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 1یناذا یرهم
 ناریا ،دابآ فجن ،یمالسا دازآ هاگشناد ،دابآ فجن دحاو ،ایفارغج هورگ ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج رایداتسا

 یرباص دیمح
 ناریا ،دابآ فجن ،یمالسا دازآ هاگشناد ،دابآ فجن دحاو ،ایفارغج هورگ ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج رایداتسا

 ینمؤم یدهم
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 02/20/1390 :شریذپ خیرات       20/00/1390 :تفایرد خیرات
 هدیکچ
 رظندم ار یرهش یاضف یطیحم تیفیک و ییاراک فده ود هک هدوب یرهش دشر ریذپفاطعنا و ایوپ تیریدم ،دنمشوه دشر دربهار
 ،ساسا نیمه رب .دنکیم لمع یرهش تالکشم عفر تهج رد یرهش یگدنکارپ دشر یارب یحالصا یشور ناونعهب و دراد رارق
 نیا .تسا هدمآرد شراگن هب نامرک رهش هناگراهچ قطانم رد یرهش دنمشوه دشر دربهار یبایزرا و لیلحت فدهاب رضاح شهوژپ
 (همانشسرپ) یشیامیپ تروصهب اههداد یروآعمج شور .تسا یلیلحت-یفیصوت ،شور ظاحل زا و یدربراک ،فده بسحرب شهوژپ
 .تسا هدش یروآعمج اههداد یفداصت یریگهنومن شور هب هک هدوب ناگبخنـنیلوئسم و نادنورهش هورگ ود لماش ،یرامآ هعماج و
 جیاتن .تسا هدش هدافتسا ArcGIS رازفامرن زا جیاتن یزاسریوصت تهج و SPSS رازفامرن زا زین اههداد لیلحت و  هیزجت تهج
 هورگ یلک نیگنایم .دنتسه رادروخرب یبسانم ِییرادینعم حطس زا یسررب دروم یاه صخاش یمامت هک تسا نآ رگنایب شهوژپ
 ناگبخن ـنیلوئسم هورگ و تسا 91/3 نادنورهش هورگ و 55/2 نامرک رد دنمشوه دشر یاه صخاش اب هطبار رد ناگبخن ـنیلوئسم
 (2) تیوه/یعامتجا و (53/2) نکسم صخاش ود اهنت نادنورهش اما دناهدرک یبایزرا الاب هب طسوتم یحطس رد ار اهصخاش یمامت
 زین نویسرگر لیلحت جیاتن .دراد ناگبخن ـنیلوئسم دید زا نامرک رهش رتهب تیعضو زا ناشن رما نیا و دناهتسناد طسوتم یحطس رد ار
 رد .تسا اه نآ نیب رادانعم هطبار و هتسباو رب لقتسم ریغتم یراذگرثا زا یکاح 53/3 زا رتمک یافلآ نازیم و 233/3 یرادانعم حطس اب
 هنوگ نیا ،نیاربانب و دراد رارق لوا هبتر رد (8/21) یددع شزرا نیرتشیب اب 3 هقطنم ،سیلاولاکسورک نومزآ هیاپ رب تیاهن
 هاگدید ،رهش نیا رد یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش تیعضو اب هطبار رد نامرک هناگراهچ قطانم نانکاس هک دوشیم طابنتسا
 .دناهتشاد یتوافتم
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 همدقم
 .(Lopez.55 :2014) تسا هتفای هعسوت یاهروشک ربارب جنپ ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد یرهش یاه هاگتنوکس دشر
 یرما یرهش یقفا و همانرب یب دشر ،اهرهش نالک هدنیازف تیعمج هژیو هب یرهش تیعمج نوزفازور شیازفا نیا اب
 رب هعسوت و هدش یعیبط یضارا و یزرواشک یضارا نتفر نیب زا ثعاب هک (Ziari,2012: 17) تسا ریذپان بانتجا
 Hoon and) دنکیمن یط ار یبسانم و رادیاپ دنور ،یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا ظاحل هب ییوگلا نینچ ساسا

Hawken,2018: 2). رد و یرهش رادیاپ هعسوت هراو لاثم ،اهرهش رادیاپان طیارش نیا هب خساپ رد ،هتشذگ ههد ود یط 
 هدرشف رهش یوگلا زا تیامح رد دنمشوه دشر دربهار ،اهرهش هدنکارپ شرتسگ هب شنکاو رد و هیرظن نیا بوچراچ
 .(Feiock et al, 2008:93) دش انب اهرهش ییاضف مرف نتخاس رادیاپ یارب یروئت کی بلاق رد و
 یشور ،(Meshkini et al,2013: 63) تسا رادیاپ یزاسرهش یاههراگنا نیرتمهم زا هک دنمشوه دشر دربهار
 هدومن شالت ،رادیاپ هعسوت دننام ییاههیرظن هیاپ رب هک (Litman.21 :2005) تسا یگدنکارپ حالصا یارب یداهنشیپ
 فلتخم طاقن رد لکشم لح یارب قباطت تیلباق رثکادح هب ات دیامن حرطم یدربهار تروصهب ار دوخ لوصا ات

 رما نیا .(Lewyn,2017: 769) دماجنایب اهرهش رد هدنکارپ دشر لکشم عفر و لیدعت هب و هتفای تسد ییایفارغج
 و ییاراک فده ود و هدوب یرهش دشر ریذپفاطعنا و ایوپ تیریدم هک یرهش دنمشوه دشر یژتارتسا هلیسو هب
 هزورما ،ساسا نیمه رب .(Knaap,2001: 314) تسا یبایتسد لباق ،دراد رارق رظندم ار یرهش یاضف یطیحم تیفیک
 یزیرهمانرب روما رد لیخد یتلودریغ یاه نامزاس و اهنمجنا راک روتسد و دحتم للم نامزاس یاههینایب زا یرایسب

هبترمدنلب شیازفا ،اوه یگدولآ شهاک ،هدایپ دارفا تکرح شرتسگ قیرط زا یگدنز طیحم ءاقترا لابند هب ،یرهش
 زا هدافتسا اب ... و اهرهش فارطا رد زبس یاهدنبرمک و اهاضف بیرخت مدع ،یرهش تامدخ ندوب سرتسد رد ،یزاس
 ,Cooke, 2011: 366; Chrysochool) دنتسه لماک رهش هب یبایتسد تیاهن رد و دنمشوه دشر هناگ هد لوصا

2012:188). 
 و دنزادرپب یتاعوضوم نینچ هب دنتسناوت رتمک اهنامزاس و یرادرهش ،ناریا رد ینیشن رهش عیرس شرتسگ و دشر اب
 زا و ناریا یاهرهش زا یرایسب هزورما ،تلع نیمه هب .دنربب شیپ بسانم تروصهب ار اهرهش هعسوت و دشر یوگلا

 هب نآ زا یرهش یزیرهمانرب حالطصا رد هک هدش یمکارت مک و مجسنمان ییاضف شرتسگ و دشر راچد ،نامرک هلمج
 شیازفا ،یرهش هدنکارپ دشر نوچمه یناوارف لئاسم اب رهش نیا .دنربیم مان رهش یقفا شرتسگ ای یرهش لارپسا
 بسانم یسرتسد مدع ،یطیحمتسیز تالکشم شیازفا ،یمومع لقنولمح بسانمان تیعضو ،نیمز فرصم
 فده اب رضاح شهوژپ ،ساسا نیمه رب .تسا وربور ...و یمومع یاه یربراک ریاس و زبس یاهاضف هب نادنورهش
 اتسار نیمه رد هک هدمآرد شراگن هب نامرک رهش هناگراهچ قطانم رد یرهش دنمشوه دشر دربهار یبایزرا و لیلحت

 :تسا حرط لباق لیذ تالاؤس
 یتیعضو هچ رد (ناگبخن -نیلوئسم ،نادنورهش) یرهش یاه هورگ دید زا نامرک رد یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش
 ؟دراد رارق
 یرادانعم توافت یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش اب هطبار رد ،نامرک هناگراهچ قطانم نکاس ِننادنورهش هاگدید نیب
 ؟دراد دوجو



 72 ...دنمشوه دشر دربهار يبایزرا و لیلحت

 :دوشیم هراشا اه نآ زا دروم دنچ هب هک هتفرگ تروص یتاعلاطم ،شهوژپ عوضوم اب هطبار رد
 قیقحت هنیشیپ .1 لودج

 جیاتن ناونع لاس /ققحم
Harrison,et 
al/2011 

 دشر تیریدم :بالضاف متسیس و دنمشوه دشر
 یاه بآ هب هّججوت اب رومیتلاب هقطنم رد دنمشوه
 دئاز

 هک دتفایب قافتا ییاج رد دیاب دشر) هتکن نیا هب هجوت اب دنلیرم تلایا ،دنمشوه دشر یاهتسایس ظاحل اب
 دوجو ،دنا تفای  تسد هجیتن نیا هب یلونرب عیزوت لدم زا هدافتسا اب ،(دراد دوجو اجنآ رد اه تخاسریز مامت

 .تسا هقطنم نآ رد هدنکارپ دشر قوشم ،لحم کیرد بالضاف متسیس
Shi and et al/2012 دشر یلاگچ عیزوت لیلحت و دشر عاونا ییاسانش 

