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 یکهک تاداسهمطاف
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 شمار سوریس
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،زاقیقحت و مولع دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج دشرایسانشراک
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 هدیکچ
   شهوژرپ .درشابیم یاهقطنم یریذپتباقر درکیور اب یوضر ناسارخ ناتسا یاهقطنم هعسوت یاهراکهار یسررب رضاح  یقحت فده
     زاریندروم تارعالرا ارب برسانتم  درنیارف نیا رد .تسا یلیلحت -یفیصوت عوضوم تیهام ظاحل زا و یدربراک ،فده ظاحل زا رضاح
  ناترسا 5132  لارس یرامآ همانلاس و (همانشسرپ) ینادیم شور زا زاین دروم یاههداد یروآدرگ یارب و یا هناخباتک شور زا شهوژپ
          همانرشسرپ لریمکت یاررب یرارمآ هرعماج .ترسا هدرش هدافترسا یورضر   نارسارخ ناترسا شیارمآ تاعلاطم نینومه و یوضر ناسارخ
 6     رارنم هرعلاطم درورم هدودحم .تسا هدش هدافتسا دنمفده یریگهنومن شور زا و دنتسه یاهقطنم هعسوت ناصصختم و ناسانشراک
-هقطنم هعسوت یاهدربهار هئارا و تاعالرا لیلحت و هیزجت یارب .تسا (شیامآ تاعلاطم یدنبهقطنم  بر) یوضرناسارخ ناتسا هناگ
 ،یا    هرقطنم حطرس رد هرک درهد  یرم نارشن شهوژپ جیاتن .تسا هدش هتفرگ هرهب Meta - SWOT لدم زا یوضرناسارخ ناتسا یا
  هرک اهداهن و اهتیلاعف زکرمت و یسایس و یرادا تیزکرم هب هجوت اب و هقطنم نیا رد دهشم ناتسرهش یریگرارق لیلد هب دهشم هقطنم
 نآ عبت هب و هدرک لمع تسا  رانم ریاس اب تباقر زا زاینیب هک بطق کی ناونع هب دنتسه ...و یلغش یاهتصرف عاونا زاسهنیمز دوخ
  .تسا هدمآرد تردق و تورث تشابنا عبنم ناونع هب
 
 .یوضر ناسارخ ،تاوساتم ،یاهقطنم یریذپتباقر ،یاهقطنم هعسوت :یدیلک تاملک
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 همدقم
 قطانم نایم هعسوت فاکش شهاک فده اب ،یمالسا بالقنا زا دعب لوا ی هبببببهد لوط رد ناریا رد یاهقطنم یهعسوت
 و ییاتسور و یرهش متسیس لرتنک ،مورحم قطانم هب هژیو هجوت ،یاهقطنم یهعسوت رد یتسن لداعت داجیا ،فلتخم
  مدبع .(11 :9771 ،9 یخیبش) تفرگ رارق رظندم ،نیمزرس لک رد ییانبریز یاهراتخاس و زامدخ یتتارمهلسلس عیزوت
   دوبخ هبک دوشیم یاهقطنم یرباربان و دیدشت داجیا بجوم فلتخم قطانم دارفا نیب رد زورث و هافر عیزوت رد نزاوت
 شیازفا ،رقف و یراکیب ،زرجاهم هب ناوتیم یاهقطنم نزاوتمدع زا یشان یاهبیس  آ زا تبسا هعبسوت ربارب رد یشلاچ
 زالکشم داجیا ،یاهیشاح قطانم و اهاتسور ندشیلاخ ،یموق و یاهقطنم یتیاضران ،تیانج و مرج و یراکهزب
 تببیمها زا یهاببگآ .(11 :1199 ،یببکهک و یوببسوم) درببک هراشا هریغ و یاهیشاح قطانم ییارگاو ،روشک یارب یتینما
   ۀعبسوت یراذبگ   تبسایس و یبملع یابه هبصرع رد ، ربیخا یاهلاس رد ات دش بتس یریذپتباقر هب یبایتسد رد ناکم
    ۀعبسوت ربیخا یابه یراذبگ تبسایس یریگتهج .دوش هجوت «یزاسیناهج» دننام «یئورملق یریذپتباقر» هب ،ییاضف
