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 هدیکچ
 رد هشیر یعامتجا تلادع زاغآرس .تسا یربارب و تلادع موهفم ،یسایس هشیدنا خیرات لوط رد میهافم نیرتزیگنارب ثحب هلمج زا

 شیپ زا شیب یعامتجا تلادع نامرآ دلوت یداصتقا -یعامتجا طباور رد اضف ریغتم تیمها هب هجوت اب .دراد یطیحم و ییاضف تلادع
 هزورما هک اهرهش نالک رد ینیشن هیشاح نوزفا زور شرتسگ و ینیشنرهش هطساوب ریخا نرق مین رد .دوش یم هتسباو ییاضف تلادع هب
 ،تفگ ناوت یم هک یاهنوگ هب تسا هدروآ مهارف ار یرهش هدرتسگ هعسوت و دشر همدقم ،تسا یناهج رییغت یاههبنج نیرتمهم زا

 .تسین نادنورهش زاین یوگخساپ بسانم ،دشاب اه نآ فلتخم یاهزاین یوگخساپ هک یتامدخ یلو هتفای شیازفا اهرهش تیعمج
 حوطس رد ،اهریغتم یخرب هنیمز رد نوگانوگ ییایفارغج ای ییاضف یاهدحاو نآ رد هک دوشیم قالطا یطیارش هب ییاضف یرباربان
 هدیدرگ ناریا یاهرهش نالک رد ییاضف نوزومان هعسوت و دشر ثعاب ،ریخا ههد دنچ یط یزاسرهش تالوحت .دنراد رارق یتوافتم
 رد نآ تاعبت هک هدش اهرهش نالک رد ییاضف یرباربان ندمآ دوجوب ثعاب رهش یكیزیف شرتسگ یپ رد نوزومان هعسوت نیا .تسا
 هب و هدش یقلت هعماج تالكشم و لئاسم زا یكی ناونع هب ماع روط هب یطیحم تسیز و یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم داعبا

 و شنکارپ هک تسا نیا رضاح هلاقم یلصا لاوس .تسا روشک یزاسرهش یدعب دنچ و هدیچیپ یاهعوضوم هلمج زا صاخ روط
 هنوگچ زیربت رهش نالک یرادرهش هد و کی قطانم رد (یرهش یضارا یربراک) ییاضف تلادع یاه صخاش یرادروخرب نازیم
 یلیلحت یفیصوت زین تاعالطا لیلحت و هیزجت شور وتسا یا هناخباتک تاعالطا یروادرگ شور .تسا یفیک هلاقم نیا شور ؟تسا
 رد تامدخ رباربان و بسانمان عیزوت هک تسا نیا میتسه نآ یسررب ددص رد یلصا لاوس هب ییوگخساپ یارب هک ار یاهیضرف .تسا

 نادنورهش هب ییوگ خساپ رد یرهش تیریدم یاهشلاچ زا یكی رضاح لاح رد ،نآ دشر زا رهش هعسوت ندنام اج تلع هب اهرهش
 هد و کی قطانم رد یرهش یمومع تامدخ عیزوت و تیعمج ییاضف یگدنکارپ ییاسانش هک دهدیم ناشن هلاقم جیاتن .تسا

 .تسین هنالداع زیربت رهش نالک یرادرهش
  .زیربت ،اهرهش نالک ،ییاضف یاه یرباربان :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 هک اهروشک زا هتسد نآ یارب هژیو هب ؛دشاب  یم هعسوت ریسم رد یساسا یشلاچ اهروشک زا یرایسب رد یرباربان هلئسم
 هعسوت لوصح یارب یدج یدیدهت ،یرباربان نیا .دوش یم لماش ار یعیسو ییایفارغج قطانم اه نآ تیمکاح ورملق
 .(Shankar & Shah, 2010)دیامن یم راوشد ار یلم یگچراپکی و تدحو هب یبایتسد و تسا قطانم نزاوتم و لداعتم
 یقفا و همانرب یب دشر ،اهرهش نالک هدنیازف تیعمج صوصخلا یلع یرهش تیعمج نوزفازور شیازفا هب هجوتاب

 ار ینیشنرهش دشر همدقم ،تیعمج عیرس دشر .(٩8 :8398 ،ناراکمه و یرایز)تسا ریذپان بانتجا یرما یرهش
 هک یروط هب ؛تسا هدومن داجیا یناهج ات یلحم سایقم رد نیمز یربراک رد ار یا هدرتسگ تارییغت و هدروآ مهارف

 .(Sohe Rana, 2009)تسا هدیدرگن مهارف یدنورهش هافر و تاناکما زا یدنم هرهب یلو هتفای شیازفا اهرهش تیعمج
 یگنهامه هک دش دهاوخ ققحم ینامز یرادیاپ نیا .تسا یرهش یرادیاپ زا یعون ،اهرهش رد لداعتم ییاضف نامزاس
 و روپ کین)دیآ دوجو هب اه نآ رد ییاضف هنالداع شنکارپ و اهرهش نالک رد یحاون و قطانم نیب یقطنم یراگزاس و
 نوگانوگ ییایفارغج ای ییاضف یاهدحاو نآ رد هک دوش یم قالطا یطیارش هب ییاضف یرباربان .(13 :1398 ،ناراکمه
 ار ییاضف یرباربان .(1٩8 :6398 ،ناراکمه و روپ شاداد)دنراد رارق یتوافتم حوطس رد ،اهریغتم یخرب هنیمز رد
 یداصتقا -یعامتجا یاه یرباربان باتزاب هک تسناد اضف رد یعامتجا عضاوم و اه تصرف رباربان عیزوت ناوت یم

 روظنم رگید ترابع هب .(0 :0198 ،روپشناد)دریگب دوخ هب یتوافتم یاه هولج دناوت یم یا هعماج ره رد و تسا عماوج
 دناوت یم یحطس ره رد و تسا اضف رد یعامتجا عضاوم و اه تصرف رباربان عیزوت یعامتجا -ییاضف یرباربان زا
 یاهرهش نورد ییایفارغج یرباربان ،گرزب و کچوک یاهرهش نیب لماش دناوت یم یرباربان عون نیا .دشاب دوهشم
 یرباربان .(363 :0198 ،یبلچ)دشاب رادروخرب و مورحم قطانم نیب یرباربان و اتسور و رهش نیب یرباربان ،گرزب
 و یعامتجا تلزنم ،تردق ،یدام تورث زا معا یعامتجا شزرا اب یاهزیچ نآ رد هک تسا یتیعضو ییاضف
 رد یواسم روط هب یرهش یمومع تامدخ بسانمان شنکارپ و عیزوت یفرط زا و فرط کی زا یگنهرف یاه هیامرس
 یدبلاک و یعامتجا یاه هاگیاپ ،یقارتفا یسرتسد نیا هک یوحن هب ؛دشاب هتفرگن رارق نادنورهش و نانکاس سرتسد
 اه زیامت نیا .دروآ دوجوب اه نآ نیب رد یدایز راکشآ و ناهنپ تافالتخا و دنزب مقر هعماج دارفا یارب ار یتوافتم
 تامدخ هب بسانم یسرتسد و تورث و ییاراد ،تیکلام ،یلغش تیثیح ،ینوکسم تیعقوم ،شزومآ هلیسو هب بلغا
 دهاوخ رجنم ییاضف ینیزگیادج هب جیردت هب و ددرگ یم رادیاپ و هدش نایامن یرهش قطانم و تالحم نیب رد یمومع
 رارق فلتخم یحاون نانکاس و نادنورهش رایتخا رد رباربان یاه تصرف ات دنوش یم بجوم یرهش رباربان یاهاضف .دش
 یحاون تیمورحم تفا و نیشنرقف و هدوسرف یحاون دشر و یریگ لکش ،یهافر تامدخ رباربان عیزوت هب و دنریگ
 نینچ .(80 :8398 ،یرقاب ولاخ)دوش یم یهتنم یرهش یحاون رد یرباربان یاهدمایپ نیرت هدمع ناونع هب یرهش
 رجنم دوجوم ییاضف یاه یرباربان قیمعت هب و هدرک دیدشت ار ییاضف یاه داضت ،یدروخزاب هخرچ کی رد یدنیارف
 یگتفای هعسوت حطس نیب دوجوم فاکش ندش قیمع و ینوکسم یاهاضف ینیزگیادج زاس هنیمز دوخ هک ددرگ یم
 بولطم یحاون و تالحم هب هفرم یاه هورگ ینیزگ یادج لابند هب .(10 :6198 ،یرتنالک)دش دهاوخ یرهش یحاون

 رد هک .دش میهاوخ یناسر تامدخ رد یرباربان دهاش و هدوب قطانم نیا هب رتشیب ،یرهش تامدخ صیصخت ،رهش
 و ریقف قطانم و رادروخرب و هفرم قطانم هب رهش کیکفت ثعاب رما نیا و هداد رارق ریثات تحت ار یگدنز تیفیک هجیتن
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 و شنت زورب هب ناوت یم اهرهش قطانم نیب رد ییاضف یاه یرباربان دوجو یاهدمایپ و تارثا زا .دش دهاوخ مورحم
 قطانم نیا نادنورهش و نانکاس نایم یداصتقا و یعامتجا ،ییاضف -یدبلاک ظاحل هب یرهش فلتخم تاقبط داجیا
 و نیمات هب زاین اه نآ ،دنراذگب ریثات اه هورگ ریاس هب میقتسم لکش هب دنناوت یم هعماج رد مورحم یاه هورگ .درک هراشا
 هبور دیدهت اب ار یعامتجا -ییاضف تفاب ،اهزاین نآ نیمات مدع تروص رد هک دنراد ار ناشیاه هتساوخ ندش هدروآرب
 تامدخ و تاناکما هب یسرتسد هوحن و یگدنز تیفیک رد یرباربان دوجو زین یفرط زا و تخاس دنهاوخ ور
 صوصخ رد مهم نیا .درک دهاوخ داجیا ار یا هدیدع تالکشم و هدومن عجرم یاه هورگ هجوتم ار مورحم یاه هورگ
 نوزفا زور شرتسگ و دشر هتسجرب روط هب و رهش تیعمج شیازفا ،دشاب یم قداص الماک و حرطم زیربت رهش نالک
 بجوم و هداد رهش هب نزاوتمان ییامیس ،زیربت یلامش دح رد یمسر ریغ یاه هاگتنوکس داجیا و نیشن هیشاح تفاب

 هدش یرهش تفاب ندروخ مه هب ثعاب یدبلاک -ییاضف تخاس ظاحل هب و فیعض یعامتجا یدنبرشق یریگ لکش
 و تسا رهش بولطم یاه تفاب رد تنوکس تهج یلام ناوت مدع ،دیدج یرهش تفاب نیا زراب تیصوصخ .تسا
 یسرتسد نازیم و یعامتجا -یداصتقا هاگیاپ ظاحل هب نیشن هیشاح تفاب .تسا یرهش یگناگود یریگ لکش نآ هجیتن
 نیا رب .دنتسین حطس و فیط کی رد یرهش تالحم و اه تفاب ریاس هب تبسن رد یرهش تاناکما و تامدخ هب
 رد فاکش و یرباربان دوجو زراب یاه هناشن زا هک میتسه ریقف و رادروخرب مک تالحم روهظ دهاش رهش رد ساسا
 هلمج زا نآ یاهرهش نالک و یموس ناهج و هعسوت لاح رد یاهروشک رد نیا دوجو اب .تسا رهش یدبلاک یاضف
 هب ًااتدمع و یدعب کی رتشیب هدیدپ نیا اب دروخرب ،نآ یاه یرباربان لیدعت و ییاضف یهدناماس تهج ،زیربت -ناریا
 شقن نایم نیا رد هک دوش نومنهر شرگن نیا رد رظن دروم فادها هب دناوت یمن هک دوش یم ماجنا یداصتقا شرگن
 اهرهش نالک رد یدبلاک -ییاضف یاه یرباربان و یتلادع یب نیا زا یشان تالکشم عفر هب تبسن ناریدم و نازیر همانرب
 .(01 :3198 ،ینابرق و یدمحمروپ)دوش یم رت گنررپ
  یرظن درکیور
 یرایسب زا هک دنکیم میسرت ار یعامتجا یرباربان زا یعون ،تساضف و یرباربان زا بکرم یاهژاو هک ییاضف یرباربان
 نیب زین ییاهیشوپ مه ناوتیم داعبا زا یخرب رد دنچره ؛دراد توافت یعامتجا یاهیرباربان رگید عاونا اب تاهج زا
-ناسنا ،عقاو ناهج رد هک ینامز ،یموق و یداژن یرباربان و ییاضف یرباربان نیب كرتشم یاهزرم .درک هدهاشم اه نآ
 لباق ًاالماک دنراد نارگید هب تبسن یرباربان تیعقوم و دنتسه نکاس یاهژیو هقطنم رد داژن و موق کی زا ییاه
 هب بکرم هژاو نیا رد زین یمهبم یاههبنج ییاضف یرباربان موهفم رد یبسن تحارص دوجو اب اما .دنشابیم صیخشت