 یرهش قطانم رد دشر یاهوگلا هب خساپ رد
 (نیچ گناگنوینایل)

 Gis متسیس یاه تیلباق زا هدافتسا اب 1220 ات 2220 یاه لاس هلصاف رد یرهش دشر یوگلا 6 یسررب هب
 شرتسگ و دراد یا هیشاح هعسوت هب شیارگ ،یرهش دشر یوگلا هک داد ناشن نانآ قیقحت جیاتن .دنتخادرپ

 .دنک یم یوریپ هتسسگ تروص هب زکرمت شهاک و یشیازفا دنور کی زا رهش
Gront J.L & 
TsenkovaS /2012 

 درکیور رب اه نآ ریثأت و یرهش دنمشوه دشر دربهار و دیدج یزاسرهش هعسوت هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب دنمشوه دشر شبنج و دیدج ینیشنرهش یسررب
 .تسا هدش رجنم ریخا یاهههد رد یرهش تیریدم دشر هب ینامزاس

Moeckel and 
Lewis/2017 

 :(U.S.A) دنلیرم رد دنمشوه دشر ههد ود
 هدنیآ یاه تهج و ریثأت یبایزرا

 لقنولمح و دنمشوه دشر یاه تسایس ریثأت یبایزرا یارب دنلیرم رسارس رد لقنو لمح لدم هلاقم نیا
 یاه تسایس رگا دشر هنادنمشوه یاه شالت رد هک دنک یم داهنشیپ هلاقم .دریگ یم رارق هدافتسا دروم فلتخم
 .دوب دهاوخ رت یوق ،دوش هتخیمآ مهرد رتشیب لقن و لمح یاه تسایس اب نیمز زا هدافتسا

Litman/2017 شیازفا ،اوه یگدولآ ،کیفارت شیازفا ،لمع یدازآ دننام دنمشوه دشر زا فلتخم یاهداقتنا ،یسررب نیا دنمشوه دشر زا داقتنا یبایزرا 
 زا ،نادقتنم یاهاعدا زا یرایسب هک دهدیم ناشن جیاتن .دنکیم یبایزرا ار ... و یمومع تامدخ یاههنیزه
 ییاسانش ار تالکشم زا یخرب نادقتنم .دوشیم یشان نآ تسردان فیرعت ای دنمشوه دشر زا صقان کرد
 .دنرادن دنمشوه دشر یلک هیجوت شهاک یارب یقطنم دهاوش اما دننکیم

Amiri and 
Lukumwena/2018 

 و هتفایهعسوت یاهروشک رد دنمشوه دشر روهظ
 ،لباک رهش رد نآ دربراک و هعسوت لاح رد
 ناتسناغفا

 لاحرد دنمشوه دشر هوقلاب یایازم لیلحت و ییاسانش یارب فلتخم عبانم یسررب قیرط زا هعلاطم نیا
 یاهرهش یارب کیژتارتسا نیزگیاج دناوتیم هزادنا هچ دنمشوه دشر دنک کرد ات تسا نآ لابند هب هعسوت
 دنه و نیچ ،اکیرمآ هدحتم تالایا روشک 9 یور رب یقیبطت لیلحت ،ورنیا زا .دشاب تختیاپ هژیوب ،ناتسناغفا
 .دنک ییاسانش ار دنمشوه دشر هوقلاب یایازم ات هدشماجنا

 و ینیکشم
 9390/ناراکمه

 30 هقطنم رد یرهش دنمشوه دشر دربهار نییبت
 نارهت رهش نالک

 نیا نازیم هتبلا .تسا نارهت 30 هقطنم یحاون نیب اه صخاش زا یرادروخرب رد توافت دوجو رگناشن جیاتن
 هرمن اب 0 هیحان لکرد .دهدیم ناشن ار هقطنم نیا هعسوت ندوب دنمشوه یاهزادنا ات و هدوبن دایز توافت
 (رادروخرب همین) مود هبتر رد 9616/2 سیسپات هرمن اب 0 هیحان ،(رادروخرب) کی هبتر رد 1161/2 سیسپات
 .دناهتفرگ رارق (رادروخرب رتمک) موس هبتر رد 0151/2 سیسپات هرمن اب 9 هیحان و

 رد یرهش دنمشوه دشر صخاش ییاضف لیلحت 1390/ناراکمه و یشخب
 )رسلباب :یدروم هعلاطم) یلحاس یاهرهش

 یاهرهش رد یرهش دشر هدیدپ ندوب دنمشوه نازیم شجنس روظنمهب یراکهار هئارا فده اب شهوژپ نیا
 زا رهش یزکرم تالحم زا یاهزادنا ات و دورلباب برغ تالحم دهدیم ناشن جیاتن هک هتفرگ ماجنا یلحاس
 .دنراد رارق ینوماریپ تالحم هب تبسن یرتهب تیعقوم رد دنمشوه دشر صخاش ثیح

 یاهرهش رد یرهش دنمشوه دشر یوگلا یبایزرا 5390/یردیح و رمخ
 اب اردص دیدج رهش رب دیکأت اب ناریا دیدج
 SLEUTH لدم زا هدافتسا

 لماوع هلمج زا ،اردص دیدج رهش هعسوت رب بیش تاریثأت و یاهیشاح یاه نیمز شزرا هک داد ناشن جیاتن
 متیروگلا یانبم رب نایاپ رد .دیآیم باسح هب اردص دیدج رهش رد یرهش ِددنمشوه ِددشر یگنوگچ رد مهم
 یاه لاس یط اردص دیدج رهش دشر ییاضف یوگلا ،یرهش شنکارپ نیا رب رثؤم لماوع لیلحت زا لصاح
 .دیدرگ هئارا 2010-2910

 رد یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش لیلحت 1390/ناراکمه و رفمظن
 هیمورا رهش قطانم

 .دراد رارق موس هبتر رد ود هقطنم و مود هبتر رد راهچ و هس هقطنم و لوا هبتر رد کی هقطنم داد ناشن جیاتن
 دراد دوجو یهجوت لباق توافت ،دنمشوه دشر یاه صخاش اب بسانت هنیمز رد یرهش قطانم نیب نینچمه
 .دریذپ تروص مورحم قطانم هب یاهژیو هجوت ،رهش یتآ هعسوت تهج دیاب و

Source: (Research findings( 

 یرظن ینابم
 ،تسا هتفای جاور تدش هب و هدش یایفارغج تایبدا دراو هتشذگ ههد ود رد هک دنمشوه دشر (حالطصا) موهفم
 رد هیرظن نیا یاههیاپ هک تفگ ناوتیم .دش باب 0220-1330 لاس زا دنلیرام رادرهش گنینردنلگنا سیراپ طسوت
 رد ههد ود یط ًاابیرقت .تسا هدوب 2630 ههد لیاوا زا هدش زاغآ تالوحت هب یلمعلاسکع و اکیرمآ و اداناک یاهروشک
 رهش و رادیاپ هعسوت لوصا یانبم رب یرهش دنمشوه دشر هیرظن ،روشک ود نیا رد اهرهش هدنکارپ شرتسگ هب شنکاو
 دیدرگ نیودت اهرهش ییاضف مرف نتخاس رادیاپ یارب یروئت کی بلاق رد تیاهنرد و تفرگ لکش جیردتهب هدرشف
(Feiock et al,2008: 34). دوجوهب نآ یفنم جیاتن و هدنکارپ هعسوت تالکشم موادت یارب یخساپ ناونعهب ،عقاورد 
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 یزیرهمانرب یاه شالت هب ناوتیم هلمج زا ،ددرگیمرب شیپ یاهههد هب هک دراد دوجو یتوافتم یخیرات عجارم و هدمآ
 دومن هراشا ...و نکسم یزیرهمانرب رد رییغت ،یتلایا دشر تیریدم یاه نوناق ،یلم نیمز یربراک
(Edwards,2007:49). تسیزطیحم رب نآ ریثأت و یعامتجا-یداصتقا یاههبنج همه رد ناوتیم ار درکیور نیا ریثأت 
 .(Mori,2012: 96) تسناد
 نیمه رد .دیدرگ حرطم دنلتارب شرازگ قیرط زا 1130 لاس رد یطیحمتسیز لئاسم لابند هب رادیاپ هعسوت ثحبم
 رارق راک روتسد رد ار یرهش دنمشوه دشر ،نآ بلاق رد سپس و رادیاپ رهش هلوقم یزیرهمانرب نازادرپهیرظن هنیمز
 و اههیرظن هیاپ رب هک تسا یاهقطنم و یرهش یزیرهمانرب یروئت کی دنمشوه دشر هیرظن .(Yang,2017:484) دنداد
 و یلک یاهدربهار تروصهب ار دوخ لوصا ات هدومن شالت دیدج ییارگ رهش و رادیاپ هعسوت دننام ییاه شبنج
 نیا .دبای تسد ییایفارغج فلتخم طاقن رد لکشم لح یارب قباطت تیلباق رثکادح هب ات دیامن حرطم فطعنم
 حرطم ار ییاه تسایس و اهراکهار ،هلئسم هب شرگن هویش و هاگدید نیا ذاختا اب ناوتب هک دنتسه یاهنوگ هب اهدربهار
-یژتارتسا ،درکیور نیا .(Hawkins.687 :2011) دماجنایب اهرهش رد هدنکارپ دشر لیدعت هب هک دومن ارجا سپس و
 لقن و لمح متسیس و رتدمآراک یضارا یربراک یاهوگلا ،رتشیب یسرتسد نآ جیاتن هک دریگیمرب رد ار یرامشیب یاه
 .(Litman,2005: 9) تسا هناگدنچ
 زا هدافتسا اب هک تسا یزیرهمانرب زا یعون دنمشوه دشر .تسا هدش تشادرب یددعتم فیراعت دنمشوه دشر زا
 یحاون ای و مزال یاهتخاسریز هب زهجم و ریاب یحاون هب ار هعسوت یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا یاهروتکاف
 ریذپفاطعنا تیریدم ای ؛(Walmesly,2006: 13) دیامنیم تیاده ،دنوش زیهجت زایندروم تاسیسأت هب دنناوتیم هک
 تروصهب ار فلتخم یاهرازبا زا هدافتسا اب یرهش یاضف یطیحم تیفیک و ییاراک فده ود هک تسا یرهش دشر
 صیصخت زا و دنکیم دیکأت رهش زکرم رد دشر رب روظنم نیدب .(Ben Letaif,2015: 554) دراد رظندم گنهامه
 زا یفلتخم عاونا اب و طلتخم یربراک ،یورهدایپ لباق رهش ،یمومع لقن و لمح هب شیارگ اب هدرشف تروص هب یربراک
-لارپسا دشر اب تفلاخم رد یرهش دنمشوه دشر .(Chrysochoou,2012: 188) دنکیم تیامح نکسم یاههنیزگ
 هب اکتا شهاک ،رهش ینوماریپ دشر ندرک دودحم ،رهش تایح دیدجت هب یزاسرهش-ینیشنرهش هنیمز رد ،رهش هنوگ
 هب طوبرم ار فیراعت نیرتهب زا یکی ناوتب دیاش .(Amiri and Lukumwena,2018: 2) دنکیم دیکأت ...و لیبموتا
 رد رییغت یانبم رب دنمشوه دشر زا یمک رتشیب یفیرعت هک تسناد زگنکورب هسسؤم یداصتقا شخب سیئر ،زنواد ینوتنآ
 .(Gabriel et al,2006: 213) دهدیم هئارا رهش دشر هدودحم داجیا و یبیکرت یربراک ،زاب یاهاضف

