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 هدیکچ
 تفاب هرابود ءایحا و یریگ لكش ثعاب یگنهرف شزرا کی ناونع هب یعامتجا تکراشم هک تسا راوتسا ضرف نیا رب شهوژپ نیا
 هب ایوپ یتلاح اب یرهش یاه هعومجم قفوم یاه هنومن زا یكی ناونع هب هزورما هک تسا هدش ق.ه 0500 هلزلز زا دعب زیربت یخیرات رازاب

 قیرط زا ق.ه 0500 لاس هلزلز زا سپ صوصخ هب و ریخا نرق هس یط رد یمدرم تکراشم دنور یسررب .دهد یم همادا شیوخ تایح
 نیا فده نیرت یلصا زیربت یخیرات رازاب هبسک و نایرازاب نیب رد ینادیم یاهیسررب نینچمه و یخیرات نوتم و دانسا یناوخزاب
 کیكفت اب سپس و ییاسانش زیربت رازاب یخیرات تفاب رد روبزم هلزلز زا دعب یتکراشم یاهانب ادتبا ،روظنم نیدب .دشاب یم شهوژپ
 شقن ،ینادیم یاهیسررب و تادانتسا نینچمه و وس کی زا ،یلیلحت -یفیصوت شور هیاپ رب یخیرات ریواصت و اه هشقن زا اه نآ
 ناشن یفیک دعب رد شهوژپ یاههتفای جیاتن .تسا هتفرگ رارق شجنسدروم هعومجم نیا هعسوت و یریگلكش رب یعامتجا تکراشم
 رد زیربت یخیرات رازاب راتخاس رد هدنهد هعسوت و هدنهد لكش یلماع ناونع هب ار یعامتجا تکراشم ناوتیم دیدرت نودب هک داد
 رد هک دیدرگ لماع هس بلاق رد اهریغتم شهاک هب رجنم یلماع لیلحت یاههتفای جیاتن نینچمه .دروآ باسح هب هلزلز زا دعب نارود
 نیب هک داد ناشن نویسرگر نومزآ یاههتفای جیاتن نینچمه .دنراد ار سنایراو تارییغت زا دصرد 55/16 نییبت ییاناوت عومجم
 .تسا هتشاد دوجو یرادانعم طابترا زیربت رازاب یزاسزاب و یعامتجا تکراشم یاهریغتم
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 همدقم
 تکراشم نآ عبت هب و یعامتجا یاه هیامرس هاگیاج نتفرگ رظن رد مدع نامروشک یزاسرهش و یرامعم رد هزورما
 رطاخ قلعت و یناکم یگتسبلد مدع و اهرهش یحارط رد یلصا نارگشنک لاعفنا هب رجنم هک اهیریگ میمصت رد یمدرم
 تکراشم شقن هنیشیپ یسررب اذل.تسا هدیدرگ لدب یرهش هعماج هغدغد و هلاسم نیرتمهم هب تسا هدیدرگ نینکاس
 دنیارف رد راذگ ریثات یشناوخ زاب دناوتیم روشک رد یرامعم یاه هعومجم یزاس هدنززاب ای و یریگ لکش رد یمدرم
 دعب هک تسا تکراشم هنسح تنس یمالسا دنمشزرا ثیراوم نیرت هقباساب زا یکی .ددرگ بوسحم یرهش ینیرفآزاب
 ،یعامتجا ،یگنهرف ،یراجت :هلمج زا یرهش فلتخم یاه هنیمز رد یدنمشزرا رایسب راثآ دجوم ،زیربت گرزب هلزلز زا
 نآ زا هک دنراد تلاخد یفلتخم لماوع ناریا یاهرهش راتخاس و اهاضف یریگ لکش رد .تسا هدش یتامدخ و یطابترا

 هراشا یعامتجا-یگنهرف لماوع .1و ییایفارغج لماوع .9 ،یداصتقا لماوع .3 ،ینیب ناهج-8 هب ناوت یم هلمج
 رازاب شزرا اب یاههعومجم و رصانع زا یرایسب تخاس بجوم اهنت هن تکراشم ماظن .(60–10 :1٩98 ،زرلها)درک
 یرادیاپ و یراگدنام ببس نآ هدنهد لکش رصانع اب کیدزن و یونعم دنویپ و طابترا هکلب ،هدوب زیربت یخیرات
 اب هک نوگانوگ یاهالاک هضرع و شورفو دیرخ یارب تسا ییاضف ناریا رد رازاب .تسا هدش هعومجم نیا یاهاضف
98 ،هداز ناطلس)تسا هدرکادیپ یگتسویپ یطابترا یریسم  دیاب زین نآ مهم هبنج هس هب رازاب هژاو فیرعترد .( 10 :3٩
 اب ییاهاضف مود ،اه هچمیت دننام الاک یعون هضرع یارب یراجت افرص درکلمع اب ییاهاضف تسخن ؛درک هجوت
 سپس ،(اهارسناوراک ای اهرازاب هتسار نوچمه)یتماقا-یراجت ای یطابترا-یراجت نوچمه هبناج ود یدرکلمع
-نادیم ،اهمامح ،دجاسم)یعامتجا و یتامدخ ،یگنهرف درکلمع اب ییاهاضف نوچمه یراجت ریغ درکلمع اب ییاهاضف
 هب یلحم لکش و دوشیم هتخاس رهش یخیرات یاهدادیور و یگنهرف ،ییایفارغج تیعضو هب هجوت اب رازاب ره یانب (اه
 اهرازاب قنور و هدوب هدایپ یسرتسد تروصب هتشذگرد دیرخ هویش .دوشیم زیامتم رگید یاهرازاب زا و هدرک ادیپ دوخ
 و اهدرکراک و یطابترا هبنج هب ،دوب اهنآ یداصتقا شزرا نوهرم هکنآ اب نامزمه نآ یعامتجاو یرهش شقن تیمهاو
 نییعت ار اهرازاب لکش هچنآ .(0198:068 ،حاتفمریم و هداز مارهب(تشاد یگتسب اهنآ دادتما رد عقاو یعامتجا یاهاضف
 یزاسرهش و نکسم ترازو (تسا ییاهنت هب دعب کی هن و رثوم لماوع همه كرتشم رثا لصاح تقیقحرد دنک یم
 صخاش ،نیرتگرزب زیربت رازاب ،ناهج و ناریا گرزب یاهرازاب نایم رد .(83 :1198 ،یزاسرهش و یرامعم تنواعم
 ،اه مامح ،اه هتسار ،اه هچمیت ،اهارسناوراک ؛نوچمه یعونتم یاهاضف یاراد هک یرازاب ،تسا اهنآ نیرت عونتم و نیرت
 یاههرود هب ،ناریا یخیرات یاهرهش بلغا دننام ،زیربت رازاب تمدق .(0198 ،یرذآ ،ناگداز سابع(دشابیم ...و دجاسم
 ثداوح راچد زیربت رازاب خیرات لوط رد .(٩198:٩8 ،یرگنس یلیعمسا)ددرگیم رب مالسا زا سپ ناریا یزاسرهش هیلوا

 ،رهش نیا و هدوب زیربت زیگنا تشحو و یگشیمه یاه هثداح زا یکی ،تخس یاه هزرل نیمز .تسا هدش یدایز رگناریو
 كاپ ،ینامسآ یالب نیا رثا رب رهش هک هداد خر نینچ اهراب .تسا هدید ناوارف یاه بیسآ یعیبط یالب نیا زا هراومه
 هک یرهش تسا یهیدب .(3 :3098 ،زیربت یخیرات یاه هلزلز ،ءاکذ)تسا هدمآ هتخاس ون زا یرهش سپس ،هدیدرگ ناریو
 یمهم لماوع هب ،دنک لدب ناریا مهم یاهرهش زا یکی هب هراومه ار دوخ هتسناوت و هدوب وربور ییاههثداح نینچ نیا اب
 ات تسا نآ یپ رد رضاح راتشون .تسا هتشاد زاین یرهش طایح و رصانع یزاس هدنززاب رد یعامتجا تکراشم نوچمه
 هوحن هلاسم لح یاتسار رد ،زیربت رازاب یایحا و یریگلکش دنور رب یعامتجا تکراشم یراذگریثات نازیم یسررب اب
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 یداینب تاقیقحت هرمز رد رضاح قیقحت نیاربانب .درادرب ماگ ریخا نرق 9 یط رد یرهش كولب نیا ددجم یریگلکش
 اذل .تسا هدش هتفرگ هرهب ینادیم تاقیقحت و یخیرات یاه هشقن لیلحت زا شهوژپ یاه هداد یروآ عمج رد .دراد یاج
 ییاوه سکع و ق.ه ٩338 یغاد هجارق ،ق.ه ٩638 هیوباف-لز هرت هلمج زا یخیرات یاه هشقن لیلحت زا تاعالطا

