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  یجراخ تمالس یرگشدرگ یاضاقت رب رثوم لماوع نییعت
 6ناریا فلتخم قطانم رد

 یلامک یدهم
 ناریا ،زردوگیلا ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زردوگیلا دحاو ،داصتقا یارتکد یوجشناد

 2شیاسآ دیمح
 ناریا ،درجورب ،(هر) یدرجورب یمظعلا هللا تیآ هاگشناد ،درجورب دحاو ،داصتقا هورگرایداتسا

 64/46/1396:شریذپ رودص خیرات 46/04/1396:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یاهتیفرظ هب هجوت اب .دشاب یم رثوم 0تمالس یرگشدرگ ربیگدنز کبس و یا هقطنم و ییایفارغج ،یداصتقا ،یتیعمج فلتخم لماوع
 تمالس رگشدرگ بذج رب رثوم لماوع تخانش ،ناهج تمالس یرگشدرگ یاه بطق و قطانم زا یکی ناونع هب ناریا روشک هوقلاب

 لماش تمالس یرگشدرگ هقطنم هورگ ود سرتسد رد رامآ هب تیانع اب هلاسر نیا رد .تسا یرورض ناریا روشک فلتخم قطانم رد
 هک تفرگ رارق یگدیسر دروم یجراخ یاهرگشدرگ نیب زا یتسردنت تسیروت یاراد قطانم و یکشزپ تسیروت یاراد قطانم
 رد (یکشزپ) ینامرد یرگشدرگ اضاقت رب رثؤم لوا لماع06 هک دمآ تسدب هجیتن نیا یبتارم هلسلس لیلحت و ینادیم شور ساسارب
 لباق یصخش دمآرد نازیم ،(زرا خرن) یبسن یاه تمیق ،ازیو تدم و تامدخزا دنترابع یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم
 تفایرد راظتنا نامز ،نامرد هنیزه ،تماقا هنیزه ،ناریا اب یطابترا و یسایس طیارش و جورخ و دورو تالیهست و تاررقم ،فرصت

 عبانم یاراد قطانم رد (یتسردنت) هناریگشیپ یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لوا لماع06 و صاخ صصخت و کشزپ ترهش ،تمدخ
 لحم ،ینامرد یاه تیفرظ زا یرادروخرب ،رفس و لقن و لمح هنیزه ،(زرا خرن) یبسن یاه تمیقزا دنترابع زین بسانم میلقا و یعیبط
 و تاررقم ،فرصت لباق یصخش دمآرد نازیم ،یتسردنت تامدخ یاهب ،تماقا هنیزه ،تمالس یرگشدرگ تاناکما ،درادناتسا تماقا
 رد یرگشدرگ رب رثوم لماوع یسررب رد هچنآ .ینامرد زکارم و یرگشدرگ یاه سناژآ نیب یهارمه و جورخ و دورو تالیهست
 تسایس رظن دروم یتسیاب هک دشاب یم تامدخ تیفیک و یرگشدرگ یاه هنیزه یالاب تیمها دننک یم ادیپ دومن فلتخم قطانم

  .دریگ رارق ناراذگ
 
 یرگشدرگ قطانم ،ینامرد یرگشدرگ ،هناریگشیپ یرگشدرگ ،تمالس یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 ای دوبهب ،ظفح تهج دوخ یگدنز مئاد لحم زا دارفا ترفاسم ،تمالس یرگشدرگ ،یناهج تراجت نامزاس هاگدید زا

 ،یرگشدرگ یناهج نامزاس) تسا لاس کی زا رتمک و تعاس 07 زا شیب تدم هب یمسج و یناور تمالس لوصح
 زاسدمآرد تعنص نیمراهچ ناونع هب ،یرگشدرگ تعنص یاه هخاش نیرتمهم زا هزورما تمالس یرگشدرگ .(9647
 یاه تبقارم هب یبایتسد یارب نارگشدرگ دنیارف نیا رد هک دشاب یم ییالاب یعامتجا و یداصتقا عفانم یاراد ،ایند
 ینامرد یتشادهب تازیهجت یالاب حطس و یکشزپ یاهدرواتسد و اه تفرشیپ .دننکیمرفس ،یحارج و یتشادهب ،ینامرد
 یرگشدرگ بذج ۀنیمز رد هژیو هب یرگشدرگ ۀزوح یارب ار یدیدج یاه تصرف و ناکما ،ناریا قطانم زا یخرب رد
 ،یداینب یاه لولس ،یرورابان یاه هزوح رد تفرشیپ اب ناریا .(0396 ،رگناوت و یکلم) تسا هدرک داجیا تمالس
 مرگبآ یاه همشچ دوجو زین و ناطرس عاونا نامرد و صیخشت ،کیتسالپ ییابیز یاه یحارج ،مشچ و بلق یحارج
 هزوح رد لاعف روشک 60 ءزج شا قطانم رثکا رد ینامرد نجل تاناکما و روش بآ یاه هچایرد ،یکمن یاهدبنگ و
 ،هقطنم رد ابقر روضح هلمج زا ییاه فعض و عناوم دوجو اب ناریا روشک .تسا هدمآرد ایند تمالس یرگشدرگ
 هبیکیدزن ،بسانم میلقا و یعیبط عبانم زا یرادروخرب ،نامرد نییاپ یاه هنیزه ،رحبتم و صصختم ناکشزپ نتشاداب
 رگشدرگ بذج هنیمز رد ییاه تیزم یاراد راوجمه یاهروشک یخرب اب شیوگ و گنهرف هباشت و یبرع یاهروشک
 یاه تیفرظ دوجو اب تمالس یرگشدرگ رازاب زا ناریا مهس .(6396 ،ناراکمه و ینکر) تساهروشک نیا زا رامیب
 تشادهب ترازو هناماس رد یجراخ رامیب رازه 614 نامرد و رفس تبث .تسا زیچان ینامرد یتشادهب و یکشزپ یالاب
96 لاس رد 1 دودح اب31  زا یناهج دمآرد .تسا هدش لصاح روشک یارب لحم نیا زا دمآرد رالد نویلیم 44
96 لاس رد نآ زا ناریا مهس هک هدوب رالد درایلیم 496 یکشزپ یرگشدرگ  و ینکر) تسا هدوب دصرد مین زا رتمک 31
  .(6396 ،ناراکمه
 یرگشدرگ هعسوت تهج رد ازس هب یشقن دناوت یم هک تسا ییاه هزوح زا یکی ینامرد مسیروت و تمالس یرگشدرگ
 ،یتیعمج فلتخم لماوع و (9396 ،یزیرک یهاشبرع و رفنایرآ) دوش یم لماش ار هدرتسگ رایسب یا هنماد و دیامن افیا
 ،7(هناریگشیپ) یتسردنت یرگشدرگ لماش 6تمالس یرگشدرگ رب یگدنز کبس و یا هقطنم و ییایفازغج ،یداصتقا
 و قطانم زا یکی ناونع هب ناریا روشک هوقلاب یاه تیفرظ هب هجوت اب .دشاب یم رثوم0(یکشزپ) 9ینامرد یرگشدرگ
 ناریا روشک فلتخم قطانم رد تمالس رگشدرگ بذج رب رثوم لماوع تخانش ،ناهج تمالس یرگشدرگ یاه بطق

 و هعسوت اب تسا دیما هک دشاب یم ناناوج یراکیب ینونک هعماج تالضعم زا یکی هک نونکا صوصخب .تسا یرورض
 هک تشاد ناعذا دیاب ،داد شهاک هعماج رد ار یراکیب زا یدصرد ،تیفرظ یاراد قطانم رد روکذم تعنص تیوقت
 نیرت هنیزه مک زا یکی نآ هعسوت و دنک یم افیا اهروشک یعامتجا هافر و یداصتقا هعسوت رد یمهم شقن یرگشدرگ
 اهاتسور ،اهرهش ریاس یوس هب یتعنص و یلام زکارم زا ار یگنیدقن ،رگشدرگ .دیآ یم رامش هب ییاز لاغتشا یاه شور
 رد تابث یارب .(6647 ،ناراکمه و وتسیرب) دنک یم افیا ییاز لاغتشا رد یمهم شقن و هداد قوس یعیبط قطانم و
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 نیا هب ییوگ خساپ یپ رد قیقحت نیاربانب ،دشاب یم فلتخم قطانم ردرثوم لماوع نییعت هب زاین تمالس یرگشدرگ
 لاوس هب خساپ یارب؟دنا مادک ناریا فلتخم قطانم رد (یجراخ) تمالسیرگشدرگ رب رثوم یاه هفلوم هک تسا لاوس
 یروآ عمج همانشسرپ لیمکت و یرادرب شیف قیرط زا ینادیم و یا هناخباتک تروص ود هب تاعالطا ،قیقحت
 و یملع تایرشن رد دوجوم تالاقم ،یتنرتنیا یاه تیاس ،اه هناخباتک زا قیقحت ماجنا روظنم هب ققحم ،دنوش یم
 ،هعلاطم یاهزاین هب هجوت اب روظنم نیدب .دنک یم یرادرب هرهب لدم نیودت یارب مزال یاهرازبا ریاس و یشهوژپ