 یرهش دنمشوه دشر یلصا ءازجا .2 لودج
 ؛یبیکرت یضارا یربراک ؛دشر عماج یزیر همانرب ؛یزیرهمانرب
 یزیر همانرب ؛اه تخاسریز و ینابایخ لاصتا ؛مکارت شیازفا
 یمومع تالیهست

 یارب تالیهست هئارا ؛یور هدایپ رب دیکأت ؛لقن و  لمح
-متسیس ؛یمومع لقن و لمح متسیس ءاقترا ؛یراوس هخرچود
 هچراپکی یاههکبش و اه

 تایح دیدجت ؛یتنوکس هلحم رد راک ؛یداصتقا هعسوت
 و تالیهست زا هدافتسا ؛ازفا نایم هعسوت ؛رهش زکرم
 دوجوم یاهتخاسریز

 ؛رت کچوک ینوکسم تاعطق ؛یراوناخ دنچ نکسم ؛نکسم
 ؛اه هداوناخ زاین بسحرب نکسم هئارا ؛هدش هتخاس نکسم
 نکسم عونت

 ءاقترا و تخانش ؛یمومع تکراشم ؛یلحم تاعامتجا هعسوت
 هلحم ره درف هبرصحنم یاه یگژیو

 لباق هعسوت قوقح ؛یزرواشک یاه نیمز زا تظافح
 یاهنیمز زا تظافح ؛یخیرات راثآ زا تظافح ؛یراذگاو
 یکیژولوکا

Source: Cooke & Proprise,2011: 369 

 داجیا ار رثؤم لقن و لمح و نیمز یربراک یوگلا هک دراد هراشا هعسوت زا یلوصا هب دنمشوه دشر تفگ ناوتیم
 یضارا یربراک یوگلا ،رتشیب یسرتسد نآ جیاتن هک دریگیمرب رد ار یرامش یب یاه یژتارتسا ،شور نیا .تسا هدرک
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 هک هتفرگ رارق تیامح دروم فلتخم یاه هورگ بناج زا ،درکیور نیا .تسا هناگدنچ لقن و لمح متسیس و رتدمآراک
 اکیرمآ یزیرهمانرب نمجنا و 0(EPA) اکیرمآ تسیزطیحم تظافح نامزاس هب ناوتیم ،نآ یلصا ناجورم هلمج زا
(APA)0 تاررقم ،یزیرهمانرب یاههبرجت زا یبیکرت رب لمتشم ار دنمشوه دشر اکیرمآ یزیرهمانرب نمجنا .درک هراشا 
 گنیکراپ یاهدرادناتسا رد لادتعا و اهاضف نایم هعسوت ،ینامتخاس مکارتم لکش قیرط زا هک دنکیم فیرعت هعسوت و
 زا تظافح ،نیمز تفایزاب ،هیوریب هعسوت شهاک ،اه نآ فادها هلمج و دوشیم نیمز زا هنیهب هدافتسا ثعاب نابایخ و
 اههیرظن زا ازجا نیا رثکا .(Zarabi et al,2011: 3) تسا بولطم یگیاسمه یاهدحاو داجیا ،هجیتنرد و تسیزطیحم
 هب شیارگ دننام یدراوم هک تسا یاهتسب دنمشوه دشر عقاو رد و هدش سابتقا هنیمز نیا رد هتشذگ یاه لح هار و
 ییارگ رهش) یراوسهخرچود و یورهدایپ یارب بسانم یحارط ،(لقن و لمح یزیرهمانرب) یمومع لقن و لمح
 ،(رادیاپ هعسوت) هدرشف رهش و یخیرات راثآ ،(تسیزطیحم) یزرواشک دنمشزرا یضارا زا تظافح ،(دیدج

(Mulady,2005:2) وگلا نیا زا تیامح و یرهش رادیاپ هعسوت هیرظن بوچراچ رد دنمشوه دشر هک دریگ یمرب رد ار 
 هقطنم راهچ هب ار رهش نآ رد هک «نتآ روشنم» نردم یزاسرهش فالخرب ،درکیور نیا رد .دش انب (هدرشف رهش)
 زا تظافح ،هدایپ یسرتسد ،طلتخم یربراک رب ،درکیم میسقت «یطابترا هکبش و حیرفت ،تنوکس ،تیلاعف» یازجم
 .دوشیم دیکأت یرهش هدرشف مرف و تسیز طیحم
 هب ،یرهش مرف نیا هب ندیسر یاه هار زا یکی ناونعهب ،9دنمشوه دشر بوچراچ رد هدرشف رهش هب هجوت ،تقیقح رد
 لیلد هب ار رهش هدرشف لکش هاگدید نیا نارادفرط ؛تسا هتفای شیازفا هدنکارپ هعسوت یاهوگلا بولطمان راثآ لیلد
 .(Zelazny,2017: 37) دنهد یم رارق دیکأت دروم یرهش طیحم ییاراک یاقترا

 یرهش دنمشوه دشر و رهش یقفا شنکارپ یلصا یاهتوافت .3 لودج
 یقفا شنکارپ دنمشوه دشر صخاش
 هدنکارپ یاه تیلاعف ،نییاپ مکارت هدرشف هعسوت مکارت
 رهش نوماریپ رد هعسوت یتفاب نورد هعسوت دشر یوگلا
 یدرکلمع کت و مه زا ادج یضارا یربراک طلتخم یضارا یربراک یربراک طالتخا
 ضیرع یاه هداج و گرزب یاه کولب و اه نامتخاس ،گرزب سایقم  رت کچوک یاه هداج و اه کولب ،اه نامتخاس ،یناسنا سایقم سایقم

 لیبموتا اب یسرتسد دنمزاین و گرزب یاه هاگشورف ،رود هلصاف رد یا هیحان هدایپ یسرتسد رب قبطنم و رت کچوک یلحم یمومع تامدخ
 یورهدایپ هک یضارا یربراک یاهوگلا و لقنو لمح فلتخم یاه شور هئارا لقنو لمح

 .دراد رظن رد ار یراوسهخرچود و
 هدایپ یارب یضارا یربراک یاهوگلا و لیبموتا رب ینتبم یمومع لقن و لمح
 .درادن ییاراک نادنچ یمومع لقنو لمح و یراوس هخرچود ،یور

 ار اهرفس تیاده هک مه هب لصتم تدش هب یاهریسم و اهور هدایپ ،اه هداج تاطابترا
 دزاس یم یروتوم ریغ و یروتوم تروص هب

 ،اهتنا نودب یاه نابایخ و رامشب یاه هقلح اب یبتارم هلسلس یا هداج هکبش
 .ینیشام ریغ یاهرفس زا رتمک هدافتسا ،طبترم ریغ یاهور هدایپ و اهریسم

-هدش یحارط یروتوم لیاسو و کیفارت مجح و تعرس شیازفا یارب اه نابایخ دنا هدش یحارط عونتم یاه تیلاعف اب قابطنا رد اه نابایخ نابایخ حرط
 .دنا

