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 یرایهد دقاف و یرایهد یاراد یاهاتسور یطیحم تسیز تیعضو هسیاقم
 (رهشمالسا ناتسرهش یزکرم شخب یاهاتسور :هعلاطم دروم)

 یرایدنفسا نموه ریما
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یررهش (هر)ینیمخ ماما راگدای دحاو ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج یارتکد یوجشناد

 1یلایناد هنیمهت
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یررهش (هر)ینیمخ ماما راگدای دحاو ،ایفارغج هورگ رایداتسا

 38/36/1398 :شریذپ رودص خیرات 36/06/1398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 شور اب رهشمالسا یزکرم شخب یرایهد دقاف ای یرایهد یاراد یاه یرایهد یطیحم تسیز تیعضو هسیاقم قیقحت نیا زا فده
 رادیاپ هعسوت داعبا هب هجوت اب نآ دقاف و یرایهد یاراد یاهاتسور رد اه توافت یبایزرا هب ققحم و هدوب یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف
 ار هعلاطم دروم هقطنم رد یرایهد دوجو مدع یاه تیدودحم و عناوم نیرت مهم نینچمه و هتخادرپ رهشمالسا هدودحمرد ییاتسور
 زا هدافتسا اب و یشیامیپ ،عون هب هجوت اب و یدربراک عون زا فده هب هجوت اب قیقحت نیا شور .دهد یم رارق یبایزرا دروم و ییاسانش
 هب ییاتسور رادیاپ هعسوت یاه هفلوم هب هجوت اب یطیحم تسیز یاهرایعم یسررب هب همانشسرپ هیهت اب ققحم .تسا AHP کینكت
 دادعت نیا زا هک دنا هدوب راوناخ 200550 دادعت ناتسرهش یاهراوناخ لک ،5550 لاس رامآ قبط .تسا هتخادرپ فادها یبایزرا

 مجح نییعت یارب .دندش دراو یریگ هنومن رد قیقحت نیا یرامآ هعماج ناونع هب هک دنا هتشادرارق ییاتسور طاقن رد راوناخ 50550
 یرامآ هعماج یگدرتسگ هژیو هب و یداصتقا و ینامز یاه تیدودحم تهج هب هک دیدرگ هدافتسا نارکوک یمومع لومرف زا ،هنومن
 یناوخمه نازیم و هقطنم طیارش هب هجوت اب مزال یسررب زا سپ و تفای شهاک همانشسرپ 010 هب هدش حیحصت روتسد زا هدافتسا اب

 قیفوت نازیم ،هک تسا نآ زا یکاح جیاتن .دنا هدش باختنا هعلاطم دروم هقطنم رد هنومن ناونع هب اتسور 10 دادعت تیاهن رد ،اهاتسور
 یطیحم تسیز تیعضو زا اهاتسور رگا و تسا رتشیب ،دنرادروخرب یطیحم تسیز بسانم طیارش زا هک ییاهاتسور رد یرایهد
 دوب دهاوخ رتشیب زین اه نآ یرایدوخ نازیم ،دنشاب رادروخرب یبولطم

 
 .رهشمالسا ،یطیحم تسیز یاهرایعم ،ییاتسور هعسوت ،یرایهد :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 یا هدیچیپ یاه ینوگرگد و تالوحت ،یعامتجا یاهراتخاس ظاحل هب ینالوط نایلاس یط ناریا ییاتسور تیریدم ماظن
 ات صوصخ هب راودا نیا یمامت رد اهاتسور رد یلوصا و دمآراک تیریدم ألخ هنافسأتم و تسا هتشاذگ رس تشپ ار
 بالقنا زا دعب هچرگا .تسا هدومن داجیا ناییاتسور یارب ار یا هدیدع تالکشم ریخا یاه ههد رد و 6198 لاس
 هب یلو ،دنتفرگ لکش اهاتسور رد هریغ و ییاتسور نارمع رتفد ،رایمه هناخ ،یمالسا یاروش نیوانع تحت یتالیکشت
 اه یناماسبان نیا لیلد هب .دندرکن لصاح یلوبق لباق قیفوت طبترم ییارجا یاه نامزاس و مزال یاه هنیمز نتشادن لیلد
 تیریدم زا یرادربوگلا اب و دیسر بیوصت هب روشک یاهاتسور رد افکدوخ یرایهد سیسأت نوناق ٩٩98 لاس رد
 اب هک یتلودریغ و یمومع ینامزاس هباثم هب یرایهد .تسا یرادرهش و رهش یاروش داهن و درب لمتشم هک یرهش
 فیاظو ًاافرص) صاخ فیاظو یاراد ،دزادرپ یم یلحم روما هرادا هب ،یمالسا یاهاروش و ناییاتسور تراظن
 .(3398:13 ،ناراکمه و موصعم یریدق)تسا (اه نامزاس ریاس فیاظو هدننک لیهست) ماع فیاظو و (اه یرایهد
 عفر روظنم هب تلود یاه کمک و مدرم تکراشم و یرایمه زا هدافتسا اب نونکات لیکشت ودب زا اه یرایهد
 حرط یارجا .دنا هداد ماجنا یتامادقا رباعم هعسوت و یمومع تامدخ هئارا ،هلابز یروآ عمج ،یمومع یاه یدنمزاین
 .(693 :9198 ،یناوضر)دهد یم لیکشت ار اه یرایهد هدمع تیلاعف هس یمومع تامدخ همانرب ،یداه
 شوختسد لاح ات هتشذگ زا ناریا یاهاتسور عونتم طیارش ربانب رادیاپ هعسوت هب یبایتسد رد اتسور تیریدم شقن
 هک عناوم ندرب نیب زا و اه شلاچ نیا عفر تسا هدش ور هبور یناوارف یاه شلاچ اب ًاالومعم و هدوب ییاه ینوگرگد

 .تسا ییاتسور بولطم ریدم کی شقن داعبا نیرت یرورض و مها زا دزاس یم شودخم ار رادیاپ هعسوت هب یبایتسد
 هعسوت هب یبایتسد و تسا یشزرا راب یاراد و یدعب دنچ موهفم کی هعسوت .(٩1 :3198 ،ناراکمه و داژن یرفعج)
 یرایسب نادنمشناد .دوب دهاوخ ریذپ ناکما دشاب نایئاتسور قوثو دروم و دراد ییالاب ییاناوت هک یریدم دوجو اب رادیاپ
 هجوت و ترورض هعسوت دنیآرف رد ناسنا ندوب روحم ی هیرظن حرط دریگ تروص دیاب هعماج نورد زا هعسوت دندقتعم
 نیرت مهم ناونع هب مه و هعسوت فده ناونع هب مه دنتسه ناسنا میظع یورین زا رادروخرب هک ار ییاتسور قطانم هب
 .دشخب یم تیمها هعسوت رازبا

 ،روشک ییاتسور تیریدم راتخاس تالوحت زا یلک یامش هئارا نمض هک تسا نآ یپ رد رضاح قیقحت ساسا نیا رب
 راتخاس و ییاتسور تیریدم یلعف ماظن رصانع نایم طابترا ،طبترم تایرظن و اه هاگدید یقیبطت یسررب اب
 و یگتفای هعسوت قح ندرک یتایلمع و ققحت یارب دهد یم ناشن هعلاطم جیاتن .دیامن صخشم ار یطیحم تسیز
 رد یرگنزاب هلمج زا یداهن یاهراکوزاس هب هجوت موزل ،ییاتسور زادنا مشچ بوچراچ رد هنادنمتفارش یگدنز
 تیوقت و داجیا رب دیکأت و ینارمکح و تیریدم هویش و اه کبس ،اه هیور ،نیناوق ،یزیر همانرب یاه هویش ،اه هشیدنا
 .دراد ترورض اه نآ ندرک یا هکبش و یا هشوخ قیرط زا یندم و یلحم ،یموب یاهداهن
 روضح زا دعب و لبق یطیحم تسیز لئاسم هنیمز رد رهشمالسا یاهاتسور درکلمع هسیاقم اب ناوت یم ور نیازا
 هکنیا ای دشاب داهن نیا یزاس هنیهب ددص رد دیاب تلود ایآ دومن صخشم و درب یپ رتشیب داهن نیا شقن هب اه یرایهد
 .درادن ار یراذگ هیامرس شزرا و هدوب رتمک تبثم تارثا
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 ،ناریا ییاتسور تیریدم رد رگید یا هبرجت ،اه یرایهد ناونع تحت یا هلاقم رد (1198) لاس رد راکمه و یودهم
 درکلمع عومجم رد هک دناهدیسر هجیتن نیا هب و دنا هداد رارق هعلاطم دروم یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاه یرایهد