 هینبا هب ادتبا رد اهنآ یدنبهتسد و رازاب هینبا تخاس خیرات و دانسا اب اه هشقن نیا تقباطم تروصب هک ش.ه 0998
 یزاسزاب و ثادحا هزات یاهانب :مود ،هدش تمرم یاهانب :لوا هب اهنآ میسقت هب سپس و روحم مدرم و روحم تلود
 یسررب هب لوا هلهو رد تسا رکذ هب لباق .تسا هدمآ تسدب ق.ه 1388 هلزلز زا دعب هتفای هعسوت یاهانب :موس و هدش
 نیا زا دعب رازاب تمرم و یریگلکش و زیربت رگناریو هزرل نیمز نیرخآ خیرات و شهوژپ هنیشیپ ،عوضوم تیمها
 هتخادرپ رازاب یریگلکش هوحن لیلحت هب و هدرک یبایزرا ار یمدرم تکراشم نازیم سپس ،هدش هتخادرپ هزرل نیمز
 ریز تالاؤس هب خساپ نتفای شهوژپ یلصا فده هک تفگ ناوتیم هتفرگ تروص هلئسم حرط هب هجوت اب .دش دهاوخ
 و ؟تسا هدوب نازیم هچ هب هلزلز زا دعب هرود رد رازاب هعسوت و یریگ لکش رد تکراشم هاگیاج و شقن :تسا هدوب
  ؟تسا هدوب تروص هچ هب یعامتجا تکراشم زا رثاتم زیربت رازاب رصانع یریگلکش دنور
 یرظن ینابم
 تکراشم ،اهراتفر نیا هلمج زا ،دهد یم خر یدرفب رصحنم و صاخ ینامز و یناکم عطقم رد یرشب یاهراتفر یمامت
 یاههیاپ زا یکی تکراشم و تالماعت.دریگ یم لکش یتوافتم ینامز و یناکم یاهرتسب رد هک تسا یعامتجا یاه
 رب یعامتجا تکراشم تیمک و تیفیک رب ار یتوافتم راثآ ،گنهرف و یرهش یاهاضف اهتنم .تساه ناسنا ام یگدنز
 تاطابترا .دنتسه رگیدکی اب طابترا یرارقرب لاح رد اهناسنا یمامت هزور ره .(3198 ،ییاضر)تسا هتشاذگ یاج
 یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا تالماعم هب هک تسا یزیچ ره و یعامتجا روما ،هنازور تالماعت ،اه دادیور یمامت هشیر
 تالماعت هب زاین ناسنا یاه زاین نیرت یلصا زا ولزام ماهاربآ یمره رادومن هب هجوت اب .دوش یم متخ اهناسنا یعامتجا و
 هـتفرگ رارـق هجوت دروم یعامتجا تلزنم زا یدعب هباثم هب یعامتجا تکراشم ،زاغآ رد رکراپ رظن هب .تسا یعامتجا
 ،یا هدوت عماوج رد یـیارگرثکت یماـح ،ییافوکـشدوخ یارب یرازبا ناونع هب تکراشم ،نـیا رـب هوالـع .تـسا
 فیعـضت یاهدـنویپ یارـب ینیزگیاج  Prather (Warriner, 1965: (48یـلحم یعاـمتجا تدحو یارب یروزیلاتاک
 ،یرافغ و ایکزا)تـسا هدـش هدـید بلاغ ینید یاهماظن و یسایس یریذپ هعماج لماع ،اـسیلک و هداوناـخ هدـش

6198  تکراـشم :زا دنترابع هک دزادرپ یم تکراشم صوصخ رد ریسفت هس نایب هب ،تکراشم فیرعت یارب یلکوا .(0:
3198 ،یمیلـس) یزاـسدـنمناوت ناونع هب تکراشم ؛یهدنامزاس ناونع هب تکراشم ،نتـشاد مهـس ناوـنع هـب :  زا .(30
 کی بوچراچ رد هک تسا یـصاخ فادـها اب هارمه و هناقالخ ،هناهاگآ یدنیآرف یعامتجا تکراشم زنوسراپ رظن
 ،یعوـضوم رـه درکراـک و اهراتخاس یریگلکش اب هک تسا دقتعم یو ،رگید ترابع هب.دهدیم خر یعامتجا ماظن
 و اهشزرا) گنهرف ار یعامتجا تکراشم رد رثؤم لماوع ،زنوسراپ .تـسا ریذـپناـکما یرـما نداد خر ناـکما
 ،ناراکمه و تسوداضر) دنادیم دارفا ندرک یعامتجا و یزاین تالیامت و دارفا یداـقتعا ماـظن ،(اهراجنه
 هک دناد یم ىـگنهرف دنچ و ىدعب دنچ ،هناگدنچ ،هچراپکی ،ىمومع ىدنیارف ار تکراشم ىرتوئاگ .(868:1198
 یرتوئاگ .(98 :6198 ،ىرافغ و ایکزا) دشاب یم هعسوت لحارم همه رد شقن ىافیا هب مدرم همه ندناشک نآ فده
 طورش نیا هک ،دنادیم مزال ار هدمع طرش راهچ لقادح مدرـم تکراـشم یارـب بسانم یاهیزاسرتسب داجیا تهج
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 .یداـم تاناکما- 1 یفاک تاعالطا- 9 (ینامزاس دعب) یتکراشم یاهداهن- 3 تکراـشم یژولوئدیا-8 زا دنترابع
 نیا ۀدننک نایب هعماج رد یعامتجا طباور و تالماعت رتسب ،دامتعا ینعی ،نآ ربتعم صخاش و یعامتجا تکراشم
 ;Li et al.2005)تسا رارقرب ینیعم ۀطبار و دنویپ دوجوم نآ دوخ و دوجوم کی زا ام روصت نایم هک تسا ساسحا

Jack, 2013). 
 شهوژپ هنیشیپ

 خیرات اب هطبار رد دوجوم ریسافت نیرت عماج هلمج زا یئالبرک نب نیسح ظفاح و ازریم ردان دنمشزرا تابوتکم
 مادک چیه هک تسا یلاح رد نیا ،تسا رازاب نیا یرامعم تالوحت یسررب و فیصوت و زیربت یرامعم و یریگ لکش
 تافیصوت دح رد طقف و هدرکن یا هراشا كدنا زیربت یخیرات رازاب یریگ لکش دنور رد یعامتجا تکراشم ریثات هب

 .(9198 :ییالبرک و 9٩98 ،ازریم ردان)دنا هتخادرپ نآ یاهانب نایناب فیصوت هب و دنا هدرک هئارا ار یبلاطم ،یرهاظ
 یخرب یریگ لکش هوحن هب ،یناریا رازاب یزاس دنتسم رد یا هبرجت باتک رد یهاگشناد داهج تاراشتنا نینچمه
 هوحن هب زین یعیسو تاقیقحت ،(1198 :یهاگشناد داهج)دنا هتخادرپ نیوزق و ناهفصا رازاب :هلمج زا یمالسا یاهرازاب

 یلیعمسا و 3398 ،یسانش ناریا داینب)تسا هتفرگ تروص راجاق هرود ات مالسا ردص زا زیربت رازاب یریگ لکش
 اب (8098 ،گنراک)تسا دنمشزرا رایسب هنیمز نیا رد زین گنراک یلعلادبع تاقیقحت دنچره .(٩198 ،ینارمع ،یرگنس
 تکراشم رتسب رد نآ یایحا یگنوگچ و هزرل نیمز نیرخآ زا دعب زیربت یخیات رازاب یریگ لکش دنور لاح نیا
 ۀنیمز رد هتفرگ تروص یاه شهوژپ ،یجراخ تاعلاطم اب هطبار رد .تسا هتفرگن رارق هعلاطم دروم یعامتجا

 و هدوب رازاب یاهانب یخرب فیصوت و رهش یماسا نیرتنهک ،ییایفارغج یبای ناکم هب رصحنم ،زیربت رازاب یریگ لکش
 .(minorsky، 1920وTavernier، 1642 و sharden، 1682 )دهدیمن تسد هب نآ یریگ لکش هوحن زا ینشور لیلحت
 رب هوالع .تسا هدرک نادنچ ود ار یراوشد نیا زیربت یخیرات رازاب یریگ لکش زا یّللک تافیصوت و تاراشا یفرط زا
 هب ار فلتخم نارگشهوژپ هجوت هراومه ،یزاسرهش رد نیرفآ شقن یماظن ناونع هب تکراشم دوخ ،اه شهوژپ نیا