 یریذپریثأت رب یهاوگ ،یرهش ۀعومجم یاههمانرب و یاهقطنم و زادنامشچ دنس دننام ،یلم حوطس رد زین ناریا ییاضف
 .(179 :1199 ،یسوطییادن و ناگدازفیرش) تسا نایرج نیا زا
  یاربب یا  هدبنیازف تبیمها زا یا هبقطنم یریذپتباقر عوضوم ،یناهج یاضف رد عیرس زارییغت و ندش یناهج دشر اب
 یا   هبقطنم یاهدابصتقا روبهت ،ندشیناهج یاهدمایپ زا یکی .تسا هدش رادروخرب یاهقطنم هعسوت هب ندیشخب باتش
        رد .تبساهروشک رتبشیب یبلم صلابخان دبیلوت زا رتدابیز ابهنآ زا یخرب یاهقطنم صلاخان دیلوت هک تسا یدنمتردق
    یاهروبشک یموبمع لبفاحم رد یا  هبقطنم یریذبپ تبباقر موهفم ،یدالیم 7119 ههد زا هک تسا هراگنا نیا هب شنکاو
      هبب دبنناوتب نآ قبیرط زا اهروبشک ابت دش لیدتت بلاغ عوضوم کی هب هعسوت لاح رد یاهروشک یخرب و هتفایهعسوت
  ضوربفم اب هک تسا نآ یپ رد درکیور نیا .دنبای تسد یاهقطنم هعسوت تیوقت یارب اهتسایس زا نشور یاهعومجم
   هعبسوت رد رثؤبم یناسنا و یدام یاههیامرس بذج رس رب ،قطانم نیب تباقر زا ،یعون دوجو ندرک هتسجرب و نتشاد
  شیبپ زا شیب یالقت یارب ار قطانم نیا هعسوت نایلوتم و ناریدم و هتخادرپ یاهقطنم هعسوت ثحب هب دیدج یرظنم زا
  .(11 :1199 ،یناج هدهد و روپشاداد) دننک جییهت تفرشیپ و یلاعت هب لین روظنم هب
   هبب یرابجت و یداصتقا ،یسایس یاهتباقر نادیم رد قطانم تیقفوم هجرد یبایزرا یارب یدیلک یرایعم یریذپتباقر
     رادروبخرب یتبابقر یابهرازاب رد ییالابب یتباقر ناوت زا هک یهاگنب ای هقطنم ،روشک ره هک ینعم نیدب .دیآیم باسح
  هبب یوضرناسارخ ناتسا .(11-11 :1199 ،  یبئازریم) تبسارادروخرب یرتالاب یریذپتباقر زا هک تفگ ناوتیم ،دشاب
 ،یعیتط طیحم صاخ تیعضو زا یریذپرثا لیلد هب یهاگتنوکس طاقن نوزومان شنکارپ ،دایز تعسو هببلمج زا یببلیالد
 ندوب الاب ،یناکم و ینامز بسانمان عیزوت و یگدنراب نازیم ندوب نییاپ ،کشخهمین و کشخ یاهقطنم رد ندش عقاو
-هقطنم یرباربان و ییاضف یگتفشآ و یهاگتنوکس طاقن دیدش یگدنکارپ و یعیتط یگداتفا ادج و قرعت و ریختت هجرد
 تببببببببببسا هتشاد یدایز ریثأت هدنامبقع و یاهیشاح قطانم زا یخرب یریگلکش و زورب رد و هتشاد لاتند هب ار یا
199 ،یکهک و یوسوم)   تبیعمج 1199  لابس نکسمو سوفن یمومع یرامشرس جیاتن ساسارب ،نیا رب هوالع .(11 :1
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  نیربت  تبیعمجرپ دبصرد 91.11      یتبسن مهبس ابب دهبشم ناتبسرهش ،دشابیم رفن 971.191.1 ،یوضر ناسارخ ناتسا
  تبیعم ج زا دبصرد 1.90 زا شیب ،دراد تیعمج (روباشین)ناتسرهش نیمود تیعمج ربارب 1 دودح هک تسا ناتسرهش
  و دبصرد 1.1  مابجتبرت ،دصرد 1.1 راوزتس ،دصرد0 روباشین ،دصرد 1.11 اب دهشم ) نکاس ناتسرهش جنپ رد ناتسا
      زا هبک تبسا ربکذ لبباق نیبنچمه ،دنتسه نکاس رگید ناتسرهش 91 رد تیعمج دصرد 1.11 و (1.9 اب هیردیحتبرت
  رد دبصرد 11   لدابعم ربفن 10171 ،1199 لاس رد رتشیب و نکراک رفن 79 یاراد یتعنص یاههاگراک لغاش رفن 71191
   نکرابک ربفن 779 یاراد یتعنص یاههاگراک لغاش رفن 01111 زا ،رگید ناتسرهش 01 رد دصرد 19 و دهشم ناتسرهش