 یزیر همانرب نودب تاقوا یهاگ همانرب اب یزیر همانرب دنیارف
 یصوصخ هزوح رب دیکأت یمومع هزوح رب دیکأت یمومع یاضف

Source: Victoria transport policy institute,2005: 1 

                                                 
1 Environmental Protection Agency 
2 American Planning Association 

 رد  شبدنج  ندیا   ،زدین درالودب  ردظن زا .(Flint.090:6220)  ددننکیم لمع دشر تیریدم یاتسار رد همه ،رادیاپ هعسوت و دنمشوهدشر ،دیدجیزاسرهش تنیلف داقتعاهب 9
 .(Bullard.9 :1220) تسا رادیاپ و تنوکس لباق ،ملاسعماوج داجیا هار زا دشر تیریدم یوجتسج
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 دشر نارادفرط اما ،درادن دوجو نآ فیراعت رد ینادنچ قفاوت هک تسا روحم رازبا موهفم کی ،دنمشوه دشر ،تیاهن رد
 ,Cowan) دناهدیقع مه ،هدش هئارا (APA) اکیرمآ تسیز طیحم ظفح سناژآ یوس زا هک نآ هناگ هد لوصا رب ،دنمشوه

2005:357; Yang, 2009:134). 
 دنمشوه دشر لوصا .4 لودج

 لوصا
 یحارط زا یریگ هرهب .1 ؛نکسم یاه هویش و اه هنیزگ زا یفیط داجیا .9 ؛هعسوت تامیمصت ندرک شخبرمث هنیزه رظن زا و هنالداع ،ینیب شیپ لباق .0 ؛طلتخم یربراک .0
 تیوقت .1 ؛ریذپ بیسآ یطیحم تسیز یحاون و یزرواشک یاه نیمز ،زاب یاهاضف زا تظافح .6 ؛یناکم یوق ساسحااب باذج ،زاتمم یعماوج شرورپ .5 ؛هدرشف یاه نامتخاس
 و عامتجا یراکمه هب قیوشت .20 ؛یور هدایپ تیلباقاب تالحم داجیا .3 ؛لقنو لمح یاه هویش زا یعونت ندروآ مهارف .1 ؛دوجوم تاعامتجا تمس هب هعسوت یهد تهجو
 هعسوت هب طوبرم تامیمصت رد (ناراذگ هیامرس) نالوئسم

Source: EPA,2010: 5 

 هعلاطم دروم هدودحم
 29 و یقرش لوط هقیقد 32 و هجرد 15 ات هقیقد 15 و هجرد 65 نیب نامرک ناتسرهش و ناتسا زکرم ،نامرک رهش
 نیا .تسا هدش عقاو ایرد حطس زا یرتم 2510 عافترا رد ،یلامش ضرع هقیقد 30 و هجرد 29 ات هقیقد 50 و هجرد
 ،زاریش قرش لامش یرتمولیک 165 ،سابعردنب لامش یرتمولیک 131 ،دزی قرش بونج یرتمولیک 019 هلصاف رد رهش
 133 و درونجب برغ بونج یرتمولیک 3220 و لباز برغ یرتمولیک 155 ،نادهاز برغ لامش یرتمولیک 205
 ریسم رد نتفرگ رارق لیلد هب روشک یاهرهش نیرتمهم زا یکی ناونعهب نامرک .دراد رارق (نارهت) تختیاپ یرتمولیک
 زا ،هتشذگ لاس 52 یط رهش نیا فارطا رد عیانص زا یرایسب نتفرگ رارق و نامرک ناتسا یسایس تیزکرم ،یطابترا
 دشر زا و هدش ربارب 3 دودح نامرک رهش تیعمج تدم نیا رد هک یروطهب ؛تسا هدوب رادروخرب یاهدنیازف دشر
 رفن رازه 395 ،نونکا و (Iranian Center for Statistics, 1335-1395) تسا هدوب رادروخرب دصرد 1/9 طسوتم

 .تسا هلحم 31 و هیحان 90 ،یرهش هقطنم 1 یاراد و هتشاد تیعمج

 
 (Source: Research Finding) یرادا ـ یسایس تامیسقت رد نامرک رهش و ناتسرهش ،ناتسا هشقن .1لکش

 شهوژپ شور
 یروآعمج شور .تسا یلیلحت د یفیصوت ،تیهام و شور ظاحل زا و یدربراک ،فده بسحرب رضاح شهوژپ
 رهش ناگبخن د نیلوئسم و نادنورهش ِدهورگ 0 لماش ،قیقحت یرامآ هعماج .تسا هدوب یشیامیپ شور رب ینتبم اههداد
 ةنومن هعماج مجح %5 درادناتسا یاطخ و %53 نانیمطا حطس اب هک نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هک تسا نامرک
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 شور .تسا رفن 21 ،ناگبخن د نیلوئسم هورگ یارب یرامآ هعماج ،نینچمه .تسا هدیدرگ دروآرب رفن 019 نادنورهش
 ریغ یریگهنومن و دنمفده شور هب ناگبخن د نیلوئسم هورگ و یفداصت یریگهنومن ،نادنورهش هورگ ِنیریگهنومن
 مه جیاتن یزاسریوصت تهج و SPSS رازفامرن زا هدش یروآ عمج یاههداد لیلحت و هیزجت تهج .تسا هدوب یفداصت
 یفیصوت حطس ود رد اهلیلحت .تسا هدش هداد شیامن هشقن یور رب هلصاح جیاتن و هدش هدافتسا ArcGis رازفامرن زا

 .تسا هتفرگ تروص یطابنتسا و
 خابنورک یافلآ بیرض هوالعهب ،یریگهنومن ،هنومن مجح ،یرامآ هعماج ـ 3 لودج

 خابنورک همانشسرپ یاهرگامن دادعت همانشسرپ یاه صخاش دادعت یریگهنومن عون دادعت هورگ
 501/2 16 6 یفداصت 019 نادنورهش
 311/2 21 5 یفداصتریغ 21 ناگبخن د نیلوئسم

Source: Field Studies of Writer, 2018-2019 

 
 Source: Field Studies of Writer, 2018-2019 شهوژپ ماجنا دنور .2 لکش

 شهوژپ یاههتفای
 تاصخشم ادتبا ،یفیصوت یاههتفای شخب رد .تسا هدش ماجنا یطابنتسا و یفیصوت حطس ود رد قیقحت یاههتفای

 و هدش هدروآ تالیصحت و نس ،سنج کیکفت هب ناگبخن دنیلوئسم و نادنورهش هورگ 0 لماش قیقحت ةنومن هعماج
 یبایزرا یرهش یاه هورگ ِددید زا نامرک رد یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش تیعضو ،نیگنایم زا هدافتسا اب سپس
 :تسا تروص نیدب هنومن هعماج یمومع تاصخشم .تسا هدش

 قیقحت دروم هنومن هعماج تاصخشم ـ 3 لودج

 یرامآ هعماج

 هنومن مجح

 یریگهنومن

 تالیصحت نس سنج

 درم

 نز

 20 زا رتمک

20-59 

59-25 

 الاب هب 25

 و ملپید
 رتنییاپ

 و ینادراک
 یسانشراک

 هب یسانشراک
 الاب

 019 نادنورهش

 یفداصت

61/11 

10/00 

11/0 

55/16 

16/10 

99/9 

11/19 

02/26 

55/5 

 د نیلوئسم
 21 ناگبخن

 ریغ
 یفداصت

19/01 

66/10 

- 

01/59 

1/95 

31/20 

- 

19/05 

66/11 

Source: Field Studies of Writer, 2018-2019 

 و ترکیل فیط بلاق رد هطوبرم یاههمانشسرپ ،نامرک رد یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش تیعضو شجنس یارب
 رازفامرن دراو سپس و هدش یدنبدک ادتبا اههمانشسرپ لیمکت زا هدمآ تسد هب یاههداد هک دناهدش یحارط فیط 5 رد

SPSS تسا تروص نیدب اههداد یدنبدک .دناهتفرگ رارق لیلحت دروم و هدش: 
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 Source: Field Studies of Writer, 2018-2019 همانشسرپ رد دک ره زایتما و اههداد یدنبدک ـ 3 لکش

 هب قیقحت زا شخب نیا رد ،نیاربانب ؛دراد دیکأت یرهش نارو هرهب و ناعفنیذ تکراشم رب یرهش دنمشوه دشر
 یرهش یاه هورگ هاگدید ساسا رب دنمشوه دشر یاهصخاشریز و اهصخاش زا نامرک یرادروخرب شجنس
 .تسا هدش هتخادرپ (ناگبخن د نیلوئسم و نادنورهش)

 یرهش یاه هورگ ِددید زا دنمشوه دشر یاه صخاش زا یرادروخرب ظاحل هب نامرک تیعضو ـ 4 لودج
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 یرهش یاه حرط رب قبطنم هعسوت 11/0 20/0 51/2 11/0 روحم هلحم تیریدم

