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 یاهکبش داصتقا لدم یحارط رد یناتسا یکیتیلپوئژ یاهدحاو شقن
 (ناتسرل ناتسا یدروم هعلاطم) ناریا رد 

 یفطل ردیح
 ناریا ،راسمرگ ،راسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یسایس یایفارغج رایشناد

 1روپ یدارم شوایس
 ناریا ،راسمرگ ،راسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یسایس یایفارغج یارتکد یوجشناد

 تسودرنه یدهم
 ناریا ،راسمرگ ،راسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یسایس یایفارغج یارتکد یوجشناد

19/46/391 :هلاقم شریذپ خیرات   05/1/0391 :هلاقم تفایرد خیرات 0 

 هدیکچ
 .دوشیم بوسحم یزورما عماوج و اهرو ک همه یعامتجا و یسایس و یداصتقا یاهزاین نیرتیرورض زا یکی یاهکبش داصتقا    
 یاهناتسا و یحاون داصتقا لیمکت و یداصتقا عبانم شدرگ و ییایوپ ثعاب دناوتیم نآ یرو ک لدم ًااصوصخم یاهکبش داصتقا
 اب ناریا رد یاهکبش داصتقا لدم یحارر رد یناتسا یکیتیلپوئژ یاهدحاو شقن نییبت و لیلحت هلاقم نیا فده .دروآ مهارن ار رو ک
 یناتسا یکیتیلپوئژ یاهدحاو ناریا رد یاهکبش داصتقا لدم یحارر رد هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا ناتسرل ناتسا رب دیکیت
 هلاقم نیا رد دنتسه یعرن رت یب هک یرگید تالاؤس یلصا لاؤس نیا رب  والع ؟دنراد  دهع رب ی قن هه ناتسرل ناتسا صوصخب و
 هلاقم نیا جیاتن ؟تسا ییاهیگژیو و تاصتخم هه یاراد هکبش لیلحت لدم و تسیه یاهکبش داصتقا هکنیا هلمج زا دنوشیم حر م
 یاهلیسناتپ زا و تسیرگن لاصتا یاهه قن دننام یناتسا یاهدحاو هب یتسیاب ناریا رد یاهکبش داصتقا یحارر یارب هک دهدیم نا ن
 زا  دا تسا اب دش دهاوخ شالت هلاقم نیا رد همدقم نیا هب هجوت اب .تنرگ  رهب یاهکبش داصتقا رد نآ تکرا م یاتسار رد یناتسا ره
 ناتسا  ژیو هب یناتسا یکیتیلپوئژ یاهدحاو شقن نییبت و لیلحت هب رو ک نالک دانسا و ی هوژپ و یملع تالاقم و یاهناخباتک عبانم
 .دوش هتخادرپ ناریا رد یاهکبش داصتقا لدم یحارر رد ناتسرل

 
 .یاهکبش داصتقا ،هکبش لیلحت ،ناتسرل ،ناریا :یدیلک ناگژاو
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 همدقم -1
 هتفرگ رظن رد ىداصتقا و ىگنهرف ،یهیبط لماوع زا ىا هعومجم ،یداصتقا ىاه تیلاهف شرتسگ للم دروم رد
 هچرگ  دننک ىم داجیا ىداصتقا ىاه تیلاهف ىئاپرب ىارب تبثم و ىفنم طیارش ،یهیبط و ىگنهرف طیلم  دنوش ىم
 روط هب ار دوخ تسا هتسناوتن زگره ىلو ،دیآ قئاف ىهیبط عناوم زا ىرایسب رب ناسنا هک تسا هدیدرگ ثعاب ىروآ نف
 ههد زا هک ییانهم هب یعامتجا دهب رد ًااصوصخ نآ داهبا همه رد ههسوت دنیارف .دزاس اهر تهیبط هطلس و دیق زا لماک
  دنوشیم حرطم     و نانآ قوقح شریذپ ،ههماج روما رد مدرم داحآ تکراشم تهج رد ،هدش جیار یدالیم 6331
 هوقلاب یاه یئاناوت زورب یارب بسانم یعامتجا یاضف داجیا و ضیهبت عفر تهج رد یعامتجا ههسوت هنوگ نیدب
 زا یخرب رد یلوزن ریس زا ییاهدومن دهاش هک ناریا زورما ههماج رد دیدرت یب عویوم نیا  دراد یمرب ماگ اه ناسنا
  (Fallahzadeh, 2010: 21) دراد ازسب یتیمها ،نیتسه یعامتجا هیامرس یاه هفلؤم

 داتسا 9زلتساک لئونام «5گنهرف و ههماج ،داصتقا :تاعالطا رصع» باتک زا نتفرگ ماهلا اب 1یاهکبش داصتقا حالطصا
 بقل وا هب یملع لفالم رد هک زلتساک  تسا هدش باختنا اینرفیلاک یلکرب هاگشناد یزیر همانرب هتشر لصالا ییایناپسا
 اب دراد یهس و دنک یم هراشا «یا هکبش ههماج روهظ» هب دوخ یدلج هس ررا لوا دلج رد دنا هداد نه «ناداتسا داتسا»
 هدلتم تالایا تفه هورگ وضع یاهروشک ریظن دننک یم هبرجت ار یتهنص ارف نارود هک ییاهروشک تالولت یبایزرا
 و یتخانش ههماج ،یداصتقا تالولت هنارگن هدنیآ لیللت هب سیلگنا و ایلاتیا ،ناملآ ،هسنارف ،اداناک ،نپاا ،اکیرمآ
 نارظن بحاص هدیقع هب هک هدنیآ داصتقا رد ناریا هاگیاج هب نتخادرپ ،درکیور نیا اب  دزادرپب ادرف یایند یگنهرف
 «یرگیزاب» ددصرد هکلب دشاب «هچیزاب» دهاوخ یمن ناریا هک ثیح نیا زا دوب دهاوخ اه هکبش یور داصتقا رگن هدنیآ
 ناهج یاهرایهم اب دوخ قابطنا ددصرد ناریا داصتقا ریخا یاه لاس رد هچرگا  تسا ریذپان بانتجا یتروری ،تسا
 قودنص ،یناهج کناب ریظن یداصتقا یللملا نیب یاه نامزاس یاه هخسن شلاچ نیرتمک اب دراد یهس و تسا هدنیآ
 نامزاس تیوضع هب دناوتب هکلب دراذگ ارجا هلحرم هب ار اه نآ و هتفریذپ ار    و راک یناهج نامزاس ،لوپ یللملا نیب
 یور زا باختنا هکلب ،دازآ باختنا» یور زا هن دراد رظن نآ هب ناریا داصتقا نونکا هچنآ اما ،دیآرد ناهج تراجت
 یتنس راتخاس اب ناوت یمن ،دشاب هدنیآ هلاس 61 قفا و مراهچ همانرب فده رگا «یناهج داصتقا اب دنویپ» و تسا «رابجا
  (Madad Pour, 2004: 26-41) دریگ رارق راک روتسد رد «ینکشراتخاس» هکنیا رگم ،دوب «لاهف رگیزاب» یلهف

 ناریا مدرم یارب یناهج داصتقا یاههغدغد نیرتمهم -1 هرامش لودج
 (یعامتجا هندب ثیح زا) تسا لسوت اب مأوت یقان یتفرهم هدنیآ ناهج زا اه نآ تخانش و دنرادن ینهذ یگدامآ ناریا نادنورهش -1
 رب دوجوم عیو ظفح  یجرت هیحور و درادن ار یزاب نتخابن و ندنام هدنز یارب مزال یریذپ فاطهنا تیلباق یریگ نیمصت راتخاس و دنراد دیدرت زونه ناگدنریگ نیمصت -5
  (نکاح هندب ثیح زا)تساجرباپ نانچمه یتلود داصتقا زا یداصتقا تیریدم تارکفت یریگ لکش لیلد هب یداصتقا راتخاس حالصا
  تسا ریذپ تکراشم رتمک و دراد یدومع درکیور هب لیم و هنایارگرادتقا زونه یخیرات تالولت لیلد هب ناریا یسایس و یعامتجا ،یگنهرف ،یداصتقا راتخاس -9
  درب یم جنر هلئسم نیا زا ناریا داصتقا و دراد هبلغ یسایس تینالقع رب ناکامک یسایس تاساسحا -4

Source: (http://www.bashgah.net) 

 رد ینوگرگد ،تالولت نیا  تسا هدرک هبرجت ار یا هبناج همه یراتخاس تالولت هتشذگ یاه لاس رد ناریا ههماج
 دشر خرن و نیا هتشاد اه هصرع همه رد یناوارف یاهتفرشیپ دنچره  تسا هتخاس یمازلا ار ههماج هرادا یاهراکوزاس

                                                 
1. Network economy 
2. The Information Age: Economy, Society and Culture 
3. Manuel Castells 
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 رد یعامتجا و یناسنا ههسوت دنور زا نشور یزادنا نشچ هدنهد ناشن و هدننک مرگلد ناوت یم ار اه یخاش زا یخرب
 سیدر نه یاهروشک یخرب اب سایق رد اه یخاش یدوهص ریس وس کی زا هک تسا نیا نهم هتکن اما ،تسناد روشک
 و نیرتریقف نایم فاکش ،ههماج هندب رد ههسوت عبانم و تاناکما بسانمان عیزوت ببس هب رگید یوس زا و تسا رت نک
 ،یداصتقا و یعامتجا ههسوت یاه یخاش ندوب نزاوتمان  دراد همادا نانچمه یبسن هنوگ هب اه ناتسا نیرت ینغ
 و نیرتالاب نایم فالتخا تابجوم یدایز هزادنا ات و دراذگ یم شیامن هب ههماج رد ار دارفا هیالدنچ تیمورلم
  (Kalantary kashy, 2002: 3-9) دیامن یم نهارف ار ههماج کهد نیرت نییاپ
 عیزوت زا هک ییاه ناتسا دراوم بلغا رد هک تفگ ناوت یم یزکرم کناب و ناریا رامآ زکرم یرامآ عبانم هب ههجارم اب
 دننام یعامتجا یاه یخاش هنیمزرد ،دنتسه دنم هرهب یداصتقا یاه یخاش رد رتالاب یرادروخرب و تاناکما بسانم
 هک ییاه یخاش رد رتالاب ههسوت هجرد اب یاه ناتسا  دنراد یرت بسانم تیهیو زین یراکیب خرن و یداوساب خرن
 نانمس و دزی ،ناهفصا دننام ییاه ناتسا هنومن یارب ؛دنراد یرتشیب یرادروخرب ،تسا یئاضف یرباربان یاهدمایپ رگنایب
  (Taghavi, 2003: 13-70) دنشاب یم اراد ار یرتالاب یداوساب خرن و رت نیئاپ یراکیب خرن ،دنرت هتفای ههسوت هک

 روشک یاهناتسا رد ییاضف و یعامتجا یاه یرباربان زا یخرب دمایپ -2 هرامش لودج
 ،دوخ مورلم یاه هاگداز هب ناگتخومآ شناد نتشگنزاب و هدرتسگ یاه ترجاهم
 دومن حرطم ار ضرف نیا ناوت یم اجنیا هک دنا هدوب رادروخرب ییالاب تراهم و تالیصلت  طس زا ،دنا هدرک ترجاهم رادروخرب یاه ناتسا هب مورلم قطانم زا هک یدارفا نینچمه
  دنا هدوب رادروخرب ییالاب یعامتجا هیامرس زا ،هدیچوک یاهورین نیا هک
 یعامتجا یارنا و یناسنا یورین فالتا هب رجنم و هدیدرگ هبناج ود دامتعا وج داجیا زا عنام ،یلم حوطس رد یتح و قطانم یخرب رد یعامتجا هیامرس هب هجوت مدع نینچمه
 عبانم رباربان عیزوت ررا رد یعامتجا یاه یرباربان هیاس رد  دومن هراشا یلم و یزکرم ناگبخن اب یللم و یموق ناگبخن یگتسویپ مدع هب هنومن یارب ناوت یم هطبار نیا رد هک هدش
  دومن یط ار یعامتجا رادیاپ ههسوت و رادیاپ ههسوت ریسم ناوت یمن

Source: (Mahdavi and barkhordari According to the Sydayy et al., 2009)  

