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  يوسوم فجنریم
 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ داتسا

 یناثيردنکسا دمحم
 ناریا ،دنجریب ،دنجریب هاگشناد ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ رایداتسا

 1یکهك تاداسهمطاف
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ایفارغج هدکشناد ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 يرخافم همیظع

 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،نیمزرس شیامآ یزیرهمانرب هتخومآشناد

 20/3/7397 :شریذپ خیرات       27/6/7397 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 رارق یسررب دروم یروآبات درکیور اب راوزبس ناتسرهش بآدور شخب رال نامیس هناخراک تارثا ییاضف لیلحت ،هعلاطم نیا زا فده
 زا یرظن ینابم شخب رد زاین دروم تاعالطا یروآعمج یارب .دشابیم یلیلحت -یفیصوت نآ شور و یدربراک قیقحت عون .تسا هتفرگ
 رد هناخراک ثادحا هک یتارثا ادتبا .دش هدافتسا همانشسرپ رازبا و ینادیم شور زا زاین دروم یاههداد یروآعمج یارب و یاهناخباتک شور
 یاهمانشسرپ و دش هداد رارق دعب راهچ رد یروآ بات درکیور بلاق رد تارثا سپس و تفرگ رارق ییاسانش دروم هدرک داجیا شخب

 اب همانشسرپ ییاور و تفرگ رارق یسررب دروم ناصصختم و ناسانشراک تارظن و هاگدید زا هدافتسا اب همانشسرپ ییایاپ و .دش یحارط
 هبساحم اب هنومنمجح و یوضر ناسارخ ناتسا رد راوزبس ناتسرهش بآدور شخب یرامآ هعماج .دش هبساحم 7.94 خابنورک یافلآ شور
 رامآ شخب رد اههداد لیلحت و هیزجت یارب شهوژپ نیا رد .دوب هداس یفداصت یریگهنومن یهویش .دش دروآرب 365 نارکوک لومرف
 هدش درادناتسا لدم نینچمه و SPSS رازفا مرن طیحم رد هریغتم دنچ یطخ نویسرگر زا یطابنتسا رامآ شخب رد و نیگنایم زا یفیصوت
 یروآ بات نازیم مزال تابساحم و اه همانشسرپ لیلحت اب .تسا هدش هدافتسا Lisrel رازفامرن طیحم رد یراتخاس تالداعم یزاسلدم
 نیگنایم زا هدش لصاح جیاتن هب هجوت اب .تفرگ رارق شجنس دروم فلتخم یاهصخاش و داعبا رد شخب رد رال نامیس هناخراک تارثا
 تالداعم هدش درادناتسا لدم زا لصاح جیاتن ،تسا هتشاد ریثأت شخب یروآبات رد 4495 یلک نیگنایم اب فلتخم داعبا رد هناخراک تارثا

 هب یدبلاک دعب تیاهن رد و یدبلاک دعب ،یداصتقا دعب ،سپس و شخب رد یروآبات نیرتشیب یاراد یعامتجا دعب داد ناشن یراتخاس
 ار شخب یروآبات دصرد .4 یسررب دروم تارثا داد ناشن یطخ نویسرگر زا لصاح جیاتن .دناهتشاد ریثأت شخب یروآبات رد بیترت
 .دنکیم نییبت
 .راوزبس ناتسرهش بآدور شخب ،رال نامیس هناخراک ،یروآبات ،یاهقطنم هعسوت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 ،یسایس ،یداصتقا فلتخم یاههزوح رد ریخا یاهلاس رد هقباسمک و هقباسیب یاهنارحب و تالوحت بقاعتم
 .(9 :9397،دنوثایغ و یدمحماقآ) تسا هدش اههتشر زا یفیط رد یلوادتم ریبعت یروآبات ،یطیحمتسیز و یعامتجا
 رد دنمشزرا موهفم کی هب) لوا تلاح هب تشگزاب و رمتسم یاهشلاچ ای نارحب ربارب رد نداتسیا ییاناوت یروآبات
 هب قطانم یضعب هک یلاح رد و دنشاپیم مه زا اهیراوگان و اههبرض و اهکوش رثا رب یحاون یضعب ارچ هکنیا مهف
 هب رصاعم هعماج هعسوت هکنیا هب هجوت اب .(1 :7397،شلاو) دنوشیم رتیوق یتح و دننامیم یقاب یلبق تلاح نامه
 یروآبات ،یللملانیب و یلم ،یلحم حطس رد ؛(7 :1397،ناراکمه و 7ینیراپساگ) تسا نآ یرادیاپ هب هتسباو تدش
 تهج یلحم یاهدربهار رد یلصا عوضوم کی ناونع هب و تسا هدش لیدبت یرهشیزیرهمانرب رد تیولوا کی هب

 دحتم للم نامزاس هعسوت یاههمانرب رد ،رادیاپهعسوت روظنم هب 2920 راک روتسد رد ای ییاوه و بآ رییغت اب یراگزاس
 دنتسه طباور زا یاهدیچیپ و مکارتم هکبش کی هلیسو هب یحاون و قطانم .(Suarez et al,2016) تسا هدش هدناجنگ
 طوقس بجوم دنناوتیم رابهعجاف یعیبط ثداوح .دنهدیم ناشن ار رصاعم هعماج یناهج هعسوت روتوم و بلق هک
 ییاوهوبآ دیدش یاهدادیور دننام یعیبط ثداوح .دندرگ ،دهدیم خر اهنآ رد هک یطباور هکبش و یحاون ،اهرهش
 دننام یناسنا ثداوح ای ،یمانوس ،هزرلنیمز ،دتفایم قافتا ررکم ودیدش ،ییاوهوبآ تارییغت هجیتن رد ًااریخا هک)
 .دشاب هتشاد یحاون و قطانم یور یدیدش یاهریثات دناوتیم هک یثداوح ای و اهمیرحت ،یتسیرورت یاههلمح
 یاهدرکلمع یور اهدادیور یبناج یاهریثات ات ،دنوش رظندیدجت تسیابیم یحاون یاهلوحت و رییغت یاهدنیآرف

 یاهدرکلمع لماک ییاراک ندنادرگزاب رد یحاون تفاب و ازجا ماکحتسا و اهلاکشا عفر .دنبای شهاک یحاون یتایح
 نیمضت یارب تدم هاتوک رد یروآبات ،ور نیا زا .دنتسه یرورض ،دیدش دادیور کی عوقو زا دعب یحاون یتایح
 رد هک یداصتقا ره یلک روط هب .(317-217 :1397،ناراکمه و ینیراپساگ) دشابیم یمازلا تدمدنلب رد یرادیاپ
 یدمحماقآ) دراد یگتسب نآ یروآبات نازیم هب بیسآ نیا تعسو امآ ؛دنیبیم بیسآ دریگیم رارق تارطاخم ضرعم
 .(77 :9397،دنوثایغ و
 ،کشخ و مرگ تعیبط .دشابیم یوضرناسارخناتسا رد راوزبس ناتسرهش مورحم یاهشخب زا یکی بآدور شخب 
 ،یگدنز یارب مزال یاههزیگنا دوبن و یراکیب ،لاغتشا و هافر نادقف ،ناتسا ینابایب یاههصرع رد یریگرارق صوصخ هب
 هب یسرتسد مدع و دزمتسد و دمآرد نییاپ حطس ،لاغتشا دوبمک و نادقف .تسا هدش یناوارف تالکشم زاسهنیمز

 یاههصخشم نیرتهدمع زا یپردیپ یاهیلاسکشخ ،یرادماد و یزرواشک یاهتیلاعف رب یکتم داصتقا ،هیلوا یاهزاین
 هب بآدور رهش دوخ و شخب یاهاتسور زا ترجاهم نوچ یتالکشم و تالضعم یارب ار هنیمز هک تسا شخب نیا

