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 زا سپ ناریا یا هقطنم هعسوت ماظن ینوگرگد رد تلود شقن لیلحت و یسررب
 (اهناتسا یدنب هبتر تهج TOPSIS کینکت زا یریگ هرهب اب) ش.ه 01 ههد

 گنل یقوثو زورهش
  ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یعامتجا و یناسنا مولع هدكشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد هتخومآ شناد

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد

 1رورس میحر
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ داتسا

 رایویز هناورپ
  ناریا نارهت ،یمالسادازآ هاگشناد ،یررهش (هر) ینیمخ ماما راگدای دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ رایشناد

 90/12/1391:شریذپ خیرات 12/11/391:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یایوگ قیقحت قباوس .دندرگ یم بوسحم یا هقطنم هعسوت یلصا لماوع زا یراذگ نوناق و تردق عجرم نیرت یلاع ناونع هب اه تلود
 بالقنا زا سپ یاه تلود و ماع تروص هب تلود شقن و وس کی زا قیقحت یلصا هلاسم ناونع هب روشك یا هقطنم ماظن لداعت مدع
 – یفیصوت هلاقم نیا قیقحت شور .تسا تیمها زئاح رگید یوس زا یلصا ریغتم ناونع هب یا هقطنم هعسوت رد صاخ تروص هب
 رد تلود یاهراكوزاس و تیهام نییبت هب وس کی زا هلاقم نیا رد .تسا یدانسا تروصب تاعالطا یروآدرگ شور .تسا یلیلحت
 لدم زا هدافتسا اب یعامتجا و ییانبریز – یداصتقا صخاش 42 اب رگید یوس زا و هدش هتخادرپ بالقنا زا سپ روشك یا هقطنم هعسوت
 ظفح اب دهد یم ناشن جیاتن .دش مادقا ش.ه 10 و 11 یاه ههد رد روشك یاه ناتسا یدنب هبتر هب نوناش یپورتنآ شور و سیسپات
 لیدعت هدش ذاختا همانرب یکیسالكوئن یشم طخ لیلد هب ،یا هقطنم دیدش لداعت مدع مغر یلع ،بالقنا لوا ههد ییارگ تلود تیهام
 هرود تلود یا هقطنم هعسوت تامادقا و تفرگ تروص یگدنزاس تلود هرود رد یا هقطنم هعسوت تامادقا نیرتمك ،یراتخاس
 ندناشك لداعت هب ترورض ور نیا زا .دش رت گنر مك مهد و مهن تلود هرود رد ییارگزكرمت و ییارگ تلود دیدشت اب تاحالصا
 رد لوحت دنمزاین ،(ناتسدرك) رخآ ناتسا اب (نارهت) لوا ناتسا هعسوت نزو یربارب 13 زا شیب شیازفا اب ناریا یا هقطنم نزاوتمان ماظن

 .دشاب یم یا هقطنم و یلم حطس رد (دربهار نیرت مهم) بوخ ییاورمکح یوگلا رب ینتبم تلود دركراك و تخاس
 
 TOPSIS - یا هقطنم هعسوت ،ناریا ،تلود :یدیلک ناگژاو
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  همدقم
 هدومن هجاوم شلاچ اب ار یا هقطنم هعسوت هچنآ .ددرگ یم بوسحم یلحم و یلم هعسوت ناکرا زا یا هقطنم هعسوت 
 و دازآ رازاب دركلمع یاه تیدودحم رانک رد ،نزاوتمان هعسوت یلصا لماوع زا .دشاب یم نزاوتمان هعسوت هلاسم تسا
 ،ورانورات و نوسدراچیر) دشاب یم ندش یتعنص لاح رد داصتقا كی رد تلود شقن ؛شیازفا هب ور سایقم هدزاب

 شیادیپ و تلود هیرظن رد رییغت هژیو هب اه تلود فیاظو هب هجوت اب هک تسا یلاح رد نیا .(11-01 :9191
 ماظن نییبت و یسررب ور نیا زا .تسا هدش یناوارف هجوت یا هقطنم هعسوت رد تلود شقن هب ،هعسوت نیون یاه هاگدید
 هئارا یا هقطنم لئاسم زا یا هنانیب عقاو تخانش دناوت یمن تلود شقن هب هجوت نودب یروشک ره یا هقطنم هعسوت
 هب داصتقا رد تلود یراذگ هیامرس و تفن دمآرد هدنیازف شیازفا اب یولهپ تلود درکراک و تخاس رد رییغت .دهد
 سپ ههد نیلوا زراب یگژیو .دیدرگ روشک یا هقطنم نزاوت مدع هب رجنم ،(11-1191) هعسوت موس همانرب زا سپ هژیو
 ههد نیا رد .(01 :0191 ،نایزوتاک) دوب یلم عبانم رب هدمع تیكلام اب ییارگ تلود ًااتدمع یمالسا بالقنا یزوریپ زا
 گنج طیارش لیلد هب یا هقطنم لداعت مدع ثاریم .دیدرگ رادروخرب یساسا تیولوا زا هتفاین هعسوت قطانم هب هجوت
 هدش ماجنا تاعلاطم هک یا هنوگ هب .تفای موادت ... و یتیعمج تاکرحت و شیازفا ،هعسوت یاه همانرب نادقف ،یلیمحت
 نوماریپ – زکرم یوگلا دیدش تیمکاح و یدصرد 21 زا شیب یرباربان فاكش دیوم ناریا یا هقطنم ماظن صوصخ رد
 تیمها زئاح روشک یا هقطنم هعسوت ماظن ینوگرگد رد رظن ود زا ش.ه 21 ههد نایاپ .(101 :1191 ،یرتنالک) دراد
 هبرجت و هاگتساوخ هب هجوت اب هک یراتخاس لیدعت همانرب رب ینتبم تلود یداصتقا یراذگتسایس :لوا .تسا
 هتفر تسد زا ههد نوچمه ینیوانع اب هک یدالیم 23 و 2131 یاه ههد رد (یراتخاس لیدعت) اه همانرب نیا یریگراكب
 21 ههد زا سپ یاه تلود توافتم یاه یگژیو :مود .(21 :1191 ،ینمؤم) تسا هتفرگ رارق باطخ دروم هعجاف ههد و
 سپ یاه تلود شقن ایآ ؟دشاب یم نییبت لباق هنوگچ روشک یا هقطنم هعسوت تالوحت رد تلود شقن ور نیا زا .ش.ه
 رضاح لاح رد روشک یا هقطنم هعسوت ماظن ایآ ؟تسا هدوب تخاونكی روشک یا هقطنم ماظن هعسوت رد ش.ه 21 ههد زا
 رب نآ شقن و بالقنا زا سپ تلود یدرکراک و یتخاس تخانش فده اب هلاقم نیا ؟تسا رتلداعتم هتشذگ هب تبسن
 رد تلود یداصتقا شقن و یمومع یاهراکوزاس تخانش اب .دهد یم رارق یسررب دروم ار روشک یا هقطنم یشخب ماظن
 ۱0 زا هدافتسا اب روشک یاه ناتسا یدنب هبتر هب ،بالقنا زا سپ یاه تلود تامادقا هژیو هب روشک یا هقطنم هعسوت