 1یعامتجا هکبش لیلحت هیرظن :یرظن درکیور -2
 کی و تسا یلیللت رازبا و نونف زا یا هعومجم اب شور یعون زا رتارف یزیچ 5هکبش لیللت یسانش ههماج تایبدا رد
 ای مدرم زا یهورگ زا تسا ترابع یعامتجا هکبش  تسا یعامتجا یاه تخاس ههلاطم رد یساسا یرکف رازبا

 لصو نه هب تاعالطا هلدابم ای و یراکمه ،یتسود دننام یعامتجا یطباور هلیسو  هب هک اه تیوه ریاس ای و اه نامزاس
  دنتسه
 سلتخم حوطس رد رصانع طباور یاهوگلا یسررب هدوب هجوت دروم یسانش ههماج رد هراومه هک یمهم لئاسم زا یکی

 زا طباور نیا لیللت فده اب یعامتجا هکبش لیللت  هریغ و اهتلود ،اهنامزاس ،اهداهن ،مدرم نیب طباور :تسا ههماج
 ییاداناک و ییاکیرمآ یسانش ههماج رد اهدهب و تفرگ رارق هدافتسا دروم و دش باب یسانش ناسنا رد یدالیم 6431 ههد
  تفای ههسوت و لماکت

 یعازتنا یجراخ یاهورین ای ینورد یاه کرلم زا دیابن یعامتجا یهد نامزاس  ییوت یارب هیرظن نیا بوچراچ رد
 یاههشیر  داد رارق یسررب دروم دنتسه هدننک اناوت ای هدننک دودلم هک ار یطباور راتخاس ناوتیم هکلب ،درک هدافتسا
-یم یتخانش ناسنا تاهلاطم ای یعامتجا ماجسنا هنیمز رد نیکرود رارآ دننام ناسانش ههماج هیلوا تاقیقلت هب هیرظن نیا

                                                 
1. Network analysis is a method that has been developed within modern sociology for the study of relationships 
among individuals or other social entities, such as organizations. 
2. Social Network Analysis 
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 رد و هزات ًااتبسن نجسنم یقیقلت رازبا و دعاوق ،اه هاگدید زا یا هعومجم ناونع هب نآ زا هدافتسا و روضح دنچره دسر
  (Pour ahmad and Valibeigi Darvishvand, 2010: 70) تسا لماکت لاح
 هک دندقتهم و دنریگ یم رظن رد فدارتم ار یراتخاس لیللت و هکبش لیللت یدودح ات دوخ باتک رد 1زتیووکرب و نملو
 یتخانش ناور و یفسلف یاه تنس زا ندش رود تهج رد یسانش ههماج رد یدایز تارییغت داجیا ثعاب 5ییارگراتخاس
 هاگن) یسانش ههماج بلاغ ییارگراتخاس اب یدایز تاهج زا هکبش لیللت هک دننک یم نایب اه نآ هتبلا  تسا هدش

 هکلب ،دنتسین یگنهرف ای ینهذ یاه تخاس ای دارفا یارو ییاهزیچ اهراتخاس هاگن نیا رد  تسا توافتم (9یسوارتشا
 زا یدودح ات ار اه نآ راتخاس هب هاگن عون نیا  تسا ههماج دارفا نیب طباور رد هدهاشم لباق و ینیع یزیچ راتخاس
 (لباقتم شنک هیرظن دننام) هنانیبدرخ هاگن اب هک دنچره ،دنک یم کیدزن درخ یسانش ههماج هب و رود نالک یسانش ههماج
 لیللت هاگدید زا  درک راذگاو یسانش ناور هب دیاب ار راک نیا دندقتهم و دننکیم یراددوخ زین ههماج هب هناسانش ناور و
 یراج ناکم و نامز رد دوخ یلماهت هکبش اب هک تسا درکراک لاح رد هورگ یعون یعامتجا تخاس یلصا ءزج ،هکبش
 اب هیرظن نیا هکنیا اب  دنتسه یتخانش یتسه تلزنم یعون زئاح و دنراد تینیع هک دنتسه اهدحاو عون نیا هک ارچ  تسا
 رد نآ نایرج و عبانم لداهم) هلدابم هیرظن ،اوتلم و مرف دروم رد لمیز تایرظن ،ییارگراتخاس دننام رگید یاه هیرظن

 یناهج ماظن هیرظن ،زنوسراپ شنک تایرظن ،یعامتجا ماجسنا دروم رد نیکرود تایرظن (نیل ،رتوونارگ -اه هکبش

 رب نآ دیکست اه هیرظن نیا همه اب شا یساسا توافت ،دراد یدایز یکیدزن    و تاعامتجا و اه هورگ تایرظن ،نیاتشرلاو
 اب هیرظن نیا یاهدنویپ هنیمز رد رزتیر رظن هب  تسا ،تسا دارفا نیب طباور نامه هک ،ههماج تیهقاو یبرجت قیقلت

 یا هقالع نادنچ اهراتخاس هرابرد یزادرپ هفسلف هب هکبش نازادرپ هیرظن هک تفگ دیاب یسانش ههماج یلصا نایرج
 Kangarani) دندنم هقالع اه هکبش عاونا یتاییایر یتح و یتخانش شور ،یبرجت قیقد یسررب هب رتشیب هکلب ،دنرادن

Mohammadi et al., 2011: 164)  
  دنک یم یسررب ار یعامتجا یاه تیوه ریاس و اه تلود ،اه نامزاس ،مدرم نایم طباور یاهوگلا یعامتجا هکبش لیللت
 هدیمان هرگ هیرظن نیا حالطصا رد هک دارفا زا لکشتم یعامتجا یراتخاس زا تسا ترابع یعامتجا هکبش کی
 ،کرتشم قیالع ،یدنواشیوخ ،اهیتسود) دنراد لباقتم یگتسباو نه اب صاخ عون دنچ ای کی ی هلیسو هب و دنوش یم
  (اهرواب زین و اهرفنت
 :زا دنا ترابع یعامتجا هکبش لیللت هیرظن تایورفم نیرتنهم یلک روط هب
  دنتسین لقتسم و راتخمدوخ یاهدحاو و دنراد لباقتم یگتسباو نه اب اه نآ لامعا و نارگیزاب -1
 دنتسه (یدام ریغ و یدام) عبانم نتفای نایرج و لاقتنا یارب ییاهارجم نارگشنک نیب تاطابترا -5
 یاهوگلا ناونع هب (    و یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا) دننک یم یزاس موهفم ار اهراتخاس هکبش سلتخم یاهلدم -9
  نارگشنک نایم هتشذگ یطابترا

                                                 
1. Barry Wellman, S. D. Berkowitz 
2. Structuralism 
3.Leo Strauss 
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 نارگشنک نیا  دراد زکرمت یعامتجا نارگشنک نایم تالماهت ههلاطم رب یعامتجا هکبش لیللت درکیور نیاربانب
 نیا رد یعامتجا ةکبش درکیور ناینب  دنشاب رگید ددهتم دراوم و اهروشک ،اه تکرش ،اه نامزاس ،اه ناسنا دنناوت یم
 ؛دراد نارگشنک نآ یارب یمهم یاهدمایپ یعامتجا نارگشنک نیب رد تاطابترا یاهوگلا هک تسا هتفهن هیلوا  دیا
 نینچمه و اه نآ داجیا طیارش ییاسانش سپس و اهوگلا نیا یاه هنوگ یزاسراکشآ لابند هب ،هکبش نارگلیللت ،نیاربانب
 داجیا طیارش ،اهوگلا نیا یزاجم ای و یهقاو هاوخ ،یعامتجا یاه هکبش ةهلاطم رد  دنشاب یم اه نآ یاهدمایپ یسررب
 :داد رارق یسررب دروم  طس هس رد ناوت یم ار اه نآ یاهدمایپ و اه نآ
 یوگلا لاؤس نیا خساپ ؟دراد طابترا یناسک ای یسک هچ اب یسک هچ هک نیتسه نیا یسررب لابند هب ،لّعوا  طس رد 
  تسا هدرک راکشآ ار یعامتجا ةکبش رد ریاح یعامتجا نارگشنک نایم تاطابترا
 .دوش یم لدب و در تاطابترا نیا رد هک نیتسه ییاوتلم و اه شزیگنا زین و لیالد یسررب لابند هب مود  طس رد
 کمک ،دنا هدیشخب موادت و هدرک داجیا ار یطابترا صاخ یاهوگلا نیا هک یطیارش تخانش هب مود  طس نیاربانب
  دناسر یم
 مود  طس رد اه نآ یاوتلم زین و لّعوا  طس رد اه نآ یوگلا هک تاطابترا نیا یاهدمایپ ههلاطم هب موس  طس رد
 ینوریب تیهقاو رب یتاریرست هچ ،هتفگ شیپ تاطابترا هک نیتسه لاؤس نیا هب ییوگخساپ لابند هب و هتخادرپ ،دش ههلاطم
   دننک یم داجیا یعامتجا لاوحا و عایوا رد ار یتارییغت هچ و هتشاد
 شرتسگ هک دندقتهم و هدرک دادملق رگیدکی فدارتم شیب و نک ار ییارگتخاس و هکبش لیللت عقاو رد ناسانش ههماج
 ار اهزیچ نا یط هک تسا ییوطسرا تنس زا ندش رود تهج رد یملع شبنج یعون یملع یاه هتشر رد ییارگتخاس
 ار ههماج یاهکبش درکیور هب دقتهم ناسانش ههماج  دننکیم ههلاطم اهنآ درفنم ءازجا ییوهام صاوخ ساسا رب

  دننکیم سیرهت دنم تخاس
 ؛دننک یم سیرهت هنوگ نیا ار یعامتجا تخاس کاکیپ و رتیب

 یطباور ،دنا هدروخ دنویپ نه هب یخشم یطباور ی هلیسو  هب هک ییاهدحاو ای ءازجا زا هدش لیکشت یعامتجا تخاس
 طبترم سایقم رد هک ییاههکبش ارف دنکیم لصتم اه هکبش ارف و اه هکبش ریز نیقتسمریغ و نیقتسم روط هب ار اه نا هک
 ار ههماج ءازجا یلماهت یاههکبش  دنهد یم لیکشت ههماج  طس ات ار رت گرزب و رتگرزب ییاهدحاو ،هدنور الاب
  (Nastaran et al., 2013: 160) دنهدیم لیکشت

 تاسسؤم ،یراک یاههورگ ،اه هداوناخ دننام درکراک لاح رد یاههورگ و اهنامزاس زا هدش لیکشت ههماج تخاس
 یاه هکبش قیرط زا هک هریغ و یتسود یاههتسد ،سرادم ،تاجتسد ،یسایس بازحا ،یرگراک یاههیدالتا ،یداصتقا
 هدشن لیکشت مدرم زا ییاههلوقم زا ههماج تخاس  دنا هدینت نه رد یرت هدیچیپ یاهراتخاس لیکشت تهج رد طباور
 زا ییاه هلوقم زا اه لوکلم ای ءازجا زا ییاه هلوقم زا اه نیشام ای اه ناگرا زا ییاه هلوقم زا اه نسیناگرا هک یروط نامه
-دناهدش لیکشت صاخ یازجا طابترا زا اه نیشام و صاخ یاه ناگرا طابترا زا اه نسیناگرا  دنا هدشن لیکشت اه نتا
(Nasiri and Ahmedi, 2014: 41-56)  
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 یعامتجا هکبش لیلحت هیرظن لدم – 1 هرامش رادومن

Source: (http://www.leonidzhukov.net) 

 یزاس هکبش یتسیچ -2-1

 هک تسا  هدش لیکشت (دنتسه ینامزاس ای یدرف ًاامومع هک) ییاه هرگ زا هک تسا یعامتجا یراتخاس یعامتجا هکبش
 ،بو یاه کنیل ،یدنواشیوخ ،اه یتسود ،یلام تالدابت و اه هدیا دننام -یگتسباو زا صاخ عون دنچ ای کی طسوت