 یاه یرادرب شیف ،اه هناخباتک دننام یقیقحت تامدخ هدنهد هئارا زکارم هب هعجارم اب و هدش صخشم نآ یاه لصفرس
 زا هدافتسا اب ادتبا اذل .دوش یم لقتنم قیقحت یلصا نتم هب سپس و هتفرگ تروص دانسا زا کی ره عبانم اب هارمه مزال
 رظن زا هدافتسا اب همادا رد دوش یم جارختسا ناریا زا هقطنم ره رد یرگشدرگ یاضاقت هیلوا لدم فلتخم تاعلاطم
 دنیارف .ددرگ یم جارختسا ((AHP یبتارم هلسلس لیلحت شور کمک اب یلصا لماوع تمالس نارگشدرگ و ناصصختم
 ،دهد یم ار فلتخم یاهویرانس یسررب ناکما و هدش هداهن انب یجوز یاه هسیاقم ساسارب یبتارم هلسلس لیلحت

 باتک رد یتعاس نینچمه .تسا هدومن قیقحت بسانم ار شور نیا یراگزاس یسررب و عامجا ناکما ،یگداس
 راتخاس ،9لباقتم یگتسباو و یگتسبمه ،7یگدیچیپ ،6لدم ییاتکی ،یگناگی یاه یگژیو "ناریدم یارب یریگ میمصت"
 ار64دنیارف رارکت و 3یهورگ قفاوت ،تواضق ،1ناتسب هدب ای لداعت ،2قیفلت ،1یراگزاس ،9یریگ هزادنا ،0یبتارم هلسلس
 نیاربانب .دهد یم ناشن هباشم یاه شور ریاس هب تبسن ار نآ یرترب هک درمش یمرب یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف یارب
  .(7396 ،ناراکمه و یدورفج ینابعش) دنوش یم باختنا یدمعت تروص هب ،هدنوش لاوس دارفا باختنا ،شور نیا رد
 یرظن ینابم
 طاقن رد یفلتخم یدروم یاه قیقحت تمالس یرگشدرگ صوصخلا یلع رگشدرگ بذج رب رثوم لماوع صوصخرد
 هدشن تفای یراک یا هسیاقم تروصب روشک کی فلتخم قطانم صوصخرد لاحیا یلع تسا هدش ماجنا ایند فلتخم
 لودج حرش هب اه قیقحت نیا زا یخرب هصالخهمادا رد ،دوش ماجنا رما نیا یارب یا هقطنم یزیر همانرب ناوتب ات تسا
 :تسا لیذ

 یرگشدرگ هنیمز رد اه قیقحت هصالخ (1) لودج
 یلصا رثوم یاه صخاش لیلحت و هیزجت شور ورملق لاس ققحم

 2396 ناراکمه و نیزرف
 یحیرفت یرگشدرگ یاضاقت
 نارهت رهش یلخاد

 یمک یاه شور
 تیعمج لماوع ،یبسن یاه تمیق یداصتقا لماوع :زا دنترابع یرگشدرگ رب رثوم لماوع
 یاه تیفرظ ،یرگشدرگ هب تبسن یداصتقا -یعامتجا یاه شرگن ،ییایفارغج لماوع ،یسانش
 تاعالطا یروانف و تاطابترا ،یا هناسر تاطابترا ،مکاح تاررقم/تلود ،ییاجباج

 وجاغآزوقلاییمساق
 ناراکمه

1396 
 ناجیابرذآ رکشدرگ رفن 46
 یقرش

 و لتمیدهرایعم دنچ یریگ میمصت
ANP یزاف 

 هنیزه ،لقن و لمح و رفس نییاپ یاه هنیزه ،تامدخ تمیق ندوب بسانم ،نامرد نییاپ هنیزه
 ،صصختم ناکشزپ ترهش و رابتعا ،تماقا لحم نییاپ هنیزه ،یتشادهب یاه تبقارم نییاپ
 دنرب و تاغیلبت ،یبایرازاب ،نامرد یالاب تیفیک ،ناکشزپ تیفیک زا ناتسود و ماوقا هیصوت

 و لبق یجراخ رامیب اب یکشزپ هرواشم یارب تاناکما دوجو ،هقطنم ینامرد و یتشادهب تامدخ
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10 -Process Repetion 
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 یکشزپ تازیهجت ندوب نردم و اه ناتسرامیب یللملا نیب یاهدرادناتسا دوجو ،نامرد زا دعب
 هقطنم

 SWOT لدم لیبدرا ناتسا 1396 یرابایرد و داژن ینیسح
 ،غیلبت رد تاعالطا یروانف دربراک ،یتباقر یاه تیزم ،یبهذم-یگنهرف یکیدزن ،نامرد هنیزه
 یجراخ نارگشدرگ تینما داجیا ،مسیروت صصختم ینامرد رداک ،اه تخاسریز

 یمسر زوجم و الاب تیفیک اب تامدخ ،هتفرشیپ یژولونکت ،هنیزه - اکیرمآ ینامرد نارگشدرگ 1647 6شنمدار

 یتاغیلبت یاه همانرب و هنیزه ،نامرد تیفیک نوناش یپورتنآ درکیور - 1647 ناراکمه و 7یتشدهد

 ناویات رد یکشزپ یرگشدرگ 1647 9ونافاتسا و نیرچتف
 09 یارادیکشزپ تالیهست و تامدخ و ینامرد یاه هنیزه ،یرگشدرگ ،یروشک دعب راهچ نویسرگر

 صخاشریز

647 ناراکمه و0جروس  تنرتنیا لتیمد شور نیچ 1

 یعقاوزراخرنوتمیق ARDL اکیرمآیرگشدرگ یاضاقت 1647 هدازیلعناخویدزیسیونشوخ

 9647 یبیبح
 یاضاقت
 تراجتشزراویرگشدرگنیزگیاجتمیق ،زرا خرنقیرطزایرگشدرگتمیقمیظنت ،هفقوابهتسباوریغتم ARDL یزلامروشکیاربیناریانارگشدرگ

 تلودهنیزهویناسناهیامرس ،هنارسدمآرد ،یبسنیاهتمیق دحاوهشیرنومزآوایوپلنپشور لاغترپروشکردیرگشدرگیاضاقت 9647 سولراکونون
 یکیژولونکتویگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقالماوعینعییطیحم تسیزنالکلماوع یبسنویراتخاسلیلحت اناوتیلروشکیرگشدرگ 9647 ناراکمهوساتوتیو

 تراهمیبایشزرادننامیفیکویمکیاهشور یناوتیل 9647 هنیکسینساوهنیکسیبیس

 زا روظنم هک دنهدی م رارق ریثات تحت ار یرگشدرگ یریذپتباقر هک ینوریب لماوع-1
 لماوع -7 .دنتسه یشزومآ متسیس و تلود یلوپ تسایس ،یتماقا ناکم نامه ینوریبلماوع
 عبانم و اهتخاسریز ناونع هب ینعی ،شحو غاب و رتائت ،یترفاسم یاه سناژآ نامهزین ینورد
  .دنتسهیرگشدرگ

 یسایسلماوع و اهتخاسریز ،اههنیزه ESCشور و هدناتس -هداد شور ناجیابرذآ 9647 سرام و سویلوج

 تمیق یرامآ یاه شور کچ یروهمج 9647 ناراکمه و انیرتاک

 دصقم ریوصت یزاف شور و یراتخاس هلداعم ناویات رد یجراخ رگشدرگ 920 9647 وو نو - یچ

 یفیک و یمک یاه شور دزی یرگشدرگ یاضاقت 9647 ناراکمه و یربلد
 دمآرد دشر ،یبایرازاب و تامدخ یاه یدنمناوت ،یناسناعبانم ،یرو ه رهب ،هنیزه ،تینما ،تیفیک
 یروآدوس و

 یراتخاس نویسرگر اکیرمآ 9647 ناراکمه و رتپ
 رد ییایرد و ینیمز و ییاوهیاه تخاسریز ،ترفاسم و یرگشدرگ اب طبترم تاررقم و نیناوق
 یتمیق یریذپتباقر و یللملا نیبندوب زاب هجرد ،یعیبط و یگنهرف عبانم ،لقنو لمح هنیمز

