم
  ،اه   تخاهسریز ن هیا زا یکی هک تسا  سانم یا رتسب و ا  تخاسریز دوجو مدع ،هعلاطم دروم هقطنم رد یرگکدرگ
 لکک هب شزومآ رما هب رگا هک تسا یلاح رد نیا نتسا یرگکدرگ رد هدید شزومآ و  صختم یناسنا یورین دوجو
 زا  ههنیهب هدافتسا و  سانم یا  یراذگ هیامرس ،حیحص یزیر همانرب هب رجنم رما نیا ،دوک هتخادرپ یا هفرح و یصصخت
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 و ی  تنهس گهن رف   یهنعی یهگن رف و یعامتجا تمسق زا موس ریغتم صوصخ رد ندک د اوخ تعنص نیا یا  لیسناتپ
       دوهجو رهیغتم نهیا صوهصخ رد یهصخشم تهسایس هنوگ  ی  هک دنا هدرک نایب هنومن یا  هورگ زین یموب مدرم یلحم
    تهسا یرگهکدرگ هزوهح رد دزی ناتسا یرگکدرگ یاتسور نیرت حرطم الاب هد ییاتسور هعومجم هک ییاجنآ زا ندرادن
  رد اه   ههمانرب و  اه   تهسایس یارجا و عضو یارب نتسا هدک عقاو هوکریک هوک هنماد تمسق رد تفت ناتسرهک رد هک
 ی هلحم و ی  تنهس گهن رف   یهنعی تاداهقتعا و ا  شزرا تسیاب یم یرگکدرگ نارمع و ةعسوت ن دومن نیزگیاج یاتسار
   ماهجنا یریگمهشچ مادقا زین صوصخ نیا رد هدک ماجنا یا  یسررب  بط هک دوک ظاحل ا  تسایس رد زین یموب مدرم
    زهین تاهغیلبت و یناهسر   عالهطا رد فعهض ینعی یگن رف و یعامتجا تمسق زا مراهچ ریغتم صوصخ رد نتسا هدشن
    ههچرگا تهسا هدوهب فیعض زین ریغتم نیا صوصخ رد یراذگ تسایس هک دنا هدرک نایب 7 لودج  بط هنومن یا  هورگ
  ههک تسا یتروص رد نیا تسا هدشن عقاو دیفم دندوبن هتسویپ لیلد هب اما تسا هتفرگ لکک صوصخ نیا رد یتامادقا
  یاه   یدهنمناوت دوجواب درک بذهج ار نارگهکدرگ نآ ةلیهسو هب ناوت یم هک تسا یلیاسو نیرترثؤم زا یکی تاغیلبت
    تخانهک دهبای تهسد یا    هتهسیاک هاهگیاج ههب تسا هتسناوتن نونکات هنافسأتم ،یرگکدرگ ةنیمز رد ییاتسور هعومجم
  یاه  هبذاج ،یتسد عیانص ،یرن  ،یخیراهت ،یهگن رف یا  هبذاج دوجو زا انکآ ان نارگکدرگ هژیو هب نارگکدرگ یفاکان
 ندراد یمهم شقن الاب هد ییاتسور هعومجم هب ا  نآ ترفاسهم نازهیم ندوب نییاپ رد رگید یا  هبذاج عاونا و یعیبط
  و نارهمع رد  یهطیحم تسیز یا  شلاچ دوجو یسررب هک د د یم ناشن هنومن یا  هورگ هاگدید زا موس هیضرف نومزآ
