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 همدقم
 رهش هب قلعتم ای یرهش ینعی ،نیتال Urbanus هشیر زا ،یوسنارف نابز رد Urbain و یسیلگنا نابز رد Urban هژاو 
 نمض هک ،تسا یدعب دنچ ینایرج یرادیاپ .(9196:17 ،یهوکف) دیآ یم ،دش یم قالطا مر رهش هب هک Urbs زا و
 یاه یراجنهان و یطیحم تسیز برخم راثآ زا یعامتجا تلادع اب مأوت یناگمه هافر داجیا و یداصتقا تیعضو دوبهب
 هدروآرب تاناکما و تیفرظ زا تبقارم ،دزاس یم هدروآربار رضاح لسن یاهزاین هک یلاحرد و ؛تسا رود هب یعامتجا

 تیفیک ندربالاب داجیا یارب .دراد رظن رد تسیز طیحم دوبهب و ظفح هب هجوتاب زین ار هدنیآ لسن یاهزاین یزاس
 رد ؛ددرگ یم حرطم لاعف تکراشم و نواعت ی هیحور تیوقت ،یعامتجا تراظن ،تلادع نیمأت رادیاپ هاگتنوکس یگدنز
 و دنراد یکرتشم تیصاخ ،اهرهش .(4196:667 ،بیبح) .دبای یم شیازفا هدش داجیا ناکم هب قلعت سح رادیاپ رهش
 کرتشم یاه هتساوخ توافت ،نیاربانب ؛تسا ناش کرتشم یاه هتساوخ ندروآرب یارب ،اضف کی رد دارفا زکرمت ،نآ
 هدش ،رهش ندمآ دوجو هب لیالد ی هرابرد ،فلتخم یاه هیرظن شیادیپ ثعاب هک تسا خیرات نوگانوگ نارود رد ،دارفا
 ،دیدج یاهرهش اب ،دیابن ار یمیدق یاهرهش هک تسا دقتعم ،یوسنارف راگن  خیرات ،ژنالوکود لتسوف ،لاثم یارب ؛تسا
 ،شوک رد نیدباع) تسا یداصتقا لیالد ،رهش دوجو تابثا یارب ،رترب لیالد ،رضاح رصع رد .درک هسیاقم
3196:77).  
 هعسوت یتنس هشیدنا دروم رد نونکا مه هک یاه شلاچ اب هطبار یهاگآ دشر لاح رد ریسم ثحب دروم یاه عوضوم زا
 هک یا هعسوت ؛تسا هدروآ دوجو هب (رادیاپ ی هعسوت) ون موهفم کی شریذپ یارب ار یا هدنیآزف لیامت ،دوش یم هدید
 نارگشهوژپ هک هدیدرگ دیدج رکفت دوجو ثعاب و ،دراد یم رب مدق یعامتجا تلادع و تسیز طیحم ظفح ریسم رد
 یژولوئدیا نیا زا ات تسا هداد رارق دوخ ریثأت تحت ار یزورما هعسوت یاه داهن ناربهر و یتنس رادیاپ ی هعسوت وریپ

 اهرهش رد یداصتقا-یعامتجا دشر و هعسوت جیاتن زا یتیاضران هب رادیاپ ی هعسوت شرگن ی هشیر .دننک لابقتسا دیدج
  .(3296:1 ،یفارص) ددرگ یم رب (یژولوکآ) یسانش موب رظنم زا
 هعسوت و طیحم یناهج نویسمک ی هلیسوب یرادیاپ .تسا یرادیاپ موهفم یرهش نازیر همانرب یاه ینارگن و لئاسم زا
 ییاناوت هکنآ نودب دزاس هدروآرب ار لاح نامز یاهزاین هک ،تسا رادیاپ یا هعسوت :تسا هدش فیرعت هنوگ نیا

 شیازفا تیعمج ندش نیشنرهش امرصع یگژیو .دزادنا رطخ هب ار ناشیاهزاین یزاس هدروآرب رد هدنیآ یاه لسن
  .(4196:99 ،نایرظن) تسا گرزب و کچوک یاه رهش هعسوت نآ عبت هب و اهرهش تیعمج
 عبانم و هتفرگ رارق هجوت دروم رتمک ناهج رد هکلب ،ناریا رد اهنت هن هک تسا یثحابم هلمج زا یا هلحم ی هعسوت
 هب دح زا شیب نداد تیمها لیلد هب هک دهد یم ناشن هتشذگ یاه هعلاطم جیاتن ،تسا دوجوم نآ زا یکدنا بوتکم
 راتخاس رد ییادج ببس دوجوم طیارش اب اه همانرب و حرط یناوخمه مدع و یرگن هبناج کیکفت درکیور اهرهش نالک
  .(4396:36 ،یموصعم) تسا هدش هلحم نانکاس نایم یعامتجا راتخاس ماجسنا مدع و هلحم ییاضف
 دوبهب و یناسنا رادیاپ ی هعسوت یزاسرتسب ناکما ات دوش مهارف یطیارش دیاب یرهش رادیاپ ی هعسوت ققحت یاتسار رد
 ،یوراه) یعامتجا تلادع یرارقرب هب ناوت یم رتسب نیا رد هک ،دوش مهارف یدنورهش یعامتجا هافر
 و یعامتجا یاه ناینب تیوقت ،یریذپ تیلوئسم و دهعت نوچمه یعامتجا یگتسبمه یاهراتخاس تیوقت؛(1296:33
 داجیا؛(4196:92 ،هعیش) یناسنا تسیز طیحم اب گنهامه یمیلقا یحارط ،یناگمه تسیز طیحم یایحا و یگداوناخ
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 یریگ هرهب دوبهب؛(6196:76 ،جنیل نیوک) یرهش ییاناوخ و یتخانشابیز کاردا یارب یرهش یاضف رد یراتخاس مظن
 و طیحم یرصب راتخاس هب یشخب یگچراپکیو ؛(1296:13 ،ینیرحب) یدنورهش تیاضر شیازفا و یرهش یاهاضف زا
  .درک هراشا ؛(2296:01 ،نلاک ندروگ) یرهش رظنم
 و اهداهنشیپ نازیر همانرب و ناریدم مه دنچره .دنشاب یم نادنورهش ،یرهش رادیاپ ی هعسوت رد شخب نیرتمهم
 فادها ،دنشاب هن یراکمه هب لیام نادنورهش هک یمادام ،دنیامن لامعا رادیاپ هعسوت ققحت تهج ار دوخ یاه همانرب
 زا نادنورهش رثکا .تسا زایندروم نادنورهش و مدرم داحآ تکراشم نیا رد اذل .دش دهاوخ هن ققحم یرادیاپ
 هن مشچ هب نادنچ اه لکشم نیا عفر تهج رد یمدرم تکراشم اما دنهاگآ رهش دوجوم یاه لظعم و اه لکشم
 یاه لکشم بقاوع و اهدمایپ زا دارفا قیقد یهاگآ مدع ،یرهش تیریدم یدمآراکان نوچمه یفلتخم لیالد .دروخ یم
 رد مدرم یراکمه و تکراشم ی هزیگنا ی هدنهد شهاک لماوع دنناوت یم هریغ و اهراوناخ یداصتقا یناوتان ،دوجوم
 رادیاپ ی هعسوت رما رد نآ یزیر هیاپ و ریسم یمامت هک تشاد هجوت دیاب .دنشاب یرهش یرادیاپ ثحبم ندومن ییارجا
  :نوچ یفادها هب یبای تسد یارب
 یداصتقا دشر تایح دیدجت •