 یزاب اه ناسنا تیقفوم رد یا یدیلک شقن یزاس هکبش و تاطابترا  دنالصتم نه هب -(یاولومدیپا) اه یرامیب تیارس
 یرارقرب هب رداق هک یولن هب دنوش لصتم رگیدکی هب رفن دنچ ای ود هک دوش یم داجیا هکبش کی یماگنه  دننک یم
-یم دوجو هب ار هکبش ام ینهی ؛تسا عبانم کارتشا و طابترا یرارقرب زین هکبش یلصا فده  دنشاب رگیدکی اب طابترا
 Semsar et) نیراذگب کارتشا هب ار دوخ عبانم طابترا یرارقرب زا سپ و نینک رارقرب طابترا رگیدکی اب نیناوتب ات نیروآ

al., 2015: 20-63)  
 زا لکشتم تسا یاهعومجم هکبعش هک دندقتهم مدرم قافتا هب بیرق رثکا نکل  تسا یددهتم سیراهت یاراد هکبش 
 طابترا نه اب هطساواب و وردور تاطابترا قیرط زا دنناوتیم هکبش یاضعا هک یولن هب نه هب طبترم رفن دنچ ای ود
  دننک رارقرب
 دوش یم هدناوخ رگشنک کی هکبش رد هدننک تکرش ره نآ رد هک تسا فارگ کی یعامتجا هکبش ،ییایر تروص هب
 زا یرگید هعومجم ره ای اه هورگ ،اه نامزاس ،اه ناسنا دنناوت یم اهرگشنک  دوش یم هداد شیامن هکبش رد هرگ کی اب و
  دوشیم هداد شیامن رظانتم یاه هرگ نایم دنویپ هلیسو هب اهرگشنک نایم تاطابترا  دنشاب نه اب طبترم یاه تیدوجوم

 یاه هراگن ای فارگ) ییاه هشقن ی هباثم هب ار طباور زا یا هدیچیپ یاه هعومجم دیناوت یم ،هکبش لیللت زا هدافتسا اب
 و لک کی ی هباثم هب ار هکبش نکارت و لکش هزادنا قیقد یاه هجنس و دینک نسجت لصتم یاه لبمس زا (یهورگ
 نورد دوجوم یاهوگلا دنکیم کمک امش هب یعامتجا هکبش لیللت  دییامن هبسالم نآ نورد ار رصنع ره تیهقوم
  (Ibid, 2015: 20-63) دینک یسررب و نسجت ،دنتسه مدرم لماش هک ار طبترم یاهداهن یاه هعومجم
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 یعامتجا مولع قیقلت رت یمیدق یاه شور رد هک یلاح رد  تسا مدرم ِینورد هن و ِینایم ،یعامتجا هکبش لیللت زکرمت
 رب اهنت هن هکبش نارگلیللت ،دنک یم زکرمت (دمآرد و نس ،تیسنج لثم) ناش یاه یگشیو و دارفا رب ،اه شیامیپ دننام
 زین ،دننک یم لصتم نه هب ار دارفا هک ییاهدنویپ رب یا هشیو هجوت هکلب دنراد زکرمت اه نآ نورد یاه ییاناوت و اه تیفیک
  دنراد

 نوتم ،اوتلم لیللت هب ًاالصا و تسا یعامتجا یاه هکبش رد تاطابترا و طباور لیللت لابند هب یعامتجا هکبش لیللت
 یعامتجا مولع نیهافم ات دنک یم یسررب هکبش رد ار طباور و تاطابترا اهنت هکلب دزادرپ یمن هکبش رد لماوع ریاس و
  دجنسب نآ رد ار

 ،یعامتجا  هیامرس هلمج زا یعامتجا مولع سلتخم نیهافم ات دهد یم ار ناکما نیا ققلم هب یعامتجا هکبش لیللت
 یاه لومرف قیرط زا یعامتجا یاه هکبش رد ار هریغ و یعامتجا یتخیر نه ،یعامتجا طباور ،یعامتجا یگتسبمه
  دهد رارق شیامزآ دروم هکبش رد و دنک لیدبت لومرف هب ار موهفم نآ دوخ ای دجنسب دوجوم یرازفا مرن

 
 یاهکبش یعامتجا طباور -2 هرامش رادومن

Source: (www.ams.org) 

 نورد یدرف نارگیزاب اه سأر  درگن یم لای و سأر تاحالطصا اب ار یعامتجا طباور یعامتجا یاه هکبش لیللت 
 هتشاد دوجو اه سأر نایم دناوت یم اه لای زا یدایز عاونا  دنتسه نارگیزاب نیا نایم طباور اه لای و دنتسه اه هکبش
 یدرف حوطس زا یرایسب رد یعامتجا یاه هکبش تیفرظ زا ناوت یم هک تسا نآ رگنایب سلتخم تاقیقلت جیاتن  دشاب
 ،یتالیکشت روما هرادا ،یعامتجا طباور یرارقرب ،اه نآ لح هار نییهت و لئاسم ییاسانش روظنم هب یعامتجا و
-Qavanloo Qajar, 2015: 131) درک هدافتسا فادها هب یبایتسد ریسم رد دارفا یزاس نومنهر و یراذگ تسایس

138)  

 یا هکبش داصتقا و یاهکبش هعماج -3
 داتسا 1زلتساک لئونام «گنهرف و ههماج ،داصتقا :تاعالطا رصع» باتک زا نتفرگ ماهلا اب «یاهکبش داصتقا» حالطصا
 ماقم رد دوخ ررا رد زلتساک لئونام  تسا هدش باختنا اینرفیلاک یلکرب هاگشناد یزیر همانرب هتشر لصالا ییایناپسا
  دنک یم  یرصت و هراشا «یتاعالطا داصتقا» موهفم هب «یاهکبش ههماج روهظ»  یرشت

                                                 
1. Manuel Castells 
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 ،اهروشک و یداصتقا یاه هزوح و قطانم ،یراجت یاه هاگنب و اهتکرش نایم تباقر و یرو هرهب ،یتاعالطا داصتقا رد
 یاولونکت هلمج زا تاعالطا نیا شزادرپ یارب مزال یاولونکت و تاعالطا ،شناد و تفرهم هب رگید نامز ره زا شیب
 اب هسیاقم رد یتهنصارف داصتقا زا عون نیا ؛دنک یم دیکست لاح نیع رد وا  دراد هیکت یاولونکت تیریدم و تیریدم
 ندنار هیشاح هب و عفد و درط تیلباق زا ،دوشن دودلم و دیقم نیناوق و تاررقم عیو اب رگا ،یتهنص نارود داصتقا
  (jahangard, 2007: 185-214) تسا رادروخرب یرتشیب
 رد و راک ماجنا هولن رد لولت» دوش یم یفرهم «گنهرف و ههماج ،داصتقا :تاعالطا رصع» باتک رد هک یرگید هرازگ
 و رگراک نیب یرادا ای یتهنص هدرتسگ یاهراتخاس رد هتشذگ رد هک یراک طباور ،تهج نیازا و تسا «لاغتشا راتخاس
 نجح اب یاههدودلم رد رتفاطهنا لباق بتارم هب طباور هب ار دوخ یاج دوب رارقرب سوئرم و سیئر ای امرفراک
 مادختسا یاهدادرارق هتشذگ فالخرب نارگراک و نادنمراک و هداد لاغتشا تلت دارفا رامش ثیح زا رت کچوک
  دباییم جاور تقوم هرود کی یارب لاغتشا و تقو هراپ راک ،یلاغتشادوخ یاههویش هکلب دننکیمن اضما رمهلا مادام
 هب اه حرط و اه هاورپ نداد ههطاقم هب ،دوخ مادختسا تلت دارفا شهاک نیع رد گرزب یاه تکرش بیترت نیا هب

 یسوسلم رییغت ،یلک روط هب ،یراکیب نازیم رد دنچره طیارش نیا رد هک دنروآ یم یور رت کچوک یاه تکرش
 دباییم دشر ،هدنیآ هب تبسن یدامتعا یب ساسحا و دوخ یلغش هدنیآ زا دارفا ینارگن اما ،هتفریذپن تروص
(NickNia, 2015: 237-249)  
 و ندش یناهج دنیارف وا هتفگ هب هک دنک یم یروآدای ار هدنیآ رد «لباقتم یاه بطق روهظ» زلتساک هک نیا ماجنارس
 ریظن یعامتجا یاهداهن سیهضت و یدرف یاه شالت هب ندیشخب توق بجوم یداصتقا یاه تیلاهف ندش یا هکبش
 ناوت و دنراد یسرتسد تاعالطا هب هک ییاهنآ نایم لباقت تالولت نیا  دوش یم هافر تلود ای و یرگراک یاه هیدالتا
 روهظ هب دوخ لکش نیرت یطارفا رد و هداد شیازفا دنرادن یتیهقوم نینچ هک یناسک و دنراد ار نآ زا یدنم هرهب
 :NickNia, 2015) دوش یم رجنم یتاعالطا ههماج زا هدش درط و هدش  هدنار هیشاح هب ًاالماک دارفا زا گرزب یاه هورگ

237-249)  
 و نامزاس زا یا هزات عون ،زلتساک رواب هب یناهج یداصتقا تیلاهف هصخشم ناونع هب یا هکبش یداصتقا تیلاهف
 ادیپ هطلس تالیکشت و اهنامزاس رگید رب و دهد یم شرتسگ ار دوخ صاخ قطنم جیردت هب هک تسا تالیکشت
 رد ینورد تامیسقت رذگهر زا ای و هدوب سلتخم یاه هاگنب و تاسسؤم و اهتکرش زا ییاهشخب لماش هک دنک یم
 تاسسؤم نایم کیشتارتسا دالتا ،یتیلمدنچ یاه تکرش ،اه هکبش نیا زا ییاه هنومن و دیآیم دیدپ گرزب هاگنب کی
 عیزوت و دیلوت یاه هکبش یتح و یصوصخ یاه هاگنب نایم تاطابترا ،یراجت و یداصتقا یاه تیلاهف هکبش و گرزب
  دوشیم لماش ار یتلود یداصتقا یاه هکبش و قاچاق یاهالاک و ردخم داوم
 اه تصرف نیا زا هدافتسا یارب تاناکما و عبانم جیسب و اه تصرف ییاعسانش هعب صاخعشا ،هنانیرفآراک یاضف کی رد
 نارعگید طعسوت ندعش هتخانعش ،عباعنم ،تاععالطا هعب جایتحا یتباقر رازاب رد ندش قفوم یارعب صاخشا  دنزادرپ یم
 هک تسناد نانیرفآراک یلعصا یاعهرازعبا زا یعکی ناوعتیعم ار اه هکبش اعی و نارگید اب تاطابترا ،ور نیازا ،دنراد    و
  (Coleman, 2008: 84-102) دعننک ععفترم ار اعهزاین نعیا ،نآ یهطساو هب دنناوتیم
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-یم افیا ناصصختم و ناریدم ،یاهفرح و یلغش جیاعتن ،اعهتکرعش یروآوعن رد یعساسا شعقن یطاعبترا یاههکبش
 یلام تیقفوم ،دنشاب هتشاد یرتشیب یطاعبترا و یعاعمتجا تراعهم ردعق هعچ ره ،دارعفا نعیا هعک یروعط هعب  دعننک
  دعنروآیعم تسد هب یرتشیب
 ناوت یم ار یزاس هکبش  تسا یزاس هکبش راتفر و تراعهم ،قعفوم ناریدعم یاه یگشیو زا یعکی ،نخعس رعگید هعب 
 صاخشا طسوت هتعسویپ تروعص هعب و هدوعب طبترعم نه هب یاهراتفر یرس کی زا لکشتم هک تسناد راتفر یعوعن
  دوش یم ماجنا
 نیارب  دعنادیعم اه هکبش رد عبانم جیسب و اه هویش ،یعامتجا یاهدربهار یرس کی ار یزاس هکبش 1لعگراج تعب
 و لغش اب طبترم یاهتیلاهف لیهسعت یارعب طعباور زا هدافتعسا و ظعفح ،داعجیا ناوت یم ار یزاس هکبش راتفر ،ساسا
 صاخشا ًاالومهم هک موهفم نیا کمک هب یزاس هکبش نازیم  تسعناد نآ یاعیازم ندرعک هنیشعیب و صاخعشا یهشیپ

 یاه عویوم دروم رد وگو تفگ و ثلب نوچمه یدراوعم ؛دوش یم هدیجنعس ،دنراد یزاس هکبش راتفر هزادنا هچ
 یعفرهم ،یلغش سلتخم روما رد تروشم یارب اه هکبش و تاطابترا زا هدافتعسا ،یراعک تاعاس زا جراخ یراجت

 و شوهاب یدرف ،زاس هکبش درف کی 5نیعشوداک نععز هعب  هرعیغ و تاسعلج و اه سنارفنک رد ناراعکمه هعب دوعخ
  (Coleman, 2008: 84-102) تسا شا هکبش یرگنزاب و ههسوت یاه شور زا علطم