 بآدور رهش و اهاتسور ندشیلاخ ببس هک .تسا هدروآ مهارف ار (ناتسا زکرم) دهشم و نارهت لثم گرزب یاهرهش
 1997 لاس رد بآدور شخب تیعمج ،نکسم سوفن و مومع یمومع یرامشرس جیاتن ربانب .تسا هدش ناوج رشق زا
97 هب 2397 لاس رد شخب نیا تیعمج .تسا هدوب رفن 03317 اب ربارب  تیعمج 1397 لاس یرامشرس قبط و رفن 171
 هعسوت و کرحت یارب راوزبس رال نامیس هناخراک داجیا اتسار نیا رد .تسا  هتفایشهاک رفن 62197 هب شخب نیا
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 راوزبس یرتمولیک 27 رد هناخراک نیا .دوریم رامش هب شخب نیا یداصتقا هعسوت یاهتسایس نیرتهتخانش زا شخب
 یلوحت هناخراک نیا داجیا .تسا هدش عورش 99 لاس زا نآ تخاس و دراد رارق شخب نیا دنورپ یاتسور یلاوح رد
 و یلحم هعسوت و ییافوکش ،هافر شیازفا ،نآ عبت هب و دمآرد حطس شیازفا ،شخب تیعمج تیبثت ،لاغتشا ،دیلوت رد
 رال نامیس هناخراک یروآبات .تسا هدرک داجیا شخب یروآبات شیازفا نینچمه و یاهیحان رادیاپ هعسوت رد ًااتیاهن

 تقوم لیطعت ای و دوش هجاوم نارحب ای لالتخا اب دیلوت ریسم رد هناخراک هچنانچ رگا هک تسا موهفم نیا هب ،راوزبس
 نودب ،دنک یگداتسیا هناخراک یلیطعت زا یشان یاهنارحب و ثداوح ربارب رد دناوتیم ردقچ بآدور شخب ،دوش
 نیا رضاح قیقحت فده اذل .دهدب تسد زا ار یگدنز تیفیک و دنیبب همدص اه تراسخ و برخم تافلت زا هکنیا
 یداهن ،یعامتجا و یداصتقا یریذپ فاطعنا و یروآ بات شیازفا رد راوزبس رال نامیس هناخراک تارثا شقن هک تسا
 فده نیاربانب .دهد رارق یبایزرا دروم ار بآدور شخب تیعضو رد رثؤم یطیحم یاهکوش ربارب رد یدبلاک و
 و رییغت ،یراگزاس ،عونت نازیم تسا هتسناوت راوزبس رال نامیس هناخراک ایآ هک تسا لاؤس نیا هب خساپ رضاح قیقحت
 ؟دیامن تیوقت ار هقطنم یداهن و یدبلاک ،یداصتقا و یعامتجا لوحت
 يرظن ینابم
 بقع هب شزیخ ای شهج تروص هب هک دراد (Resalire) نیتال یهژاو رد هشیر (Resilience) یروآبات یهژاو
 مولع رد هشیر یروآبات موهفم .Gunderson,2010:19) :زا لقنهب 00 :9397،ناراکمهومدقمیناملس) ددرگیم همجرت
 هدافتسا دروم ییاجباج زا سپ لداعت تلاح هب تشگزاب یارـب هداـم کی ییاناوت زا تیاکح و دراد یضایر و کیزیف
 یاهرثا اب ارادم و هبقرتمریغ هثداح اب ندش ورهبور ییاناوت یروآبات (León & March, 2014:251) .دریگیم رارق
 یدایز تحارص اب یدایز تحارص اب ریخا یاههعلاطم رتشیب .تسا هدننکنارگن یاهدرکیور طسوت هدش داجیا یفنم
 زا لصا رد یروآبات .دنکیم دیکات ندرک ایحا و نتفایزاب ،یراگزاس هب تبسن ییاناوت دننامه یحاون یروآبات رب
 دربراک .دشابیم هیلوا تلاح هب تشگزاب ینعم هب هک ،تسا هتفرگ همشچرس (نتشاد فاطعنا) (Resiliere) نیتال تغل
 هک هحناس کی عوقو زا سپ یعیبط طیارش هب تشگزاب یارب ،متسیس ای دوجوم کی ییاناوت هب یروآبات تغل یمومع
 راب نیتسخن ار یروآبات حالطصا .(67 :1397،ناراکمه و ینیراپساگ) دراد تلالد ،هتخیسگ مه زا نآ تیعضو
 ،یعامتجا یاهماظن رد (2220) رگدا سپس ،درک حرطم یکیژولوکا یموهفم ناونع هب م 9737 لاس رد 7گنیلوه
 (9220) 1وئنرب ،کیژولوکا -یعامتجا یاهماظن رد (9220) 9سیکرب ،یطیحم -یناسنا یاهماظن رد (7220) 0رنتپراک
 دنتفرگ راک هب یمیلقا تارییغت دننام تدمدنلب یاههدیدپ رد (7937) 1نمرمیت و تدمهاتوک حناوس تیریدم رد
 کرد یارب هک ییاهشور و نآ یاهفیرعت و یروآبات یلک موهفم هب هجوت اب .(00 :2397،ناراکمه و نایعیفر)
 و یعیبط حناوس و تارطاخم اب عماوج قابطنا و یراگزاس یگنوگچ ،طیحم و دارفا نیب لماعت ،کیمانید یاهمتسیس
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-بات .7 :درک میسقت هتسد هس هب ناوتیم ار یروآبات یموهفم یاهدرکیور ،دنکیم داجیا عماوج یعامتجا داعبا نییبت
 .(7 هرامش لودج) 7راذگ موهفم رد یروآبات .9 ؛یبایزاب موهفم رد یروآبات .0 ؛یرادیاپ موهفم رد یروآ

 يروآبات یموهفم ياهدرکیور .(1) هرامش لودج

 یرادیاپ
 زا لبق متسیس کی هک یلالتخا رادقم تروص هب ار یروآبات و هتفایطسب (دنکیم فیرعت لبق تلاح هب تشگزاب ییاناوت ار یروآبات هک) کیژولوکا تاعلاطم زا درکیور نیا
 .دنکیم فیرعت ،دنک بذج ای لمحت دناوتیم دوش لقتنم یرگید تلاح هب هکنیا

 یبایزاب
 یارب هعماج کی ،هدش فرص نامز اب هک تسا یرایعم و تسا نآ هیلوا تلاح هب تشگرب و راشف لماع ای رییغت زا «هتشذگ هب تشگزاب» یارب هعماج ییاناوت هرابرد درکیور نیا
 .دوشیم یریگهزادنا رییغت زا یبایزاب

 راذگ
 دیدج تلاح هب رییغت یانعم هب دناوتیم لبق تلاح هب هداس تشگزاب یاج هب هک تسا رییغت هب شنکاو یارب هعماج تیفرظ و یعامتجا یروآبات اب طابترا رد رتشیب درکیور نیا
 یلیسناتپ ،لالتخا ،روآبات کیژولوکا -یعامتجا متسیس رد .تسا ثداوح ای عماوج قابطنا و یراگزاس اب طابترا رد رتشیب درکیور نیا .تسا رترادیاپ دوجوم طیحم رد هک دشاب
 .تسا هارمه یهدنامزاسدوخ و ءایحا ،یزاسون دننام یمیهافم اب هک دروآیم دیدپ هعسوت و یروآون یارب دیدج یاهراک هبرجت تهج تصرف داجیا یارب

 .(Folke,2006 ؛Holling,2004 in Folke,2006:254 ؛Pimm,1984 ؛Maguire & Hagan,2007؛2397،ناراکمه و نایعیفر) :عبنم