 یداصتقا دشر تیفیک رییغت •

 هیلوا یرورض یاهزاین نتخاس هدروآرب •

 تیعمج یرادیاپ حطس زا نانیمطا •

 عبانم ءاقترا و یعیبط عبانم زا تظافح •

 (یموب شناد) ینف شناد ددجم یریگ تهج •

 یداصتقا یریگ میمصت و تسیز طیحم •

 یروشک و یداصتقا طباور ددجم یریگ تهج •

 هعسوت نتخاس یتکراشم تهج رد مادقا •

 اج همه رد و نآ لاکشا ی همه رد رقف هب نداد نایاپ •

 رادیاپ تسیز یاضف ی هعسوت و رتهب ی هیذغت و ییاذغ تّمینما قّنقحت ،یگنسرگ هب نداد نایاپ •

 نینس یمامترد و همه یارب هافر جیورت و تمالس اب مأوت یگدنز کی نیمضت •

 همه یارب رمعلا مادام یریگدای یاه تصرف جیورت و ریگارف و ربارب ،تیفیک اب شزومآ نیمضت •

 نارتخد و نانز ی همه یزاسدنمناوت و یتیسنج یواست هب یبایتسد •

 همه یارب تشادهب و بآ رادیاپ تیریدم و بآ هب یسرتسد نیمضت •

 نیون و رادیاپ ،نئمطم ،هفرص هب نورقم یژرنا عبانم هب یسرتسد نیمضت •

 همه یارب هنادنمتفارش لاغتشا و رو هرهب و لماک لاغتشا ،رادیاپ و ریگارف ،راگدنام یداصتقا دشر جیورت •

 یرهش یحاون اب اتسار مه رگید یاه هلحم و هلحم نایم رد و نورد رد یرباربان شهاک •

 رادیاپ و مواقم ،نما ،لومش همه یاه ناکم هب یناسنا یاه هاگ تنوکس و اهرهش لیدبت •

 فرصم و دیلوت رادیاپ یاهوگلا نیمضت •
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 داجیا و همه یارب تلادع هب یسرتسد ناکما یرارقرب ،رادیاپ ی هعسوت یارب ریگارف و وج حلص عماوج جیورت •
 حوطس ی همه رد ریگارف و وگ خساپ ،رثؤم یاه هسسؤم

 رادیاپ ی هعسوت (قّنقحت) یارب یا هلحم نیب یاه یراکمه یایحا و ارجا رازبا تیوقت •
 تیقفوم مدع ای قفوم رد رثؤم لماوع یسررب و شاکنک هب ات ،تسا یششوک زین هدمآ لمع هب شهوژپ ساسا رب اذل 
 هیزجت SWOT لدم شور زا هدافتسا اب هک داباهم رهش رد عقاو ،یدجمداتسا ی هلحم هژیو هب یا هلحم رادیاپ ی هعسوت
 ار رهش یاه هلحم رادیاپ ی هعسوت یور شیپ یاه تصرف و دیدهت ،فعض ،توق طاقن ؛ناوت هب ات تسا هتفای لیلحت و
  .دوش لامعا مزال یاه یزیر همانرب ناکما تروص رد و نییعت
 قیقحت شور
 :SWOT لیلحت و هیزجت شور 
 یاهدیدهت و اه تصرف اب یمتسیس نورد فیعض و توق طاقن قباطت کیژتارتسا یاهازبا زا یکی SWOT یوگلا
 نیرتهب هک یژتارتسا باختنا و لماوع نیا ییاسانش یارب ار کیتامتسیس یلیلحت ،وگلا نیا .تسا یمتسیس نورب
 تیاده یارب یقطنم یبوچاهچ ندرک مهارف نآ دربراک نیرت جیار و دهد یم هئارا ،دیامن یم داجیا ار اهنآ نیب قباطت
 ،یوسوم و این تمکح) تسا دربهار باختنا تیاهن رد و فلتخم یاهدربهار ،متسیس یاه ثحب دنم ماظن

4396:397).  

