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 هدیكچ
 هب دوخ ياکتا ندرك مك رد يعس يتسياب يرهش تامدخ ي هئارا و روما ي هرادا روظنم هب يتلودريغ و يلحم نامزاس کي ناونع هب يرادرهش
 يبايزرا قيقحت نيا زا فده ،عوضوم تيمها هب هجوت اب .ديامن دوخ يدمآرد عبانم رد رادياپ ياهدمآرد مهس شيازفا و رادياپان ياهدمآرد
 رد قيقحت شور .دشاب يم نآ يدمآرد راتخاس يرادياپ رب راذگريثأت ياه هفلؤم يياسانش نينچمه و ناهفصا يرادرهش ياهدمآرد يرادياپ
 (يشياميپ) يناديم – يدانسا شور زا تاعالطا و اه هداد يروآ عمج روظنم هب هك تسا يليلحت – يفيصوت تيهام اب يدربراك رضاح شهوژپ
 هب رفن 997 دادعت هك دشاب يم ناهفصا رد يرهش تيريدم و يزير همانرب ي هزوح ناصصختم ي هيلك قيقحت يرامآ ي هعماج .تسا هديدرگ هدافتسا

 طيحم رد يراتخاس تالداعم ليلحت شور زا زين تاعالطا ليلحت و هيزجت يارب .دنا هديدرگ باختنا يفرب هلولگ تروصب هنومن مجح ناونع
 يدمآرد راتخاس هك تسا جاتنتسا لباق يرامآ ياه هداد ليلحت و هيزجت زا لصاح جياتن هب هجوت اب .تسا هدش هدافتسا Amos رازفا مرن

 لوصو لباق يرادرهش فرط زا يتخس هب زين دندرگ يم بوسحم رادياپ ياهدمآرد وزج هك يدراوم و تسا هدوب رادياپان ناهفصا يرادرهش
 ياه هفلؤم هب طوبرم ناهفصا يرادرهش يدمآرد راتخاس يرادياپ رب يراذگريثأت نيرتشيب هك تسا نآ زا يكاح زين قيقحت ياه هتفاي .دنتسه
 يجراخ يلوپ و يلام ياهرازاب هب عوجر ؛يلام متسيس و يدنب هجدوب متسيس رد يرادرهش ياه تيلاعف يدنب هقبط و اه هنيزه و اهدمآرد يزير همانرب

 ضراوع لوصو و صيخشت ماظن نانكراك هيجوت تهج يشزومآ ياه سالك و همانرب ؛يلام نيمأت يارب يرادرهش يلوپ ياهرازاب عونت و
 يا هنايار و يرادا ياهرازفا تخس و اهرازفا مرن زا هدافتسا و ؛يلاوتم ياه لاس رد تلود طسوت يلحم تايلام و ضراوع خرن حالصا ؛يرادرهش
 .دشاب يم 61/9 و 76/9 ،96/9 ،36/9 ،73/9 شزرا اب بيترت هب دنمشوه
  .ناهفصا رهش نالک ،یرادرهش ،یدمآرد راتخاس ،یرادیاپ :یدیلک ناگژاو

                                                   
 یراكمه اب (ناهفصا رهش نالک :یدروم هعلاطم) یرهش رادیاپ ی هعسوت رب یرادرهش دمآرد راتخاس ریثأت لیلحت ناونع اب یرتکد ی هلاسر زا جرختسم هلاقم نیا - 0
 .دشاب يم ناگدنسیون

 Hamidsaberi2000@gmail.com (لوئسم هدنسیون) - ۳
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 همدقم
 ی هعسوت .تسا هدوب یرهش مکارتم یاه تفاب هب يیاتسور قطانم زا ریخا یاه ههد رد ناهج یرهش تیعمج رییغت
 یارب يناكم ناونع هب ،نیشنریقف یاه هلحم شرتسگ ،هجیتن رد و هدرتسگ ترجاهم ثعاب یرهش زکارم رد یداصتقا
 ی هعسوت هب رجنم يناهج داصتقا نزاوتمان دشر ،نیا رب هوالع .(Njoh, 2015: 105) تسا هدش دمآرد مک نارجاهم
 نادنورهش هافر حطس شهاک ،اهرهش رد يتاقبط داضت شیازفا ،((Ortega et al, 2013:2 یرهش يحاون لرتنک لباقریغ
 ,Ziari et al تسا هدیدرگ هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیوب یرهش فلتخم ناریدم یارب ناوارف تالكشم زورب و

 15 دودح رد طسوتم روطب هعسوت لاح رد یاهروشک رد یرهش تیعمج 101۳ ات 111۳ یاه لاس نیب .((2013:108
-UN) دنا هرهب يب تاناكما نیرت يیادتبا زا اه نآ زا رفن نویلیم 9 دودح رد هک تسا هتفای شیازفا لاس رد رفن نویلیم

HABITAT, 2011:XII). دنور کی یرهش یاه ناكم هب ناهج لیدبت و ينیشنرهش دنیآرف ریخا یاه ههد رد نینچمه 
 دصرد 5/45 زا شیب ،901۳ لاس رد 0دحتم للم نامزاس يعامتجا و یداصتقا روما رتفد رامآ قبط .تسا هدش بلاغ
 ،يعامتجا فلتخم لئاسم دوجو يفرط زا .((Kamelifar, 2018:1 دندرک يم يگدنز اهرهش رد ناهج تیعمج
 قوف طیارش هب هجوت اب و ببس نیمه هب ،تسا هدوزفا عوضوم يگدیچیپ رب ،اهرهش رد يگنهرف و یدبلاک و یداصتقا
 بآ ،نكسم ،اوه يگدولآ ،کیفارت نوچ یا هدمع تالكشم اهرهش نالک رد صاخ روط هب و يموس ناهج یاهرهش رد
 هک یا هنوگ هب .تسا هدوزفا اهرهش ی هرادا تالضعم رب ،رگید یاهروتکاف زا یرایسب و اه هنارس دوبمک ،بالضاف و
 ی هنیمز و هتفرگ رارق یرهش نازیر همانرب یاه ينارگن لقث ی هطقن رد یرهش دوکر هارمه هب قوف لئاسم هزورما
 بسانم یاه هویش ورنیا زا .تسا هدومن مهارف ار نارادم تسایس نینچمه و یرهش نازیر همانرب ،ناریدم یدج ی هعلاطم
 کی یارب ار یرتهب طیارش و هدومن مک تالكشم مجح زا جیردت هب اهرهش ی هرادا نمض دناوت يم یرهش تیریدم
 يلصا عجرم و ریدم ناونع هب اه یرادرهش نایم نیا رد .((Alizadeh et al, 2013:62 دنیامن مهارف یرهش يگدنز
 هک دنراد نانیشنرهش تالضعم لح رد يمهم رایسب شقن ،((Saeednia, 2003:41 رهش روما ی هرادا ی هدننک گنهامه
 فلتخم یاه شخب نایم رد نیاربانب .دوب دهاوخ رودقم رادیاپ و بسانم يلام عبانم دوجو ی هیاس رد ًااملسم مهم نیا
 دمآرد بسک وس کی زا اریز ،دراد یا هژیو تیمها اه یرادرهش یدمآرد و يلام عبانم نیمأت ،یرهش تیریدم
 ببس اهنت هن يفاک دمآرد نادقف رگید یوس زا و دراد نادنورهش هب تامدخ ی هئارا رد یا هدمع ریثأت ،اه یرادرهش
 لكشم اب ار یرهش یاه همانرب و اه حرط يمامت یارجا ًااساسا هكلب ،دوش يم رهش رد یرورض تامدخ داجیا مدع
 و يلبق یاه شور يیاراک شیازفا زج يهار ،يلام عبانم نیمأت نیب نیا رد .((Ziari et al, 2013:109 دیامن يم هجاوم