 یاک هنومن یارب تسا هتفرگ تروص یدایز تاعلاطم روآبات عماوج تایصوصخ و اهیگژیو کرد یارب هزورما
-بیسآ قطانم رد لیس ربارب رد یکیژولوکا یروآبات دوبهب یاهیژتارتسا نیرتبولطم ییاسانش» ناونع اب یاهعلاطم
 کچوک یهقطنم کی رد بالیس لماوع یسررب هب اهنت شهوژپ نیا رد وا دنچ ره .داد ماجنا «یکیژولوکا ریذپ
-کوش لمحت ییاناوت الواًا :.تسا تیمها زئاح رایسب یروآبات رد تیریدم لئاسم هک دیسر هجیتن نیا هب اما تخادرپ
 ار تسکش لامتحا نیاربانب) دندرگن هحناس هب لیدبت اهرطخ نآ هک ىاهنوگ هب رطخ کی زا هدراو ىاههبرض و اه
 :ًااثلاث ،(دهد شهاک ار تسکش بقاوع دناوتب نیاربانب) هحناس زا سپ بقع هب تشگرب ییاناوت :ًاایناث ،(دهد شهاک
 بیسآ رادقم نینچمه و یدوبهب یارب زاین دروم نامز نیاربانب) هحناس زا سپ شریذپ و رییغت یارب تصرف و ناکما
 ،(یدبلاک) یتخاسریز ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا رد یروآ بات .(39 :0397،ناراکمه و یردب) (دهد شهاک ار یریذپ
 یاهداصتقا نیرتروآبات یتح یحاون همه ،یداصتقا یروآبات صخاش .(Rose,2004:307) دوش یم فیرعت یداهن
 هدهع زا ییایفارغج یحاون هچ دنک ییاسانش هک تسا نیا صخاش فده .دش دنهاوخ ور هبور ییاهراشف اب یلحم
-یم صخاش نیا نینچمه و دنتسه ندش رتدب کسیر ضرعم رد رتشیب یحاون هچ و دنیآیم رب دب یداصتقا طیارش
 لاح رد یداصتقا طیحم رد هدش ییاسانش فعض اب دناوتیم دح هچ ات دوجوم یداصتقا تسایس دنک نومزآ دناوت
 ار ناشهیحان یداصتقا فعض و تردق هک یتاعوضوم ات دهدیم یلحم تاماقم هب یزادنامشچ و دنک دروخرب رییغت
 :زا دنترابع یداصتقا یروآبات یاهیگژیو زا یخرب .(717 :9397،دنوثایغ و یدمحماقآ) دهدیم رارق ریثأت تحت
 یروآبات . ... و راک رازاب هب یسرتسد ،ینیرفآراک گنهرف ،ریذپفاطعنا و رهام راک یورین ،لاغتشا رد یشخب عونت
 و ینیراپساگ) دراد هراشا طیحم و یلحم هعماج و اههورگ ،صاخشا یروآبات یاهتیلباق و اهتیفرظ هب یعامتجا
 ،ینوکسم یاهدحاو ،اههاگهانپ ریظن هحناس زا دعب یبایزاب تیفرظ و هعماج شنکاو یبایزرا .(77 :1397،ناراکمه
 هارمه هب ار رگید یاهتخاس ریز هب اهنآ یگتسباو و اههداج ،هلول طوطخ دننام یتخاسرـیز و یتمالس تالیهست
-لمح یهکبش ،یتایح یاهتخاسریز و اههداج ،هلول طوطخ ،یلصا نایرش دادعت لماش یروآبات یاهصخاش .دراد
 ،زبس یاضف ،تیکلام ،انب تمدق و ،انب تمواقم ،حلاصم سنج ،نکسم عون ،هاگهانپ تیفرظ ،نیمز یربراک ،لقنو
 بات .(6 :1397،نسوت و یودهم) اهلسگ ،اههرطاخم و ررکت و تدش ،ییایفارغج یاهیگژیو ،یطیحم مکارت ،رباعم
 ؛دوشیم فیرعت هعماج نورد رد ینامزاس یاهدنویپ داجیا و رطخ شهاک یارب عماوج تیفرظ ناونع هب یداهن یروآ

                                                                                                                                                                
1 . Transformation 
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 دارفا و اهورین ،تاعالطا هب یسرتسد ،یلحم یاهداهن دادعت هلمج زا اهنامزاس یکیزیف یاهیگژیو دعب نیا رد
 و نیناوق ،تاررقم و نیناوق ندوب ماگنه هب ،نارحب تیریدم یاهلمعلاروتسد هب یدنبیاپ ،بلطواد و هدید شزومآ
 ،یتلود یاهداهن و مدرم اب یلحم یاهداهن لماعت ،نکاسم زاس و تخاس رما رد هژیو هب یقیوشت و هدنرادزاب تاررقم
 ،ینامزاس راتخاس ریظن حناوس هب ییوگخساپ ای تیریدم ی هوحن و اهداهن یریذپ تیلوئسم ،اهداهن درکلمع زا تیاضر
 ناشن ار یروآبات ثحبم رد یسررب دروم یاههفلوم و داعبا 7 هرامش لکش .(30 :0397،ییاضر) دوشیم یبایزرا
 .دهدیم

 
 يروآبات ثحبم رد یسررب دروم ياههفلوم و داعبا .(1) هرامش لکش

 .(00 :0397،دهشم یرادرهش نارحب یسدنهم و یهدناماس تیریدم) :عبنم

 يروآبات یساسالوصا زا یکی ناونع هب ياهقطنميروآبات يارب تارثا شهاك و يزیرهمانرب
 داصتقا هب هدراو یاهکوش زا زیمآتیقفوم یبایزاب یارب هقطنم کی ییاناوت یانعم هب یاهقطنم داصتقا رد یروآبات
 .دراد ار دوخ دشر ریسم زا داصتقا ندرک جراخ لیسناتپ ای ،تسا هدرک جراخ دوخ دشر ریسم زا ار نآ هک تسا هقطنم
 رد قطانم و اهداصتقا توافتم یروآبات .تسا قابطنا تیفرظ و «یتشگزاب دنیآرف» کی یاهقطنم داصتقا یروآبات
 ،یپایپ یاهیبایزاب و اهکوش طسوت ،داصتقا تدمزارد دشر ریسم هک تسا هدرک حرطم ار ناکما نیا ،اهکوش لباقم
 داصتقا کی یروآبات .دتفایم قافتا تدمزارد رد یداصتقا دشر و دهدیم خر تدم هاتوک رد کوش .دریگیم لکش
 .(10 :1397،یلیلجریم) دراد داصتقا یروآبات نازیم هب یگتسب ،کوش لباقم رد
 وس رگید زا .دوش تیاده یاهقطنم یروآبات تمس هب دیاب یلحم یاهنامزاس و یلحم یتلود یاهشخب تامادقا*
 و ثداوح یوگخساپ دنناوتب ات دنوش زور هب و یرگنزاب دیاب یلم و یاهقطنم ،یلحم نارحب تیریدم یاههمانرب
 .دنشاب یزورما عیسو یاهنارحب
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 و ینوناق یاههزوح نیب صوصخ هب) یتایلمع یاهنیرمت و شزومآ ،یلمع و هناقالخ یاهشور یریگراکهب*
 تسا مهم یلحم فلتخم یاهدحاو یتاررقم یاههزوح رد هلوقم نیا ؛(دناهدشن ماجنا ًاالبق هک فلتخم حوطس یتاررقم
 .دوش ارجا یدیلک تاسسؤم و یرادا یاهدحاو هلیسو هب دیاب و
 یاههمانتقفاوم ریاس و اههمانمهافت ،یرادربهرهب یاهدادرارق ،هبناج ود یراکمه یاهدادرارق داقعنا و یزیرهمانرب*
 ،اهنامزاس ،یتاررقم فلتخم یاههزوح ،اهراکوزاس هنوگنیا ،نارحب تیریدم رد یزیرهمانرب و یگدامآ ءاقترا رد رثؤم
 دراوم و تامازلا ،عبانم ،یرارطضا عقاوم رد ات دزاسیم رداق شیپ زا ار لیخد تاسسؤم ریاس و یصوصخ شخب
 .دننک صخشم ار اههنیزه و دنراذگب کارتشا هب ار یتینما