 تدم هاتوک ای تدم دنلب دربهار و یژتارتسا تهج رد هک تسا یریگ میمصت یاه لدم یرس زا یلدم ،SWOT لدم
 دناوت یم لدم نیا .تسا هدش یحارط ،فلتخم ی اه عوضوم و لئاسم باب رد یدیلک و گرزب ی اه میمصت داجیا و
 ،میتسه ریگرد نآ اب یعون هب هک یا هلئسم و عوضوم ای و یصاخ ییایفارغج هقطنم ای یتکرش ای نامزاس کی یارب

 هک ،تسا نینچ لدم قطنم .دشاب یم هدش حرط تیعضو ییاراک دوبهب یارب دربهار نییعت نآ یلصا راک ،دوش یحارط
  .دناسرب لقادح هب ار اه یدیدهت و اه فعض ،رثکادح هب ار متسیس ی اه تصرف و اه توق دیاب شخبرثا دربهار
 نیب قباطت نیرتهب هک یژتارتسا کی و ینوریب و ینورد لماوع ییاسانش یارب ار یکیتامتسیس لیلحت ،SWOT لدم
  .دیامن داجیا ار اه نآ

 SWOT لدم لیلحت یلک شور :(1) هرامش لودج
 سیرتام

SWOT 
 (W) اه فعض تسرهف  (S) اه توق تسرهف 

 زا اه توق تسرهف یریگ هرهب اب (رثکادح -رثکادح) SO یاه یژتارتسا (O) اه تصرف
 اه تصرف

 شهاک ار فعض طاقن اه تصرف یریگ هرهب اب (رثکادح -لقادح) WO یاه یژتارتسا
  .دهد یم

 اه توق تسرهف یریگ هرهب اب (لقادح -رثکادح) ST یاه یژتارتسا (T) اه دیدهت
 اه دیدهت زا یریگولج

 اه دیدهت زا و شهاک ار اه فعض یریگ هرهب اب (لقادح -لقادح) WT یاه یژتارتسا
  .دوش یم زیهرپ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یرظن ینابم 

 :هعسوت داعبا و میهافم -
 یاهرایعم هب یبایتسد یارب نآ یتباقر تروص هک تسا تیرشب یارب زیگنارب شلاچ و هدمع میهافم زا ،هعسوت 
 ،یعامتجا ،یداصتقا ،یملع ثحابم رد مود یناهج گنج زا دعب و هتفای دومن متسیب نرق یادتبازا یگدنز درادناتسا
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 هتفگ یدنیآرف هب فرع رد هعسوت .تسا هدرک ادیپ هژیو هاگیاج یللملا نیب لئاسم و تابسانم ،یروشک ،یسایس
 لمحت و ناسکی شیب و مک و یلماکت لحارم زا روبع اب یگدنام بقع و هیلوا طیارش زا عماوج نآ یط هک دوش یم
 ینعم هب یلک موهفم رد هعسوت .(3296:90 ،یریصن) دنوش لیدبت هتفای هعسوت عماوج هب یفیک و یمک یاه ینوگرگد
 یا هچخیرات یداصتقا ی هصرع رد هزیو هب اه نایرج اه نامرآ هب لین یارب یزاس هنیمز و اهزاین ،یگدنز طیارش دوبهب
  .(6396:16 ،یمالسا) دراد هاتوک رایسب

 :رادیاپ ی هعسوت موهفم -
 یرادیاپ ،ینهذ و یعازتنا حطس کی رد .تسا یناعم زا یا هدرتسگ ی هنماد اب ثحب لباق موهفم کی رادیاپ ی هعسوت 
 و یزکرم ی هطقن .دراد طابترا دوش یم لماش ار نام ی هرایس یور رد یگدنز لک رد هک متسیس دوبهب ای و تظافح اب
 هب هک تسا ناشیاه تیلاعف و اه ناسنا ی هطلس هک نیا لیلد هب ،تسا یناسنا تیعمج ناشیرادیاپ و اه متسیس نیا نوناک
 ی هلیسو هب اه ناسنا تیامح یارب نیمز تیفرظ .تسا هدرک رثأتم ار یناهج طیحم یا هظحالم لباق روط
 و اه شزرا لماش) گنهرف و طیحم ،داصتقا اب طابترا رد ناسنا یاه باختنا ی هلیسو هب و یعیبط یاه تیدودحم
 هجوتاب؛تسا نئمطم و ایوپ ،رییغتم نیمز یناسنا لمحت لباق تیفرظ نیاربانب .دوش یم صخشم تیعمج و اه تسایس
 یاه تیلاعف زا یرایسب هک هتفای شیازفا تعیبط زا هدافتسا زور هب زور یرهش تیعمج هژیو هب تیعمج شیازفا هب
 دنور نیا ی همادا و نامز تشذگ اب ،دش یم نیمز بیرخت ثعاب و تفر یم رامش هب زیمآ دیدهت نیمز هرک یارب یناسنا
 هتفرشیپ یاهروشک یاضعا لماش وضع 77 اب دحتم للم نامزاس اه ینارگن نیا لابند هب دمآ دوجو هب ییاه ینارگن

 .(2196:9 ،یراختفا) داد لیکشت یتسشن 0136 لاسرد ناهج یارب تدم ینالوط یطیحم یژتارتسا نییعت تهج
 یعامتجا تلادع؛(دعب لسن یارب نآ فذح نودب یلسن نیب یربارب) یرگن هدنیآ (1336) نارگید و یام رظن ساسارب
 رد تکراشم یارب یتصرف دیاب دارفا) یمومع تکراشم؛(زورما یارقف و نادنمزاین زا تبقارم ای یلسن نورد تلادع)
 تیامح و ظفح) طیحم؛(دنشاب هتشاد ،دراذگ یم ریثأت رادیاپ ی هعسوت دنور رد و اه نآ رب هک ییاه یریگ میمصت
  .(7447:26 ،ینیرال) دنیآ یم رامش هب رادیاپ هعسوت یدابنب لوصا؛(یطیحم
 :هعلاطم دروم ی هدودحم
  .(43 لاس یلیصفت حرط) یدجمداتسا ی هلحم – داباهم – یرهش یاه هلحم نتفرگ رظن رد هب هجوتاب رادیاپ ی هعسوت 
  :(داباه هم :یدرُکک) داباهم ناتسرهش -
 بونج رد رهش نیا .تسا داباهم رهش نآ زکرم .تسا ناریا یبرغ ناجیابرذآ ناتسا نیشندرک یاه ناتسرهش زا یکی
 لحاس رد هک تسا یرهش داباهم .دراد رارق اوه و بآ شوخ و یناتسهوک ناخیش دنل لابج هتشر هنماد رد و ناتسا

 ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا هس یقالت زکرم رد نتفرگ رارق رطاخ هب زورما و تسا هدش عقاو داباهم هناخدور یقرش
  .تسا رادروخرب یصاخ تیمها زا ناتسدرک و یبرغ ناجیابرذآ
 :داباهم ناتسرهش ییایفارغج تیعقوم -
967 و عبرم رتمولیک 6397 تحاسم اب داباهم ناتسرهش  ،  رد (4396 لاس یرامشرس ساسا رب) تیعمج رفن 379
 رارق اوتسازا یلامش هقیقد 10 و هجرد 19 ییایفارغج ضرع و یقرش هقیقد 90 و هجرد 90 ییایفارغج لوط تیعقوم
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 رد هعلاطم دروم ی هدودحم و .دشاب یم یلصا ی هتسه ءزج یزکرم شخب هک نافیلخ و یزکرم ،شخب ود اب و هتفرگ
  .تسا هدش عقاو هتسه نیا لد

 
  داباهم رهش :(1) هرامش سکع

 
 داباهم رهش :(2) هرامش سکع

 :یدجمداتسا ی هلحم -
 یاتسار رد و اه هلحم یزاسون ی همانرب زین ودنیآرف زا یمهم شخب ناونع هب ،هلحم لمحت لباق تیفرظ یاه هعلاطم 
 هک تسا یرایسب دراوم یبایزرا و تخانش ی هدنریگرب رد هلحم لمحت لباق تیفرظ .دوش یم بوسحم رادیاپ ی هعسوت
 :درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم هلمج نآ زا



 141 ...رهش رد یا هلحم رادیاپ ی هعسوت درکیور

 یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا تامدخ ی هئارا رد هلحم ناوت -6
 تامدخ ی هدننک نیمأت یاه هاگتسد و تامدخ نابطاخم یاه یگژیو -7
  تامدخ تیمها یدنب تیلوا و یدنب هجرد -9
 تامدخ تیافک و ییوگخساپ نازیم -0
  .(9196:19 ،یزیزع) تامدخ ینیزگیاج تیلباق -9
 هک زارد نایلاس تمدق هب نبیرقت یتیعمج اب داباهم رهش یزکرم ی هتسه ی هنیشیپ اب یا هلحم :یدجم داتسا یا هلحم 
 داتسا کراپ راوج تیعقوم رب مکاح یا هلحم یدودحم رد رفن 442 رب غلاب مکاح ینیشن نامتراپآ یریذپ مکارت اب نونکا
 هب یاهزاس و تخاس ندش مکاح اب هارمه الاب هب ور یزاس مکارت ی همجح فسأت لامک اب دنشاب یم نکاس یدجم
 رادیاپ یتلاح زا ار هلحم بلاق ینیشن عیمجت بسانم گنهرف زا یادج ینیشن نامتراپآ دورو بسانم تخاسریز زا رود
 ییاضف نالوئسم یرهم یب لیلد هب نانچمه یلو هلحم رب مکاح زبس یاضف و کراپ روضح دوجو اب و هدومن ورد
  .( 43 لاس یلیصفت حرط) .دشاب یم مکاح تیعقوم رب کراپ تیعقاو زا رود هب و بولطمان
 عمج %71 لداعم اه همان شسرپ زا ددع 107 و هدش شخپ همان شسرپ 449 نینکاس یا هنومن رامآ هب هجوت اب اذل
  .تسا هدمآ رد شراگن هب و دش یسررب نآ لیلحت و هیزجت SWOT لدم زا هدافتسا اب هک هدش یرومآ
 تیلباق اب هلحم کی نیبم رادیاپ ی هلحم حالطصا " :هراشا رادیاپ ی هلحم ی اه فیرعت نیرت لماک زا یکی هب عومجم رد 
 و یعامتجا لماعت زا ،هدناسر رثکادح هب ار دوخ یگدنز تیفیک دنناوت یم مدرم زا یبیکرت نآ رد هک ،تسا یور هدایپ

 ،یژرنا نوچمه ) عبانم (سرادم ،ییاذغداوم یاه هاگشورف ،لغاشم ،هناخ دننام) هیاپ تالیهست رد شخب ییافکدوخ
 تسیز تروص هب لقادح یفنم تارثا و (تیریدم و یحارط) یزاس میمصت و(دیازداوم و ینامتخاس حلاصم ،بآ
 "دنیامن عفتنم ار یعامتجا ،نالک سایقم مه و یلحم نانکاس مه ور نیا زا و هدش رادروخرب یعامتجا ای یطیحم
  .(2196:966 ،هدازرطضم)

 
 یدجم داتسا ی هلحم :(3) هرامش سکع
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 اه هتفای

 ینورد لماوع :(2) هرامش لودج
 (S) تردق
  .تسا هلحم ی هعسوت و درب شیپ ثعاب دوخ قالخ و ملاس ی هعماج -6
 نیب یعامتجا تالماعت و داجیا رب هلحم تفاب لخاد رد جند یاهاضف و اه قتاپ دوجو -7
  .تسا رثؤم نینکاس
  .دشاب رگید دارفا قوقح هب ضرعت یارب یا هناهب دیابن یدرف یدازآ -9
  .تسا رثؤم طابترا شیازفا و داجیا رب هلحم رد رباعم بتارم هلسلس تیاعر -0
  .تسا رادروخرب مزال تینما زا بش 3 تعاس زا سپ ناکدوک و ناوناب ددرت -9
  .تسا هلحم تینما و طاشن ،شمارآ ثعاب کراپ دوجو -1
 ،بسانم یا هعسوت یاتسار رد دوخ هلحم تالکشم عفر تهج رد یراکمه هب رضاح -2
  .متسه زور هب و ماگمه
  .دراددوجو یفاک نازیم هب هلحم رد ناکدوک یزاب صوصخم یاهاضف -1