 .((Abedin Dorkosh, 2003:7 تشاذگ دهاوخن اه یرادرهش یور شیپ ،یدمآرد رادیاپ عبانم یوجو تسج
 ،ناسانشراک رظن قبط هک دوش يم رادوخرب نادنچ ود تیمها زا ينامز یرهش رادیاپ و يفاک یاهدمآرد هب يبای تسد
 يیاسانش ،ور نیا زا .دنز مقر یرادیاپ رظن هطقن زا ار نآ يتآ ی هعسوت ی هوحن دناوت يم یرهش یدمآرد راتخاس
 يشقن یراذگ تسایس زین و یرهش ی هعسوت یاه همانرب نیودت رد ،یرادیاپان ای و یرادیاپ ظاحل هب یدمآرد راتخاس
 ،یدمآرد عبانم يماکان رب هوالع هزورما ،دعب هب ۳990 لاس زا اه یرادرهش يلام يیافکدوخ زا سپ .دنک يم افیا یروحم
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 زا اه یرادرهش یاهدمآرد هک ينعم نیدب .دنتسه هجاوم یدمآرد و يلام عبانم یرادیاپ مان هب یا هلأسم اب اه نآ
 هب و هتشاد یرهش يگدنز فلتخم یاه شخب رب یدایز ِءوس تارثا تدمزارد رد هک دنوش يم مهارف يیاه شخب
 هجوت اب .((Zangane Shahraki and Hosseini, 2015:108 تسا هتسباو یرهش داصتقا دیدج یاهتیلاعف و تایلمع
 .دشاب يم ناهفصا یرادرهش یدمآرد راتخاس یرادیاپ رب رثؤم لماوع يسررب قیقحت نیا زا فده ،عوضوم تیمها هب
 یرباربان ،دمآراکان تیریدم لیبق زا يتالكشم اب هعسوت لاح رد یاهرهش نالک زا یرایسب دننام مه ناهفصا رهش نالک
 یاراد رهش نالک نیا قطانم رد اهیرادرهش .تسا ور هبور نآ ِءزج و هدوسرف یاه تفاب ،يمسرریغ ناكسا ،يیاضف

 یرادیاپ نآ عبت هب و رهش نالک نیا رد یرادرهش یاهدمآرد يسررب موزل هک دنشابيم الاب تیعمج و هدیچیپ راتخاس
 :دشاب يم ریز يساسا لاؤس هب يیوگخساپ يپ رد قیقحت نیا .دوشيم راكشآ شیپ زا شیب رادیاپ اهدمآرد نیا
  ؟دنمادک ناهفصا رهش نالک یاه یرادرهش یدمآرد راتخاس یرادیاپ رب رثؤم لماوع نیرتمهم

  ددرگ يم هراشا اه نآ نیرتمهم هب همادا رد هک هدیدرگ ماجنا یددعتم یاه شهوژپ هعلاطم دروم عوضوم یاتسار رد
(Vantakathalam, 2013)، یرادرهش یاهدمآرد ی هعسوت رد يلحم یرهش یاهنامزاس شقن يسررب هب يقیقحت رد 

 هک دنراد اهیرادرهش یاهدمآرد رد یرثؤم شقن اه نامزاس هک دهديم ناشن شهوژپ نیا جیاتن .تسا هتخادرپ دنه رد
 هدش يفرعم یرادرهش یاهدمآرد ی هعسوت یارب يفلتخم یاهشور قیقحت نیا رد .دوشيم یرهش ی هعسوت بجوم
-نیب یاهکناب ضوعالب یاه ماو ،زبس یاه تایلام ،يلحم ضراوع و اه تایلام عاونا :زا دنترابع اه شور نیا هک تسا
 قیقحت رد ،(Ziari et al, 2013) یراذگهیامرس یارب نامزمه روط هب يتلود و يصوصخ شخب تکراشم بلج و يللملا

 .دناهتخادرپ داباهم رهش یرادرهش دمآرد یرادیاپ دوبهب یارب يیاهراكهار ی هئارا و يلام عبانم تخانش و هعلاطم هب دوخ
 ی هشیر هک دشاب يم هجاوم يتالكشم اب اههبنج زا یرایسب رد داباهم یرادرهش هک تسا نآ زا يکاح قیقحت نیا جیاتن
 رد ،(Karagela and Karagelb, 2015) ددرگ يم زاب رادیاپ يیازدمآرد یاهدربهار و مسیناكم دوجو مدع هب نآ
 حیرشت هب ادتبا قیقحت نیا رد .دناهتخادرپ هیکرت یاه یرادرهش رد 199 نوناق لیلحت و هیزجت و يسررب هب يشهوژپ
 ،دراد هراشا اهدمآرد نیا ذوفن ی هزوح و اهیرادرهش یاهدمآرد يیایفارغج يسررب موهفم هب هک 199 نوناق
 جراخ و دنتسه رهش و یرادرهش ينوناق ی هزوح رد يیازدمآرد هب فظؤم اهیرادرهش نوناق نیا رد .دنا هتخادرپ

 نیا دهديم ناشن ،تسا هتفرگ ماجنا هیکرت رهش دنچ رد هک قیقحت نیا جیاتن .دنشاب هتشاد يیازدمآرد دنناوتيمن هزوح
 رد تامدخ هب يسرتسد رد یرباربان نآ عبت هب و اهدمآرد رد یرباربان ثعاب لماع نیا و تسا هدشن تیاعر نوناق
 جیاتن نینچمه .تسا هدرک ور هبور لكشم اب ار یرهش فلتخم قطانم ی هعسوت هک هدیدرگ اهرهش فلتخم يحاون
 هب قطانم ریاس زا لصاح دمآرد شیازفا يفرط زا .دناهتشاد زین بسانم ی هعسوت الاب دمآرد اب قطانم دهديم ناشن

 يیازدمآرد یاه شور يسررب هب يشهوژپ رد ،(Tarfie and Fatehi, 2015) تسا هدوب يیاتسور یاههزوح صوصخ
 هراشا يساسا ی هتكن نیا هب اه نآ شهوژپ جیاتن .دنا هتخادرپ یرهش رادیاپ ی هعسوت روظنم هب اه یرادرهش یارب رادیاپ
 دشاب يم اه یرادرهش یارب رادیاپ يیازدمآرد یاه هار نیرتمهم زا رهش یاه هنیزه رد نادنورهش تکراشم هک دیامن يم
 رهش ی هرادا رد مدرم شقن فیرعتزاب و اه یرادرهش تلزنم و هاگیاج رب دیکأت اب و یرهش رادیاپ ی هعسوت رتسب رد هک
 نیمأت و یدمآرد ماظن یزاسرادیاپ یوگلا ی هئارا هب دوخ ی هعلاطم رد زین ،((Mozaffari et al, 2016 ددرگ يم رسیم
 داهنشیپ نارهت یرادرهش دمآرد نتخاس رادیاپ روظنم هب ار وگلا ود قیقحت نیا .دنا هتخادرپ نارهت یرادرهش يلام عبانم
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 ود رد ملاسان و رادیاپان یدمآرد عبانم يجیردت فذح و شهاک ،لرتنک و دوبهب ،تیریدم کی ی هرامش یوگلا .دیامن يم
 شیازفا ود هرامش یوگلا .دش دهاوخ تدمدنلب و تدم نایم ی هزاب ود رد یدمآرد ماظن یزاسرادیاپ بجوم روحم
 دراد دیکأت يلوپ و يلام یاهرازاب هب اهیرادرهش دورو تهج دیدج یاه شور ی هئارا رب زین رادیاپ یدمآرد عبانم شقن

(Bartkowiak and Koszel, 2017)، رد .دناهتخادرپ ناتسهل رد یرادرهش یاهدمآرد یرادیاپ يسررب هب يشهوژپ رد 
 لیلحت و هیزجت دروم یرادرهش یدمآرد ماظن یرادیاپ و هدش هتخادرپ اه یرادرهش یاهدمآرد يسررب هب شهوژپ نیا
 ریثأت تحت زاسو تخاس زا لصاح اه یرادرهش ی هدمع یاهدمآرد هک دهد يم ناشن قیقحت نیا جیاتن .تسا هتفرگ رارق
 ،اه یرادرهش دمآرد یرادیاپ هب يبایتسد یاهراكهار هلمج زا .دشابيم هریغ و يعامتجا ،یداصتقا ،يسایس طیارش
 هجوت اب یزاسون ضراوع خرن نییعت ،رهش یاروش و یرادرهش شقن دركیور اب یرهش نارمع و یزاسون نوناق حالصا
 رد رهش یاروش و یرادرهش روضح نتخانش تیمسر هب ،رهش یاروش رظن اب و رهش ره يعامتجا و یداصتقا تیعقوم هب
 هزیناكم ،یزاسرهش ماع و صاخ نیناوق ساسا رب طبترم یاه همان نییآ حالصا ،یرهش یاه نیمز یاهب نییعت و يبایزرا