-یم ار ییاضف یرباربان .(٩38 :0198 ،ناقهد)تسا هتفهن اضف موهفم رد روکذم ماهبا هدمع شخب هک دروخیم مشچ
 عماوج یداصتقا ـ یعامتجا یاهیرباربان باتزاب هک تسناد اضف رد یعامتجا عضاوم و اهتصرف رباربان عیزوت ناوت
 یرباربان رگید یترابع هب .(0 :0198 ،روپشناد) دریگب دوخ هب یتوافتم یاههولج دناوتیم یاهعماج ره رد و تسا
 یتوافتم حوطس رد ،اهرییغتم یخرب هنیمز رد نوگانوگ ییاضف یاهدحاو نآ رد هک دوشیم قالطا یطیارش هب ییاضف
 هب (ناکم هب هتسباو یداصتقا و یعامتجا یرباربان) ییاضف یرباربان .(Kanbur & Venables, 2005: 2)دنراد رارق
 زراب یاهتوافت یاراد رهش کی فلتخم یحاون ییاضف راتخاس هک دنکیم زورب ینامز ،یزیرهمانرب لکشم کی ناونع
 و هتشاد فلتخم یحاون دروم رد نوگانوگ یزیرهمانرب یاهلحهار نیودت هب زاین هک ییاهتوافت ؛دنشاب یراکشآ و
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 مزلتسم یرهش یحاون رد ییاضف یرباربان للع كرد .دنشاب رهش کی رد ییاضف یربارب داجیا یالاو فده یوگباوج
 اب .تسا نآ نوگانوگ یحاون یاهتوافت و اضف یریگلکش رب راذگ رثا یاهورین شقن یسررب و رهش راتخاس تخانش
 كرد ،تسا خیرات لوط رد یریگ میمصت و یتیلاعف ـ ییاضف ،یعیبط یاهراتخاس ییاضف هولج ،رهش هک نیا هب هجوت
 تابیکرت و تاطابترا و روکذم یاهراتخاس كرد و تخانش مزلتسم شیاهیگدیچیپ مامت اب نآ رد ییاضف یرباربان
 ات دنوشیم بجوم یرهش رباربان یاهاضف .تسا هدش رارقرب راتخاس هس نیا یاهورین نیب هک تسا یاهدیچیپ
 و یریگ لکش ،یهافر تامدخ رباربان عیزوت هب نیا و دنریگ رارق فلتخم یحاون نانکاس رایتخا رد رباربان یاهتصرف
 یحاون رد یرباربان یاهدمایپ نیرتهدمع ناونع هب یرهش یحاون تیمورحم تفا و نیشنرقف و هدوسرف یحاون دشر
 دیدشت ار ییاضف یاهداضت ،یدروخزاب یهخرچ کی رد یدنیارف نیا .(80 :8398 ،یرقاب ولاخ)دوشیم یهتنم یرهش
 ندش قیمع و ینوکسم یاهینیزگ یادج زاسهنیمز دوخ هک ددرگیم رجنم ییاضف یاهیرباربان قیمعت هب و هدرک
  .(10 :6198 ،یرتنالک)دش دهاوخ یرهش یحاون یگتفای هعسوت حطس نیب فاکش
 تلادع ،ییاضف تلادع ،یعامتجا تلادع نوچ یمیهافم و تسا لمأت لباق فلتخم یاهرظنم زا تلادع موهفم

 هک تسا نیا تیمها زئاح بلطم اما .تسا موهفم نیا ندوب یدعب دنچ زا رثأتم زین یطیحم تلادع و ییایفارغج
-یم میقتسم رثا هعماج رد دمآرد عیزوت و یعامتجا و یداصتقا طباور رد ،ییاضف نامزاس رد رییغت هنوگره ساسا
 تلادع یرارقرب رد یضیقن و دض تاریثأت دناوتیم فلتخم یاهیزیرهمانرب و اهمزیناکم زا هدافتسا ًااملسم و دراذگ
 نونکات یلو هتفای یدایز هعسوت هتشذگ ههد ود یط رد ییاضف تلادع عوضوم .(83 :9198 ،یصوصرم) دنک افیا
 هب نونکات ییاضف تلادع هک اریز ،دناهدوب ناوتان ییاضف تلادع زا هبناج همه و لماک یبایزرا کی هئارا زا نازیرهمانرب
 ییاضف تلادع یور رب یکدنا یملع تاعلاطم رگید فرط زا .(Kinman, 1999: 663)تسا هدوبن یلمع یناسآ

 دحاو عون کی رب ًااتدمع و یمومع تالیهست عیزوت رب رتشیب زین هتفرگ تروص تاعلاطم و تسا هتفرگ تروص
 .تسا یعامتجا تلادع و اضف زا یبیکرت ،هداس نابز هب ییاضف تلادع .(Tsou et al, 2005: 425) دناهدش زکرمتم
 یسراو ار اضف نیا هک ینامز و دنکیم یهدنامزاس ار اضف یناسنا هعماج هک دنکیم هراشا روفول یرنه هک روط نامه
 یلک روط هب .(13 :3398 ،هزوتدمحا) درک هدهاشم ناوتیم ینهذ و سوملم راتخاس رد ار یتلادعیب و تلادع ،مینک
 یعامتجا تلادع زا هخاش کی و یرهش تاسیسأت و یزیرهمانرب هنیمز رد لقث هطقن کی ییاضف تلادع هک تفگ دیاب
 یلصا موهفم کی ناونع هب یعامتجا تلادع هب هنیمز نیا رد هدش هتخانش تیصخش کی ناونع هب یوراه دیوید .تسا
 .(Ebrahimabadi, 2008: 19)دریذپ تروص ییایفارغج لیلحت و هیزجت یاهشور قیرط زا دیاب هک دراد هراشا
 یادج ،تورث و دمآرد رباربان عیزوت لماش هک تسا یسایس و یقالخا موهفم کی یرهش تلادع ،ساسا نیمهرب
 و تیموق ،داژن ،تاقبط نایم رد ربارب ان یندم و یمومع تامدخ و اهالاک رباربان صیصخت ،نکسم ییاضف ینیزگ
 ،ییاضف و یعامتجا یاهیرباربان رب ناققحم نیاربانب .تسا یرهش یحاون و اهرهش ،عماوج بوچراهچ رد تیسنج
 هب دودحم ،ییاضف تلادع هژاو .(Fujita, 2009: 337)دننکیم زکرمت اهرهش رد ...و یسنج ضیعبت ،یتسرپ داژن ،رقف
 و نانادیفارغج نیب رد هزورما هک یاهنوگ هب ،دراد دربراک دوشیم هدافتسا نآ زا هک ینامز ات و تسا هدشن صاخ نامز
 عماوج رد یسارکومد و تلادع یارب وجتسج و یتلادعیب زا یریگولج روظنم هب نآ هب شیارگ یعون نازیرهمانرب
 رد یعس هک تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ریخا تایبدا رد ًااتدمع موهفم نیا .(Souja, 2006: 6)دراد دوجو رصاعم
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 هک تسا هداد ناشن ییایفارغج یاهلیلحت و هیزجت و دراد ییایفارغج هاگدید زا تلادع یاهدرکلمع و میهافم یسررب
 تلادع رد نیاربانب .(Wisser, 2003: 99)تسا هدش ریسفت عونتم براجت زا یاهعومجم یهیاپ رب رهش ییاضف راتخاس
 ییاضف تلادع اب هارمه .دنتسه ثحب یلصا عوضوم دنراذگیم ریثأت تلادع تیعقوم رب هک ییاضف یاههبنج ییاضف
 و هجیتن کی ناونع هب مه دناوتیم رهش رد ییاضف یرباربان .دوشیم حرطم زین ییاضف یرباربان ای ییاضف یتلادعیب
 و هنالداع تروص هب هک یگدنکارپ یاهوگلا زا ناوتیم لاثم یارب .دوش هتفرگ رظن رد دنیارف کی ناونع هب مه
-هنوگهب دیاب رهش رد یعامتجا تلادع یوراه رظن زا ماجنارس .(Iveson, 2011: 254) درب مان ،دناهدش شخپ هنالداعان
 اب دارفا هک دنک تیاده یاهنوگ هب ار عبانم یاهقطنم صیصخت و دشاب وگخساپ ار یرهش تیعمج یاهزاین هک دشاب یا
 لیلحت ساسا نیارب .(138 :٩198 ،ناراکمه و یثراو)دنشاب هجاوم دوخ قاقحتسا هب تبسن ضارتعا و فاکش نیرتمک
 رد نادنورهش یساسا یاهزاین نیمأت و یعامتجا تلادع نازیم شجنس رد دناوتیم اهرهش رد ییاضف یاهیرباربان

 هب تامدخ عیزوت و تیعمج شنکارپ و دوش عقاو دیفم یداصتقا و یعامتجا ،ینارمع یاههمانرب و اهحرط بوچراهچ
  .دریذپ تروص هنالداع و لداعتم روط
  هعلاطم دروم طیحم
 0 و هجرد 01 و یلامش ضرع هقیقد 1 و هجرد 19 ات هقیقد 8 و هجرد 19 رد راتکه 00603 دودح یتعسو اب زیربت رهش
 دازآ یاهایرد حطس زا رتم 6018 دودح رهش عافترا طسوتم .تسا هدش عقاو یقرش لوط هقیقد 33 و هجرد 01 ات هقیقد
 .تسا هدیدرگ دروآرب

 
  زیربت رهش تیعقوم :1 هشقن

 https://html.scirp.org :عبنم



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 27

 لصتم اپورا هب ار ناریا هک ناگرزاب – نارهت یللملا نیب روحم دادتما رد و روشک یبرغ لامش هشوگ رد زیربت رهش
 لکش هیلوا هتسه و زیربت رهش رارقتسا تیعقوم ،یعیبط و ییایفارغج یاهیگژیو ظاحل هب .تسا هتفرگ رارق دزاس یم
 یاه تدعاسم و بهاوم نیمه لیلد هب هک هدوب ییایفارغج لماوع نیرتدعاسم و نیرت بسانم زا یکاح رهش یریگ
 زیربت رهش عقاو رد .تسا هدش لیدبت روشک یاهرهش نیرتگرزب زا یکی هب یکیزیف هعسوت یخیرات دنور رد ییایفارغج
 ناوت رد ییایفارغج یاه تهباشم زا یرایسب مغریلع هک هتفرگ لکش ییایفارغج یاه تیعقوم نیرتریظن یب زا یکی رد
 یاه تیدودحم و اه ناوت یاهراپ زا ،دنوش یم یناسنا یاه هاگتنوکس رارقتسا و تیعمج بذج ثعاب هک نیمزرس یاه
 .تسا هدیدرگ راذگ رثا رهش هعسوت یخیرات دنور رد هک تسا دنم هرهب زین ناهنپ و راکشآ
 .تسا ناجیابرذآ هقطنم راتخاس رد یکینوتکت و کیژولوفروموئژ یاهیگژیو زا رثاتم زیربت رهش یفارگوپوت یامیس
 یناشفشتآ ناوج یاهتیلاعف ات نهک تخاس نیمز تاکرح و کینوتکت تالوحت اب طابترا رد هقطنم یسانش نیمز راتخاس
 هب ،تسا هدیدرگ اه یراومهان یلک تلکسا و یراومهان یامیس یریگ لکش ثعاب هتسویپ عوقو هب دنهس هدوت رد هک
 یاه هوک ینامتخاس یاهدنور زین و لسگ نیا دادتما رد یسانش نیمز یاهدورف و زارف و زیربت یلسگ هراوطخ هک یروط
 لامش تمس زا دنا هتفرگ رب رد ار یاچ یجآ ینبارگ و هتفرورف هلاچ ،تسروه تروصب هک شوقزب و غاد هشوق