 (W) فعض
 لماعت و ماجسنا شهاکرب هلحم رد دوجوم یتامدخ یاه یربراک ی هنارس و حطس ندوب نییاپ -6
  .تسارثؤم یعامتجا

 یاه تخاس ریز دوجوم یربراک حلاصم یرادیاپ و ینوکسم یاهدحاو ندوب تخاس هزات دوجواب -7
  .دشاب یم وگباوج مکاح
  .دوش یم اه هچوک لخاد هدش کراپ یاه نیشام لضعم و لکشم اه نامتاپآ بسانم گنیکراپ دوبن -9
  .تسارثؤم هلحم نینکاس نیب لماعت رد کراپ لخاد یتغارف و یحیرفت مزاول دوبمک-0
  .تسین ریذپ ناکما یتحار هب رباعم لخاد رد ددرت -9
  .دراد هن دوجو یراوس هخرچود و یور هدایپ صوصخم یاضف کراپ و هلحم رد -1
  .تسه هلحم یاهزاین یوگباوج هلحم رد مکاح یمومع یاضف-2
  .دنا هدش هن هیبعت تسرد یهاگیاج رد اه قرب ریت و اه غارچ-1

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ینوریب لماوع :(3) هرامش لودج

 (T) دیدهت
  .تسا هدنهد رازآ کراپ و هلحم یطیحم یاضف و ناملبم -6
  .دراد دوجو یکیفارت یاه ناکم و زیخ هثداح رباعم هلحم رد -7
  .هدش هداد هزاجا یاه یزاس نامتراپآ هب هجوتاب هلحم یلصا تیوه و تفاب نتفر نیبزا -9
 و مارآ ان یلحم هب هنوگ شمارآ یتلاح زا هلحم طیارش اب یگنهامهان و ینوگمهان لیلد هب کراپ یاضف -0
  .تسا هدش لدب نمیا ان

  .تسین اهزاس و تخاس ی همجح یوگباوج الاب رمع یلیلد هب مکاح و دوجوم یاه تخاسریز -9
  .تسا دایز فداصت رطخ ینامسآ تالوزن ماگنه هب نابایخ رب مکاح بیش لیلد هب -1
  .دزادنا یم رطخ هب ار ناگیاسمه و نینکاس تینما هنکس زا یلاخ و هکورتم یاه نامتخاس -2
  .تسا مک رایسب هنارس اب یطیحم تسیز طیارش رد مکاح زبس یاضف -1

 (O) تصرف
 لباق یعیبط ثداوح زورب تروص رد رهش ناتسرامیب و اه هاگنامرد یسرتسد و تینما -6
  .دنتسه دامتعا

  .تسا ریذپ ناکما یتحار هب هلحم رد یمومع لقنو لمح لیاسو هب یسرتسد -7
  .دراد هن دوجو عافد یب و کیرات یاه ناکمو کیراب یاه هچوک و رباعم هلحم رد -9
  .دوش یم هلحم رد نیشام مک ددرط ثعاب رهش یزکرم ی هتسه هب هلحم یکیدزن -0
 نآ ی هطساو هب هلحم هک ،دراد دوجو ییاه نامتخاسو اه کراپ ،دجاسم ام ی هلحم رد -9
  .دوش یم هتخانش
 یاهرادشه هلحم تفاب یدوبان و بیرخت اب هجاوم طیارش رد هک دنک یم مکح قالخا -1
  .دوش هداد مزال
 یبسانم یناسر تامدخ ناوت یم روخ رد و بسانم ییاه تخاسریز ندش مهارف هب هجوتاب -2
  .دومن هئارا هلحم هب

 ،ادصورس) ییاه تمحازم نینکاس یارب هلحم رد دوجوم یداصتقا یاه تیلاعف-1
  .دننک یمن داجیا(یغولش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دشاب یم 2-2 ی هلحم 2 ی هیحان رد عقاو یدجمداتسا ی هلحم



 941 ...رهش رد یا هلحم رادیاپ ی هعسوت درکیور

 لماوع لیلحت و هیزجت
 اه توق رد ینورد لماوع لیلحت و هیزجت :(4) هرامش لودج

 نزو زایتما  هبتر نزو هیلوا بیرض (S) اه توق 
  .تسا هلحم ی هعسوت و درب شیپ ثعاب دوخ قالخ و ملاس ی هعماج -6
 

961 4. 394  7 4. 166 

  .تسا رثؤم نینکاس نیب یعامتجا تالماعت و داجیا رب هلحم تفاب لخاد رد جند یاهاضف و اه قتاپ دوجو -7
 

432 4. 124  0 4. 049 

  .دشاب رگید دارفا قوقح هب ضرعت یارب یا هناهب دیابن یدرف یدازآ -9
 

411 4. 114  0 4. 009 

  .تسا رثؤم طابترا شیازفا و داجیا رب هلحم رد رباعم بتارم هلسلس تیاعر -0
 

269 4. 494  6 4. 494 

  .تسا رادروخرب مزال تینما زا بش 3 تعاس زا سپ ناکدوک و ناوناب ددرت -9
 

491 4. 714  9 4. 116 

  .تسا هلحم تینما و طاشن ،شمارآ ثعاب کراپ دوجو -1
 

239 4. 294  7 4. 066 

  .متسه زور هب و ماگمه ،بسانم یا هعسوت یاتسار رد دوخ هلحم تالکشم عفر تهج رد یراکمه هب رضاح -2
 

421 4. 014  9 4. 736 

 494 .4 6  494 .4 169  .دراددوجو یفاک نازیم هب هلحم رد ناکدوک یزاب صوصخم یاهاضف -1

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 اه فعض رد ینورد لماوع لیلحت و هیزجت :(5) هرامش لودج