 كالما تاعالطا ندرک زور هب و یزیمم یارب يیایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا و كالما تاعالطا کناب ندش
  .دشاب يم
 يیاهراكهار ی هئارا اب و تسا هدش هتخادرپ اه یرادرهش دمآرد بسک ينونک یاه شور هب هدش ماجنا تاعلاطم رد
 اب رضاح شهوژپ هک تسا نیا رد نیشیپ یاه شهوژپ اب شهوژپ نیا توافت .دنا هتشاد اهدمآرد نیا یاقترا رد يعس
 ،يعامتجا فلتخم داعبا رد یرادرهش یدمآرد راتخاس یزاسرادیاپ رب راذگریثأت یاهرتماراپ هب دوخ شور رییغت
 .ددرگ يم زین یرهش ی هعسوت بجوم دمآرد یرادیاپ رب هوالع هک تسا هتخادرپ یدبلاک و يطیحم تسیز ،یداصتقا
 و اه هداد یروآ عمج روظنم هب هک تسا يلیلحت – يفیصوت تیهام اب یدربراک رضاح شهوژپ رد قیقحت شور
 یرادرهش هب هعجارم اب ادتبا روظنم نیدب .تسا هدیدرگ هدافتسا (يشیامیپ) ينادیم – یدانسا شور زا تاعالطا
 سپس ،دیدرگ يبایزرا اه نآ یرادیاپان و یرادیاپ و یروآ عمج اهدمآرد دروم رد دوجوم تاعالطا و اه هداد ناهفصا
 یزاسرادیاپ یاهدركیور نیرتمهم يموب و يناهج تایبرجت و فلتخم یاهشهوژپ هب هعجارم و یدانسا تروصب
 زا ناهفصا یرادرهش یدمآرد راتخاس یرادیاپ رد رثؤم یاهدركیور شجنس روظنم هب و جارختسا اه یرادرهش دمآرد
 اب رفن 11۳ روظنم نیدب هک تسا هدمآ لمع هب یرگشسرپ ناگبخن و یرهش لئاسم ناسانشراک ،نالوئسم ،ناریدم
 زا زین تاعالطا لیلحت و هیزجت یارب .دنا هدش باختنا هنومن مجح ناونع هب يفرب هلولگ یریگهنومن شور زا هدافتسا
 روظنم هب قیقحت نیا رد نینچمه .تسا هدش هدافتسا Amos رازفا مرن طیحم رد یراتخاس تالداعم لیلحت شور
 اب اتسار نیا رد .تسا هدش هدافتسا همانشسرپ رابتعا شیازفا یارب اوتحم رابتعا شور زا ادتبا زین ينورد رابتعا شجنس
 و دیتاسا زا يهاوخرظن و هعلاطم دروم عوضوم هب طوبرم یاه شهوژپ رد هدش نومزآ یاه سایقم زا هدافتسا
 و يتامدقم یهلحرم ود يط هدش نیودت ی همانشسرپ سپس .دش هتشادرب لوا ماگ هنیمز نیا رد صصختم ناسانشراک
 ،مزال یرامآ تابساحم ماجنا و يتامدقم یهمانشسرپ 19 زا هدمآ تسد هب یاه خساپ يسررب اب و دیدرگ لیمكت يیاهن
 تبسانم حطس شجنس و همانشسرپ تالاؤس تحص نازیم يسررب و لیلحت تهج .دیدرگ نیودت يیاهن یهمانشسرپ
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 هبساحم تالاؤس يمامت یافلآ بیارض 0نانیمطا تیلباق لیلحت شور زا هدافتسا اب ،رضاح شهوژپ رد لیلحت رازبا
 و 9/1 زا رت گرزب همانشسرپ تالاؤس يمامت ۳یافلآ بیارض هتفرگ تروص تابساحم ساسا رب .تسا هدیدرگ
 .دشابيم ۳90/1 افلآ لک بیرض نینچمه

 اه نآ یدنبدک و یرادرهش یدمآرد راتخاس یرادیاپ رب رثؤم یاهریغتم :1 لودج
 یرادیاپ یاه صخاش اه نآ یدنبدک و اه هیوگ

 یرادرهش دمآرد

(SRSM) 

 و نادنورهش نیب نیطبار ناونع هب يلحم یاروش تیوقت ،So1 یرادرهش ضراوع لوصو و صیخشت ماظن نانکراک هیجوت تهج يشزومآ یاه سالک و همانرب
 قیرط زا یرادرهش ضراوع عقوم هب تخادرپ شزومآ ،So3 فلتخم یاه تبسانم رد هژیو تافیفخت لامعا ،So2 داهن مدرم یاه نامزاس سیسأت و اه یرادرهش
 ضراوع یاه حرط یارجا رد یراذگ هیامرس تکراشم شرتسگ یارب ،روما لیهست و یراذگ هیامرس تینما و نانیمطا داجیا ،So4 يتاغیلبت یاهرزیت ،همانزور ،هناسر

So5.  

 (So) يعامتجا

 ماجنا ،Ec2 یرادرهش یاه هنیزه و یدمآرد یدنبدک ماظن حالصا و یزاس ناسمه ،Ec1 يلاوتم یاه لاس رد تلود طسوت يلحم تایلام و ضراوع خرن حالصا
 يماهس و راداهب قاروا سروب هب یرادرهش دورو ،Ec3 يلام متسیس و یدنب هجدوب متسیس رد یرادرهش یاه تیلاعف یدنب هقبط و اه هنیزه و اهدمآرد یزیر همانرب

 ،Ec6 لغاشم و يبسک ی هنالاس ضراوع شیازفا و وردوخ ی هنایلاس ضراوع ،Ec5 تمیق نییعت و يبایزرا شور و ضراوع خرن تیبثت ،Ec4 یرادرهش ندش
 .Ec8 يلام نیمأت یارب یرادرهش يلوپ یاهرازاب عونت و يجراخ يلوپ و يلام یاهرازاب هب عوجر ،Ec7 نیمز شزرا رب تایلام یارجا و ذاختا

 (Ec) یداصتقا

 راشف تحت یرایبآ زا هدافتسا ،En2 تخوس فرصم رد يیوج هفرص و تخوس تیریدم ،En1 دنمشوه یا هنایار و یرادا یاهرازفا تخس و اهرازفا مرن زا هدافتسا
 ی هدافتسا تهج ید يس لا یاهروتینام و فرصم مک یاه پمال) فرصم مک يیانشور لیاسو زا هدافتسا ،En3 یرهش زبس یاهاضف یرایبآ تهج یا هرطق و
 تشاک و ظفح تهج يقیوشت یاه تسایس لامعا ،En5 یداب و یدیشروخ یاه یژرنا لثم هدنوش دیدجت و كاپ یژرنا زا هدافتسا ،En4 (یرادرهش رد نادنمراک
 .En7 دنامسپ تیریدم نیناوق یاتسار رد اه همیرج یدج یارجا ،En6 زبس یاضف

 (En) يطیحم تسیز

 ضراوع تفایرد ،Ph2 كالما یزیمم تاعالطا ندوب زورب ،Ph1 (...و زبس یاضف ،يمومع لقن و لمح) يصوصخ شخب هب تامدخ فلتخم یاه شخب یراذگاو
 .Ph4 یرهش یاهولبات يهدناماس ،Ph3 ضراوع ی هیلوا خرن نیگنس و هراب کی تفایرد یاجب رمتسم تروص هب زاسو تخاس

 (Ph) یدبلاک

Source: (Documentary studies of authers, 2019) 

  یرظن ینابم
 Karagela تسا يّللحم تیمکاح زا يعون رگنایب ًاالمع ناهج یاهروشک زا یرایسب رد یرظن ظاحل هب یرهش تیریدم

and Karagelb, 2015:178; Cohen, 2015:3)). يمامت یدصت اهیرادرهش ،يلحم تیریدم تیمکاح عون نیا رد 
 رب يكتم يتیریدم نینچ (.(Irandoost and Amini, 2012:216 دنراد هدهع رب ار یرهش تیریدم اب طبترم یاه هزوح
 ار رهش حطس رد دوخ یاه تیلاعف یاه هنیزه تسا فظؤم مه تلود هّلتبلا .تسا يّللحم لقتسم و رادیاپ یاهدمآرد
 .دنک نیمأت ار دادرارق يّللم تیمکاح داهن ناونع هب نآ تیلوئسم ی هریاد رد هک یروما یاه هنیزه نینچمه و ،دزادرپب