 راتخاس رد مهم و یلصا لماع دنهس یناشفشتآ هدوت زین بونج تمس زا و هتخاس رثاتم ار زیربت رهش یفارگوپوت
 هدرمش رب یکینوتکت تاکرح زجب .تسا هتخاس رثأتم زین ار زیربت رهش یراومهان یامیس هک هدوب هقطنم یسانش نیمز
 و نیمز ینوریب یاهدنیارف .دناهدوب اه یراومهان تلکسا هب ندیشخب لکش رد نیمز ینورد تاکرح ءاشنم هک هدش
 زیربت رهش یفارگوپوت و اه یراومهان یامیس رد دوش یم هتخانش ینوریب کیمانیدوفروم ناونع تحت هک شیاسرف لماوع
 رد درس و مرگ یاه هرود یمیلقا تالوحت و یراج یاه بآ یشیاسرف تانایرج همه زا شیب هک دنا هتسج تلاخد
 رد اه هوک یسانش هنیچ نامتخاس و تابوسر ءاشنم لاح نیا اب .دنا هدش رهش ینونک یامیس هب یهد لکش ثعاب رنرتاوک
 هزوح رد یسانش هنیچ نامتخاس توافتم ءاشنم هب هجوت اب و هتشاذگ یاجب ار دوخ صاخ راثآ یشیاسرف یاهدنور
 لکش یمره نامتخاس هک یروط هب .تسا هدوب نآ زیرگان یاهدمایپ زا یرهاظ یامیس و لکش رد عونت ،رهش نوماریپ
 اه گنس دیدش یکیناکم بیرخت و شیاسرف لماوع ربارب رد اهنآ یبسن تمواقم و نیرذآ یاه گنس ءاشنم اب دنهس هدوت
 یاه هکبش و یعاعش لکش هب هرد – لای یراومهان متسیس یریگ لکش ثعاب ،عفترم هدوت نیا ینایم یاه هنماد رد
 دوجوب ار اه هزیراو و مهب لصتم یاه هنکفا طورخم زیربت تشد رواجم و تسد نییاپ رد هک هدیدرگ یلوزن یاه هاربآ
 و یلع نبا نوع هوک یاه هنماد رد یبوسر و یریخبت یاه هیال رگید هارمه هب ینرام و یلیش تابوسر لباقم رد .دنا هدروآ
 رادیاپان یاه هنماد داجیا و یاهرد رازه یشیاسرف راثآ اب بیشرپ یاه هنماد یریگ لکش ثعاب رهش یبرغ لامش یاههوک
 هدوزفا یعیبط تارطاخم تدش رب یلسگ هراوطخ یور رب رادیاپان و یشیاسرف یاهدنزاس نیمه یریگرارق هک هدیدرگ
 کیره هک تسا ناماوت یکینوتکت و یشیاسرف یاهراتخاس زا رثاتم زیربت رهش یفارگوپوت متسیس رضاح لاح رد .تسا
 درکلمع دنور زا حیحص تخانش تروص رد هک دنتسه ییاه تدعاسم و بهاوم ًااضیا و تارطاخم دجاو دوخ هبون هب
 ناماس یا هنوگ هب ار رهش رد تنوکس و تسیز طیارش ناوت یم ،اه نآ اب هلباقم رد حیحص یاه یدربهار ذاختا و اهنآ
 یاه تدعاسم و بهاوم زا ،اه نآ رب بترتم تالکشم و تالضعم زا یاهراپ عفر و تارطاخم شهاک نمض هک دیشخب
 .درب هرهب رهش یکیزیف دشر یزیر همانرب و یحارط رد نسحا وحن هب یفارگوپوت زا یشان
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 یرهش یحاون کیکفت هب زیربت رهش نالک رهش هناگهد قطانم هشقن :2 هشقن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رد هک نانچمه .تسا رادروخرب یدرف هب رصحنم تیعقوم زا یتخانش نیمز یاهیگژیو ظاحل هب زیربت رهش هدودحم
 رادروخرب هک تسا یا هنوگ هب رهش رارقتسا یعیبط هاگتخاس و یژولوفروم راتخاس ،دیدرگ نایب زین یفارگوپوت ثحابم
 یامیس .تسا ناتسهوک ترواجم رد بیشرپ یاه هنماد و هرد ،هیاپهوک ،تشد لیبق زا یراومهان توافتم لاکشا زا
 هب و نآ یسانش نیمز یاه یگژیو ریاس و یسانش هنیچ راتخاس رد عونت و توافت زا یشان دوخ رهش یژولوفروم توافتم
 هک تسا نیمز یساسا یاه هراوطخ و یلسگ یاهراتخاس اب نآ طابترا و هقطنم نیا یکینوتکتوئژ و کینوتکت لیاسم هژیو
 تیعقوم .تسا هدیدرگ مه رواجم رد توافتم تیهام و تخاس اب نیمز فلتخم تاعطق و اه كولب یریگ لکش ثعاب

 یاه تشد یریگ لکش ببس ،هیمورا هچایرد هیشاح یقالتاب یضارا و تسپ یاه هگلج تسدالاب رد زیربت رهش

 لصاح یاه هناخدور دراوم یراذگ هتشهن و تشابنا ددم هب هک هدیدرگ یا هناخدور یبوسر یاه تشد و راومه یاه هنماد
 هدنکارپ تشد حطس رد یگنس هولق و هناد تشرد ًااتبسن ات هنادزیر یاه تفربآ ،یاچ یروق و یاچیجآ یاه نایرج زا
 هب طوبرم درس یاه هرود رد اه لاچخی ییاجباج و لمح لصاح تردن هب و بآ یاهنایرج طسوت ًاامامت داوم نیا .ددرگ
 ناتسهوک یاه هنماد رد هک ییاه هنکفا طورخم و اه هناگداپ یتح و راومه یضارا یمامت لاح ره هب اما .دنا هدوب رنرتاوک
 هک دنتسه رنرتاوک یتفربآ یاه هتشهن هب طوبرم زین دنراد تشد یضارا اب هسیاقم رد یرتشیب یبسن بیش و هتفرگ لکش
 رد نآ ییاهتنا یاه هبل زین و رهش یلخاد یاه هندب زا یکدنا یاه تمسق اهنت .دوش یم لماش ار یسانش نیمز هرود نیرخآ
 هتفای رارقتسا یناتسهوک یضارا و یگنس یاه نومنخر یور رب دسر یم ناتسهوک دحاو هب هک بونج و قرش ،لامش
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 رهش برغ لامش و لامش تمس زا هک دنتسه نسویم هب طوبرم یبوسر یاه هنیچ و اه گنس لماش زین یضارا نیا .تسا
 زا زیربت رهش بونج رد دنهس یبانایم یاه لای و اه هتشپ یور رب نیرذآ یاه گنس دزنورب .دناهتخاس روصحم ار زیربت
 یروهام هپت یضارا لماش یگنس یاه نومنخر نیرتمهم .دور یم رامش هب رهش هدودحم رد یگنس یاه نومنخر رگید
 دنزاس نیا .تسا ریذپ شیاسرف و تسس و مرن تابوسر لماش هک تسا كراپلگ قطانم و رصعیلو یوک هدودحم رد
 نیمز یاه تسشن و كراپلگ یوک رد یشزغل تاکرح هک یروط هب هدش رهش هدودحم رد رادیاپان یاه هنماد داجیا ثعاب
 .تسا تابوسر نیا یسانش هنیچ تیهام و تفاب زا یشان قطانم نیا نوماریپ رد
 رد .تسا هدش نایب لیضفت هب ذوفن هزوح و یا هقطنم ثحابم رد زیربت رهش یمیلقا تایلک و یسانشاوه یاه یگژیو
 رد یمیلقا رصانع و اه صخاش یلصف بوانت و اوه یاه هدوت یمومع یاه متسیس صوصخ رد یلک ثحابم عقاو
 تمسق نیا رد .تسا هدش یریگیپ ،هداد رارق هعلاطم دروم ار یرتعیسو ییایفارغج یاه هطیح هک نیشیپ یاه تمسق

 ییایفارغج لماوع و یمیلقا هدرخ یاه یگژیو ،هنالاس و هناهام یاهدنور رد یمیلقا یاهصخاش لیلحت اب هدیدرگ یعس
 .دریگ رارق یسررب دروم میلقا رصانع و اه صخاش عیزوت و شنکارپ رد رهش رد دوجوم

 ،شبات هیواز لیامت و الاب ییایفارغج ضرع .دریگ یم رارق لدتعم و درس یمیلقا پیت رد یترارح ظاحل هب زیربت رهش
 ییایفارغج لماوع هلمج زا تشد و ناتسهوک لصاف دح رد رهش ییایفارغج تیعقوم و ایرد حطس زا رهش طسوتم عافترا
 مدع رگید فرط زا .دشاب  یم اه ناتسمز رد درس یاوه و نییاپ یاهامد زورب و اه ناتسبات رد رهش ییامد لادتعا رد رثوم
 ،روبزم راشفرپ دنبرمک هیشاح رد رهش نیا یریگرارق و هجرد 19 ییایفارغج ضرع هب یاهراح بنج راشفرپ ذوفن
 و ربا لیکشت و بوطرم یاه هدوت دورو لیلد نیمه هب .تسا هدیدرگ ثعاب ار رهش یارب یترارح لدتعم تیعقوم تیبثت
 شراب و اه هدوت دوعص ناکما ،دریگ یم تروص یصاخ یکیتپونیس لماوع تحت هک ناتسبات یاهزور زا یضعب رد ناراب
 یاهامد زورب مدع و امد لادتعا بجوم لماوع نیمه هک دراد هارمه هب زیربت رهش یارب ار رتشیب یکانربا ای و هناتسبات
 رد هک هدوب سویسلس هجرد 31 زیربت کیتپونیس هاگتسیا رد هدیسر تبث هب یامد رثکادح .دوش یم ناتسبات رد الاب رایسب

 یاهامد ناتسبات یاهزور لوط رد روشک یاهرهش زا یرایسب هک تسا یلاح رد نیا .تسا هداد خر 0038 یالوج 03
 یامد طسوتم اب لاس یاه هام نیرت مرگ ناونع هب دادرم و ریت یاه هام ساسا نیمهرب .دننک یم هبرجت ار هجرد 31 زا رتالاب
 طسوتم لاس زا زور ٩٩ دودح هنالاس و دنتسه کشخ و مرگ ًااتبسن یاوه یاراد سویسلس هجرد 39 هدودح هنازور
 .دور یم رتارف هجرد 69 زا رهش هنازور یامد
 هک موهفم نیا هب تسا یا هنارتیدم هبش عون زا روشک برغ لامش یحاون ریاس نوچمه زیربت رهش یگدنراب میژر
 شرابرپ لصف نیمود ناتسمز نآ زا سپ و هدیدرگ لصف نیا رد شراب لوا هبتر بسک ثعاب هراهب یاه شراب یناوارف
 درس لصف رب قبطنم اه شراب جوا هک یا هنارتیدم میژر اب روشک یبرغ و یناتسهوک یحاون رثکا ناریا روشک رد .تسا
 ذوفن و راشفرپ روحم دورف و زارف مسیناکم زا رثاتم برغ لامش هیحان رد یشراب میلقا یاه توافت ،تسا ناتسمز
 روحم یورسپ اب هارمه راهب لصف رد برغ لامش هیحان هک تسا یا هنوگ هب اهنآ ینیشن بقع ًاابقاعتم و یبرغ یاه هدوت
 رب قبطنم ًاابیرقت هک ددرگ یم اه شراب شیازفا ثعاب یلامش یاه ضرع تمس هب ینایم یاه ضرع زا بوطرم یاه هدوت
 11 ات 01 طسوتم روطب کیره تشهبیدرا و نیدرورف یاه هام ساسا نیا رب .تسا تشهبیدرا و نیدرورف یاه هام
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 و نیرت نارابرپ ،هنالاس یاه شراب لک مهس زا دصرد 81 صاصتخا اب راهب لصف بیترت نیا هب .دنراد یگدنراب رتمیلیم
 .دور یم رامش هب لاس لصف نیرت بوطرم یترابع هب
 دوش یم بوسحم اهراوناخ داصتقا یارب لماوع نیرترثوم و نیرت مهم زا یکی یداصتقا یاه صخاش نایم رد لاغتشا

 لیذ لودج .دنک یم افیا ار یمهم شقن یگدنز یساسا یاهزاین عفر یارب اهراوناخ یلام هینب و ناوت نیمات رد و
 .دهد یم ناشن نکسم و سوفن یمومع یرامشرس یاه هرود یسررب ساسا رب ار زیربت رهش نالک رد لاغتشا تیعضو

 (5331 یلا 5431) زیربت رهش نالک رد لاغتشا تیعضو :1 لودج
 0198 0٩98 0098 0098 0198 رتماراپ

 691001 ٩13103 130600 113139 0980٩3 لاعف تیعمج
 013881 030089 101133 331٩08 ٩03088 لغاش تیعمج
 01/00 10/39 18/09 1/٩1 8/31 لاغتشا نازیم