      نهیا ندرهک فرهطرب تههج بوهلطم یا  یراذگ تسایس تسابیم و دراد دوجو ییاتسور هعومجم یرگکدرگ هعسوت
   نارهمع و هعهسوت رد یمهم شهقن یسرتسد هکبک تینما و تیفیک ،تیعضو ندسرب ارجا هلحرم هب و نیودت تالکشم
  دهنیارف رد ید اهیز یراتخاهس یا انگنت ،دنراد لقنو لمح اتهسیس هب یرتمک یهسرتسد هک یقطانم رد و دراد ییاتسور
 رد  اهه ار  نیرهت    اههم زا یهکی لهقنو  لهمح هب یسرتسد نیمأت و یراذگ تسایس اتسار نیا رد ،دیآ یم دوجو هب هعسوت
  ههنومن ی اه   هورهگ   هاگدهید زا ههک د د یم ناشن  یقحت یا  هتفای ندکاب یم ییاتهسور رادیاپ هعهسوت فاد ا هب ندیسر
 رد  لهقنو   لهمح اتهسیس   ندرادهن لیهصعت مایا رد صوصخم ار یبسانم ییاراک ییاتسور هعومجم رد لقنو لمح اتسیس
 و  لرهتنک و یتاسیسأت یاهمسیناکم و یرادهگن تاناکما و هنایاپ ،هیلقن لیاههسو ،اه ار هکبک لماک ییاتسور هعومجم
     ذاهختا یلوهصا تروهص ههب تیعضو نیا دوبهب یارب یصخشم تسایس نونک ات هک دراد رارق  سانمان تیعضو رد ننن
  تاهسی سات و تاهناکما     تهسا ههتفرگ رارهق یهسررب دروم یطیحم تسیز تمسق رد هک یرصنع نیمود نتسا هدیدرگن
      بذهج تردهق زا ههعلاطم دروهم یاتهسور یرگکدرگ یا  هبذاج هک د د یم ناشن تابساحم هجیتن نتسا یرگکدرگ
  اتهسور ی اه  تخاس ریز و تاسیسات یلو دنتس  رادروخرب اتسور هعسوت تهج هقطنم یرگکدرگ هعسوت یارب ییالاب
  ههب یههسرتسد ،دننام یتالیهههست زا نارگکدرگ و ا راوناخ هلصاف دنتسین یرگکدرگ هعسوت یارب یبسانم تیعضو رد
   تعنهص هعهسوت   ههک ییاهجنآ زا دوک یم یفاضا یا  هنیز  لیمحت ثعاب نننو و یتههکادهب زکارم ،یکزومآ زکارم ،بآ
   ههک نازهیر همانرب و یسایس لماوع ،یلحم عماوج طسوت دیدج یژتارتسا کی ناونع هب ییاتسور یحاون رد یرگکدرگ
    هتهکاد یحاوهن نهیا  هعهسوت رد یا   هدهمع شقن دناوت یم ،دنیآ یم رامک هب ییاتسور  طانم حالصا اهم لماوع ناونع هب
 و ت اهناکما ی  زاهس ا ارهف و نی مأهت   ههب تبهسن   هسانم  یاه   یراذهگ  تهسایس و ا  یزیر همانرب اب هک تسا مزال دکاب
  یربراهههک  یهطیحم     تهسیز تمهسق رد رهصنع نیموهس  ندوهک مادقا ناتسا رد ا اتسور نیا رد  سانم یا  تخاسریز