یدمآرد عبانم رگید و یزکرم تلود زا يلاقتنا هوجو ،يّللحم یاهتایلام قیرط زا ار زاین نیا زا يشخب اه یرادرهش
 ششوپ ار اه یرادرهش ينارمع و یراذگ هیامرس یاهزاین مامت دناوتيمن یدمآرد عبانم نیا اما .دننک يم هدروآرب ناش
 هب يصوصخ شخب اب تکراشم و يلام یاهرازاب هب اهیرادرهش ندروآ یور ور نیا زا .((Slack, 2016:27 دنهد
 زا مدرم تاراظتنا حطس یاقترا يفرط زا .((Tassonyi, 2007:183 دسر يم رظن هب یرورض يلام عبانم زیهجت روظنم
 یرهش تیعمج شیازفا زا يشان تالكشم دیدشت و يلحم و یرهش یاه تلود تیلاعف ی هنماد شرتسگ ،اه یرادرهش
 و يعامتجا تالضعم و يكیفارت تالضعم ،نكسم دوبمک ،يطیحم تسیز یاه يگدولآ ،ينیشن هیشاح ،یراكیب لثم
 رد نیاربانب .(Bartkowiak and Koszel, 2017:3) دنک يم رتشیب ار اه یرادرهش يلام عبانم شرتسگ هب زاین ،یداصتقا
 وس کی زا اریز ،دراد ىا هژیو تیمها اه یرادرهش ىدمآرد و ىلام عبانم نیمأت ،ىرهش تیریدم فلتخم ىاه شخب نایم

                                                   
1 - Reputation of places 
2 - Deep Interview 
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 اهنت هن ىفاک دمآرد نادقف رگید ىوس زا و دراد نادنورهش هب تامدخ ی هئارا رد ىا هدمع ریثأت اه یرادرهش دمآرد بسک
 لكشم اب ار ىرهش ىاه همانرب و اه حرط ىمامت ىارجا ًااساسا هكلب دوش ىم رهش رد ىرورض تامدخ داجیا مدع ببس
 دصرد 53 زا شیب مینادب هک دوش يم نشور ينامز عوضوم تیمها .((Jamshidzadeh, 2010:2 تخاس دهاوخ هجاوم
 ضوعالب یاه کمک هب يگتسباو و دوش يم نیمأت اهرهش نورد يلحم یاهدمآرد لحم زا اه یرادرهش يلام عبانم زا
 اه یرادرهش دیدج نوناق رد نآ لابند هب و 91۳0 لاس رد هیدلب سیسأت یادتبا زا هچرگا .تسا دصرد 5 زا رتمک يتلود
 ماظن و هدوبن دایز نادنچ ،لصاح دمآرد اما تسا هدش عضو یرهش یاههنیزه نیمأت ی هنیمز رد ينیناوق 3190 لاس رد
 ناکرا رد ينوگرگد نینچمه و يمالسا بالقنا یزوریپ اب .تسا هدوب يكتم رایسب يتلود یاه کمک هب یرهش
 لالقتسا یوس هب تکرح ،اه یرادرهش هب تبسن دوخ يلام یاه تسایس رد تلود ،روشک یزیر همانرب و یریگ میمصت
 هب اه یرادرهش ،دش بجوم رما نیا .داد شهاک اه یرادرهش هب ار دوخ یاه کمک و درک زاغآ ار اه نآ يیافکدوخ و يلام
 هكنیا اب دهد يم ناشن روشک یاه یرادرهش دمآرد عبانم ی هزوح رد اه تیعقاو .دتفیب دوخ یارب رادیاپ دمآرد نیمأت ركف
 هجدوب ،دشر زا عطاقم زا يخرب رد و تسا هتشاد يشیازفا یدنور هتشذگ یاه لاس يط رد اه یرادرهش دمآرد عبانم
 اه یرادرهش یدمآرد یاهراتخاس یزاسرادیاپ رب رثؤم لماوع يسررب ور نیا زا .تسا هدوب رتشیب زین تلود يمومع
 .دزاس نومنهر یرهش ی هعسوت نینچمه و رادیاپ یاهدمآرد هب ندیسر رد ار اه یرادرهش دناوت يم

 
  قیقحت یموهفم لدم :1 رادومن

Source: Authers, 2019 

 هعلاطم دروم ی هدودحم
 روانهپ ناتسا نیمشش ناهفصا ناتسا .دشاب يم ناهفصا رهش ناتسا نیا زکرم .تسا ناریا بلق رد يناتسا ناهفصا ناتسا

 هقیقد 94 و هجرد 19 نیب عبرمرتمولیک 910910 دودح يتحاسم اب ناتسا نیا .تسا ناریا تیعمجرپ ناتسا نیموس و
 فصن يقرش لوط هقیقد 09و هجرد 55 ات هقیقد 99 و هجرد 34 و اوتسا طخ يلامش ضرع هقیقد 0۳ و هجرد 49 ات
 ،يبونج ناسارخ و دزی یاه ناتسا هب قرش زا ناهفصا ناتسا .(Heidari Pour, 2019) تسا  هدش عقاو ،چیونیرگ راهنلا
 هب بونج زا ،یرایتخب و لاحمراهچ و ناتسرل یاه ناتسا هب برغ زا ،یزکرم و مق ،نانمس یاه ناتسا هب لامش زا
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 و ينامتخاس حلاصم ،دالوف ،نهآ دیلوت بطق ناهفصا .تسا دودحم سراف و دمحاریوب و هیولیگهک یاه ناتسا
 .(Pahlavanzadeh et al., 2019) تسا ناریا رد يتسد عیانص نینچمه و يمیشورتپ

 
 ناهفصا رهش تیعقوم :1 هشقن

Source: (https://content.sciendo.com) 

 هقیقد 19 و هجرد ۳9 يیایفارغج ضرع و يقرش ی هیناث 14 و هقیقد 39 و هجرد 05 يیایفارغج لوط اب ناهفصا رهش
 تسا ناهفصا ناتسا زکرم ،ناهفصا يخیرات رهش .((Shafaghi, 2002:16 دراد رارق ناریا زکرم رد يلامش ی هیناث 19 و
 رد و تسا رتمولیک 5۳4 نارهت ات ناهفصا ی هلصاف .دشاب يم روشک حطس رد تیعمج رظن زا موس ماقم یاراد نونکا و
 لامش یاه هار يقالت ریسم رد و روشک مهم یاهرهش زا يكی ناهفصا .((Alihosseini, 2010:37 دراد رارق نآ بونج
 یرامشرس نیرخآ ساسا رب رهش نیا تیعمج .((Movahhed, 2002:151 تسا عقاو ناریا تالف زکرم رد يبونج و
 هنماد رد یا هقطنم رد رهش نیا .دنا هتفای ناكسا یرهش ی هقطنم 50 رد هک هدوب رفن 19۳0930 نكسم و سوفن يمومع
 قالتاب هب و دریگ يم همشچرس ناریا سرگاز یاه هوک زا هک هتفرگ رارق دور هدنیاز رانک رد و سرگاز یاه هوک
 تالف دور نیرتگرزب دور هدنیاز .دوش يم بوسحم ناریا یداصتقا و يگنهرف ،یرگشدرگ زکارم زا و دزیر يم ينوخواگ
 ناهفصا نایم زا و هتفرگ همشچرس یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا رد عقاو ناریا سرگاز یاه هوک زا ناریا یزکرم
 لباق يعیبط قطانم رگید زا .دشاب يم دور هدنیاز هیشاح یاوه و بآ شوخ قطانم زا ناوژان لگنج نینچمه .درذگ يم
 اب تسا يلم كراپ کی ،يضاق هالک هقطنم .دومن هراشا هفص هوک و يضاق هالک هوک هب ناوت يم ناهفصا راذگ و تشگ
 & Namazi) تسا باقع و وهآ ،زب ،نزاپ ،لک دننام یدایز ناروناج تسیز لحم هک يضاق هالک يلم كراپ مان

Hosseini, 2018). 
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 رثکادح .دراد يطسوتم تبسن هب فرب و ناراب شراب رادقم و تسا کشخ و لدتعم يلک روط هب ناهفصا یاوه و بآ
 رثکادح ات ناتسمز دو .دزاس يم ار کشخ و مرگ يیاهناتسبات هک تسا دارگ يتناس هجرد 39 ناتسبات رد ترارح هجرد
 دروم هتسویپ .دراد رارق ناریا تالف بلق رد هک بسانم رایسب يیایفارغج عقوم لیلد هب رهش نیا .دسر يم هجرد-10
 قرش رد و دراد عافترا رتم 1150 دودح اهایرد يمومع حطس زا ناهفصا .تسا هدوب يتكلمم ناریدم و نیطالس هجوت

 -يقرش و يبونج -يلامش هارراهچ رد رهش نیا .(Heydipour et al., 2018) تسا هدش عقاو سرگاز لابج هلسلس
 ی هقطنم .تسا هدوب فلتخم یاه گنهرف و ماوقا دروخرب و دمآ و تفر لحم خیرات يط رد و دراد رارق روشک يبرغ
 سرگاز تاعافترا هب نآ يبونج و يبرغ تمسق و ددرگ يم دودحم ریوک هب يقرش و يلامش تمسق رد ناهفصا گرزب
 مهس دصرد 49 رادقم نیا زا هک دشاب يم راتكه ۳0155 ناهفصا رهش ی هدودحم و میرح لک تحاسم .دوش يم يهتنم