 نزو یارب .تسا هتخادرپ ینونک ههد و ش.ه 21 ههد ینامز عطقم ود رد یعامتجا و ییانبریز – یداصتقا صخاش
 یریگ میمصت كینكت زا اه ناتسا یدنب هبتر یارب و نوناش یپورتنآ شور زا یجارختسا یرامآ یاه صخاش هب یهد
 تهج GIS یاه هشقن و اهرادومن زا هدافتسا اب ینامز هرود ود هسیاقم جیاتن .دش هدافتسا سیسپات هریغتم دنچ
 رارق لیلحت و یسررب دروم ار روشک یا هقطنم هعسوت ماظن نییبت رد تلود شقن اب طابترا رد تالاوئس هب ییوگخساپ
 .دهد یم
 قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم

 ههد زا شیپ ات .دنیآ یم رامش هب هعسوت یلصا لماوع زا یراذگ نوناق و تردق عجرم نیرت یلاع ناونع هب اه تلود 
 دنور شیازفا اب ههد نیا زا سپ .دوب یلمارف و یلم حوطس هب فوطعم هعسوت یاه یراذگتسایس یدالیم تصش



 92 ...ماظن ینوگرگد رد تلود شقن لیلحت و یسررب

 یا هقطنم هعسوت تیمها و شقن ،تلود یروئت هب شرگن رد رییغت هژیو هب و هعسوت ثحابم رییغت ،ندش یناهج
 اب فدارتم ،گرزب تلود هرود اب فدارتم لبق یاه ههد رد هعسوت موهفم .(Pike & et al, 2006: 51) تفای شیازفا
 Fox) دوب زکرمتم و نییاپ هب الاب زا هنخر ،هعسوت یژتارتسا .(Smith, 2007: 65) دش یم هتفرگ راک هب یداصتقا دشر

& Brown, 1998: 36). دیدرگ بجوم یدالیم 21 ههد رد ... و اه تخادرپ زارت یرسک ،تفن تمیق هرابكی شیازفا 
 همانرب .دش هارمه تلود تسكش یاه یروئت اب هرود نیا .دبای رییغت لقادح تلود هب رثکادح تلود زا شرگن ات
 یناهج كناب تیامح دروم یراتخاس لیدعت یاه تسایس دنس ناونع هب ،نیتال یاكیرما یاهروشک یارب هدش شیاریو
 ،یراجت یزاس دازآ ،یصوصخ شخب تیوقت رب روحم رازاب یاه تسایس .تفرگ رارق لوپ یللملا نیب قودنص و
 دیکات دروم یزکرم گرزب یاه تلود یسارکورب مجح و هزادنا شهاک و یزاس یصوصخ شیازفا ،ییادز تاررقم
 هبنج رازاب و تلود یدمآراکان و یدمآراک لادج یدالیم 21 ههد رد .(190 :2391 ،ینیسح نایعاجشریم) تفرگ رارق
 نیا .(۱1۱ :9191 ،رگداد) تخاس مهارف روحم تلود یاه تموكح یشاپورف یارب هنیمز و درک ادیپ یكیژولوئدیا
 و لاغتشا رد قطانم نایم لداعت ،یدیلوت گرزب یاهدحاو ناونع هب قطانم یقلت اب یكیسالکوئن یرظن هنیمز اب هرود
 راک یورین ،هیامرس تکرح هک .(11 :9191 ،ورانورات و نوسدراچیر) هتسناد رازاب فیرظ دركلمع لصاح ار دمآرد
 و ،(11 :2191 ،لدا) دنک یم هیصوت ار یا هقطنم رتشیب یربارب ،هلدابم قیرط زا اه تمیق یزاسربارب لماع و رجاهم
 ههد طساوا رد .(90 :1191 ،یفارص) دنک یم دادملق ییاهن لداعت یوس هب راذگ هلحرم ناونع هب ار نوزومان هعسوت
 هدرتسگ داقتنا دروم یداصتقا لیدعت یاه تسایس و تفرگ لكش لقادح تلود یوگلا هب تبسن یتیاضران 2331
 دنیارف تیقفوم یاشگهار دناوت یم رازاب – تلود هدنزاس لماعت هک دندقتعم نانآ .تفرگ رارق ارگداهن نانادداصتقا
 رادیاپ هعسوت جضن اب هرود نیا رد .(910 :1191 ،یرد یم) دشاب هعسوت لاح رد یاهروشک رد یداصتقا تاحالصا
 یا هقطنم یریذپ تباقر و یزاس داهن رد تلود شقن اب طابترا رد یا هژیو تیمها زا یلحم و یا هقطنم یاه شزرا
 .دش رادروخرب
 یوگلا ریثأت تحت ًااتدمع مود یناهج گنج زا سپ لوادتم دشر یاهوگلا زا موس ناهج یسایس یاه ماظن یریذپریثأت 
 و ییاضف لداعت مدع هب رجنم یعامتجا و یداصتقا ماظن رد لداعت مدع روهظ و یلم داصتقا دشر اب ییوتسر دشر
 یاهروشک یداصتقا – یسایس ماظن زا یصاخ یگژیو .(19 :0391 ،گنل یقوثو و ییامنهر) دش اهروشک نیا یا هقطنم
 (یلخاد داصتقا و تنار نایم طساو) داصتقا رب تلود طلست ،یتنار تلود ماظن رد .تسا یتنار تلود ،هعسوت لاح رد
 و (یناهج رازاب تاناسون) یدمآرد عبنم زا یعبات تلود یراذگتسایس یگژیو و هتشاد لقتسم و ینوریب ءاشنم
 تسا هتخادرپ روشک ییاضف ماظن رد تلود درکراک و تخاس هب هک ییاه هیرظن زا .تسا همکاح تایه یژولوئدیا
 اب تیطورشم بالقنا زا سپ ناریا ینیشنرهش و رهش دنیارف نییبت .تسا ییامنهر رتکد ینیشنرهش و تلود هیرظن
-00 :9191 ،ییامنهر) دیدج یسایس و یرادا ماظن شرتسگ و دازام نایرج و نازیم ،تلود یدمآرد عبانم ینوگرگد
 تاقیقحت یارب ییانبم هیرظن نیا .دومن رت هتسباو تلود هب یدرکراک و یتخاس رظن زا ار روشک یا هقطنم ماظن ،(90
 رد ینیشنرهش ماظن " ناونع اب (1191) یربکا یرتکد هلاسر .دیدرگ روشک رد یمومع شخب و تلود شقن اب رتشیب
 ،یرو هرهب یراد هیامرس هیرظن رب ینتبم هدش فیرعت یاه هصیصخ در و مالیا ینیشنرهش ماظن هعلاطم اب یو ؛" مالیا
 زا شیب هب دصرد 1/1 زا ینیشنرهش نازیم شیازفا و ۱991-۱1 یاهلاس هلصاف رد یرهش دیدج هطقن 11 ندش هدوزفا