 39/3 90/9 00/9 10/9 39/9 لفکت بیرض

 0198 یلا 0198 نکسم و سوفن یمومع یرامشرس جیاتن ،ناریا رامآ زکرم:عبنم

 و تسا هدش ربارب راهچ ًاابیرقت هتشذگ لاس 61 یط زیربت رهش نالک لغاش تیعمج قوف لودج یاه هداد ساسارب
 نآ نازیم و دشاب  یم رهش لاعف تیعمج دصرد 01/00 لداعم هک 0198 لاس هب طوبرم زین لاغتشا نازیم نیرتشیب
 یط رهش رد لاغتشا یاه تصرف داجیا و یداصتقا قنور زا ناشن هک تسا هدش ربارب ود زا شیب 0٩98 لاس هب تبسن
 راوناخ کی رد لغاش دارفا دادعت هدنهد ناشن و راوناخ یداصتقا ناوت رگنایب هک زین لفکت راب .دراد هتشذگ لاس هد
 هدیسر 39/3 ینعی دوخ نازیم نیرتمک هب رضاح لاح رد و هجاوم یشهاک دنور اب نونکات 0098 لاس زا ،دشاب  یم
 .تسا
 -یداصتقا تالوحت زورب هب رجنم نآ درکراک هک دوش یم یقلت یراتخاس لماوع و اه هفلوم زا یکی تیعمج لماع
 -یداصتقا طیارش تحت لماع نیا.دشاب  یم هیوس ود درکلمع یاراد و دوش یم ینیمزرس و یدبلاک ،ییاضف ،یعامتجا
 .دنک یم شقن یافیا زین یعامتجا لماوع زا یکی هباثم هب و دوش یم لوحت و رییغت راچد یدبلاک ،ییاضف ،یعامتجا
 دراد یرهش یزیر همانرب دصاقم و تیهام هب یصاخ یگتسب یتیعمج رصانع زا هدافتسا و هفلوم نیا هب شرگن هوحن
 یناکم تیعقوم ظاحل هب و هدوب ناریا برغ لامش هقطنم رهش نیرتگرزب زیربت رهش نالک .(1٩ :0198 ،مدقا ییاباب)
 لیلد هب رهش نیا .تسا رادروخرب یعیسو رایسب ذوفن هزوح زا و دوش یم بوسحم هطخ نیا عزانمالب رهش اهنت هژیو
 روط هب و هدوب یبرغ لامش طاقن یصقا زا نیرجاهم بذج زکرم نیرترثوم و نیرت مهم زا یکی ،قوف یگژیو نیمه
 هلاس 00 هرود کی یط زیربت رهش تیعمج .(3 :1٩98 ،ریلد هداز نیسح)دوش یم هدوزفا نآ یکیزیف هرتسگ رب موادم
 ربارب 3898 لاس رد زیربت رهش تیعمج هک یلاح رد دهد یم ناشن تاعالطا و رامآ .تسا هدش ربارب 0/0 زا شیب

 رفن 6666618 دودح هب تیعمج نیا 0198 نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ساسارب ،تسا هدوب رفن 310983
 رد .تسا هدوبن تخاونکی ،زیربت رهش تیعمج دشر خرن ،هدش دای هرود لوط رد ،عوضوم نیا مغریلع .تسا هدیسر
 دشر خرن نیرت مک .دشاب  یم (دصرد 0 هب کیدزن) 0098-00 هرود هب طوبرم رهش تیعمج دشر خرن نیرتشیب هک یلاح
 یاه ترجاهم شرتسگ و یئوس زا دلو و داز شیازفا .دراد صاصتخا 0٩98-01 یاه لاس ینعی ریخا هرود هب تیعمج
 .تسا هدوب دصرد 0 مقر هب رهش تیعمج دشر خرن ندیسر رد رثؤم رایسب لماوع زا ،بالقنا لوا ههد رد یرهش -اتسور
 تیعمج دشر خرن شهاک رد ،یداصتقا طیارش و داوس حطس شیازفا هارمه هب ،تیعمج لرتنک یاه تسایس لباقم رد
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 دصرد 00/89 زا ،ناتسا رد زیربت رهش یتیعمج مهس 0098-01 هرود یط نینچمه .تسا هدوب رثؤم ریخا هرود رد رهش
 0198 لاس رد ییاهنت هب زیربت رهش یترابع هب .تسا هتفای شیازفا 0198 لاس رد دصرد 00/19 هب 0098 لاس رد
 تیعمج رفن 6061398 ًاابیرقت لاس نیا رد و تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار ناتسا تیعمج زا دصرد 61 هب کیدزن
 .تسا هتشاد
 ،ییایفارغج رترب تیعقوم ،ناجیابرذآ حطس رد یگنهرف و یداصتقا تیزکرم زا یرادروخرب تلع هب زیربت رهش نالک
 و یا هقطنم درکلمع اب دنمتردق یاهرازاب و گرزب تاجناخراک ،هتفرشیپ تعنص ،صصختم یناسنا یورین ندوب اراد
٩98 ،هصرع) دشاب  یم برغ لامش هقطنم هزوح رد ریذپرجاهم رهش نیرت مهم ،یا هقطنم ارف 1: 618).  

 5331-53 یاه هرود یط رثوم لماوع مهس و زیربت رهش نالک تیعمج شیازفا :2 لودج
 
 لاس

 
 تیعمج

 رهش هدودحم شرتسگ زا یشان شیازفا ترجاهم زا یشان شیازفا تیعمج یعیبط دشر زا یشان شیازفا
 دصرد تیعمج دصرد تیعمج دصرد تیعمج

0098 0٩3٩30 - - - - - - 
0098 3118٩3 61٩163 3/00 03٩318 61 6608 8/1 
0٩98 803٩388 1٩896٩ ٩6/89 891698 ٩/10 60003 08/88 
0198 6061398 ٩8689 0/08 83٩60 8/69 8٩9168 08/10 

 0198 ،ناریا رامآ نامزاس :عبنم

 اب هسیاقم رد دصرد 3/00 اب زیربت رهش نالک تیعمج یعیبط دشر 0098 لاس رد هک تسا نآ رگناشن قوف لودج
 ٩/10 اب ترجاهم زا یشان شیازفا 0٩98 لاس رد اما ،تسا هتشاد تیعمج شیازفا رد ار ریثات نیرتشیب لماوع ریاس
 هب صصخت دقاف نایئاتسور ترجاهم زا لصاح یاهدمایپ زا .تسا هتشاد ار ریثات نیرتشیب لماوع هیقب هب تبسن دصرد
 لیکشت ،بذاک تامدخ رد نیرجاهم بذج ،رهش داصتقا رد یا هیشاح شخب لیکشت هب ناوت یم زیربت رهش نالک
  .(٩3 :9٩98 ،بانب یهلا تمعن) درک هراشا دمآرد مک و نیشن هیشاح تالحم
 شهوژپ یاههتفای
 یرادرهش تامدخ اب ییاضف ترواجم و یسرتسد
 نامز نیع رد و دهد یم شهاک نادنورهش یارب ار اه نآ هب یسرتسد یاه هنیزه زاین دروم تامدخ اب ییاضف ترواجم
 هب دنک ادیپ شهاک نآ هتساوخ ان یاه هنیزه هک تسا بولطم ینامز ترواجم هتبلا .دنک یم ادیپ شهاک زین یسرتسد
 زا روظنم نیاربانب .دراد لابند هب نانکاس یارب ار ییاه هنیزه ناتسریبد ای یصصخت ناتسرامیب اب ترواجم لاثم ناونع
 رد رظن دروم یرهش تمدخ عوقو نازیم یبای ناکم نینچمه .تسا بولطم هلصاف اب یگیاسمه ییاضف ترواجم
 دنچ ره .تسا تیعمج فرط زا رثوم یاضاقت هب طونم یرهش تمدخ ره تیلاعف موادت .تسا بولطم یبسن تیعقوم
 یارب یارب اما دنرادروخرب تلود یاه تیامح هناوتشپ زا (ینامرد -یتشادهب و یناشن شتآ) یرهش تامدخ بلغا هک
 هتشاد تیلاعف ماودت نامز لوط رد دناوتب ات درک مهارف ار رثوم یاضاقت هناتسآ زین و یتیعمج هناتسآ دیاب یتمدخ ره
  .(98 :3398 ،ییاباب) دشاب

 هدوب یناسنا عمجت هک اجره .تسا رشب کیزولونکت و ینهذ لماکت ینیع رولبت و یناسنا ندمت یلصا هاگیاپ رهش
 یارب یرایسب یلم یاه هیامرس و اه ییاراد رگید یوس زا .تسا هدمآ دیدپ عمجت نآ زا یشان زین یتالکشم تسا
 رد یرهش یگدنز .تسا یرورض اهنآ یرادهگن و ظفح هک دنراد دوجو اهرهش رد اهنآ زا یناسنا تاعمجت یدنم هرهب
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 و ناج هک یرایسب ثداوح و تارطخ دوخ نورد رد تسا هدروآ مهارف نانیشنرهش یارب هک یهافر و شیاسآ رانک
 رد ات هتشاد شالت هشیمه وا و هدوب رشب لمع و هشیدنا رد زابرید زا تارطخ نیا اب هلباقم .دنک یم دیدهت ار دارفا لام

 .(3 :6198 ،ردنکساروپ) دزاس رود شیوخ یگدنز زا ار لئاسم نیا ناکما دح
 و طباوض ،نآ یاه میرح تیاعر و یرهش یاه تخاسریز ،یزاسرهش یاهدرادناتسا) یناهج درادناتسا رظن زا
 ،تخاس ناسنا و یعیبط ثداوح لباقم رد ناریا یاهرهش فلتخم للع هب (هریغ و اهرهش یزاس نوصم یاهدرادناتسا

 دوبن ،دیدج و یتنس تفاب یگیدینت مه رد ،یرهش هعسوت یاه حرط رد هطباض دوبن .دنوش یم یقلت نماان یاهرهش
 تسردان  یاه تخاسریز ،اه هکبش ناهنپ یاهدیدهت یرهش رباعم تالکشم ،رطخ عقاوم یارب یزاسرهش یاه ینیب شیپ
 طیحم رد ازرطخ لماوع دوجو ،یزکرم یحاون رد مکارت و اهرهش هیشاح همانرب یب و هیور یب هعسوت ،اهرهش رد
 و ایالب لباقم رد اهرهش تظافح دروم ار اه یزیر همانرب و اه ثحب هک دنا هدش یراتخاس تالکشم ثعاب یرهش
 ،یتامدخ یاه یربراک و رصانع هلمج زا یناشن شتآ یاه هاگتسیا .(٩ :1٩98 ،رکشت) دنزاس یم ددرم ثداوح
 صخالاب ،فلتخم ثداوح ربارب رد مدرم لام و ناج زا تظافح رد یتایح و مهم شقن هک دنشاب  یم اهرهش یسناژروا
 و یناج تینما نیمضت و فلتخم یاه یربراک رد یزوس شتآ تارطخ ربارب رد رهش رد ینمیا .دنراد اه یزوس شتآ
 تهج یناشن شتآ یاه هاگتسیا بولطم دادعت نیاربانب .دشاب  یم یرهش مهم رصنع نیا هدهع هب نادنورهش یلام
 ینیب شیپ دوجوم یتاکرادت و یلام ناوت ،رهش تایصوصخ و اه یگژیو هب هجوت اب نادنورهش و رهش بسانم ششوپ
 نئمطم و عقوم هب یناسر تامدخ .(عبنم نامه) دشاب  یم هنیمز نیا رد مزال و یتایح تاموزلم زا یتآ تاناکما هعسوت
 و طباوض اب بسانم یاه ناکم رد اهنآ رارقتسا مزلتسم رگید زیچ ره زا شیب یناشن شتآ یاه هاگتسیا طسوت
 زا یرهش طیحم یاه تیدودحم و عناوم اب ندش هجاوم نودب و تقو عرسا رد دناوتب هک تسا بولطم یاهدرادناتسا
 تامادقا و هدیسر هثداح لحم هب رگید فرط زا رهش نانکاس یگدنز یور رب یفنم راثآ لقادح داجیا و فرط کی
 .(19 :1198 ،یئاباباقآ) دنناسرب ماجنا هب ار دادما و ءافطا
 یرهش یزیرهمانرب رد ییاضف تلادع
 تلادع نوچ یطبترم میهافم بوذجم ای و دوب هدافتسا دروم رتمک هتشذگ لاس دنچ ات "ییاضف تلادع" حالطصا