 .(Khodadadi et al, 2017) تسا هدوب رهش ينوناق ی هدودحم مهس دصرد 49 و میرح
 نیا ًاالومعم .تسا هدش میسقت هقطنم50 هب هقطنم 40 زا رهش ،۳390 لاس زا ناهفصا یرادرهش یدنب هقطنم قبط
 هاگ ،يتیعمج یاهزاین و طیارش رییغت هب هتسب و دریگ يم تروص ...و يتیعمج ،يسایس لئاسم هب هجوت اب اه یدنب هقطنم
 رد .دنوش يم میسقت یرتكچوک قطانم هب ،رت تیعمجرپ و رتگرزب قطانم ،هتفرگ رارق رظن دیدجت دروم اه یدنب هقطنم
 .تسا هدومن میسقت يبونج و يلامش ی همین ود هب ار رهش دور ی هدنیاز ی هناخدور ،ناهفصا یرهش قطانم یدنب میسقت
  .دنا هدش عقاو رهش يلامش ی همین رد رگید ی هقطنم هدزاود .دشاب يم 90 و 9 ،5 ی هقطنم هس لماش يبونج ی همین

 
 ناهفصا رهش ییایفارغج تیعقوم :2 هشقن

Source: Authers, 2019 

،0 رب غلاب یدیشروخ 5190 لاس رد ناهفصا تیعمج 915 ،  هب یدیشروخ 1390 لاس رد مقر نیا هک هدوب رفن 319
0، 950 ، ، هب یدیشروخ 5390 لاس رد و رفن 9۳0 093 ،  زکارم نیرت مهم زا زابرید زا ناهفصا .تسا هدیسر رفن 0 19۳

  .تسا هتفر يم رامش هب ناریا تالف رد ينیشنرهش
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 قطانم ینوناق میرح و یبیرقت تحاسم و تیعمج :2 لودج

 تیعمج (راتكه) ينوناق میرح و هدودحم يبیرقت تحاسم (راتكه) ينوناق هدودحم تحاسم قطانم
 450 ،00 111 0۳1 0 هقطنم
 504 ،15 110 ،۳ 410 ،0 ۳ هقطنم
 339 ،900 110 ،0 440 ،0 9 هقطنم
 009 ،4۳0 115 ،0 090 ،0 4 هقطنم
 93۳ ،050 111 ،9 10۳ ،0 5 هقطنم
 015 ،۳00 119 ،9 000 ،0 9 هقطنم
 910 ،040 151 ،۳ 159 ،0 0 هقطنم
 114 ،40۳ 151 ،۳ 151 ،۳ 1 هقطنم
 149 ،۳0 153 ،0 991 ،۳ 3 هقطنم
 ۳0۳ ،130 110 ،۳ 19۳ ،۳ 10 هقطنم
 ۳10 ،15 110 ،0 010 ،0 00 هقطنم
 003 ،310 11۳ ،1 9۳4 ،5 ۳0 هقطنم
 591 ،900 154 ،9 5۳1 ،0 90 هقطنم
40 113 ،0 911 ،0 40 هقطنم 5، 5۳9 

 310 ،539 ،0 110 ،04 ۳90 ،9۳ لک عمج
Source: https://www.isfahan.ir 

 رثکادح .دراد يطسوتم تبسن هب فرب و ناراب شراب رادقم و تسا کشخ و لدتعم يلک روط هب ناهفصا یاوه و بآ
 رثکادح ات ناتسمز دو .دزاس يم ار کشخ و مرگ يیاهناتسبات هک تسا دارگ يتناس هجرد 39 ناتسبات رد ترارح هجرد
 .دسر يم هجرد-10
 قیقحت یاه هتفای و ثحب

 ناهفصا یرادرهش یدمآرد راتخاس یرادیاپان و یرادیاپ یسررب
 رب یرادرهش یدمآرد یاهدک يسررب هب ناهفصا یرادرهش یدمآرد راتخاس یرادیاپان و یرادیاپ شجنس روظنم هب
 .تسا هدش هتخادرپ 0390 ات 5190 لاس زا اهدمآرد يسررب نینچمه و 0390 لاس رد ههام 3 دركلمع ساسا
 رب اهدمآرد نیا بذج رد ههام 3 دركلمع نینچمه و ناهفصا یرادرهش رد اهدمآرد عاونا هب ۳ هرامش لودج رد
 .تسا هدش هراشا 0390 لاس رامآ ساسا

 73311 لاس رد ناهفصا یرادرهش یاهدمآرد عاونا .3 لودج
 دصرد هب بذج ههام 3 دركلمع 0390 لاس بوصم دمآرد حرش دک
 99 130/193/0۳0/۳ 111/111/311/5 يمومع ضراوع زا يشان یاهدمآرد 1110
 4 340/199/۳۳ 111/111/515 يصاصتخا ضراوع زا يشان یاهدمآرد 111۳
 19 555/509/04 111/113/19 یرادرهش يعافتنا تاسسؤم یاهدمآرد و تامدخ ِءاهب 1119
 4۳ ۳31/319/900 111/110/404 یرادرهش لاوما و هوجو زا لصاح یاهدمآرد 1114
 0499 514/۳03/300/9 111/111/53 يتلود یاه نامزاس و تلود يئاطعا یاه کمک 1115
 05 110/104 111/111 اه يیاراد و ایاده و تاناعا 1119
 9 ۳53/1۳3/11۳ 111/11۳/594/9 (لاوما شورف و ماو) رابتعا نیمات عبانم ریاس 1110

Source: Deputy of Planning and Budget of Isfahan Municipality, 2019 

 تاسسؤم ریاس طسوت يلوصو قیرط زا اهدمآرد نیا هک تفگ ناوت يم يمومع ضراوع زا يشان یاهدمآرد دروم رد
 رب ضراوع) يضارا و اه نامتخاس رب ضراوع ،(امیپاوه طیلب ضراوع ،همانرذگ ضراوع ،يمسر دانسا ضراوع دننام)
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 و لقن و لمح و تاطابترا رب ضراوع ،(انبریز ضراوع دصرد هد ،مکارت دازام رب ضراوع ،ينامتخاس یاه هناورپ
 تخاونكی فلتخم یاه لاس لوط رد اهدمآرد نیا .دیآ يم تسدب يتامدخ و شورف و بسک ی هناورپ رب ضراوع
 هجاوم لكشم اب ار یرادرهش یدمآرد راتخاس اه نآ یرادیاپان هب هجوت اب اهدمآرد نیا یارب هبوصم داجیا و نتسین
 .تسا هدیدرگ بذج نآ زا دصرد 99 طقف 0390 لاس زا هام 3 لوط رد هچنانچ .دزاس يم
 ضراوع دننام تاسسؤم ریاس و یرادرهش طسوت اه يلوصو عاونا هب زین يصاصتخا ضراوع زا يشان یاهدمآرد
 یدمآرد رادیاپ عبانم زا دمآرد نیا .دراد هراشا تخوس ی هدوزفا شزرا ضراوع و یراوس یاهوردوخ ،یزاسون

 یرادرهش یدمآرد راتخاس ،ضراوع نیا تفایرد رد تیقفوم مدع هب هجوت اب يلو ددرگ يم بوسحم یرادرهش
 هدوب دصرد 4 طقف 0390 لاس لوا هام 3 لوط رد دمآرد نیا بذج هچنانچ .تسا هداد قوس یرادیاپان هب ار ناهفصا
  .تسا
 ناهفصا یرادرهش رادیاپ یاهدمآرد وزج یرادرهش يعافتنا تاسسؤم یاهدمآرد و تامدخ ِءاهب زا لصاح یاهدمآرد
 تاسیسأت زا لصاح دمآرد و یرادرهش تامدخ ِءاهب زا يشان دمآرد شخب ود رد اهدمآرد نیا .ددرگ يم بوسحم
 .تسا هدوب دصرد 19 بذج 0390 لاس لوا ی ههام 3 لوط رد اه نآ دركلمع هک دنشاب يم یرادرهش
 هک ددرگ يم بوسحم ناهفصا یرادرهش رادیاپ یاهدمآرد زا زین یرادرهش لاوما و هوجو زا لصاح یاهدمآرد
 4۳ طقف 0390 لاس لوا هام 3 لوط رد دمآرد نیا بذج هچنانچ .دشاب يم رادیاپان اهدمآرد نیا لوصو هنافسأتم
 ی هراجالا لام ،یرادرهش یاه هدرپس و يصوصخ شخب رد یراذگ هیامرس زا لصاح اهدمآرد نیا .تسا هدوب دصرد
 .دشاب يم هیلقن لیاسو و تالآ نیشام ی هیارک زا لصاح دمآرد نینچمه و تاسیسأت و اه نامتخاس
 نیا اب .ددرگ يم بوسحم ناهفصا یرادرهش رادیاپان یاهدمآرد وزج يتلود یاه نامزاس و تلود يئاطعا یاه کمک
 نیا .تسا هدوب یدصرد 0499 بذج زا يکاح 0390 لاس لوا ی ههام 3 لوط رد دمآرد عون نیا دركلمع دوجو
 يگدننار تافلخت مئارج تباب روشک لک ی هجدوب زا يتفایرد رابتعا ،تلود ينارمع ضوعالب کمک زا يشان اهدمآرد
 .تسا هدوب اه هنارای ندرک دنمفده تباب يتفایرد رابتعا و
 بذج هب هجوت اب زین يصوصخ یاه نامزاس و صاخشا يیادها یاه کمک و تاناعا دننام اه يیاراد و ایاده و تاناعا