 1398 راهب ،مود هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 12

 " ناونع اب (1191) ییاتسور یرتکد هلاسر .دنک یم دادملق تلود یراذگ هیامرس و تامیمصت لصاح ار دصرد 0۱
 دنیآرب ار یا هیحان و یلم یاضف رد دوجوم یاهزکرمت قیقحت نیا ؛" نآ یبای هشیر و روشک ییاضف یاه لداعت مدع
 یاه تسایس و یتیریدم ماظن زا یشان ار دوجوم یاه یرباربان .دناد یم ییاضف دعب رد زکرمت و یدرکراک زکرمت
 ؛" ناریا رد ینیشنرهش و رهش رد تلود شقن "ناونع تحت (3191) ییایض یرتکد هلاسر .دیامن یم یقلت نآ ییارجا
 یلصا رصانع زا یكی ناونع هب یتنار و ینوماریپ یاه تلود هیرظن بلاق رد ار ینیشنرهش و تلود هیرظن قیقحت نیا
 ،یا هنیزه ،یدمآرد یوگلا :لماش ار صخاش تفه طابترا نیا رد .دهد یم رارق دیکات دروم ناریا رد ینیشنرهش هعسوت
 رارق لیلحت و نییبت دروم ار تلود ییارجا یاه تسایس و هركیپ شرتسگ ،اه یرادرهش ،یروشک تامیسقت ،لاغتشا
 شخب شقن یبایزرا " ناونع اب (2391) ینیسح نایئاجشریم نیسح یرتکد هلاسر .(219 :3191 ،ییایض) دهد یم
 ییاراک ناریا رد یناتسا یزیر هجدوب راتفر هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب " ناریا یا هقطنم یداصتقا هعسوت رد یمومع
 یوگلا زا هدافتسا اب یناتسا یاه هجدوب عیزوت رد ییوج تنار هدیدپ نییبت تهج .تسا روحم یربارب هن و روحم
 فیرعت ینز هناچ یانبم رب ًااتدمع هک یا هقطنم هعسوت یلم یاه حرط هک دهد یم ناشن ییاضف یجنس داصتقا یلیلحت

 .دنا هدوبن ناریا رد یا هقطنم نزاوت مدع شهاک و رقف عفر هب رداق ،دنبای یم لكش و هدش
 قیقحت شور
 یشخب ماظن رد تلود یتخاس و یدرکراک یاهدنیارف شقن هب هجوت اب فده ظاحل زا هلاقم نیا قیقحت شور 
 دروم یاه هداد .دشاب یم یلیلحت – یفیصوت عون زا شور ثیح زا و یا هعسوت – یدرکراک تاقیقحت عون زا یا هقطنم
 تخانش تهج روشک یا هقطنم ماظن یسررب یارب .تسا هدش یروآ عمج یدانسا و یا هناخباتک تاعلاطم شور زا زاین
 یاه باسح یاه صخاش لماش یعامتجا و ییانبریز – یداصتقا صخاش ۱0 زا هدافتسا اب ینوگرگد و تالوحت
 رضاح لاح و ش.ه 21 یاه ههد عطاقم رد روشک یاه ناتسا یدنب هبتر هب تبسن... و یتعنص یاه صخاش ،یا هقطنم
 لدم زا اه ناتسا یدنب هبتر تهج و نوناش یپورتنآ شور زا ،اه صخاش تیمها بیرض نییعت یارب .دش مادقا
 مرن اب یجارختسا یاه هشقن و اهرادومن زا هدافتسا اب ییاضف ینوگرگد و تالوحت جیاتن .تسا هدش هدافتسا سیسپات
 .دریگ یم رارق لیلحت و هیزجت دروم تلود شقن اب طابترا رد GIS و EXCEL یاهرازفا

 ش.ه 70 و 77 ههد رد نوناش یپورتنآ ینزو نیگنایم و مئالع اب روشک یاه ناتسا یدنب هبتر یاه صخاش :1 هرامش لودج

 اه صخاش فیدر
 نوناش یپورتنآ ینزو نیگنایم
 ش.ه 23 و 21 ههد

X1  0/00225 ینیشنرهش تبسن 
X2 0/00045 یداصتقا تکراشم خرن 
X3 0/0002 یداوساب خرن 
X4 0/00825 (لایر رازه) تفن نودب اه ناتسا یلخاد صلاخان هنارس 
X5 0/022 (لایر رازه) اه ناتسا یلخاد صلاخان هنارس 
X6 0/0141 ناتسا یاه شخب هدوزفا شزرا لک هب یزرواشک شخب هدوزفا شزرا تبسن 
X7 0/0294 ناتسا یاه شخب هدوزفا شزرا لک هب ندعم و تعنص شخب هدوزفا شزرا تبسن 
X8 0/0049 ناتسا یاه شخب هدوزفا شزرا لک هب تامدخ شخب هدوزفا شزرا تبسن 
X9 0/0818 روشک لک هب یناتسا رتشیب و نکراکرفن 2۱ یاه هاگراک نالغاش تبسن 
X10 0/00625 تیعمج رفن رازه هب یناتسرامیب تخت دادعت 
X11 0/02335 روشک لک هب ناتسا ره یاه ییاراد كلمت تارابتعا دصرد 
X12 0/00605 (یفنم) یراكیب خرن 
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X13 0/00515 تیعمج رفن 22221 هب كشزپ دادعت 
X14 0/02465 روشک رد شخب نآ هدوزفا شزرا لک هب یزرواشک شخب هدوزفا شزرا تبسن 
X15 0/1054 روشک رد شخب نآ هدوزفا شزرا لک هب ندعم و تعنص شخب هدوزفا شزرا تبسن 
X16 0/08195 روشک رد شخب نآ هدوزفا شزرا لک هب تامدخ شخب هدوزفا شزرا تبسن 
X17 0/11655 لک هب ناتسا رتشیب و نکراک رفن 2۱ یالاب یتعنص یاه هاگراک یمومع نالغاش تبسن 
X18 0/001 (یفنم) ینس یگتسباو تبسن 
X19 0/0619 تفن نودب یلخاد صلاخان لوصحم زا ناتسا مهس 

X20 0/03625 روشک لک هب ناتسا تیعمج تبسن 
X21 0/0182 ناتسا تیعمج هب (تفن نودب) صلاخان دیلوت هنارس تبسن 
X22 0/07115 روشک لک هب ناتسا یعیبط زاگ و ماخ تفن نودب ندعم و تعنص شخب هدوزفا شزرا تبسن 
X23 0/07625 روشک لک هب ناتسا نکراک رفن 2۱ یالاب عیانص رد یمومع تیكلام دصرد 
X24 0/10635 لک هب ناتسا رتشیب و نکراک رفن 2۱ یتعنص یاه هاگراک رد یتعنص تیلاعف هدوزفا شزرا تبسن 
X25 0/0962 لک هب ناتسا رتشیب و نکراک رفن 21 یتعنص یاه هاگراک رد تادیلوت شزرا تبسن 