 یزادنا هار رد نانآ تیقفوم لعیلد ار ناعنیرفآراک یخرب یطابترا و یعامتجا یاه تراهم نتشاد ناققلم زا یخرب
 ،یعامتجا یهیامرس زا ییالاب ی هجرد هک دنادقتهم و دعنناد یعم ناعنیرفآراک رعگید هعب تبسعن ناعشراک و بسک
 ،ناراذگ هیامرس هعب اعت دنک یم کمک نانیرفآراک هب ًاالومهم ،یصخش تاطابترا و طبترم یلبق ی هبرجت ،ترهش نسح
  (MadadPour, 2004: 26-41) دعننک ادعیپ یسرتسد صاخشا رگید و هوقلاب نایرتشعم
 ناریا داصتقا -4
 تیهقوم ،اوهو بآ :لماش ییایفارغج لماوع :درامش یم رب حرش هنوگ نیا ار یلم تردق لماوع لدنشور لیلج

 ،تیهمج تیفیک ،تیهمج بیکرت ،تیهمج نازیم :لماش یناسنا لماوع  یهیبط عبانم و ماخ داوم ،تهسو ،ینیمزرس
 :لماش ،تموکح راتخاس ،یاولوئدیا و یلم تدحو ،یگنهرف ثاریم :لماش یگنهرف لماوع  یتهنص یناسنا یورین

  (Pourmanafi and MofakhamShahristani, 2016: 161-186) تموکح ییاراک و تموکح یسایس لکش
 تاجن یارب و درادن ار مزال ییاراک هک تسا یعتلود راتخاعس اب ارگ نورد یداصتقا ،ناریا داصتقا ،ریاح لاح  رد
 شهاک عبانم نیمست رد تفن نهس و  شیازفا  عبانم نیمست رد یصوصخ شخب نهس دیاب یم ،تلاح نیا زا روشک داصتقا
 تلود فرط زا لضهم نیا لح یارب یدج مادقا هنافسستم و تسا روشعک داصتعقا یتایح روما زا یکی هلسسم نیا .دبای
 نیمست یارب تفن یزرا دمآرد قیرزت و یتلود  داصتقا  راتخاس  هک تسا نآ نیبم دهاوش ، سکعرب  هکلب ، هدماین لمع هب
 دشر هب  روشک  لوصو  عناعم رعما نعیا و هدز نماد ناریا داصتقا رد تالکشم ندعش رت هدیچعیپ هعب ،یلخاد عبانم
 و تسا دصرد 0 ابیرقت هنالاس ههسوت لاح رد و هتفرشیپ یاهروشک  رد  یداصتقا دشر طسوتم  تسا بولطم یداصتقا

 یراذگ هیامرعس رالد درایلیم 661  دنمزاین ، دوخ  داصتقا رد یدصرد 0 دشر ققلت یارعب زیعن نارعیا یمالسا یروهمج

                                                 
1. Batdorj Batjargal of National University of Mongolia 
2. Charles Kadushin is one of the founders of the social network field 
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 زین هیقب و دوش نیمست یتفن یاهدمآرد للم زا دیاب روکذم غلبم زا یمین   تسا یداصتقا سلتخم یاه شخب رد دیدعج
 رگا  یرو هرهب شیازفا و لخاد رد یارنا فرصم شهاک ،داصتقا  سلتخعم  یاه شخعب یزرا یاهزاین شهاک للم زا
 رد هک دوش یم ینیب شیپ ،دوش ظفح روشک داصتقا ینونک دنور و دیاین لمع هب یلهف هیور رییغت  یارب  یلمعع تامادقا

 ,Alizadeh) دیسر  دهاوخ  رفن  نویلیم 3 هب نه ناراکیب دادهت و دوب دهاوخ دعصرد 69 زا شیعب مروعت  نازیم  28  لاس

2002: 66-68)  
 نآ هب دیاب یتلود ناراذگ تسایس و نازیر همانرب هک تسا یلئاسم نیرتنهم زا روشک کی قطانم هدنیآ ههسوت و دشر
 همانرب ،هجیتن رد  تسا یناوارف تیمها زئاح بسانم یا ههسوت یاه یشتارتسا تخانش روظنم نیا هب  دنشاب هتشاد هجوت
  دنسانشب ار یللم داصتقا سهی و تردق دیاب یللم نازیر
 و ناتسیس ،ناتسزوخ ،یبونج ناسارخ ،یرایتخب و لالمراهچ ،رهشوب ،مالیا ،ناهفصا یاه ناتسا یزرواشک شخب رد
 یارب هوقلاب تیلاهف هزوح رد ناگزمره ،ناردنزام ،ناتسرل ،نالیگ ،دمحاریوب و هیولیگهک ،هاشنامرک ،نامرک ،ناتسچولب
 ناونع هب تیلاهف نیا ،دنتسه تبثم دشر خرن و یا هقطنم و یتهنص راتخاس یاراد هکنیا لیلد هب و دنراد رارق ناتسا دشر
 ناسارخ ،نارهت ،لیبدرا ،یبرغ ناجیابرذآ ،یقرش ناجیابرذآ یاه ناتسا  دوش یم بوسلم اه ناتسا یداصتقا دشر کرلم
 تیلاهف هزوح رد دزی و نادمه ،یزکرم ،ناتسلگ ،ناتسدرک ،نق ،نیوزق ،سراف ،نانمس ،ناجنز ،یلامش ناسارخ ،یویر
 تیزم نداد تسد زا لاح رد اه ناتسا نیا هک تسا نآ هدننک نایب رگید ترابع هب ؛دنراد رارق یداصتقا طلتخم هدنزاب
 رادروخرب یا هشیو تیمها زا اه ناتسا نیا دشر زادنا نشچ رد شخب نیا هک دنشاب یم یزرواشک شخب رد دوخ یبسن
 و هیولیگهک ،نامرک ،ناتسدرک ،نیوزق ،سراف ،نارهت ،رهشوب ،مالیا ،ناهفصا یاهناتسا ،تهنص شخب رد  تسا هدوب
 نیا تبثم یتباقر نهس ءزج و دنراد رارق یداصتقا هدنرب تیلاهف هزوح رد ناگزمره و یزکرم ،ناردنزام ،دمحاریوب
  (Alizadeh, 2002: 66-68) تسا تهنص شخب رد اه نآ یبسن تیزم زا یکاح اه ناتسا نیا رد شخب

 ،یویر ناسارخ ،یبونج ناسارخ ،یرایتخب و لالمراهچ ،لیبدرا ،یبرغ ناجیابرذآ ،یقرش ناجیابرذآ یاهناتسا

 دزی و نادمه ،ناتسرل ،نالیگ ،ناتسلگ ،هاشنامرک ،نق ،ناتسچولب و ناتسیس ،نانمس ،ناجنز ،ناتسزوخ ،یلامش ناسارخ
 ناشن اه ناتسا نیا یفنم یشخب ررا و یتباقر نهس و دنراد رارق تهنص شخب رد یداصتقا هدنزاب تیلاهف هزوح رد
 ناتسا نامتخاس شخب رد .تسا هداد تسد زا قطانم ریاس هب تبسن شخب نیا رد ار دوخ نهس هقطنم داصتقا هک دهد یم
 هدش ثعاب تیلاهف نیا تبثم دشر خرن و یا هقطنم و یتهنص راتخاس  دراد رارق دشر یارب هوقلاب تیزم هزوح رد رهشوب
 ،نارهت ،لیبدرا ،یبرغ ناجیابرذآ یاه ناتسا  دوش بوسلم رهشوب ناتسا یداصتقا دشر کرلم ناونع هب شخب نیا هک
 هزوح رد نادمه و ناگزمره ،نالیگ ،ناتسلگ ،ناتسدرک ،نق ،ناجنز ،یلامش ناسارخ ،یویر ناسارخ ،یبونج ناسارخ
 رد اه ناتسا یبسن تیزم رگنایب اه ناتسا نیا رد شخب نیا تبثم یتباقر نهس ءزج و هتشاد رارق یداصتقا هدنرب تیلاهف
  (08 - 12 :1391 ،درگناهج و یردان) تسا شخب نیا
 ،سراف ،ناتسچولب و ناتسیس ،نانمس ،ناتسزوخ ،یرایتخب و لالمراهچ ،مالیا ،ناهفصا ،یقرش ناجیابرذآ یاهناتسا
 رارق یداصتقا هدنزاب تیلاهف هزوح رد دزی و یزکرم ،ناردنزام ،ناتسرل ،دمحاریوب و هیولیگهک ،هاشنامرک ،نامرک ،نیوزق
 هب تبسن شخب نیا رد ار دوخ نهس هقطنم داصتقا هک دهد یم ناشن اهناتسا نیا یفنم یشخبررا و یتباقر نهس و هتشاد
 ،رهشوب ،مالیا ،ناهفصا ،لیبدرا ،یبرغ ناجیابرذآ یاهناتسا تامدخ شخب رد .تسا هداد تسد زا قطانم ریاس
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 ،ناتسدرک ،نق ،نیوزق ،سراف ،نانمس ،ناجنز ،یلامش ناسارخ ،یویر ناسارخ ،یبونج ناسارخ ،یرایتخب و لالمراهچ
 هکنیا لیلد هب و دنراد رارق دشر یارب هوقلاب تیزم تیلاهف هزوح رد نادمه و ناگزمره ،یزکرم ،ناردنزام ،ناتسلگ
 بوسلم اه ناتسا یداصتقا دشر کرلم ناونع  هب تیلاهف نیا ،تسا تبثم دشر خرن و یا هقطنم و یتهنص راتخاس یاراد
 ،دمحاریوب و هیولیگهک ،هاشنامرک ،نامرک ،ناتسچولب و ناتسیس ،ناتسزوخ ،نارهت ،یقرش ناجیابرذآ یاه ناتسا  دوش یم
 نیا هک تسا نیا هدننک نایب رگید ترابع هب ؛دنراد رارق یداصتقا طلتخم هدنزاب تیلاهف هزوح رد دزی و ناتسرل ،نالیگ
 نیا دشر زادنا نشچ رد شخب نیا هک دنشاب یم تامدخ شخب رد دوخ یبسن تیزم نداد تسد زا لاح رد اه ناتسا
  (Naderi and Jahangard, 2012: 51-86) تسا هدوب رادروخرب یاهشیو تیمها زا اه ناتسا
 یزرواشک شخب رد اه نآ ریاس ،نق و نانمس ،نارهت ،رهشوب ،ناهفصا یاه ناتسا زج هب اه ناتسا رثکا یاهیاپ تیلاهف رظن زا
 تهنص شخب  تسا هدرک تکرح اه ناتسا یتباقر تیزم تهج رد (یزرواشک) شخب نیا و هدوب یا هیاپ تیلاهف یاراد
 بوسلم یا هیاپ تیلاهف دزی و یزکرم ،نق ،نیوزق ،نانمس ،ناجنز ،نارهت ،ناهفصا ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا 3 رد طقف
 رد و هدیسر ییافکدوخ  طس هب شخب نیا ناتسزوخ ناتسا رد ،هدرک تکرح اه ناتسا نیا یتباقر تیزم تهج رد و هدش
 دشر رد یررؤم شقن دناوتیم شخب نیا و دوش یم بوسلم روشک یتهنص بطق هک رهشوب ناتسا هشیو هب اه ناتسا ریاس
  تسا هدیسرن نه ییافکدوخ  طس هب یتح شخب نیا زونه دنک افیا ناتسا نیا ههسوت و
 ناسارخ ،یویر ناسارخ ،یرایتخب و لالمراهچ ،رهشوب ،لیبدرا ،یبرغ ناجیابرذآ یاه ناتسا نامتخاس شخب رد 
 و هدوب یاهیاپ تیلاهف یاراد ،دزی و نادمه ،ناتسرل ،ناتسلگ ،دمحاریوب و هیولیگهک ،ناتسدرک ،نق ،سراف ،یلامش
 یاه ناتسا رد تامدخ شخب  دنا هجاوم لغاش دوبمک اب هک دنشابیم ییاه شخب عفن هب دوخ راک یورین هدننکرداص
 تهج رد شخب نیا و هدش بوسلم یا هیاپ تیلاهف ناگزمره و هاشنامرک ،نق ،سراف ،نانمس ،ناتسزوخ ،نارهت ،رهشوب
 نیا هک تسا نیا زا یکاح تامدخ شخب رد اه ناتسا ریاس یناکم بیاری  تسا هدرک تکرح اه ناتسا نیا یتباقر تیزم
 ,Hajjarian and Ghanbari) تسا یرتشیب راک یورین ییاقتم و هدیسرن ییافکدوخ  طس هب زونه اه نآ رد شخب