 9396 یمالغ
 رد یجراخ و یلخاد نارگشدرگ
 نارهت

 بسانم یاه تخاسریز نویسرگر

 ییاضفـ یتامدخ یاه تیفرظ t نومزآ دزی رهش رد ینامرد نارگشدرگ 0396 هدازرهاط و ییاضر

 الاک کی صوصخم کرامو اهتخاسریز ،تامدخ تیفیک نینچمه ،اوه و بآ چورک لدم ایناپسا و ایلارتسا 0647 ناراکمه و دادینیرت

 ناتسرامیب ترهش یراتخاس لدم اپورا 0647 ناراکمه و 9زیزع

 9647 ناراکمه و رتپ
 اکیرمآ دنلنیم زا نارگشدرگ
 ییاواه هب

 ترفاسم یاههنیزه و یصخش یعقاو دمآرد اتسیاریغ لنپ

 دصقم ردیرگشدرگۀنیزهونکپردیرگشدرگیاه هنیزه ،أدبم یاهرازابدمآرد یریخأت ویسرگروتا نکپ یرگشدرگیاضاقتلدمنیمخت 9647 نیلواباشوماکوت

 یفیصوت -یلیلحت شور یرگشدرگ یاه شلاچ 6396 یرتنالک و یئادخ
 رما رد یللملا نیب تالدابم شرتسگ ،یشزومآ تاسسومیاه تیفاعم و تالیهست هئارا دنمزاین
 یرگشدرگ هنیمز ردرهام راک یورین تیبرت و شزومآ

 یا هنیمز لماوع و یصصخت و ینف لماوع نویسرگر ناریا رد تمالس یرگشدرگ 4396 یداهرف

 درادناتسا تماقا لحم و زاب یعامتجا یاضف ،نردم یاه هبذاج نویسرگر یزلام رد یناریا نارگشدرگ 6647 1ییایرد و یدسا

 ییایفارغج و یسانش تیعمج ،یعامتجا یگنهرف ،یژولونکت ،یداصتقا ،یسایس طیحم - اکیرمآ 6647 ناراکمه و2لیونم

 6647 ناراکمه و1وتسیرب
 رد یکشزپ رادیاپ یرگشدرگ
 اکیراتساک

 
 ،ناکشزپ ترهش ،اه ناتسرامیب یشخب رابتعا ،ینامرد زکارمتالیهست ،ترهش و هنیزه
 یاه ناتسرامیب اب تالیهست یگتسباو ،روشک گنهرف ،یحارج لامعا زا دعب یاه تصرف
 ا روشک ینامرد تامدخ زا یخرب دوبن ،هتفرشیپ یاهروشک

 یگنهرف طباور و لته یاهتمیق و لقنو لمحهنیزه ،یگدنز هنیزه یزاف لدم ییایسآ روشک 3 نارگشدرگ 4647 نیسوه-وک و گنوه-نژ

 یراتخاس تالداعم ناریا رد یرگشدرگ یاضاقت 3196 ناراکمه و یدمحم

 ،دمآرد عیزوت ،فرصت لباق یصخش دمآرد نازیم لیبق زا ادبم روشک یداصتقا یاهریغتم
 لماش دصقم روشک یداصتقا یاهریغتم .نادرگناهج جراخم رب تراظن و یقاقحتسا یصخرم
 زا یطابترا یاهریغتم .یژولوکا و تینما ،یدرگناهج تالوصحم تیفیک ،اه تمیق یمومع حطس
 و لمح هنیزه و ئزرا هلدابم خرن ،روشک ود رد تاغیلبت ،روشک ود رد یبسن یاه تمیق لیبق
 لقن

 تاغیلبت رتروپ لدم و SWOT لیلحت ناهفصا یجراخ یرگشدرگ 1196 ناراکمه و یمظاک

                                                           
1Radmanesh 
2Dehdashti 
3Fetscherin& Stephano 
4Surej 
5 Aziz 
6Asadi and Daryaei 
7Menvielle 
8 Bristow  
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 اه تخاسریز هعسوت نویسرگر یزلام و هیکرترد یرگشدرگ 1196 ناراکمه و نایدمص
 زرا خرن ینامز یرس شور ناریا رد یرگشدرگ تعنص 1196 ینامیلس روپ یلق و یوقت

 نیونیطابترایاه هکبشونابزیم روشکردتماقاتیفرظ ،لقنولمحۀکبشتخاسریز نویسرگر هیکرت یرگشدرگیاضاقت 3447 ناراکمهونالصا

 باه هنیزهو (ینیشنمه) یلدمهجیورت ،یکشزپیاهتبقارمتیفیک ،دصقمیاهیگژیو ،یکشزپیاه هبنج یراتخاس لدک گنک گنهیکشزپنارگشدرگ 1447 ناراکمه و 6یی

 1447 ناراکمه و وهنیتنوم
 هب نیچ یرگشدرگ یاضاقت
 ناویات

 نیچ روشک ۀنارس دمآرد و زرا خرن یاهریغتم یبصع ۀکبش یاهلدم

 دنه روشک یجراخ یاضاقت 1447 ناراکمه و یرسنوبیاچ
 رد دحاو ۀشیر و یعمج مهدرکیور
 لناپ یاههداد

 لقنولمحیاه هنیزه ،دمآرددشر

 ناریا ینامرد نارگشدرگ 2447 7یمظاک
 تیفیک ،هنیزه ،یبایرازاب رد رثؤم یاهروتکاف و تاسسؤم و اه نامزاس ییآراک و بسانم راتخاس نویسرگر

 اه یرازگربخ و ینامرد تامدخ

 زرا یعقاو خرن نویسرگر دنلریاروشک یرگشدرگ یاضاقت 2447 دیو و یلناه

 لقن و لمح ۀنیزه و ناهج ِّللک دمآرد ،زرا یعقاو خرن نسناهوجیعمجمه شور هیسور روشک 1447 یریگلآ

 0447 ولغوا یسیلاه
 هب یرگشدرگ یجراخ یاضاقت
 هیکرت روشک

 دمآرد دناب نومزآ

 هیلوا یوگلا نیودت
 ،(ینامرد و یکشزپ فده اب) اوه و بآ رییغت زا هدافتسا یارب هک تسا ییاه هورگ و دارفا لماش تمالس یرگشدرگ
 یناهج نامزاس .دننک یم ترفاسم هب مادقا نآ ریاظنو هجلاعم ،تهاقن نارود نارذگ ،یندعم یاه بآ زا هدافتسا
 شیازفا و یتمالسشیازفا ای دوبهب هب هک یتامدخ زا هدافتسا" :دنک یم فیرعتنینچ ار تمالس یرگشدرگ ،یرگشدرگ
 زا جراخ یناکم رد و دوش یم رجنم (یکشزپ تالخادم ای و اوه و بآ ،یندعم یاه بآ زا هدافتسا اب) درف ی هیحور
  .(9396 ،یناکدرا نایدسا و یدابآ فیرش یتورم) " .دماجنا لوط هب تعاس 07 زا شیب و تسا درف تنوکس لحم

 -رچکه هیرظندننام تراجت یاههیرظن ساسارب مه ناوتیم ار تمالس یجراخ نارگشدرگ بذج رب رثوم لماوع
 زا قیمع کرد روظنم هب ،رگید ترابع هب .اضاقت و هدننکفرصم هیرظن ساسارب مه و درک نییبت هبذاج نوناق و نیلهوا
  .(2396 ،ناراکمه و تورم) درک هدافتسا فلتخم یاه هیرظن زا دیاب رگشدرگ بذج رب رثوم لماوع
 اینیلهوا رچکه هیرظن ینعی ،للملا نیب تراجت کیسالک یاه هیرظن زا یکی زا هدافتسا اب ناوت یم ار تمالس یرگشدرگ
 و ینامرد ،یتسردنت تامدخ و اهالاک دیلوت رد قطانم هیرظن نیا ساسارب .داد حیضوت دیلوت لماوع یبسن روفو هیرظن
 ندوب ناوارف تلع هب قطانمنیا اریز ؛دنبای یم صصختتسا رتشیب اه نآ رد دیلوت لماوع یبسن یدوجوم هک یکشزپ
 تعنص رد عوضوم نیا .دننک یم دیلوت رت نازرا ار یکشزپ و ینامرد ،یتسردنتتامدخو اهالاک دیلوت لماوع یبسن
 .دراد یکشزپ و ینامرد عبانم ،یباتفآ لحاوس ،مرگ یاوهوبآ هک یا هقطنم هکتسا انعم نآ هب تمالس یرگشدرگ
 یرگشدرگ تامدخ هدننکدراو ،دنرادن ار عبانم نیا هکیا هقطنم و تسا یرگشدرگ تامدخ هدننکرداص و هدننکهضرع
 ترابع هب ای یرگشدرگ نایرج هدننک نییعت لماوع اضاقتو هضرع یاهتوافت تمالس یرگشدرگ رد ،نیاربانب .دنتسه
 هب هضرع رد تارییغت هک دهد یم ناشن (یکشزپ تعنص نورد) هفرط ود تراجت .دنتسه تامدخ نیاتراجت رتهب
 ینیشناج نینچمه و لقنولمح یاههنیزه ،لوصحمزیامت .تسین تمالس یرگشدرگ نامه ای تراجت تلع ییاهنت
 دوبمک و هقطنم کی رد یفاکان هضرع .دنتسه تیمها زئاح و مهم دراوم هلمجزا تراجت هفرطود یاهوگلا رد صقان
  .دزاس یم ریذپناکما ار هفرط ود تراجت هب زاین هدننکدراو هقطنم رد