  .تسا هدرک بلج دوخ
 راجاق هرود ات مالسا ردص زا زیربت رازاب

 ندید زیربت زا راجاق دهع ات یرجه مراهچ نرق زا هک نادرگناهج و نیخروم بلغا ؛نآ هچخیرات و زیربت رازاب -
 هیلوا ناینب .دنا هتشاذگ اجب دوخ زا زیربت یداصتقا تیعضو و رازاب هرابرد ار یشزرا اب و مهم كرادم و دانسا دنا هدرک
 هدودحم یرجه مجنپو مراهچ یاه نرق یط زیربت رهش نتفای هعسوت اب .ددرگیم رب مالسا ردص هب زیربت یخیرات رازاب
 یاهرهش نیرتروهشم زا زیربت ناکباتا و نایداور هرود رد .(11 :0098 ،لقوح نبا دمحم)تفای شرتسگ زین رازاب
 نوزفا زور دشر دهاش یناخلیا هرود رد ،(98 :ق 1198 ،یومح هللادبع نبا توقای) هدمآیم رامش هب ناجیابرذآ
 هرابکی هب زیربت ندش تختیاپ و ناناخلیا طسوت دادغب ریخست اب هک ارچ ،میشابیم زیربت رهش رد یناگرزاب و تراجت

 لاس رد .(331 :0138 ،ینادمه هللا لضف نیدلادیشر)دش دوخ لخاد رد یناگرزاب و تراجت نوزفا زور دشر دهاش
 ندمآراک یور اب و نارود نیا زا سپ .(110 ،یخلب هاشدنواخ نبدمحم)تفرگ لکش اهولنویوقارق ۀلسلس ق.ه 361
 ار رازاب یلامش تمسق زین وا و هدوبن ینثتسم هدعاق نیا زا زین هلسلس نیا هاشداپ نسح نوزوا ،ولنویوق قآ تموکح
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 فارطا و هاشداپ نسح هعومجم و نادیم ثادحا اب و هداد رارق دوخ یزاسرهش و یرامعم یئامن تردق جامآ
 هزاورد هاگیاج اهدعب هک قرش لامش و لامش فرطب ار یزکرم هتسه هعسوت ،(٩61 :3198 ،ولمور گیب نسح)نآ
 .تخاس لیامتم ،دوب نابرتش و باخرس
 و دابآ بحاص نادیم .تشاد همادا نانچمه تامادقا نیا یوفص تموکح تسد هب ولنویوق قآ تموکح ضارقنا اب 
 نسح دجسم ترواجم رد یکیدزن هلصاف رد ًاابیرقت تسا نارود نیا هوکشرپ یاهراگدای زا هک بسامهط هاش دجسم
 یاراد و هدیشوپرس ار زیربت رازاب ق.ه 1168 لاس هب زیربت رد دوخ روضح یط هینروات .تسا هدیدرگ ثادحا هاشداپ
 و هدید ار زیربت رازاب ق.ه 3688 لاس رد تولیو یرداپ .(8٩ :3198 ،هینروات)دنک یم فیصوت یلاع ییاه ارسناوراک
 هیراشفا هرود رد .(Villote.P, 1730: 174-177) «دنا هدرک لاغشا ار رهش زا یا هدرتسگ شخب اهرازاب» :دسیون یم
 رهش كانتشحو هلزلز اب دوب نراقم هک هیدنز نارود رد یلو دماین دوجوب یزاسرهش لئاسم یور هب ینانچنآ تارییغت
 روتسد هب ،هلزلز نیا عوقو زا دعب .دیدرگ زاغآ زیربت رد یدیدج یزاسرهش یاه تیلاعف ق.ه 1388 لاس رد زیربت
 هک یتاحیضوت هب انب .دوب هزاورد تشه یاراد هک دیدرگ ثادحا دبدج یئوراب ،زیربت رهش مکاح یلبند ناخ یلقفجن
 یاه هشقن مامت دندوب هتفای تیرومام ،یوسنارف نارادرب هشقن زا یهورگ ،تسا دوجوم نادراگ لارنژ همانرفس رد
 ناسدنهم تسدب زیربت زا زین یاهشقن ق.ه ٩638 لاس رد ،دننک یرادرب هشقن ار مهم زکارم و ناریا یاهرهش
 یلق فجن یوراب و جرب نآ رد و هدوب ق.ه 1388 هلزلز هب هشقن نیرتکیدزن هک دش میسرت (هیوباف -لز هرت)یوسنارف

 هک هشقن نیا تیمها .(٩0 :1398 ،ینایتشآ لابقا همجرت ،ناریا رد نادراگ لارنژ تیرومام تارطاخ) دوش یم هدید ناخ
 هک اریز دشاب  یم تیمها زئاح رایسب قیقحت نیا یارب تسا هدش میسرت ق.ه 1388 بیهم هلزلز زا یهاتوک هلصاف هب
 هدش میسرت هشقن رد ،هدش ثادحا هلاس 98 هلصاف نیا رد هک ییاهانب هوالعب و هدش بیرخت رتمک هدید بیسآ یاهانب
 63 .دومن یبایزرا ار نآ دشر هب ور دنور ،تسا هدش میسرت زیربت زا هک یدعب یاه هشقن اب هسیاقم اب ناوت یم و تسا

 رایسب یا هینبا تخاس هدنهد ناشن هک درک میسرت یا هشقن ،زیربت زا زین یغاد هجارق گنهرس ،٩638 هشقن زا دعب لاس
 هدش میسرت زیربت رد ق.ه ٩338 لاس رد یغاد هجارق اضر دمحم تسدب هنطلسلاراد هشقن .دشاب  یم رهش یدابآ و
 (8 لودج) (11 :0198 ،ینارهت ،زیربت یخیرات یاه هشقن یناوخزاب)تسا

 زیربت ق.ه 4311 هزرل نیمز -

 یتامادقا و ناوارف ییاهشلاچ یاراد دوخ یریگلکش ودب زا هک تسا ییاهانب زا زیربت یخیرات رازاب هعومجم
 نیرت هدمع زا هلزلز و لیس نوچمه یثداوح .(1398 ،یرگنس یلیعمسا)تسا هدوب اهشلاچ نآ یپ رد یتکراشم

 1388 لاس ۀزرلنیمز ،اه هتشون هب انب .تسا هدرک یم مرن هجنپ و تسد نآ اب رازاب هعومجم هک هدوب ییاهشلاچ
 بلاغ ،نآ رثا رد هک تشاد یتدش نانچ ،(زیربت دیدش ۀزرل نیمز نیرخآ)یسمش یرجه 3088 اب نراقم یرمق یرجه
 كانمهس ۀزرل نیمز هک تسا دقتعم ءاکذ موحرم .دش لیدبت یا هناریو هب گرزب رهش نیا و ،بیرخت زیربت رهش یاهانب
 رد نونکات هک ییاههزرل نیمز ۀمه زا هک درب یپ ناوتیم ،دناهدرک نآ تارثا و اهدمایپ زا هک ییاهفیصوت اب [...]زیربت
 لکش یراثآ اتدمع ار رهش یرامعم ثاریم رضاح لاح رد .(1098:01 ،ءاکذ)تسا هدوب رت تخس ،تسا هداد خر زیربت
 تشگنا دادعت اهنت ،(381 :0198 ،تناید)دناهدش هتخاس ق.ه 1388 ۀزرل نیمز زا سپ یاه لاس رد هک دنهد یم
 و تمرم هزرل نیمز نیا زا دعب و هدید یناوارف یاه بیسآ هک تسا یقاب روکذم ۀزرل نیمز زا شیپ یاهانب زا یرامش
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 رب ینایاپ هطقن تسناوتن هثداح نیا ،دز مقر زیربت یارب ق.ه 1388 لاس ۀزرلنیمز هک یبیاصم ۀمه اب .دناهدش یزاسزاب
 تکراشم ،رهش نیا رد نارمع رارمتسا و تایح دیدجت یارب لیلد نیرتیلصا اریز ،دشاب رهش تیندم و هوکش
 یعامتجا تکراشم .دوب مشیربا هداج یراجت رهش ربا هب نآ هرابود لیدبت و نآ یلاها نایم رد رهش تیمه و یعامتجا
 مان اب یدایز یاههعومجم و ،دیسر ماجنا هب هلزلز زا دعب رهش رد یزاس هعومجم هب ،رهش تیمها اب رصانع تخاس رد
 و اهزاین عون رد هشیر رما نیا عقاو رد .تفای هعسوت و ثادحا ،تمرم رهش رازاب اصوصخ و رهش رد اهنآ نایناب

 رایسب رازاب یریگ لکش رد یمدرم تکراشم شقن هک تسا یهیدب و هتشاد رازاب و رهش هدش لوحتم یاه هتساوخ
 درکلمع اب یرصانع هک دیدرگ لدب یصوصخ یاه هعومجم زا یاهعومجم هب هزرل نیمز نیا زا دعب و هدوب گنررپ
 یمدرم یارب اعطق ،مهم نیا كرد اب .دش ثادحا اه هعومجم نیا لد رد یدایز یتامدخ و یعامتجا ،یگنهرف ،یراجت
 تخاس یارب بسانم یتصرف ،دنتشاد هدهع رب هزرلنیمز زا سپ ار رازاب و رهش یایحا تیلوئسم زا یاهدمع شخب هک
 درکلمع رد هک ییاهدوبمک و دنشیدنایب اهنآ دوبهب هب یوحن هب ،اهانب فعض و اهیتساک لیلحت اب هک دوب ییاه هعومجم
 یریگلکش هوحن سوملم لباق هتکن ،دش هتفگ هچنآ ساسا رب .دننک فرطرب ،دنا هتشاد لبق رد زاین دروم یاهاضف و
 یتامدخ و یگنهرف ،یتماقا ،یراجت یاهاضف ؛لماش هک ییاهانب ثادحا اب هک دشاب  یم رازاب هبسک و یلاها طسوت رازاب
 اب هک دندرک لیدبت یدرکلمع دنچ یاه هعومجم زا یا هعومجم هب یطابترا-یراجت افرص ییاضف زا ار رازاب ،هدوب
 .(3 لودج)میباییم تسد %00 دودح رد (یمدرم)یصخش تیکلام هب ،رازاب رصانع تیکلام عون یسررب