2016: 115-144)  
 ناتسرل ناتسا -5
 زا ،یرایتخب و لالمراهچ هب یقرش بونج زا ،ناهفصا ناتسا هب قرش زا ،نادمه و یزکرم یاه ناتسا هب لامش زا ناتسرل

 :تسا دودلم مالیا و هاشنامرک ناتسا هب برغ زا و ناتسزوخ ناتسا هب بونج
 یاهرهش و تسا یناتسهوک درس یاوه و بآ یاراد نآ یلامش عفترم یاه شخب  تسا عونتم رایسب ناتسرل یاوهو بآ
 م هدید لدتهم یاه ناتسبات و فربرپ و درس یاه ناتسمز هیحان نیا رد  دوش یم لماش ار دابآرون و رتشلا ،زردوگیلا ،انزا
 یاراد و ناراب نک ،عافترا ا نک ،هدش عقاو نآ هدودلم رد رتخد لپ رهش هک ناتسرل یبونج یحاون یاوهو بآ .دوش یم
 و بآ ینگچ شخب و درجورب ،دابآ مرخ یاهرهش لیبق زا ناتسا نیا یزکرم یاه شخب .تسا مرگ رایسب یاه ناتسبات
  (Fanni et al., 2014: 111-132) دنراد لدتهم یاوه
 زا ًاابلاغ سرگاز یاه هوک  تسا هدش عقاو سرگاز یاه هوک ینایم هدودلم رد هک تسا یناتسهوک ینیمزرس ناتسرل ناتسا
 فارطا رد دیونزب راغ و دنمت راغ  دروخ یم نشچ هب یناوارف یاهراغ نآ رد و تسا هدش لیکشت یکهآ تابوسر
 نیا زا درجورب یلاوح رد دیفس بارس راغ و دور ود فارطا رد ونم راغ ،دابآ مرخ فارطا رد هوکدیفس یاهراغ ،زردوگیلا
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 و دراد رجح رصع زا ییابیز یاه یشاقن دوخ هراوید رد ینگچ شخب رد هشود هوک یالاب رد هشود راغ .دنا هلمج
 Madhoshi and) تسا بسا و یچراکش و نزوگ زا یا هرخص شوقن یاراد تشدهوک رد سالمریم و نایمه یاهراغ

Naseripour, 2003: 25-58)  

 
 Source: authors ناتسرل ناتسا یلک یامن -1 هرامش هشقن

 59 و چیونیرگ راهنلا سصن زا قرش لوط هقیقد 9 و هجرد 62 ات هقیقد 12 و هجرد 04 نیب ،ناریا برغ رد ناتسرل ناتسا
 رتمولیک 32285 دودح نآ تهسو و هتفرگ رارق اوتسا طخ زا لامش ضرع هقیقد 55 و هجرد 49 ات هقیقد 79 و هجرد
 هیحان نیرت بونج رد نآ هطقن نیرت تسپ  تسا ناتسرل ناتسا هطقن نیرتدنلب عافترا رتم 6264 اب هوک نارتشا  تسا عبرم
 ،2791 لاس رد یروشک تامیسقت نیرخآ ساسا رب  دراد عافترا دازآ یایرد  طس زا رتم 662 دودح و هدش عقاو ناتسا
 رهش نآ زکرم و هدوب هنکس یاراد ِییدابآ 5485 و ناتسهد 18 ،شخب 65 ،رهش 61 ،ناتسرهش 3 یاراد ناتسرل ناتسا

  (Mehregan and Nazariyan, 2011: 14) تسا دابآ مرخ

 
 ناریا هشقن رد ناتسرل ناتسا تیعقوم -2 هرامش هشقن

Source: authors 
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 ناتسرل ناتسا یسایس و یلخاد تامیسقت -3 هرامش هشقن

Source: authors 

 ناتسرل ناتسا میلقا -5-1
 .تسا سوسلم ًاالماک برغ هب قرش زا و بونج هب لامش زا عونت نیا ،تسا یعونتم یاوهو بآ یاراد ناتسرل ناتسا
 یناراب و عوبطم ییاوه یاراد نآ یبونج یاه تمسق دراد همادا کالوک و فرب ناتسرل لامش رد هک یماگنه ناتسمز
 یرتشیب یوج تالوزن ،زردوگیلا و دورود ینهی ،یقرش یاهتمسق هب تبسن هوک دیفس دننام یبرغ یاه شخب  تسا
 .دراد
 ،یناتسبات یامرگ و یناتسمز لادتعا زا دابآ مرخ هک یروط هب دوش یم هدهاشم ناتسا یاهرهش رد ییاوهو بآ عونت
 ناتسبات رد لدتهم و ناتسمز رد درس رایسب یاوهو بآ زا زردوگیلا و یناتسبات لادتعا و یناتسمز یامرس زا درجورب
 :زا دنا ترابع ناتسرل یاوهو بآ عونت للع  تسا رادروخرب
 یبرغ بوطرم یاهداب شزو تهج هب تبسن سرگاز یاه هوک هتشر تیهقوم -1
 ایرد  طس زا هقطنم نیا دایز ًااتبسن عافترا -5
 اههوک یگدرشف -9
 طسوتم ییایفارغج ضرع رد ندش عقاو -4
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 دارگیتناس هجرد 86 زا شیب هب امد قلطم لقادح و رثکادح نیب فالتخا هک یروط هب ناریا یبونج مرگ یاهداب ررا -2
 ناتسرل ناتسا رد یلک روط هب  تسا -92 هدش تبر قلطم یامد لقادح و 74/4 هدش تبر یامد رثکادح  تسا هدیسر
 :دوشیم هدید ییاوهو بآ یخشم هیحان هس
 یاهتمسق رد هیحان نیا  دراد لدتهم یاهناتسبات و درس رایسب و فرب رپ یاهناتسمز هک ،یناتسهوک درس هیحان -1
 67 زا شیب هب هیحان نیا طاقن زا یخرب رد نادنبخی یاهزور دادهت  دراد رارق ناتسرل قرشم و یبرغ لامش و لامش
 هیحان نیا رد زییاپ و راهب لصف و دوشیم عورش ینالوط ناتسمز ،فرب نیلوا شزیر اب هیحان نیا رد  دسریم زور
 بآ نیا یاراد دنراد عافترا رتم 6641 زا شیب هک رتشلا و دابآرون ،زردوگیلا ،انزا ،دورود ،درجورب قطانم  تسا هاتوک
  (Lashanizand et al., 2011: 89 106) دنتسه اوه و
 هب  تسا ناتسا یبونج تسپ هیحان و قرش لامش و لامش یناتسهوک هیحان طساو دح هک ،یزکرم لدتهم هیحان -5
 راهب  دهد یم یور نادنبخی تردن هب و هدوب ناراب تروص هب نآ هراهب و یناتسمز یوج یاه شزیر رتمک عافترا تلع
  ددرگیم عورش رتدوز ناتسبات ،امرگ شیازفا تلع هب هام تشهبیدرا رد و هدش عورش دنفسا لیاوا زا هیحان نیا رد
  تسا اوه و بآ عون نیا یاراد نآ فارطا و دابآ مرخ
 ضرع ندوب نک و ناتسزوخ مرگ یاهداب ریرست تلع هب ،تساراد ار عافترا لقادح هک ناتسا یبونج مرگ هیحان -9
 دوخ لقادح هب هیحان نیا رد ناراب رادقم  تسا اراد ناتسبات رد ار امد رثکادح دنلب تاعافترا ندوبن و ییایفارغج
 زا رتدوز هام دنچ نآ یزرواشک تالوصلم تشادرب لصف هک تسا اوه و  بآ عون نیا یاراد یپاپ و رتخدلپ  دسر یم
 رد رتم یلیم 624 ات 664 نیب طسوتم روط هب ناتسرل ناتسا رد هنالاس شراب نازیم  دوشیم عورش ناتسا یحاون ریاس
 ناتسمز لصف رد هک یماگنه  تسا لصف راهچ ناتسا کی یسانشاوه و نیلقا ظالل هب ناتسرل ناتسا .تسا ناسون

 یناراب و عوبطم یاوه زا نآ یبونج یاهتمسق دریگیم رب رد دیدش یامرس و کالوک و فرب ار ناتسرل لامش
 لدتهم یاوهو بآ زا ناتسا لامش یحاون تسا مرگ یاوه یاراد نآ یبونج یحاون هک یماگنه و تسا رادروخرب
  دراد لدتهم یناتسبات و درس یناتسمز درجورب و تسا مرگ ناتسبات و لدتهم یناتسمز یاراد دابآ مرخ .دنرادروخرب
-Hasanvand et al., 2011: 121) تسا لدتهم یاهناتسبات و درس یاهناتسمز یاراد زین رتشلا ،دابآرون ،زردوگیلا

143)  

 ناتسرل داصتقا -5-2
 نویلیم 0 زا شیب دوجو ،تالیش و یماد ،یغاب ،یعارز لوصلم عاونا نت نویلیم 9 دودح هنالاس دیلوت اب ناتسرل
 و یزرواشک یاه بطق زا یکی زیخ لصاح و بوغرم تشد 95 و تشک لباق ییارا راتکه رازه 668 یماد دحاو
 دیلوت اب یبآ درس نایهام هشیو هب نایزبآ دیلوت هنیمز رد نینچمه ناتسا نیا  دوش یم بوسلم روشک رد یرورپ ماد
 هداد صاصتخا دوخ هب ار تسخن هبتر روشک یلحاس ریغ یاه ناتسا نیب رد یهام نت 662 و رازه 21 دودح هنالاس
 یندهم بسانم یاه تیفرظ یاراد سرگاز هدروخ نیچ شخب رد نتفرگ رارق اب ناتسرل زین تهنص شخب رد  تسا
 جارختسا نآ عون 81 و ییاسانش ناتسا نیا رد عون 05 روشک رد هدش هتخانش یندهم هدام 40 زا هک یروط هب ،تسا
 و دوب گنس تهنص هب طوبرم ناتسرل رد یتهنص لاغتشا دصرد 85 نامروشک هیلع برغ یاه نیرلت زا لبق دوش یم
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 تسا یهجوت لباق نقر هک دندوب تیلاهف لوغشم نیقتسمریغ و نیقتسم رفن رازه 51 دودح هزوح نیا رد
(Saadatmehr, 2005: 73-104)  

 
 ناتسرل ناتسا میلقا هشقن -4 هرامش هشقن

Source: Lorestan Governor 

 ناریا رد یاهکبش داصتقا لدم -6
 هب یناتسا ره نا رد هک درک یزیرهمانرب و یهدناماس یروط دیاب ار ناریا داصتقا ور شیپ هلاقم لیللت ساسا رب

 ییاهییاناوت و اهلیسناتپ یاراد مادک ره روشک یاهناتسا  دننک لمع یا هکبش داصتقا یازجا زا یکی تروص
 دوجو هب ار یاهکبش رگید یاه ناتسا اب هیوس ود طابترا و لماهت اب دنناوتیم و دنتسه داصتقا هنیمز رد یریظن یب
 و دنکیم نییهت اه ناتسا رگید اب رتشیب و رتشیب طابترا ار یناتسا ره تفرشیپ و یداصتقا ههسوت رایهم نا رد هک دنروآ
 هدزاب دناوتیمن و دنام یم زاب تفرشیپ زا ًااتهیبط و دوش یم نیشن هیشاح دشاب هتشاد یرتسیهی طابترا هک یناتسا ره
 فرطرب دنمزاین ناریا رد یاهکبش داصتقا لدم هب ندیسر هک تشاد هجوت یتسیاب اما ؛دشاب هتشاد یبسانم یداصتقا
 :تسا ریز تالضهم ندرک
 تلود ندش دمآراک و کچوک-6-1