 ریاس و یروآبات یارب مزال تازیهجت و داوم ،یتایح تالوصحم ینابیتشپ هریجنز عطق مدع زا نتفای نانیمطا*
 .دنراذگیم ریثأت یلم و یاهقطنم تینما و داصتقا رب هدمع و میقتسم روط هب هک یدراوم

 شخب رد یتایح تامدخ و اههناماس یروآبات نازیم اب بسانتم نارحب زا سپ عیرس یبایزاب یارب یاهقطنم ییاناوت*
 .دشاب هدش هجاوم لکشم اب یدیلک نانکراک دوبن رد تسا نکمم هک یصوصخ و یتلود
 ساسا رب هعسوت هلحرم رد دیاب (یزاجم) یربیاس و یکیزیف یاههناماس رد بیسآ لباقم رد یروآبات و تینما*
 .دریگب رارق هجوت دروم رطخمک و رطخرپ ددعتم یاهویرانس ربارب رد یجنسرطخ
 داجیا رد نوگانوگ یتاررقم یاههزوح اب ینامزاسنیب و نورد و دیفم یاهلمعلاروتسد و اهدرادناتسا ،اهدک داجیا*
 .تسا رثؤم یگدامآ و تینما

 و یروآبات داجیا رد ریذپفاطعنا و یلمع رادیاپ یاهشور داجیا رد مزال یراکمه دیاب یدیلک یاهشخب و تلود*
 ای یفرعم ار هقطنم و هعماج فلتخم یاهنامزاس و ،اهدحاو یروآبات نازیم یریگهزادنا یاهصخاش و اهشور
 .(17-67 :0397،ناراکمه و بانجینیسح) دیامن داجیا
 شور و داوم
 ینادیم و یاهناخباتک تاعالطا یروآدرگ شور .دشابیم یلیلحت -یفیصوت نآ شور و یدربراک رضاح قیقحت عون
 شور زا یروآبات داعبا ییاسانش و یرظن ینابم و تایبدا صوصخ رد زاین دروم تاعالطا یروآعمج یارب .تسا
 همانشسرپ .دش هدافتسا همانشسرپ رازبا زا ینادیم شور زا قیقحت زاین دروم یاههداد یروآعمج یارب و یاهناخباتک
 1392 خابنورک یافلآ شور زا هدافتسا اب همانشسرپ ییایاپ و دش یسررب ایفارغج ناسانشراک و دیتاسا زا رفن 7 طسوت
 بآدور شخب یرامآ هعماج .تسا همانشسرپ یارب بسانم ینورد یگنهامه و بوخ ییایاپ رگناشن هک .دمآ تسد هب

 رد .دوب هداس یفداصت یریگهنومن یهویش .دمآ تسد هب دادعت 169 نارکوک لومرف اب هنومن مجح و راوزبس ناتسرهش
 نویسرگر زا یطابنتسا رامآ شخب رد و نیگنایم زا یفیصوت رامآ شخب رد اههداد لیلحت و هیزجت یارب شهوژپ نیا

 طیحم رد یراتخاس تالداعم یزاسلدم هدش درادناتسا لدم نینچمه و SPSS رازفا مرن طیحم رد هریغتم دنچ یطخ
 .تسا هدش هدافتسا زاین دروم تابساحم ماجنا یارب Excel رازفامرن زا نینچمه .تسا هدش هدافتسا Lisrel رازفامرن

 .دهدیم ناشن ار هلاقم رد یسررب دروم یاهصخاش و داعبا (0) هرامش لودج
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 هلاقم یسررب دروم ياهصخاش و داعبا .(2) هرامش لودج
 تالاؤس داعبا

 یداصتقا

 دوکر .1 ،(یزرواشک و تامدخ ،تعنص) یداصتقا یاه تیلاعف رگید قنور یارب کرحم .1 ،یرگشدرگ یاه تیلاعف کرحت و عونت .9 ،شخب لاغتشا عونت .0 ،مدرم دمآرد شیازفا و یداصتقا دشر شیازفا .7
 شهاک و دمآرد عیزوت و تابث .9 ،شخب یاه لسناتپ اب هدش ماجنا یراذگ هیامرس یراگزاس .7 ،مروت لباقم رد شخب یریذپ فاطعنا .6 ،هناخراک یمیاد ای تقوم یلیطعت رثا رد مدرم یداصتقا یگدنز هخرچ
 .(... و نکسم) یکیزیف یاههیامرس و زادناسپ شیازفا .3 ،شخب یتاقبط هلصاف

 یعامتجا

 شیازفا .1 ،شخب گنهرف اب فرصم عونت یراگزاس و راوناخ یفرصم گنهرف رییغت .9 ،هناخراک یمناد ای تقوم یلیلعت تروص رد راک یایوج مدرم ترجاهم .0 ،شخب ترجاهم شهاک و تیعمج تیبثت .7
 یریگدای و یهاگآ شیازفا .7 ،(یتسیز مه و یراگزاس) یگتسبمه و دامتعا و یعامتجا طباور تیوقت .6 ،یعامتجا یاه یراجنهان و تیانجو مرج شهاک .1 ،یعامتجا تیوه شیازفا و ناکم هب قلعت سح
 .مدرم بسانمان هیذغت شهاک و یراکیب شهاک .27 ،لباقتم طابترا و کمک کرد و مدرم ندرک دنمناوت .3 ،همیب زا هدافتسا شیازفا و یتمالس ششوپ .9 ،شخب مدرم

 یدبلاک

 یراگزاس .1 ،هدنیآ و لاح یاهزاین اب هدش داجیا یتخاس ریز تاسیسات یراگزاس .9 ،نیمز تمیق شیازفا لیلد هب شخب امیس ندز مهرب و مظنمان و عیرس شرتسگ .0 ،شخب رد ینامتخاس تفاب عونت .7
 فعض لیلد هب فداصت شیازفا .7 ،یژرنا یاهلماح تیعضو یفیک و یمک دوبهب .6 ،یناسنا یاههاگتنوکس تمواقم و انب تیفیک ،نکسم عون رد هناخراک ریثأت .1 ،هدش داجیا یربراک رییغت اب شخب یاه تیلاعف

 و تاناکما نداد قوس .77 ،(اوه و -بآ نینچمه) اوه و بآ و یطیحمتسیز یگدولآ رد ریثأت .27 ،هدش داجیا یربراک رییغت اب تسیز طیحم یراگزاس .3 ،یضارا یربراک رییغت .9 ،لقنو لمح هکبش
 .شخب هب اهتخاسریز

 یداهن

 هاگتسیز رییغت .6 ،مدرم اب یلحم یاهداهن تکراشم و لماعت .1 ،یلحم یاهداهن تیریدم دوبهب .1 ،یلحم یاهداهن یریذپتیلوئسم .9 ،یلحم یاهداهن ییاناوت شیازفا .0 ،یلحم یاهداهن یروآون و تیقالخ .7
 .یقیوشت و هدنرادزاب تاررقم و نوناق رد ریثأت .9 ،تاررقم و نوناق ندوب ماگنه هب .7 ،یعیبط

 .(0397،ییاضر ؛1397،یلداع و روپشاداد ؛0397،ناراکمه و شاتهب دازرف ؛2397،ناراکمه و نایعیفر) :عبنم