 زیربت یخیرات یاه هشقن یور رب رازاب ییامناج:1 لودج

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 زیربت یخیرات رازاب هعومجم یاهاضف تیکلام :2لودج

 
 
 

 
  زیربت رازاب یتبث هدنورپ :عبنم

 

 تیکلام عون دصرد
 (یمدرم)یصخش تیکلام 00%
 (یطابترا)یمومع تیکلام 08%
 (یتلود-یمدرم)یفقو تیکلام 08%
 یتلود تیکلام 3%
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 شهوژپ یسانششور
 قیقحت نیا رد ؛دشابیم یلیلحت ـ یفیصوت قیقحت یاضف رب مکاح درکیور و یدربراک قیقحت عون زا رضاح شهوژپ
 یدانسا تروص ود هب ،هعلاطم دروم هدودحم رد شهوژپ تالاؤس هب یملع ییوگخساپ یارب اههداد یروآدرگ شور
 .تسا هدوب هبحاصم و همانشسرپ یشیامیپ شور رد هدافتسا دروم رازبا و (هیلوا یاه هداد) یشیامیپ و (هیوناث یاه هداد)
 یلیخ ات 8=مک یلیخ) یحطسجنپ ترکیل سایقم یانبم رب و هتسب تالاؤس زا ًااساسا همانشسرپ رد دوجوم یاهشسرپ
 هب رواب ،یعامتجا تکراشم هب رواب :زا دناترابع شهوژپ نیا لقتسم یاهریغتم نینچمه .تسا هدش لیکشت (0=دایز
 كرد ،رازاب هب ینورد سح ،رازاب ناکم هب قلعت ساسحا ،یتسود عونمه سح ،تکراشم ربارب رد یبهذم تادهعت
 لابق رد تیلوئسم سح ،نایرازاب لابق رد تیلوئسم سح ،رازاب یناکم و یاهقطنم ،یلحم درکراک كرد ،رازاب تیمها

 هب داقتعا ،یعمج راک هب داقتعا ،یرایمه گنهرف زا یریذپریثأت ،ناعونمه هب دامتعا ،رازاب زا یرادهگن و ظفح
 نیا هتسباو ریغتم نینچمه و نارگید اب یگتسبمه ساسحا ،یعامتجا و ینید یاهرواب ،یعمج یاهراک رد یرکفمه
 .تسا هدوب یعامتجا تکراشم رتسب رب زیربت رازاب یزاسزاب شهوژپ

 شور زا هدافتسا اب .تسا هداد لیکشت زیربت یخیرات رازاب هدودحم رد لغاش نایرازاب و هبسک همه یرامآ هعماج 
 ییاور .دمآ تسد هب رفن 618 شهوژپ یارب بسانم هنومن دادعت ،نارکوک لومرف ساسا رب و هداس یفداصت یریگهنومن

 رازفامرن رد خابنورک افلآ هژیو لومرف زا هدافتسااب .تفرگ رارق دیئات دروم 3ناصصختم لناپ طسوت همانشسرپ 8یروص
SPSS، نیب لوبق لباق ینورد یرادیاپ زا ناشن هک دمآ تسد هب 611/6 زا شیب شهوژپ فلتخم یاهشخب 9ییایاپ 

 هدوب زیربت یخیرات رازاب هدودحم رد یعامتجا تکراشم سایقم یرادانعم و رصانع نیب یگتسویپ و طابترا و اههیوگ
 زمارک یو ،ریوکسا یاک ،یلماع لیلحت شور زا هدافتسا اب و همانشسرپ زا هدمآ تسد هب جیاتن یور زا تیاهن رد .تسا

 رد .تسا هدومن زیربت یخیرات رزاب یزاسزاب رد یعامتجا تکراشم یلصا یاهریغتم یسررب هب مادقا ،ریسم لیلحت و
 رازاب نینچه .تسا هتفرگ تروص Excel و SPSS یرازفامرن هتسب زا هدافتسا اب یزادرپهداد و یرامآ تایلمع نایم نیا
 (8 لکش) تسا هتفرگ رارق زیربت یرادرهش 1 هقطنم رد زیربت رهش یداصتقا بلق ناونع هب زیربت یخیرات

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                                                                                                                               
1 - Face Validity 
2 - Panel of Expert 
3 - Reliability 
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 قیقحت یلیلحت یاه هتفای

  ق.ه 4311 هلزلز زا دعب رازاب یریگلکش رد تکراشم ماظن -

 تکراشم هب لمع رد رما نیا دنور ،تمرم و یراسزاب هب رازاب دیدش زاین هب هجوت اب و زیربت رگناریو هزرل نیمز زا دعب
 یدابآ و نارمع رد (ق.ه 9838)زیربت هب هنطلسلا بیان ازریم سابع دورو اب یدیدج درکیور و دوب هتسباو یناگمه
 طسوت ییاهراکهار هئارا اب اه هعومجم یخرب ثادحا رد یمدرم تکراشم ،دوجوم دانسا ساسا رب .دیدرگ زاغآ رهش
 اب هاگ ،یعمج هرطاخ اب هارمه یناکم یگتسبلد و رطاخ قلعت لیلدب هاگ ینید هفیظو لیلدب افرص هاگ و راجاق تلود
-رصان همان نوچمه یدانسا هب ناوتیم ؛لاثم روطب .دنتفای هعسوت و تمرم نآ تیعقوم و انب یلام یهدزاب هب هجوت
 یناتساب راثآ ،گنراک)نسحلوبا ریم هعومجم یاه ناکد تایلام فیفخت صوصخ رد نسحلاوباریم جاح هب هاشنیدلا
 تادراو و تارداص ضراوع زا ار رازاب ناناگرزاب نآ رد هک راجاق هاش یلعحتف نامرف ای ،(31-11 ص ،ناجیابرذآ
 ناماما ای و هبسک طسوت اهنت زین رازاب رگید یاهانب زا یخرب .دومن هراشا (1398 ،یرگنس یلیعمسا)تسا هدرک فاعم
 یایحا و تمرم رد امیقتسم تلود دوخ زین رگید دراوم زا یخرب رد .تسا هتفرگ رارق یزاسزاب و تمرم دروم دجاسم
 رد ار راجاق هرود یتکراشم یاهانب ،شهوژپ یاهشسرپ هب خساپ یارب شالت رد ناگدنراگن .دنا هدرک افیا شقن اهانب

 هلاخن-3 هدش تمرم یاهانب-8 هورگ هس رد ،هلزلز زا دعب یاهلاس یط ار اهنآ یریگلکش دنور و ییاسانش رازاب حطس
 و .دناهدرک یدنبهتسد نآ هعسوت و هدش بیرخت یانب یزاسزاب-9 دیدج یانب ثادحا و یلبق هدید بیسآ یانب یرادرب
 .(0و 1 ،9 یاهلودج)دش دهاوخ یفرعم کی ره تکراشم هوحن و یسرری روکذم یاههورگ زا کی ره ،همادا رد
 هدش تمرم یاهانب -

 رازاب هلکاش ظفح لماع نیرت یلصا ،دنا هدید هلزلز رد یرتمک بیسآ هک ار رازاب هدش تمرم یاهانب ناوتیم کشیب
 رگید یاهانب هب تبسن ...و (ناخ هعومجم)ناخ هدادادخ ،(رلیجرگ)ناخ یلعحتف نوچمه ییاهانب .تسناد هلزلز زا دعب
 دعب یهدناماس لوا تیولوا رد اهانب نیا ،دنا هدوب رت صخاش هیقداص و عماج دجسم نوچمه ای و هدید یرتمک بیسآ
 یرازاب یاراد ق.ه 1388 هلزلز زا لبق رد زیربت .دش یم فرطرب زین رهش هیلوا یاهزاین اهنآ یایحا اب هک هدوب هلزلز زا
 ٩638 لاس رد .تسا هدمآ نآ زا ییاهفیصوت ،یخیرات یاه یراگن عیاقو و اه همانرفس زا یدادعت رد هک هدوب گرزب
 رد .تسا هدوب ق.ه 1388 هلزلز هب هشقن نیرتکیدزن هک دش میسرت زیربت زا یوسنارف ناسدنهم تسدب یاهشقن ق.ه
-یم و ،تسا هدش ثادحا هلاس 98 هلصاف نیا رد ای و هدید یرتمک بیسآ هک تسا هدش میسرت ییاهانب اهنت هشقن نیا
 ٩638 هشقن رد .درک یبایزرا ار رازاب دشر و هعسوت یگنوگچ یخیرات دانسا و اههشقن رگید اب نآ هسیاقم اب ناوت
 ،دمحم ازریم ،(رلیجرگ)ناخ یلعحتف ،(یردود)نیدباعلا نیز ،ناخ هدادادخ ،میدق نیسح دیس جاح یارسناوراک
 رگید یانب دنچ و رلیچ هچک ،یسابع برد یارسناوراک ،عماج دجسم ،یلع رفص جاح هچمیت ،رمالا بحاص دجسم
 روبزم هینبا هک تسنیا رگناشن نیا و ددرگیم زاب ق.ه 1388 هلزلز زا لبق هب اهنآ هیلوا ثادحا خیرات هک هدوب دوجوم
 بلاطم راجاق هرود هدنسیون ازریم ردان .تسا هدش تمرم اهنت هلزلز زا دعب و هدید اهانب رگید هب تبسن یرتمک بیسآ
 لاس هب ار رمالا بحاص دجسم تمرم یو .تسا هدروآ دوخ باتک رد روکذم یاهانب تمرم نایناب زا یدنمشزرا