 311 ...و هعسوت رد اه یراذگ تسایس شقن رب یلیلحت

 هب ییاتسور یا  یربراک یفیک و یمک حوطس لیلحت هک نیا هب رظن تسا گنیکراپ هنارس و حطس ًااصوصخ و یههضارا
    عهفر تههج یهقطنم ی اه   لهح   هار ههب یبایتهسد و  نینکاهس یا زاین ساسارب ،ا  یربراک هنیهب عیزوت و رارقتسا روظنم
  ،دوهجوم  یاه  ی ربراهک   زا یهخرب هنارهس  ههک  ده د ی هم ناشن ا  یسررب و تابساحم نددرگ یم ذاختا ،دوجوم تالکشم
  یاههیربراک زا یخرب ییاضف - یناکم رارقتسا و دکاب یمن الاب هد ییاتسور هعومجم تیعمج یساسا یا زاین اب  سانتم
   الاهب هد ییاتهسور هعومجم حطس رد ا  یربراک نیا نیرت اهم زا هک تسین ا زاین هدننک نیمأت و هدوب  سانمان رهک نیا
 ی   دناماهس مدهع   رهیغتم ،یهطیحم تسیز تمسق رد یسررب دروم رصنع مراهچ نتسا گنیکراپ حوطس و حطس دوبمک
   دهنیارف رد اتهسو        ر تهسیز طیهحم ههب ههجوت ییاهجنآ زا تهسا الاهب هد ییاتهسور هعومجم حطس رد ا  هلابز تیعضو
  تهسیز      طیهحم ههک تهسا یهیدهب نتهسا یرورض ییاتسور تیریدم ماظن هعومجم یارب ییاتسور هعسوت یزیر همانرب
  نتهسا یا  ههقطنم  و یهلم ی اه   ههمانرب   یهحارط رد هژهیو هجوت دنمزاین هک تسا یساسا لئاسم زا یکی ا اتسور هصرع
    و دهماج و دهئاز داوهم هوبنا دیلوت هزورما یلو نتسا هدنیآ و لاح لسن یلصا فیاظو زا یکی تسیز طیحم زا تظافح
  ا اتهسور   دارهفا تهکادهب و تمالس نداتفا رطخ هب فرصم یوگلا رییغت و تیعمج شیازفا زا یکان ییاتسور دنامسپ
     عهفد و یلوهصا یروآ عهمج مدهع ا اتسور تسیز طیحم تمالس هدننک دیدهت لماوع نیرت اهم زا یکی دوک یم رجنم
   رد هدهک اه ر ی اه   ههلابز   ندوهب زاهبور و یشک سنف مدع لیلد هب نتساتسور رد هدک دیلوت یا دنامسپ یتکادهب ریغ
     هدهنکارپ فارهطا یزرواهشک یهضارا رد  اه   ههلابز ،یروت و شکور نودب هلابز لمح یا وردوخ روبع نینچم  ،لحم
   یهگتف  تروهصب ا  هلابز و دنکاب یم دنامسپ هزیناکم یروآ عمج اتسیس دقاف هعومجم یا اتسور مامت ًاابیرقت ندنا هدک
  زا جراهخ هب یتسد تروصب ای و نوغرف ریظن یلیاسو اب  لغا ای و دکاب یم یروآ عمج نارای د ینواعت تکرک طسوت
 ندنوک یم لمح اتسور
 تاداهنشیپ و یریگهجیتن
 ی لاهخ نی هنچم  و د هیدج ینیشنرهک زا یکان تالکشم شیازفا و ام روشک یا رهک دح زا شیب شرتسگ هب هجوت اب
  و لئاهسم ن هی  ا زا اهت دوهک هدی هشیدنا یا  هراهچ دیاب ا رهک هب ا  هاگتنوکس نیا تیعمج ندک ریزارس و ا اتسور ندک
 هلی هسو دمآرد داجیا و ییاز لاغتکا اب دناوت یم رادیاپ ییاتسور یرگکدرگ تفگ ناوت یم ور نیا زا دوک هتساک تالکشم
    ههب اهنب هزورهما ندکاب ا رهک یوس هب ا اتسور تیعمج ندک ریزارس زا یریگولج و ییاتسور رادیاپ هعسوت رد یمهم
 رد ی هملع و   هی قد یزهیر  ههمانرب دنمزاین ،یرگکدرگ رما رد فلتخم و ددعتم لماوع ندوب لیخد هژیو هب فلتخم لیالد
 ن هیا ه  عهسوت تاههج نییعت رد یساسا شقن دناوت یم هبناج هم  دنیارف ناونع هب یزیر همانرب یترابع هب تس  هنیمز نیا
 دههیاب یرگههکدرگ هعههسوت و رگههکدرگ بذههج و تههیلاعف نههیا هعههسوت یارههب ور نههیا زا ندههیآ رامههک هههب اهه  تههیلاعف
    ههقطنم ره  یهطیحم تسیز و یگن رف و یعامتجا ،یداصتقا طیارک اب  بطنم الاب درکلمع اب و اراک یا  یراذگ تسایس
  حطهس رد    نارهمع و هعهسوت رد اه   یراذهگ   تهسایس شهقن یسررب ش وژپ نیا فد  هک ییاجنآ زا ندریگ رارق رظندم
 ،  هیقحت و  ددرهگ  یهحارط  یهشیامیپ و یرظن تاعلاطم هب یشخبرابتعا تهج رد هیضرف هس دوب هعلاطم دروم یاتسور
  یهت  یاه  نومزآ اب شزادرپ و همان شسرپ زا هدافتسا اب تاعالطا یروآ عمج زا لصاح ،یاتن هک درک یط ار دوخ دنیآرف
  ،یداهصتقا یا  یراذگ تسایس ناریدم و نارگکدرگ ،نانکاس هاگدید زا هک داد ناشن رئوکسا یاک و یا هنومن کت تست
  رد نهیا    دهکاب هتهکاد الاهب هد ییاتسور هعومجم نارمع و هعسوت رد یگنررپ شقن دناوت یم یطیحم تسیز و یعامتجا