 هعلاطم دروم هدودحم
 11 هلصاف رد و ناتسرهش یبرغبونج تهج رد هک تسا راوزبس ناتسرهش هناگود یاهشخب زا یکی بآدور شخب
 هقیقد 79 و هجرد 19 ضرع رد شخب نیا .دشاب یم تعسو عبرمرتمولیک 0131 یاراد و عقاو راوزبس رهش یرتمولیک
 ،دنویر یاهناتسهد اب لامش زا بآدور شخب .تسا هدش عقاو یقرش هقیقد 97 و هجرد 71 ییایفارغج لوط و یلامش
 شخب زا قهیب ناتسهد و یزکرم شخب زا یبرغ هبصق ناتسهد اب قرشلامش زا ،نزرواد شخب زا نانیزم ،ورخدص
 برغ زا ماجنارس و نکسدرب ناتسرهش اب بونج زا دمتشش شخب زا شیمهوک و باکت ناتسهد اب قرش زا و دمتشش
 .تسا زرممه نانمس ناتسا دورهاش ناتسرهش اب

 
 راوزبس ناتسرهش رد بآدور شخب تیعقوم هشقن .(2) هرامش لکش

 .(01 :1397 :یرامآ همانلاس) :عبنم
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 هبوصم ساسا رب شخب نیا .دشاب یم ناور یا هسام یاه هپت یاراد و تسا یریوک و زیخداب یا هقطنم بآدور شخب
 ییایفارغج هشقن رد لقتسم شخب ناونع هب 3697 لاس رد و دش سیسأت 9697 ریت 70 هسلج رد ناریزو تئیه
 و هنکس یاراد اتسور 66 هک اتسور 737 ،بآدور رهش مانب یرهش هطقن کی یاراد" ًااعمج و دش رهاظ روشک یسایس

97  رال نامیس هناخراک مان هب ینامیس هناخراک بآدور رهش یلاوح رد دنورپ هقطنم رد .دشابیم هنکس زا یلاخ اتسور 7
 (0) هرامش لکش .(بآدور یناسرعالطا هاگیاپ) تسا رتمولیک (27) راوزبس رهش زا هناخراک نیا هلصاف .دراد رارق
 .دهدیم ناشن ار راوزبس ناتسرهش رد بآدور شخب یریگرارق تیعقوم هشقن
 قیقحت ياه هتفای

 رال نامیس هناخراك تارثا يروآبات ياهصخاش و داعبا یفیصوت لیلحت
 داعبا رد ار راوزبس رال نامیس هناخراک تارثا یروآبات نازیم عیزوت یگنوگچ 6 و 1 و 1 و 9 هرامش یاهلکش
-بات نازیم نداد ناشن یارب ترکیل فیط زا هکنیا هب هجوت اب .دهدیم ناشن یداهن و یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا
-بیسآ نازیم 9 زا رتمک ریداقم .دشابیم 9 طسو دح و 1 ددع نیرتشیب و 7 ددع نیرتمک ،تسا هدش هدافتسا یروآ
 .دشابیم صخاش و دعب نآ رد ندوب روآبات یانعم هب 9 زا رتالاب ریداقم و صخاش و دعب ندوبن روآبات و یریذپ
 زادناسپ شیازفا) ec9 صخاش .دراد ناسون 9291 ات 0190 زا یداصتقا دعب یاهصخاش نیگنایم 9 هرامش لکش قبط
 صخاش و یداصتقا دعب تارثا نیب رد ار یروآبات نیرتشیب 9291 نیگنایم اب (... و نکسم) یکیزیف یاههیامرس و

ec3 (یرگشدرگ یاه تیلاعف کرحت و عونت) تسا هتشاد یداصتقا دعب رد ار یروآبات نیرتمک 0190 نیگنایم اب. 
 9 زا رتمک نیگنایم صخاش 1 ،یداصتقا دعب صخاش 3 نیب زا تسا هدش هداد شیامن روکذم لکش رد هک روطنامه
 ناشن ار یعامتجا دعب یاهصخاش تیعضو 1 هرامش لکش .تسا هدوب روآ بات صخاش 1 طقف و دنا هدرک بسک
 بات نیرتشیب 6799 نیگنایم اب (شقن ترجاهم شهاک و شخب تیعمج تیبث) so1 هرامش صخاش جیاتن قبط دهدیم
 7390 نیگنایم اب (هناخراک یمناد ای تقوم یلیلعت تروص رد راک یایوج مدرم ترجاهم) so2 صخاش و ار یروآ
 یاهصخاش نیب زا تسا هدش هداد ناشن لکش نیا رد هک روطنامه تسا هتشاد یعامتجا دعب رد ار یروآبات نیرتمک
 .تسا هتشاد 9 زا رتمک نیگنایم so2 صخاش طقف دعب نیا

 
 يداصتقا دعب رد هناخراك تارثا يروآبات نازیم عیزوت یگنوگچ .(3) هرامش لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 یعامتجا دعب رد هناخراك تارثا يروآبات نازیم عیزوت یگنوگچ .(4) هرامش لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 رد ینامتخاس تفاب عونت) ph1 صخاش جیاتن قبط ،دهدیم ناشن ار یدبلاک تارثا دعب یاهصخاش 1 هرامش لکش
 رییغت) 1190 نیگنایم اب ph8 صخاش و یدبلاک تارثا نیب رد یروآبات (0999) نیگنایم نیرتشیب یاراد (شخب
 1 دادعت یدبلاک دعب صخاش 77 نیب زا .تسا هتشاد یدبلاک تارثا نیب رد ار نیگنایم نیرتمک (یضارا یربراک
 تارثا نیا یروآبات یهدنهد ناشن و 9 یالاب نیگنایم صخاش 1 و 9 نیگنایم صخاش کی ،9 ریز نیگنایم صخاش
 in1 صخاش دهدیم ناشن لکش هک روطنامه دهدیم ناشن ار یداهن دعب یاهصخاش 7 هرامش لکش .تسا یدبلاک
 in8 و (تاررقم و نوناق ندوب ماگنه هب) in7 یاهصخاش و (یلحم یاهداهن یروآون و تیقالخ) 1390 نیگنایم اب
 9 نیب زا .دناهتشاد دعب نیا رد ار نیگنایم نیرتمک 6690 نیگنایم اب (یقیوشت و هدنرادزاب تاررقم و نوناق رد ریثأت)
 هناخراک تارثا هک تسا نیا هدنهدناشن هک دناهدومن بسک 9 زا رتمک نیگنایم صخاش 9 نیا همه یداهن دعب صخاش
 .تسا هتشادن یروآبات یروآبات دعب رد

 
 يدبلاك دعب رد هناخراك تارثا يروآبات نازیم عیزوت یگنوگچ .(5) هرامش لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 يداهن دعب رد هناخراك تارثا يروآبات نازیم عیزوت یگنوگچ .(6) هرامش لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 جیاتن قبط .دهدیم ناشن یروآبات فلتخم داعبا رد ار رال نامیس هناخراک تارثا یروآبات نازیم 7 هرامش لکش
 هتشاد شخب رد هناخراک تارثا رد ار یروآبات نیرتشیب 9099 نیگنایم اب یعامتجا دعب رد هناخراک تارثا ریز لکش
 و دناهدوب روآبات شخب رد 2799 نیگنایم اب یتخاسریز -یدبلاک دعب ،0799 نیگنایم اب یداصتقا دعب سپس و تسا
 دعب یروآبات رد هناخراک تارثا عقاو رد و تسا هتشاد شخب رد ار یروآبات نیرتمک 7790 نیگنایم اب یداهن دعب
 یزیرهمانرب هب زاین تسا یروآبات داعبا نیرتمهم زا یداهن دعب هکنیا هب هجوت اب و تسا هتشادن ینانچ نآ ریثأت یداهن
 تارثا هک تسا نیا دنهدناشن هک دشابیم 7299 اب ربارب داعبا مامت زا لصاح یلک نیگنایم .تسا دعب نیا تیوقت یارب
 .تسا هتشادن بآدور شخب رد یدایز نادنچ یروآبات راوزبس رال نامیس هناخراک هدش داجیا