 لودج .تسا هداد تبسن یلبند ناخ یلقنیسح طسوت ار عماج دجسم تمرم و یلبند ناخیلق رفعج طسوت ق.ه 1638
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 هدش هراشا اهانب نیا تخاس خیرات و تکراشم عون هب ،بوتکم دانسا زا هدافتسا اب و هتخادرپ اهانب عون نیا هب 9 هرامش
 .(9 هرامش لودج)تسا هدش صخشم دیفس طوطخ اب اه هشقن یور رب رظن دروم یاهانب لودج نیا رد .تسا

 هدش تمرم یاهانب :3 لودج

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دیدج یراتخاس و یربراک اب ییاهانب ثادحا و هدید بیسآ یاهانب فذح -
 اب اهانب عون نیا .دنا هدش هتخاس رگید ییاهانب یور رب هک دنتسه ییاهانب ،رازاب یدبلاک رصانع نیرت صخاش زا یکی
 یاهانب .دنراد یا هژیو تیمها رظن نیا زا و دنا هدرک راکشآ ار دوخ ،هدوب دوجوم اهنآ لحم رد اقباس هک ییانب ندیچرب
 یاهارسناوراک نوچمه ییاهانب ؛دنشاب  یم یبایزرا لباق بوتکم دانسا و رهش یخیرات یاه هشقن هسیاقم زا روکذم
 ،ربکا یلع جاح ،ناوید بحاص یاه هعومجم ،کچوک نافابرعش و گرزب نافابرعش ،هیرفظم ،کلم یاه هچمیت ،هدازهاش
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-یلع دیس ،یللزیق دجاسم و راجتلا مظان و یلق دمحم جاح ،خیش جاح ،مظاک خیش ،نسحلاوبا ریم ،نیسحدیس جاح
 هلزلز زا لبق هرود هب تبسن زیربت یخیرات رازاب دبلاک رد یا هدمع تارییغت ات دنا هدش ثعاب انالوم و اقآ دیفم ،اقآ

 .درک هراشا هدش هتخاس نآ یور رب «هدازهاش یراجاق یاهارسناوراک» هک یتیعقوم هب ناوت یم لاثم روطب .دریگ تروص
 ناجیابرذآ هموکحلا بیان قداص ازریم هک میتفر یرازاب هب» :دسیون یم رازاب زا تیعقوم نیا فیصوت رد یرراک یلمج
 هدش لیکشت هزاغم یدایز هدع و هناخبارض ،ارسناوراک دنچ زا ،یرجآ یاه دبنگ اب فقسم رازاب نیا .تسا هدرک انب
 هب و هدرک هراجا هنطلسلا بیان قداص ازریم ثارو زا ار انب نیا هنطلسلا بیان هدازهاش .(99 :1198 ،یرراک)«تسا

 هشقن)مالسالا خیش مان اب ییارسناوراک زین «هیرفظم هچمیت» تیعقوم رد .(19 :8098 ،گنراک)تخادرپ نآ تخاس
 هدید زین ق.ه ٩638 هشقن رد هک .تسا هدوب دوجوم هیرفظم هچمیت ثادحا زا لبق ات (ق.ه ٩338 ،زیربت هنطلسلاراد
 و هدیسر مامتا هب ق.ه 0698 لاس رد هیرفظم هچمیت .تسا هدوب 1388 هلزلز زا لبق هب نآ ثادحا خیرات و دوش یم
 ازریم جاح هک «انالوم دجسم» تیعقوم رد .دش لیدبت (خیش جاح)هیرفظم مان اب یا هچمیت هب مالسالا خیش یارسناوراک
 هنطلسلاراد هشقن)تسا هدوب عقاو هیقداص هسردم و دجسم یاه هبورخم زا یشخب ،درک ثادحا ار نآ ییابطابط عیفر
 و ناناگرزاب زا یعمج» :تسا هتشون «یللزیق دجسم» دروم رد هک ازریم ردان یاه هتشون هب هجوت اب .(ق.ه ٩338 ،زیربت
 رز زا رپ همه هک گرزب هزوک ود ،دندنک یمه وا ناینب نوچ .دناسر ماجنا هب ترامع نیا هک دنداد یمه رز ناصلخم
 فرص دجسم نآ ترامع هب هک داد فسوی ازریم جاح هب اه میس نآ دهعیلو ...دمآ رب كاخ ریز زا دوب هرقن و كوکسم
 نآ یادرف ،دابقیک و سوواکیک نوچ ،دندوب مور هب هک یقوجلس ناهاشداپ مان هب رتشیب دوب فلتخم نآ یاه هکس .دنک
 نیا الامتحا .(1٩8 :9٩98 ،ازریم ردان )«هدوب یسابع زتعم و رصان مان هب همه اه هکس ،دنتفای یمه رگید یا هزوک زور
 یور رب «خیش جاح هعومجم» .تسا هدوب یوفص و یقوجلس ،یسابع یاه هرود مهم یاه هینبا زا یکی اقباس دجسم
 یلعف تیعضو .(ق.ه ٩638 ،لز هرت یخیرات هشقن)تسا هدش هتخاس نآ هب طوبرم یاهانب و ارگ زکرم یا هچمیت
 رظن زا هک ،دشاب  یم اهنآ قرش رد یطابترا نالاد کی و گرزب یلوط هچمیت هس زا لکشتم خیش جاح هعومجم
 هچنادیم و انب ود یور رب «ینایم نیسح دیس جاح یارسناوراک» .تسا توافتم رایسب دوخ یلبق یانب اب یراتخاس
 ،تفگ ناوت یم ق.ه ٩638 هشقن هب هجوت اب و ،(ق.ه ٩638 ،لز هرت یخیرات هشقن)تسا هدش هتخاس کچوک اتبسن
-دجسم» یانب ای و .تسا هدش ثادحا رگید یانب کی هبورخم یور رب الامتحا زین «دیدج نیسح جاح یارسناوراک»
 .(38 :8398 ،یسانشناریا داینب )تسا هدش انب میهاربا ازریم مان اب یا هعومجم یور رب «یلع رفص جاح هسردم
 رفص جاح هک ناگرزاب نیا .تسا هدش هتخاس ازریم سابع هرود ناناگرزاب زا یکی طسوت ،یلع رفص جاح هعومجم
 .(808 ،9٩98 ،ازریم ردان)دراد دیدج رازاب هتسار رد زین یراجت یاهعومجم کی و دراد مان ییوخ یلع
 هب اهانب نیا تخاس خیرات و تکراشم عون هب اهنآ ثادحا نایناب هب هجوت اب و هتخادرپ روکذم یاهانب هب 1 لودج
 دوجوم لز هرت هشقن یور رب ناشتخاس خیرات تلعب هعلاطم دروم یاهانب لودج نیا رد .تسا هدرک هراشا کیکفت
 .(1 هرامش لودج)تسا هدرک صخشم ار روکذم یاهانب تیعقوم نیچطخ طوطخ ،هشقن نیا یور رب اذل .دشاب  یمن
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  دیدج یراتخاس و یربراک اب ییاهانب ثادحا و هدید بیسآ یاهانب فذح :4 لودج
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هتفای هعسوت و هدش یزاسزاب یاهانب -