(نوناش یپورتنآ اه صخاش ینزو عمج)∑  1 
 نامزاس .0391 و 9191 (رتشیب و نکراکرفن 221 و 2۱ ،21 یتعنص یاه هاگراک زا یریگرامآ جیاتن) ناریا رامآ زکرم .9391 و 1191 ،3191 ،1191 (یرامآ همانلاس) ناریارامآ زکرم :عبانم
 یا هسیاقم یاه صخاش و رامآ هدیزگ) روهمج سییر یدربهار تراظن و یزیر همانرب تنواعم .2191 (روشک یاهناتسا یا هسیاقم یاه صخاش رامآ هدیزگ) روشک یزیر همانرب و تیریدم

 www.MPo-Zn.ir/Regional accounts. 2000-2014 .1191 (اه ناتسا

 قیقحت یاه هتفای
 اب ار نردم تلود هب یتنس تلود زا راذگ ناكما تفن شورف راشرس یدمآرد عبانم اب یولهپ تلود ندمآراک یور 
 شرتسگ قطانم حطس رد ار تلود یمومع راتخاس ،وس كی زا یطیارش نینچ .تخاس مهارف دیدج درکراک و تخاس
 یشخب اب ییارگ هقطنم یارب وپاكت هنوگره عومجم رد و داد رارق ریثأت تحت ار یا هقطنم داصتقا ،رگید یوس زا و داد
 یداصتقا یراذگتسایس .((AmirAhmadi, 1989: 524 درک راكنا و یفن ار مسیلانویسان مان هب ییارگزکرمت و یرگن
 رازاب :رازاب ود یریگ لكش هب رجنم یلم داصتقا رب مکاح یگناگود یاضف رد داصتقا هضرع شخب رب دیکات اب تلود
 یلم یاضف رد (ربراک و یتنس یژولونكت اب) یلحم یاهرازاب اب و (زکرمتم و یراصحنا ،هتفرشیپ یژولونكت اب) یلم
 تلود كی تیهام رد یولهپ تلود یرورپ هیامحلا تحت تسایس هک دوب یلاح رد نیا .(13 :3191 ،ینانر) دیدرگ
 لداعت مدع دیدشت هب رجنم ،(دشر یاه بطق) صاخ قطانم رد یلم رازاب یگتشابنا اب ییاضف تابسانم رد یتنار
 رب تلود طلست هب رجنم یبالقنا نامتفگ جیورت اب 1۱91 بالقنا زا سپ یمالسا تلود لیكشت .دیدرگ روشک یا هقطنم
 هب دیدرگ .(111 :1191 ،ناریا رامآ زکرم – نکراک رفن 2221 یالاب عیانص دصرد 13) یلم رازاب عیانص هژیو هب عبانم
 تحت ار راک یاهورین و یداصتقا یاه هاگنب موس ود دودح ... اهداینب و تموكح ،بالقنا یزوریپ زا سپ هكیروط
 لبق تلود یرادا حالصا هب رجنم یعیزوت تلادع تسایس اب ییارگ تلود .(11 :1191 ،یدک) دندروآ رد دوخ لرتنک
 دوخ یاج و دیدرگ لحنم یتیالو و یتلایا یاه نمجنا 1۱91 لاس رد هک یا هنوگ هب .دیدرگ مورحم قطانم هب هجوت و
 یلم تارابتعا زا یناتسا تارابتعا مهس و ،(10 :1191 ،یهاشورسخ مالكشوخ) داد ناتسا یزیر همانرب هتیمک هب ار
 :1191 ،یدنپسا) تفای شیازفا (1191 ات 1۱91 هلصاف رد) دصرد 11 هب مورحم یاه ناتسا تیمورحم عفر تهج
 مزلم یراتخاس لیدعت همانرب یارجا هب ار تقو تلود ،یلیمحت گنج زا سپ ناریا یداصتقا یزاسزاب ترورض .(30
 نالک یاه صخاش ریثأت تحت وس كی زا ار یا هقطنم ماظن ،دازآ رازاب رد روشک یداصتقا هعسوت تیولوا .تخاس
 ریثأت تحت رگید یوس زا و (یناتسا و یلم یلخاد صلاخان دیلوت رد تعنص و یزرواشک مهس شهاک) یداصتقا

 روشک یا هقطنم هعسوت اب هطبار رد تلود مادقا نیرت صخشم .داد رارق قطانم رد رقتسم یلم رازاب رد یزاس یصوصخ
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 هب .(1۱ :نامه) دومن هبرجت ار یدصرد ۱1 شیازفا هورد نیا رد هكیروط هب .دوب اه ناتسا ینارمع تارابتعا شیازفا
 همانرب رارمتسا مغر یلع ،(911 :1191 ،ینمؤم)1191 لاس رد یراتخاس لیدعت همانرب تسكش و ینیرفآ نارحب لابند
 دركن داجیا یتلود یراد هیامرس هتسه راتخاس و تیهام رد یرییغت روبزم دنور ،یدعب یاه تلود رد یزاس یصوصخ
 هب و تفای رییغت یتلود هبش – یتلود تلاح هب یتلود ًاابلاغ یراصحنا زا شیارگ ،یراد هیامرس بیکرت ظاحل هب اهنت و
 تهج یب .(190 :3191 ،یراتس) دش سیسأت یرتشیب دیدج یتلود یاه تکرش ،هدش راذگاو یاه تکرش نامه دادعت
 تسا هدوبن روشک هجدوب لک دصرد ۱۱ زا رتمک 2191 لاس زا سپ یتلود یاه تکرش هجدوب مهس هک تسین
 .(19 :0391 ،گنل یقوثو و ییامنهر)

 
 ناریا یا هقطنم هعسوت هب یشخب ماظن رد تلود یدرکراک و یتخاس یاهراکوزاس :1 هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هب ییارگ تلود و رازاب داصتقا ناراداوه نایم یعامتجا و یسایس یاه شنت جوا هطقن دیاب ار تاحالصا تلود هرود
 یا هقطنم هعسوت فادها اب یدایز دودح ات هرود نیا یا هقطنم تامادقا .(93 :9391 ،یناکدرارکاش) دروآ باسح
 یاتسار رد اه ناتسا یزیر همانرب یاروش ندش ییارجا و بیوصت لماش تلود تامادقا نیرتدوهشم .دوب ناوخمه
 هعسوت دنس هیهت و نیمزرس شیامآ یاه حرط هیهت ،اهاروش نوناق یارجا ،اهناتسا هب تارایتخا یراذگاو و ییادززکرمت
 اب لباقت و ییارگ تلود دیدشت و یبالقنا نامتفگ دیدجت هرود (مهد و مهن تلود) مراهچ تلود هرود .دوب اه ناتسا
 ،(یزکرم یتراظن داهن) یزیر همانرب و تیریدم نامزاس لالحنا اب هرود نیا رد .تسا یللملا نیب یسایس داصتقا

 تبسن شهاک اب و تفرگ رارق (یزکرم داهن ناونع هب روشک ترازو) اه یرادناتسا لیذ ،اه ناتسا یزیر همانرب یاروش
 ییارگ زکرمت دنور رب 0391 ات 1191 لاس زا دصرد 1/1 هب دصرد 1/1 زا روشک تارابتعا لک هب یناتسا تارابتعا
 .(11 :1391 ،یمالسا یاروش سلجم یاه شهوژپ زکرم) دش هدوزفا روشک
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 ناریا یمالسا یروهمج رد یا هقطنم هعسوت تامادقا و اه یگژیو ،تلود یاه هرود :2 هرامش لودج
 یا هقطنم و ییاضف تامادقا بلاغ اهورین اه یگژیو ینامز هرود تلود یاه هرود فیدر
 - یداقتنا تلود 1