 نزو زایتما  هبتر نزو هیلوا بیرض (w) اه فعض 
 936 .4 9  914 .4 921  .تسارثؤم یعامتجا لماعت و ماجسنا شهاکرب هلحم رد دوجوم یتامدخ یاه یربراک ی هنارس و حطس ندوب نییاپ -6
 764 .4 7  414 .4 171  .دشاب یم وگباوج مکاح یاه تخاس ریز دوجوم یربراک حلاصم یرادیاپ و ینوکسم یاهدحاو ندوب تخاس هزات دوجواب -7
 17 .4 0  424 .4 972  .دوش یم اه هچوک لخاد هدش کراپ یاه نیشام لضعم و لکشم اه نامتاپآ بسانم گنیکراپ دوبن -9
  .تسارثؤم هلحم نینکاس نیب لماعت رد کراپ لخاد یتغارف و یحیرفت مزاول دوبمک -0
 

491 4. 714  9 4. 116 

 176 .4 7  914 .4 191  .تسین ریذپ ناکما یتحار هب رباعم لخاد رد ددرت -9
 737 .4 0  924 .4 412  .دراد هن دوجو یراوس هخرچود و یور هدایپ صوصخم یاضف کراپ و هلحم رد -1
 194 .4 6  194 .4 419  .تسه هلحم یاهزاین یوگباوج هلحم رد مکاح یمومع یاضف -2
 004 .4 6  004 .4 910  .دنا هدش هن هیبعت تسرد یهاگیاج رد اه قرب ریت و اه غارچ -1
 991 .7  6  19946  ینورد لماوع عومجم 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دوش یم اه لاوس زا مادک ره یاه نزو نتفرگ رظن رد اب و توق طاقن ی هدنهد ناشن هک (0) هرامش لودج هب هجوتاب
 رگید دارفا قوقح هب ضرعت یارب یا هناهب دیابن یدرف یدازآ] هلحم نینکاس هاگدید و رظن زا هک تفرگ هجیتن نینچ
 یا هعسوت رتهب هچ ره درب شیپ یارب تسا یتوق هطقن لصا رد و رتشیب تیمها زا 009 .4ینزو زایتما نتفرگ اب [ .دشاب
 .4 ینزو زایتما نتفرگ اب [ .دراددوجو یفاک نازیم هب هلحم رد ناکدوک یزاب صوصخم یاهاضف] یطیارش رد رادیاپ
 طیحم نآ رد نتفرگ رارق اب لقادح ات ناکدوک یزاب یارب بسانم یاضف ثیح زا یتردق شزرا نیرتمک زارت رد 494
 و فعض طاقن ی هدنهد ناشن هک (9) هرامش لودج هب هجوتاب .دنزادرپ هب دوخ ی هرمزور راک هب هدوسآ یلایخ اب نیدلاو
 هلحم رد] هلحم نینکاس هاگدید و رظن زا هک تفرگ هجیتن نینچ دوش یم اه لاوس زا مادک ره یاه نزو نتفرگ رظن رد اب
 نیرتالاب یاراد 737 .4ینزو زایتما نتفرگ اب [ .دراد هن دوجو یراوس هخرچود و یور هدایپ صوصخم یاضف کراپ و
 .4 ینزو زایتما نتفرگ اب [ .دنا هدش هن هیبعت تسرد یهاگیاج رد اه قرب ریت و اه غارچ] نینچمه .تسا هدوب فعض
  .تسا هدوب رادروخ رب شزرا نیرتمک زا 004
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 اه تصرف رد ینوریب لماوع لیلحت و هیزجت :(6) هرامش لودج
تر نزو هیلوا بیرض (O) اه تصرف 

  هب
 نزو زایتما

   .دنتسه دامتعا لباق یعیبط ثداوح زورب تروص رد رهش ناتسرامیب و اه هاگنامرد یسرتسد و تینما -6
419 

 
4. 194 

 
 7 

 
4. 166 

 737 .4 0  924 .4 172  .تسا ریذپ ناکما یتحار هب هلحم رد یمومع لقنو لمح لیاسو هب یسرتسد -7
 294 .4 6  294 .4 319  .دراد هن دوجو عافد یب و کیرات یاه ناکمو کیراب یاه هچوک و رباعم هلحم رد -9
 776 .4 7  614 .4 661  .دوش یم هلحم رد نیشام مک ددرط ثعاب رهش یزکرم ی هتسه هب هلحم یکیدزن -0
   .دوش یم هتخانش نآ ی هطساو هب هلحم هک ،دراد دوجو ییاه نامتخاسو اه کراپ ،دجاسم ام ی هلحم رد -9

411 
 
4. 114 

 
 9 

 
4. 136 

 316 .4 9  914 .4 971  .دوش هداد مزال یاهرادشه هلحم تفاب یدوبان و بیرخت اب هجاوم طیارش رد هک دنک یم مکح قالخا -1
 166 .4 7  194 .4 929  .دومن هئارا هلحم هب یبسانم یناسر تامدخ ناوت یم روخ رد و بسانم ییاه تخاسریز ندش مهارف هب هجوتاب –2
 117 .4 0  214 .4 621  .دننک یمن داجیا(یغولش ،ادصورس) ییاه تمحازم نینکاس یارب هلحم رد دوجوم یداصتقا یاه تیلاعف -1

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 اه دیدهت رد ینوریب لماوع لیلحت و هیزجت :(7) هرامش لودج