 افیا اتسور یکیزیف – یدبلاک عاضوا دوبهب هژیو هب ییاتسور هعسوت یاتسار رد ار یمهم رایسب شقن دنناوت یم اه یرایهد
 .دنیامن

 یاهاتسور رد یرایهد یدرکراک شقن و تیعضو یبایزرا ناونع اب دوخ دشرا یسانشراک همان نایاپ رد (0198)یتمعن
 نازیم اب یگنتاگنت هطبار یداصتقا و یعامتجا ،یراتخاس لماوع هک دیسر هجیتن نیا هب ناتسلگ ناتسا هعلاطم اب کچوک
 زا رت قفوم تیعمجرپ یاهاتسور رد اهیرایهد هک دش صخشم نینچمه .دراد کچوک یاهاتسور رد اهیرایهد تیقفوم
 .دنا هدرک لمع کچوک یاهاتسور
 جیاتن ساسا رب .دنا هداد رارق هعلاطم دروم ار نالیگ ناتسا نارایهد درکلمع رب رثؤم لماوع (0198)ناراکمه و نایچبوچ
 :دنا هدوب ترابع بیترت هب ،دنا هتشاد یراد ینعم ریثأت اه یرایهد درکلمع رب هک ییاهریغتم قیقحت نیا زا هدمآ تسد هب
 رد نارایهد تکرش نازیم ،یمدرم تکراشم ،یمالسا یاهاروش یراکمه ،نارایهد یلغش تیاضر ،اه نامزاس یراکمه
 .اتسور یناکم تیعقوم ،رایهد دمآرد ،نارایهد تاناکما و تازیهجت ،یشزومآ یاه سالک

 شخب یاه یرایهد رد ییاتسور هعسوت رد نارایهد شزومآ شقن ناونع اب یا همان نایاپ رد (1198)یجییان یفطصم
 و ییاتسور هعسوت فادها دربشیپ رد نارایهد یالاب تالیصحت هک دندیسر هجیتن نیا هب رون ناتسرهش ناتسمچ
 .تسا رثؤم ناییاتسور تکراشم

 رد یلحم یاه تموکح رد ییاتسور ییاورمکح نییبت ناونع تحت یا همان نایاپ رد (1198)هناتسآ نابرد اضریلع
 رارقتسا» ،«تیریدم کبس» ،«رایهد یلغش تیاضر» یاهریغتم هک دندیسر هجیتن نیا هب ،نیوزق ناتسرهش یاه یرایهد
 ،«رایهد تالیصحت حطس» ،«رایهد هبرجت» ،«رواجم یاه یرایهد اب لماعت» ،«یعامتجا ماجسنا» ،«یرایهد زیهجت و
 ییاورمکح هیامن رب میقتسم تروص هب هک دنتسه یلماوع نیرت مهم بیترت هب «اتسور تیعمج» و «اتسور تحاسم»
 .دنتسه رثؤم ییاتسور

 هک دندیسر هجیتن نیا هب ییاتسور هعسوت فادها دربشیپ رد تیریدم هاگیاج یسررب اب (6398) ناراکمه و یلادیص
 یاه هنیمز رد یلو ،تسا هدوب تبثم یکیزیف– یدبلاک هنیمز رد هژیو هب نونکات تیلاعف زاغآ زا اه یرایهد درکلمع
 .تسا هدیدرگن بسک هعلاطم دروم یاتسور نینکاس تیاضر یگنهرف و یعامتجا

 تیریدم یدربهار یاه تسایس هئارا و ناریا رد ییاتسور تیریدم یاه شلاچ ناونع اب یشهوژپ رد (6398)یردب

 هجوت دنمزاین هک تسا هجاوم یتالکشم و لئاسم اب ناریا رد ییاتسور تیریدم رضاح لاح رد دنک یم ناونع ؛ییاتسور
 .تسا ناراذگ تسایس و نیلوئسم یوس زا

 رادیاپ هعسوت ریسم رد یمالسا یاهاروش درکلمع یواکاو ناونع اب یشهوژپ رد (6398) دنودمحا و درف یردژا
 اضعا یعامتجا هیامرس ،تلود تیامح ،هعلاطم دروم یاه یگژیو و اه هزاس نایم زا هک دندیسر هجیتن نیا هب ،ییاتسور
 یاروش رادیاپ درکلمع ینیب شیپ رد رادانعم و تیمهارپ هدننک نییعت یلماوع ناونع هب اتسور روما رد مدرم تکراشم و
 .دندرگ یم بوسحم ییاتسور یمالسا
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 اب هک دنسر یم هجیتن نیا هب ،ییاتسور هعسوت رد اه یرایهد شقن ناونع اب یشهوژپ رد (6398) ناراکمه و یجالعتسا
 نیون تیریدم هاگدید اب ییاتسور هعسوت یاه همانرب ناکرا نیرت مهم زا یکی اه یرایهد الاب هب نییاپ زا هعسوت درکیور
 .دندرگ یم بوسحم یلحم
 درکلمع زا نآ اب طبترم لماوع و ناییاتسور تیاضر تیعضو ناونع اب یشهوژپ رد (8398) یمرجاج و یدابآزوریف
 اتسور رد تیاضر نازیم ،دشاب رتهب یرایهد زا ینامزاس یدرکلمع یبایزرا هچره هک دندیسر هجیتن نیا هب ،اه یرایهد
 .دوش یم رتشیب

 تیریدم دنیارف رد یمالسا یاهاروش و نارایهد ییاراک و درکلمع یبایزرا هب قیقحت رد (8398) مدقم نییآ و یناهارف
 دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن .دنا هتخادرپ دمحاریوب ناتسرهش رد یبونج دوررس ناتسهد رد ییاتسور رادیاپ هعسوت
 .تسا هتشاد ییاتسور تیریدم دنور دوبهب رد یتبثم شقن یمالسا یاهاروش تیلاعف و یرایهد سیسأت هک

 یمومع بوچراچ لدم زا هدافتسا اب اه یرایهد درکلمع یبایزرا ناونع اب یا هلاقم رد (3398)ناراکمه و یناوضر

 یاهدرکلمع دهد یم ناشن شهوژپ نیا جیاتن .دنا هتخادرپ نارلهد ناتسرهش یاه یرایهد هعلاطم هب (CAF)یبایزرا
 ینابم اب اه نآ ندوبن انشآ ،اه یرایهد نییاپ تالیصحت ریظن یلماوع .تسا هدوبن بولطم هعلاطم دروم یاه یرایهد
 یرابتعا و یلام تالکشم و ینارمع یاه حرط رد مدرم تکراشم مدع ،بوصم هلاس جنپ همانرب دوبن ،درکلمع یبایزرا
 .تسا هدوب راذگریثأت اه نآ یماکان رد ،اهرایهد
 هدوب یملع قیقحت حیحص و قیقد یاه شور ندرب راک هب نویدم و نوهرم ،یملع عیرس تفرشیپ و هعسوت
 و اهریغتم ،قیقحت یاه هیضرف و فادها ،قیقحت هلئسم ،عوضوم هب هتسب یرگشهوژپ ره .(3 :9٩98 ،یوبن)تسا

 یاه هیضرف و فادها یاتسار رد قیقحت ای شهوژپ ماجنا یارب یشور ،دوجوم تاناکما و یناکم و ینامز طیارش
 و یفیصوت شور ثیح زا و یدربراک فده ظاحل هب رضاح قیقحت .(13 :0198 ،یلدگیب)دنیزگ یم رب رظندروم
 هعسوت ساسا رب رادیاپ هعسوت رثؤم لماوع شجنس همانشسرپ یارب خابنورک یافلآ .تسا شیامیپ رب ینتبم یلیلحت
 .تسا همانشسرپ نیا بوخ ییایاپ رگنایب هک دمآ تسد هب 0٩/6 اب ربارب ییاتسور
 .دوش یم هبساحم ریز طباور یکی زا هدافتسا اب یلکروط هب خابنورک یافلآ
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 ،تالاؤس دادعت k طباور نیا رد هک
2
iS لاؤس سنایراو i 2 ،ماσ تالاؤس یلک عومجم سنایراو، Cنیگنایم 

 .(3663 ،نی و نلآ زا هدش هتفرگرب) دنشاب یم تالاؤس نیگنایم سنایراو V و تالاؤس نیب سنایراوک
 تسا هدش یعس قیقحت نیا رد .دوش یم هدافتسا AHP یبتارم هلسلس متسیس زا اه هداد لیلحت و هیزجت یارب
 یجوز هسیاقم لودج لیکشت هب یبتارم هلسلس راتخاس هیهت زا دعب و دریگ تروص هدش رکذ عناوم نایم یدنب تیولوا
 هسیاقم ،دنوش یم هیهت یبتارم هلسلس راتخاس ساسا رب یا هسیاقم لودج تفگ ناوت یم طابترا نیا رد .دوش یم تردابم
 .دریگ یم تروص ،تسا هدش یحارط تیاهن یب تیحجرا ات ناسکی حیجرت زا هک یسایقم زا هدافتسا اب یجوز
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 قیقحت یناکم ورملق