 یبالقنا
 ییارگ تلود -یبالقنا هشیدنا 1191-1۱91

 یاه تسایس - گنج -
 داصتقا اب لباقت – یعیزوت

 یللملا نیب یسایس

 نامتفگ پچ
 یورین) یبالقنا
 تلود راداوه
 (ییارگ

 و هیحان یاه حرط قیفلت - ناتسا یزیر همانرب یاروش
 تارابتعا شیازفا – یناتسا یاه حرط ناونع تحت یا هقطنم
 روشک شیامآ حرط هیهت و بیوصت – هدنام بقع یاه ناتسا

 یگدنزاس تلود 0
 و ارگ تحلصم)
 (فراعتم

 همانرب – ییارگ تحلصم ۱191-1191
 داصتقا – یراتخاس لیدعت
 – یزاس یصوصخ - دازآ
 نیب یسایس داصتقا اب قابطنا
 یللملا

 ناراک هظفاحم ون
 یاهورین – یرازاب
 یورین) كیتارکروب
 داصتقا راداوه
 (رازاب

 – یلم تارابتعا هب تبسن اه ناتسا ینارمع تارابتعا شیازفا
 یراجت دازآ قطانم داجیا – نیمزرس شیامآ حرط بیوصت

 دعتسم قطانم رد یتعنص –

 نوناق - یندم هعماج رب دیکات 1191-1191 تاحالصا تلود 9
 همانرب همادا – ییارگ
 یزاس یصوصخ

 – نابلط حالصا
 - لاكیدار
 یاهورین
 یورین) كیتارکروب
 داصتقا راداوه
 (رازاب

 یارجا – ناتسا یزیر همانرب یاروش ییارجا و بیوصت
 شیامآ یاه حرط هیهت - ییادززکرمت – اهاروش نوناق

 اه ناتسا هعسوت دنس هیهت – نیمزرس

 – یداقتنا تلود 1
 ییارگ هدوت

 – ییارگ هدوت دیدشت 0391-1191
 – یعیزوت یاه تسایس
 ماهس) یزاس یصوصخ
 – یتلود داصتقا – (تلادع
 نیب یسایس داصتقا اب لباقت
 یللملا

 پچ یاهورین
 یبالقنا نامتفگ
 راداوه یورین)
 - ییارگ تلود
 هرود فلاخم
 و یگدنزاس
 (تاحالصا

 هیهت - نیمزرس شیامآ یلم دنس - هجدوب 211 هدام
 هنیزه-دمآرد ماظن یهدناماس - یشخبارف هژیو یاه همانرب
 ناتسا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ش.ه 77 ههد یا هقطنم ماظن
 و بالقنا زا لبق ناریا یا هقطنم دیدش لداعت مدع ریثأت تحت وس كی زا ش.ه 21 ههد رد ناریا یا هقطنم هعسوت ماظن 
 رارق یلیمحت گنج زا دعب هعسوت مود و لوا همانرب یارجا اب فداصم و یگدنزاس تلود هرود اب نراقم رگید یوس زا
 .تفرگ

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  .ش.ه 77 ههد رد ناریا یاه ناتسا یگتفای هعسوت حطس و یدنب هبتر :1 رامش رادومن

 یگتفای هعسوت هعومجم نزو .دهد یم ناشن هقبط 1 هب اه ناتسا یدنب هقبط و سیسپات لدم اب اه ناتسا یدنب هبتر جیاتن 
 نارهت یاه ناتسا بیترت هب (9/2 هعسوت نزو یالاب) لوا هقبط رد .تسا هدوب دصرد 10/9 لداعم ههد نیا رد ناتسا 10
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 هعسوت ناونع هب هک دنراد رارق (1۱99/2 نزو اب) ناهفصا و (۱311/2 نزو اب) ناتسزوخ ،(9111/2 هعسوت نزو اب)
 هیولیكهگ ناتسا بیترت هب ناتسا 1 لماش ؛(9/2 ات 1/2 نزو اب) مود هقبط .دندرگ یم بوسحم روشک قطانم نیرت هتفای
 ات 1/2 نایم یگتفای هعسوت نزو اب نامرک و نالیگ ،سراف ،یقرش ناجیابرذآ ،یزکرم ،یوضر ناسارخ ،دمحاریوب و
 مه و ینیمزرس دشر لیسناتپ یاراد مه هک ددرگ یم بوسحم روشک یا هقطنم ماظن نوتس هقبط نیا .دنراد رارق 0/2
 هب ناتسا 91 هقبط نیا رد ؛(1/2 ات 92/2 نزو اب) موس هقبط .دنشاب یم بالقنا زا لبق یتعنص هنشیپ یاراد ًاامومع
 و نادمه ،مالیا ،هاشنامرک ،ناتسلگ ،ناگزمره ،ناجنز ،مق ،ناتسرل ،دزی ،یبرغ ناجیابرذآ ،ناردنزام ،نیوزق بیترت

 لاحمراهچ ،لیبدرا ،ناتسچولب و ناتسیس یاه ناتسا لماش ؛(92/2 ات 12/2 نزو اب) مراهچ هقبط .دنا هتشاد رارق نانمس
 روشک یاه ناتسا و قطانم نیرت هتفاین هعسوت ناونع هب 1302/2 ات 1312/2 ینزو هنماد اب ناتسدرک و یرایتخب -
 اب هک دشاب یم روشک هعسوت نزو دصرد 10 ربارب ییاهنت هب نارهت ناتسا هعسوت نزو ههد نیا رد .دندرگ یم بوسحم
 هک هک تسا یلاح رد نیا .دشاب یم روشک هعسوت لک زا دصرد 11 لداعم ناهفصا و ناتسزوخ یاه ناتسا باستحا
 نزو اب) ناتسا 11 دادعت هب مراهچ و موس هقبط یاه ناتسا نزو هعومجم زا (9111/2) نارهت ناتسا هعسوت نزو
 یدنب هبتر رد (ناتسدرک) ناتسا نیرخآ ربارب 1/19 رب غلاب نارهت ناتسا یگتفای هعسوت و تسا رتشیب (1۱91/2
 .دشاب یم ش.ه 21 ههد رد روشک یاه ناتسا

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم .(ناتسا 22)77 ههد رد ناریا یاه ناتسا یگتفای هعسوت حطس و یدنب هبتر هشقن :2 هرامش لکش