 یهعماج کی هب یبایتسد هبذاج .(Soja, 2006: 1) دشیم ینیشنرهش یاهیتلادعیب ،یطیحم تلادع ،ینیمزرس
 ،یداصتقا تلادع نوچ یعامتجا تلادع یاهشبنج زا یاهدرتسگ فیط یریگلکش هب رجنم رصاعم نامز رد هنالداع
 شریذپ اب هک تسا نیا دراد دوجو لاح رد هک یداقتعا .تسا هدش ...و یناهج تلادع ،یطیحم تلادع ،یداژن تلادع
 تدحو یارب یتیفرظ دناوتیم ییاضف تلادع ،ییاضف بوچراچ کی رد اهنآ حرط و یطیحم و یعامتجا طیارش
 ییادیپ رد ناراذگتسایس و نازیرهمانرب هب هدنیآ رد و هدش یقلت كرتشم رتچ کی ریز "هاوختلادع یاهشبنج"
 تامدخ و عبانم عیزوت و كرادت ،یرهش یزیرهمانرب رد .(Prange, 2009: 27) دنک کمک رترادیاپ و رتهنالداع عماوج
 زا یفیرعت هک تسا یرورض لاح نیا اب .تسا هدش ریسفت نوگانوگ یاهتروص هب ییاضف و یناکم تلادع ساسارب
 هب ربارب یسرتسد ار ییاضف تلادع یخرب ساسا نیا رب .دوش ذاختا نآ یسررب و لیلحت روظنم هب ییاضف تلادع
 ،ناراکمه و یرایز) تسا هدوب تامدخ زا هلصاف نازیم ،مه تلادع شجنس رایعم و هدومن فیرعت یمومع تالیهست
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 یربارب و هعماج کی نایم رد یندم یاهتیلوئسم و تادهعت یربارب ار یعامتجا تلادع مانتاپ تربار .(633 :3398
  .(0 :6398 ،یمتسر و روپشاداد) دنکیم فیرعت هعماج فلتخم یاههورگ نایم رد تالکشم یگدرتسگ
 و مدرم ییاضف عیزوت ساسارب رتشیب یعامتجا تلادع ،عوضوم هب رتییارجا و یدبلاک هاگن اب یرهش یزیرهمانرب رد
 ثحبم هب هک دوش فیرعت تامدخ و عبانم ربارب عیزوت دناوتیم ییاضف تلادع ور نیا زا .دوشیم فیرعت عبانم
 ندش ییارجا دناوتیم ای .دراد هراشا ،دروآیم تسدب هنوگچ و ار یزیچ هچ ،یسک هچ یانبم رب لداعت یرارقرب
 رد تدش هب هاگدید نیا هک ؛دوش فیرعت یمومع تامدخ و الاک هب یسرتسد رد یزاسربارب نامه ای ینیمزرس تلادع
 تلادع زا هک یاهدیا قبط ییاضف تلادع نینچمه .(Talen, 2002: 168) تسا هنالداع یزیرهمانرب رکفت اب طابترا
 تالیهست و تامدخ هب یناسکی یسرتسد نادنورهش و نانکاس دیاب هک دشاب  یم انعم نیا هب تسا هدش هتفرگ یعامتجا
 راتفر ربارب روط هب نادنورهش اب و دریگ تروص تخاونکی تاناکما نیا یاهقطنم عیزوت نینچمه ،دنشاب هتشاد یمومع
 کی رد یساسا یمومع تالیهست هب یواسم یسرتسد طقف ار ییاضف تلادع یخرب .(Tsou et al, 2005: 425) دوش
 رایعم و دناهدرک فیرعت هریغ و یگنهرف یاهتیلاعف ای یتشادهب تاناکما ،هسردم هب یسرتسد دننام نیعم هلصاف
 تامدخ ناسکی عیزوت ار ییاضف تلادع مه رگید یخرب .تسا هدوب تامدخ زا هلصاف نازیم ،مه تلادع شجنس
 :Liao et al, 2009) دناهدرک فیرعت یناسرتامدخ یاهدرادناتسا و نانکاس یاهتیولوا ،قیالس ،اهزاین ساسارب

 ،دننکیم یگدنز هک ییاج ره رد نانکاس مامت اب یتسیاب هک تسا نیا ییاضف تلادع یمومع موهفم هک یلاح رد .(138
 راک میسقت زا لصاح - درف ره یگدنز ناکم هک تسانعم نادب رهش رد ییاضف تلادع .دوش راتفر یواسم روط هب
  .(0٩8 :8398 ،یوسوم) دنکن مورحم یعامتجا یگدنز قاقحتسا زا ار یو - یعامتجا
 هک دنادیم یرهش تاناکما و عبانم هنالداع عیزوت و صیصخت ار اهرهش رد ییاضف و یعامتجا تلادع یوراه دیوید
 یاهزاین و دنشاب هجاوم دوخ قوقح هب تبسن ضارتعا و فاکش لقادح اب دارفا هک دوش تیاده یاهنوگ هب دناوتب

 رد هک دنشاب نیا یپ رد دیاب نازیرهمانرب نیاربانب .(٩3 :3٩98 ،یوراه) ددرگ هدروآرب فلتخم داعبا رد نآ یتیعمج
 رتشیب هعماج زا ییاههورگ هچ و هدمآ دوجو هب یرباربان رادقم هچ ،اه نآ عیزوت هوحن و تامدخ یبایناکم یوگلا
 تسا "ییاضف تلادع"یرهش یزیرهمانرب مهم و یلصا فده هک ارچ .(Hewko, 2001: 5) دناهدش فیعضت و مورحم
 .(68 :6398 ،یحیبذ و امنهر)
 یرهش یاضف رب ییاضف یاهیرباربان ریثأت

 و دراد تلادع نادقف و یعامتجا -ییاضف یاهیرباربان رد هشیر یرشب عماوج یاه نارحب یلصا لماوع زا هزورما
 رد ییاضف لداعت مدع و یرباربان نینچ دوجو هک ؛تسا یرهش یحاون رد اهیرباربان نیا یاهشخب نیرت مهم زا یکی

 یاهروشک رد اما .تسین ناهج یاهرهش زا کی چیه رد دیدج یاهدیدپ هجو چیه هب رهش کی فلتخم یحاون نانکاس
 تامدخ هب یسرتسد رد لداعت مدع و یرباربان و یداصتقا -یعامتجا یاهتوافت ندوب شحاف لیلد هب هعسوت لاح رد
 توافت نیا .(13 :3198 ،یوسوم و یبارض) تسا هدش دیدشت اهرهش ییاضف توافت و یرهش یمومع تاناکما و
 یعامتجا یراگزاسان زا یاهنحص هب دوخ یسایس و یداصتقا راتخاس و ییایفارغج تیعقوم زا ادج اهرهش رد ییاضف
 و رقف ییایفارغج مکارت و هدماین لمع هب هنیهب هدافتسا اضف زا ات ددرگیم بجوم ییاضف یرباربان .تسا هدش لدب
 یناسنا یورین هژیوب یناسنا یورین هنابلطواد و هنیهب صیصخت ،دبای شیازفا قطانم زا یخرب تیمورحم دیدشت
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 اضف و تیعمج هنیهب عیزوت و هدش هیوریب یاهترجاهم دیدشت ثعاب و دریگن تروص یتسرد هب رهش رد صصختم
 یادج ،ترجاهم ،ینیشن هیشاح ،یراکیب ،رقف زورب ناکما ییاضف یرباربان هصالخ روط هب و دزاسیم نکمم ریغ ار
-یب و هناگود یرهش داصتقا یریگ لکش ،قطانم یخرب هب یمومع تامدخ و تاناکما صیصخت ،یعامتجا ینیزگ
 هک یزیچ یور یمیقتسم ریثات یگدنز یاهتصرف رد یرباربان .(963 :1198 ،یروسای) دهدیم شیازفا ار یتلادع
 یاههداوناخ رد هک ییاه هچب .دنراد رشب یاهییاناوت ،دنهد ماجنا دنناوتیم اه نآ هک یزیچ و دنشاب دنناوتیم مدرم
 ییاناوت ییافوکش و كرد تهج یرتمک یاهتصرف و گرم ریظن یتارطخ اب هداوناخ رقف تلع هب دنوشیم دلوتم ریقف
 .دنکیم رادهشدخ و هدرب لاوس ریز ار یعامتجا تلادع موهفم ،یرباربان ینطاب بیاعم .دنتسه هجاوم ناشدادعتسا و
 و دشر تهج داژن ،تیعمج ،تورث رب ینتبم عیسو یرباربان .دراد دوجو یرباربان موهفم یارب یرازبا لیالد نیاربانب
 و فیعضت ار یسایس تیعورشم یرباربان نینچمه .تسا رضم یعامتجا ماجسنا و یسارکومد یارب رهش هعسوت
 ار دوخ یسایس تردق رد و دمآرد و یرشب یاهییاناوت رد اه یرباربان .دربیم لاوز یوس هب ار یرهش تیریدم
 شاهجیتن هک ،تسا یرهش دمآرد رباربان عیزوت هدمع هلأسم موس ناهج یاهروشک یاهرهش رد .دنکیم سکعنم
 و داعبا رد یرباربان .(1 :1198 ،یربنق) تساهرهش رد یعامتجا ینیزگ یادج دیدشت و رهش یداصتقا یگناگود
 رما نیا .دنکیم روهظ نآ ءزج و ییاتسور و یرهش ،یاهیحان ،یلم ،یناهج حطس رد یرباربان ریظن فلتخم یاهسایقم
 رد یرباربان .دراد دوجو و هتشاد موادت داعبا یمامت رد هعسوت لاح رد یاهروشک مه و هتفای هعسوت یاهروشک رد مه
 هعماج رد یرباربان هکنیا .(Pacione, 2003: 291) دشاب هتشاد یراوگان یاهدمایپ دناوتیم نآ حوطس و لاکشا مامت

 لوصح نیاربانب .تسا هدروآ دوجوب فلتخم یاههتشر نادنمشیدنا نایم ار ینالوط یاهثحب ؛دب ای تسا بوخ
 عیزوت و دنراد یتوافتم یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاههاگیاپ دارفا هک لیلد نیا هب تسین یلمع لماک یربارب

 دیکأت دروم هچنآ .دریگیم تروص اهتوافت نیمه ساسا رب ینوکسم هقطنم یتح و لغش و دمآرد ،تاناکما ،تامدخ
 یربارب هب یبایتسد هن تسا رهش رد فاکش داجیا زا یریگولج و دیدش یاهیرباربان زا زیهرپ تسا ییاضف تلادع
 ،ترجاهم شیازفا ،تلادع موهفم رد دیدرت ،یتاقبط فاکش شیازفا ؛هصالخ روط هب یرباربان یاهدمایپ و راثآ .لماک
 یریگ لکش ،رادیاپ هعسوت نداتفا هرطاخم هب و رهش تسیز طیحم بیرخت ،لاغتشا و تیعمج راتخاس ندروخ مهرب

 داصتقا یریگ لکش و تاناکما رباربان صیصخت ،ینیشن هیشاح ،یراکیب ،رقف ،یعامتجا ینیزگیادج ،یتاقبط هعماج
 .درک نایب ناوت یم یرهش هناگود
 یرهش یرباربان زا یدومن یرهش یگناگود
 زا فده ،دراوم رتشیب رد اما ،دریگ یم رارق ثحب دروم فلتخم ینیوانع اب یرهش یگناگود ،یرهش یایفارغج رد
 زا ناققحم .تساهرهش دمآرد مک و دمآرد رپ هقبط نایم یرهش هعماج ندش یبطق شیازفا نییبت ،موهفم نیا یریگراکب
 زا یموس ناهج یاهرهش رد یگناگود نیا .دننک یم دای اه یکیرات رهش و اه ینشور رهش دننام ینیوانع اب نآ
 یرهش طسوتم هقبط اب یرهش هعماج تیرثکا اریز .تسا رت هدرتسگ و رت قیمع رایسب ،هتفای هعسوت یاهروشک یاهرهش
 هیرظن ربارب رد ،زوکرامرتپ .دنراد رارق تیامح دروم هراومه هتفای هعسوت یاهروشک یارقف رگید یفرط زا .تسا
 رهش ،ریذپ تلاصا رهش ،یلمجت رهش لماش هک دنک یم داهنشیپ ار رهش ندوب شخبراهچ هیرظن ،رهش یگناگود
 .(311 :9٩98 ،ییوکش) تسا اه نیشن هراجا و اه کنولآ رهش و یا هموح
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 عقاو رد هک تفای یدیاتراپآ رهش ای یرهش یاهوتگ میهافم رد ناوت یم ار یرهش رقف و یگناگود رگید یاه هنومن
 هلاسر ،وگاکیش یرهش یسانش هعماج بتکم ناگرزب زا ،ثریو سیئول .دنزاس یم رهش یایرد نایم رد ار "رقف ریازج"
 هباثم هب نارجاهم هیلوا شریذپ لیلد هب هک تسناد یم یلحم ار وتگ وا .تسا هدرک اه وتگ دروم رد ار دوخ یارتکد
 اب عقاو رد وتگ .دنک یم لمع اه نآ هب یگنهرف هبرض ندمآ دراو زا یریگولج و یریذپ گنهرف یارب یرورض یرازبا
 ناکما نارجاهم هب ،هعماج دنمتردق و بلاغ گنهرف و رجاهم گنهرف هدرخ نایم یرورض یعامتجا هلصاف کی داجیا
 هب هک تفرگ یم ماجنا ییاضف تکرح کی ساسارب زین رما نیا .دننک هدامآ هعماج نآ هب دورو یارب ار دوخ هک داد یم
 .(118 :9198 ،یهوکف) دش یم هدید وتگ زا جورخ و ینوکسم ییاج هباج لکش
 یرهش هعسوت یوگلا و ییاضف تلادع
 یاهرهش زا کی چیهرد دیدج یا هدیدپ رهش کی فلتخم یاه هّللحم رد تاناکما و تامدخ عیزوت رد یرباربان دوجو
 رگا نآ ندرب نیب زا و تسا یعیبط یرما کی اهرهش رد لداعت مدع و یرباربان نیا .(٩9 :1٩98 ،روپشناد) تسین ناهج
 و اه یرباربان نیا ندش راکشآ دوجو اب .دناسر نکمم لقادح هب ار نآ ناوت یم یلو ؛تسا نکممریغ ،دشابن قارغا
 یرهش رادیاپ هعسوت هب ندیسر یارب یرظن قافّلتا چیه اهرهش رد یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا ،یکیژولوکا تالضعم