 1396 ناتسمز ،لوا هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 111

 لصاح ،یاتن هب هجوت اب  قحم هجیتن رد دسر یم رظن هب فیعض ا  یراذگ تسایس نیا دوجوم عضو رد هک تسا یلاح
  یارهجا یارب ار یتاداهنشیپ ، هبحاصم و تاد اشم نتفرگ رظن رد اب و همانشسرپ تالاؤس یسررب و ا  هیضرف نومزآ زا
 ؛تسا هدرک حرطم ا  نآ تارثا ندوب رت هدنزاس و ا اتسور حطس رد نارمع و هعسوت رد یرگکدرگ یا  تسایس رتدیفم
 یداصتقا یاه تسایس و اه همانرب
 اهب ننن      و یرگهکدرگ نارهمع و هعهسوت یداهصتقا یاه   یزهیر   ههمانرب ،اه   یراذهگ   تهسایس ساهسا و لوصا قابطنا  
 الاب هد ییاتسور هعومجم سپس و تفت ناتسرهک ،دزی ناتسا حطس رد یتمواقم داصتقا یا  تسایس

 یاه   هاگتهسد یگن ام  و تراظن رایتخا ظیفت و دزی ناتسا حطس رد ا درب ار و ا  یراذگ تسایس رد زکرمت داجیا  
       داههن اهی نامزاهس کهی ههب الاهب هد ییاتسور هعومجم یرگکدرگ تعنص روما رب ییاتسور یرگکدرگ هزوح اب طبترم
 یگن رف ثاریم لک هرادا نوچم  لقتسم

 یاهقترا تههج رد یناتهسا ناریدهم طهسوت یفاک تلوهس هب مزال یا زوجم رودص و یقیوشت یا  تسایس لامعا      
 الاب هد ییاتسور هعومجم رد یرگکدرگ یداصتقا ثحابم رد یصوصخ شخب روضح

 اههس   شیازهفا اهب  رهظن  دروهم  یا اتهسور  یاه  هعومجم رد یرگکدرگ یداصتقا یا  تخاسریز نارمع و هعسوت  
 هچراپکی تیریدم اب یلم و یناتسا تارابتعا  یصخت

 یرگهکدرگ  شیازهفا یار  هب اه      نآ دادرارهق فرهط نارواهشم اهی یلوتم ا  هاگتسد طسوت یدربراک یا  همانرب نیدت  
 هقطنم نیا یارب یناهج یا رازاب زا  سانم اهس هب یبایتسد و هعلاطم دروم هقطنم و دزی ناتسا رد ییاتسور

 دارهفا و یلوهتم یاه      هاگتهسد روهضح اهب ناتهسرهک و  ناتهسا حطس رد ییاتسور یرگکدرگ یا  هورگراک لیکشت    
  و راهبکی  هاهم هس ر  تروص هب فیاظو رد یگن ام  و یغالبا یا  همانرب و ا  تسایس ندک ییارجا تهج  صختم
 الاب هد ییاتسور هعومجم رد یطیحم تاسلج لیکشت

 و نارگهکدرگ  تواهفتم  یا رهشق  یارهب  لاهس لوصف رد نازرا یا رفس ماجنا روظنم هب تلود تادیهمت و تیامح  
 رظن دروم یا اتسور رد هدک ییاسانک نازرا و  سانم ییاتسور یرگکدرگ یا  پمک داجیا
 یگنهرف و یعامتجا یاه تسایس و اه همانرب
 الاهب هد ییاتسور یا  هعومجم رد تامدخ دوبهب یارب ناجرزط -تفت -دزی یتامدخ یبتارم هلسلس ماظن زا هدافتسا  
 تالحم نورد هب ماظن نیا شرتسگ و هعسوت و