 ش.ه 70 ههد ناریا یا هقطنم ماظن
 و هعسوت هب یبایتسد تهج یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا همانرب 1 یارجا و ههد 0 زا شیب شالت رگناشن رضاح ههد 
 نزو ههد نیا رد .تفای شیازفا ناتسا 19 هب روشک یاه ناتسا دادعت .تسا روشک یا هقطنم نزاوت و لداعت مدع عفر
 (9/2 یالاب نزو) هتفای هعسوت یاه ناتسا هقبط رد .تفای شیازفا دصرد 91/1 هب دصرد 10/9 زا اه ناتسا هعسوت
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 ار دوخ هلصاف (121۱/2 نزو اب) ناتسزوخ و (1۱1۱/2 نزو اب) ناهفصا ،(1111/2 نزو اب) نارهت ناتسا هس نانچمه
 هب شیارگ اب ناهفصا ناتسا یارب هعسوت سوملم شیازفا هقبط نیا رد و دندرک ظفح ههد نیا رد رگید یاهناتسا زا
 ناتسا 11 هب ناتسا 1 زا هعسوت لاح رد یاهناتسا دادعت ؛(9/2 ات 1/2 نزو) مود هقبط رد .تسا هدوب تالف زکرم
 .تفای شیازفا

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  .ش.ه 70 ههد رد ناریا یاه ناتسا یگتفای هعسوت حطس و یدنب هبتر :2 هرامش رادومن

 
 .ش.ه 70 ههد روشک یاه ناتسا یگتفای هعسوت حطس و یدنب هبتر هشقن :3 رامش لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 23 ههد رد 11/1 لداعم نزو هب 21 ههد رد 30۱3/2 نزو زا هقبط نیا رد اه ناتسا نیا هعسوت ینزو هعومجم و
 لداعم هعسوت نزو ناتسا ۱1 لماش (1/2 ات 92/2 نزو اب هتفای هعسوت رتمک یاه ناتسا) موس هقبط .تفای شیازفا

 ناتسا 0 لماش ،(92/2 ات 12/2 نزو اب هتفاین هعسوت یاه ناتسا) مراهچ هقبط .دنداد صاصتخا دوخ هب ار 011/2
 هوالع ههد نیا رد .دندومن بسک ار 91/1 هعسوت نزو لک زا 1112/2 لداعم ینزو اهنت (یبونج ناسارخ و ناتسدرک)
 هقبط رد هعسوت لاح رد یاه ناتسا یگتفای هعسوت نزو و دادعت هب ،هتشذگ یاه ههد هب تبسن هعسوت ینزو شیازفا رب
 هتشذگ یاه ههد هباشم و دایز رایسب هتفاین هعسوت یاهناتسا اب هتفای هعسوت یاه ناتسا هلصاف ناکامک اما .دش هدوزفا مود
 .تسا
 لیلحت و هیزجت
 .دوب روشک یا هقطنم لداعت مدع یوگلا و یتنار تلود تیهام راد ثاریم ش.ه 21 ههد یبالقنا نامتفگ ییارگ تلود 
 دیکات مورحم یاه ناتسا و اه هدوت هب یعیزوت یاه تسایس رب ههد نیا رد (یلم رازاب و تفن تنار) داصتقا رب طلست
 لیدعت همانرب یارجا هب رجنم رازاب داصتقا نارادفرط نامتفگ طلست اب روشک یداصتقا یزاسزاب ترورض .دیدرگ
 داد رارق ریثأت تحت ار یا هقطنم و یلم داصتقا وس كی زا همانرب نیا .دش روشک رد یگدنزاس تلود طسوت یراتخاس
 نیارد .تفریذپ ماجنا یرتمک یا هقطنم هعسوت تامادقا اه همانرب نیا یكیسالکوئن یشم طخ هطساو هب رگید یوس زا و
 هعسوت نزو و دوب زکرمتم ناهفصا و ناتسزوخ ،نارهت ناتسا هس رد هعسوت ینزو دصرد 11 اهنت (ش.ه 21) ههد
 اب ههد نیا رد روشک یا هقطنم راتخاس و تلود تامادقا عومجم رد هک دوب رتشیب ناتسا 11 زا ییاهنت هب نارهت ناتسا
 ،تاحالصا تلود ندمآراک یور اب اه ینیرفآ نارحب زا سپ .تشاد روشک یا هقطنم لداعت مدع زا ناشن دیدش زکرمت
 ندش ییارجا و بیوصت ریظن یتامادقا و تفرگ رارق تلود هجوت دروم یراتخاس حالصا یاتساررد یا هقطنم هعسوت

 ماجنا ... و اهاروش نوناق یارجا ،اهناتسا هب تارایتخا یراذگاو و ییادززکرمت یاتسار رد اه ناتسا یزیر همانرب یاروش
 یسایس داصتقا اب لباقت و ییارگ تلود رب دیکات اب داژن یدمحا دومحم تلود رد یبالقنا نامتفگ تشگزاب .تفریذپ
 و مروت شیازفا) یا هقطنم داصتقا تلود یداصتقا یراذگتسایس وس كی زا .دوب راذگ ریثأت یا هقطنم ماظن یللملا نیب
 هک یا هنوگ هب دش روشک رد ییارگ زکرمت هب رجنم رگید یوس زا رگید یوس زا و داد رارق ریثأت تحت ار (... و دوکر
 .تفای شهاک دصرد 1/1 هب دصرد 1/1 زا 1391 ات 1191 لاس زا سپ روشک تارابتعا لک هب یناتسا تارابتعا تبسن
 هعسوت یاه ناتسا هلصاف و تسا لداعتمان هعسوت نزو یبسن شیازفا مغر یلع ش.ه 23 ههد رد روشک یا هقطنم ماظن
 تبسن .دشاب یم دایز رایسب عیسو یایفارغج اب هدنام بقع یاه ناتسا هب تبسن و ظفح ینایم یاه ناتسا اب هتفای
 یمومع راتخاس :لماش یا هقطنم ماظن رد تلود شقن یاهراکوزاس اب ههد ود رد روشک یا هقطنم ماظن هعسوت تارییغت
 .تسا نییبت لباق یتلود یاهتکرش ییاضف عیزوت و یتلود تیكلام و و یداصتقا یراذگتسایس ،هجدوب ماظن ،تلود
 رتمک یاهناتسا نزو و هاگیاج ءاقترا هب رجنم ینارمع و یراج هجدوب شیازفا اب تلود یمومع راتخاس صخاش
 تبسن مغر یلع) هتفاین هعسوت و هتفای هعسوت رتمک تاقبط رد اه ناتسا نیا تارییغت تبسن و تسا هدش ،هتفای هعسوت
 دننام یا هقطنم یاه همانرب یارجا رد تلود میقتسم یراذگ هیامرس اب یتلود تیكلام صخاش .تسا هدوب تبثم (مک
 و ناگزمره یاهناتسا هاگیاج ءاقترا و دمحاریوب و هیولیكهک ناتسا هاگیاج لوزن هب رجنم زاگ و تفن یاه هژورپ یارجا
 اه ناتسا نیا یارب نونکات ش.ه 21 ههد زا تارییغت نیرتالاب دهاش و تسا هدش هتشذگ ههد ود یط رد رهشوب
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 هاگیاج لوزن و ناهفصا یاه ناتسا ءاقترا هب رجنم یداصتقا یراذگتسایس رد یراتخاس لیدعت همانرب یارجا .میشاب یم
 .تسا هدیدرگ ههد ود یط رد نالیگ ناتسا
 داهنشیپ هئارا و یریگ هجیتن
 و مهن تلود و 21 ههد تلود) ییارگ تلود رادفرط یاه تلود درکراک و تخاس ریثأت قیقحت جیاتن ساسارب 
 :لماش راکوزاس راهچ رد (ینونک تلود و تاحالصا ،یگدنزاس یاه تلود) رازاب داصتقا رادفرط یاه تلود و (مهدزای
 یاه تکرش – تلود یداصتقا تیلاعف -1 یداصتقا یراذگتسایس -9 هجدوب ماظن -0 تلود یمومع راتخاس -1
 و یمومع راتخاس میكحت یتلود داصتقا رادفرط یاه تلود رد .دنا هداد رارق ریثأت تحت ار روشک یا هقطنم ماظن ؛یتلود
 هتشاد یساسا تیولوا تلود یداصتقا تیلاعف حطس شرتسگ و هجدوب بلاق رد یعیزوت تلادع یاه یراذگتسایس
 رب ینتبم تلود یداصتقا تیلاعف حطس شهاک اب یداصتقا یاه یراذگتسایس رازاب داصتقا رادفرط یاه تلود .تسا