 هب یبایتسد یگنوگچ و موهفم اب هطبار رد زین کیروئت یاه لدج و اه ماهبا یخرب ،نآ رب هوالع .تسا هدشن لصاح
 ؛یرهش لکش دشر یّللک یوگلا ود .(63 :3198 ،یونثم) تسا هدوزفا طیارش یگدیچیپ هب هک دراد دوجو رهش یرادیاپ

 دنتسه رهش رادیاپ لکش یعدم دننک یم تیعبت اهوگلا نیا زا یکی زا اهرهش رثکا هک هدرتسگ رهش و هدرشف رهش
(Chon, 2006: 64). ققحت یاتسار رد یرهش تاناکما و تامدخ عیزوت رب یتوافتم یراذگریثأت اهوگلا زا کی ره 
 و یژرنا فرصم شیازفا بجوم هک تسا ور هبور یتیعمج مک مکارت اب هدرتسگ یرهش هعسوت .دنراد ار ییاضف تلادع
 هعسوت هک یلاح رد .دوش یم رهش یاه تخاسریز و لقن و لمح یاه هنیزه ندوب الاب و یزرواشک یاه نیمز بیرخت

 .(Aldous, 1992: 24) تسا هجاوم یتیعمج یالاب مکارت اب و هداد شهاک ار اه یگدولآ و یژرنا فرصم هدرشف یرهش
 عیزوت ظاحل هب ار یبسانم یسرتسد و دناسر یم نکمم لقادح هب ار طیحم رب ناسنا تارثا ،هدرشف یرهش هعسوت

 یرهش یاهاضف زا یرایسب هدرتسگ رهش رد سکعرب .(Burro, 2001: 1) دیامن یم مهارف اه تخاسریز و هیاپ تامدخ
 & Brueckner) ددرگ یم ییالاب یاه هنیزه لمحتم و هدوب بولطمان یرهش تامدخ هب یسرتسد و هدنام هدافتسا یب

Largeg, 2007: 1). رایعم و دشابن هداس نادنچ هدرتسگ و هدرشف رهش یارب لا هدیا نازیم نییعت دیاش دنامن هتفگان هّلتبلا 
 ظاحل هب یصاخ تالکشم ،دح زا شیب یگدرشف مه و یگدرتسگ مه .تسا هدشن فیرعت وگلا ود نیا یارب قیقد
 مکارت هلوقم .دننک یم داجیا یرهش نانکاس یارب یدبلاک و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم تسیز ،یکیژولوکا

 .تسا هدرتسگ و هدرشف یرهش هعسوت هدننک نیمضت یاه هفّللؤم زا یکی یرهش
 حرط بوچراچ رد و هدش لیدبت یرهش هعسوت تسایس یاهروحم نیرت هدمع زا یکی هب ریخا یاه لاسرد هلوقم نیا
 عون زا نازیم نآ یرهش رادیاپ لکش هزورما .(988 :9198 ،ینابرق) تسا هتفرگ رارق دیکأت دروم یرهش فلتخم یاه
 ار یرهش یاهاضف رد ییاضف تلادع ققحت تیاهن رد و یعامتجا تلادع یریگ لکش هب رجنم هک تسا یرهش هعسوت
 .ددرگ یم بجوم
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  یرهش یمومع تامدخ و ییاضف تلادع
 یگدیشاپ مه زا ریخا یاه ههد رد روشک یاهرهش یکیزیف هعسوت و ینیشنرهش ناباتش دشر یاهدمایپ نیرت مهم زا یکی
 نیا زا یرادروخرب رد نادنورهش ییاضف -یعامتجا یرباربان زاس هنیمز هک هدوب رهش یتامدخ زکارم عیزوت ماظن

 لکشم اب یمومع تامدخ هئارا رد اهنت هن ار یرهش تیریدم رما نیا .(6٩ :٩198 ،داژن یمتاح) تسا هدش تامدخ
 ییاضتقا و لعفنم تیریدم کی هب ار شخبرثا و دمآراک تیریدم ،ندش یناهج رصع رد هکلب ،تسا هتخاس ور هبور
 نانکاس یرادروخرب و یرهش یاه تیلاعف رارقتسا رد ییاضف یاه یرباربان .(618 :٩198 ،یثراو) تسا هتخاس لدبم
 هب ،هعسوت لاحرد یاهروشک رد اما ،تسین دیدج یا هدیدپ ناهج یاهرهش زا کی چیه رد ،رهش کی فلتخم یحاون
 توافت ،یرهش یمومع تامدخ عیزوت رد لداعت مدع و یدبلاک و یداصتقا -یعامتجا یاه توافت ندوب شحاف لیلد
 راتخاس هک تسا نیا تیعضو نیا لیلد .(Abdi daneshpour, 1999: 20) تسا هدش دیدشت اهرهش ییاضف یاه
 رب ازجا نیا زا مادک ره یرادیاپان و دنا لباقتم شنک رد رگیدکی اب هک تسا یرصانع و ازجا زا لکشتم رهش کی ییاضف
 یرهش یرادیاپ زا یعون دوخ هبون هب اهرهش رد لداعتم ییاضف نامزاس نیاربانب .تشاذگ دهاوخ ریثأت راتخاس لک
 دوجو هب اهرهش رد تامدخ عیزوت و تیعمج شنکارپ نیب یقطنم یراگزاس هک دبای یم ققحت یماگنه و دوش یم هدرمش
 نیرت مهم زا یکی ،یحاون و قطانم نایم رد یتشادهب و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا تاناکما هنیهب و بسانم عیزوت .دیآ
 ،ییوس زا .تسا نیمزرس هنهپ رد تیعمج بسانم ییاضف عیزوت و هعسوت فاکش و اه یرباربان زا یریگولج لماوع
 رد اهرهش یعامتجا تمالس و یطیحم ،یداصتقا یاه صخاش هب هجوت ،یرهش رادیاپ هعسوت یرارقرب رد مهم هلئسم
 هیور یب دشر زا یشان یرهش هعماج نوزفازور شرتسگ ،یشرگن نینچ دوبن رد ،یترابع هب .تسا یزیر همانرب رتسب

 تارییغت و هدش رجنم اهرهش یندشنراهم شرتسگ و یزیر همانرب نودب یاهزاس و تخاس هب ،ترجاهم و تیعمج
 یارب طیحم و ناسنا لماعت رهظم رهش هکنآ هب هجوت اب .تسا هدرک لیمحت اهنآ ییاضف تخاس هب ار یرایسب سناجتمان

 دشر یزیر همانرب رد .دروآ مهارف هعماج و ناسنا یلاعت و دشر یارب ار لداعتم ییاضف دیاب ،تسا یعامتجا ناسنا روهظ
 لداعتم هعسوت هب ندیسر رد لماوع نیرت مهم زا قطانم هاگیاج و تیعقوم تخانش یرهش فلتخم قطانم هعسوت و
 هب تیعمج لیس ،دشاب رهش قطانم رگید زا رتهب رهش عونتم تامدخ هضرع ،رهش قطانم یضعب رد رگا .تسا یرهش
 .دوب میهاوخ یعامتجا و یطیحم تسیز تالکشم و لئاسم دهاش نآ لابند هب و دش دهاوخ هناور یقطانم نینچ یوس
 فلتخم قطانم تیعضو تسا مزال ،روشک هعسوت یاه همانرب یروحم فده ناونع هب ،ییاضف تلادع تسایس اب وسمه
 و دوش یسررب ییانبریز و یعامتجا -یداصتقا فلتخم یاه صخاش زا یرادروخرب نازیم و تامدخ عیزوت رظن زا
 یداصتقا فلتخم یاه صخاش یسررب اب .دریگ رارق هجوت زکرم رد هعسوت ۀدنیآ یاه همانرب یارب اه ییاسران و اهدوبمک
 .دوش یم نشور مه هب تبسن اه تخاسریز و تامدخ ،تاناکما عیزوت ۀوحن ،فلتخم قطانم رد یدبلاک و یعامتجا -
 رظن زا ار اه نآ و دنهد یم ناشن یقیبطت هاگدید زا ار ییایفارغج فلتخم یاه هدودحم تیعضو تاعلاطم هنوگ نیا
 یبایزرا اب ،بیترت نیا هب .دننک یم صخشم ار اه نآ یا هعسوت یاه تیولوا و یدنب هدر هعسوت یاهانگنت و تاناکما
 و اهانبریز ،تامدخ زا یدنم هرهب ریظن ،توافتم یاه هاگدید زا ار اه نآ یاه ییاناوت و تاناکما ناوت یم قطانم هعسوت
 ۀرابرد یریگ میمصت و فده نییعت یارب ار مزال یاهرازبا و داد ناشن یتخاسریز و یتامدخ ،یداصتقا ،یهافر یاهاضف
 داجیا نمض ،صاخ ناکم کی رد یناسر تامدخ زکارم زکرمت .دروآ مهارف نیمزرس نهپ رد فلتخم عبانم صیصخت
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 کی زا هک یروط هب ،دراد یپ رد ار قطانم نیا هب هدننک فرصم تیعمج موجه ،اهرهش رد نییاپ و الاب و یبطقود قطانم
 یاه یربراک بذج ببس هب رگید یوس زا و ...و اوه ،یتوص زا معا اه یگدولآ ،یکیفارت ،یطیحم تسیز راشف ،وس
 ،مکارتم یاه طیحم اب اهرهش هک یا هنوگ هب ،دراد لابند هب ار اهرهش رد ییاضف ندش یبطق دیدشت ،یزاوم ،لمکم
 تامدخ عیزوت ،نونکات هنافساتم .(٩18 :1198 ،روپکاخ) دش دنهاوخ هجاوم رادیاپ هعسوت اب راگزاسان و بولطمان

 زا نینکاس یسرتسد تیلباق هب و هدش هعلاطم یربراک هنارس رایعم و یضارا یربراک یاه حرط بلاق رد رتشیب یرهش
 ،یرهش طیحم تیفیک هدنهد ءاقترا رصانع نیرت هدمع زا یکی هک یلاح رد ،تسا هدش هداد تیمها رتمک یرهش تامدخ
 یقلت یرهش طیحم یرادیاپ قیفوت یارب یرورض لماع کی ،بولطم یسرتسد و تسا یسرتسد یاه صخاش هعسوت
 نآ طابترا و یناسر تامدخ هوحن و یبایناکم رد تامدخ ییاراک لماع هب ،نیارب هوالع .(٩98 :0198 ،امنهر) دوش یم
 ثعاب یرهش تامدخ زکارم عیزوت یوگلا .تسا هدش یهجوت یب ،رهش یاه هلحم یداصتقا -یعامتجا تایصوصخ اب
 ییاضف یاه یرباربان نیب .تسا هدز نماد یناسنا یاه هورگ ینیزگ ییادج هب و هدش یرهش نیمز توافتم شزرا دوجو
 هتشاد دوجو یشخرچ هطبار کی هراومه رهش حطس رد یدبلاک و یطیحم تسیز تالکشم و تامدخ هنالداعان عیزوت و
 لباقریغ یطیحم هب ار رهش ،یدومع و یقفا شرتسگ و تیعمج دشر اب همادا رد و هدرک ینابیتشیپ ار رگیدمه هک
 تامدخ هنالداعان عیزوت رد ناوت یم ار زورما یاهرهش تالکشم زا یرایسب هک یروط هب ،دنک یم لیدبت تنوکس
 .درک یبای هشیر اهنآ زورید نامز رد یرهش
 یرهش یضارا یربراک عیزوت و ییاضف تلادع
 تلود رتشیب تراظن روظنم هب برغ رد ادتبا ،یرهش تامدخ و عبانم هنالداع عیزوت و یضارا یربراک موهفم و حالطصا
 موهفم نیا یاوتحم و داعبا ینیشنرهش شرتسگ اب نکیل ؛دش حرطم تیکلام قوقح ظفح و یضارا زا هدافتسا هوحن رب اه
 یربراک یارب یزیر همانرب عوضوم ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد نونکا مه .(Ziari, 2009: 2) دش رت عیسو زور هب زور
 اهروشک نیا رد .دبلط یم ار یزیر همانرب زا یرتارف داعبا الومعم هک هدش لیدبت هدیچیپ رایسب لضعم کی هب یضارا
 یعامتجا و یسایس نارحب تروص هب الومعم یرهش نیمز ینارگ و دوبمک و نکسم نیمأت یارب هزرابم لثم یلئاسم
 کی هب ،یرهش یضارا لاغشا و فرصت هلئسم ،کیزکم و یلیش ،لیزرب لثم اهروشک یخرب رد یتح .دوش یم رهاظ
 و تامدخ عیزوت ،هسیاقم ماقم رد رگید ییوس زا .(Mehdizadeh, 2006: 296) تسا هدش لدب یسایس شبنج