 98/09 ییایفارغج عقوم رد ناریا تالف یزکرم هقطنم برغ لامش هنایم رد راتکه 0٩/31٩3 تعسو اب رهشمالسا رهش
 .دراد رارق چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط 18/80 و اوتسا طخ زا یلامش ضرع

 
 ناتسرهش و ناتسا ،روشک رد رهشمالسا رهش هاگیاج :1 هرامش هشقن

 0398 رهشمالسا یرادرهش :عبنم

 نارهت یبونج یاه تشد و روانهپ هگلج رد یکچوک شخب و تسا رهشمالسا ناتسرهش یزکرم شخب ءزج رهش نیا
 هناخدور ییاهتنا شخب و برغ تمس رد جرک هناخدور .تسا هدرک لاغشا نارهت برغ بونج و یر رهش برغ رد ار
 لامش زا رهش میسن رهش اب .تسا هدش هدیشک یبونج یاه تشد تسپ طاقن فرط هب نآ قرش لامش تمس رد نک
 یررهش هدودحم اب بونج و دابآ حلاص و ناتسلگ یاهرهش اب برغ زا ،نارهت رهش اب لامش زا و قرش زا ،برغ
 .تسا عبرم رتم 0068 دودح رد دازآ یاهایرد حطس زا نآ طسوتم عافترا .تسا هیاسمه
 هیاپ میهافم

 ییاتسور تیریدم

 رد یرادا و یداصتقا ،یعامتجا یاه یگژیو اب بسانتم یصاخ یاه ماظن هک دنک یم باجیا نآ هرادا و هعسوت هب ندیسر
 یاه یرایهد و اهاروش هب اهاتسور تیریدم ،روشک یتیریدم دیدج متسیس رد ساسا نیمه رب .دیآ دوجو هب هعماج ره
 .(٩3 :6398 ،ناراکمه و یمشاه)تسا هدش هدرپس
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 مادقا یهد نامزاس ،اتسور یارب یزیر همانرب ار ییاتسور تیریدم ناوت یم ،ماع تروص هب تیریدم فیرعت هب تیانع اب
 و قیفلت))ملع ییاتسور تیریدم رگید ترابع هب ؛تسناد هدش ماجنا تامادقا رب تراظن و یگنهامه و یا هعسوت
 (83 :1198 ،یودهم) تسا ییاتسور هعماج رد ...و یداصتقا ،یناسنا ،یعیبط ،فلتخم لماوع ((میظنت

 عضو یوس هب دوجوم عضو زا تکرح دنور راوتسا هعماج کی یگدنلاب و دشر ،تایح رد لماع نیرت مهم تیریدم
 رد تیریدم راتخاس هب هجوت ،ییاتسور لئاسم لیلحت رد یساسا یاهروحم زا یکی ،ور نیازا .دنک یم لرتنک ار بولطم
 هب هجوت ییاتسور لئاسم لیلحت رد یساسا یاهروحم زا .(038 :8398 ،یناخ متسر و یناهارف)تسا عماوج نیا

 کی هباثم هب اتسور تیریدم موهفم زا هچنآ .(0198:11 ،ناراکمه و نایچبوچ) تسا عماوج نیا رد تیریدم راتخاس
 ؛دشاب هتشادن تیریدم ی هرابرد جیار تایرظن اب یتبارق نادنچ تسا نکمم ،دوش یم ردابتم نهذ هب یهاگتنوکس دحاو
 و هدش هدیشیدنا یتیریدم روظنم ًااموزل تسا نکمم ،دیآ یم نایم هب نخس ییاتسور تیریدم زا هک یماگنه ،نیاربانب
 .(0٩98:8 ،بلاط)دشابن هدش یزیر همانرب
 و تسا ییاتسور یاه هاگتنوکس ی هرادا یتنس یاه یدنمنوناق و یفرع یاه ماظن ی هدنریگرب رد مه ییاتسور تیریدم
 ،یردب و یتمعن)دنا هدش یهد نامزاس اهاتسور روما ی هرادا روظنم هب هک دوش یم لماش ار یتلود و ینوناق ییاه ماظن مه
 و هعماج تیاده و یهد نامزاس دنیارف عقاو رد ییاتسور تیریدم .(9198:81 ،یحایر و موصعم یریدق ؛0198:908
 نیمأت لیاسو و رازبا ،اهداهن و اه نامزاس نیا .تساهداهن و اه نامزاس هب نداد لکش قیرط زا ییاتسور طیحم
 هعسوت تیریدم نینچمه .دنریذپ یم و دندومن میسرت ار اه نآ مدرم هک ییاه فده ،دنتسه ییاتسور هعماج یاه فده
 تکراشم اب دنیارف نیا رد .تسا یمومع یاهداهن و مدرم ،تلود نکر هس لماش هک تسا هبناجدنچ یدنیارف ییاتسور
 تحت و ددرگ یم ارجا و هیهت ییاتسور هعسوت یاه حرط و اه همانرب ییاتسور یاه نامزاس و تالیکشت قیرط زا و مدرم
 .(883 :9198 ،یناوضر)دریگ یم رارق یبایشزرا و تراظن
 داعبا رد رثؤم و طبریذ یمسر ریغ و یمسر یازجا و رصانع مامت زا لکشتم یمتسیس ناوتیم ار ییاتسور تیریدم
 رادیاپ و هبناج همه هعسوت و لرتنک ،تیاده ،هرادا فده اب اتسور تایح یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا فلتخم
 (00 :0198 ،نایمظاک) دومن فیرعت روشک نالک یاهتسایس و تسد ارف نیناوق و دانسا بوچراچ رد ییاتسور
 رد هک تسا بسانم یطیحم ندروآ دیدپ یارب رنه و ملع زا یبیکرت تیریدم اب نارظن بحاص یخرب رظن هب تیریدم
 نآ یط نینچمه و ددرگیم ریذپ ناکما زاسراک یدنیآرف هب نداد لکش روظنم هب نارگید اب یراکمه و یرکفمه نآ
 هنوگ ره زورب زا زیهرپ اب اه نآ نایضاقتم بلج تهج تباقر لباق ییالاک تامدخ هضرع یارب عبانم زا هنیهب هدافتسا
1198 ،تشرس ،نامحر) دباییم ققحت بولطمان بقاوع  یاضعا یاهششوک یگنهامه ملع ار تیریدم یهورگ (1:
 (٩8 :٩٩98 ،یناولا) دناهدرک فیصوت نیعم فادها هب لین یارب عبانم زا هدافتسا و نامزاس
 یرایهد فیرعت
 زا دش یعس و دیدرگ حرطم ییاتسور تیریدم رما رد (1098 لاس) ینابهد و هد نمجنا لیکشت نوناق اب نابهد هژاو 
 کلام بختنم و هدنیامن هراومه فرع و (1898) هب طوبرم نوناق قبط هک ادخدک ،دوشن هدافتسا رگید ادخدک هژاو
 .(0٩98:19 ،بلاط) تسا هدش یم نییعت تلود و ناییاتسور ،کلام قفاوت اب ًاارهاظ ،دوب
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 ،ینارمع ،یداصتقا ،یعامتجا یاه همانرب عیرس دربشیپ ،ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق مدص کی لصا بجوم هب
 ره روما هرادا ،یلحم تایضتقم هب هجوت اب مدرم یراکمه قیرط زا یهافر روما ریاس و یشزومآ ،یگنهرف ،یتشادهب
 تروص ناتسا ای ناتسرهش ،رهش ،شخب ،هد یاروش مانب ییاروش تراظن اب ناتسا ای ناتسرهش ،رهش ،شخب ،اتسور
 .دننک یم باختنا لحم نامه مدرم ار نآ یاضعا هک دریگ یم
 ییاتسور هعسوت
 رادروخرب یصاخ تیمها و هاگیاج زا ییاتسور هعسوت ،هعسوت هلوقم هب نآ شرگن و یموهفم بوچراچ هب هجوت اب
 و ریقف مدرم زا یرت عیسو رشق .دنرادروخرب یرتمک هعسوت زا فلتخم داعبا زا ییاتسور عماوج هک لیلد نیا هب .تسا
 هب و دنا هتشاد رایتخا رد یرتمک یاه تصرف ،دنا هدش دنم هرهب رتمک هعسوت یایازم زا ،دنا هداد یاج دوخ رد ار مورحم
 یاه یرادرهش و اه یرایهد نامزاس) دنتسه یلصا عوضوم اهاتسور ،هعسوت ندوب یناسنا هلوقم اب هطبار رد یترابع
 (9198 ،روشک
 رد و دنراد رارق یعامتجا و یتسیز عونت ،یعیبط عبانم ظفح ،یعیبط طیحم اب میقتسم طابترا رد نینچمه اهاتسور 
 ای کی ساسا رب ناوت یمن ار هعسوت هک تسا هبرجت نیمه لوصحم زین یناسنا هعسوت صخاش نوچمه یبیکرت طابترا