                                                           
1 Ye, B.H. 
2Kazemie 
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 لباق هدننکفرصم هیرظن زا هدافتسا اب و دارفا تیبولطم عباوت زا تمدخ کی ناونع هب تمالس یرگشدرگ یارب اضاقت
 شقن زین تمدخ یاه یگژیو و تیفیک ،فرصمرادقم رب هوالع تمدخ عون نیا رد هک اجنآ زا اما ،تسا جارختسا
 نیاربانب .دریگب رظن رد ار تاکن نیا هک درک هدافتسا تیبولطم عبات زا یلکشزا دیاب دنراد تیبولطم داجیا رد یمهم
  .درک یفرعم یتیبولطم عبات
 یرگشدرگ و یرگشدرگ یاضاقت عبات جارختسا هب تبسن فلتخم یاه هاگدید ساسارب عباوت و اهوگلا زا یخرب

 یاضاقت رب رثوم لماوع جارختسا هنیمز رد دناوت یم هک دنا هدش هصالخ لیذ حرش هبفلتخم قطانم رد تمالس
 :دشاب رثوم تمالس یرگشدرگ
 یرگشدرگ یاهوگلا (فلا
 هدننک نییعت لامعازا صخشم کرد کی شرتسگ و طسب یارب یا هدرتسگ یبرجت تاعلاطم 41 ی ههد رخاوا زا
 لحم رد تارییغت ،یروانف زا هدافتسا رد تفرشیپ ،یراجتراودا دنور هب ًاالومعم .تسا هتفرگتروص یرگشدرگ یاضاقت
 .دنوش یم طوبرم هضرع عبانم زا یرادرب هرهب ییاناوت و اهدصقم یعامتجا و یسایس یاه یگژیو ،یداصتقا دشر ،رازاب
 یداصتقا یاه لدم رد ار اهنآ ناوت یمن یناسآ هب و تسین یریگ هزادنا لباق یناسآ هب یتخانشناور – یعامتجا لماوع
 کرد یارب و دنوش یم یسررب دصاقم باختنا و رفس یریگ میمصت اب طابترا رد ًاالومعم لماوع نیا .داد رارق اضاقت
 هزادنا لباق یناسآ هب یرگشدرگ یاضاقت یداصتقا لماوع .دنتسه یساسایرگشدرگ یاضاقت و رازاب زا رتشیب هچ ره
 یسررب ،اهرگشدرگ راتفر زا لماککرد یارب .دنوش یم هدافتسا یرگشدرگ یاضاقت تاعلاطم رد ًاالومعم و دنا یریگ
 :دنا لیذ حرش هب یرگشدرگ یاضاقت دروارب یاهوگلا زا یخرب .تسا یرورض مه اب اهنآ قیفلت و قوف لماوع
 دیرجت یاهوگلا-1-فلا

 یاه شور زا هدافتسا اب و یا هلداعم کت تروص هب هک دنتسه رفس یاضاقت ینیب شیپ یارب یشور اهوگلا نیا
 یحارط نآ یاضاقت و لقن و لمح یارب وگلا نیا لوصا .دنک یم ینیب شیپ و دننز یم نیمخت ار اضاقت ،یجنسداصتقا

 هک یطیحم زین و هلیسو نآ تایصوصخ هب یا هلیسو ره اب رفس یاضاقت هک تسا نیا ،وگلا یلصا ۀیضرف .تسا هدش
 دادعت ،هدش هدز نیمخت ناتسلگنا یارب هک وگلا نیا رد ،هتسباو ریغتم .دراد یگتسب ،دننک یم یگدنز نآ رد مدرم
 و دصقم و أدبم رد تیعمج برض لصاح ًاامومع ،لقتسم یاهریغتم و ،تسا یسیلگنا نادنورهش یجراخ یاهرفس
  .(9196 ،ییاسوم(تسا هطقنود رد هنارس دمآرد ینزو طسوتم

 درخ یداصتقا یاهوگلا-2 -فلا

 رد هک »رتسکنل« راک زا رظن فرص .تسا هدش هجوت اهوگلا یرظن یانبریز و تیبولطم موهفم هب اهوگلا نیا رد
 ینیمخت و یبرجت ۀعلاطم زین و درک هئارا هدننک فرصم تیبولطم ۀیرظن یارب یدیدج شور ،6236 و 1136 یاه لاس
 تیبولطم عبات ،روکذم یوگلا رد .تسا هتفرگن ماجنا صوصخ نیا رد یدیدج راک ،9236 لاس رد »گار« یرامآ
 رگید یاهالاک فرصم یارب هک تسا یلوپ رادقم و دوش یم فرص رفس رما یارب هک تسا ینامز لماش ،درف
 اب قوف یوگلا هتبلا .تسا نامز تیدودحم یرگید و هجدوب تیدودحم یکی ،زین اه تیدودحم و دبای یم صاصتخا
  .تسا هدشن هدز نیمخت ،یبرجت روط هب لمع رد زونه ،هتفرگ ماجنا نآ رد هک یناوارف تاحالصا دوجو
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 هک دنا هتفای تسد یجیاتن هب یبرجت نیمخت زا هدافتسا اب هک دنراد دوجو درخ داصتقا رد زین یرگید یبرجت یاهوگلا
 یاهوگلا رگید زا .تسا یراجت یاهرفس صوصخ رد هک درک هراشا »ییاکاس« یوگلا هب ناوت یم اهنآ ۀلمج زا

 هدافتسا »گولسنارت« تیبولطم عبات شور زا نآ رد هک ،یمتیراگل یاضاقت عباوت و درخ داصتقا شیارگ اب هدش یحارط
 نامه) تسا هدحتم تالایا رد یرگشدرگ یاضاقت رد رثؤم لماوع ۀرابرد هک تسا »لاکب«و «دولرپکسا» یوگلا ،هدش
  .(عبنم

 ناملیک یاضاقت یوگلا-3-فلا

 یاهرفس نازیم ،یعطقم یاه هداد اب نامزمه یرس شور زا یریگ هرهب اب ،نآ رد و تسا یا هلداعم کت ،وگلا نیا
 یحیضوت یاهریغتم و ،یجراخ یاهرفس دادعت ،هتسباو ریغتم ،وگلا نیا رد .دوش یم یسررب اداناک هب نارگشدرگ
 هب .تسا یتیلم و یموق یاه هبذاج زا لصاح دمآرد و ییاوه تیلب تمیق ،هدش لیدعت زرا خرن ،مروت صخاش
  .(عبنم نامه) تسا هارمه تالکشم اب ،تاعالطا دوبمک تلع هب موس ناهج یاهروشک رد لدم یریگراک

 نیتراموتیو یوگلا-4-فلا

 ،لدم نیا رد .تسا هدش دروآرب و حیرصت ،سیلگنا و ناملآ روشک ود یارب یدرگناهج ۀضرع عبات ،روکذم یوگلا رد
 هک دوش یم ینادرگناهج زا هتسد نآ لماش هک تسا یدرگناهج یاهدیدزاب دادعت هنارس ،ناملآ روشک رد هتسباو ریغتم
 یدرگناهج یاهدیدزاب دادعت هنارس ،سیلگنا روشک رد .دنتسه روشک زا جراخ مزاع دوخ ناتسود و ماوقا دیدزاب یارب
 ًااتدمع ،روشک ود ره رد رفس دصقم .تسا هتسباو ریغتم ناونع هب ناتسود و ماوقا یاهدیدزاب نتفرگ رظن رد نودب
 یحارط لدم راهچ ،اهدصقم زا کیره یارب .تسا هدوب کیژلب و نانوی ،سیئوس ،ایناپسا ،دنله ،ایلاتیا ،هسنارف ،شیرتا