تر نزو هیلوا بیرض (T) اه دیدهت 
  هب

 نزو زایتما

 776 .4 7  614 .4 461  .تسا هدنهد رازآ کراپ و هلحم یطیحم یاضف و ناملبم -6
 194 .4 6  194 .4 419  .دراد دوجو یکیفارت یاه ناکم و زیخ هثداح رباعم هلحم رد -7
 776 .4 7  614 .4 461  .هدش هداد هزاجا یاه یزاس نامتراپآ هب هجوتاب هلحم یلصا تیوه و تفاب نتفر نیبزا -9
 727 .4 0  114 .4 221  .تسا هدش لدب نمیا ان و مارآ ان یلحم هب هنوگ شمارآ یتلاح زا هلحم طیارش اب یگنهامهان و ینوگمهان لیلد هب کراپ یاضف -0
 117 .4 0  214 .4 911  .تسین اهزاس و تخاس ی همجح یوگباوج الاب رمع یلیلد هب مکاح و دوجوم یاه تخاسریز -9
 116 .4 9  714 .4 971  .تسا دایز فداصت رطخ ینامسآ تالوزن ماگنه هب نابایخ رب مکاح بیش لیلد هب -1
 166 .4 7  394 .4 919  .دزادنا یم رطخ هب ار ناگیاسمه و نینکاس تینما هنکس زا یلاخ و هکورتم یاه نامتخاس -2
 194 .4 6  194 .4 999  .تسا مک رایسب هنارس اب یطیحم تسیز طیارش رد مکاح زبس یاضف -1
 199 .7  6  0433 ینورد لماوع عومجم 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دوش یم اه لاوس زا مادک ره یاه نزو نتفرگ رظن رد اب و اه تصرف ی هدنهد ناشن هک (1) هرامش لودج هب هجوتاب
 یتحار هب هلحم رد یمومع لقنو لمح لیاسو هب یسرتسد] هلحم نینکاس هاگدید و رظن زا هک تفرگ هجیتن نینچ
 نینکاس تفرگ هجیتن نینچ ناوت یم و هدوب رادروخرب رتشیب تیمها زا 737 .4 ینزو زایتما نتفرگ اب [ .تسا ریذپ ناکما
 .تسا هتشادرب رد نینکاس یارب یبوخ و بولطم یتصرف یمومع لقنو لمح لیاسو ندوب سرتسد رد هب هجوتاب هلحم
 ینزو زایتما نتفرگ اب [ .دراد هن دوجو عافد یب و کیرات یاه ناکمو کیراب یاه هچوک و رباعم هلحم رد] نینچمه
  .تسا هدوب شزرا مک نینکاس اهرظن هطقن نایب ثیح زا تصرف شزرا نیرتمک زارت رد 194/4
 دوش یم اه لاوس زا مادک ره یاه نزو نتفرگ رظن رد اب و دیدهت لماوع ی هدنهد ناشن هک (2) هرامش لودج هب هجوتاب

 زا هلحم طیارش اب یگنهامهان و ینوگمهان لیلد هب کراپ یاضف] هلحم نینکاس هاگدید و رظن زا هک تفرگ هجیتن نینچ
 نیرت تیمها رپ یاراد 727 .4ینزو زایتما نتفرگ اب [ .تسا هدش لدب نمیا ان و مارآ ان یلحم هب هنوگ شمارآ یتلاح
 یکیفارت یاه ناکم و زیخ هثداح رباعم هلحم رد] نینچمه .دشاب یم هلحم رادیاپ و بسانم ی هعسوت رما رد دیدهت لماع
 یارب رادیاپ یا هعسوت یا هنوگ دیدهت لماوع ثیح رد شزرا نیرتمک زا 194 .4 ینزو زایتما نتفرگ اب [ . .دراد دوجو
  .تسا هدوب رادروخ رب هلحم
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  عونت دربهار یمجاهت دربهار 
 
 
 
 
 یعفادت دربهار ریگن زاب دربهار 
 

 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تصرف و توق طاقن زا دننک یعس دیاب حالص یذ و یتامدخ یاه ناگرا یراکمه اب نینکاس ینعی :یمجاهت دربهار
 رد لوبق لباق و بولطم یطیارش هب نآ نینکاس و هلحم ات ،دنرادرب ماگ دربهار نیا تمس هب و هدربار هدافتسا تیاهن
  .دنیامن ادیپ تسد رهش لک و اه هلحم رگید یارب لامتحا هب دشاب یماگ مه و هلحم دوخ یارب مه رادیاپ یا هسوت رما
 یریگ هجیتن
 وس کی زا ،اه نآ ندوب ریذپ بیسآ و یرهش ی اه هلحم ینورد یاه فعض هب ناوت یم هتفرگ تروص یسررب ساسارب 
 هب هجوت رانک رد یی اه حرط یارجا هب زاین رگید یوس زا و هعسوت حرط یارجا یارب مزال تیفرظ و طیارش نادقف
 یرهش یاه طیحم رد نادنورهش یساسا یاه زاین هب هجوت .دبلط یم رگن عماج تیریدم یا هلحم ی هعسوت یاه صخاش
 یاهزاس و تخاس هب یهاگن نینچمه ،یحیرفت ی هدیشوپرس ،زاب یاهاضف و یمومع یاه تیعقوم شیازفا هلمج زا
 هک تسا یلئاسم نیرتمهم زا هنوگرادیاپ یا هعسوت رما رد یاه شلاچ دوخ هلحم و طیحم عون اب نوگمه و نودوم
 یرهش یاه طیحم رد و یراج یاه تیلاعف تخانش .تسا یرهش ناحارط و نازیر همانرب ،ناریدم دیکأت دروم هراومه
 تسیز یاه یگدولآ ،مکارت ،یهافر نکاما دوجو ،اهاضف درکراک ،اهاضف یریگ لکش عون ینعی ،دوجوم طیارش ربانب
 ی هعسوت یاه شلاچ و اه ینوگرگد و ثحب ،هلاقم نیا رد .دنشاب رثؤم رادیاپ یا هعسوت نازیم رب دناوت یم ...و یطیحم
 ی هلحم نینکاس رظن و هاگدید یانبمرب نآ یرادیاپ لاح نیع رد و هعسوت عون عونت و اهرایعم ساسا رب یا هلحم رادیاپ
 و لاونم نیا رب نقیقدو؛تسا هدش یحارط و لامعا یدجم داتسا کراپ ی هیحان رب زکرمت و عیمجت اب یدجم داتسا