 (Hill, 2006)دیجنس هناگادج صخاش دنچ
 نامه هک مدرم زا یصخشم هورگ یعامتجا و یداصتقا یگدنز دوبهب راکهار ار ییاتسور هعسوت یناهج کناب
 رد هک تسا یدارفا نیرتریقف نایم رد هعسوت عفانم شرتسگ یپ رد راکوزاس نیا .دنک یم فیرعت ،دنریقف ناییاتسور
 نانیشن هراجا ،اپ هدرخ نازرواشک لماش ،ییاتسور یارقف ،یناهج کناب رظن زا .دنا شاعم رارما لابند هب ییاتسور یحاون
 .(WorldBank,1975:3) دنوش یم اه نیشن شوخ و
 چیه رب هعسوت لاح رد یاهروشک هژیو هب و اهروشک دربشیپ و هعسوت رد نآ یتایح شقن و ییاتسور هعسوت تیمها
 نیمه هب .تسا یناسنا عبانم هعسوت ورگ رد مهم نیا ققحت ،رما نایدصتم و ناسانشراک رواب هب و تسین هدیشوپ سک
 و یتوتف)تسا ریذپان راکنا یرما ،ییاتسور هعسوت هوجو ریاس رب یناسنا عبانم هعسوت و دشر تیولوا ،رابتعا
 .(8398:٩٩0 ،ناراکمه
 صاصتخا دوخ هب ار هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیو هب یلم هعسوت دنیارف زا یمهم شخب ییاتسور هعسوت
 زا صخا روط هب و ییاتسور قطانم زا معا روط هب دیاب دشاب رمتسم و دریگ ماجنا هعسوت تسا رارق رگا .دهد یم
 ناققحم ینهذ یاه هغدغد نیرت مهم زا ییاتسور عماوج هعسوت .(1198:00 ،روپ هعمج) دوش زاغآ یزرواشک شخب
 یدعب دنچ یدنیارف هعسوت هک اجنآ زا .تسا هدش یسررب فلتخم یاه هبنج زا و هدوب هعسوت لاح رد یاهروشک
8 ،ناراکمه و یناخ)تسا هدش فیرعت صاخ یاه هاگدید رب ینتبم ینامز فلتخم یاه ههرب رد ،تسا 3398:19). 
 یاه شالت اب دنناوت یمن نونکا هک دشاب ییاتسور تیعمج یاه هدوت نتخاس اناوت دیاب ییاتسور هعسوت یلصا فده
 (Zhang, Xiaobo, 2002)دنزاس هدروآرب ار یگدنز یساسا یاهزاین دوخ
                                                                                                   ییاتسور تیریدم فلتخم داعبا
 ،یعامتجا یاه ماظن دنویپ هب نآ رد هک دوخ طیحم اب ناسنا نیب هطبار میظنت ینعی تیریدم ،ییاتسور رادیاپ هعسوت رد
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 ییاتسور هعسوت دنیارف رد نیاربانب ؛(108 :3198 ،یراختفا و اینزوریف)دوش یم هجوت یتخانش موب یاه ماظن اب یداصتقا
 داعبا نیا زا کی ره هک تفرگ رظن رد یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا یلصا دعب هس رد ار تیریدم ناوت یم
 :0198 ،ناراکمه و یراختفا نیدلا نکر)تسا توافتم اه نآ رد یتیریدم فادها و دنتسه دوخ صاخ یاه هبنج یاراد
68). 
 یطیحم تسیز دعب

 و تسا هتشگ هجاوم نآ اب نونکات ناسنا هک تسا ییاه شلاچ نیرت هدیچیپ زا یکی ینونک یطیحم تسیز یاه شلاچ
 بیرخت ،دوشن هدیشیدنا یا هراچ رگا ور نیازا .تسا ینوزف هب ور یا هدنباتش لکش هب زین اه شلاچ نیا هب التبم قطانم
 نیاربانب ؛(11 :0198 ،روپ ناساس و ریلد هداز نیسح)ددرگ یم نارحب هب رجنم یرتشیب تردق اب ًااملسم تسیز طیحم
 یرتشیب تیمها تسا مزال ،دوش مهارف اه ناسنا یگدنز یارب بسانم طیحم هک تسا نیا فده رگا هک تفریذپ دیاب
 ،بسن دازهب)دومن زیهرپ تدش هب هنیمز نیا رد یراگنا لهس زا یشان بقاوع و اه نایز زا و هداد تسیز طیحم هب

9198: 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قیقحت یموهفم لدم :1 هرامش رادومن
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارایهد فیاظو و درکراک رب دیکأت اب ییاتسور هچراپکی و رادیاپ تیریدم یطیحم  تسیز داعبا :2 هرامش لودج
 رادیاپ تیریدم داعبا

 .یطیحم یگچراپکی و هیاپ عبانم زا تظافح - یطیحم تسیز تیریدم

 .نآ تیفیک دوبهب و بآ عبانم یگدولآ شهاک روظنم هب رادیاپ هعسوت فادها و اه تسایس یاتسار رد زیخبآ هزوح تیریدم -

 .یگنهرف یاه ثاریم و یعیبط عبانم زا تظافح و تیامح قیرط زا ییاتسور یاهزادنا مشچ تیریدم -

 .تاغاب و یعارز یضارا ظفح یاتسار رد یضارا یربراک تارییغت تیریدم -

 (هلابز) دئاز داوم و یاه بالضاف یتشادهب عفد رب تراظن و لرتنک قیرط زا یتشادهب یاه تبقارم ۀعسوت -

 1398 ،اه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس :عبنم

 ییاتسور یحاون رد رایهد درکلمع

 یطیحم تسیز یاهرتسب
 اتسور یعیبط زادنا مشچ ظفح-
 دوبهب و اتسور تشادهب رب تراظن-
 ییاتسور طیحم
 تالیهست و تاناکما شیازفا -
 هناورپرودص و زاس و  تخاس طباوض
 اتسور تفاب لخاد رد تخاس
 اتسور یتظافح تاسیسأت داجیا-
 اتسور دش و دمآ دوبهب-
 ،یشزرو یاهاضف و نکاما داجیا-
 یرگشدرگ و یگنهرف

 ییاتسور رادیاپ هعسوت
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 هعلاطم دروم یاهاتسور
 مه اب ار نآ دقاف و یرایهد یاراد یاتسور دنچ ققحم هعلاطم دروم هدودحم رد یگتفای هعسوت هسیاقم روظنم هب
 .تسا هدومن هسیاقم
 هرطاش ،کهل ،دابآ نارهم ،نومیس ،كرک :زا دنا ترابع یرایهد دقاف هعلاطم دروم یاهاتسور
 دابآ نیسح ،هچناپط دابآ یلع ،سابع هد ،دابآ ماظن ،دابآ کلم یاتسور :زا دنا ترابع یرایهد یاراد یاهاتسور

 کیکفت هب هعلاطم دروم یاهاتسور ییایفارغج هقطنم :3 هرامش لودج
 یعمجت دصرد یناوارف دصرد یناوارف 
 14.7 14.7 59 لوا هورگ یاهاتسور 

 35.2 20.4 82 مود هورگ یاهاتسور

 51.9 16.7 67 موس هورگ یاهاتسور

 71.3 19.5 78 مراهچ هورگ یاهاتسور

 100.0 28.7 115 مجنپ هورگ یاهاتسور

  100.0 401 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یاهاتسور تسا هسیاقم دروم یاتسور ود ره رد ناگدنوش شسرپ یکیکفت یاهرامآ هدنهد ناشن هک (9)لودج قباطم
 رفن 31 دادعت اب (%1063)یناوارف دصرد اب مود هورگ یاهاتسور و رفن 30 دادعت اب (%٩018)یناوارف دصرد اب لوا هورگ
 دصرد اب مراهچ هورگ یاهاتسور و رفن ٩0 دادعت اب (%٩008)یناوارف دصرد اب موس هورگ یاهاتسور و
3)یناوارف دصرد اب مجنپ هورگ یاهاتسور و رفن 1٩ دادعت اب (%0038)یناوارف  قیقحت نیا رد رفن 088 دادعت اب (٩01%
 .دنا هتفگ خساپ تالاؤس هب