یریدم ،یزیر همانرب ماظن
 یرهش هعسوت و ت

 ندوب روحم همانرب هب داقتعا 91/0 12/0 11/2 51/0 اه یربراک نوگمه عیزوت
 یتیریدم یاههاگدید فالتخا 31/9 30/0 03/2 16/0 نادنورهش هاگدید نداد تلاخد
 یتیریدم و یصخش قیالس 01/9 12/0 02/0 0/9 یتیریدم و یصخش قیالس
 ییور هدنکارپ یوگلا زا یاهعسوت یاهیزیرهمانرب ریثأت 96/9 03/2 93/9 03/0 ندوب روحم همانرب هب داقتعا
 نادنورهش هاگدید نداد تلاخد 9/0 90/0 63/2 16/0 یعامتجا و ییاضف تلادع
 اهیربراک نوگمه عیزوت 10/0 50/0 33/2 01/9 رجاهم یاه هورگ یهدناماس و تیریدم
 یرهش هچراپکی تیریدم 62/9 09/0 03/2 19/9 یتیریدم یاهفالتخا
 یرهش تیریدم یاههنیزه شیازفا 60/1 30/0 12/0 10/9 یرهش یاهداهن و تارادا یگچراپکی
 یرهش ییور هدنکارپلماوع زا یریگولج ینوناق صیاقن 11/9 0/0 12/0 16/0 هناگراهچ قطانم هب هجدوب صاصتخا
 یعامتجا -یداصتقا تیعضو رب یرهش تیریدم ریثأت 55/9 50/0 11/2 92/9 یداصتقا یعامتجا تیعضو رب یزیرهمانرب ماظن ریثات

 تالحم
- یاهدربهار ققحت مدع رب یتخاسریز یگدوسرف ریثأت 6/9 90/0 13/2 11/0 یزیرهمانرب هسورپ رد قیالع و دیاقع نداد تکراشم

 نیون
 رجاهم یاه هورگ یهدناماس و تیریدم 02/1 51/2 53/2 15/0 یلحم تاعامتجا هعسوت
 یرهش هعسوت یاههمانرب یدمآراک 50/1 03/2 51/2 31/0 ریذپ دیدجت عبانم زا هدافتسا تیریدم
 -  - 61/2 09/0 تالحم یزاسهب یتیریدم تسایس
 -  - 01/2 53/0 یمومع لقن و لمح یاههنیزه شهاک
 -  - 12/0 16/0 تالحم یتنوکس تیفیک یاقترا

 یرهش یاه یربراک

 یرهش یتامدخ د یهافر زکارم هب یسرتسد 55/9 90/0 92/0 51/0 رهش زکرم رد عونتم تامدخ اب یاه یربراک

یفیک
 یرهش طیحم یاه یربراک ت

 یرهش ناملبم 19/0 9/0 31/0 03/0 یرادم هدایپ تیلباق
 یرهش رباعم هکبش 12/0 02/0 62/0 11/0 اهیگدنیالآ و محازم لغاشم
 یحیرفت ،زبس یاهاضف 10/0 12/0 02/0 01/0 یهافر د یحیرفت یاهاضف
 اهیگدنیالآ و محازم لغاشم 69/9 00/0 12/0 35/0 زبس یاهاضف
 هدوسرف یاه تفاب دوبهب و 6/9 12/0 03/2 02/9 یرهش ناملبم
 یخیرات تفاب رد هعسوت یاهتیدودحم دوجو 11/0 00/0 12/0 30/9 طلتخم یاه یربراک
 دوجوم یاهتخاسریز 39/9 30/0 92/0 9 مکارت شیازفا
 اهیسرتسد تیفیک 61/9 10/0 52/0 11/0 رهش زا ییاهشخب رد یداصتقا یاه تیلاعف زکرمت
 یرهش نکسم 11/0 30/0 30/0 11/0 یرهش عافد یب یاهاضف

 رهش یتامدخ یاه یربراک 15/9 19/0 03/2 60/9 یشیامن یاهزادنامشچ
 یزاسنابایخ یاه حرط 56/0 01/0 92/0 51/0 یرصب یزاسابیز
 طلتخم یاه یربراک 11/0 90/0 31/0 03/0 تفاب نورد هدافتساالب یاه نیمز
 کیفارت یشخبناور و درکلمع 19/9 11/0 62/0 11/0 یرهش نکسم دوبمک شهاک
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 زاب یاهاضف 10/9 19/0 - - -
 اهیربراک عیزوت 10/9 50/0 - - -
 یخیرات یاهانب زا تظافح 06/9 10/0 - - -
 ینوکسم یاهانب یگدوسرف 3/9 12/0 - - -
 یرهش یاه تخاسریز تیافک 56/9 50/0 - - -

 یسرتسد
 

 ضرعمک و تسبنب رباعم 91/9 02/0 13/2 61/0 یمومع لقنو لمح هب یسرتسد

 یدبلاک و ییاضف نامزاس

 هیلقن لیاسو ددرت نامز شهاک و رباعم یهدناماس 12/1 10/0 3/2 30/9 یمومع تامدخ هب یسرتسد
 یرهش نوماریپ قطانم قاحلا 1/9 90/0 11/2 31/0 یتامدخدیهافر زکارم هب یسرتسد
 ییور هدنکارپ و یزرواشک یضارا 0/9 30/0 11/2 31/0 رهش رگید یاه شخب هب هعجارم موزل
 یخیرات تفاب رد یرهش هعسوت یاه حرط تیدودحم 50/9 51/0 31/2 91/0 یسرتسد ینامز هزاب
 رهش زا یصاخ یاهشخب رد اه تیلاعف زکرمت 13/0 10/0 00/0 01/0 نیلولعم یارب ناسآ یسرتسد
 تالحم رد هدافتساالب و ریاب یاه نیمز زا هدافتسا 66/9 10/0 33/2 00/9 اه یسرتسد رب ترجاهم ریثأت
 مکارت شیازفا و هلحم یاه نامتخاس یزاسهدرشف 90/9 12/0 11/2 11/0 هنازور یاهرفس یارب یسرتسد
 یرهش یاه یربراک عیزوت 9/9 62/0 03/2 92/9 یسرتسد رب رهش نوماریپ قاحلا ریثأت
 صاخ یرهش قطانم شرتسگ 50/9 50/0 12/0 02/9 دنامسپ یروآعمج ناکم هب یسرتسد
 رهش نوریب هب اهرابنا -اههاگراک لاقتنا 03/9 0 63/2 13/0 یشزومآ یاهاضف هب یسرتسد

 نکسم

 رهش میرح رد یزرواشک یضارا ظفح 16/9 10/0 33/2 05/9 یلاخ یاه نیمز و هدافتساالب هدوسرف نکاسم
 ینوناق هدودحم هب قاحلا مدع 36/9 53/2 11/2 11/9 ینوکسم یاهانب نییاپ تیفیک و یگدوسرف
 ینوکسم تفاب نیب رد محازم لغاشم 15/9 11/2 13/2 12/9 ینوکسم یاه تفاب رد مکارت شیازفا

 یرهش راتخاس و مرف یرهش لکش داجیا رد یعیبط عناوم ریثأت 13/0 00/0 13/2 91/0 یتکراشم نکسم رد یراذگهیامرس

 یرهش گنهرف زا یرهش تنوکس عونت یریذپریثأت 10/9 92/0 13/2 00/9 هیشاح رد نکسم زاس و  تخاس یاهتیدودحم
 رهش هعسوت یوگلا رب یزیر همانرب ماظن ریثأت 51/9 53/2 31/0 11/9 یکلم نکسم هب لیامت
 ییور هدنکارپ رب یداصتقا تیعضو ریثأت 16/9 02/0 13/2 9 نکسم یاه هنیزگ عونت

 تالحم رد ینیرفآزاب تسایس ذاختا 16/9 13/2 12/0 50/9 زاسو تخاس نیناوق رد یریگتخس
 یرهش دلیف نورب یضارا 19/9 92/0 0 90/9 رهش زاس و تخاس رد یعیبط عناوم تیدودحم

سایس
 یرهش دنمشوه دشر ت

 یطیحم یاهتیدودحم داجیا 05/9 32/0 03/2 11/9 هیشاح رد نکسم تخاس رب یداصتقا تیعضو ریثات
 یرهش تاعامتجا تایح هب یشخبتیفیک هب لیامت 1/9 53/2 11/2 9/9 رهش هموح هب هعجارم رب نکسم دوبمک ریثأت

یوه /یعامتجا
 ت

 

 یاهتسایس و یرهش عماج حرط دافم هب یدنبیاپ 12/9 10/0 63/2 10/9 هلحم هعسوت رد نانکاس یگنهرف یاههصخشم لامعا
 ییارجا

 رهش نوماریپ یاهمتسیسوکا ظفح هب لیامت 16/9 00/0 51/2 00/9 زاب یاهاضف رد یعامتجا تالماعت زا یریگهرهب
 یریگمیمصت رد نادنورهش تکراشم 11/9 0/0 11/2 36/0 یعامتجا یگنهرفتاقلعت لیلد هب یتیریدم تیدودحم

 یرهش تیریدم یلام هینب فعض 30/1 63/2 61/2 03/0 یرهش یاه حرط رد تالحم تیوه ظفح
 یرهش تیریدم ندوبن هچراپکی 0/1 3/2 13/2 92/2 یناکم سح
 یرهش تیریدم ندوبن یصصخت 12/1 00/0 93/2 11/0 هلحم یعامتجا تایح هب یشخبتیفیک
 رهش هدنکارپ یاه شخب هب یناسرتامدخ هجدوب شهاک 01/9 60/0 51/2 60/9 یعامتجا هیامرس و هلحم شزرا شیازفا
 یرهش تیریدم یرادیاپان 02/1 00/0 3/2 32/9 یرهش یاه حرط ربارب رد نانکاس تمواقم
 هب دهعت داجیا یارب یرهش یاهاضف هوقلاب ناوت
 عامتجا