 زا هورگ کی رظن قبط  دراد دوجو نانادداصتقا نایم رد یداصتقا دشر رب تلود هزادنا ررا هرابرد یلک هاگدید ود
 ار یداصتقا دشر ،تلود تاذ رد دوجوم یاه ییاراکان هطساو هب رت گرزب تلود هزادنا دور یم لامتحا ،نانادداصتقا
 تلود ،ریخا رظن قبط  دننک یم ریوصت یداصتقا دشر دنیآرف رد تلود یارب ار یمهم شقن ،رگید هورگ  دهد شهاک
 یاهالاک تلود  دنک یم افیا یعامتجا و یصوصخ عفانم نیب دوجوم یاه لباقت و اهداضت عفر رد ار یمهم شقن
 تردق زا یفنم یجراخ رارآ نیظنت ای فذح یارب و دنک یم هئارا ار اه تخاسریز و تاطابترا ،لقنو لمح هیبش یمومع
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 :Mirzaee, 1994) دنک عیرست ار یداصتقا دشر رت گرزب تلود دور یم لامتحا نیاربانب ؛تسا رادروخرب مزال رایتخا و

19 to 20)  

 و یولاف ،زردناس ،رادنال ،لمیگ ،لاثم یارب  دهد یم رارق دیئات دروم ار بیقر هاگدید ود ره ،یبرجت تاهلاطم جیاتن
 دنا هتفرگ هجیتن یلاخلخ ریما و راد ونوسکرنه و رتساف ،نینات ،هسوگ ،ولبور و یلرتسیا ،ردناسکلا ،رمور فوراب ،لمیگ
 ار هجیتن نیا (یدالیم 1331) وراب دننام یدارفا نایم نیا رد هک دراد یداصتقا دشر رب یرابنایز ررا رت گرزب تلود هک
 دننام یرگید تاهلاطم رد هک یلاح رد ،دنداد ناشن یداصتقا دشر و تلود هزادنا نایم یطخریغ هطبار کی لباق رد
 دشر هدننک عیرست تلود هک دنا هتفرگ هجیتن یلاق و ساراک ،تلنیر و نیول ،نتاه و سمله ،نمسرگ ،مار ،نوسنیبار
  (Yazdani Boroujeni, 2000: 26-27) تسا یداصتقا
 زا سپ یزاسزاب ،گنج ،بالقنا ،تفن یناهج تمیق شیازفا زا ررستم ،ریخا ههد دنچ یط ،ناریا داصتقا رد تلود هزادنا

 لصاح یاهدمآرد هب تلود یلام عبانم یگتسباو صوصخ هب  تسا هدوب یتاناسون شوختسد اه تمیق دشر و گنج
  تسا هتشاد تلود هزادنا شرتسگ و داصتقا یتلود راتخاس داجیا رب یمیقتسم ریرست هرود نیا رد ماخ تفن تارداص زا
 داصتقا رد تلود تالخادم دیدشت و داصتقا یتابر یب بابسا زین تفن تمیق یناهج یاه هناکت ای تاناسون نامز نه
  تسا هدومن نهارف ار ناریا

 داصتقا ندش یمدرم -6-2
 و تاغیلبت رد  تسا «سیهی یصوصخ شخب» زا رتهب «لبنت تلود» ،تسا «ینوناق یب» زا رتهب «دب نوناق» هک نانچمه
 یزاس یصوصخ و دنک راذگاو ار اه هاگنب و اه تکرش رت عیرس و رتدوز هچ ره تلود هک هدش اقلا هنوگ نیا عامتجا رد
 مدرم مومع ینیرفآ شقن شیازفا» ،داصتقا ندرک یمدرم زا .تفای نیهاوخ تسد ههسوت و دشر هب رتدوز دریگب ماجنا
 دنراد یداصتقا ینیرفآ شقن تیلباق هک یدارفا و راشقا ینهی  دوش یم طابنتسا «تارداص و یراذگ هیامرس و دیلوت رد
 تیلاهف عون ره زا دیاب یمدرم تکراشم ندرب الاب یارب .دنوش راکو بسک دراو ،دننک یمن افیا ینادنچ شقن اما
 و داصتقا رد دلوم ار ناشدوخ مدرم همه هک ددرگ نکاح ههماج و روشک رب دیاب ییاضف  درک لابقتسا یمدرم یداصتقا

 فرصم ناونع هب مدرم شقن یداصتقا یاه هیرظن رد  دنلابب نآ رب و دننک سح ،روشک تمواقم و تفرشیپ رد کیرش
  (Azad armaki, 2003: 195-205) تسا تیمها زئاح رایسب اهالاک ناگدننک
 داصتقا ندش ناینب شناد -6-3
 ریغ ای سوسلم هدوزفا شزرا داجیا یارب شناد زا نآ رد هک دوش یم هتفگ یدیلوت شور هب ناینب شناد داصتقا
 هب یمدآ شناد زا یشخب لیدبت یارب ،یمک ناینب شناد یاه یروانف صوصخ هب و یروانف  دوش یم هدافتسا سوسلم
 سلتخم یاه هنیمز رد یریگ نیمصت ینابیتشپ یاه هاگتسد طسوت دناوت یم شناد نیا  دنوش یم بوسلم تالآ نیشام
 نآ یاتسار رد و ریخا یاه لاس رد ناریا یملع تفرشیپ و دشر دوجواب  دوش هدافتسا هدوزفا شزرا داجیا یارب یداصتقا
 یداصتقا یاه تکرش و اه هاگنب سیسست ،اه هاگشناد رد ینیرفآراک زکارم و دشر زکارم ،یروانف و یملع یاه کراپ داجیا
 یبسانم باتش ناینب شناد داصتقا تمس هب تکرح هنافسستم ،روشک رد ناینب شناد یاهراکو بسک یزادنا هار و ناینب شناد
 ،اهروشک یداصتقا دشر رد ناینب شناد یاهراک و بسک هک یشقن و تیمها هجوت اب تفگ ناوتیم اذل  تسا هتشادن
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 تهج دیاب و دنا هتفاین تسد دوخ یساسا و یهقاو هاگیاج هب زونه ام روشک رد ،دنراد هتفرشیپ یاهروشک هشیو هب
 نیا داجیا زا مزال یاه تیامح و دریگ تروص یرت یدج شالت ناینب شناد یاهراکو بسک جیورت و ههسوت ،یزادنا هار
 یلصا هاگیاج هب ناینب شناد یاهراکو بسک ات دوش ماجنا اه نآ یفیک و یمک دشر و شرتسگ تهج اهراکو بسک هنوگ
 Behboudi and) دنیامن افیا روشک یداصتقا دشر تهج ار دوخ بولطم شقن و دنبای هار داصتقا و راک رازاب رد دوخ

Amiri, 2010: 28)  
 داصتقا یاهتخاسریز هعسوت -6-4
 و مدرم هماع نیب ،تامدخ و اهالاک عیزوت و دیلوت یارب یکیزیف یاه تخاسریز دوجو هب یا ههماج ره تفرشیپ و دشر
 و تیفیک و دراد یگتسب نآ تخاسریز یدوجوم و ییاناوت هب یلم داصتقا تردق هک یروط هب ،دراد یگتسب اه هاگنب
 ررؤم یعامتجا تمالس و یگدنز تیفیک و ههماج یداصتقا و یراجت یاه تیلاهف موادت رب اه تخاسریز نیا ییاراک
  تسا

 هئارا ریز تروص هب تلود تیکلام تلت تدمدنلب یاهییاراد یارب تخاسریز ،اهسیرهت نیرت لماک زا یکی ساسا رب
 ناکما هک تسا یمومع ای یصوصخ یراذگ هیامرس اب ،یمومع تالیهست هعومجم ،یروشک ره تخاسریز :تسا هدش
 هک رگیدکی هب طبترم یمومع تالیهست زا هعومجم نیا .دنکیم نهارف ار یگدنز درادناتسا و یروری تامدخ هئارا
 ،دننک یم رسیم ار یهافر تامدخ یرارقرب و تامدخ هئارا ،هانپرس و تینما نیمست ،لقنو لمح و ییاج هباج تاناکما
 نتسیس ،بالیاف هکبش ،لاح نیع رد و الاک لمح یاه هداج و اه نهآ هار ،اه لپ ،اه هارگرزب هعومجم زا دنا ترابع
  دنتسه نه ردانب و یبآ یاههار ،اهدنب بآ ،اهدس لماش زین و دنوش یم لماش نه ار بآ نیمست نزاخم و یناسر بآ
  (01 :4391 ،یدواد و یرهمداش یدمحا) دنریگیم رب رد زین ار ورین و زاگ ،قرب دیلوت زکارم هک نانچمه
 یناتسا یبایرازاب یاههکبش -6-5
 دوخ یاهالاک و تالوصلم اه یناپمک نآ رد هک تسا شورف هویش یعون یلطس دنچ یبایرازاب ای یا هکبش یبایرازاب
 تالوصلم دنناوت یم لیامت تروص رد دیرخ زا سپ نایرتشم و دنناسر یم شورف هب هطساو نودب و تاغیلبت نودب ار
 یازا رد نه و الاک نیقتسم شورف یازا رد نه یا هکبش یبایرازاب رد دمآرد  دنریگب دوس و دننک یبایرازاب ار یناپمک
  دوش یم بسک هعومجمریز قیرط زا شورف

 و تسا شورف یارب رازاب نتشادن دیلوت لکشم نیرت نهم هک دهد یم یناشن اه ناتسا رد نامروشک یداصتقا تیهیو
 هب لیدبت و هتفرن شورف هب تسا نکمم ًاالصا تسرد یبایرازاب مدع لیلد هب اه ناتسا یدیلوت تالوصلم بلغا

 هب مدرم هجوت مدع هلئسم تسا نابیرگ  هب  تسد نآ اب یتنس یبایرازاب هک یتالکشم زا یک  دنوش هلابز و تاهیای
 یروآدوس هب یکی طقف دوش یم یفرهم رازاب هب هک یدیدج لوصلم هد ره زا  تسا دیدج لوصلم و تاغیلبت
 رب ار دوخ دیرخ زین مدرم رثکا و دنرادن یهجوت دوخ فارطا ینوماریپ و یطیلم تاغیلبت هب دارفا مومع  دسر یم
 دراد دصق یا هکبش یبایرازاب  دنهد یم ماجنا دنا هدوب ییار لوصلم نآ زا هک ینایانشآ و ناتسود یاه هیصوت ساسا
 دناسرب شورف هب ار تکرش تالوصلم هدرتسگ تاغیلبت زا هدافتسا نودب ،یناهد یبایرازاب زا یرثکادح یرادرب هرهب اب
(khoramshahi, 2010: 6)  
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 یشهوژپ یملع دربهار و یریگ هجیتن -
 رد هکلب ؛نینک یمن یگدنز ،دوب هدومن هراشا نادب «1ناهول کم» هک هنوگ نآ یناهج هدکهد رد ام زلتساک ریبهت هب
 هدکهد  دنا هدش عیزوت یللم هدودلم رد و دیلوت یناهج یلطس رد هک نینک یم یگدنز هقطنم ره روخارف ییاه هبلک
 ورملق رد هوبنا دیلوت و یتهنص قطنم دادتما یو ناهج  لباقتم طابترا هن ،دوب هیوس کی طابترا یایند «ناهول کم»
 گنهرف نایب رد یقیفوت نادنچ «ناهول کم» غوبن نغر هب ناهج نیا زلتساک رظن هب یلو ؛تسه زین زونه و دوب اهداهن
  درادن تاعالطا رصع
  یرصت و هراشا «یتاعالطا داصتقا» موهفم هب «یا هکبش ههماج روهظ»  یرشت ماقم رد دوخ ررا رد زلتساک لئونام
 و یداصتقا یاه هزوح و قطانم ،یراجت یاه هاگنب و اه تکرش نایم تباقر و یرو هرهب ،یتاعالطا داصتقا رد  دنک یم
 هلمج زا تاعالطا نیا شزادرپ یارب مزال یرواّقنف و تاعالطا ،شناد و تفرهم هب رگید نامز ره زا شیب ،اهروشک
 رد یتهنصارف داصتقا زا عون نیا ؛دنک یم دیکست لاح نیع رد وا  دراد هیکت یاولونکت تیریدم و تیریدم یاولونکت
 هب و عفد و درط تیلباق زا ،دوشن دودلم و دیقم نیناوق و تاررقم عیو اب رگا ،یتهنص نارود داصتقا اب هسیاقم
 و 5یناهج داصتقا نیب توافت هب دوخ مود هرازگ رد یلکرب هاگشناد داتسا نیا  تسا رادروخرب یرتشیب ندنار هیشاح
 نایرج رد هک تساه نرق ،یناهج  طس رد یراجت تالدابم یانهم هب مود هدیدپ :دسیون یم و هتخادرپ 9ناهج داصتقا
 دوخ هدنهد لکش یاه هتسه نیرت ینورد رد ون یناهج تیهقاو کی ماقم رد یناهج داصتقا اما تسین یا هزات رما و تسا
 ار یداصتقا یوپاکت و راک عاونا ،هتسباو نه هب دحاو کی ماقم رد دنرداق هک تسا کیشتارتسا یاهتیلاهف هدنریگربرد
  دنروآرد ارجا دروم هب یهقاو نامز رد یا هرایس سایقم و یناهج زارت رد
 یاه هکبش قیرط زا و دنتسه یناهج داصتقا عون نیا نسیمانید هب یکتم تیاهن رد یللم و یاهقطنم ،یلم یاهداصتقا 
 نیمز هرک رسارس رد نآ تالوصلم و ضراوع و رارآ هک تسا یناهج داصتقا نیا  دنا هتسباو نآ هب اهرازاب و یتاعالطا
 نیمز رد نکاس تیهمج زا یریگمشچ شخب و دنرادن تکراشم داصتقا رد نیمز نیا یاه شخب همه اما تسا رادیدپ
 هک تسا یا هنوگ هب داصتقا نیا تلصخ هکارچ دنام دنهاوخ نوریب یناهج داصتقا یاهدرکلمع و اه تیلاهف هریاد زا
 و دراد یماو یراکمه هب دوس - دیلوت هخرچ کی رد و دهد یم دنویپ رگیدکی هب ار ینغ دارفا و اهرازاب ،اه شخب
 یا هکبش یداصتقا تیلاهف  دنک یم رود دوخ روآدوس یاهدرکلمع هدودلم زا ار تاناکما دقاف دارفا و اهرازاب ،اه شخب
 جیردت هب هک تسا تالیکشت و نامزاس زا یا هزات عون ،زلتساک رواب هب یناهج یداصتقا تیلاهف هصخشم ناونع هب
 زا ییاه شخب لماش هک دنک یم ادیپ هطلس تالیکشت و اه نامزاس رگید رب و دهد یم شرتسگ ار دوخ صاخ قطنم
 و دیآ یم دیدپ گرزب هاگنب کی رد ینورد تامیسقت رذگهر زا ای و هدوب سلتخم یاه هاگنب و تاسسؤم و اه تکرش
 یاه تیلاهف هکبش و گرزب تاسسؤم نایم کیشتارتسا دالتا ،یتیلمدنچ یاه تکرش ،اه هکبش نیا زا ییاه هنومن
 قاچاق یاهالاک و ردخم داوم عیزوت و دیلوت یاه هکبش یتح و یصوصخ یاه هاگنب نایم تاطابترا ،یراجت و یداصتقا
 «گنهرف و ههماج ،داصتقا :تاعالطا رصع» باتک رد هک یرگید هرازگ  دوش یم لماش ار یتلود یداصتقا یاه هکبش و