 اب دابآ ماظن یاتسور و یرایهد نودب كرک یاتسور زا دنا ترابع دنوش یم هسیاقم مه اب هک لوا هورگ یاهاتسور -8
 یرایهد

 دابآ نیسح یاتسور و یرایهد نودب نومیس یاتسور زا دنا ترابع دنوش یم هسیاقم مه اب هک مود هورگ یاهاتسور -3
 یرایهد اب

 یلع یاتسور و یرایهد نودب دابآ نارهم یاتسور زا دنا ترابع دنوش یم هسیاقم مه اب هک موس هورگ یاهاتسور -9
 یرایهد اب هچناپط دابآ

 دابآ کلم یاتسور و یرایهد نودب کهل یاتسور زا دنا ترابع دنوش یم هسیاقم مه اب هک مراهچ هورگ یاهاتسور -1
 یرایهد اب

 سابع هد یاتسور و یرایهد نودب هرطاش یاتسور زا دنا ترابع دنوش یم هسیاقم مه اب هک مجنپ هورگ یاهاتسور -0
 یرایهد اب

 لوا هورگ یاهاتسور رد یطیحم تسیز یاهرایعم :4 هرامش لودج
 دوبهب و تشادهب رب تراظن 

 ییاتسور طیحم

 یگدولآ نازیم
 اتسور

 زادنا مشچ ظفح
 اتسور

 طسوتم
 اهرطس

 0.719 0.800 0.625 0.732 ییاتسور طیحم دوبهب و تشادهب رب تراظن

 0.113 0.067 0.125 0.146 اتسور یگدولآ نازیم

 0.168 0.133 0.250 0.122 ییاتسور زادنا مشچ ظفح

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 رد ییاتسور طیحم دوبهب و تشادهب رب تراظن ،یطیحم تسیز یاهرایعم ریز یبایزرا جیاتن 1 هرامش لودج قباطم
 هورگ ییاتسور قطانم رد یطیحم تسیز هصخاش یرایهد شقن یبایزرا رد لماع نیرت مهم 38٩/6 تیولوا اب اتسور
 .تسا هدمآ تسد هب لوا

 مود هورگ یاهاتسور یطیحم تسیز یاهرایعم رد اه یرایهد شقن هسیاقم جیاتن :5 هرامش لودج 
 و تشادهب رب تراظن 

 ییاتسور طیحم دوبهب

 یگدولآ نازیم
 اتسور

 اهرطس طسوتم ییاتسور زادنا مشچ ظفح

 0.735 0.840 0.600 0.764 ییاتسور طیحم دوبهب و تشادهب رب تراظن

 0.089 0.040 0.100 0.127 اتسور یگدولآ نازیم

 0.176 0.120 0.300 0.109 ییاتسور زادنا مشچ ظفح

 1.000 1.000 1.000 1.000 عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 دوبهب و تشادهب رب تراظن رایعم یطیحم تسیز یاهرایعم ریز رد یرایهد دوجو یبایزرا جیاتن (0)لودج قباطم
 هب لوا هورگ ییاتسور قطانم رد یطیحم تسیز هصخاش رد یرایهد شقن نیرت مهم 09٩/6 تیولوا اب ییاتسور طیحم
 .تسا هدمآ تسد

 موس هورگ یاهاتسور رد یطیحم تسیز یاهرایعم :3 هرامش لودج
 و تشادهب رب تراظن 

 ییاتسور طیحم دوبهب

 یگدولآ نازیم
 اتسور

 زادنا مشچ ظفح
 ییاتسور

 اهرطس طسوتم

 0.746 0.865 0.583 0.789 ییاتسور طیحم دوبهب و تشادهب رب تراظن

 0.074 0.027 0.083 0.113 اتسور یگدولآ نازیم

 0.180 0.108 0.333 0.099 ییاتسور زادنا مشچ ظفح

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 دوبهب و تشادهب رب تراظن رایعم ،یطیحم تسیز یاهرایعم رد یرایهد شقن هسیاقم یبایزرا جیاتن (0)لودج قباطم
 تسد هب موس هورگ ییاتسور قطانم رد یطیحم تسیز هصخاش رد لماع نیرت مهم 01٩/6 تیولوا اب ییاتسور طیحم
 .تسا هدمآ

 مراهچ هورگ یاهاتسور رد یطیحم تسیز یاهرایعم رد رایهد شقن یسررب :7 هرامش لودج
 و تشادهب رب تراظن 

 ییاتسور طیحم دوبهب

 یگدولآ نازیم
 اتسور

 زادنا مشچ ظفح
 ییاتسور

 اهرطس طسوتم

 0.760 0.865 0.615 0.800 ییاتسور طیحم دوبهب و تشادهب رب تراظن

 0.068 0.027 0.077 0.100 اتسور یگدولآ نازیم

 0.172 0.108 0.308 0.100 ییاتسور زادنا مشچ ظفح

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 اتسور رد ییاتسور طیحم دوبهب و تشادهب رب تراظن رایعم یطیحم تسیز یاهرایعم یبایزرا جیاتن (٩)لودج قباطم
 .تسا هدمآ تسد هب مراهچ هورگ ییاتسور قطانم رد یطیحم تسیز هصخاش رد لماع نیرت مهم 60٩/6 تیولوا اب

 مجنپ هورگ یاهاتسور رد یطیحم تسیز یاهرایعم :3 هرامش لودج
 دوبهب و تشادهب رب تراظن 

 ییاتسور طیحم

 یگدولآ نازیم
 اتسور

 زادنا مشچ ظفح
 ییاتسور

 اهرطس طسوتم

 0.722 0.882 0.500 0.783 ییاتسور طیحم دوبهب و تشادهب رب تراظن

 0.078 0.020 0.083 0.130 اتسور یگدولآ نازیم

 0.201 0.098 0.417 0.087 ییاتسور زادنا مشچ ظفح

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 339 ... یاهاتسور یطیحم تسیز تیعضو هسیاقم

 و تشادهب رب تراظن رایعم یطیحم تسیز یاهرایعم ریز رد یرایهد شقن هسیاقم یبایزرا جیاتن (1)لودج قباطم
 قطانم رد یطیحم تسیز صخاش ظفح رد یرایهد شفن لماع نیرت مهم 33٩/6 تیولوا اب ییاتسور طیحم دوبهب
 .تسا هدمآ تسد هب مجنپ هورگ ییاتسور
 اه هداد یسررب
 .تسا هتشاد یطیحم تسیز یزاسرتسب رد یبولطم ریثأت اهیرایهد تیلاعف دسر یم رظن هب

 هیحان ره اهاتسور رد هعسوت یاه صخاش لک یبایزرا :3 هرامش لودج

 یاه صخاش
 یلصا

 هورگ یاهاتسور یعرف یا هصخاش
 لوا

 هورگ یاهاتسور
 مود

 هورگ یاهاتسور
 موس

 هورگ یاهاتسور
 مراهچ

 هورگ یاهاتسور
 مجنپ

 دوبهب و تشادهب رب تراظن یطیحم تسیز
 ییاتسور طیحم

0.735 0.746 0.760 0.722 0.719 

 0.113 0.078 0.068 0.074 0.089 اتسور یگدولآ نازیم

 0.168 0.201 0.172 0.180 0.176 ییاتسور زادنا مشچ ظفح

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 اهنت ناونع هب اتسور هب هجوت کچوک و گرزب یاهرهش و اهرهش نالک رد ینیشنرهش هدیدع تالکشم هب هجوت هزورما
 هب اهاتسور تفر سپ للع هجوت و دنریگ یم رارق تیریدم نالک نازیر همانرب هژیو هجوت دروم ملاس و نما تسیز ناکم
 ،یژرنا ،بآ ،اذغ ،ماخ داوم نینچمه و دریگ یم رارق اه همانرب و اه حرط نیودت تیولوا رد ناییاتسور ترجاهم لیلد
 تیمها رب رما نیمه و دیآ یم تسد هب اتسور طیحم زا دندنمزاین نادب نانیشنرهش هک ار هچنآ ی همه و یندعم داوم
 ببس دوخ یراودیما نیا و هتفای شیازفا رادیاپ هعسوت هیاس رد اتسور یهدناماس هب دیما ماجنارس و دیازفا یم اتسور
 .دوش یم اهرهش نآ یپ رد و اتسور ییافوکش و دشر

 هوقلاب ناوت نیا ندروآ رد لعف هب یارب هک دنرادوخرب صاخ یاه ییاناوت زا اهاتسور هک دهد یم ناشن اه یسررب