 یرهش دنمشوه دشر یانبم رب هعسوت 1/9 02/0 02/0 33/0

 لقن و لمح و رباعم هکبش

 یرهش دشر رب یرهش تازیهجت یگدوسرف ریثأت 01/9 0/0 62/0 01/0 یرهش یاه نابایخ یحارط و درکلمع
 لقنو لمح یاههنیزگ زا لابقتسا مدع 55/9 62/0 0 10/9 ضرعمک و تسبنب رباعم
 نکسم تسایس رد تیدودحم و یکلم نکسم هب لیامت 00/9 00/0 92/0 11/9 یرهش لقن و لمح یاه هنیزگ زا لابقتسا
 یرادیاپ رب میدق تفاب یگدوسرف ریثأت 00/9 50/0 0/0 15/0 یراوس هخرچود و یور هدایپ تیلباق

 رد نآ شقن و یور هدایپ هب یرهش تیریدم داقتعا 63/9 52/0 10/0 66/0 یرهش یاه نابایخ رد یرهش یگدنزرس
 تمالس

 هعسوت رد یعامتجا یگنهرف تاقلعت یاه تیدودحم 10/9 30/0 00/0 11/0 یرهش یاه گنیکراپ عیزوت و داجیا
 رهش

 Source: Field Studies of Writer, 2018-2019 
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 دنور ،عقاو رد .دنکیم تیریدم ار یرهش یاه تسایساب دروخرب دنور هک تسا یلصا یاه صخاش زا یرهش تیریدم
 .دهدیم رارق ریثأت تحت نوگانوگ داعبا رد ار رهش هک دربیم شیپ یاهنوگ هب ار یرهش یلصا لماوع اب دروخرب

 یاههیوگ ،صخاش نیا رد .تسا 91/9 و 11/0 ،بیترت هب نیلوئسم و نادنورهش هاگدید زا یرهش تیریدم صخاش
 دید زا (60/1) یرهش تیریدم یاههنیزه شیازفا و نادنورهش دید زا (01/9) رجاهم یاه هورگ یهدناماس و تیریدم
 یتیریدم یاهتسایس یاههیوگ و هدروآ تسد هب یرهش تیریدم صخاش نیب رد ار نیگنایم نیرتشیب نیلوئسم
 رد نینچمه .دناهداد صاصتخا دوخ هب ار نازیم نیرتمک (10/0) اه یربراک نوگمه عیزوت و (09/0) تالحم یزاسهب
 هب (35/0) زبس یاهاضف و (30/9) طلتخم یاه یربراک یاههیوگ ،نادنورهش دید زا یرهش یاه یربراک اب هطبار
 ینوکسم یاهانب یگدوسرف یاههیوگ ،زین نیلوئسم دید زا .دنا هدروآ تسد هب ار نیگنایم نیرتمک و نیرتشیب بیترت
 صخاش .دناهدروآ تسد هب ار یددع شزرا نیرتمک و نیرتشیب بیترت هب (12/0) یرهش رباعم هکبش و (3/9)
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار 10/9 و 123/0 بیترت هب نیلوئسم و نادنورهش دید زا یرهش یاه یربراک
 صخاش نیا .دریگیمربرد ار تامدخ هب یسرتسد داعبا مه و یکیزیف داعبا مه هک تسا یصخاش ،یسرتسد صخاش
 اهیسرتسد رب ترجاهم ریثأت هیوگ .دناهدرکن یبایزرا بولطم ار نآ 023/0 اب نادنورهش هک دهدیم ناشن نامرک رد
 ،نکسم صخاش .دناهدروآ تسد هب ار یددع نازیم نیرتمک (01/0) نیلولعم یارب ناسآ یسرتسد و نیرتشیب (00/9)
-هیوگ ،هنیمز نیا رد .دناهدرک یبایزرا بسانم یبسن روط هب ار نآ نادنورهش و هدروآ تسد هب ار 50/9 یددع شزرا
 هب ار نیگنایم نیرتمک و نیرتشیب بیترت هب (91/0) نکسم رد یراذگهیامرس و (11/9) یکلم نکسم هب لیامت یاه
 فلتخم داعبا رد عونت یارب ییاه تیدودحم یکلم نکسم هب لیامت هک دهدیم ناشن جیاتن نیا .دناهداد صاصتخا دوخ
 طسوتم حطس ًااقیقد 9 یددع شزرا اب نادنورهش دید زا ،تیوه /یعامتجا صخاش .تسا هدروآ دوجو هب نکسم
 تالحم هعسوت رد نانکاس یگنهرف یاههصخشم لامعا یاههیوگ ،نیب نیا رد .تسا هدروآ تسد هب ار یبایزرا
 لماش ار یددع شزرا نیرتمک و نیرتشیب (36/0) یعامتجا-یگنهرف تاقلعت لیلد هب یتیریدم تیدودحم و (10/9)
 یاههیوگ و هدش لماش ار 11/0 نیگنایم نادنورهش دید زا ،نامرک رد زین لقن و لمح و رباعم هکبش صخاش .دناهدش
 هب ار 15/0 و 11/9 اب بیترت هب زین یراوسهخرچود و یورهدایپ تیلباق و یرهش لقن و لمح یاههنیزگ زا لابقتسا

 .دناهداد صاصتخا دوخ
 نیا و هدروآ تسد هب ار 31/9 یلک نیگنایم یدبلاک و ییاضف نامزاس صخاش ،ناگبخن د نیلوئسم هورگ اب هطبار رد
 لیاسو ددرت نامز شهاک و رباعم یهدناماس یاههیوگ ،نیب نیا رد .دناهدرک یبایزرا بسانم ار روکذم صخاش هورگ
-هداد صاصتخا دوخ هب ار 13/0 و 12/1 یاه نیگنایم بیترت هب رهش زا یصاخ یاهشخب رد اه تیلاعف زکرمت و هیلقن
 رب یداصتقا تیعضو ریثأت یاههیوگ و هدش یبایزرا 01/9 یددع شزرا اب زین یرهش راتخاس و مرف صخاش .دنا
 تسد هب ار نیگنایم نیرتمک و نیرتشیب 13/0 اب یرهش لکش داجیا رد یعیبط عناوم ریثأت و 16/9 اب ییورهدنکارپ
 هدش یبایزرا یبسانم ًااتبسن روط هب 11/9 یلک نیگنایم اب یرهش دنمشوه دشر تسایس صخاش ،تیاهن رد .دنا هدروآ
 دافم هب یدنبیاپ هیوگ و نیرتشیب 0/1 اب یرهش تیریدم ندوبن هچراپکی هیوگ ،صخاش نیا یاههیوگ نیب رد .تسا

 تسد هب روکذم صخاش یاههیوگ نیب رد ار نیگنایم نازیم نیرتمک 12/9 ییارجا یاهتسایس و یرهش عماج حرط
 .دناهدروآ
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 اههورگ دید زا نامرک رهش رد یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش یلک نیگنایم .5 لودج
 نیگنایم (ناگبخن د نیلوئسم) صخاش نیگنایم (نادنورهش) صخاش
 91/9 یرهش هعسوت و تیریدم ،یزیر همانرب ماظن 11/0 یرهش تیریدم
 10/9 یرهش یاه یربراک 123/0 یرهش یاه یربراک
 31/9 یدبلاک و ییاضف نامزاس 023/0 یسرتسد
 01/9 یرهش راتخاس و مرف 50/9 نکسم
 11/9 یرهش دنمشوه دشر تسایس 9 تیوه/یعامتجا

 - - 11/0 لقنو لمح و رباعم هکبش
 51/9 لک 63/0 لک

 Source: Field Studies of Writer, 2018-2019 

 هدش هدافتسا یاهنومن کت T نومزآ زا نامرک رهش رد یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش تیعضو رتهب یسررب یارب
 :تسا حرش نیدب ییاه تیعقاو ةدنهد ناشن ،نآ دربراک زا لصاح جیاتن هک
-هدش هدرب راکهب نادنورهش همانشسرپ رد نامرک رد یرهش دنمشوه دشر تیعضو یبایزرا یارب هک ییاه صخاش مامت
 رد نایوگخساپ دید زا 02/2 یافلآ حطس رد یرادینعم توافت اما دنتسه رادروخرب یبسانم ِنیرادینعم حطس زا ،دنا
 رد ؛دنک یم دییأت ار دنمشوه دشر یاه صخاش ظاحل هب یرهش قطانم یدنبهتسد ،هلئسم نیا .دراد دوجو نامرک
 رارق یبسانم تیعضو رد دنمشوه دشر یاه صخاش تیعضو ظاحل هب هعلاطم دروم قطانم هک ضرف نیا تقیقح
 ره و تسا هدوب ناسون رد 5 ات 0 نیب هک اه صخاش زا کیره ِدترکیل فیط هنماد باستحا اب و دوشیم دییأت ،دنرادن
 و لقنو لمح هکبش و (023/0) یسرتسد ،(123/0) یرهش یاه یربراک ،(11/0) یرهش تیریدم یاه صخاش زا کی
 نیا اب هطبار رد نامرک هک تسا نآ زا یکاح ،دنتسه یعقاو نیگنایم هب تبسن یرتمک نازیم یاراد هک (11/0) رباعم