 زا لقتسم یحیرفت یاه ترفاسم ،مود لدم ،امیپاوه اب دارفا لقتسم یاه ترفاسم هب طوبرم ،لوا لدم .تسا هدش
 .تسا نیمز و ایرد قیرط زا روت اب رفس ،مراهچ لدم و امیپاوه اب رفس هب طوبرم ،موس لدم ،ینیمز و ایرد قیرط
 دصقم رد یدرگناهج ۀنیزه ،رفس یعقاو ۀنیزه ،هنارس یصخش فرصت لباق دمآرد ،اه لدم نیا رد لقتسم یاهریغتم
 لاسیتفنکوش یزاجم ریغتم ،هرخألاب و أدبم هب تبسن دصقم زرا لیدبت خرن ،أدبم رد یدرگناهج ۀنیزه هب تبسن

  .(9296 ،ینامرک غابص) تسا نانوی دروم رد یسایس یاه یمارآان و یدالیم 0236-7236
 تمالس یرگشدرگ یاهوگلا-ب

 ناراکمه و سونیگ یوگلا-1-ب
 :دندرک ییاسانش ریز تروص هب ار روشک زا جراخ رد ینامرد تامدخ هب زاین داجیا لماع جنپ ناراکمه و سونیلگ
 ندوب ینوناقریغ ای ادبم روشک رد نامرد یالاب هنیزه هوالع هب یتسیز قالخا نیناوق و تیفیک ،هنیزه ،ندوب سرتسرد
 رد یخیرات و یگنهرف یاهدیدزاب و اذغ ،بولطم یاوه ،اه لته جیار یتسیروت یاه تیباذج هب لیامت نینچمه و نآ
 (2396 ،ناراکمه و تاداس) تسا یکشزپ یرگشدرگ هب ندروآ یور لماوع زا ینامرد یاهدنیارف رانک

 دحتم للم نامزاس یوگلا -2-ب
 و الاب تیفیک ،هتفرشیپ تالیهست داجیا لیبق زا یلماوع ،تسا هدش ماجنا دحتم للم نامزاس طسوت هک یا هعلاطم رد
 یشهوژپ رد .تسا هدش نایب یکشزپ یرگشدرگ هزوح رد رامیب بذج لماوع نیرت مهم ناونع هب نامرد نییاپ ی هنیزه
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 یژتارتسا ی هعسوت :زا دنترابع بیترت هب تمالس یرگشدرگ تعنص ی هعسوت رب رثؤم لماوع نیرت مهم رگید
 یژتارتسا و یبایرازاب و یتاعالطا متسیس ی هعسوت یژتارتسا ،یناسنا عبانم ی هعسوت یژتارتسا ،یمومع تخاسریز
  .(63447 ،نمدوو ) لوصحم ی هعسوت
 یبتارم هلسلس تخرد حیرشت و میسرت (1

 یاضاقت هزوح ود رد تاعلاطم ساسارب ار لماوع ،تمالس یرگشدرگ یاضاقت رب رثوم لماوع نییعت تهج
 قطانم رد (یتسردنت) هناریگشیپ یرگشدرگ و یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم رد (یکشزپ) ینامرد یرگشدرگ
 رظنرد ریز رادومن حرش هبیاه نیزگیاج و اهرایعم اهنآ یارب هک دوش یم یسررب ،بسانم میلقا و یعیبط عبانم یاراد
 :دوش یم هتفرگ

 
 بسانم میلقا و یعیبط عبانم یاراد قطانم رد (یتسردنت) هناریگشیپ یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نییعتقیقحت هیلوا یوگلا نیودت (1) رادومن

                                                           
1Woodman 



 466 ...یرگشدرگ یاضاقت رب رثوم لماوع نییعت

 
 یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم رد (یکشزپ) ینامرد یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نییعتقیقحت هیلوا یوگلا نیودت (2) رادومن

 اه نیزگیاج و اهرایعمریز ،اهرایعم نییعت

 اه نیزگیاج و اهرایعم ریز ،اهرایعم یدنب هتسد و ییاسانش ،فشک (فلا
 یصصخت یاهراک زا هدافتسا نمض اه نیزگیاج و اهرایعمریز ،اهرایعم یدنب هتسد و فشک ،ییاسانش نییعت تهج
  .دش هدافتسا یرگشدرگ هزوح رد لاس 97 زا رتالاب هقباس اب تمالس یرگشدرگ رما رد صصختم 49 رظن زا دوجوم
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 هدش درادناتسا لودج لیکشت و اه نیزگیاج و اهرایعمریز ،اهرایعم رابتعا هبساحم (ب

 یارب یجنسرابتعا تایلمع ،یسانشراک تواضق هورگ طسوت اهرایعم زا کی ره تیمها یددع شزرا نییعت زا سپ
 سپس و اهرایعم زا کی ره نیگنایم ،یباسح نیگنایم زا هدافتسا اب اج نیا رد .دوشیم زاغآ اهنآ ندرک درادناتسا
 ار هدش درادناتسا یاهنیزگیاج و اهرایعمریز ،اهرایعم تیاهن رد و هدش هبساحم رایعم ره هب طوبرم یاهرایعمریز
 .دش تبث هناگادج لوادج رد و باختنا دنراد رتالاب و 2 یددع شزرا هک ییاهرایعمریز و اهرایعم هعومجم ساسارب
 تخرد میسرت شخب ،هلحرم نیا نایاپ اب و دنهد یم لیکشت ار "AHP" یاههداد یروآدرگ ساسا و هیاپ هعومجم نیا

  .تفرگ ماجنا ریز رادومن حرش هب یبتارم هلسلس

 
 بسانم میلقا و یعیبط عبانم یاراد(یتسردنت) هناریگشیپ یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نییعتیبتارم هلسلس تخرد میسرت -3رادومن



 366 ...یرگشدرگ یاضاقت رب رثوم لماوع نییعت

 
 یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم رد(یکشزپ) ینامرد یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نییعتیبتارم هلسلس تخرد میسرت -4رادومن
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 اه هداد یروآدرگ
 یم یجوز یاه هسیاقم لوادج یحارط و هنومن هعماج نییعت ،اه هداد یروآدرگ همانشسرپ یحارط لماش لحارم نیا
 :دشاب
 تباب) ینامرد زکارم هب هدننک هعجارم یجراخ نارامیب هورگ کی لماش هدنوش شسرپ هورگ ود هلحرم نیا رد
 قطانم ر د (ناطرس عاونا نامرد و صیخشت ،مشچ و بلق یحارج ،یداینب یاه لولس ،یرورابان ،یحارج یاه لمع
 یاه هچایرد ،یکمن یاهدبنگ و مرگ بآ یاه همشچ زا ناگدننک هدافتسا هورگ کی و یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد
 ،دنشاب یمبسانم میلقا و یعیبط عبانم یارادقطانم رد یتسردنت تسیروت بلاق رد ینامرد نجل تاناکما و روش بآ
  .دنشاب یم لیذ حرش هب یتیعمج بیکرت

 تمالس یجراخ رگشدرگ یاهروشک هنومن بیکرت (2) لودج
 بسانم میلقا و یعیبط عبانم یارادقطانم ردیتسردنت رگشدرگ یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم ردینامرد رگشدرگ روشک
 27 97 قارع
 76 9 ناجیابرذآ
 16 67 ناتسناغفا
 46 0 هیکرت
 16 17 ناتسکاپ
 46 76 ناتسنمکرت
 0 2 تیوک
 4 6 لاپن
 2 7 ناتسجرگ
 0 7 نامع
 9 4 نیچ
 966 946 هنومن عمج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  .تسا هدیماجنا لوطب هام 1 ،هنومن زا همانشسرپ یروآ عمج*
 قیقحت یجراخ نارگشدرگ هنومن هدننک شریذپ ناتسا (3) لودج