   ینوابعت تکربش 9779    زا .تبسا هتبشاد زبکرمت دهشم ناتسرهش رد دصرد 10 لداعم 11191 ،1199 لاس رد رتشیب و
 711111       زا هبک هدوبب دهبشم ناتبسرهش رد ینوابعت تکربش 719 ،یوضرناسارخ ناتسا 1199 لاس رد یتعنص لاعف
       هبک روطنابمه .تبسا هتبشاد رارقتبسا دهبشم ناتسرهش رد (دصرد 11) نویلیم 386855 ،شخب نیا رد هیامرس نویلیم
 و  ابه      هاگتنوکبس ییابضف دبنویپ و لدابعت ندروبخ مبهب بتس دهشم ناتسرهش رد زامدخ و زاناکما زکرمت تسادیپ
       ینابققحم یبسررب دروبم عوبضوم ابب طابتترا رد .(90 :0199 ، نارابکمه و یوسوم) تسا هدش ناتسا ییاضف راتخاس
     بوچرابچ رد یرهبش رادبیاپ یریذبپ تبباقر ، دوبخ یرتکد هلاسر رد (0199) ولضویع :دننام دناهداد ماجنا یتاقیقحت
  نیربتمهم داد ناشن قیقحت جیاتن .داد رارق یسررب دروم ار (نارهت رهشنالک :یدروم هعلاطم) یاهقطنم -یلحم یراکمه
     یاهرتبسب دابجیا قبیرط زا هبک تسا یحطسدنچ ییاورمکح ،اهرهش رد هناراکمه تباقر یریگلکش یارب مزال رتسب
   سابیقم رد .دبنک مهارف ار هناراکمه تباقر رتسب دناوتیم تیفافش و زراظن نوچمه ییاهصخاش تیوقت و یراکمه
 یا     هبقطنم یبیاورمکح هبب هبجوت دبنمزاین یرهش یاهفالتئا تیزم زا هدافتسا و ییارگهقطنم ون هب هجوت زین یاهقطنم
    ییابسانش ار سرابف ناتبسا رد یاهقطنم یریذپتباقر یاه شخب یقیقحت رد (1199) نایرون و یصلاخروپنمهب .تسا
     ریدابقم یاراد سرابف ناتبسا یدابصتقا یلک شخب 19 زا شخب 9 اهنت هک دهدیم ناشن اهلدم زا لصاح جیاتن .دندرک
  یابهصخاش یمامت رظن زا هک ،تسا یریگیهام و یرادلگنج ،راکش ،یزرواشک شخب ،شخب نیلوا .دنتسه یرادانعم
 ، یرهبش زامدخ و یمومع هرادا و یعامتجا یراکددم و تشادهب شخب ود اما .تسا یبوخ تیعضو رد ،هدش حرطم
    رابشتنا لوبط صخابش رادقم نینچمه .دنشابیم یدج فعض یاراد ،یداصتقا یاهشخب ریاس اب یفاک طاتترا رظن زا
       .تبسا یلیدبتت عیانبص رد ناتبسا یدبج فعبض ی هدبنهد  نابشن هبک هدوب کی ربارب هدش رکذ یاهشخب یمامت یارب
 هدافتسا اب ناردنزام ناتسا یدرکلمع یرهش قطانم رد یاهقطنم یریذپتباقر یبایزرا هب (1199) یرفعج و یوفصروپ
    و ببیکرت لمابش یریذبپ تبباقر ۀصرع تفه و حطس هس رد یاهشوخ لیلحت یاههتفای .دنتخادرپ یاهشوخ لیلحت زا
    و هابگنب ۀزادبنا و نبس ،  رهابم رابک یورین ،یروآون تیفرت ،یریذپمادختسا ،نیرفآراک طیحم ،یتعنص ییارگصصخت
  ینابج هدهد و روپشاداد .دشابیم ،تسا کی حطس رد لباب و لمآ ،یراس لماش هک ناتسا گرزب رهش هس یرترب رگنایب
  دروبم) یا  هبقطنم یریذبپ  تبباقر یابقترا رد راذگریثات یاهشیر لماوع یدنبتیولوا و ییاسانش هب یاهلاقم رد (1199)
  لبماع و 11.7   ابب یدابصتقا لماع ،اهلماع حطس رد هک دهدیم ناشن اههتفای جیاتن .دنتخادرپ (ناتسدرک ناتسا :هعلاطم
 91.7   ابب یبتلود یراذگتسایس و 11.7 اب دیلوت ماظن یدمآراک نوچ ییاهرایعم مود حطس رد و 19.7 اب یسایس -یداهن
    مبه هبقطنم یدابصتقا یاهنارشیپ شخب رد و دنراد ناتسدرک ناتسا یاهقطنم یریذپتباقر یاقترا رد ار ریثات نیرتشیب