 یاه شقن هلمج زا روما هدننک گنهامه ناونع هب اتسور ناریدم شقن و دسر یم رظن هب یرورض یاه شهوژپ و تاقیقحت
 تمس هب نانآ بولطم درکلمع بجوم و دنراد یم رب ماگ اتسور هعسوت هار رد هک دیآ یم رامش هب اتسور تیریدم یلصا
 ناریدم تیمها و شقن هچنانچ فده نیا هب لوصو و رهشمالسا یاهاتسور هعسوت هنیمز رد .دوب دهاوخ رادیاپ هعسوت
 ناونع هب اهاتسور هک یتیمها لیلد هب و دنشاب روشک یاهاتسور ریاس یاشگ هار دناوت یم دریگ رارق یبایزرا دروم اتسور
 دوجو تیمها رادیاپ هعسوت هب ندیسر ریسم رد دنراد یتسد عیانص و یرورپ ماد ،یزرواشک یاه تیلاعف یلصا ناکم
 روضح اب اتسور تیعضو دروم رد قیقحت ماجنا ترورض رطاخ نیمه هب .دوب دهاوخ سوملم رتشیب ییاتسور تیریدم
 .ددرگ یم نییبت یبوخ هب ناریدم شقن یافیا و

 درذگ یم ییاتسور رادیاپ تیریدم هدننک لیمکت هقلح ناونع هب اه یرایهد راک زاغآ زا لاس 63 دودح هکنیا هب تیانع اب
 شجنس و درکلمع ریثأت یسررب ،دنهد یم رارق دوخ ششوپ تحت ار روشک تیعمج موس کی دودح یتیعمج و
 ،تسا هتشاد اتسور رد یتامدخ و ینارمع یاه تیلاعف رب هک یریثأت تهج رد اه یرایهد درکلمع زا نایئاتسور تیاضر
 یاتسار رد دوجوم عبانم زا یرادرب هرهب و اه یرایهد تامادقا و اه تیلاعف یهدناماس و تیاده رد یدایز تیمها
 و وس کی زا روشک رد ییاتسور تیریدم كدنا صصخت و هبرجت هب هجوت اب نینچمه .دراد ناییاتسور یاه یدنمزاین
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 ،(هژورپ رازه 60 هب بیرق هنالاس)اه یرایهد طسوت ارجا تسد رد یتامدخ و ینارمع یاه هژورپ میظع مجح
 رد ییاتسور تیریدم یاه تخاسریز رقف و ناییاتسور یداصتقا هینب فعض ،یرابتعا و یلام عبانم دیدش تیدودحم 

 و یرورض یرما ،بولطم ریسم رد تامادقا و اه تیلاعف تیاده ،اه یرایهد درکلمع یسررب ،رگید یوس زا روشک
 .تسا یتایح
 یرایهد دقاف یاهاتسور رد یاهاتسور تسیز طیحم و یتشادهب تیعضو 

 رد اه هلابز ًااتدمع و تشادن دوجو ینوکسم طیحم زا جراخ هلابز عفد و یروآ عمج یارب یمتسیس هنوگ چیه •
 .دوب هدشاهر و وپد ینوکسم هطوحم

 ،تسیز طیحم یگدولآ رد تدش هب و ناور یحطس یاه یوج رد ًااتدمع تفاظن و وشتسش زا لصاح یاه باسپ •
 .دوب رثؤم یذوم تارشح عمجت ،یگناخ تاناویح یرامیب لاقتنا و داجیا

 یتشادهبریغ تلاوت کی مه رواجم راوناخ دنچ ره رد و دوب ییوشتسد و مامح و تلاوت دقاف ینوکسم یاه هناخ •
 زا یشخب رد یتشادهبریغ و یتنس لکش هب اهراوناخ مامحتسا و تشادن دوجو اتسور رد یمامح چیه .تشاد دوجو
 .تفرگ یم تروص هناخ لخاد  هطوحم

 تروص اه هناخ رد بسانم هیوهت هرجنپ و رد نتشادن و ینمیا یاه ظافح دوبن و ینوکسم تفاب یگدوسرف •
 شوم ،برقع ،رام ،کسوس دننام) یذوم تارشح و تاناویح ضرعم رد ینوکسم طیحم رگید ییوس زا و تفرگ یمن

 ،یتسوپ یاه یرامیب عویش و لاقتنا رد طیحم تشادهب نییاپ حطس نیا هک تشاد رارق (درگلو  گس و ییارحص
 .دوب رثؤم یشراوگ و ینوفع ،یسفنت

 یاه یرامیب لماش بیترت هب ینوکسم طیحم و راک طیحم طیارش لیلد هب اهراوناخ نیب رد عیاش یاه یرامیب •
 عیاش رایسب ناکدوک و نانز نیب رد صوصخ هب راردا یراجم و هیلک یاه یرامیب ،یلصافم یاهدرد ،یتسوپ ،یسفنت
 .دوب

 هب فورظ یوشتسش و دندوب یتشادهب ییوش فرظ تاناکما و هناگادج هناخزپشآ دقاف ینوکسم یاه هناخ بلغا •
 .دش یم ماجنا ینوکسم زاب هطوحم رد یتنس لکش

 نیا نیب رد تشادهب تیاعر هب ینادنچ هجوت و دوب نییاپ رایسب اهراوناخ نیب رد یصخش تشادهب تیاعر •
 .دوبن دوهشم اه نآ نیب رد یتشادهب مالقا فرصم لیلد نیمه هب دش یمن هدید اه هداوناخ

 یکی ییاتسور طیحم دوبهب و تشادهب رب تراظن لماع ،هعلاطم دروم یاهاتسور هورگ جنپ رد هسیاقم جیاتن هب هجوت اب
 اه یرایهد رد تالیصحت و داوس نتفر الاب هک ییاجنآ زا .تسا یرایهد یاراد یاهاتسور رد هجوت لباق یاهروتکاف زا

 نامه هب دبای شیازفا نارایهد صصخت نازیم هچره هک تسا نآ رگنایامن ،دش دهاوخ یبناج یاه هنیزه شهاک ببس
 و ناییاتسور یاه تکراشم نتفر الاب ثعاب رما نیا هک ؛دش دهاوخ ناییاتسور یاه شزومآ نتفر الاب ببس تبسن
 یطیحم تسیز لماوع رایعم ،هدش هسیاقم هناگجنپ یاهاتسور مامت رد .دش دهاوخ ییاتسور تسیز طیحم یزاس هنیهب

 یاهاتسور هک تفرگ هجیتن ناوت یم نیاربانب .تسا هدوب رایهد دوجو تیولوا رد ییاتسور طیحم تشادهب ًااصوصخ
 .دنا هدوب رت قفوم هنیمز نیا رد یرایهد یاراد



 814 ... یاهاتسور یطیحم تسیز تیعضو هسیاقم

 ییاتسور یرایهد دوجو .تسا هدش راکشآ ناگمه رب ییاتسور یحاون ی هعسوت هب کمک رد یرایهد شقن هزورما
 و ییاتسور یاه یزیر همانرب رد نآ رب دیکأت و هجوت نازیم رب زور ره هک تساهاتسور رد هعسوت ناکرا زا یکی
 فده هک دوش یم لماش ار تالیهست و تامدخ ،اه تیلاعف زا یا هرتسگ فیط یرایهد داهن .دوش یم هدوزفا یا هقطنم
 یرایهد نیاربانب ؛دریگ یم تروص ییاتسور یحاون رد ناییاتسور یارب اتسور طیحم یزاس هنیهب و ییاتسور هعسوت نآ
 .دراد ییازسب شقن یتشادهب یاه تخاسریز دوبهب و اتسور تسیز طیحم ظفح ی هنیمز رد دلوم یشخب ناونع هب
 تیقفوم نازیم یطیحم تسیز و یرادا بسانم یاهرتسب دوجو تروص رد هک دراد نآ زا تیاکح شهوژپ نیا جیاتن
 تایح همادا و ءاقب نماض دناوت یم (هار زاغآ رد لقادح) یطیحم تسیز هئارا یترابع هب .دوب دهاوخ رتشیب اه یرایهد
 .دشاب اه یرایهد