 و ینامرد متسیس یاراد قطانم ردینامرد رگشدرگ ناتسا
 یکشزپ

 و یعیبط عبانم یاراد قطانم ردیتسردنت رگشدرگ ناتسا
 بسانم میلقا

 97 سراف 90 نارهت

 16 ناتسرل 97 یوضر ناسارخ
 76 یبرغ ناجیابرذآ 06 یقرشناجیابرذآ

 26  نالیگ 1 یبرغ ناجیابرذآ

 77 لیبدرا 96 ناهفصا

 و ینامرد متسیس یارادقطانم رد هنومن عمج
 یکشزپ

 97 ناگزمره 946

 و یعیبط عبانم یاراد قطانم ردقطانم رد هنومن عمج
 بسانم میلقا

966 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  .دنشاب یم یتبث تمالس رگشدرگ نیرتشیب یاراد رامآ رد قطانم نیا هک تشاد هجوت دیاب
 قیقحت یاه هتفای
 هبساحم رگیدکی هب تبسن اهرایعمریز نزو و اهرایعمریز هب تبسن اهنیزگیاج همه ییاهن نزو ادتبا هلحرم نیا رد
 حرش هب هک دیآ یم تسد هب اهنیزگیاج زا کی ره ییاهن نزو ،اهنیزگیاج و اهرایعمریز ییاهن نازوا هبساحم زا سپو
  .تسا لیذ یاهرادومن و لوادج



 146 ...یرگشدرگ یاضاقت رب رثوم لماوع نییعت

 یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم رد(یکشزپ) ینامرد یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نزو (4) لودج
 نیزگیاج نزو نیزگیاج رایعمریز نزو رایعم ریز رایعم نزو رایعم

 77 .4 ینامرد یرگشدرگ یاه هنیزه

 77 .4 رفس و لقن و لمح هنیزه
 99 .4 یللملا نیب تمالس همیب شریذپ
 21 .4 تامدخ تمیق

 9 .4 (زرا خرن) یبسن یاه تمیق 9 .4 (زرا خرن) یبسن یاه تمیق

 07 .4 تماقا هنیزه 07 .4 تماقا هنیزه

 07 .4 نامرد هنیزه 07 .4 نامرد هنیزه

 16 .4 ینامرد تامدخ تیفیک

 99 .4 رامیب هب ینابیتشپ تامدخ هیارا

 37 .4 روشک هب تشگزاب زا سپ هرواشم و یریگیپ ناکما

 37 .4 رود هار زا کشزپ اب یلبق ی هرواشم ناکما

 07 .4 رامیب هارمه یارب یتماقا تالیهست دوجو

 16 .4 نامرد هریجنز رد یگتسویپ دوجو

 27 .4 تمدخ تفایرد راظتنا نامز 27 .4 تمدخ تفایرد راظتنا نامز

 0 .4 اه ناتسرامیب یللملا نیب یاهدرادناتسا دوجو
 09 .4 یجراخ رگشدرگ اب طابترا رد نامرد لنسرپ ییاناوت
 99 .4 ناتسرامیب بسانم یناسر عالطا

 69 .4 نردم یکشزپ تازیهجت

 16 .4 ینامرد رداک یدنمناوت و رابتعا

 27 .4 صاخ صصخت 27 .4 صاخ صصخت

 37 .4 کشزپ ترهش 37 .4 کشزپ ترهش

 07 .4 نامرد یاطخ نازیم 07 .4 نامرد یاطخ نازیم

 7 .4 برجم ناکشزپ 7 .4 برجم ناکشزپ

 76 .4 ادبم یاهروشک رد تاغیلبت

 69 .4 غیلبت رد تاعالطا یروانف دربراک 69 .4 غیلبت رد تاعالطا یروانف دربراک

 7 .4 یتاغیلبت یاه همانرب 7 .4 یتاغیلبت یاه همانرب

 07 .4 ینامرد زکارم و یرگشدرگ یاه سناژآ نیب یهارمه 07 .4 ینامرد زکارم و یرگشدرگ یاه سناژآ نیب یهارمه
 97 .4 هیاسمه اهروشک یاه هناخ ترافس رد یناسر عالطا 97 .4 هیاسمه اهروشک یاه هناخ ترافس رد یناسر عالطا

 16 .4 یتیامح تامدخ ریاس
 1 .4 ازیو تدم و تامدخ 1 .4 ازیو تدم و تامدخ

 0 .4 جورخ و دورو تالیهست و تاررقم 0 .4 جورخ و دورو تالیهست و تاررقم

 16 .4 ادبم روشک یاه یگژیو

 77 .4 رفس تلوهس 77 .4 رفس تلوهس

 29 .4 ناریا اب یطابترا و یسایس طیارش 29 .4 ناریا اب یطابترا و یسایس طیارش

 60 .4  فرصت لباق یصخش دمارد نازیم 60 .4  فرصت لباق یصخش دمارد نازیم

 بسانم میلقا و یعیبط عبانم یاراد قطانم رد(یتسردنت) هناریگشیپ یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نییعت (5) لودج
 نیزگیاج نزو نیزگیاج رایعم ریز نزو رایعم ریز رایعم نزو رایعم

 97 .4 یتسردنت یرگشدرگ یاه هنیزه

 9 .4 رفس و لقن و لمح هنیزه 9 .4 رفس و لقن و لمح هنیزه

 99 .4 نامرد هنیزه
 9 .4 تماقا هنیزه

 9 .4 یتسردنت تامدخ یاهب

 99 .4 (زرا خرن) یبسن یاه تمیق 99 .4 (زرا خرن) یبسن یاه تمیق

 77 .4 یتسردنت یرگشدرگ تیفیک

 7 .4  تمالس یرگشدرگ تاناکما داجیا 7 .4  تمالس یرگشدرگ تاناکما داجیا
 07 .4 ینامرد یاه تیفرظ زا یرادروخرب 07 .4 ینامرد یاه تیفرظ زا یرادروخرب

 16 .4 بسانم یاوه و بآ 16 .4 بسانم یاوه و بآ

 97 .4 درادناتسا تماقا لحم 97 .4 درادناتسا تماقا لحم

 96 .4 ناریا مدرم لابقتسا و دروخرب هوحن 96 .4 ناریا مدرم لابقتسا و دروخرب هوحن

 36 .4 ادبم روشک یاه یگژیو

 96 .4 ناریا اب یطابترا و یسایس طیارش 96 .4 ناریا اب یطابترا و یسایس طیارش

 96 .4 ناریا زا هلصاف 96 .4 ناریا زا هلصاف

 16 .4 رفس تلوهس 16 .4 رفس تلوهس

 16 .4 ناریا اب یطابترا یاه هار 16 .4 ناریا اب یطابترا یاه هار

 96 .4 تغارف نازیم 96 .4 تغارف نازیم

 97 .4  فرصت لباق یصخش دمارد نازیم 97 .4  فرصت لباق یصخش دمارد نازیم

 16 .4 ادبم یاهروشک رد تاغیلبت

 7 .4 غیلبت رد تاعالطا یروانف دربراک 7 .4 غیلبت رد تاعالطا یروانف دربراک

 36 .4 یتاغیلبت یاه همانرب 36 .4 یتاغیلبت یاه همانرب

 07 .4 ینامرد زکارم و یرگشدرگ یاه سناژآ نیب یهارمه 07 .4 ینامرد زکارم و یرگشدرگ یاه سناژآ نیب یهارمه

 36 .4 هیاسمه اهروشک یاه هناخ ترافس رد یناسر عالطا 36 .4 هیاسمه اهروشک یاه هناخ ترافس رد یناسر عالطا

 16 .4 تمالس نارگشدرگ بذج یارب تاغیلبت و گنیدنرب 16 .4 تمالس نارگشدرگ بذج یارب تاغیلبت و گنیدنرب

 16 .4 یتیامح تامدخ ریاس

 97 .4 ازیو تدم و تامدخ 97 .4 ازیو تدم و تامدخ

 27 .4 جورخ و دورو تالیهست و تاررقم 27 .4 جورخ و دورو تالیهست و تاررقم

 07 .4 روشک جیار زرا اب تخادرپ ناکما 07 .4 روشک جیار زرا اب تخادرپ ناکما

 17 .4 نارگشدرگ یارب تینما دوجو 17 .4 نارگشدرگ یارب تینما دوجو
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 یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم رد(یکشزپ) ینامرد یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نزو نییعت (5) رادومن 

 
 بسانم میلقا و یعیبط عبانم یاراد قطانم رد(یتسردنت) هناریگشیپ یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نزونییعت (6) رادومن

 

 



 946 ...یرگشدرگ یاضاقت رب رثوم لماوع نییعت

 یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم رد(یکشزپ) ینامرد یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نییعت (6) لودج
 لماع هبتر رایعمریز نزو رایعم ریز