 اب ییاضف و یعامتجا نامجرت و یتنار تلود ثاریم نكیل .دراد تیمها (تامادقا و تسایس عونت اب) رازاب راکوزاس
 یارجا .دزاس یم ادیوه رتشیب یا هقطنم یشخب ماظن رد ار تلود شقن ،تموكح ینعی گرزب سایقم رد تلود فیرعت
 اب داصتقا رد اهداهن و داینب تیلاعف و تیكلام رانک رد یگدنزاس تلود طسوت بالقنا زا سپ یراتخاس لیدعت همانرب
 میكحت هب رجنم وس كی زا (یتلود یراد هیامرس ماظن نوماریپ – زکرم یوگلا) دیدج یتخاس طباور و راصحنا داجیا
 زا) یا هقطنم هعسوت تامادقا رگید یوس زا و دش روشک رد داصتقا ییاضف طباور ندش رت هدیچیپ و ییارگ تلود
 نیرتمک دهاش ،اه همانرب نیا یكیسالکوئن یشم طخ لیلد هب ،لداعت مدع شهاک و عفر تهج (تلود یمسر فیاظو
 دیدش لداعت مدع دیوم ههد نیا رد روشک یاه ناتسا یدنب هبتر جیاتن .دوب دوخ دعب و لبق یاه هرود هب تبسن حطس
 هتشاد دوجو (ناتسدرک) ناتسا نیرت هدنام بقع اب (نارهت) ناتسا نیرت هتفای هعسوت نایم یربارب 19 زا شیب یا هقطنم
 زا دعب یاه تلود نایم رد ار یهاوخمه نیرتشیب یا هقطنم هعسوت لوصا اب تاحالصا تلود یا هقطنم تامادقا .تسا
 ییارگزکرمت یعیزوت تلادع یاه تسایس و ییارگ تلود اب مهد و مهن تلود ندمآ راک یور هک دشاب یم اراد بالقنا
 نانچمه روشک یا هقطنم لداعت مدع هک دهد یم ناشن ینونک ههد یدنب هبتر جیاتن ور نیا زا .تفای شرتسگ روشک رد
 یوگلا هک تسا یلاح رد نیا .دشاب یم اضف داصتقا رد تلود شقن دیوم اه ناتسا یدنب هبتر رد تارییغت و تسا رادیاپ

 تلود تامادقا و تسا نییبت لباق یا هقطنم هعسوت رد تلود شقن اب رثکادح تلود بلاق رد یولهپ تلود یسایس
 مغر یلع هک هدوب ناریا رد لقادح تلود هب رثکادح تلود تکرح رگناشن ًااعون لیدعت همانرب یارجا رد یگدنزاس
 رد تلود یریذپ شقن و بوخ ییاورمكح هیرظن جیورت هب رجنم یناهج حطس و روشک رد لیدعت همانرب تسكش
 دوجو دسر یم رظن هب .تسا هدیدرگ (یا هقطنم یریذپ تباقر و یزاس داهن) یا هقطنم هعسوت رد رازاب رانک
 هاگیاج زا یکاح هعسوت نییبت هژیو هب ارگ تلود و رازاب داصتقا رادفرط یاه تلود تشگرب و تفر رد اه سکوداراپ
 یراتخاس یاهدنیارف هب هجوتاب هک دراد روشک نیا یسایس داصتقا تیهام رد بالقنا زا سپ یاه تلود هژیو هب تلود
 هب تهج یعرف دربهار هدزیس و یلصا دربهار ود ،روشک یا هقطنم لداعت مدع یریگ لكش و هعسوت رد تلود شقن و
 :یلصا یاهدربهار .ددرگ یم داهنشیپ ناریا یا هقطنم لداعت مدع ندناشک لداعت
 و یدومع راتخاس رد هعسوت اب بوخ ییاورمكح یوگلا رب ینتبم تلود درکراک و تخاس رد حالصا و لوحت :1
 روشک ینیمزرس ییاضف ماظن یقفا



 1398 راهب ،مود هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 29

 روشک یا هقطنم و یلم داصتقا یریذپ تباقر و یندم یزاسداهن رد یسایس تکراشم هعسوت :0
 :یعرف یاهدربهار
 یناهج و یا هقطنم یاهرازاب رب ینتبم یا هقطنم و یلم داصتقا هب یشخب عونت :1
 هعسوترتمک قطانم داصتقا هب یشخب کرحت ناونع تحت یا هجدوب فیدر داجیا و یتلود یزیر هجدوب ماظن حالصا :0
 یروشک یاه صخاش نیگنایم هب یبایتسد تهج هتفای
 یا هقطنم یراذگتسایس رد لقتسم زکرم كی ناونع هب نیمزرس شیامآ زکرم و شیامآ یلاع یاروش هاگیاج ءاقترا :9
 یتلود یاهتکرش و اه هاگتسد هیلک یارب هیور تدحو و یهدناماس یارب