 
 هناخراك تارثا يروآبات داعبا نازیم عیزوت .(7) هرامش لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 يراتخاس تالداعم يزاسلدم زا هدافتسا اب بآدور شخب يروآبات رد راوزبس رال نامیس هناخراك تارثا نییبت
 لدم شزارب زا روظنم .تسا لدم شزارب یبایزرا ،یراتخاس تالداعم یزاسلدم هب طوبرم یاهشخب نیرتمهم زا یکی
 هدافتسا شزارب یاه صخاش زا روظنم نیدب .دراد قفاوت و یراگزاس اه هداد اب رظن دروم لدم دح هچ ات هک تسا نیا
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 باختنا ار Fit Indices هنیزگ Output نوکیآ زا هک ریسم زا لرزیل رازفامرن رد شزارب نروآ تسد هب یارب .دوش یم
 دنوشیم هدیمان (Fitting indexes) یگدنزارب یاهصخاش یلک هنوگ هب هک اهنومزآ نوگانوگ عاونا هکنآ اب .مینکیم
 دوجو یناگمه قفاوت زین هنیهب نومزآ کی یتح هرابرد زونه اما دنشابیم لماکت و هعسوت ،هسیاقم لاح رد هتسویپ
-همانرب روهشم یاهشراگن یتح و دناهدرک هئارا ار یفلتخم یاهصخاش ،فلتخم یاههلاقم هک تسا نآ هجیتن .درادن
 سپ .دنهدیم تسد هب یگدنزارب یاهصخاش زا یدایز دادعت زین lisrel, Amos, EQS یاهرازفامرن دننام SEM یاه
 روط هب .دراد دوجو هدش هدهاشم یاههداد اب لدم یلک شزارب ییوکین دروآرب یارب یددعتم قرط ،لدم ندش نیعم زا
 زا هدافتسا لدم دییأت یارب ًاالومعم یلو دریگیم رارق هدافتسا دروم لدم شزارب شجنس یارب صخاش نیدنچ یلک
-یاک نازیم .(20-70 :7397،یدوعسم) تسا یفاک RMR, GFI, AGFI, RMSEA, NFI, NNFI,CFI یاهصخاش
 0 هرامش لودج ربارب لدم نیا رد .تسا لوبق لباق هس ات کی نیب ریداقم هک تسا 1790 یدازآ هجرد هب راوکسا

 .دهدیم ناشن ار لدم شزارب یاه صخاش
 يراتخاس تالداعم رد لدم یگدنزارب ياهنومزآ .(2) هرامش لودج

 هدمآ تسد هب نازیم ؟تسا هدنزارب لدم ینامز هچ یلصا رایعم نومزآ مان
RMR7 0092 دشاب رتکیدزن رفص هب هچره سنایراووک و هدنامیقاب سنایراو 

GFI0 7392 دشاب 3/2 زا رتگرزب ای ربارب دیاب ،کی و رفص نیب سنایراووک و سنایراو یبسن رادقم یبایزرا 
AGFI9 7392 دشاب 3/2 زا رتگرزب ای ربارب دیاب ،کی و رفص نیب تاروذجم عومجم یاج هب تاروذجم نیگنایم 

RMSEA1 67292 .دشاب 7/2 زا رتکچوک رگا نیگنایم تاروذجم عومجم یاطخ 
NFI1 9392 دشاب 3/2 زا رتگرزب دیاب (تنوب رلتنب صخاش) شیاههطبار نودب لدم اب رظن دروم لدم هسیاقم 

NNFI6 0392 دشاب 3/2 زا رتگرزب دیاب (زیول -رکات) شیاههطبار نودب لدم اب رظن دروم لدم هسیاقم 
CFI7 2392 دشاب 3/2 زا رتگرزب دیاب شیاههطبار نودب لدم اب رظن دروم لدم هسیاقم 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ود نیب هطبار تردق .تسا هدش هدافتسا یراتخاس لدم هدشدرادناتسا لدم زا اههفلوم و اهصخاش رثا شجنس یارب
 992 زا رتمک یلماع راب رگا .تسا کی و کی یفنم نیب یرادقم یلماع راب .دوش یم هداد ناشن یلماع راب هلیسو هب لماع
 رگا و تسا لوبق لباق  0/6 ات 0/3 نیب یلماع راب .دوش یم رظن فرص نآ زا و هدش هتفرگ رظن رد فیعض هطبار دشاب
 اهصخاش زا دصرد 01997 قوف هدعاق قبط و ،9 هرامش لکش جیاتن قبط .تسا بولطم یلیخ دشاب 692 زا رت گرزب
 اب یوق هطبار دصرد 69971 و دییأت دروم و لوبق لباق هطبار یاراد دصرد 70919 ،عوضوم اب فیعض هطبار یاراد
 نیرتشیب 1297 میقتسم و تبثم رثا نازیم اب یروآبات یعامتجا دعب یسررب دروم داعبا نیب زا .دنراد عوضوم داعبا
 و 1692 رثا نازیم اب یدبلاک دعب ،0392 میقتسم و تبثم رثا اب یداصتقا دعب سپس و تسا هتشاد شخب رد ار یروآبات
 .دناهتشاد رثا شخب یروآبات رد 6192 رثا نازیم اب یداهن دعب تیاهن رد

                                                                                                                                                                
1. RootMeanSquareResidual 
2. Goodnees of Fit Index 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 
4. Root Mean Square Error of Approximation 
5. Normed Fit Index 
6. Non-Normed Fit Index 
7. Comparative Fit Index 
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 يراتخاس تالداعم يزاسلدم رد هدش درادناتسا يدییات یلماع لیلحت لدم .(8) هرامش لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 بآدور شخب يروآبات رب هناخراك تارثا لیلحت
 زا مادکره یراذگریثأت نازیم یسررب یارب ،فلتخم داعبا رد هناخراک تارثا یروآبات نازیم صخشم زا سپ تیاهنرد
 شور هیلوا جیاتن 1 هرامش لودج .تسا هدش هدافتسا هریغتم دنچ نویسرگر شور زا بآدور شخب یروآبات رد ،داعبا
29 اهریغتم نیب یگتسبمه بیرض رادقم دهد یم ناشن ار هریغتم دنچ یطخ نویسرگر  دهد یم ناشن هک دشاب یم 033
 نیبن نازیم (R square) نییعت بیرض .دراد دوجو یوق رایسب یگتسبمه قیقحت لقتسم و هتسباو یاهریغتم نیب
29 ربارب نییعت بیرض نازیم شهوژپ نیا رد .دهد یم ناشن ار لقتسم یاهریغتم تارییغت و سنایراو  هک دشاب یم 993
 هب هجوت اب .دشاب یم هلداعم نیا رد هدشرکذ ریغتم 1 هب هتسباو هناخراک هدش داجیا تارثا زا دصرد 93 دهد یم ناشن
 هعومجم ،قیقحت ینویسرگر لدم رد هک تفرگ هجیتن ناوت یم (sig=0.000) دصرد 33 حطس رد ندوب راد ینعم
 .دننک نییعت یبوخ هب ار شخب یروآبات دنرداق (هناخراک تارثا) لقتسم یاهریغتم