 دیدپ ناگدننک هدافتسا یاههتساوخ و اهزاین یارب و نیعم یاهتیلاعف نتفرگ رب رد روظنم هب یدبلاک یاضف ره
 رازاب هعومجم رد .دهدیم رارق ریثات تحت ار نآ لکش ناحارط تیقالخ و درکلمع ،هعماج رب مکاح گنهرف .دنیآ یم
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 و هدوب دوجوم یدرکلمع کت و ییاضف کت تروصب ق.ه 1388 هلزلز عوقو زا لبق هک اهانب زا یخرب زیربت یخیرات
 نینکاس زاین عفر هجیتن رد و اهنآ هعسوت و اهانب نیا تمرم یارب بسانم یتصرف ،دندنام یقاب زین هزرل نیمز زا دعب
 و دندمآ دیدپ یدرکلمع دنچ هعومجم تروصب رازاب ثادحا ون یاهانب نارود نیا رد .دروآ دوجوب اهنآ هبسک یارب
 عون نیا .دندش لیدبت یدرکلمع دنچ هعومجم هب و هتفای شرتسگ ،زین دندوب ییاضف کت و یدرکلمع کت هک ییاهانب
 لاثم روطب .تسا هدرک نیمات یمیدق یانب کی زا ای و ریاب ،یمومع یاهاضف زا ار دوخ زاین دروم یاهاضف اهانب زا
 زا ار دوخ هچمیت و نالاد ،(ق.ه ٩638 ،لز هرت هشقن)تسا هدوب ارسناوراک کی اهنت اقباس هک ،«لیلج ازریم هعومجم»
 رد هک روطنامه زین «عیفش ازریم هعومجم» .تسا هدرک نیمات ،هدش عقاو نآ برغ تمس رد هک کچوک ینادیم لد
 نادب زین ینالاد و هچمیت و یزاسزاب هلزلز زا دعب هک ،هدوب ارسناوراک کت تروصب ،دشاب  یم تیور لباق لز هرت هشقن
 زا اهنت ،دوش یم هدید «لیعامسا ریم یارسناوراک» تیعقوم رد ق.ه ٩638 هشقن رد هک ییانب ای و .تسا هتشگ هفاضا

 هب ار دوخ یاج انب نیا یدعب یاه هرود رد هک ،دراد یسرتسد هقطنم نیا رد هدش عقاو رازاب هتسار هب بونج تمس
 باتک رد ییالبرک نبا نیسح ظفاح .دشاب  یم یسرتسد یاراد بونج و لامش زا هک ،دهد یم یناویا ود ییارسناوراک
 (ق.ه9838 )ازریم سابع هرود رد» :دسیون یم «یضاق هعومجم» دروم رد "نانجلا تانج و نانجلا تاضور" مان اب دوخ
 مامح ،یضاق دجسم نوچ هینبا ترامع دیدجت و ثادحا هب ییابطابط یضاق یدهم ازریم جاح مان هب ریخ یدرف
 رد ازریم ردان .(6٩0 :9198 ،ییالبرک نب نیسح ظفاح)«تخادرپ یدهم ازریم لاجخی و ارس ،یدهم ازریم و یضاق
 رذن ،تشاد یقمر كدنا هک یلاح رد و دنام راوآ ریز هلزلز رد یضاق یدهم ازریم» :دسیون یم یضاق هعومجم دروم
 لاگنچ زا ییاهر زا سپ هک دوب لیلد نیمه هب .دهن راگ دای هب شیوخ زا یریخ راثآ ،درب رد هب ملاس ناج رگا هک درک
 ازریم مامح و یارس ،هسردم ،دجسم و دومن یزاسزاب ،تسا فورعم«یضاق دجسم»مان هب زورما هک ار یدجسم ،گرم
 یضاق یدهم ازریم طسوت نآ یانب دیدجت و ،تسا هدش یم هدناوخ هاش دجسم البق انب نیا .تسوا ریخ راثآ زا یدهم

 چیه ،هلزلز رد هاش دجسم بیرخت لیلد هب زین ق.ه ٩638 هشقن رد .(889–39 :9٩98 ،ازریم ردان)تسا هتفرگ تروص
 هعسوت و دجسم یزاسزاب هب عورش یدهم ازریم (ق.ه 9838)دعب لاس دنچ و تسا هدشن میسرت نآ تیعقوم رد ییانب
 هب بوسنم دجسم نیا» :تسا هدمآ زین «نوتس هس و تصش دجسم» دروم رد .دومن یدرکلمع دنچ یا هعومجم هب نآ

 (908 :9٩98 ،ازریم ردان)«تسا هداد هعسوت و ریمعت ار دجسم ناشیا .تسا (ق.ه 0138 یفوتم)دهتجم رقاب ازریم جاح
 جاح ناگداون زا دهتجم هللادبع ازریم جاح هتفگ هب » :هک تسا هتشون نینچ دجسم نیا دروم رد زین گنراک یلعلادبع
 .(619 :8098 ،گنراک)داد هعسوت ار نآ رقاب ازریم جاح هک هتشاد دوجو یدجسم لحم نیا رد البق دهتجم رقاب ازریم
 ینیکاکد» :تسا هدش هتشون نآ رد و هدوب دوجوم انب نیا زا هک یریوصت هب ناوت یم زین «نارگسم هعومجم» دروم رد
 اقباس ،تسا هدش ثادحا نآ رد نارگسم هعومجم هک شخب نیا .درک هراشا «تسا هتخاس یگیبرلگیب ناخ یلقفجن هک
 یاه هرود رد هک ییاه شخب ق.ه ٩638 هشفن یور رب ،0 هرامش لودج رد .تسا هدوب هاشداپ نسح نادیم زا یشخب
 نیا .دنا هدش صخشم دیفس طوطخ اب دنراد دوجو هشقن رد هک ییاهانب و نیچطخ طوطخ اب ،دنا هتفای هعسوت یدعب
 نیا رد نانچمه .دنشاب  یم صخشم دیفس طوطخ اب زین 0998 ییاوه سکع و ق.ه ٩338 یخیرات هشقن رد اهانب

 .(0 هرامش لودج)تسا هدمآ اهنآ تکراشم عون و اهانب هعسوت و ثادحا نایناب لودج
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 نآ هعسوت و هدش بیرخت یانب یزاسزاب :5 لودج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاج هورگ هس رد ناوتیم ار زیربت یخیرات رازاب یرهش یاضف رد یتکراشم یاهانب ،قوف لوادج و بلاطم هب هجوت اب
 نیمات رد هکلب ،تسا راذگ رثا رازاب تفاب یریگ لکش رد اهنت هن رصانع نیا یناکم و ییاضف عیزوت یگنوگچ .داد
 رد تکراشم عون رد هتفای ماجنا تاعلاطم هب دانتسا اب .تسا رثوم رایسب زین یتامدخ و یعامتجا ،یگنهرف یاهزاین
 و ینیرفآرهش دنیآرف رد تکراشم هک تفریذپ ناوتیم ق.ه 1388 هلزلز زا دعب رد زیربت رازاب رصانع تمرم و ثادحا
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 هدومن صخشم نینچمه تاعلاطم جیاتن .تسا هدرکیم افیا ار یدرف هب رصحنم شقن نآ رصانع و ءازجا یریگ لکش
 رد ،مکارتم تروص هب رازاب رد (یمدرم هچ و یتلود هچ)یتکراشم رصانع فلتخم عاونا یگدنکارپ و مکارت هک تسا
 و یدبلاک یاهاضف هعومجم یریگلکش بجوم ،اهانب نیا هتسویپ مه هب و زکرمتم رارقتسا .دشاب  یم رگیدکی رانک
 زا یهجوت لباق شخب رضاح طیارش رد .دناهتفای ماجسنا یرهش رصانع رگید ،اهنآ لوح رد هک تسا هدش یمومع
 یسررب رد .دنشاب  یم فاقوا هرادا تیلوت تحت ،رگید یخرب و یصخش تیکلام اب زیربت یخیرات رازاب تفاب یاهاضف
 نیا دروم رد بوتکم دانسا اب و اه هشقن نیا طسوت اهنآ هسیاقم و یخیرات یاه هشقن زا اهنآ جارختسا و رازاب رصانع
 هب ،اهنآ یهد لکش رد یمدرم تکراشم هطساوب یدرکلمع کت رصانع هلزلز زا دعب هرود رد هک میتفایرد ،رصانع
 ییانب هب ار دوخ یاج ،ابیز تانیئزت و عیفر یدبنگ اب یدجسم هکنیا ای و دنا هدش لیدبت یدرکلمع دنچ ییاه هعومجم
 .تسا هداد یناتسبش یراتخاس اب رتکچوک

  یطابنتسا یاههتفای لیلحت و هیزجت -
 رتسب رب ربت رازاب یزاسزاب رد مهم یاهریغتم یدنب تیولوا هب مادقا یلماع لیلحت شور زا هدافتسا اب یدعب هلحرم رد
 نومزآ زا یلماع لیلحت کینکت زا یریگ هرهب یارب اه هداد ینورد ماجسنا نییعت تهج .تسا هدومن یعامتجا تکراشم

KMO1 رادقم شخب نیا رد و دیدرگ هدافتسا تلتراب و KMO رازاب یزاسزاب یارب تلتراب هرامآ زین و 93/6 ربارب 
 راد ینعم 666/6 کی حطس رد هک دمآ تسد هب 0٩8/8 اب ربارب زین نادنورهش یعامتجا تکراشم رتسب رب زیربت
 (0 لودج) دندش هداد صیخشت بسانم یلماع لیلحت یارب دوجوم یاه هداد نیاربانب ؛دشاب یم