 و ینوناق دراوم هب هجوت اب .تسا هدرک لمع کچوک یاهاتسور زا رت قفوم بتارم هب گرزب یاهاتسور رد یرایهد
 یارب یا هدننک نییعت كالم ،تشادهب هک تفایرد ناوت یم ،تسا هدش هتفرگ رظن رد اه یرایهد تیلاعف یارب هک یطیارش
 تالیهست یاطعا یارب یلصا كالم تیعمج هکنآ هب هجوت اب و ینونک طیارش رد .دوش یم بوسحم اه یرایهد تیقفوم
 .تسا اتسور تسیز طیحم یزاس هنیهب هب زاین ییاتسور قطانم رد تیعمج شیازفا یارب ور نیازا ،تسا اه یرایهد هب
 .تسا راذگریثأت اه یرایهد تیقفوم نازیم رب میقتسمریغ تروص هب مه و میقتسم تروص هب مه یتلود یاه تیامح نازیم
 زا هکنآ نمض یرایهد دقاف و کچوک یاهاتسور نیاربانب ؛دننک یم تفایرد یرتمک تارابتعا یرایهد دقاف یاهاتسور
 شقن یبایزرا هکنآ نمض عوضوم نیا .دننک یمن تفایرد زین ار مزال یاه شزومآ ًاالومعم ،دنرادروخرب یرتمک تارابتعا
 تبغر مدع بجوم ،دزاس یم راوشد اه یرایهد تیلاعف رارمتسا یارب ار طیارش و ییاتسور تیریدم نیون ماظن یدرکراک
 یاه یرایهد ای و کچوک یاهاتسور رد یرایهد یدمآراکان لماوع نیا هعومجم و هدش دوخ فیاظو ماجنا هب نارایهد
 .تشاد دهاوخ لابند هب ار اپون

 لماع ریثأت .تسا رتشیب ،دنرادروخرب یطیحم تسیز بسانم طیارش زا هک یکچوک یاهاتسور رد یرایهد قیفوت نازیم
 زا اهاتسور رگا هک تسا یهیدب .تفرگ رظن رد فلتخم یاه شور هب ناوت یم ار اه یرایهد تیقفوم نازیم رد تشادهب
 رد یرایهد ساسا نیا رب .دوب دهاوخ رتشیب زین اه نآ یرایدوخ نازیم ،دنشاب رادروخرب یبولطم یطیحم تسیز تیعضو
 ،دشاب رتشیب تکراشم نازیم هک اج ره .تسا رادروخرب دوخ فیاظو ماجنا یارب یرت بولطم طیارش زا ییاتسور نینچ
 هتشاد قادصم زین کچوک یاهاتسور هرابرد یتح دناوت یم عوضوم نیا .دنک یم ادیپ شیازفا زین اه یرایهد قیفوت نازیم
 .دشاب

 هعسوت رد یمهم شقن یساسا صخاش کی ناونع هب هعلاطم دروم هدودحم رد یرایهد دوجو تفگ ناوت یم عومجمرد
 و یرایهد یاراد یاهاتسور عفن هب ًاالماک اه یرایهد تیلاعف یارب دوجوم طیارش .دنک یم یزاب هقطنم یاهاتسور یگتفای
 حالصا و رییغت نمض ات تسا مزال هک دسر یم رظن هب قیقحت یاه هتفای هب هجوت اب .تسا یرایهد دقاف یاهاتسور نایز هب
 هوالع و دریگ رارق یرگنزابدروم کچوک یاهاتسور رد یرایهد هب تالیهست و تامدخ یاطعا طیارش ،دوجوم نیناوق
 ،راوناخ دادعت یاج هب تسا رتهب ور نیازا .دوش هتفرگ رظن رد عوضوم نیا یارب یرگید یاه كالم ،تشادهب لماع رب

 رد دوجوم تامدخ زا دنناوتب اهاتسور همه ات دوش هتفرگ رظن رد اهاتسور رد یرایهد سیسأت یارب یرگید یاه صخاش
 یطیحم تشادهب هلمج زا ییاه كالم زا ناوت یم طابترا نیا رد .دنوش دنم هرهب (یرایهد) ییاتسور نیون تیریدم بلاق
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 ار یرگشدرگ و یتسیروت یاه تیلباق دوجو ،یطیحم تسیز یاه همانرب رد یلاها تکراشم نازیم ،ناییاتسور هافر و
 .درک داهنشیپ

 یمتسیس دربهار زا یریگ هرهب ،یلحم یاه تیریدم صوصخ رد هک دسر یم رظن هب شهوژپ نیا یرظن ینابم هب هجوت اب
 رظن رد فلتخم قطانم تایضتقم و طیارش ،ییارگ قلطم زا زیهرپ نمض ،دربهار نیا رد اریز ؛دشاب هار نیرتهب ،ییاضتقا و
 نینچ اب تسیاب یم زین کچوک یاهاتسور رد یرایهد سیسأت مدع ای سیسأت عوضوم اب طابترا رد .دوش یم هتفرگ
 یاهاتسور یارب هک دوش مهارف یطیارش ریذپ فاطعنا ینیناوق نیودت اب و هدرک زیهرپ ییارگ قلطم هنوگره زا یدرکیور
 .دوش یریگ میمصت اه نآ یاه یگژیو و تایضتقم هب هجوت اب فلتخم
 رد و یناسنا عبانم رایعم هعلاطم دروم یاهاتسور رد رادیاپ هعسوت اب طبترم یرایهد درکلمع رد یلصا رایعم نیرت مهم
 شهاک یداصتقا یلصا رایعم نینچمه و (331/6)تیمها اب لاعف یناسنا یورین صصخت و تالیصحت نازیم رایعم نیا
 و ؛دوش یم هدید اهاتسور نیا رد رایهد شقن یارب صخاش نیرت تیمها مک (196/6)نزو اب ناییاتسور دمارد نازیم
 رد و یگنهرف عبانم رایعم هعلاطم دروم یاهاتسور رد رادیاپ هعسوت اب هطبار رد رایهد دوجو رد یلصا رایعم نیرت مهم
 دمارد ندرب الاب رد یرایهد نینچمه و (663/6)تیمها اب یگنهرف ثاریم ظفح هارمه هب یتکراشم یاه همانرب رایعم نیا
 شقن رد رایعم نیرت مهم .دوش یم اهاتسور نیا رد هعسوت یارب صخاش نیرت تیمها مک ،یگدولآ شهاک و ناییاتسور
 و تالیصحت نازیم رایعم نیا رد و یناسنا عبانم رایعم رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یارب موس هورگ یاهاتسور رد رایهد
 ظفح هارمه هب یتکراشم یاه همانرب رایعم نینچمه و (311/6)تیمهااب اه یرایهد رد لاعف یناسنا یورین صصخت
 زایتما اب یراذگ هیامرس هب قیوشت ،اهاتسور نیا رد اه یرایهد شقن نیرت تیمها مک و 311/6 تیولوا اب یگنهرف ثاریم
 نیا رد و یناسنا عبانم رایعم مراهچ هورگ یاهاتسور رد رادیاپ هعسوت رد یرایهد شقن نیرتزراب .دوش یم هدید 816/6
 یداصتقا یلصا رایعم نینچمه و (311/6)تیمهااب یرایهد رد لاعف یناسنا یورین صصخت و تالیصحت نازیم رایعم
 لماع نیرت مهم و ؛تسا اهاتسور نیا رد یرایهد تیمها صخاش نیرت تیمها مک (816/6)نزو اب هیامرس بذج نازیم
 و تالیصحت نازیم رایعم نیا رد و یناسنا عبانم رایعم مجنپ هورگ یاهاتسور رد رادیاپ هعسوت اب طبترم یرایهد دوجو
 ناییاتسور دمارد شیازفا یداصتقا یلصا رایعم نینچمه و (663/6)تیمها اه یرایهد رد لاعف یناسنا یورین صصخت
 مهم لماوع ،نیاربانب ؛دوش یم هدید اهاتسور نیا رد یرایهد دوجو یارب صخاش نیرت تیمها مک (316/6)نزو اب
 ،صصختم یورین دوجو تسا رهشمالسا هقطنم رد رادیاپ هعسوت داعبا اب طبترم ییاتسور یرایهد یاهرایعم راذگریثأت
 .تسا یتخاسریز و یعامتجا -یگنهرف ،یداصتقا داعبا
 عبانم
 یاه شهوژپ همانلصف ،ییاتسور رادیاپ هعسوت ریسم رد یمالسا یاهاروش درکلمع یواکاو ،6398 ،یفطصم ،دنودمحا ،همطاف ،رف یردژا

 .٩ هرامش ،نارهت هاگشناد ،ییاتسور
 ،ایفارغج همانلصف ،اه یرایهد یتکراشم و یلحم تیریدم رب دیکأت اب ناریا رد ییاتسور تیریدم یوگلا یسررب ،8398 ،اضریلع ،یجالعتسا

 .راهب ،39 هرامش ،مهد لاس ،دیدج هرود
 گنهرف) یدرگناهج سالجا نیمود هدیزگرب تالاقم هصالخ ،یدرگناهج رادیاپ هعسوت یارب مزال یاهراکوزاس ،3٩98 ،یدهم دیس ،یناولا