 یرواهنف  رتاهفد  یزادهنا هار  روهظنم  ههب مزال یا  تخاسریز هعسوت و نارگکدرگ بذج یارب تاطابترا زا یریگ هرهب  
 نارگکدرگ هب تامدخ هئارا فد  اب الاب هد یرگکدرگ یا اتسور هعومجم رد تاعالطا و تاطابترا

 هعهسوت تههج رد  نیرفآراهک و  ناهینب  شهناد یقوقح و یقیقح یا  تکرک زا تیامح یارب  سانم یریبادت ذاختا   
 هعلاطم دروم یرگکدرگ فد  ییاتسور هقطنم رد گن رف و یعامتجا یا   خاک

 هد ییاتهسور  ههعومجم رد ننن و یرادا -ینامرد -یتکادهب تاناکما صوصخ رد یفیک و یمک یا   خاک یاقترا  
 یرگکدرگ شخب نارمع و هعسوت فد  اب  سانم درکلمع عاعک اب نا هعبات یا اتسور و الاب
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 رد  یدرگناههج و یدرگ ناریا نامزاس طسوت رثؤم مادقا یارب یریوصت ای روصم تروص هب یهیجوت ا  شرازگ هیهت 
 هقطنم نیا یفرعم رد امیس و ادص نامزاس و یا  سناژآ یفیک و یمک یاقترا صوصخ

 یهلم  حطهس رد  یهصصخت  یاه   هورهگ   هیرط زا   یرگهکدرگ یهگن رف و یعامتجا یا   خاک یاقترا و تیوقت  
 هعلاطم دروم هقطنم مدرم یموب گن رف اب گن ام 

 تامدهخ  یارهب  راهک  ههب  هداهمآ و  یموهب  یناهسنا یورین روضح و تکراشم و یراکم  زا هدافتسا یا  هنیمز داجیا  
 اسیروت تعنص دوبهب یارب هقطنم مدرم یرگکدرگ
 یطیحم تسیز یاه تسایس و اه همانرب

 اب) نآ یرگکدرگ یا   خاک یاقترا و الاب هد ییاتسور هعومجم یطیحم تسیز تیعضو زادنا اشچ دنس نیودت 
 ناتسا حطس رد نیمزرس شیامآ فاد ا اب  سانتم (هوقلاب یا  لیسناتپ هب هجوت

 و الاهب هد ییاتهسور ههعومجم و تهفت ناتهسرهک حطس رد یطیحم تسیز و یکیژولوکا یا  یراذگ تسایس هیهت      
 هعومجم یرگکدرگ تیلباق و لیسناتپ تیوقت تهج رد نآ یارجا تهج هیامرس صاصتخا

 حطهس رد  تهسیز  طیهحم  اهب  گهن ام  یدیلوت یا  حرط زا تیامح روظنم هب نیمز یراذگاو دنور و دنیآرف دوبهب  
  سانم یا  قوشم لامعا و الاب هد هعومجم یا اتسور

 روهظنم  ههب  یلاهم و یقیوشت یا  تیامح و طیحم تسیز  سانم یتماقا زکارم و (یدرگ موب) هناکاک و هناخ داجیا  
 هعلاطم دروم یا اتسور حطس رد یراگدنام

 یهطیحم تسیز یا   خاک ییاسانک هب نداد تیولوا رب دیکأت اب تفت ناتسرهک یطیحم تسیز بوصم دنس هیهت  
 الاب هد ییاتسور هعومجم صوصخب یرگکدرگ ییاتسور یا  هعومجم یکیژولوکا و

 یاه        حرهط و ههیهت الاهب هد ییاتهسو ههعومجم رد تهسیز طیحم تظافح نامزاس تیریدم تحت  طانم ییاسانک  
 ا اتسور طیحم رد یجراخ و لخاد نارگکدرگ روضح نتفرگ رظن رد اب اهنآرب یتظافح