 قیبطت ،یحارط رد یلحم یاهداهن تیفرظ و عبانم تیوقت و یسایس تکراشم اب یا هقطنم یزاسداهن تسایس ذاختا :1
 هتفای هعسوت رتمک قطانم رب دیکات اب تامدخ هئارا و
 قطانم حطس رد تلود یداصتقا یاه یراذگتسایس یا هقطنم و ییاضف داعبا یسررب و ینیب شیپ :۱
 تلود یتیاده و یتیامح شقن اب هتفای هعسوترتمک قطانم رد یتعنص یاه هشوخ داجیا :1
 روشک یا هقطنم داصتقا رادیاپ هعسوت تهج یا هقطنم یریذپ تباقر تسایس ذاختا :1
 و تلود یمومع راتخاس لیدعت و ینیمزرس یایفارغج رب ینتبم یدنب هقطنم اب روشک ییاضف تیریدم ماظن حالصا :1
 (ینیمزرس هنهپ رد تیلاعف و تیعمج بیکرت و عیزوت هب یشخب لداعت) نیمزرس شیامآ هب هژیو هجوت
 رادروخرب ریغ و یزرم قطانم رب دیکات اب یلم داصتقا رد ناتسا ره هاگیاج و شقن نییعت :3
 یجراخ و یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس تیاده و بذج یارب تلود تیامحاب یقیوشت یاهتسایس لامعا :21
 روشک هدنام بقع یحاون و قطانم رد یراذگ هیامرس تهج
 یریذپ شقن اب نامع یایرد و سراف جیلخ لحاوس رد هژیو هب ینیمزرس یاه یدنمناوت رب ینتبم یا هقطنم هعسوت :11
 (یلام و لقن و لمح یاهرودیرک) یبرع یاهروشک یا هقطنم یاهلپورتم اب بیقر و یا هقطنم یاه لپورتم داجیا و
 رد (روشک برغ - قرش و بونج – لامش یاهرودیرک) یتیزنارت یطابترا یاه هكبش و اه تخاسریز هعسوت :01
 هتفای هعسوت رتمک قطانم
 تلود یداصتقا یاه همانرب یارجا و یراذگتسایس رد قطانم تسیز طیحم هب یدج هجوت :91
 عبانم
 .هرطق تاراشتنا :نارهت .تسخن پاچ ،اناد سیئر زربیرف همجرت .یا هقطنم و یرهش یسایس داصتقا .(2191) ویتام ،لدا

 .یزکرم ناتسا هجدوب و همانرب نامزاس تاراشتنا :کارا .(بالقنا زا دعب) روشک هعسوت همانرب رد زکرمت مدع دنور .(1191) هلا حتف ،یدنپسا
 داعبا رب دیکات اب هعماج هافر حطس رب ناریا رد یمومع شخب تیریدم راتخاس زا ییادززکرمت راثآ .(1191) زیورپ ،یهاشورسخ مالكشوخ

 .نارهت ناتسا هجدوب و همانرب نامزاس تاراشتنا :نارهت .یداصتقا
 .دیفم هاگشناد تاراشتنا :مق .(ددجم ینومزآ) یداصتقا هشیدنا تالوحت خیرات .(9191) هلادی ،رگداد
 سییر یدربهار تراظن و یزیر همانرب تنواعم :نارهت ،اه ناتسا یا هسیاقم یاه صخاش و رامآ هدیزگ .(1191) یا هقطنم هجدوب رتفد

 .یروهمج
 .یزیر همانرب و تیریدم نامزاس :نارهت ،روشک یاه ناتسا یا هسیاقم یاهصخاش رامآ هدیزگ .(2191) اهناتسا روما یگنهامه رتفد



 99 ...ماظن ینوگرگد رد تلود شقن لیلحت و یسررب

 تاراشتنا :نارهت .موس پاچ .ناریا داصتقا رد رازاب یداصتقا ماظن ییاراک یداهن عناوم یسررب ،رازابان ای رازاب .(3191) نسحم ،ینانر
 .یزیر همانرب و تیریدم شهوژپ و شزومآ یلاع هسسوم

 همانلصف ،كبوب سناه یرو هرهب یراد هیامرس و رهش یمیدق رصانع هیرظن رب یدقن ینیشنرهش و تلود .(9191) یقت دمحم ،ییامنهر
 .10-11 صص .هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت

 نمجنا یللملا نیب همانلصف ،یسایس داصتقا رظنم زا ناریا یا هقطنم هعسوت رب یلیلحت .(0391) گنل یقوثو ،زورهش .یقتدمحم ،ییامنهر
 .0۱-99 صص .0391 ناتسمز ،39 هرامش ،مهدزای لاس ،ناریا ییایفارغج

 تاراشتنا :نارهت .سلجم و قطانم روما تنواعم یزیر همانرب رتفد .یا هقطنم یراذگتسایس .(9191).ما ،یپ ،ورانورات .ویلبد ،چا ،نوسدراچیر
 .هجدوب و همانرب نامزاس

 .نارهت .10 هرامش .ون هاگن .ییایسآ دیلوت هویش هلئسم و یگتفاین هعسوت ،دادبتسا .(1191) نیسح ،یدهاز
 یصوصخ یگتفاین هعسوت یسایس للع و تیهام رد یشهوژپ ،رصاعم ناریا رد یزاس صوصخ یسایس داصتقا .(3191) داجس ،یراتس

 هدكشناد ،یسایس مولع هتشر رد یرتکد هلاسر ،ناریا رد هعسوت دنور رب نآ ریثأت و یمالسا یروهمج و مود یولهپ هرود رد یزاس
 .نارهت هاگشناد ،یسایس مولع و قوقح

 .ناریا رامآ زکرم :1191 و ۱191 ،1191 ،1191 ،یرامآ همانلاس 
 هتشر رد دشرا یسانشراک همان نایاپ ،لداعت مدع مدع و اه سکوداراپ ؛ناریا رد یراتخاس لیدعت یسایس داصتقا .(9391) دیما ،یناکدرارکاش

 :نارهت ،یا هقطنم هعسوت یزیر همانرب ینابم .(1191) رفظم ،یفارص .نارهت هاگشناد ،یسایس مولع و قوقح هدكشناد ،یسایس مولع
 .هجدوب و همانرب نامزاس تاراشتنا

 .ین رشن :نارهت .مهن پاچ .یزیزع و یسیفن همجرت .یولهپ نایاپ ات تیطورشم زا ناریا یسایس داصتقا .(0191) یلع دمحم ،نایزوتاک
 .نارهت .10 هرامش .ییایفارغج تاقیقحت همانلصف .ناریا رد هدنام بقع قطانم ییاسانش .(1191) لیلخ ،یرتنالک
 رد یناتسا یزیر همانرب ماظن یسررب (0) نیمزرس شیامآ و یا هقطنم تاعلاطم هعومجم .(1391) یمالسا یاروش سلجم یاه شهوژپ زکرم

 .11111 لسلسم هرامش .یداصتقا تاعلاطم رتفد ،هعسوت و یزیر همانرب یاروش راتخاس رب دیکات اب ناریا
 .سموق رشن :نارهت .ناریا رد یداصتقا هعسوت و تلود .(1191) سابع مالغ ،داژن یلصم

 .راگن و شقن تاراشتنا :نارهت .یراتخاس لیدعت نارود رد ناریا داصتقا .(1191) داشرف ،ینمؤم
 .۱1-01 صص .00 هرامش .مشش لاس .یعامتجا هافر همانلصف .بوخ ینارمكح هیرظن رب یا همدقم .(1191) دمحا ،یرد یم
 مولع هتشر رد یرتکد هلاسر .ناریا یا هقطنم یداصتقا هعسوت رد یمومع شخب شقن یبایزرا .(2391) نیسح ،ینیسح نایعاجشریم

 .نارهت هاگشناد .داصتقا هدكشناد .یداصتقا

 .ناریا رامآ زکرم ؛0391 و 9191 یاه لاسرد رتشیب و نکراکرفن 21 یتعنص یاه هاگراک زا یریگرامآ جیاتن
 .ناریا رامآ زکرم ؛0391 و 9191 یاه لاسرد رتشیب و نکراکرفن 2۱ یتعنص یاه هاگراک زا یریگرامآ جیاتن
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