 6 134 .4 ازیو تدم و تامدخ

 7 114 .4 ((زرا خرن) یبسن یاه تمیق
 9 1914 .4  فرصت لباق یصخش دمارد نازیم

 0 014 .4 جورخ و دورو تالیهست و تاررقم

 9 7394 .4 ناریا اب یطابترا و یسایس طیارش

 1 1794 .4 تماقا هنیزه

 2 1794 .4 نامرد هنیزه

 1 1104 .4 تمدخ تفایرد راظتنا نامز

 3 0104 .4 کشزپ ترهش

 46 7904 .4 صاخ صصخت

 66 0194 .4 نامرد یاطخ نازیم

 76 7294 .4 غیلبت رد تاعالطا یروانف دربراک

 96 7994 .4 رفس تلوهس
 06 170794 .4 تامدخ تمیق

 96 794 .4 برجم ناکشزپ

 16 94 .4 هیاسمه اهروشک یاه هناخ ترافس رد یناسر عالطا

 26 1174 .4 ینامرد زکارم و یرگشدرگ یاه سناژآ نیب یهارمه

 16 7974 .4 ناتسرامیب بسانم یناسر عالطا

 36 10074 .4 یجراخ رگشدرگ اب طابترا رد نامرد لنسرپ ییاناوت

 47 074 .4 یتاغیلبت یاه همانرب

 67 79774 .4 نردم یکشزپ تازیهجت

 77 177264 .4 روشک هب تشگزاب زا سپ هرواشم و یریگیپ ناکما

 97 177264 .4 رود هار زا کشزپ اب یلبق ی هرواشم ناکما

 07 723964 .4 یللملا نیب تمالس همیب شریذپ
 97 197064 .4 رامیب هارمه یارب یتماقا تالیهست دوجو

 17 731464 .4 نامرد هریجنز رد یگتسویپ دوجو

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 بسانم میلقا و یعیبط عبانم یاراد قطانم رد(یتسردنت) هناریگشیپ یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نییعت (7) لودج
 لماع هبتر رایعم ریز نزو رایعم ریز

 6 9214 .4 (زرا خرن) یبسن یاه تمیق

 7 924 .4 رفس و لقن و لمح هنیزه

 9 1794 .4 ینامرد یاه تیفرظ زا یرادروخرب

 0 1494 .4 درادناتسا تماقا لحم

 9 004 .4  تمالس یرگشدرگ تاناکما داجیا

 1 92904 .4 تماقا هنیزه

 2 92904 .4 یتسردنت تامدخ یاهب
 1 2904 .4  فرصت لباق یصخش دمارد نازیم

 3 7904 .4 جورخ و دورو تالیهست و تاررقم

 46 7904 .4 ینامرد زکارم و یرگشدرگ یاه سناژآ نیب یهارمه

 66 1604 .4 نارگشدرگ یارب تینما دوجو

 76 1394 .4 بسانم یاوه و بآ

 96 0194 .4 روشک جیار زرا اب تخادرپ ناکما

 06 1194 .4 ازیو تدم و تامدخ

 96 194 .4 غیلبت رد تاعالطا یروانف دربراک

 16 7094 .4 ناریا اب یطابترا یاه هار
 26 7094 .4 یتاغیلبت یاه همانرب

 16 7094 .4 هیاسمه اهروشک یاه هناخ ترافس رد یناسر عالطا

 36 994 .4 ناریا مدرم لابقتسا و دروخرب هوحن

 47 0794 .4 تمالس نارگشدرگ بذج یارب تاغیلبت و گنیدنرب

 67 0494 .4 رفس تلوهس

 77 9174 .4 ناریا اب یطابترا و یسایس طیارش

 97 9174 .4 تغارف نازیم

 07 2074 .4 ناریا زا هلصاف



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 446

 یراگزاسان خرن (4
 شجنس دروم یاهسیاقم یاه سیرتام اب ناگدنوش شسرپ خساپ رابتعا نآ هلیسو هب هک تسا یمزیناکم یراگزاسان خرن
 هزادنا هچ اه نیزگیاج اب اهرایعم ریز هسیاقم هب ناگدنوش شسرپ خساپ هک دنک یم نیعم مزیناکم نیا .دریگ یم رارق
 طوبرم تابساحم لماش لحارم نیا .تفرگ دهاوخ ماجنا هلحرم شش یط یراگزاسان خرن هبساحم .دراد یقطنم رابتعا
 و «یفداصت صخاش» ،«یراگزاس صخاش» ،«یراگزاس رادرب نیگنایم» ،«یراگزاس رادرب» ،«ینزو هعومجم رادرب» هب
 رتمک یراگزاسان خرن و دوش یسررب یراگزاس یتسیاب ،دندرگ لوبق لباق اه خساپ هکنیا یارب .تسا «یراگزاسان خرن»
  .تسا لیذ حرش هب کیکفت هب جیاتن هک تسا لوبق لباق 6 .4 زا

 یراگزاس (8) لودج
 تاحیضوت یراگزاسان خرن حرش
 راگزاس 1704 .4 یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم رد (یکشزپ) ینامرد یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نییعت
 راگزاس 7794 .4 بسانم میلقا و یعیبط عبانم یاراد قطانم رد (یتسردنت) هناریگشیپ یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لماوع نییعت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
 :زا دنترابع یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم رد(یکشزپ) ینامرد یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لوا لماع 46
 ازیو تدم و تامدخ 

 (زرا خرن) یبسن یاه تمیق 

 فرصت لباق یصخش دمارد نازیم  

 جورخ و دورو تالیهست و تاررقم 

 ناریا اب یطابترا و یسایس طیارش 

 تماقا هنیزه 

 نامرد هنیزه 

 تمدخ تفایرد راظتنا نامز 

 کشزپ ترهش 

 صاخ صصخت 
 :زا دنترابع زینبسانم میلقا و یعیبط عبانم یاراد قطانم رد(یتسردنت) هناریگشیپ یرگشدرگ اضاقت رب رثوم لوا لماع 46
 (زرا خرن) یبسن یاه تمیق 

 رفس و لقن و لمح هنیزه 

 ینامرد یاه تیفرظ زا یرادروخرب 

 درادناتسا تماقا لحم 

 تمالس یرگشدرگ تاناکما داجیا  

 تماقا هنیزه 

 یتسردنت تامدخ یاهب 
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 فرصت لباق یصخش دمآرد نازیم  

 جورخ و دورو تالیهست و تاررقم 

 ینامرد زکارم و یرگشدرگ یاه سناژآ نیب یهارمه 

 یاضاقت رب هک یمهم لماوع زانکیل ،دومن هجوت تمالس نارامیب نیب کیکفت هب یتسیاب ،قیقحت جیاتن قباطم نیاربانب
 ای نامرد هنیزهزین و لقنولمح یاههنیزه هبهک دنتسه اههنیزه ،دراذگیم رثاقطانم همه رد تمالس یرگشدرگ
 و ادبم روشک رد جیار زرا خرن ،یرگشدرگ هنیزه نییعت رد رگید رثوم لماع .دنتسه طوبرم تماقا یاه هنیزه
 نیرت مهم هنیزه نآ قبط هک درک هراشا (1447 ) رازابو مسیروت تاقیقحت هب ناوت یم هجیتن نیا دییات رد .تسادصقم
  .تسایند رد ینامرد یرگشدرگ دشر لماع
 یاه یگژیو ،درادتمالس یرگشدرگ یاضاقت رد یساسا یشقن هک یلماوع زا یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم رد
 یکشزپ و ینامرد ،یتسردنت تامدخ تیفیکرد لماوع زا یا هعومجم ،نیاربانب .تسا یرگشدرگ ینامرد و یکشزپ
 لمح ،تاعالطا یروانف یاه تخاسریز دننام تمالس یرگشدرگ یاهتخاسریز :زا دنترابع اه نآ زا یخرب هک دنرثوم
 ناراکمه و هداز میرک ییاد هعلاطم قباطم . ...و روشک تینما ،یرگشدرگ هب طوبرم تاررقم و نیناوق ،اه لته ،لقنو
 رجنم اضاقت شیازفا ربارب رد تمالس تبقارم یاهمتسیس زا یرایسب ییاناوت مدع ،دراوم زا یرایسب رد ،(7396)
 سولراک ونون هعلاطم قبط ای .تسا هدش الاب یاه هنیزهو ینالوط راظتنا یاه تسیل تلع هب یسرتسد شهاکهب
 هب بسانمان ینامردیاه ماظن اب یاهروشک زا نارامیب هک تسا یا هزادناهب نامرد تیفیک زا نانیمطا هب زاین ،(9647)
 ،یعامتجاتینما هک دیسر هجیتن نیا هب ،یشهوژپ رد زین یمظاک .دننک یم رفسبسانم تمالس ماظن اب یاهروشک
 نیرت مهم زانامرد دیداور رودص و یکشزپ تازیهجت نینچمه و ینامردزکارم رد یناهج یاهدرادناتسا زا یرادروخرب
 ازیو رودص هوحن اه ترورض هب تیانع اب یکشزپ تامدخ رد .دشاب یم ناریا رد تعنص نیا ی هعسوت رب رثؤم لماوع
  .دشاب یم راذگ ریثات و رثوم رایسب زین ،یرامیب نامرد و عفر ترورض لیلد هب
 دننامبازنورب لماوع ،دنهد یم رارق ریثات تحت ار تمالس یرگشدرگ یاضاقت هک یلماوع زا یخرب قیقحت جیاتن قباطم
 و رابتعا ،تامدخ تیفیک لیبق زا) رییغت لباق زین لماوع یخرب و دنشاب یم ادبم روشک یاه یگژیو و اه هنیزه یخرب
 لماوع نیا صوصخرد ناوت یم هک دنشاب یم (یتیامح تامدخ ریاس و ادبم یاهروشک رد تاغیلبت ،رداک یدنمناوت
 رد هچ و یکشزپ و ینامرد متسیس یاراد قطانم رد هچ ناریا یرگشدرگ یاضاقت مهس ات ماجنا ار مزال یزیر همانرب
 و یکشزپ و ینامرد یاه تیفرظ زا یرادروخرب لیبق زا ،دبای شیازفازین بسانم میلقا و یعیبط عبانم یاراد قطانم
  .دریگ رارق هژیو هجوت دروم ناریا نالک یراذگ تسایس رد یتسیاب هک .دشاب یم تاناکما داجیا
 هتشا دوجو زین تمالس یرگشدرگ عون ساسارب یرگشدرگ یارب هقطنم عون رب رثوم لماوع زیامت هب هجوت دیاب اما
  .دریذپ تروص نایاش کمک تمالس یرگشدرگ قنور هب یا هقطنم یزیر همانرب ات دشاب