 طسوتم دح رد ،(9) تیوه/یعامتجا و (50/9) نکسم صخاش ود رد اما ،درادن رارق یبولطم حطس رد لماع راهچ
 اب هطبار رد اما ؛دراد رارق یرتبسانم ًااتبسن حطس رد نامرک ،صخاش ود نیا اب هطبار رد تفگ ناوتیم هک تسا
 یرادانعم حطس زا دنمشوه دشر یاه صخاش یمامت مه هک تسا نآ رگناشن جیاتن ،ناگبخن و نیلوئسم همانشسرپ
 هک تسا نآ رگناشن رما نیا .دناهدوب رادروخرب 9 زا رتالاب ینیگنایم زا اه صخاش یمامت هکنیا مه ،دنرادروخرب یبسانم
 (طسوتم) هنایم یتیعضو رد یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش ظاحل هب ار نامرک رهش تیعضو ناگبخن و نیلوئسم
 .دناهدومن یبایزرا
 یسرتسد ،یرهش یاه یربراک ،یرهش تیریدم یاه صخاش بسانمان تیعضو تسا لمأت لباق نادنورهش دید زا هچنآ
 دید زا طسوتم زا رتنییاپ یددع شزرا یرهش تیریدم صخاش اب هطبار رد .تسا رباعم و لقنو لمح هکبش و
 تلادع لصا هب نییاپ هجوت ،یرهش تیریدم رد نادنورهش نییاپ تکراشم دننام یلماوع رد ناوتیم ار نایوگخساپ
 و یزاسهب بسانم یاه تسایس ذاختا رد فعض ،یرهش یاه حرط زا بسانم جیاتن ذخا مدع ،تیفافش مدع ،ییاضف
 دید زا یرهش یاه یربراک صخاش هب نییاپ یددع شزرا صاصتخا .دید ... و راد هلئسم یرهش یاه تفاب ینیرفآزاب
 ،یرهش رباعم بسانم یورهدایپ تیلباق مدع ،یهافر یحیرفت یاهاضف دوبمک دننام یلئاسم رد دناوتیم زین نایوگخساپ
 هب نییاپ هجوت ،رهش حطس رد یتامدخ یاه یربراک نزاوتمان عیزوت و تیافک مدع ،یرهش هدافتساالب یاه نیمز دوجو
 تامدخ هب نییاپ یسرتسد ،نینچمه .درک هراشا رهش تفاب رد محازم یاه یربراک دوجو و یرهش یاضف یزاسابیز
 ًااتبسن یسرتسد ،یرهش یاهاضف هب ناوتمک و لولعم دارفا نییاپ یسرتسد ،تامدخ هب یسرتسد ینامز هزاب ،یمومع
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 رد یسرتسد صخاش اب هطبار رد تبثم نادنچهن هاگدید هب ار نادنورهش هک دنتسه یلماوع زا... و یرهش رباعم نییاپ
 یشان دناوتیم رباعم دلقنو لمح صخاش هب نادنورهش تبثم ریغ هاگدید ،تیاهن رد .تسا هدرک بیغرت نامرک رهش
 .دشاب یرهش رباعم و گنیکراپ دوبمک ،اه نابایخ نییاپ یگدنزرس ،یرهش قطانم یورهدایپ نییاپ تیلباق زا
 تیعضو رد نادنورهش هاگدید زا یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش ،(63/0) هدمآ تسد هب نیگنایم نازیم هب هجوت اب
 دنمشوه دشر یاه صخاش ظاحل هب رهش تیعضو ،(51/9) ناگبخن د نیلوئسم هاگدید زا اما ،درادن رارق یبسانم
 .دراد رارق رتبسانم یحطس رد یرهش

 نامرک رهش رد یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش T نومزآ .6 لودج
T Test = 3 

 فارحنا نیگنایم صخاش/هورگ
 درادناتسا

 یاطخ نیگنایم
 درادناتسا

 %53 حطس رد توافت T یرادانعم حطس توافت نیگنایم
 نانیمطا هلصاف

 نیرت نییاپ نیرتالاب

 نادنورهش

 -610/2 -212/2 -15/9 022/2 -150/2 112/2 911/2 11/0 یرهش تیریدم

 -130/2 902/2 -11/0 612/2 -932/2 952/2 065/2 123/0 یرهش یاه یربراک

 -230/2 -122/2 -50/0 192/2 -332/2 612/2 111/2 023/0 یسرتسد

 950/2 069/2 31/1 222/2 650/2 052/2 555/2 50/9 نکسم

 -332/2 100/2 10/2 612/2 322/2 152/2 015/2 9 تیوه/یعامتجا

 -600/2 /222 -33/0 312/2 -900/2 152/2 06/2 11/0 لقن و لمح و رباعم هکبش

 ناگبخن – نیلوئسم

 تیریدم و یزیرهمانرب ماظن
 رهش

91/9 901/2 162/2 91/2 222/2 16/6 065/2 9/2 

 12/2 599/2 15/0 102/2 30/2 912/2 161/2 10/9 یرهش یاه یربراک

 159/2 916/2 13/6 222/2 5/2 012/2 151/2 31/9 یدبلاک و ییاضف نامزاس

 10/2 106/2 95/1 222/2 91/2 632/2 06/2 01/9 یرهش راتخاس و مرف

 دنمشوه دشر تسایس
 یرهش

11/9 131/2 112/2 11/2 222/2 01/1 003/2 15/2 

Source: Field Studies of Writer, 2018-2019 

 و T هچره هک تسا تیعقاو نیا رگنایب هریغتم دنچ نویسرگر یاههتفای ،تسا هدمآ 1 لودج رد هک روط نامه
BETA اب .دراد هتسباو ریغتم رب یرتشیب ریثأت لقتسم ریغتم ،دشاب رت کچوک یرادانعم حطس و رت گرزب هدمآ تسد هب 

 زا رثأتم هتسباو ریغتم ،52/2 زا رتمک یافلآ نازیم و 902/2 یرادانعم حطس اب ریغتم ود نیب ینویسرگر جیاتن هب هجوت
 قیرط زا تیاهن رد .تسا یلصا ریغتم ود نیب میقتسم طابترا  هدنهدناشن زین BETA بیرض .تسا لقتسم ریغتم
 داعبا رب رهش ...و یتسایس ،یدبلاک ،یتخاسریز ،یتیریدم طیارش هک تفرگ هجیتن ناوت یم هریغتمود نویسرگر لیلحت
 مدع و ققحت طیارش ،اههنیمز نیا رد دوجوم یاهدنور رد رییغت اب و تسا راذگریثأت یرهش مرف و رهش دنمشوه دشر
 .ددرگیم توافتم یرهش دنمشوه دشر داعبا ققحت
 ریغتم ود نیا یراذگریثأت نازیم و نامرک رد هتسباو و لقتسم ریغتم نیب  هطبار نییعت تهج ،قیقحت فادها هب هجوت اب
 تسد هب یاههتفای .تسا هدش هدافتسا اه نآ زا کی ره مهس نیعت یارب و هریغتم دنچ نویسرگر لیلحت لدم زا ،مهرب
 زین افلآ رادقم .دنتسه یرادانعم  هطبار یاراد رگیدکی اب روکذم ریغتم ود هک دهدیم  ناشن 1 لودج رد لیلحت زا هدمآ
 ریغتم تارییغت  هدننک نییبت عقاورد و تسا هتسباو رب لقتسم ریغتم یراذگرثا یانعم هب نیا و تسا 52/2 زا رت کچوک
 و لقتسم ریغتم نیب  هطبار نیاربانب ،تسا رادانعم P ≤ 0.05 حطس رد هدش هدهاشم F رگید یوس زا .تسا هتسباو
 .تسا یطخ ،ریغتم نویسرگر هلداعم رد هتسباو
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 یرهش دنمشوه دشر رب راذگریثأت لماوع نازیم ینویسرگر لیلحت .7 لودج
ANOVAa 

 یرادانعم حطس F تاروذجم نیگنایم تاروذجم عومجم لدم
 902/2b 05/9 106/0 190/1 نویسرگر

 061/2 061/1 هدنامیقاب

 - 22/60 لک
Source: Field Studies of Writer, 2018-2019 

 
 یرهش دنمشوه دشر رب راذگریثأت لماوع نازیم ینویسرگر لیلحت .8 لودج

 یرادانعم حطس T درادناتسا بیرض درادناتساریغ بیرض لدم
B درادناتسا یاطخ Beta 

 312/2 111/0 - 99/0 160/1 تباث 0

 692/2 -999/2 -330/2 156/2 -126/2 لقتسم
Source: Field Studies of Writer, 2018-2019 

 (سیلاو لاکسورک نومزآ) یرهش یاه هورگ تارظن ساسا رب نامرک رهش قطانم یدنبهبتر
 هنومن K دوش اعدا ،رفص ضرف رد و دشاب 0 زا شیب اههورگ دادعت هک دوریم راک هب ینامز سیلاو لاکسورک نومزآ
 دوجو یسررب هب ،عقاورد .دناهدش هتفرگ ناسکی هنایم ای هباشم عیزوت دنچ زا ای دحاو هتسویپ عیزوت کی زا لقتسم
 یسررب ار اه هورگ نیب توافت دوجو مدع ای دوجو طقف و دزادرپ یم یدنبهبتر رظن زا لقتسم یاه هورگ نیب فالتخا
 :دنکیمن صخشم ار اههورگ ندوب رت کچوک ای رت گرزب و دنک یم