 رد هک یروط هب ؛دننک یم هبرجت ار یناسمهان طیارش هتفای هعسوت ریغ و هتفای هعسوت یاهروشک رد یرهش هافر تالیهست
 رد هک تسا یلاح رد نیا و دریگ یم رارق نادنورهش رایتخا رد بسانم یا هنیزه اب یرهش تامدخ هتفای هعسوت یاهروشک
 رثکا یسرتسد نازیم و هدوب لداعتمان تروص هب یرهش تالیهست و عبانم ،تامدخ نیا عیزوت هعسوت لاح رد یاهروشک
 یا هنوگ هب طیارش زین ناریا رد .(Daniere & Takahashi, 1999: 272) دشاب  یمن بسانم تامدخ نیا هب نادنورهش
 هب اه یرباربان نیا .میشاب  یم یرهش و یا هقطنم حوطس رد عبانم و تامدخ رباربان و لداعتمان عیزوت دهاش هک تسا

 بطق و یداصتقا یگناگود ،یزیر همانرب ماظن ییاسران ،یگنهرف -یموق لئاسم ،یسایس ،یداصتقا ،یعیبط لماوع رطاخ
 ییاه یرباربان نینچ و هداد رارق ریثأت تحت ار یحاون یسایس و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا درکلمع هک هدوب دشر یاه
 تیاهن رد اهرهش رد یعامتجا تلادع ققحت هک تسا رکذ نایاش .(Mousavi, 2003: 102) تسا هدز نماد ناریا رد ار
 دومن دهاوخ ینایاش کمک یلم رادتقا و یسایس تابث هب و هدش رجنم دوخ یگدنز هویش زا نادنورهش تیاضر هب
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(Amanpor et al, 2014: 138). طیارش نینچ دوجو زین و یدوجو فلتخم داعبا رد عوضوم تیمها هب هجوت اب 

 و عبانم هنالداع عیزوت درکیور اب یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب عوضوم ،یعامتجا تلادع ققحت نازیم رد نوگمهان
 رد زین یا هدنزرا جیاتن هب و هدنامن رود هب یرهش ناریدم و نازیر همانرب و ناراذگ تسایس ،نادنمشیدنا رظن زا تامدخ
 طسوت 6038 ههد رد راب نیلوا یارب یعامتجا تلادع موهفم .(Mousavi, 2012: 185) دنا هتفای تسد صوصخ نیا
 هجوت دروم یدجروط هب 6٩38 ههد رد موهفم نیا .(Jajoromi and kalteh, 2006) دش ایفارغج تایبدا دراو تیمسا

 ,Rawls, 1972 & Shakoei) دراد رارق یرهش تاعلاطم رثکا نوناک رد هزورما و تفرگ رارق لاکیدار نانادیفارغج

 فلتخم قطانم نیب عبانم و تاناکما هنالداع ییاضف عیزوت اب فدارتم رهش یعامتجا تلادع ،ییایفارغج رظنم زا .(2003
 تالکشم و یعامتجا یاهنارحب هب اه نآ هنالداع عیزوت مدع اریز تسا اه نآ هب نادنورهش ربارب یبایتسد و یرهش
 رد اهرهش یکیزیف هعسوت و ینیشنرهش ناباتش دشر هک یروط هب .(Sharifi, 2006: 6) دش دهاوخ رجنم ییاضف هدیچیپ
 نیا زا نادنورهش ناسکی یرادروخرب مدع هب رجنم و هتشاد هارمه هب ار یرهش تامدخ زکارم بسانمان عیزوت ریخا ههد
 .(Pourmohammadi, 2010: 92) تسا هدش رهش حطس رد تامدخ
 یم رامش هب یعامتجا تلادع یاه هناشن نیرت مهم زا یرهش تامدخ هنیهب عیزوت هک تفایرد ناوت یم رذگهر نیا زا
 ار اه هنیزه و اهدمآرد ،یرهش عفانم هنیهبشرتسگ ساسا رب یفلتخم یعامتجا یاه هورگ عفانم ظفح موادت هک ارچ .دور
 هک تساجنآ ات یرهش یزیر همانرب دنیآرف رد یعامتجا تلادع قیقحت تیمها .(Gray, 2002: 27) تشاد دهاوخ رب رد
 هب طوبرم تاعلاطم لیلد نیمه هب .(Lipst et al, 2002: 53) دنناد یم ییاضف تلادع ار یزیر همانرب یلصا فده یخرب
 ناوت یم بلاطم نیا اب هجوت اب .(Tsou, 2005: 424) تسا هتفای جاور رایسب یرهش تامدخ تاسیسأت و ییاضف تلادع
 ،یضارا یربراک دوجو نیا اب .دراد یضارا یربراک یزیر همانرب اب  یمیقتسم طابترا تامدخ هنیهب عیزوت هک تفایرد
 یاهیراذگ تسایس و یزیر همانرب یاههشیدنا زا یمهم شخب ،یضارا یربراک ییاضف شنکارپ هوحن و نآ رییغت یوگلا

 هک تسا تیمها یاراد یا هزادنا هب اذل .(Beriasolice, 2010: 17) تسا هداد صیصخت دوخ هب ار یا هقطنم -یرهش
 ,Hekmatnia)دنناد یم یرهش یزیر همانرب اب یواسم ار نآ هتفرشیپ یاهروشک رد ناققحم ویرهش نازیر همانرب زا یخرب

 یضارا زا هدافتسا یگنوگچ دروم رد عامتجا کی دصاقم هدننک نایب اهنت هن یضارا یربراک یزیر همانرب .(83 :2010
 ییاهن فده عقاو رد .(Seifaddini, 2009: 65) تسا یرهش هعسوت هب نداد تهج یارب ییامنهار هکلب ،دشاب  یم
 تسا رهش نارمع و هعسوت دنور رد یعامتجا تلادع و کیژولوکا لداعت یعون داجیا یضارا یربراک یزیر همانرب
(Mehdizadeh, 2006: 279). اهرهش رد نآ ققحت یگنوگچ یبایزرا و یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب نیاربانب، 
 و یزیر همانرب رد یمهم فطع هطقن ،رگید یوس زا دمآراک یاه هویش یریگ هرهب و وس کی زا تاررقم و نیناوق بسانت
 دهد یم ناشن یناهج براجت و تاقیقحت .(Ebrahemzadeh, 2010: 113) ددرگ یم بوسحم یضارا یربراک یبایزرا
 و یراکمه هب یرهش تامدخ و عبانم هنالداع عیزوت و یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب هصرع رد تیقفوم هک

 یرگید و نیمز زا هدافتسا هوحن هنیمز رد بسانم نالک یاه تسایس و نیناوق دوجو یکی هک لماوع هتسد ود یگنهامه
 دراد یگتسب ،دشاب  یم نیمز یربراک همانرب و یرهش - یاه حرط یارجا و هیهت رد دمآراک یاه شور زا هدافتسا
(Ziari, 2009: 2). 
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  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یاعدا مقس و تحص شجنس هیضرف نومزآ و تسا نآ نومزآ تیلباق هیضرف کی ندوب شزرا اب رب یساسا رایعم
 در ًاالامتحا ای و دییأت هکلب دوشیمن تباث یعطق روط هب زگره هیضرف کی هچ رگا .تسا ققحم هاگدید زا هدش هئارا
 هجوت اب هعلاطم نیا رد .تسا قیقحت هیضرف هرابرد تواضق ،یرامآ یریگمیمصت دراوم نیرتمهم زا یکی سپ .دوشیم
 لیلحت و یسررب دروم یرامآ فلتخم یاهنومزآ هدافتسا اب همادا رد هک هدش هدافتسا هیضرف راهچ زا هعلاطم فادها هب
 عیزوت یسررب هب سیسپات لدم زا هدافتسا اب ادتبا رد شهوژپ هیضرف یسررب یارب هعلاطم نیا رد .دناهتفرگ رارق

 حرطم یلبق یاهشخب رد ریسفت هب نآ جیاتن هک تسا هدش هتخادرپ زیربت رهش نالک هناگهد قطانم رد یرهش تامدخ
 هدهاشم هک روطنامه و هدش هتخادرپ هناگهد قطانم یدنب حطس هب یاهشوخ لیلحت لدم زا هدافتسا اب سپس .تسا هدش
 .دنراد رارق لداعتمان حطس رد یرهش تامدخ عیزوت ظاحل هب زیربت رهش یرهش قطانم زا دصرد 6٩ دودح ،دوشیم
  .دنراد رارق حطس نیا رد زین یرهش هد و کی قطانم هک تسا رکذ هب مزال

 
 یرهش تامدخ عیزوت ظاحل هب زیربت رهش قطانم ییاضف عیزوت :3 هشقن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تامدخ عیزوتو تیعمج شنکارپ نیب طابترا نمریپسا بیرض زا هدافتسا اب ،دش هداد ناشن هک روطنامه ،نینچمه
 تامدخ عیزوت و تیعمج شنکارپ نیب یگتسبمه تفگ ناوتیم قوف هدش یسررب جیاتن ساسارب .تسا هدش یسررب
 هئارا فده اجنیا رد .دشابیم سوکعم تروص هب یلو هتشاد دوجو زیربت رهش نالک قطانم حطس رد (اهیربراک)
 زیربت رهش نالک قطانم یمامت هکتسا نآ رگنایب اه یسررب .تسا تامدخ عیزوت و تیعمج شنکارپ نیب یقطنم طابترا
 تیعمج شنکارپ ساسارب تامدخ عیزوت و هدیدرگن رادروخرب یرهش تامدخ و تاناکما زا لداعتم و ناسکی تبسن هب
 زا رتمک رایسب کی هقطنم رد (یرهش قطانم رد تامدخ عیزوت هبتر) سیسپات و تیعمج هبتر ،نینچمه .تسا هدوبن
 ،دش هئارا یلبق یاهشخب رد هک یجیاتن و هدش هداد حرش دراوم هب هجوتاب ،نیاربانب .تسا زیربت رهش یرهش هد هقطنم
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 هد و کی قطانم رد یرهش یمومع تامدخ عیزوت و تیعمج ییاضف یگدنکارپ رب ینبم قیقحت ضرف تفگ ناوتیم
  .ددرگیم در یرامآ ضرف و هدش هتفریذپ تسین هنالداع زیربت رهش نالک

 زیربت هناگ هد قطانم رد تامدخ هبتر و تیعمج هبتر نیب نمریپسا یگتسبمه بیرض هبساحم :3 لودج
 d d2 سیسپات هبتر تیعمج هبتر هقطنم

 1 -3 0 9 8 هقطنم
 08 -1 3 0 68 هقطنم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ناشن یلبق یاهشخب رد هک زیربت رهش نالک هناگهد قطانم یمامت یرادروخرب تیعضو یسررب زا سپ هعلاطم نیا رد
 هب زیربت رهش نالک هناگهد قطانم ،یاهشوخ لیلحت و سیسپات لدم جیاتن ساسارب هدش هتفگ هک روطنامه و دش هداد
 ٩ و نیرتلداعتم ناونع هب 3 هقطنم هتفرگ تروص یاهیسررب ربارب .دش میسقت رباربان و لداعتم همین ،لداعتم ،حطس هس
 رهش نالک قطانم نیرتلداعتمان ناونع هب (68 هقطنم ،٩ هقطنم ،0 هقطنم ،1 هقطنم ،9 هقطنم ،3 هقطنم ،8 هقطنم) هقطنم
 ساسا رب نینچمه .دناهدش هتخانش یرهش تامدخ هب نادنورهش یسرتسد یگنوگچ و تامدخ هنیهب عیزوت رد زیربت
 رد یرهش تامدخ ییاضف عیزوت رد تلادع ظاحل هب زیربت رهش نالک هد و کی قطانم هک تفگ ناوتیم اه یسررب
  .(یرباربان و لداعت مدع حطس) دنراد رارق حطس کی

 یرهش تامدخ ییاضف عیزوت رد تلادع ظاحل هب زیربت رهش هناگهد قطانم یدنبحطس :4 لودج
 قطانم یناوارف دصرد قطانم دادعت (یقیفلت) یدنبحطس
 3 یهقطنم 68 8 یربارب و لداعت
 0 هقطنم و 1 هقطنم 63 3 لداعتم همین
 68 هقطنم ،٩ هقطنم ،0 هقطنم ،1 هقطنم ،9هقطنم ،3 هقطنم ،8هقطنم 6٩ ٩ یرباربان و لداعت مدع