 تلتراب نومزآ و KMO رادقم :3 لودج
 KMO Bartlet Test Sig   یلماع لیلحت
 666/6 338/8 ٩3/6  ناسنا ساوح رب ینتبم رظنم كاردا تیفیک دوبهب

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یلصا لماع 1 رد اهریغتم یزاسهصالخ هب رجنم یلماع لیلحت یزاسهدایپ زا لصاح جیاتن رسیک كالم هب هجوت اب
 (٩ لودج) دننک یم نییبت ار لک سنایراو زا دصرد 86/9٩ عومجم رد هک دیدرگ

 شخرچ زا لبق سنایراو دصرد و هژیو ریداقم اب هدش جارختسا لماوع :7 لودج

 یعمجت دصرد سنایراو دصرد هژیو رادقم لماوع

 ٩3/09 ٩3/09 91/08 لوا لماع

 0٩/٩0 3٩/83 ٩1/٩ مود لماع

 09/10 30/68 91/0 موس لماع

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 راب هک ییاهریغتم رضاح شهوژپ رد ،طوبرم لماع رد ریغتم ره شقن نایب و یراد ینعم حطس نییعت یارب نینچ مه
 راهچ زا کیره رد هک ییاهریغتم ،(0) لودج جیاتن ساسا رب تیاهنرد .دنتفگ رارق رظندم دنتشاد 0/6 زا شیب یلماع
 :زا دنا ترابع ،دنریگ یم رارق روکذم لماع
 یراذگراب یاهریغتم تیهام هب هجوت اب .تسا هتفرگ رارق ناکم سح و رطاخ قلعت ریغتم ،لماع نیا رد :لوا لماع
 یمامت زا هک (91/08) نآ هژیو رادقم هب هجوت اب لماع نیا .دیمان یناکم تیوه لماع ار لماع نیا ناوتیم هدش
  .دنک یم نییبت ار سنایراو لک زا دصرد ٩3/09 زا شیب ،تسا رتشیب رگید یاه لماع

                                                                                                                                                               
1 Kaiser-Meyser-Oklin 
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 اب .تسا 03/6 ات 11/6 نیب اهریغتم نیا یلماع راب و هتفرگ رارق لماع نیا رد رواب و گنهرف ریغتم ود :مود لماع
 هژیو رادقم اب هک ؛دیدرگ باختنا لماع نیا یارب «یداقتعا و یگنهرف» مان ،هدنهد لیکشت یاهریغتم تیهام هب هجوت
 .دنک یم نییبت ار لک سنایراو زا دصرد (3٩/83) عومجمرد ،(٩/٩1)
 ،راذگریثأت یاهریغتم تیهام هب هجوت اب .دنتفرگ رارق لماع نیا رد دامتعا و یعامتجا یگتسبمه یاهریغتم :موس لماع
 عومجمرد ،(91/0) هژیو رادقم اب لماع نیا هک ؛دوش یم هدیمان «یعامتجا هیامرس» لماع ناونع تحت موس لماع
 (1 لودج) دنک یم نییبت ار لک سنایراو زا دصرد (30/68)

 هتفای نارود سیرتام زا هدمآ تسد هب یلماع راب و لماوع زا کی ره هب طوبرم یاهریغتم :3 لودج
 یلماع راب اهریغتم لماع مان

 یناکم تیوه
 031/6 رطاخ قلعت

 1٩1/6 ناکم سح

 یداقتعا و یگنهرف
 10٩/6 رواب

 31٩/6 گنهرف

  یعامتجا هیامرس
 ٩9٩/6 یعامتجا یگتسبمه

 03٩/6 دامتعا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 .دومن میسرت 1 لکش تروص هب ناوتیم ار یلماع لیلحت یزاسهدایپ زا لصاح ییاهن لدم تیاهن رد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یعامتجا تکراشم یاههفلؤم رتسب رد زیربت یخیرات رازاب یزاسزاب رب رثؤم لماوع :2 لکش
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  اهریغتم نیب هطبار نییبت -
 هب هجوت اب داد ناشن زیربت یخیرات رازاب یزاسزاب رب رثؤم یعامتجا رثؤم لماوع رظنم زا ریوکسا یاک نومزآ جیاتن
 ،یناکم تیوه نیب هک تفگ ناوت یم نیاربانب تسا 06/6 زا رتمک اه لماع یمامت رد ود یخ یراد ینعم حطس هکنیا
 لودج) دراد دوجو یراد ینعم هطبار زیربت یخیرات رازاب یزاسزاب اب یعامتجا یهیامرس و یداقتعا و یگنهرف لماوع
3) 

 

 

 کرادا تیفیک دوبهب

 هدافتسا اب یرهش یاهاضف

یسح یاههفلؤم زا  

 

یناکم تیوه  

3٩/90  

 

  یداقتعا و یگنهرف
٩3/3  

 
یعامتجا هیامرس   

03/86  
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 زیربت رازاب یزاسزاب رد یعامتجا تکراشم یاههفلؤم نیب هطبار نییعت تهج ریوکسا یاک نومزآ جیاتن :3 لودج
 یراد ینعم حطس زرمارک یو ریوکسا یاک تایصوصخ

 666/6 661/6 11/0 یناکم تیوه

 666/6 80٩/6 90/9 یداقتعا و یگنهرف

 666/6 000/6 63/3 یعامتجا هیامرس

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هب هلحرم نیا رد تسا هدش هدافتسا ریسم لیلحت لدم زا ریوکسا یاک نومزآ رب هوالع قیقحت هیضرف نومزآ یارب

 هدش تردابم زیربت یخیرات رازاب یزاسزاب تهج یعامتجا تکراشم  یلصا یاه هفلؤم ریسم لیلحت هب اجکی تروص
 .تسا هدمآ تسد هب (9) لکش تروص هب اه نآ میقتسمریغ و میقتسم یراذگرثا هب طوبرم بیارض هک تسا
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 یگتسبمه بیارض زا هدافتسا اب ریسم لیلحت ییاهن رادومن :3 لکش
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن و ثحب

 اب هک دروآ رامش هب ق.ه 1388 هلزلز زا دعب نآ یریگ لکش مهم لماوع زا یکی ناوت یم ار زیربت رازاب یتکراشم یاهانب
 زا عنام ،یتلود لاجر و مدرم طسوت ...و اه مامح ،سرادم ،دجاسم ،اه هچمیت ،اهارسناوراک ریظن یرصانع تخاس
 هتسویپ تروصب تکراشم هک دیدرگ صخشم نینچمه .دش ق.ه 1388 هلزلز زا دعب زیربت یخیراترازاب رد یگتسسگ
 تشادهب نیمأت یاتسار رد اه مامح ثادحا ،لاثم ناونعب .تفریذپ یم ماجنا رهش نامدرم یعامتجا یاهزاین اب قبطنم
 هکنیا نودب ،زیربت رازاب رد ییانبور و ییانبریز تاسیسأت زا یرایسب ،عقاو رد .تفرگ یم ماجنا نایناوراک و مدرم

 دومن صخشم رضاح شهوژپ یاههتفای .تسا هدش هتخاس مدرم طسوت ،دنک ساسحا اهنآ داجیا رد یاهفیظو تموکح
 یاج زیربت رهش یراجت شخب رد ،هعومجم تروص هب یتکراشم رصانع نیرتصخاش ،هلزلز زا دعب زیربت رازاب رد هک
 دح نادب رازاب ییاضف نامزاس رد یتکراشم یاهانب شقن تقیقح رد .دناهتفای لکش هعماج یاهزاین ساسارب و هتشاد
 دقاف و هدنکارپ ییاهاضف ،اهانب ریاس و هتسسگ مه زا ًاالماک رهش یخیرات تفاب هزاریش یتح اهنآ فذح اب هک تسا

331/6  

0٩0
/6

 

 رب ینتبم زیربت رازاب یزاسزاب

یعامتجا تکراشم  

یناکم تیوه  

 هیامرس

یعامتجا  

 و یگنهرف

یداقتعا  

039
/6

 