 بآدور شخب يروآبات رد هناخراك ریثأت نازیم :4 لودج
 یگتسبمه بیرض نیعت بیرض هدش حیحصت نیعت بیرض یراد ینعم حطس
22292 79392 99392 03392 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 بیرض رییغت شخب نیا رد .دهد یم ناشن ار هتسباو ریغتم رب لقتسم ریغتم ره ینویسرگر ریثأت بیرض 1 لودج
 ره هدشدرادناتسا نویسرگر بیرض هدنهد ناشن هرامآ نیا اریز دریگ یم ماجنا (Beta) اتب بیرض ساسا رب ینویسرگر
 و یبـسن تـیمها هدنهد ناشن اتب رادقم ندوب گرزب .دشاب یم قیقحت هتسباو ریغتم یور رب لقتسم یاهریغتم زا کی
 همه رثا ًاالوا :هک دهد یم ناشن 1 هرامش لودج جیاتن .(7397 ،یرـتنالک) تـسا هتـسباو رـیغتم ینیب شیپ رد نآ شقن
 طابترا شخب یروآبات اب دصرد 33 حطس رد اهریغتم همه هک یروط هب تسا راد ینعم شخب یروآبات رب اهریغتم
 شخب یروآبات رد ار ریثأت نیرتشیب بیترت هب یداهن و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا یاهریغتم ًاایناث .دنراد یراد ینعم
 بیترت هب یدبلاکو یداهن ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا ،شخب یروآبات رد رییغت دحاو کی هک یروط هب دنراد بآدور
 .(1 لودج) درک دنهاوخ ادیپ رییغت رایعم فارحنا دحاو 21092 و 96092 ،97092 ،90192 هزادنا هب

 بآدور شخب يروآبات رد هناخراك تارثا ریثأت نازیم :(5) لودج

 t یراد ینعم حطس
 درادناتساریغ بیارض هدشدرادناتسا بیرض

 ریغتم مان
 B B یاطخ B اتب

 أدبم زا ضرع 017.- 0.085 - -.737 11992
 یداصتقا 0.195 0.026 97092 99997 22292
 یعامتجا 0.318 0.031 90192 910927 22292
 یدبلاک 0.281 0.034 21092 73099 22292
 یداهن 0.199 0.021 96092 07993 22292

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 رد رال نامیس هناخراک تارثا یروآبات شیازفا تهج هدش ینیب شیپ یاه شخب ینویسرگر لدم نتفرگ رظن رد اب
 تارثا ،یداصتقا دعب تارثا ،یعامتجا دعب تارثا :دومن ناونع لیذ حرش هب راوزبس ناتسرهش بآدور شخب یروآبات
 .ددرگ یم داهنشیپ تسا نییاپ هبتر رد هک یداهن دعب رد هناخراک تارثا تیوقت .یداهن دعب تارثا ،یدبلاک دعب
 يریگهجیتن
 بآدور شخب رد یروآبات درکیور اب یاهقطنم هعسوت رد رال نامیس هناخراک تارثا ییاضف لیلحت هب قیقحت نیا

 هک یتارثا ادتبا ،رال نامیس هناخراک تارثا یروآبات نازیم یسررب یارب بیترت نیدب .دراد زکرمت راوزبس ناتسرهش
 راهچ رد یروآ بات درکیور بلاق رد تارثا سپس و تفرگ رارق ییاسانش دروم هدرک داجیا شخب رد هناخراک ثادحا
 نیگنایم زا هدافتسا اب ادتبا .دش یروآعمج قیقحت زاین دروم یاه هداد و .دش یحارط یاهمانشسرپ و دش هداد رارق دعب
 so1 هرامش صخاش یعامتجا دعب رد .تفرگ رارق یسررب دروم داعبا زا کیره رد اهصخاش زا کی ره تیعضو
 ec9 صخاش یداصتقا دعب یاهصخاش نیب رد ،6799 نیگنایم اب (شقن ترجاهم شهاک و شخب تیعمج تیبث)
 صخاش یدبلاک دعب یاهصخاش نیب رد ،9291 نیگنایم اب (... و نکسم) یکیزیف یاههیامرس و زادناسپ شیازفا)

ph1 (شخب رد ینامتخاس تفاب عونت) صخاش یداهن دعب یاهصخاش نیب زا و نیگنایم یاراد in1 1390 نیگنایم اب 
 تارثا .دناهتشاد رگید یاهصخاش نیب رد ار نیگنایم نیرتشیب بیترت هب (یلحم یاهداهن یروآون و تیقالخ)
 رد ار یروآبات نیرتشیب 9099 نیگنایم اب یعامتجا دعب هک تسا نیا زا یکاح یروآبات فلتخم داعبا رد هناخراک
 2799 نیگنایم اب یتخاسریز -یدبلاک دعب ،0799 نیگنایم اب یداصتقا دعب سپس و تسا هتشاد شخب رد هناخراک تارثا
 هب هجوت اب و تسا هتشاد شخب رد ار یروآبات نیرتمک 7790 نیگنایم اب یداهن دعب و دناهدوب روآبات شخب رد
 لصاح یلک نیگنایم .تسا دعب نیا تیوقت یارب یزیرهمانرب هب زاین تسا یروآبات داعبا نیرتمهم زا یداهن دعب هکنیا
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 زا هدافتسا اب بآدور شخب یروآبات رد راوزبس رال نامیس هناخراک تارثا نییبت .دشابیم 7299 اب ربارب داعبا مامت زا
 میقتسم و تبثم رثا نازیم اب یروآبات یعامتجا دعب یسررب دروم داعبا نیب زا داد ناشن یراتخاس تالداعم یزاسلدم
 دعب ،0392 میقتسم و تبثم رثا اب یداصتقا دعب سپس و تسا هتشاد شخب رد ار یروآبات رد ار رثا نیرتشیب 1297
 جیاتن نیا هک .دناهتشاد رثا شخب یروآبات رد 6192 رثا نازیم اب یداهن دعب تیاهن رد و 1692 رثا نازیم اب یدبلاک
 هدوب شخب رد بولطم یلیخ رثا یاراد یدودح ات و یداصتقا ،یعامتجا دعب رد هناخراک تارثا هک تسا نآ زا یکاح
 دنچ یطخ نویسرگر زا لصاح جیاتن تیاهن رد و .دراد تیوقت هب زاین و دوب لوبق لباق دح رد یداهن دعب تارثا و
 لدم نتفرگ رظن رد اب .دننکیم نییبت ار روکذم شخب رد یروآبات دصرد 93 روکذم تارثا هک داد ناشن هریغتم
 بآدور شخب یروآبات رد رال نامیس هناخراک تارثا یروآبات شیازفا تهج هدش ینیب شیپ یاه شخب ینویسرگر
 دعب تارثا ،یدبلاک دعب تارثا ،یداصتقا دعب تارثا ،یعامتجا دعب تارثا :دومن ناونع لیذ حرش هب راوزبس ناتسرهش
-تیفرظ هب یعامتجا یروآبات .ددرگ یم داهنشیپ تسا نییاپ هبتر رد هک یداهن دعب رد هناخراک تارثا تیوقت .یداهن
 عوضوم نیا اب طابترا رد هک دراد هراشا طیحم و یلحم هعماج و اههورگ ،صاخشا یروآبات یاهتیلباق و اه
 هداد ناشن ار دوخ یداصتقا دعب رد سپس و دشاب هتشاد دعب نیا رد ار یروآبات نیرتشیب هتسناوت نامیس هناخراک
 و دشخب دوبهب ار طیحم رد هدش ییاسانش فعض هتسناوت یداصتقا تسایس کی ناونع هب هناخراک نیا داجیا هک تسا
 نینچمه و .دشاب هتشاد شقن ... و راک رازاب هب یسرتسد و هقطنم راک یورین یریگراک هب ،لاغتشا رد یشخب عونت رد
 ششوپریز) یتمالس تالیهست و تیکلام ،انب تمدق و ،انب تمواقم ،حلاصم سنج ،نکسم عون رد هناخراک سیسأت
 عماوج تیفرظ ناونع هب یداهن یروآ بات .تسا هتشاد هارمه هب ار رگید یاهتخاس رـیز و (... و همیب نتفرگ رارق
 یکیزیف یاهیگژیو دعب نیا رد ؛دوشیم فیرعت هعماج نورد رد ینامزاس یاهدنویپ داجیا و رطخ شهاک یارب