 ناتسا یتیلاعف یاهشخب نیرتریذپتباقر 17.9 ،09.9 ،19.9 اب بیترت هب یزرواشک و نامتخاس ،یرادلگنج یاهشخب
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 تیعضو یسررب هب رضاح قیقحت هک تسا نیا رد هدش ماجنا یاهشهوژپ اب رضاح قیقحت زوافت .دنوشیم بوسحم
-  تبباقر ببطق ناونع هب دهشم هقطنم .تسا هتخادرپ یریذپتباقر درکیور اب یوضرناسارخ ناتسا رد یاهقطنمهعسوت
    اتبسار نبیا رد .دنوبش  یبم هبسیاقم مه اب ندوب ریذپتباقر و یداصتقا هعسوت تیعضو ظاحل زا رگید هقطنم 1 اب ریذپ
 .دشابیم یاهقطنم یریذپتباقر درکیور اب یوضر ناسارخ ناتسا یاهقطنم هعسوت یسررب رضاح قیقحت فده
 :قیقحت یرظن تایبدا
    و رازابب مهبس شیازبفا ،رازاب رد تیعقوم ظفح و ندش هدنرب ،تباقر یارب اهزراهم و تینهذ هب تباقر عیسو موهفم
 ،(WEF   ) دابصتقا ینابهج نبمجنا .دراد هراشا زیمآتیقفوم یراجت یاهتیلاعف یزاسگنهامه تیاهن رد و ،یروآدوس
  دبنک   یبم فبیرعت روبشک یرو هربهب حطس نییعت لماوع و اهتسایس ،زاسسؤم زا یاهعومجم ناونع هب ار یلم تباقر
  هبب " تبباقر"  حالطبصا ، هبچ رگا .دراذگ یم ریثات داصتقا تیعضو و هعسوت رب تباقر .(9 :9971 ،9ارتسکیاد و ینونآ)
     هبب هبک تبسا هدبیچیپ یموهفم ،تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم تسایس ناصصختم و نایهاگشناد طسوت هدرتسگ روط
 ،   یدابصتقا هعبسوت و نوابعت نامزاس هاگدید زا .(199 :1771 ،ناراکمه و زینرب) دراد دوجو نآ برد رد هاتتشا یتحار
     ثبعاب و دبشاب هدبنارذگ ار یبللملا نیبب یاهرازاب تست هک یتامدخ و زالوصحم هئارا ناوت زا یاهجرد یریذپتباقر
 ،(WEF   ) ینابهج دابصتقا عبمجم هاگدید زا .دوش یلوتق لباق حطس رد نآ تیتثت ای و نادنورهش یعقاو دمآرد شیازفا
- سناربفنک  هاگدبیدزا .دبشاب  یبم هناربس دمآرد ساسا رب یگدنز درادناتسا ظفح و دشر یرادیاپ رد یلم داصتقا ییاناوت
 ،  یبئازریم) تبسا دیلوت لماوع یروهرهب ساسا رب هعماج یگدنز درادناتسا و نالک داصتقا درکلمعهسیاقم ،للمنامزاس
 اهتکرش و اههاگنب یریذپتباقر رب لوا هاگدید .تسا زییمت لباق هاگدید هس یریذپتباقر زایبدا رد .(11-11 :1199
 یاهقطنم و (یرهش) یلحم حطس رد یریذپتباقر هب موس هاگدید و اهروشک یریذپ تباقر رب مود هاگدید .دراد هراشا
  .دوبش  یبم طوببرم یا  هبقطنم یریذبپ تبباقر ینعی موس هاگدید رب یریذپتباقر زا روظنم قیقحت نیا رد هک دراد هراشا
 طیارش هب هجوت و یاهقطنم یداصتقا و یسایس ییادززکرمت یاهدرکیور هب یلحم و یاهقطنم یداصتقا هعسوت درکیور
-هیامرس هعسوت شقن هب اهنت هک یتنس یاهدرکیور فالخ رب درکیور نیا .دراد دیکات یزیرهمانرب رد یاهقطنم و یلحم
   هبلمج زا نآ یور شیبپ عناوم و یداصتقا هعسوت رد یاهقطنم و یلحم لماوع شقن رب ،دنراد هجوت یصوصخ یراذگ
  دبنک  یبم هبجوت ...  و یتیابمح یابه   مبسیناکم فعبض ابی دوتن ،ینیرفآراک گنهرف دوتن ،راک یورین زراهم نییاپ حطس
 .(9 :0199 ،ولضویع)
   هبب زابسسوم و  ابه   تکربش نتبشاد هگن و بذج یارب هقطنم کی تیلباق » ار یاهقطنم یریذپتباقر 1رپراتسا لکیام