                                                 
1.Marshall McLuhan 
2. Global Economy 
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 رد هک یراک طباور ،تهج نیا زا و دزادرپ یم «لاغتشا راتخاس رد و راک ماجنا هولن رد لولت» هب دوش یم یفرهم
 هب ار دوخ یاج دوب رارقرب سوئرم و سیئر ای امرفراک و رگراک نیب یرادا ای یتهنص هدرتسگ یاهراتخاس رد هتشذگ
 و هداد لاغتشا تلت دارفا ،رامش ثیح زا رت کچوک نجح اب یاه هدودلم رد رت فاطهنا لباق بتارم هب طباور
 راک ،یلاغتشادوخ یاه هویش هکلب دننک یمن اضما رمهلا مادام مادختسا یاهدادرارق هتشذگ فالخرب نارگراک و نادنمراک
 تلت دارفا شهاک نیع رد گرزب یاه تکرش بیترت نیا هب  دبای یم جاور تقوم هرود کی یارب لاغتشا و تقو هراپ
 دنچره طیارش نیا رد هک دنروآ یم یور رتکچوک یاه تکرش هب اه حرط و اه هاورپ نداد ههطاقم هب ،دوخ مادختسا
 ساسحا و دوخ یلغش هدنیآ زا دارفا ینارگن اما ،هتفریذپن تروص یسوسلم رییغت ،یلک روط هب ،یراکیب نازیم رد
 یروآدای ار هدنیآ رد «لباقتم یاه بطق روهظ» زلتساک هک نیا ماجنارس  دبای یم دشر ،هدنیآ هب تبسن یدامتعا یب
 یاه شالت هب ندیشخب توق بجوم یداصتقا یاه تیلاهف ندش یا هکبش و ندش یناهج دنیارف وا هتفگ هب هک دنک یم
 نایم لباقت تالولت نیا  دوش یم هافر تلود ای و یرگراک یاه هیدالتا ریظن یعامتجا یاهداهن سیهضت و یدرف
 شیازفا دنرادن یتیهقوم نینچ هک یناسک و دنراد ار نآ زا یدنم هرهب ناوت و دنراد یسرتسد تاعالطا هب هک ییاه نآ
 ههماج زا هدش درط و هدش هدنار هیشاح هب ًاالماک دارفا زا گرزب یاه هورگ روهظ هب دوخ لکش نیرت یطارفا رد و هداد
  دوش یم رجنم یتاعالطا
 و «یزاجم یتیهقاو گنهرف یریگ لکش» قوف یاه هصخشم رب هوالع یا هکبش ههماج هدشدای باتک هدنسیون رواب هب
 رگید یاه یخاش ناونع هب ار «ناکم و نامز موهفم نتفر تسد زا» و «اه هناسر زا تسایس هداهلا قوف یریذپریرست»
 اه نایرج و اه هکبش لوح دوخ بلاغ یاهدرکراک و راتخاس رد یا ههماج نینچ دنک یم دیکست و یفرهم یا هکبش ههماج
 ندمت رصع رد هک هچنآ اب یلک هب دیدج یراد هیامرس عون نیا اما تسا یراد هیامرس نآ رهاظ دومن هک دریگ یم لکش
 و یزرم هک تسا ینورد راکوزاس یعون هب یکتم یتهنصارف نارود یراد هیامرس  دراد توافت هتفای روهظ یتهنص
 یکتم لاح نیع رد و هدنبای طسب ،ریذپ شرتسگ هاوخ نوزف و تسا رادروخرب یدایز فاطهنا زا ،دباتیمن رب ار یدح
 هک تسا یتالولت زا ررستم نامگ هب تسا هدش نیسرت ناریا هدنیآ لاس 61 یارب هک یزادنا نشچ  تسا هکبش قطنم رب
 نوگرگد ار یتهنص نارود یاهراتخاس زا یرایسب و هدمآ دیدپ تاطابترا و تاعالطا یاولونکت دورو اب ناهج رد
 یاهدمایپ رد لمست و ناریا هدنیآ و نونکا رب ینونک ناهج تالولت ریذپانراکنا تاررا شریذپ ور نیازا ،تسا هتخاس
 فوطهم هدنیآ هب هتشذگ یاج هب ار یمومع راکفا و تینهذ هک تسا یفطع هطقن دوخ عون رد نآ یفنم و تبثم
 دهاوخ زیمآ هرطاخم هزادنا نامه هب هدنیآ اب ییورایور یارب یخشم یشتارتسا نادقف و عماج یبسن کرد مدع دراد یم
 هب ای یناهج داصتقا اب دنویپ یارب ناریا تهج نیا زا  دنار دهاوخ هیشاح هب ار ام هدنیآ یفن و یهجوت یب هک دوب
 داصتقا تینهذ اب ناریا هک ارچ ،دش دهاوخ هجاوم یدج یاهألخ و اه شلاچ اب ،یا هکبش داصتقا زلتساک ترابع
 ییاناد رب یکتم داصتقا نارود هب یاپ یتفن یاهدمآرد رب یکتم یتهنص نارود داصتقا یقان هبرجت اب مأوت ،یزرواشک
 نهارف هدنیآ ریسم رد ندش باترپ یارب مزال رتسب ایآ ؛دراذگ یم زلتساک یا هکبش داصتقا نامه ای و رلفات نیولا ریبهت هب

 ار هدنیآ ریسم رد یزیر همانرب تکرح ناکما هک تسا یدراوم هلمج زا ناریا مدرم یداصتقا راتفر گنهرف ؟تسا هدش
 و اه همانرب هب تبسن هدنیازف یدامتعا نک لوا ؛دراد دوجو تارییغت ربارب رد تمواقم ناکما و داد دهاوخن یناسآ هب
 یاه تیلاهف رب تلود یرثکادح هطلس رگید و یسایس یاه تکرح هب داصتقا ندوب هتشغآ لیلد هب اه یریگ نیمصت
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 زکارم هب یکیدزن ،یبلط تنار ،یصخش عفانم هب شیارگ یخیرات لیالد هب نایناریا یداصتقا تارکفت ور نیازا  یداصتقا
 تالدابم قیرط زا هیامرس شیازفا تهج رد تکرح و ریذپ کسیر رتمک ،یداصتقا لاهف تکراشم زا یرود ،تردق
  تسا هکس یور کی نیا اما ؛دراد یرگادوس و یراجت
 هک دهد یم ناشن نارهت ریظن ییاهرهش نالک رد هشیو هب یتهنصارف نارود لغاشم دشر جیردت هب ریخا یاه لاس رد 
 یتامدخ لغاشم عونت  دنتسه هدنیآ داصتقا یانبم رب نتشادرب ماگ ددصرد ناوج ًااتدمع نادنورهش زا یروهظون رشق
 داهبا شرتسگ و    و یگناخ و تقو هراپ لغاشم هدنیازف دشر ،تاطابترا و تاعالطا هزوح اب طبترم لغاشم هشیو هب
 رد رگن هدنیآ و ورشیپ یتینهذ نادقف  تسا نداد یور لاح رد ههماج راشقا یخرب رد یتارییغت دهد یم ناشن نآ

 فاکش و لرتنک و تراظن فده اب تاعالطا یاولونکت هصرع یهیدب لوصا یور رب هشقانم و یریگ نیمصت یاه هزوح
 رد هک یروط هب  تسا هدش هجاوم نآ اب ناریا داصتقا هک تسا یهناوم رگید زا یتلود شخب و یصوصخ شخب نیب
 یریگ نیمصت رد ریخست و سقوت ثعاب تاطابترا و تاعالطا تالولت رب «یاهناخفارگلت تارکفت» عقاوم یخرب
 هک تسا هناخ فارگلت شیادیپ نامز هب فوطهم یا هناخ فارگلت تارکفت  دوش یمن سقوتم ناهج هک یلاحرد ،دوش یم
 رب تراظن و لرتنک رد یهس اهزرم و اهرهش تاعالطا و رابخا لرتنک نتشاد رایتخا رد یارب نامکاح یخرب
 ییورایور و ییایوپ تابجوم یا هکبش ههماج روهظ یاهدمایپ رگا تسا یراودیما یاج اما ؛دنتشاد هناخ فارگلت
 رگا  دریذپن گنا و گنر نارادمتسایس راتفگ و تسایس راهم اب راکفا لماهت و لباقت هکنیا رب طورشم دوش اه تینهذ
 ره زا شیب یتباقر و یرو هرهب یتاعالطا داصتقا رد هک نیریذپب ار وا نارکفمه و زلتساک لوا ضرف شیپ یلک حور
 شیالاپ و دقن هاگنآ دراد یگتسب تاعالطا شزادرپ تهج مزال یروآ نف و تاعالطا ،شناد و تفرهم هب رگید نامز
 یرادا و یمادختسا ریگ اپ و تسد و تخس تاررقم و دوب دهاوخ رابجا کی ناریا یرادا راتخاس رد یلمع و یرظن
 رثکا ریاح لاح رد  دنک یم تیافک رظن هب هبرجت کی هب هراشا  دوب دهاوخ یلم عفانم نایز هب تدمدنلب رد
 هک دنا هدروآ یور تنرتنیا یور یا هکبش یزادنا هار هب تلود هب هتسباو تاسسؤم و یتلود یاه تکرش و اه هناخترازو
 هک تفایرد یناسآ هب ناوت یم ینف لئاسم و یقاون یخرب زا هتشذگ اما دوش یم یبایزرا تبثم هیلوا زادنا نشچ رد
 و اه نتلوب رد ًاالبق هچنآ و تسا دیدش یسارکوروب نارود یقفا یطابترا درکیور زا ررستم اه نآ رثکا یاوتلم
 هک تسا نکاح اه نآ رب 1یکینورتکلا تلود درکیور رتمک و هتفرگ رارق تنرتنیا یور دش یم تفای تارادا یاهروشورب
 نایرج رد یتلود شخب رد هشیو هب ناریا یا هناسر یاضف رب نونکا هچنآ عقاو هب  تسا یتاعالطا داصتقا تامازلا زا یکی
 نآ هتشذگ موهفم هب ناکم و نامز یانبم رب یگمه و دراد هیکت تاعالطا هیوس کی هئارا و شزادرپ رب یگمه تسا
  دننک یم تیلاهف
 یاج هب ًاالثم ات هدش ثعاب رگید یوس زا یتهنص نارود یرکف درکیور و وس کی زا مزال یاه تخاسریز سهی 
 لاغتشا نیهم ناکم رد و یخشم راک تعاس اب هک دنبای دشر یطابترا نادنمراک زا یهیسو سیط یطابترا نارازگراک
 یا هکبش یافهی و ارقف یارب تینما داجیا یارب یتح یطیارش نینچ رد هدننکدودلم تاررقم و نیناوق عیو  دنراد
 زا ییاهر یارب و هداد تسد زا ار دوخ یلهف تیهام یعامتجا تلادع موهفم ور نیازا و دوب دهاوخن اشگهار نه