 یرگهکدرگ ههعومجم رد دوجوم یا اتسور یرگکدرگ یا  هبذاج ریاس نداد دنویپ یارب یتکراشم درکیور ذاختا   
          زا یرتهشیب دادهعت بذهج و نارگهکدرگ یراگدهنام ناهمز شیازهفا ههجیتن رد و نآ یهطیحم  تهسیز طیارک اب الاب هد
 رترود لصاوف زا و نارگکدرگ
 و ههیهت و ههقطنم رد دوهجوم یهطیحم تسیز یا  تیدودحم و ا  تیساسح ،ا  تیباذج ،تیلباق یفرعم و یسررب     
 هقطنم رد نارککدرگ روضح یارب یلامجا یبایزرا شرازگ هئارا

 عبانم
 رد یرگکدرگ هاگیاج یملع رانیمس ،یرگکدرگ یراذگ تسایس رد لالح گن رف ینابم و تیونعم ،(7396) ردیحمالغ ،یمالس یاب ای اربا

 نگن رف و الع هاگشناد ،ناریا یرگکدرگ یملع نمجنا ،نارهت ،یتمواقم داصتقا

 نی هلوا ،یی اتهسور ی    رگهکدرگ هعهسوت رد نآ شهقن و تهلود یا  تسایس ،(9396) نایفیرک نامحر و ینامیلس اضریلع ؛لوسر ،هدازدمحا
 نشیکران هسسوم ،نارهت ،هعسوت و یزرواشک یلم سنارفنک

  ،(تاوهس ی هلیلحت ی   وهگلا زا هدافتهسا اهب) نالیگ ییاتسور ثاریم هزوم یرگکدرگ هعسوت یدرب ار یزیر همانرب ،(7396) ورسخ ،روپدمحا
 ی مالهسا  تاهقی   قحت و تاهعلاطم زهکرم ،اهق ،نار هیا یعامتجا تاعلاطم و یناسنا مولع هزوح رد نیون یا  ش وژپ یلم شیام  نیمود
 نیوضترم تمکح شورس
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96) یرون نارماک و اضریلع ،یقالشق ییاضر   موهلع ی  هلم سنارهفنک نی   هلوا ،هنحهص ناتهسرهک یی اتهسور هعسوت رد یرگکدرگ شقن ،(73
 نینامرآ طیحم شیدنا تسیز نایماح هسسوم ،لیبدرا ،ایفارغج

      تارهیغت و یهیارگ یهلحم ییاتهسور یرگهکدرگ هعسوت ،(6396) نیما دمحم یناسارخ و یدهم ییوبسل هداز ناضمر ،اضردمحم یناوضر
 ننارهت نلوا پاچ ،هماکهم تاراشتنا ،همجرت ،یگن رف

 یزرواشک مولع هعسوت ریسم رد یرسارس هرگنک نیمود ،ییاتسور هعسوت رد یرگکدرگ شقن ،(7396) روپ یورسخ نمهب و رجا  ،یرئاز
 نناتسلگ ناتسا نایگن رف هاگشناد ،سراپ رتسگوراب یسدنهم تکرک ش وژپ و شزومآ هورگ ،ناگرگ ،یعیبط عبانم و

 نی موهس ،یی اتهسور راد هی  اپ هعهسوت رد نآ شهقن و ی  رگهکدرگ تعنهص ل هیلحت ،(7396) یریما اضریلع و یحتف هیقر ؛یلع ،یعیفک یتکد
 ،ی    ورهت و هعهسوت نهمجنا ،نارههت ،ناریا یزاسرهک و یرامعم یزیر همانرب و ایفارغج مولع رد نیون یا   فا یش وژپ یملع سنارفنک
 ننیداینب نونف و مولع

  سنارهفنک نی موهس ،یی   اتهسور  طاهنم هعهسوت رد ی رگهکدرگ ی هگن رف و ی عاهمتجا ،ی داهصتقا تارثا یبایزرا ،(7396) همیهف یبن هجاوخ
 نلامک دورط یتعنص یش وژپ تکرک ،رسلباب ،زبس داصتقا یللملا نیب