 .یمالسا داشرا و گنهرف ترازو ،(هعسوت و



 914 ... یاهاتسور یطیحم تسیز تیعضو هسیاقم

 ،راذگریثأت یاهداهن رب دیکأت اب ییاتسور تیریدم هب ون یشرگن ،0198 ،دیشمج ،یلانیع و هللادمح ،یرادیق یساجس ،اضرلادبع ،یراختفا
 .ناتسبات ،3 هرامش ،68 لاس ،هعسوت و اتسور همانلصف

 ،3398 ،ییاتسور یاه هاگتنوکس یدبلاک هعسوت رد تیریدم شقن ،داوجدمحم ،یباصق ،اضردیعس ،یزینور نایربکا ،یلع دیس ،یردب
 .ناتسبات ،3 هرامش ،1 هرود ،ییاتسور یاه شهوژپ

 و اه شلاچ ،ییاتسور هرگنک تالاقم هعومجم ،ییاتسور هعسوت هب یدربهار یدرکیور یلحم هچراپکی هعسوت ،9198 ،یلعناج ،بسن دازهب
 .یزیر همانرب و تیریدم عبانم راشتنا و نیودت رتفد ،یزیر همانرب و تیریدم شهوژپ و شزومآ یلاع هسسوم ،اهزادنا مشچ

 مدرم و تلود نیب یرگیجنایم یاهداهن ناونع هب اه یرایهد هاگیاج یسررب ،3198 ،دوعسم ،یرظتنم ،دمص ،یرتنالک ،دوعسم ،داژن یرفعج
 هرامش ،اضرهش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یللملا نیب و یسایس تاقیقحت همانلصف ،(دابآ فجن ناتسرهش یاهاتسور ،هعلاطم دروم)
 .راهب ،مجنپ

 .تمس تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،اه شور و اه هاگدید :ییاتسور هعسوت و یزیر همانرب ،1198 ،دومحم ،روپ هعمج
 و اتسور همانلصف ،نالیگ ناتسا یاه یرایهد درکلمع رب رثؤم لماوع ،0198 ،نیسح ،یمف یلع نابعش ،لیلخ ،یرتنالک ،الهش ،نایچبوچ

 .ناتسبات ،3 هرامش ،68 لاس ،هعسوت
 رهش نالک رب یشرگن اب اهرهش نالک یرادیاپ رد (یتخانش موب) یکیژولوکا یاپاج شور ،0198 ،هنازرف روپ ناساس,میرک ریلد هداز نیسح

 ییایفارغج تاقیقحت ،نارهت
 هرامش ،68 هرود ،ایفارغج .اه یرایهد درکلمع زا نایئاتسور یدنم تیاضر لیلحت رد یتیسنج درکیور ،8398 ،یروس داشرف و هلیضف ،یناخ

 .نارهت ،39

 ،یدروم هعلاطم ،یلحم یاه تموکح رد ییاتسور ییاورمکح رب رثؤم لماوع نییبت ،6398 ،اضردمحم ،یناوضر ،اضریلع ،هناتسآ نابرد
 .ناتسمز ،13 هرامش ،یرهش تیریدم ،نیوزق ناتسرهش

 .نارهت ،سموق ،ناریا رد ییاتسور هعسوت یزیر همانرب رب یا همدقم ،9198 ،اضردمحم ،یناوضر
 CAF یبایزرا یمومع بوچراچ لدم زا هدافتسا اب اه یرایهد درکلمع یبایزرا ،3398 ،هقیدص ،یریپ ،هیمس ،یدمحم ،اضردمحم ،یناوضر

 .راهب ،8 هرامش ،01 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،نارلهد ناتسرهش :یدروم هعلاطم
 ،(دابآ حلاص رهش :یدروم هنومن) اهرهش - اتسور رد نکسم هعسوت یضارا هنیهب یبای ناکم یوگلا هئارا ،8398 ،راکمه و دمحم ،ینامحر

  ،دهشم ،اضر ماما یللملا نیب هاگشناد ،رادیاپ هعسوت و شیامآ همانلصف
 مراهچ همانرب رد ییاتسور تیریدم شخب ریز هعسوت دنس» ،اه یرایهد روما تنواعم ،9198 ،روشک یاه یرادرهش و اه یرایهد نامزاس

 نارهت ،همانرب و حرط رتفد «1198-1198 ناریا یمالسا یروهمج یعامتجا و یداصتقا هعسوت
 1398 ،اه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس
 :یدروم هعلاطم ییاتسور هعسوت فادها دربشیپ رد تیریدم هاگیاج ،6398 ،یزردوگ ییازریم ارهز ،یقداص مالغ ،نسحم ،یلادیص

 .ناتسبات ،3 هرامش ،لوا لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،ناگدرل ناتسرهش یدرمناوج
 .نارهت هاگشناد رشان ،ناریا رد ییاتسور تیریدم ،0٩98 ،یدهم ،بلاط
 هلجم ،ییاتسور هعسوت رد ییاتسور نانز تکراشم شقن نییبت ،8398 ،روصنم ،ناینغ ،سوریس ،هداز ناملس ،دوعسم ،ناردارب ،یتسه ،یتوتف

 .1 هرامش ،91-3 هرود ،یزرواشک هعسوت و داصتقا تاقیقحت
 هعلاطم)اه یرایهد درکلمع زا نآ اب طبترم لماوع و ناییاتسور تیاضر تیعضو ،8398 ،یمرجاج ینامیا نیسح ،دمحا دیس ،یدابآزوریف

 .راهب ،مکی هرامش ،موس لاس ،ییاتسور یاه شهوژپ ،(نیوزق ناتسا یاهاتسور :یدروم
 رادیاپ هعسوت تیریدم دنیارف رد یمالسا یاهاروش و نارایهد ییاراک و درکلمع یبایزرا ،8398 ،مدقم نییآ همطاف و نیسح ،یناهارف

 .18 هرامش ،متفه لاس ،ییایفارغج زادنا مشچ همانلصف ،(دمحاریوب ناتسرهش رد یبونج دوررس ناتسهد) ییاتسور
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 ناتسهد :یدروم هعلاطم ؛اهاتسور رد یگدنز تیفیک رب اه یرایهد شقن یبایزرا و یسررب ،8398 ،یناخ متسر دمحا و نیسح ،یناهارف
 .69 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،هدنبادخ ناتسرهش فسرک

 ،یدروم هعلاطم :یقرش ناجیابرذآ ناتسا یاهرایهد یسانش بیسآ ،3398 ،یناتسهوک نیسح و اضرمالغ ،یناقلاط ،یبتجم ،موصعم یریدق
 .8 هرامش ،08 لاس ،هعسوت و اتسور همانلصف ،دابآ ناتسب ناتسرهش

 ،ییایفارغج یاه شهوژپ همانلصف ،ناریا رد ییاتسور تیریدم یاه شلاچ و اهروحم یسررب ،9198 ،دیحو ،یحایر ،یبتجم ،موصعم یریدق
 .60 هرامش

 .63 هرامش ،یزاسرهش یاهراتسج ،یرهش ییاورمکح یاهوگلا رب یدمآرد ،0198 ،اضرمالغ ،نایمظاک
 ناجیابرذآ ناتسا یاه یرایهد :یدروم هنومن) ییاتسور تیریدم رد رگید یا هبرجت اه یرایهد ،1198 ،ربکا یلع ،یناک یفجن ،دوعسم ،یودهم

 .90 هرامش ،ییایفارغج یاه شهوژپ ،(یبرغ
 رد لاعف یاه یرایهد یقیبطت هسیاقم ،ییاتسور تیریدم نیون ماظن یدرکراک شقن یبایزرا ،0198 ،یلع دیس ،یردب ،یضترم ،یتمعن

 .30 هرامش ییایفارغج یاه شهوژپ ،ناتسلگ ناتسا یدروم هعلاطم ،گرزب و کچوک یاهاتسور

 .نارهت ،نیدرورف تاراشتنا ،یعامتجا مولع رد قیقحت شور رب یا همدقم ،9٩98 ،زورهب ،یوبن
 همان نایاپ ،رون ناتسرهش ناتسمچ شخب یاه یرایهد یدروم هنومن ،ییاتسور هعسوت رد نارایهد شزومآ شقن ،1198 ،یفطصم ،یجییان

 .نارهت یتشهب دیهش هاگشناد ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک
 شقن نییبت ،6398 ،دمحم دیس ،یمیقم و اضردمحم ،یناوضر ،یبتجم ،موصعم یریدق ،نسح دیس ،یدورگنل یعیطم ،دیعس دیس ،یمشاه
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