083/6  093/6  

109/6  
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 هب اهنآ ثادحا خیرات یتح هک ییاهانب دومن صخشم نینچمه رضاح تاعلاطم جیاتن .داد دنهاوخ لیکشت ار نامزاس
 ییاهانب ثادحا و ندش هدیچرب اب هتشگ ناوارف بیسآ راچد ق.ه 1388 هلزلز هطساوب و دیسریم زین مالسا ردص هرود
 هکیروطب ،تفریذپ تروص دیدج یراتخاس اهانب عون نیا یاهدوبمک ندرک فرطرب هتبلا و اهنآ یور رب دیدج
 یدجسم ای و رت عیسو یدجسم هب ار دوخ یاج کچوک یدجسم ،دش لیدبت لماک یاهعومجم هب گرزب ییارسناوراک
 زا دعب رازاب رصانع هعسوت ،رگید ترابع هب .داد عافترا مک و یناتسبش یدجسم هب ار دوخ یاج ،عیفر یاهناخ دبنگ اب
 هطساوب رتشیب زین رما نیا هک دش زیربت یخیرات رازاب هعومجم یریگ لکش رد یرگید هنیمز دوخ ،ق.ه 1388 هلزلز
 زا هک داد ناشن زین یمک یاهیسررب شخب رد شهوژپ یاههتفای نینچمه .تفریذپ تروص یعامتجا تکراشم
 هصالخ ریغتم 0 و لماع هس بلاق رد ناوتیم ار زیربت یخیرات رازاب یزاسزاب رب رثؤم یعامتجا تکراشم یاهریغتم
 و روکسا یاک یاهنومزآ جیاتن رب هوالع .دهدیم ششوپ ار سنایراو تارییغت زا دصرد 09/10 عومجمرد هک دومن
 تکراشم نازیم اب یعامتجا هیامرس و داقتعا و گنهرف ،یناکم تیوه یاهریغتم نیب هک داد ناشن زین ریسم لیلحت
 شخب ود ره رد شهوژپ یاههتفای هب هجوت اب نیاربانب .دراد دوجو یگتسبمه زیربت یخیرات رازاب یزاسزاب رد یلاها
  .دومن هئارا ،تسا شهوژپ یاههتفای زا جرختسم هک ار ریز یدربراک تاداهنشیپ ناوتیم یفیک و یمک یاههتفای
 داهنشیپ یخیرات شزرا اب یاهتفاب زا یرادهگن و ظفح رد نادنورهش یعامتجا یاهتیفرظ زا هدافتسا یاتسار رد
 یاهاضف ربارب رد نادنورهش تیساسح نازیم ،زاس هرطاخ و زاس تیوه رصانع ییامنزاب قیرط زا هراومه هک دوشیم
 و تاداقتعا و یگنهرف رصانع قیرط زا هک ددرگیم داهنشیپ نینچمه .ددرگ تیوقت زیربت رازاب نوچمه یخیرات
 ،اههدازماما و اههنیسح ،دجاسم دننام زیربت رازاب نطب رد دوجوم یبهذم و یگنهرف یاهاضف زا هدافتسا اب نینچمه
 ،مدرم نیب یرکفمه و یراکمه قیرط زا هک تسا رتهب نیا رب هوالع .ددرگ مهارف نادنورهش تکراشم یاهرتسب
 فیلگت کی ناونع هب یخیرات رازاب زا یرادهگن و ظفح ،اهنآ نیب یگتسبمه تیوقت و یرهش ناریدم و نایرازاب
  .دریگ رارق شریذپ دروم یناگمه
 عبانم
 مولع همان شهوژپ ،ییاتسور هعسوت یاهحرط رد مدرم تکراشم رد یعامتجا دامتعا شقن ،1198 ،دار ینسح میرک و یفطصم ،ایکزا 

 .3 :لوا هرامش ،موس لاس یعامتجا

 .٩8 :هدوتس ،زیربت ،٩198 ،زیربت رازاب یرامعم و خیرات ،زورهب ،ینارمع ،نیسح ،یرگنس یلیعمسا

 همانلصف ،یخیرات رازاب هعومجم یناهج ثاریم رد لوقنمریغ یا هبیتک دانسا یناوخزاب ،9398 ،دیحو ،یئالیا ،نیسح ،یرگنس یلیعمسا
 .مجنپ هرامش / یمالسا یرامعم یاه شهوژپ

 و تمرم شناد یصصخت همانلصفود ،اه شلاچ و تامادقا ،زیربت یخیرات رازاب تیریدم ،1398 ،زورهب ،ینارمع ،نیسح ،یرگنس یلیعمسا
 .یگنهرف ثاریم

  .نارهت:رنه هاگشناد ،یرهش یاهاضفو رصانع یسانشنابز ،یزاسرهشرد ناهفصا بتکم ، ،6198 ،ارهز ،یرها

 ثاریم هلجم .اناوت ءایض نسح دمحم و ینموم یفطصم شراگن و همجرت .یمالسا قرش رهش و ینید تافوقوم .1٩98 .تراکا ،زرلها
 .0 – 10 :نادیواج

98 ،رغصا یلع ،حاتفریم و دمحم ،هداز مارهب  ،مراهچ لاس ،یسانش ناتساب مایپ هلجم ،ناجنز یخیرات رازاب یرامعم و یرهش هاگیاج.،10
 .متفه هرامش

 .38 :یسانشناریا داینب نارهت ،ریخا لاس تسیود رد نآ ینوماریپ یاه هچرازاب و زیربت رازاب ،3398 ،یسانشناریا داینب
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 .809 :وکسنوی نامزاس ،زیربت رازاب یناهج تبث هدنورپ

 .3٩1-801 :18ج ،یمالسا گرزب فراعملا هریاد زکرم ،نارهت ،یمالسا گرزب فراعملا هریاد ،زیربت ،0198 ،ربکا یلع ،تناید

98 ،یلعلادبع ،ییاضر  ات 10 صص ،688 و 368 هرامش ،یداصتقا - یسایس تاعالطا هلجم هعسوت فده ای هلیسو ؛یعامتجا تکراشم ،31
90. 

 .33 :9 هرامش ،یدربراک یسانش هعماج ،مالیا یرهش هعماج نادنورهش یعامتجا تکراشم رد رثوم لماوع یسررب ،1198 ،میرک ،تسود اضر

 .3:نایواک هناخپاچ ،نارهت ،زیربت یخیرات یاه هزرل نیمز ،1098 ،ییحی ،ءاکذ

 .01:ارسباتک ،نارهت ،زیربت یخیرات یاه هزرل نیمز ،1098 ،ییحی ،ءاکذ

98 ،نیسح ،هداز ناطلس  .91 :نارهت :یگنهرف یاهشهوژپرتفد ،یناریا یاهرازاب ،01

 .30 :9 هرامش ،یعامتجا مولع شزومآ دشر ،هسردم رد یعامتجا تکراشم ،3198 ،همطاف ،یمیلس

 .818 :0 ج ،ماکحألا بیذهت ،یسوطلا خیش

 .908-19:یلم راثآ نمجنا ،نارهت ،ناجیابرذآ یناتساب راثآ ،8098 ،یلعلادبع ،گنراک

 .99 :نیلکنارف ،رنه و گنهرف هرادا ،زیربت ،یناوجخن سابع همجرت ،یرراک همانرفس ،1198 ،یلمج وکسچنارف یناوج ،یرراک

 .٩60 :8ج ،هدوتس ،زیربت ،نانجلا تانج و نانجلا تاضور ،9198 ،نیسح ظفاح ،ییالبرک

 .08-38 :ینایتشآ لابقا سابع :مجرتم ،ناریا رد نادراگ لارنژ تیرومام ،نادراگ ود ،درفلآ تنک

 مولع هدکشناد ،تالحم رهش :یشهوژپ دروم ؛یرهش هعسوت رد یعامتجا هیامرس شقن یسررب ،ینسحماقآ ،میرم 0اضریلع ،یزیربت ینسحم
 .ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یعامتجا

 .٩0 :نیدیآ ،زیربت ،گنراک یلعلادبع همجرت ،زیربت خیرات ،3198 ،یکسرونیم

 .هدوتس ،زیربت .دجم ییابطابط اضرمالغ حیحصت .زیربت هنطلسلاراد یفارغج و خیرات.9٩98 .ازریمردان
98 ،.یرهش یحارط و یرامعم رتفد /یزاسرهش و یرامعم تنواعم یزاسرهش و نکسم ترازو  یزاسدنتسمرد یا هبرجت یناریا رازاب ،11

 .83 :نارهت :یهاگشناد داهج تاراشتنا ،ناریا یاهرازاب

 .063 :بیگ فاقوا ،ندنل ،نای لراک ششوک هب ،ینازاغ كرابم خیرات ،م 6138 ،هللا لضف نیدلا دیشر ،ینادمه

 .98 :3ج توریب راد ،توریب ،نادبلا مجعم ،م 1038/ ق 1198 ،یومح هللادبع نب توقای
Ddubois, Marc,1991,the governance of the third world: A foucauldian Perspective on Power Relations 

in Development, Alternatives: Global, Local, Politicalk, Vol, 16, no.1, pp.1-30. 
Hamdi, Nabeel & Gothert, Reinhard,1997,action Planning for Cities,a Guid to Community. 
Warriner Charles Prather Jane Emery (1965) “Four types of voluntary associations.” Sociological 

Inquiry: 48 
Kohli, Atul, 2004, state-Directed development, political power and industrialization in the global 

periphery, combridge university press. 
Migdal, joel s, 1988, strong societirs and weak states: state society relations and state capabilities in 

the third word, Princeton university press. 
Vilotte,1730, voyage dun missionnaire de la compagnie de jesus en turquie, en perse , en Armenie, 

Paris,pp174. 