 هب یدنبیاپ ،بلطواد و هدید شزومآ دارفا و اهورین ،تاعالطا هب یسرتسد ،یلحم یاهداهن دادعت هلمج زا اهنامزاس
 رد هژیو هب یقیوشت و هدنرادزاب تاررقم و نیناوق ،تاررقم و نیناوق ندوب ماگنه هب ،نارحب تیریدم یاهلمعلاروتسد
 تیلوئسم ،اهداهن درکلمع زا تیاضر ،یتلود یاهداهن و مدرم اب یلحم یاهداهن لماعت ،نکاسم زاس و تخاس رما
 هکنیا اب هنافساتم هک دوشیم یبایزرا ،ینامزاس راتخاس ریظن حناوس هب ییوگخساپ ای تیریدم ی هوحن و اهداهن یریذپ
 دایز دعب نیا رد یلو دیآیم باسح هب تیلاعف کی یرادیاپ داجیا یارب مکحتسم رما کی ناونع هب یداهن یروآبات
 داجیا هکنیا دوجو اب تشاد رظن رد دیاب تیاهن رد و .تسا یساسا فعض کی نیا و دشاب هتشاد ریثأت هتسناوتن
 هجوت دروم دیاب هک تسا هتشاد طیحم رب یفنم تاریثات ،دوش طیحم رد تبثم یتارییغت بجوم هتسناوت هناخراک
 یارب ،نامیس لمح یاهنیشام یتوص یگدولآ داجیا ؛هلمج نم دریگب رارق هناخراک و شخب نازیرهمانرب و نیلوئسم
 رارقتسا هداج رانک رد اهاتسور رثکا هکنیا هب هجوت اب) دنکیم روبع اهاتسور رانک و اهاتسور نیب زا هداج هک ییاهاتسور
 نیا ریثأت و نامیس لمح یاهنیشام روبع زا یشان یاهیگدولآ داجیا ،دنکیم روبع اتسور نیب زا هداج ای و دناهتفای
 لیاسو روبع تیفرظ هداج روحم هکنیا هب هجوت اب ،هقطنم یعیبط تایح و شحو تایح رب تدمزارد رد اهیگدولآ
 راک یورین هب هجوت اب هکنیا تیاهن رد و تسا هدش هتفرگ رارق یکیزیف بیرخت دروم تسا هتشادن ار نیگنس هیلقن
 .دناهدش هتفرگ راک هب فارطا یاهناتسرهش رگید زا ،شخب رد راکیب
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  عبانم
 .یلم عافد یلاع هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،تارطاخم تیریدم درکیور ؛یروآبات (9397) دنوثایغ لضفلاوبا و یلع ،یدمحماقآ
 رد یلحم تیریدم شقن (0397) دمحم ،یناملس ؛یبتجم ،موصعم یریدق ؛یلع ،یرگسع ؛یدهم ،ینوبسل هدازناضمر ؛یلعدیس ،یردب

 و نباکنت ناتسرهش یهلیک همشچ یهضوح ود :یدروم یهعلاطم) بالیس رب دیکات اب یعیبط یایالب ربارب رد یناکم یروآبات یاقترا
 .79-91 .صص ،موس هرامش ،0397 ناتسبات و راهب ،نارحب تیریدم همانلصفود ،(تشدرالک دوربآدرس

 نارحب تیریدم یزیرهمانرب و هلزلز ربارب رد یروآبات (0397) یضترم ،یرفعج ؛دوادریم ،یدیس ؛اضردمحا ،یلالج ؛دیحو ،بانجینیسح
 .(رمحا لاله تیعمج هب هتسباو) ناریا لاله یدربراک -یملع یلاع شزومآ هسسؤم تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،نپاژ تایبرجت و

 و زییاپ ،نارحب تیریدم همانلصف ،نیوزق یرهش هعومجم رد یروآبات یاهتیفرظ شجنس (1397) یلداع بنیز و مشاه ،روپشاداد
 .97-19 .صص ،متشه خرامش ،1397 ناتسمز

-هلحم یهلزلز :یدروم یهعلاطم) یعیبط حناوس ربارب رد یرهش عماوج یداهن و یداصتقا یروآبات یبایزرا (0397) اضردمحم ،ییاضر
 .70-99 .صص ،موس هرامش ،0397 ناتسبات و راهب ،نارحب تیریدم هلجم ،(نارهت رهش یاه

 .(khr.ir-http://roodab) بآدور یناسرعالطا هاگیاپ
 نآ یزاسصخاش و یروآبات یموهفم نییبت (2397) شوایس ،نایاش ؛ربکا ،راکزیهرپ ؛یلع ،یرگسع ؛اضردمحم ،ییاضر ؛یبتجم ،نایعیفر

 ،مهدزناپ هرود ،2397 ناتسمز ،اضف شیامآ و یزیرهمانرب -یناسنا مولع سردم هلجم ،(CBDM) روحمعامتجا حناوس تیریدم رد
 .37-71 .صص ،1 هرامش

 .1997 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس

 .2397 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس

 .1397 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس
 رد یرهش یروآبات شیازفا رد یضارا یربراک یزیرهمانرب دربراک (9397) هنازرف ،نایواک ؛مساقلاوبا ،یدمحاریما ؛دمحم ،مدقمیناملس

 قطانم ییایفارغج تاعلاطم هلجم ،(راوزبس رهش :یدروم یهعلاطم) GIS ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب هزرلنیمز ربارب
 .77-19 .صص ،مهدفه هرامش ،مجنپ لاس ،9397 زییاپ ،کشخ

 یروآبات یاههفلوم و داعبا لیلحت و یبایزرا (1397) یلع ،یرگسع ؛یقتدمحم ،ییابابریپ ؛یلعدمحم ،داژنیک ؛اضردمحم ،شاتهب دازرف
 .99-01 .صص ،9 هرامش ،97 هرود ،0397 زییاپ ،یزاسرهش و یرامعم -ابیز یاهرنه هیرشن ،زیربت رهش نالک

 ،(هدنیآ یاهرهش یارب یشلاچ) یعیبط یایالب لباقم رد یرادیاپ و یروآبات (1397) وکینمود ،هنورپسآ ؛ونتاگ ،یدرفنام ؛ولوئاپ ،ینیراپساگ
 .باتک دارآ تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،یشه یترصن یضترم و داژنیمتاح نیسح :نامجرتم

-تلود ناریدم یارب یاهمانتسد) دومن رتروآ بات ار اهرهش ناوت یم هنوگچ (0397) دهشم یرادرهش نارحب یسدنهم و یهدناماس تیریدم
 :تیاس زا هتفرگرب .(نارادشخب و قطانم نارادرهش ،نارادرهش ،نارادنامرف ،نارادناتسا) یلحم یاه

ir/Pdf/Book/-http://www.metropolises.ir/files/metropolises. 
 :یدروم هنومن) هلزلز ربارب رد یرهش هدوسرف تفاب یدبلاک یروآبات نازیم یبایزرا و شجنس (1397) نسوت میرم و نوسفا ،یودهم

 رهم یشهوژپ یملع هسسوم  ،1397 هام ید 20 ،یرهش تیوه و یرگشدرگ ،گنهرف یلم شیامه نیمود ،(نامرک رهش هیرصان هلحم
 .7-3 .صص ،نامرک ،عفرا ناشیدنا

 ،یتمواقم داصتقا شیامه نیلوا تالاقم هعومجم ،یداصتقا یریذپبیسآ و یروآبات ،تمواقم میهافم نییبت (1397) نیسحدیس ،یلیلجریم
 .37-39 صص ،1397 هامریت ،نوتم و اههمانرب یسررب

 هیمس ،یلوسر هجاوخ هبوبحم ،یناقهد نسحم :نامجرتم ،(یگدنز یاهیتخس زا رذگ) هداوناخ یروآبات تیوقت (7397) امورف ،شلاو
 .هژناد تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،یسابع میرم ،یدمحم
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