 .ددرگ يم بوسحم ناهفصا یرادرهش رادیاپان یاهدمآرد وزج ،0390 لاس لوا ی ههام 3 لوط رد یدصرد 05
 لوط رد یدصرد 05 بذج اب زین طاقسا و لوقنم لاوما شورف نینچمه و لوقنمریغ لاوما شورف ،يتفایرد یاهماو
390 لاس لوا ی ههام 3  .ددرگ يم بوسحم ناهفصا یرادرهش رادیاپان یاهدمآرد وزج ،0
 ناهفصا یرادرهش یدمآرد راتخاس هک تسا جاتنتسا لباق یرامآ یاه هداد لیلحت و هیزجت زا لصاح جیاتن هب هجوت اب
 لوصو لباق یرادرهش فرط زا يتخس هب زین دندرگ يم بوسحم یاهدمآرد وزج هک یدراوم و تسا هدوب رادیاپان
 فالتخا هک تسا نآ زا يکاح زین 0390 لاس ات 5190 لاس زا ناهفصا یرادرهش دمآرد يسررب نینچمه .دنتسه
 .دراد دوجو هجدوب نینچمه و یدمآرد رظن زا فلتخم یاه لاس رد یرادانعم
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 51311-7331 یاه لاس لوط رد ناهفصا یرادرهش یاهدمآرد نازیم .4 لودج
 مهس یراج دمآرد لاس

 یراج
 مهس ينارمع

 ينارمع
 هنایلاس دشر
 هجدوب

5190 111/110/130/۳ 111/134/439 9/09 % 111/109/915/0 4/19 % - 
9190 111/103/014/۳ 111/100/491 9/99 % 111/11۳/959/0 4/99 % ۳/90 % 
0190 111/551/990/9 111/5۳1/103 ۳/09 % 111/191/150/۳ 1/19 % 0/9۳ % 
1190 111/111/113/9 111/591/300/0 9/19 % 111/590/1۳0/۳ 0/39 % 9/4۳ % 
3190 111/111/110/4 111/100/41۳/0 1/99 % 111/۳1۳/500/۳ ۳/99 % 0/5 % 
1390 111/111/114/5 111/009/045/0 5/1۳ % 111/3۳9/151/9 5/00 % 0/09 % 
0390 111/111/910/5 111/0۳9/100/0 0/19 % 111/909/011/4 9/39 % 0/0 % 
۳390 111/115/1 ۳0/10 111/1۳۳/440/۳ 1/30 % 111/11۳/199/1 ۳/11 % 3/91 % 
9390 111/111/115/50 111/141/0۳4/9 0/۳۳ % 111/193/101/۳0 3/00 % 4/94 % 
4390 111/111/115/90 111/114/033/4 9/19 % 111/119/۳15/00 0/39 % 5/9 % 
5390 111/111/115/9۳ 111/111/939/9 0/4۳ % 111/111/410/1۳ 3/05 % 9/19 % 
9390 111/111/115/0۳ 111/113/400/0 0/1۳ % 111/1۳1/510/30 3/00 % 1/9 % 
0390 111/111/111/19 111/۳00/994/3 9/09 % 111/1۳۳/995/1۳ 4/19 % 0/3 % 
1390 111/111/111/04 111/19۳/93۳/۳0 1/19 % 111/100/910/1۳ 1/10 % 0/99 % 

Source: Deputy of Planning and Budget of Isfahan Municipality, 2019 

 ناهفصا یرادرهش یدمآرد راتخاس یرادیاپ رب رثؤم لماوع یبایزرا
 ساسا رب یرادرهش رادیاپ یدمآرد راتخاس هب يبایتسد رد اهدركیور نیرتمهم يیاسانش یارب تمسق نیا رد
 ناگبخن نینچمه و ناریدم ،نالوئسم زا ناهفصا رهش نالک و یرادرهش رد دوجوم تاناكما نینچمه و اهدرادناتسا

 لیلحت و هیزجت دروم یراتخاس تالداعم لدم ساسا رب هدمآ تسدب یاههداد و تسا هدمآ لمعهب یرگشسرپ یرهش
 .تسا هتفرگ رارق
 هزادنا هچ ات (هدشهدهاشم یاهریغتم) یریگهزادنا یاهصخاش هكنیا ندرک صخشم یارب تاعالطا یروآعمج زا سپ
 ناهنپ یاهریغتم هب طوبرم یهدشهدهاشم یاهریغتم یهمه ادتبا دیاب ،دنتسه لوبق لباق ناهنپ یاهریغتم شجنس یارب
 رد AMOS رازفا مرن یریگراكب اب یریگهزادنا یاهوگلا یارب شزارب يلک یاهصخاش .دنوش نومزآ ،ازجم روط هب

 .تسا هدش نایب 4 لودج
 (یرادرهش دمآرد یرادیاپ) یریگهزادنا یاهوگلا یارب شزارب یلک یاهصخاش .5 لودج

 GFI IFI NFI CFI RMSEA ریغتم

 01/1 953/1 943/1 193/1 ۳43/1 يعامتجا یاه هفلؤم
 01/1 ۳03/1 353/1 ۳93/1 1۳3/1 یداصتقا یاه هفلؤم
 91/1 493/1 993/1 1۳3/1 053/1 يطیحم تسیز یاه هفلؤم
 ۳1/1 143/1 4۳3/1 053/1 ۳93/1 یدبلاک یاه هفلؤم

Source: research findings, 2019 

 صخاش نیا .تسا شزارب يیوكین صخاش ای GFI دور يم راک هب لدم يگدنزارب یارب هک ربتعم یاهصخاش زا يكی
 رتكیدزن کی ددع هب GFI هچره .تفرگ رظن رد هریغتمدنچ نویسرگر رد نییعت بیرض اب هباشم یهصخشم ناوتيم ار
 صخاش ای NFI ،يشیازفا شزارب صخاش ای IFI ،رگید صخاش هس نینچمه .دراد یرتهب شزارب اههداد یوگلا ،دشاب
 ،دنشاب رتكیدزن کی ددع هب هچ ره و دنراد رارق کی و رفص نیب يقیبطت شزارب صخاش ای CFI و هدش راجنه شزارب
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 زا رگید يكی زین RMSEA ای دروآرب یاطخ تاعبرم نیگنایم مود یهشیر صخاش .دوب دهاوخ رتشیب لدم يیاراک
 ریداقم هک يیاهوگلا شزارب .دراد رتمک ای 11/1 رادقم لوبق لباق یاهوگلا رد هک تسا لدم يگدنزارب یاهصخاش
 صخاش نیا رادقم ،دوشيم هدهاشم 4 هرامش لودج رد هک روط نامه .دنوشيم دروآرب فیعض ،دنراد 0/1 زا رتالاب
 اب ،تیاهن رد .تسا اههداد طسوت اهوگلا بوخ شزارب یهدنهدناشن هک تسا 11/1 زا رتمک یریگهزادنا یوگلا یارب
 و دنراد يبوخ شزارب (هدشهدهاشم یاهریغتم) یریگهزادنا یاهوگلا تفرگ هجیتن ناوتيم هدش دای بلاطم هب هجوت
 .دننک یریگهزادنا ار ناهنپ یاهریغتم دنناوتيم يبوخ هب راكشآ یاهریغتم هک تسانعم نیا هب
 يیایاپ و خابنورک یافلآ بیارض ،يلماع یاهراب بیارض) صخاش يیایاپ رایعم هس اب یریگ هزادنا یاهلدم شزارب
 راب داد ناشن جیاتن .دش يسررب اههیوگ يلماع راب ادتبا .دوشيم يسررب ارگاو يیاور و ارگمه يیاور ،(CR ای يبیکرت
 بیارض هب طوبرم جیاتن ریاس .تسا رایعم نیا ندوب بسانم یهدنهدناشن هک تسا 5/1 زا رتشیب اههیوگ یهمه يلماع
 .تسا هدش نایب 5 لودج رد ارگمه يیاور و يبیکرت يیایاپ ،خابنورک یافلآ