                                                 
1. E-Government 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 391 ...يحارط رد يناتسا يکیتیلپوئژ یاهدحاو شقن

 ناگمه یارب ار تاعالطا هب یسرتسد و ریذپ فاطهنا ار تاررقم و نیناوق ،شزومآ ار نادنورهش دیاب یلامتحا فاکش
 داصتقا و ندش یناهج بلاق رد ،دننک یم هراشا نآ هب اهرگن هدنیآ هک یرگید هرازگ یانبمرب  تخاس هنادازآ و ناسکی

 دنشابن تازیهجت و تاناکما هب زهجم و دننک ینیرفآ شقن دنناوتن یروآدوس هخرچ رد هک یناسک تفریذپ دیاب یناهج
 رب ًاافرص دیابن ناریا لیلد نیمه هب  دنوش یم هدنار هیشاح هب دنشاب رادروخرب رتمک ییاناد و شناد  طس زا و
 تشادهگن و بذج و تیلاهف هزوح شرتسگ  دنک هیکت شیوخ ریاخذ و عبانم هلمج زا دوخ یهیبط یاه تیزم
 ،دوب تلود هطلس و رایتخا رد نیا زا شیپ ات هک یداصتقا یاه هصرع هب دورو یارب نانیرفآراک و یرکف ناگبخن
 داصتقا تهج رد تکرح و یداصتقا تابلاطم تشابنا زا ،یریذپ کسیر دهب و نجح زا نتساک رب هوالع دناوت یم
 هب ندیشخب عونت اب مأوت یا هقطنم و یلم یاه هیامرس یگدنکارپ زا یریگولج  دنک یریگولج سیثک یتح و نلاسان
 هیشاح هب یناهج هتساوخان جاوما اب رتمک ناریا داصتقا دش دهاوخ ثعاب تیزم و تیولوا یاراد یداصتقا یاه تیلاهف
 رب هوالع  دنام دهاوخ یقاب یناهج تباقر ناروک رد رگید شخب ،شخب کی یریذپ بیسآ تروص رد و دوش هدنار
 یناهج یاه هکبش هب لاصتا تردق ًاالوا هک دوش یهدناماس و یزیر همانرب یا هنوگ هب دیاب روشک یداصتقا هخرچ نیا
 رد یریگ نیمصت هزوح رد ییالاب یریذپ فاطهنا تردق ًااینار و دشاب هتشاد ناکم و نامز تیدودلم نودب ار داصتقا

 یاه تکرش تابلاطم و اه تساوخ نیلست ًاافرص و دنشاب هتشاد یراکمه هب لیام یاه هکبش اب دنویپ و اه ماغدا تهج
 رد یریگ نیمصت تردق لاقتنا دیاش  دوشن ،تسا ندش یراصلنا و یریذپ هطلس اه نآ تیهام و حور هک رترب
 تردق هک ییاهدمایپ و تالامتحا زا یرایسب دناوتب یعامتجا هندب اب یتیمکاح یاههزوح زا یداصتقا یرگ یدصت

 اب دنویپ زا اه ینارگن و اه هغدغد نیرت نهم زا یکی  دزاس ررا نک لقادح ای و یثنخ دزاس یم شودخم ار تیمکاح
 هک تسا نیا تیهقاو  دهد یم یور اه ههماج لاغتشا راتخاس و راک ماجنا هولن رد هک تسا یتالولت یناهج داصتقا
 یشان داصتقا قطنم زا نیا و تسا دوس شیازفا و اه هنیزه شهاک ،یرو هرهب  طس ندرب الاب نایامرفراک یلصا فده
 ماظن رد ندرب تسد تمیق هب یتح ار یلولت و رییغت هنوگره فده نیا هب ندیسر یارب دراد لیامت نیاربانب ،دوش یم
 رد لمست نودب  تسین انثتسم هدعاق نیا زا نه ناریا داصتقا  دوش لصتم ار لاغتشا راتخاس و یمادختسا و یرادا
 هخرچ هب تاعالطا یروآ نف دورو اب دسر یم رظن هب امرفراک عفانم ای رگراک قوقح رادفرط شیدنا مزج یاهشرگن
 رصع رد لاغتشا تیهام ،دشاب هتشادن یتیعویوم رگید یتهنص ای یزرواشک نارود یانهم هب راک موهفم داصتقا
 لغاشم یلک روط هب و هدش ناراک ههطاقم و ناراکنامیپ هب یراذگاو تقو هراپ و یدروم ،یصصخت تدش هب یتهنصارف
 ادرف نارگراک اذل ،دریگ یم لکش هنیزه شهاک و طابترا ندرک ناور تهج رد نه نآ داصتقا ندش یا هکبش اب قبطنم
 رد نئاد و یتقوم تدش هب و رارف اه نآ  وزاب روز هن و دننک یم زکرمتم یصخت و شناد یور رب ار دوخ تردق
 ای و یرود هب هتسب و دوب دهاوخ هدننکش و یهطقم شیوخ کرتشم عفانم ظفح یارب اه نآ دالتا  دنرگیدکی اب تباقر
 طوبرم تاررقم و نوناق موادم رییغت  دنراذگررا مادقا هکبش نورد رد ندنام ناوت و یا هکبش داصتقا هب اه نآ یکیدزن
 لامتحا و دریگ یم تروص اتسار نیمه رد نه هتفرشیپ یاهروشک هشیو هب عماوج یا هراپ رد نارگراک و راک هب

 ،دنرادن یا هکبش داصتقا اب طابترا یارب یتردق و یسرتسد چیه هک ادرف یارقف زا لکشتم مراهچ ناهج یریگ لکش
 و اتسیا نارگراک زا دوش یم تفای نه عماوج همه رد هک اه یمراهچ ناهج بلاغ سیط و تساهرگن هدنیآ یلصا هغدغد
 نارود داصتقا زا ناریا رد لاغتشا راتخاس و راک نوناق یلصا هلکاش  دوب دهاوخ هدنیآ تالولت اب فاطهنا لباقریغ

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،مهن لاس – يناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن يشهوژپ - يملع همانلصف 491

 لاغتشا تینما نه لمع رد راک هب مارتحا و یرگراک قوقح هب هشیو تاهجوت نغر هب و تسا یتهنص همین و یزرواشک
 یارب هدننکدودلم تاررقم و نیناوق عیو تروص رد و دنک یم دیدهت ار ناراکیب لاغتشا لامتحا نه و لغاش نارگراک
 لکشم رایسب تفر نورب هار  دناشک یم کانرطخ شلاچ هب ار یلم داصتقا ،یناهج داصتقا هدنیازف رارآ زا یریگولج
 نداد قوس ،مادختسا روآمازلا نیناوق وغل ،یصوصخ شخب هب یتلود شخب زا لاغتشا راتخاس رییغت دیاش دوب دهاوخ
 اب ار دوخ داصتقا دهاوخیم ناریا  دشاب ریزگان هار کی ییاناد رب یکتم داصتقا نارود لاغتشا تمس هب لاغتشا درکیور
 رد یاهدنیازف یاه هغدغد و اهینارگن زونه اما تسه یلقع ،تسین یبلق هچرگا تساوخ نیا دنزب دنویپ ناهج داصتقا
  تسا شیپ
 هتسباو زین یتهنص گنهرف روهظ هب ،هدوبن یکتم دیلوت یارب یارنا دیدج عبانم زا هدافتسا هب ًاافرص یتهنص داصتقا
 و گنهرف هدننک داجیا و دنمزاین نه هکبش داصتقا و تسا ینف و یعامتجا دیدج راک نیسقت نآ یگشیو هک تسا
 هصخشم هکلب ؛دوب دهاوخن توافت نودب و تسد کی ،گنهرف نیا هک تشاد هجوت دیاب  تسا دوخ یتخم یاهداهن
 رد و دوب دهاوخ توافتم رایسب یّقلم - یگنهرف یاه هنیمز رد نآ ندش رادیدپ انامه یناهج - یتاعالطا داصتقا ههسوت
 هب و دراذگ یم ریرست اهروشک ریاس و نیتال یاکیرمآ و هیسور ،نیچ هقلح ،نپاا ،یبرغ یاپورا رد ،یلامش یاکیرمآ
  دوش یم رجنم یگنهرف دنچ ییانبم داجیا

 طابترا ،دیلوت  عبات رد ،ههماج رد دامتععا لباعق دارفا نهس و دنوش یم دیلوعت هصرع دراو  هک ینانیرفآراک نهس دورو اب
 دوش یم ضرف ،وگلا نیا  رد  دندرک  یسررب  یرظن ظالل هب ار نالک  طس رد یداصتقا دعشر و یعامتعجا هیامرس  نیب
  لدم اب  قباطم  دشاعب راد ینهم ،داصتقا رد دیلوت لماوع  بیکرت  یوگلا   ییوعت  رد سالگاد - باعک دیلوت عبات
 هصرع دراو نانیرفآراک  هک  دتفا یم  قافتا ینامز (نردم داصتعقا هعب یتنس داصتقا  زا  رذگ) یروانف  یاقترا سیئوکنارف
 ترابع هب ؛دنزادرپب ینیرفآراک یاههاورپ قفوم  یارجا  هب دامتعا  لباق ناراکنامعیپ اعب یراکمعه یط و دنوعش دیلوعت
  دنوش یم  دیلوت هصرع دراو هک ینانیرفآراک  نهس  زا تسا یهبات  یروانف دشر  رگید
 زا نانیرفآراک روضح هطساو هب  هعک  تعسا یتنعس یروانعف کعی هیلوا طیارش رد دیلوت یروانف ،یداصتقا ره رد
  نینادب  ینانیرفآراک  نهس ار یروانف دشر  لماع ،1سیئوکنارف لدم قباطم  هچنانچ  دنک یم دشر  رگید  هرود  هعب یا هرود
 رگید  فرط زا  تسا ینیزگیاج لباق ،نانیرفآراک دورو لامتحا اب  یروانف دعشر  خرن ،دنوش یم دیلوت هصرع  دراو  هک
 هب  دوش ارجا ،دامتعا لباق ناراکنامیپ اب یراکمه رد  هک  دماجنا یم  یروانف دشر هب یماگنه ،ینیرفآراک یاه حرط
 و لامتحا اب نانیرفآراک دورو رب هوالع هک تسا یندش ارجا ینیرفآراک  یروانعف دعشر ررا رد  یماگنه رگید  ترابع
 یاراد دوخ هک یدارفا -دامتعا  لباق ناراکنامیپ ناونع اب  ار یدامتعا لباق راک یورین یکیزیف یاه هیامرس  یریگراک هب
 ،رهام و هداس یراک یاهورین بلاق رد دوخ یاه تیلباق نداد رارق رایتخا رد اب یلو دنتسیعن ینیرفآراعک یاه هدیا
 ندش ییارجا  بجوم یناراکنامیپ ،سیئوکنارف  لدم  اب قباطم  دریگ راک هب -دنزاس یم ییارجا ار ینیرفآراک یاه حرط
  دنتسه تیهمج رد ربارب یمهعس یاراد هرود ره رد و دنشاب دامتعا لباق هعک دنوش یعم ینیرفآراک یاه حرط

 
 
 

                                                 
1. Francois model 
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