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تلادع یاهصخاش زا یرادروخرب ظاحل هب زیربت رهش نالک هد و کی قطانم تیعضو توافت یسررب یارب ،نینچمه
 یتوافت هک تفگ ناوتیم هدش یسررب جیاتن ساسارب .دش هدافتسا یجوز یت نومزآ زا (یرهش یضارا یربراک) ییاضف
-یم ،نیاربانب .درادن دوجو یرهش تامدخ ییاضف عیزوت رد تلادع ظاحل هب زیربت رهش نالک هد و کی هقطنم ود نیب
 تلادع یاهصخاش زا یرادروخرب ظاحل هب زیربت رهش نالک هد و کی قطانم رد رب ینبم قیقحت ضرف تفگ ناوت
 .دوشیم هتفریذپ توافت مدع رب ینبم یرامآ ضرف و در ،دراد دوجو توافت (یرهش یضارا یربراک) ییاضف

 یرهش تامدخ ییاضف عیزوت رد تلادع ظاحل هب زیربت رهش هد و کی قطانم هسیاقم یارب یجوز یت نومزآ جیاتن :5 لودج
 Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
 177886.349 81829.62- 61256.51737 48028.333 444. 16 784. 317. 1.066 سنایراو یربارب 

 181331.943 85275.77- 61256.51737 48028.333 448. 12.14 784.   سنایراو یربارب مدع

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دروم زیربت رهش یرهش هعسوت یاهحرط یریذپققحت تیعضو ،هدش هداد ناشن یلبق یاهشخب رد هک روطنامه
 ظاحل هب دوبمک زیربت رهش نالک هد و کی هقطنم ود رد دوشیم هدهاشم هک هک روطنامه .تسا هتفرگ رارق یسررب
 لباق رتشیب زیربت رهش نالک هد هقطنم رد یلک روطهب دوبمک نازیم نیا هک دراد دوجو یمومع تامدخ یاهیربراک
 یریذپققحت نازیم زیربت رهش رد هعلاطم نیا رظن دروم هقطنم ود ره رد تفگ ناوتیم رگید یترابع هب .تسا هدهاشم
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 ،نینچمه .تسا رتهجوت لباق کی هقطنم هب تبسن 68 هقطنم رد رما نیا و هدوبن لوبق لباق یرهش هعسوت یاهحرط
 دروم رد 6398 لاس دوجوم تیعضو هب 9198 لاس تیعضو ،دوشیم هدهاشم هدمآ تسدب جیاتن رد هک روطنامه
 رارق یسررب دروم زیربت رهش زا رظن دروم هقطنم ود رد نوسکاکلیو نومزآ زا هدافتسا اب یمومع تامدخ یاهیربراک
 تبسن 6398 لاس زا کی هقطنم رد یمومع تامدخ یاهیربراک تیعضو دوشیم هدهاشم هک روطنامه .تسا تفرگ
 .دشابیمن رادینعم هد هقطنم رد تیعضو نیا یلو .(sig = 066/6) تسا هدوب یرادینعم رییغت یاراد 9198 لاس هب
 یزاس هدایپ تفگ ناوتیم رگید یترابع هب .دشابیم لبق شخب رد دوجوم جیاتن هدننک دییات زین هدمآ تسدب هجیتن

 یاهیرباربان شهاک رد یلو هدوب رثؤم ًاابیرقت کی قطانم رد ییاضف یاه یرباربان شهاک رد یرهش هعسوت یاهحرط
 یزاس هدایپ رب ینبم قیقحت هیضرف تفگ ناوتیم ،اذل .تسا هتشادن ییازسب شقن زیربت رهش نالک هد هقطنم رد ییاضف
 ییازسب شقن زیربت رهش نالک هد و کی قطانم رد ییاضف یاه یرباربان لیلقت و شهاک رد یرهش هعسوت یاهحرط
 .ددرگیم دییأت ییاضف یاه یرباربان شهاک مدع رب ینبم رفص ضرف و در ،دراد

 یمومع تامدخ یاهیربراک دروم رد 0331 لاس دوجوم تیعضو هب 3331 لاس تیعضو هسیاقم یارب نوسکاکلیو نومزآ جیاتن:3 لودج
 z sig لاس

 066/6 -961/3 8 هقطنم رد 6398 هب 9198
 999/6 -103/6 68 هقطنم رد 6398 هب 9198

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

-ترجاهم هک تسا نآ رگ نایب تاعالطا لیلحت و هیزجت زا لصاح جیاتن ،دوشیم هدهاشم ٩ لودج رد هک روطنامه
 هطبار ،نانیمطا دصرد 33 حطس رد زیربت رهش نالک هد و کی قطانم رد ییاضف یاهیرباربان و یرهش اتسور یاه
 نیاربانب .(=p 666/6 و rs =319/6 68 هقطنم و =p 666/6 و rs =1٩0/6 کی هقطنم ) دراد دوجو یرادینعم و تبثم
-یربراک) ییاضف یاهیرباربان زورب نازیم یرهش اتسور یاهترجاهم نازیم شیازفا اب هک درک طابنتسا نینچ ناوتیم
 راچد فلتخم قطانم رد یمومع تامدخ یاهیربراک حطس رگید یترابع هب و هتفای شیازفا زین (یمومع تامدخ یاه
 اب ماگمه نامز لوط رد یرباربان نیا و هدرک ادیپ رتشیب دومن زیربت رهش نالک هد هقطنم رد رییغت نیا هک هتشگ رییغت
 ضرف هک دومن ناونع ناوتیم هدمآ تسدب جیاتن هب هجوتاب ،اذل .تسا هدرک ادیپ شیازفا یرهش -اتسور یاهترجاهم
 .ددرگ یم در رفص ضرف و دییأت هطبار دوجو رب ینبم قیقحت

 (10/0 حطس رد یراد ینعم :∗∗) زیربت رهش نالک هد و کی قطانم رد ییاضف یاهیرباربان و رهش -اتسور ترجاهم هطبار نییعت :7 لودج

 نومزآ عون مود ریغتم لوا ریغتم هیضرف
sr sig 

 666/6 1٩0/6** نوسربپ ییاضف یاهیرباربان ترجاهم کی هقطنم
 666/6 319/6** نوسریپ ییاضف یاهیرباربان ترجاهم هد هقطنم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  عبانم
 ،٩ هرامش ،ود هرود ،سردم ،یرهش یاهاضف یزاس مکارتم میاداراپ یاهدربهار و داعبا ،(3198) ،لوسر ،ینابرق و اضردمحم ،یدمحمروپ

 .168-01 تاحفص ،نارهت
 .نارهت ،مراهچ پاچ ،ین تاراشتنا ،(یعامتجا مظن یرظن لیلحت و حیرشت) مظن یسانش هعماج ،(0198) ،دوعسم ،یبلچ
 عماج حرط :یدروم هعلاطم) ارجا رد نآ تیعقاو ات هیهت ورملق زا ناریا یرهش یاه حرط ،(٩198) ،ناراکمه و میرک ،ریلد هداز نیسح

 .933-363 تاحفص ،88 هرامش ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج هلجم ،(زیربت



 71 ... نالک رد ییاضف یاه یرباربان لیلحت

 .18-8 تاحفص ،3 هرامش ،لوا لاس ،زیربت هاگشناد یعامتجا و یناسنا مولع هدکشناد هیرشن ،گرزب زیربت ،(1٩98) ،میرک ،ریلد هداز نیسح
 یرهش عماج یاه حرط یدمآراکان رد رثوم لماوع یسررب ،(3198) ،اضریلع ،یناطلس ؛اضردمحم ،یدمحمروپ ؛میرک ،ریلد هداز نیسح

 .808-898 تاحفص ،89 هرامش ،زیربت هاگشناد یزیرهمانرب و ایفارغج هیرشن ،(زیربت رهش عماج حرط :یدروم هعلاطم) ناریا
 و داصتقا همانلصف ،یگدنز تیفیک یاقترا رب ینتبم یزیر همانرب یریگراکب نمض ییاضف یرباربان اب ییورایور ،(8398) ،هیدهم ،یرقاب ولاخ

 .٩0-31 تاحفص .8 هرامش ،یرهش تیریدم
 ایفارغج هلجم ،ییاضف تلادع هاگدید زا یرهش یمومع تامدخ عیزوت هوحن لیلحت یسررب ،(6398) ،زرمارف ،یمتسر و مشاه ،روپ شاداد

 .08 هرامش ،یا هیحان هعسوت و
 و یسرتسد تیلباق ،تیعمج عیزوت ساسارب یرهش تامدخ هچراپکی ییاضف تلادع شجنس ،(6398) ،زرمارف ،یمتسر ؛مشاه ،روپ شاداد

 .33-8 تاحفص ،مهد هرامش ،موس لاس ،یا هقطنم و یرهش یاه شهوژپ و تاعلاطم ،جوسای رهش رد ییاراک

 .0-18 تاحفص ،13 هرامش ،ابیز یاهرنه هیرشن ،یرهش اریپ یاه طیحم رد ییاضف یرباربان لیلحت ،(0198) ،هرهز ،روپشناد
 ساسارب یرهش یمومع تامدخ زا یدنمرهب ییاضف تلادع شجنس و یسررب ،(3398) ،یلع ،یدهم ؛یریمنهب ،نایدهم ؛...ا تمارک ،یرایز

 تاحفص ،13 هرامش ،مهدزیس لاس ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن ،رسلباب رهش رد یسرتسد تیلباق و تیعمج عیزوت
٩83-813. 

 ،168 هرامش ،اه یرادرهش ،یرهش دنمشوه دشر هیرظن رب یدمآرد ،(8398) ،همیعن ،این نمکرت ؛نیسح ،داژن یمتاح ؛هللا تمارک ،یرایز
 .33-٩8 تاحفص ،نارهت

 .یقرش ناجیابرذآ یزاسرهش و نکسم نامزاس ،زیربت ذوفن هزوح و نارمع و هعسوت حرط ،(1٩98) ،رواشم نیسدنهم ،هصرع
 .نارهت ،نیبشوخ تاراشتنا ،یا هقطنم هعسوت و یزیر همانرب ،(6198) ،لیلخ ،یرتنالک
 و ایفارغج یرتکد همان نایاپ ،نارهت یرادرهش :یدروم هعلاطم) نارهت رهش رد یعامتجا تلادع ییاضف لیلحت ،(3198) ،هسیفن ،یصوصرم

  .سردم تیبرت هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب

 ،یا هقطنم و یرهش یزیر همانرب دشرا یسانشراک همان نایاپ ،مود هجرد یاه لپورتم یزیر همانرب ،(9٩98) ،تخودنیمس ،بانب یهلا تمعن
 .یتشهب دیهش هاگشناد یزاسرهش و یرامعم هدکشناد

 درکیور اب یرهش قطانم رد یعامتجا یاه یرباربان ییاضف لیلحت و یسررب ،(1398) ،هرطاف ،یقزر ؛اضرمالغ ،یهاشکلم ؛رماع ،روپ کین
 .08 هرامش ،یرهش تاعلاطم همانلصف ،مکارتم رهش

 ،یعامتجا تلادع رظنم زا یرهش یمومع تامدخ عیزوت یقیبطت یسررب ،(٩198) ،نیسح ،یروفغی ؛یلع ،یدابآ یگنز ؛اضر دیمح ،یثراو
 .008-398 تاحفص ،88 هرامش ،هعسوت و ایفارغج همانلصف

Ebrahemzadeh, A., Bazrafshar, J., Habibzadeh, K. (2010). Analysis and Evaluation of Rural-Rrban 
Land Uses Can be in the Small Country Case Study of Khush Rudpey Babol. Urban and Regional 
Studies and Research. Vol 2. No 5. Pp 138-111. 

Hekmatnia, H. (2010). Land Use Planning Shhrbhabad Using Pattern Analysis SWOT. Iranian Journal 
of Islamic Studies. No II. Pp 83-94. 

Mehdizadeh, J. (2006). Strategic Planning Urban Development, Second Edition. Published by 
Kianaghsh. 

Prange, Julia. (2009). Spatial Justice: A New Frontier in Planning for Just. Sustainable Communities. 
Tufts University. 

Seifaddini, F. (2009). Foundations of Urban Planning. Fourth Edition. Published by Yyzh. 
Shankar, R., Shah, A. (2010). Bridging the Economic Divide within Countries. World Development. 

Vol 122-138. 
Sohe Rana M.D. (2009). Status of Water Use Sanitation and Hygienic Condition of Urban Slums. 

Khulna. WWW.Elsevier.com. Pp 322-328. 
Soja, E. (2008). The city and Justice Spatial. The Conference Spatial Justice. Paris Nanterra. 
Talen, Emily. (1998). Visuallizing fairness, Equity Maps for Planner. APA Journal. 



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 11

Tsou, Ko- Wan, Yu- Ting, Hung and Yao- Lin Chang. (2005). An Accessibility Based Integrated 
Measure of Relative Spatial Equity in Urban Public Facilities. Cities. Vol 22. No 6. Pp 424- 435. 

Ziari, K. (2009). Urban land use planning. Eighth Edition (Second Edition Tehran University). 
Publisher of Tehran University. 

https://html.scirp.org 
  

 
 