 (یرادرهش دمآرد یرادیاپ) یریگهزادنا یاهلدم شزارب :6 لودج
 AVE يبیکرت يیایاپ خابنورک یافلآ يلماع راب ریغتم

 So1 0۳1/1 540/1 491/1 919/1 (So) يعامتجا
So2 990/1 159/1 950/1 9۳0/1 
So3 941/1 ۳13/1 4۳1/1 ۳15/1 
So4 300/1 9۳1/1 041/1 000/1 
So5 949/1 939/1 103/1 990/1 

 Ec1 000/1 010/1 ۳51/1 440/1 (Ec) یداصتقا
Ec2 435/1 010/1 391/1 300/1 
Ec3 509/1 501/1 4۳1/1 ۳99/1 
Ec4 0۳1/1 ۳41/1 990/1 015/1 
Ec5 911/1 903/1 450/1 045/1 
Ec6 105/1 1۳1/1 910/1 ۳59/1 
Ec7 309/1 990/1 141/1 550/1 
Ec8 001/1 400/1 001/1 459/1 

 En1 013/1 040/1 903/1 415/1 (En) يطیحم تسیز
En2 409/1 9۳1/1 351/1 099/1 
En3 ۳11/1 303/1 490/1 349/1 
En4 950/1 4۳3/1 ۳41/1 935/1 
En5 049/1 951/1 311/1 115/1 
En6 145/1 991/1 940/1 4۳0/1 
En7 000/1 490/1 391/1 019/1 

 Ph1 919/1 990/1 141/1 190/1 (Ph) یدبلاک
Ph2 409/1 330/1 001/1 045/1 
Ph3 910/1 501/1 411/1 959/1 
Ph4 449/1 190/1 990/1 ۳99/1 

Source: research findings, 2019 

 یرادیاپ) قیقحت یراتخاس لدم AMOS رازفامرن رد یراتخاس تالداعم لیلحت لدم نینچمه و یرامآ جیاتن ساسا رب
 .دشابيم 9 لكش حرش هب (یرادرهش دمآرد



 962 ...یرادیاپ رب راذگریثأت یاه هفلؤم يبایزرا

 
 (یرادرهش دمآرد یرادیاپ) قیقحت یراتخاس لدم :2 رادومن

Source: research findings, 2019 

 یدمآرد راتخاس رد یرادیاپ هب يبایتسد یاهدركیور نیرتمهم بیترت هب یرامآ یهنومن زا هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب
 45/1 و 99/1 ،50/1 ،۳1/1 بیارض اب یدبلاک و يطیحم تسیز ،يعامتجا ،یداصتقا یاهدركیور ناهفصا یرادرهش
 راتخاس یرادیاپ رب یراذگریثأت نیرتشیب ،قوف یاهدركیور رد هعلاطم دروم یاهریغتم نیب رد نینچمه .دشاب يم
 یاه تیلاعف یدنب هقبط و اه هنیزه و اهدمآرد یزیر همانرب ماجنا یاهریغتم هب طوبرم ناهفصا یرادرهش یدمآرد
 يلوپ یاهرازاب عونت و يجراخ يلوپ و يلام یاهرازاب هب عوجر ؛يلام متسیس و یدنب هجدوب متسیس رد یرادرهش
 ضراوع لوصو و صیخشت ماظن نانکراک هیجوت تهج يشزومآ یاه سالک و همانرب ؛يلام نیمأت یارب یرادرهش
 و اهرازفا مرن زا هدافتسا و ؛يلاوتم یاه لاس رد تلود طسوت يلحم تایلام و ضراوع خرن حالصا ؛یرادرهش
 .دشاب يم 10/1 و ۳1/1 ،91/1 ،31/1 ،۳3/1 شزرا اب بیترت هب دنمشوه یا هنایار و یرادا یاهرازفا تخس
 41/1 و 593/1 ،1۳3/1 ،4۳3/1 بیترت هب یراتخاس لدم یارب RMSEA و GFI، NFI، CFI شزارب یاهصخاش
 دییأت و يسررب زا سپ .دراد يبوخ رایسب شزارب لدم و دنراد رارق لوبق لباق یهدودحم رد هک تسا هدمآ تسدب
 ساسا رب .دش هتفرگ راک هب P و ينارحب رادقم يئزج صخاش ود اههیضرف یرادانعم نومزآ یارب یریگهزادنا یاهوگلا

 .دوشيمن هدرمش مهم وگلا رد نیا زا رتمک رتماراپ رادقم ،دشاب 93/0 زا رتشیب دیاب رادقم 51/1 یرادانعم حطس
 یاهنزو یارب هدش هبساحم رادقم رادانعم توافت زا يکاح P رادقم یارب 51/1 زا رتكچوک ریداقم ،نینچمه
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-صخاش ریداقم و ينویسرگر بیرض هارمه هب اههیضرف .تسا نانیمطا دصرد 53 حطس رد رفص رادقم اب ينویسرگر
 .تسا هدش نایب 9 لودج رد هیضرف ره هب طوبرم يئزج یاه

 (یرادرهش دمآرد یرادیاپ) اههیضرف هب طوبرم یئزج یاهصخاش ریداقم و ینویسرگر بیرض .7 لودج
 هجیتن P ينارحب رادقم ينویسرگر بیرض هیضرف
 دییأت 111/1 ۳9/9 0۳0/1 .دراد دوجو یرادانعم ی هطبار یرادرهش یدمآرد راتخاس رد یرادیاپ هب يبایتسد و يعامتجا یاه هفلؤم نیب دسريم رظن هب
 دییأت 111/1 03/9 191/1 .دراد دوجو یرادانعم ی هطبار یرادرهش یدمآرد راتخاس رد یرادیاپ هب يبایتسد و یداصتقا یاه هفلؤم نیب دسريم رظن هب
 دییأت 011/1 ۳1/۳ 549/1 .دراد دوجو یرادانعم ی هطبار یرادرهش یدمآرد راتخاس رد یرادیاپ هب يبایتسد و يطیحم تسیز یاه هفلؤم نیب دسريم رظن هب
 دییأت 911/1 4۳/۳ 005/1 .دراد دوجو یرادانعم ی هطبار یرادرهش یدمآرد راتخاس رد یرادیاپ هب يبایتسد و یدبلاک یاه هفلؤم نیب دسريم رظن هب

Source: research findings, 2019 

 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ  هجیتن
 دوخ تمدق هب نآ هقباس و خیرات دیاش هک تسا يیاهرهش هلمج زا سرگاز یاه هوک يقرش هنماد رد ناهفصا رهش
 ۳9/19 و4/50 بیترت هب نآ يیایفارغج ضرع و لوط و هدش انب دور هدنیاز تفربآ یور ربرهش نیا .ددرگ يمرب روشک
 .تسا رتم 5050 ایرد حطس زا نآ عافترا و

 همین ناهفصا رهش یاوه و بآ .دراد هلصاف رتمولیک 909 دزی ات و 014 زاریش ات رتمولیک 404 نارهت زا ناهفصا رهش
 هک يلاح رد .دشاب يم دارگیتناس هجرد 90 رهش نیا هنالاس ترارح هجرد طسوتم هک یروط هب ،تسا لدتعم کشخ
 .تسا هدش شرازگ دارگیتناس هجرد 90 یاهنم قلطم لقادح و دارگیتناس هجرد 04 ات ترارح هجرد قلطم رثکادح
 19 دودح رد لاس لوط رد نادنبخی یاهزور دادعت لدعم و رتمیلیم 90 دودح رد ناهفصا رهش هنالاس يگدنراب طسوت
 نیا زا .تسا هدش عقاو رهش زکرم یرتمولیک 59 هلصاف رد رهش يقرش لامش رد ناهفصا يللملا نیب هاگدورف .تسا
 .دریگ يم تروص ناهج و ناریا فلتخم یاهرهش هب يیاهزاورپ يگتفه و هنازور هاگدورف