 یی اتهسور راد هی اپ هعهسوت رد ی  رگهکدرگ تعنهص یتخانک هعماج دعب یسررب ،(7396) شخبناهج لیعامسا و اضردمحم ،یبسامهط لیلخ
   موهلع هزوهح رد نیون یا  ش وژپ یللملا نیب سنارفنک نیلوا ،ناگدرل ناتسرهک یرگکدرگ یریاشع  طانم و ا اتسور :یدروم هعلاطم
 نسنارفنک یمئاد هناخریبد ،اق ،ناریا یعامتجا تاعلاطم و یسانشناور و یتیبرت

 یاتسور یدروم هعلاطم) ییاتسور هعسوت رد نآ شقنو ییاتسور یرگکدرگ ،(7396) هداز لوسر ربکا و یدایص هدنخرف ؛نینبلا ما ،یناملس
 نیمزراوخ یروانف و مولع یلاع هسسوم ،زاریک ،ییایفارغج مولع یللملا نیب سنارفنک نیلوا ،(باراد ناتسرهک ناگنزیال

 ننارهت ،فیرک تاراشتنا ،یداصتقا -یعامتجا تاقیقحت رد ا  هداد لیلحت و شزادرپ ،(7196) لیلخ یرتنالک

 نی هلوا ،ی رگهکدرگ ی لحاهس ی ا اتهسور یی  اتهسور نارهمع و هعسوت شقن ،(7396) ی وکالیلروپ هتفکآ هدیپس و یبحاص همغن ؛ایرم ،ازاگ
 نینامرآ طیحم شیدنا تسیز نایماح هسسوم ،لیبدرا ،ایفارغج مولع یلم سنارفنک

  اتهسور :ی  دروهم ههنومن) یی اتهسور ی اه   هاگتنوکهس یداصتقا هعسوت رد ییاتسور یرگکدرگ تارثا ،(7396) یریما اسیرپ و نیسح ،یلاع
   نهمجنا ،نارههت ،ناریا یزاسرهک و یرامعم یزیر همانرب و ایفارغج مولع رد نیون یا   فا یش وژپ یملع سنارفنک نیموس ،(ناکوایس
 ننیداینب نونف و مولع ،یورت و هعسوت

  موهلع یللملا نیب سنارفنک نیلوا ،یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت رد نآ شقن و ییاتسور یرگکدرگ ،(7396) هدیرف ،نیدلاالع
 نیمزراوخ مولع یلاع هسسوم ،زاریک ،ییایفارغج

 و یللملا نیب سنارفنک نیلوا ،ییاتسور رادیاپ هعسوت رد نآ شقن و یرگکدرگ ،(7396) یراختفا هزئاف هدیس و دیجم دیس ،یناریمک یدیفم
 نرهک زارهم یزاسرهک ،یرامعم یللملا نیب هسسوم ،دهشم ،رادیاپ یرهک رظنم و یرامعم یلم سنارفنک نیموس

        یهلم شیاهم  نیهلوا ،نآ  هفوم یارهجا عهناوم و یرگهکدرگ رادیاپ یراذگ تسایس ترورض ،(7396) اراس نایفانم و تاداس اراس نایکم
 ننادم  ،حتفم دیهک هدکشناد ،ایفارغج و یدرگ تعیبط ،یرگکدرگ تیریدم

 ننارهت هاگشناد تاراشتنا ،مود پاچ ،یرامآ هتفرشیپ یا  شور ،(2196) ایرک رفروصنم

 ننارهت ،ون باتک تاراشتنا ،SPSS رازفا مرن زا هداتسا اب یرامآ یا  لیلحت ،(0196) روصنم ینمؤم
 یداصتقا هعسوت رد یرگکدرگ شقن یبایزرا (7396) ،هداز یدمحا ایرم و یناراس هللا  یبح ؛مدقم یتسود نیسح ؛هبوبحم ،مدقم یرذخن

  موهلع رد نی وهن ی اه    هفا ی هش وژپ ی هملع سنارفنک نیموس ،(ناتسیس تکد ،ون هعلق یاتسور :یدروم هعلاطم) ییاتسور یعامتجا و
 ننیداینب نونف و مولع ،یورت و هعسوت نمجنا ،نارهت ،ناریا یزاسرهک و یرامعم یزیر همانرب و ایفارغج
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