 دوخ ی هطیح رد و طبریز یاه هاگتسد زا مادک ره رظن زارادیاپ ی هعسوت یاه صخاش ی هیاپرب ات ،راوتسا بوچراچ
 ی هطیح یاه یدنب تیلوا ساسارب هعسوت ی هلوقم ات هدوب وگباوج شیوخ یلغش طیحم ی هیاپ رب و هلحم نینکاس
 و توق طاقن و هتشاد دوخ ی هلحم و رهش رد نینکاس دوخ و اه هاگتسد رب یدقن و یرظن لاح نیع رد و هلحم
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 دنمناوت یاتسار رد یتوق هک نانچ ای و یتساک و یمک هک نانچ ور شیپ یاه تصرف و اه دیدهت اب اتسار مه اه فعض
 هجیتن نینچ ناوت یم هدش حرطم یاه لاوس یلصا شنیب رد و یدراوم رد هک .دنشیدنا یب نآ رتشیب هچ ره یزاس
 اب بسانتم و یدروخزاب یاتسار رد ار روکذم ی هلحم هب دروم لاح نیع رد و صاخ یاه هغدغد نانکاس هک تفرگ
 رد ناسآ لقن و لمح یارب بسانم یریسم دوب هن لیبق زا یاه تیولوا تروص هب اه نآ هب شیوخ یگدنز تفاب
 ندوب تسرد دروجواب لاح نیع رد ،دشاب یم رادیاپ ی هعسوت رما رد مهم یصخاش دوخ هک کاپ و ملاس یاوه یاتسار
 ،تسا هلحم رب مکاح یاه تیزم زا یکی دوخ هک ،تسا یرهش یزکرم ی هتسه تفاب رد هلحم تیعقوم هک بلطم نیا
 یارب نما ریسم دوب هن نینچمه و بسانم یاه هار هدایپ دوب هن یلو رهش یزکرم طاقن هب هلحم مک ی هلصاف دوجو اب اما
 رظن زا هلحم تیعقوم و تفاب لیلد هب نینچمه .میتسه هجاوم یصخش یاه نیشام زا یمیظع ریس اب هنافسأتم هخرچود
 دناوت یم مه دوجوم ی هدوسرف و هراک همین یاه نامتخاس تفاب یفرط زا و نینکاس زا یریثک یارب زین یداصتقا
 تیروحم اب ،دوجوم بولطمان طیارش و اه لکشم یمامت هتبلا هک .تسا ییاه لکشم یاراد هنافسأتم مه دشاب تصرف
 ششک و تیلباق هب هجوت اب یسانش هایگ کراپ داجیا :نلثم .دشاب یم عفر و لح لباق قالخ نازیر همانرب و تیریدم
 همین یاه تفاب رد یراذگ هیامرس ،هلحم ی هبسک اب نآ یراذگ کارتشا اب هتبلا مجنسنم یاه هچرازاب داجیا ،تیعقوم
 و ینوگمهان یفرط زا .هلحم تیعقوم و هلحم طیحم اب ناوخمه و بسانم ناملبم داجیا هدمآ دوجو هب و هراک
 رد هک هدوب هلحم طیحم رب مکاح گرزب شلاچ رگید الاب هب ور یشورف مکارت یپ رد هلحم تخاسریز یناوخمهان

 یرادیاپ رما رد اما هلحم یارب هعسوت نتشاد دوجواب هدنیآ تاونس رد هنافسأتم بسانم یا هراچ ندیشیدنا هن تروص
  .تشاد دهاوخ یبولطمان ریسم ننعمطم
 عبانم
  .لوا پاچ نارهت ،روشک یاه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس تاراشتنا (اه یادرهش هناهام یاه هلاقم هعومجم) رهش یابفلا .(0196) دومحم ،یدابآرب
 یهاگشناد تاراشتنا هسسؤم:نارهت ،7چ ،یرهش یاهاضف لیلحت .(1296) نیسح ،ینیرحب
  .لوا پاچ نارهت .هله تاراشتنا .یرهش یحارط و تینما .(1196) داژندومحم یداه و اضردمحم ،ناینامب

  .دهشم یهاگشناد داهج لابقا هدکشهوژپ .یمومع تینما ساسحا یسررب .(0196) دیعس ،یتعیرش
  .یرهش تیریدم همان لصف ،یرهش تیریدم یاه شلاچ و ینابم ،موهفم .(3296) رفظم ،یفارص
  .77 ص ،یدیشروخ 3196 ،موس تساریو ،موس پاچ ،نارهت ،یهاگشناد رشن زکرم ،یرهش داصتقا هب یدمآرد .دیعس ،شوکرد نیدباع
  .29 هرامش ،ابیز یاهرنه هیرشن ،کمران یدروم هعلاطم:رادیاپ ینوکسم هلحم .(9196) یدهمدمحم ،یزیزع
  .نارهت ،مشش پاچ نارهت هاگشناد تاراشتنا ،ینیزم رهچونم ی همجرت ،رهش یامیس .(6196) نیوک ،چنیل
  .17 ص ،یدیشروخ 9196 ،مود پاچ ،ین رشن ،نارهت .یرهش یسانش ناسنا .رصان ،یهوکف
  .نارهت هاگشناد پاچ و تاراشتنا هسسؤم ،نایبیبطرهچونم همجرت ،یرهش رظنم هدیزگ .(2296) ندروگ ،نلاک
  .زکرم:نارهت ،یثالث نسحم همجرت ،هتینردم یاهدمایپ .(2296) ینوتنآ ،زندیگ
 یلم یاروش سلجم 7196/0/96 بوصم .یروشک تامیسقت طباوض و فیراعت نوناق 0 هدام
 همان نایاپ افص غاب هلحم یدروم هعلاطم ،رادیاپ هعسوت رتسب رد یرهش هلحم زکرم کی یحارط رد یرادمرباع لوصا هب یبایتسد .دماح ،هدازرطضم

  .2196 نارهت ،تاقیقحت مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرهش یحارط دشرا یسانشراک

  .گنهرف و هعماج تاراشتنا ،نارهت رهشنالک یرادیاپ یاتسار رد یا هلحم هعسوت .(4396) ناملس ،یموصعم
  .9 هرامش یایفارغج یاضف ،یگنهرف لداعت رتسب ای یناسنا هعجاف نوناک:هدنیآ یاهرهش .(4196) رغصا ،نایرظن 
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