 نایوفص يهاشداپ ماگنه رد یدالیم مهدزناش هدس رد هژیو هب یدالیم ۳۳00 ات 1510 یاه لاس نیب رد رهش نیا
 ناونع هب اه نآ زا یرامش هک دراد دوجو رهش رد یددعتم يخیرات یاهانب .تفرگ يناوارف قنور و دش ناریا تختیاپ
 اهدجسم ،هدیشوپرس یاه لپ ،يمالسا یابیز یرامعم نتشاد هب رهش نیا .دنا هدیسر تبث هب وكسنوی رد يخیرات ثاریم
 .دریگب بقل ،ناهج فصن ناهفصا ،هماع گنهرف رد ات هدش ببس رما نیا .تسا روآ مان شدرف هبرصحنم یاه هرانم و
 قالخ یاهرهش هكبش هب ،ناریا یاهرهش نیتسخن ناونع هب تشر هارمه هب (501۳ ربماسد) 4390 رذآ رد ناهفصا

 و یروآون زا هک تسا یرهش ،قالخ رهش ،وكسنوی یاهدرادناتسا ساسارب .تسویپ وكسنوی رظن ریز ناهج
 .درب يم هرهب یرهش رادیاپ هعسوت رد نادنورهش یاه یدنمناوت

 و تیریدم فده اب مزال تامدخ ی هئارا و يلحم روما ی هرادا روظنم هب يتلودریغ و يلحم نامزاس ناونع هب یرادرهش
 یرادرهش يلام رظن زا .تسا هدمآ دوجو هب نآ فارطا و رهش ی هدودحم رد يعامتجا ،یداصتقا ،یدبلاک ی هعسوت
 اب .دنک يم هئارا نادنورهش هب ار ينالک و هدنزرا تامدخ تلود بناج زا هنیزه نیرتمک اب هک تسا نادرگدوخ یداهن
 هجاوم یدایز یاه شلاچ اب متسیس نیا ،ناریا رد یرهش یزیر همانرب و تیریدم متسیس يگبرجت يب و يناوج هب هجوت
 داهن کی ناونع هب یرادرهش ورنیا زا .دشاب يم اه یرادرهش یدمآرد راتخاس رد یرادیاپان اه نآ زا يكی هک دشاب يم
 هب دوخ یاكتا ندرک مک رد يعس يتسیاب یدنورهش تامدخ ی هدننک نیمأت نینچمه و رهش ی هدننک هرادا يمومع
 فده ،عوضوم تیمها هب هجوت اب .دیامن دوخ یدمآرد عبانم رد رادیاپ یاهدمآرد مهس شیازفا و رادیاپان یاهدمآرد
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 رهش روما ی هرادا .دشاب يم ناهفصا یرادرهش یدمآرد راتخاس یرادیاپ رب راذگریثأت یاه هفلؤم يبایزرا قیقحت نیا زا
 یاه هناورپ رب ضراوع دننام فلتخم ضراوع زا ًاارثکا هک يیاهدمآرد .تسا رادیاپان یاهدمآرد رب يكتم ًااتدمع ناهفصا

 ِءاهب ،هیلقن لیاسو و تالآ نیشام ی هیارک ،تاسیسأت و اه نامتخاس ی هراجالا لام ،مکارت دازام رب ضراوع و ينامتخاس
 یاه نامزاس و صاخشا يیادها یاه کمک و تاناعا ،تلود ينارمع ضوعالب کمک ،یرهش تاسیسأت و و تامدخ
 یرادیاپان نیا .دشاب يم طاقسا و لوقنم لاوما شورف نینچمه و لوقنمریغ لاوما شورف ،يتفایرد یاهماو ،يصوصخ
 ،رهش یدبلاک دعب رد هیور يب ی هعسوت دننام ،ناهفصا رهش رادیاپ ی هعسوت داعبا رب یددعتم تاریثأت یدمآرد
 تامدخ هب يسرتسد رد يعامتجا یرباربان ،کیفارت مجح شیازفا ،زبس یاضف دوبمک ،الاب لقنو لمح یاه هنیزه
  .دشاب هتشاد لابند هب ار رهش یاوه يگدولآ شیازفا و یرهش
 0390 لاس بوصم ی هجدوب ساسا رب هک دهد يم ناشن 0390 لاس رد ناهفصا یرادرهش یاهدمآرد يسررب نینچمه
 زا يشان یاهدمآرد زا هچنانچ .تسا هتشادن يبولطم تیعضو اهدمآرد نیا بذج رد لاس لوا ی ههام 3 دركلمع و
 زین اهدمآرد ریاس یارب .تسا هدیدرگ بذج دصرد 99 اهنت ،لاس لوا ی ههام3 رد 0390 بوصم يمومع ضراوع
 و تامدخ ِءاهب ،دصرد 4 يصاصتخا ضراوع زا يشان یاهدمآرد هک دشاب يم حرش نیدب بذج و ههام3 دركلمع
 و ماو و دصرد 4۳ یرادرهش لاوما و هوجو زا لصاح یاهدمآرد ،دصرد 19 یرادرهش يعافتنا تاسسؤم یاهدمآرد
 .تسا هدوب دصرد 9 لاوما شورف
 بوسحم یاهدمآرد وزج هک یدراوم و تسا هدوب رادیاپان ناهفصا یرادرهش یدمآرد راتخاس تفگ ناوت يم نیاربانب
 لاس زا ناهفصا یرادرهش دمآرد يسررب نینچمه .دنتسه لوصو لباق یرادرهش فرط زا يتخس هب زین دندرگ يم
 نینچمه و یدمآرد رظن زا فلتخم یاه لاس رد یرادانعم فالتخا هک تسا نآ زا يکاح زین 0390 لاس ات 5190
 .دراد دوجو بوصم ی هجدوب
 دوش يم ساسحا فلتخم داعبا رد بسانم یزیر همانرب هب زاین ناهفصا یرادرهش یدمآرد راتخاس یزاسرادیاپ روظنم هب
 اب تاعالطا لیلحت و هیزجت و یرهش ناگبخن و ناریدم ،نالوئسم زا یرگشسرپ زا هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب هک
 رد یرادرهش یاه تیلاعف یدنب هقبط و اه هنیزه و اهدمآرد یزیر همانرب ماجنا یراتخاس تالداعم لیلحت لدم زا هدافتسا

 یارب یرادرهش يلوپ یاهرازاب عونت و يجراخ يلوپ و يلام یاهرازاب هب عوجر ؛يلام متسیس و یدنب هجدوب متسیس
 حالصا ؛یرادرهش ضراوع لوصو و صیخشت ماظن نانکراک هیجوت تهج يشزومآ یاه سالک و همانرب ؛يلام نیمأت
 و یرادا یاهرازفا تخس و اهرازفا مرن زا هدافتسا و ؛يلاوتم یاه لاس رد تلود طسوت يلحم تایلام و ضراوع خرن
 یزاسرادیاپ رب یراذگریثأت نیرتشیب یاراد ،10/1 و ۳1/1 ،91/1 ،31/1 ،۳3/1 شزرا اب بیترت هب دنمشوه یا هنایار
  .دندرگ يم بوسحم ناهفصا یرادرهش یدمآرد راتخاس
 یرادیاپ هب يبای تسد روظنم هب دوجوم یاه تیدودحم نیرتمهم یرادرهش یدمآرد راتخاس دوجوم تیعضو يسررب اب
 قیرط زا یرادرهش ضراوع عقوم هب تخادرپ بسانم شزومآ مدع ناهفصا یرهش ی هعسوت و یرادرهش یدمآرد
 لوصو و صیخشت ماظن نانکراک هیجوت تهج يشزومآ یاه سالک و همانرب دوبن ؛يتاغیلبت یاهرزیت ،همانزور ،هناسر
 ؛ضراوع تخادرپ رد نادنورهش تکراشم مدع ؛دوخ دركلمع لابق رد نالوئسم يیوگخساپ مدع ؛یرادرهش ضراوع
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 یارب فرصم و دیلوت داعبا رد یداصتقا تلادع دوبن و ؛نیگنس و هراب کی تروص هب زاسو تخاس ضراوع تفایرد
 .تسا هدوب نادنورهش يعقاو یاهزاین
 ی هزوح رد رادیاپ یدمآرد عبنم بسک شور نیرتبسانم نیشیپ یاه شهوژپ زا فلتخم تایبرجت هب هجوت اب نینچمه
 ی همه یارب ار یداصتقا دشر یانبریز هک دشاب يم عبانم یداصتقا صیخشت ماظن ندومن دمآراک یرهش داصتقا

 و يصصخت شزومآ ،بسانم ينامزاس راتخاس ،دمآراک يناسنا یورین نوچ يلماوع و دزاس يم مهارف اه یرادرهش
 ی هزوح رد يیارجا یاهراکروتسد و اه همان نییآ و طباوض و تاعالطا کناب ی هعسوت و داجیا ،ناریدم یا هفرح
  .ددرگ ماظن نیا یدمآراک ببس دناوت يم یدمآرد
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