  عبانم
 همانلصف ،ناریا رد ینامرد -یکشزپ یرگشدرگ یاه تیلباق و تمالس یرگشدرگ ،(9396) ،دمحا ،یزیرک یهاشبرع ،یضترم ،رفنایرآ

 3 هرامش ،موس لاس ،یرگشدرگ یاضف
  ،موس هرامش ،مهن لاس ،یداصتقا همانشهوژپ ،ناریا یرگشدرگ تعنص دشر رب رثوم لماوع ،(1196) ،یلع و ینامیلسروپ یلق ،یدهم ،یوقت
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 :یدروم هنومن) یا هقطنم رادیاپ هعسوت رد یرگشدرگ شقن یسررب(1396) ،نیدلا لامج دیس ،یرابایرد ،نیمار دیس ،داژن ینیسح
  .91-99 ,(6) 27 ,(یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف .(لیبدرا ناتسا تمالس یرگشدرگ

 تیریدم تاعلاطم همانلصف ،یناسنا یورین شزومآ شقن رب دیکات اب یرگشدرگ هعسوت ،(6396) ،نیسح ،دابآ لیلخ یرتنالک ،ارهز ،ییادخ
 19-20 ،مهدزاود هرامش ،مراهچ لاس ،یرهش

 حیضوت دوخ تفایهر :ناریا یللملا نیب یرگشدرگ یاضاقت رب رثوم لماوع ،(7396) ،میسن ،ناتسدورف ،اراس ،یدابق ،دیعس ،هداز میرک یئاد
 97 هرامش ،متشه لاس ،یرشگدرگ تیریدم تاعلاطم همانلصف ،هدرتسگ یاه هفقو اب

 ۀعلاطم ینامرد نارگشدرگ نازیم رب ینامرد زکارم ییاضف ـ یتامدخ یاه تیفرظ ریثأت یبایزرا(0396) ،ارهز ،هدازرهاط ،اضردمحم ،ییاضر
  .949-637 ،(9) 7 ،یرهش یرگشدرگ هیرشن .دزی رهش :یدروم

 یجنس زاین ساسارب شیک هریزج رد تمالس یرگشدرگ یسررب ،(6396) ،یدهم ،ییاضر ،دمحا ،دمحاروپ ،رقاب دمحم ،ینکر ،ندال ،ینکر
 نیمشش تالاقم هعومجم باتکزا هتفرگرب ،ناریا نایوجشناد یگنهرف– یملع یرگشدرگ زکرم ،سراف جیلخ هیشاح یاهروشک ینامرد
 سراف هشیمه جیلخ یرگشدرگ–یگنهرف یلم شیامه

  دزی هاگشناد تاراشتنا ،یا هقطنم یزیر همانرب یاه شورو لوصا ،(1296) ،…ا تمارک ،یرایز

 زا هدافتسا اب ناریا تمالس یرگشدرگ رب رثوم لماوع یسررب و نییعت ،(2396) ،ایرآ ،ییودرز ،یقت دمحم ،ینیما ،امیش ،یرایط تاداس
 یرگشدرگ و ثاریمهمانلصق ،درکلمع–تیمها سیرتام

 یصصخت بتک ،یتایلمع کسیر تیریدمو یرو هرهب ،(7396) ،دیمح ،شیاسآ ،تاداس همطاف ،درف یدمحم ،ایرث ،یدورفج ینابعش
  .درجورب ،ناریا یهاگشناد

 و گنهرف ترازو یداینب یاه شهوژپ زکرم .مسیروت ۀضرع و اضاقت نیمخت و مسیروت تعنص تیعضو یسررب .9296 .ریما ،ینامرک غابص
 یمالسا داشرا

 مسیروت تعنص رد اه تخاسریز هعسوت رب شزومآ شقن ،(1196) ،اوآ فوئر هنیگن هناگریم و نسح دیس ،ینیسح ،لضفلاوبا ،نایدمص
 مراهچ هرامش ،لوا لاس ،یناسنا یایقارغج یشهوژپ یملع همانلصف ،ناریا

 ،نارهت رهش یلخاد یحیرفت یرگشدرگ یاضاقت ینیب شیپ یزاسلدم ،(2396) ،لاهتبا ،یدنز ،اضریلع ،ریبد ،ریما ،رسفا ،اضر دمحم ،نیزرف
  .مهدزاود هرامش ،مشش لاس ،یرگشدرگ یعامتجا تاعلاطم همانلصفود

 ،نارهت ناتسا تمالس ناصصختم و ناریدم هاگدید زا ناریا رد تمالس یرگشدرگ قنور رب رثوم لماوع یسررب (4396) زانرف ،یداهرف
 یرادا مولع و داصتقا هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ

 اب ینامرد نارگشدرگ بذج لماوع یبایزرا(1396) سنوی هدازرابج ،نیسحدمحموخشوخ ینامیا ،دمحا هدازدسا ،ربکا جاغآزوقلای یمساق
  .29-39 ,(9) 1 ,هعسوت و یرگشدرگ .(یقرش ناجیابرذآ ناتسا :یدروم هعلاطم) یزاف یبیکرت هرایعم دنچ یریگ میمصت درکیور

 روظنم هب یرگشدرگ تعنص رد یتباقر یاه تیزم ییاسانش ،(1196) ،مارهب ،یناجیابرذآ میرک ،نایربجنر ، .یلع ،یعیانص ،یلع ،یمظاک
-93حفص ،مجنپ هرامش ،مود لاس ،یا ه قطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم ،ناهفصا ناتسا هعلاطم دروم یجراخ نارگشدرگ بذج
466 

 همانلصف ،ناریا رد یرگشدرگ یاضاقت رب رثوم لماوع ،(3196) ،هموصعم ،یلغوا مرک هاش ،نیگن ،هدازراجن ،یبتجم ،یمیرک ،رومیت ،یدمحم
 46 هرامش ،موس لاس ،یداصتقا مولع

 همانلصف ،یجراخ یرگشدرگ یاضاقت رب رثوم لماوع ییاسانش ،(2396) ،هبوبحم ،یهللا تمعن مداخ ،رغصا یلع ،ملاس ،بیبح ،تورم
  31 هرامش ،مهدجه لاس ،یداصتقا همانشهوژپ

 و یزاف سیسپات یقیفلت درکیور اب تمالس یرگشدرگ ی هعسوت لدم ی هئارا ،(9396) ،هزئاف ،یناکدرا نایدسا ،یلع ،یدابآ فیرش یتورم
 (99) 26 ،تمالس تیریدم ،دزی ناتسا رد یریسفت یراتخاس یزاس لدم
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 و ایفارغج هلجم ،یجراخ نارامیب رظنم زا دهشم تمالس یرگشدرگ یاه شلاچ لیلحت و یسررب ،(0396) ،هموصعم ،رگناوت ،دیعس ،یکلم
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