 
 اب هطبار رد نامرک رهش هناگراهچ قطانم نانکاس هاگدید توافت یسررب هب ،1 لودج رد اههبتر نیگنایم هب هجوت اب

 :تسا هدش هتخادرپ نامرک رد یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش
 سیلاو لاکسورک نومزآ جیاتن ساسا رب نامرک رهش قطانم یدنبهبتر .8 لودج

 قطانم
 یرهش
 نامرک

 هبتر یاهبتر نیگنایم دادعت هقطنم

 9 1/3 020 0 هقطنم

 0 1/90 13 0 هقطنم

 0 10/00 520 9 هقطنم

 1 02/6 01 1 هقطنم

Chi-Square: 2.22; Sig:.027 
Source: Field Studies of Writer, 2018-2019 

 یرامآ ظاحل هب نیاربانب ؛تسا رادینعم 102/2 زا رت کچوک یاطخ حطس رد Chi-Square (00/0) رادقم ،1 لودج رد
 نومزآ جیاتن .دراد دوجو توافت یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش اب هطبار رد نامرک یرهش قطانم نانکاس هاگدید رد
 و لوا  هبتر رد (1/90) نازیم نیرتشیب اب 0 هقطنم ،دنمشوه دشر یاه صخاش تیعضو یبایزرا رد هک تسا نآ رگنایب
 تیعضو اب هطبار رد زین یرهش یاه هورگ هک دوشیم طابنتسا ،نیاربانب ؛دنراد رارق 0 و 0 ،9 قطانم نآ زا سپ

 .دنراد یتوافتم یاههاگدید ،یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش
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 (Source: Finding Research) یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش ظاحل هب نامرک رهش قطانم یدنبهبتر .4 لکش

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن -
-هب ،دریگ رارق یرهش رادیاپ مرف هب طوبرم ثحابم ردص رد هتسناوت ،یگدنکارپ حالصا هطساوهب دنمشوه دشر هدیا
 رد لیخد یتلودریغ یاه نامزاس و اه نمجنا راک روتسد ،دحتم للم نامزاس یاههینایب زا یرایسب هزورما هک یاهنوگ
 ،ناریا رد ،رما نیا مغریلع .دنتسه لماک رهش ِنیپ رد دنمشوه دشر هناگ هد لوصا زا هدافتسا اب ،یرهش یزیرهمانرب

 هزورما ،تلع نیمه هب .دنربب شیپ بسانم تروص هب ار اهرهش هعسوت یوگلا دنتسناوت رتمک اهنامزاس و یرادرهش
 هک دناهدش یمنارت مک و مجسنمان ییاضف شرتسگ و دشر راچد ،نامرک رهش هلمج زا و ناریا یاهرهش زا یرایسب
 ... و یژرنا فرصم شیازفا ،یمومع لقنو لمح بسانمان تیعضو ،نیمز فرصم شیازفا نوچمه یناوارف لئاسم
 قطانم رد یرهش دنمشوه دشر دربهار یبایزرا و لیلحت فده اب رضاح شهوژپ ،ساسا نیمه رب و تسا وربور
 .تسا هدمآرد شراگن هب نامرک رهش هناگراهچ
 هورگ ود ره یارب نامرک رد یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش یلک نیگنایم هک تسا نآ رگناشن رضاح شهوژپ جیاتن

 ًااتبسن ار اه صخاش تیعضو نادنورهش ،بیترت نیدب و تسا 51/9 و 63/0 بیترت هب ناگبخن - نیلوئسم و نادنورهش
 یاه صخاش اهنت ،نادنورهش دید زا .دنا هدرک یبایزرا طسوتم حطس زا رتالاب زین نیلوئسم و طسوتم حطس زا رتنییاپ
 یمامت ،ناگبخن - نیلوئسم دید زا اما ؛دنا هدش یبایزرا طسوتم یحطس رد 9 تیوه/یعامتجا و 50/9 نکسم
 هک دهدیم ناشن یلک یبایزرا جیاتن .دنروآ تسد هب طسوتم حطس زا رتالاب ینیگنایم دناهتسناوت نامرک رد اه صخاش
 اه صخاش تیعضو ،اه نآ دید زا و هدرک یبایزرا نادنورهش زا رت بسانم بتارم هب ار اه صخاش تیعضو ،هورگ نیا
 .تسا رادروخرب یطسوتم ًااتبسن حطس زا نامرک رد
 تیعضو یبایزرا یارب هک ییاه صخاش مامت هک تسا نآ رگناشن زین یاهنومن کت T نومزآ دربراک زا لصاح جیاتن
-ینعم توافت اما دنتسه رادروخرب یبسانم ِنیرادینعم حطس زا ،دناهدش هدرب راک هب نامرک رد یرهش دنمشوه دشر
 ظاحل هب یرهش قطانم یدنبهتسد ،هلئسم نیا .دراد دوجو نامرک رد نایوگخساپ دید زا 02/2 یافلآ حطس رد یراد
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 تیعضو ظاحل هب هعلاطم دروم قطانم هک ضرف نیا تقیقح رد ؛دنک یم دییأت ار دنمشوه دشر یاه صخاش
 ،تسا لمأت لباق نادنورهش دید زا هچنآ .دوشیم دییأت ،دنرادن رارق یبسانم تیعضو رد دنمشوه دشر یاه صخاش
 هک تسا رباعم و لقنو لمح هکبش و یسرتسد ،یرهش یاه یربراک ،یرهش تیریدم یاه صخاش بسانمان تیعضو
 تلادع لصا هب نییاپ هجوت ،یرهش تیریدم رد نادنورهش نییاپ تکراشم دننام یلماوع زا یشان ناوتیم ار رما نیا
 بسانم یاه تسایس ذاختا رد فعض ،یرهش یاه حرط زا بسانم جیاتن ذخأ مدع ،اههمانرب تیفافش مدع ،ییاضف
 ،یهافر د یحیرفت یاهاضف دوبمک ،(یرهش تیریدم صخاش) ... و رادهلاسم یرهش یاه تفاب ینیرفآزاب و یزاسهب
 یاه یربراک بسانمان عیزوت و تیافک مدع ،یرهش هدافتساالب یاه نیمز دوجو ،رباعم بسانم یورهدایپ تیلباق مدع
 ،(یرهش یاه یربراک) یرهش تفاب رد محازم یاه یربراک دوجو و یرهش یاضف یزاسابیز هب نییاپ هجوت ،یتامدخ
 یاهاضف هب ناوتمک و لولعم دارفا نییاپ یسرتسد ،تامدخ هب یسرتسد ینامز هزاب ،یمومع تامدخ هب نییاپ یسرتسد
 رد تبثم نادنچ هن هاگدید هب ار نادنورهش هک تسناد (یسرتسد) ... و یرهش رباعم نییاپ ًااتبسن یسرتسد ،یرهش
 .تسا هدرک بیغرت نامرک رهش رد دنمشوه دشر یاه صخاش اب هطبار
 دنمشوه دشر یاه صخاش تیعضو یبایزرا رد هک تسا نآ زا یکاح سیلاو لاکسورک نومزآ جیاتن ،تیاهن رد
 .دنراد رارق 1 و 0 ،9 قطانم نآ زا سپ و لوا  هبتر رد (1/90) نازیم نیرتشیب اب 0 هقطنم ،نامرک رهش رد یرهش
 یتوافتم یاههاگدید ،دنمشوه دشر یاه صخاش تیعضو اب هطبار رد یرهش یاه هورگ هک دوشیم طابنتسا هنوگ نیا
 صخاش رد 9 هقطنم ،یسرتسد صخاش رد 0 هقطنم ،یعامتجا صخاش رد نامرک رهش 0 هقطنم هک هنوگ نامه ؛دنراد
 .دناهدروآ تسد هب ار مراهچ ات لوا یاههبتر یطیحم صخاش رد 1 هقطنم و یرهش یاه یربراک
 یاه لاس رد هک یرهش هعسوت نایاتش دنور بولطمان یاهدمایپ هک تسا نیا رب هدنراگن رظن ،دش نایب هچنآ ساسا رب
 دشر تسبراک هب هجوت و یرهش یزیرهمانرب رب مکاح یاههاگدید رییغت ترورض ،هدوب مکاح روشک یاهرهش رد ریخا
 دشر موهفم ات دوشیم هیصوت نیاربانب و دنکیم دزشوگ ار یرهش هعسوت یاه همانرب و اه حرط رد یرهش دنمشوه
 هب زاین ،یدرکیور نینچ هب یبایتسد اما ،دوش هداد تلاخد رهش تایح داعبا یمامت رد یلوصا تروص هب دنمشوه
 هناگ هد لوصا ساسا رب یزیرهمانرب و رهش حطس لک رد دوجوم تیعضو تخانش ساسا رب یزیرهمانرب و یحارط
 .دبای موادت و ققحت ،یرهش یگدنلاب و شیاز ،رتبسانم ییاهراکوزاس اب ات تسا دنمشوه دشر
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