   ینابسک یاربب یگدنز یاهدرادناتسا شیازفا ای یرادیاپ ظفح هب هک یلاح رد ،ناشیاهتیلاعف شیازفا ای موادم زروص
  یدربکیور یا  هبقطنم یریذبپتباقر .(111 :1771 ،9وتسیرب) دنکیم فیرعت «دنک مهارف ار دننکیم تکراشم نآ رد هک
 یا  هبشیر لبماوع ییاسانش ،نمض ،یاهقطنم متسیس نوگانوگ یاههتنج قیمع هعلاطم اب دناوتیم هک دمآراک رایسب تسا
 ار یا     هبقطنم هعبسوت یابهدرتهار یوبس و تمبس ، ابه   نآ یراذبگرثا نازبیم دروآربب و هقطنم کی هعسوت رد راذگریثأت

                                                           
1  . Annoni & Dijkstra  
2  . Michael Storper 
3  . Bristow 
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-هد و روپشاداد) دناسر یرای رادیاپ یاهعسوت هب لین یارب ار یاهقطنم ناراذگتسایس رذگهر نیا زا و هدرک صخشم
 ، گبنهرف ، هیامربس ،یروانف ،زاعالطا نایرج تیوقت و بذج یئاناوت هب یاهقطنم یریذپتباقر .(11 :1199 ،یناج هد
       یبابیرازاب و دبیلوت ییابناوت ؛دبیدج یابهراک و ببسک هعسوت و بذج یارب بسانم یطیحم داجیا ؛اهنامزاس و مدرم
 نییعت ؛یلحم هعماج هافر و اهرازاب لرتنک ،هیامرس عبانم شیازفا تیمها ؛(زامدخ و اهالاک) زالوصحم زا یاهعومجم
   تبیاهن رد و ربتهب یلحم راک و بسک طیحم یاهییاراد ؛رهش کی زدمدنلب زادنامشچ یاهییایوپ و یلصا یاههدننک
 :1199 ،یئازریم) دشابیم نادنورهش هافر و یگدنز تیفیک و اهدرادناتسا یاقترا یارب باذج طیحم کی داجیا ییاناوت
  رود زا ابهنآ ، دبننک   یبمن تبباقر مبه اب ،دننکیم تباقر اههاگنب هک یلکش نامه هب قطانم تسا دقتعم نمگورک .(99
    و تبباقر رود زا نآ فذبح بتبس هاگنب کی فعض ،اههاگنب نیب تباقر رد هک هنوگنآ ینعی ،دنوشیمن  راخ زراجت
   یدابصتقا یابه     تبباقر زا  وربخ بتبس اهروبشک فعبض ، قطابنم نیب تباقر رد ،دوشیم نآ نتفر نیب زا و زراجت
 رد اما ،تسا رگید هاگنب تسکش ینعم هب هاگنب کی تیقفوم هچرگا .دنکیم فیعضت ار اهنآ تیعقوم اما دش دنهاوخن
    یدابصتقا تبباقر یبنعی ، دبشاب رگید هقطنم یارب یتصرف قلخ یانعم هب تسا نکمم هقطنم کی تیقفوم ،نالک حطس
   .(19 :1199 ،نایرون و یصلاخروپ نمهب) تسین رفص عمج لصاح اب یزاب کی
 دشر و هعسوت رب یدایز ریثات و تسا تیقالخ و جیسب یساسا عبانم زا یکی تباقر ،نآ زا رتارف و یداصتقا یگدنز رد
 لکشم قطانم ای اهروشک تباقر یریگهزادنا ،لاح نیا اب .دراد دوجو تباقر یارب یفلتخم یاهدرکیور .دراد یا هقطنم
  ینابهج داصتقا رد .دنک یم رییغت نامز لوط رد هک تسا فلتخم لماوع و اهریغتم زا یاهدیچیپ درکلمع کی اریز تسا
  شبناد نآ رد هک دنتسه ییاه ناکم ناونع هب اهنآ .دنتسه قطانم ،یریذپتباقر یارب هک یلصا ییاضف یاهدحاو ،زورما
  دابصتقا ییاناوت هب ،للم و ،قطانم ،اه ناکم تباقر .(199 :1771 ،ناراکمه و 9زینرب) دنوش یم شخپ و دیلوت یروآون و
    یجرابخ یراذبگ هیامربس زا هدافتسا اب رما نیا .دراد هراشا شنانکاس یگدنز حطس شیازفا دوتهب یارب هعماج و یلحم
 :7771 ،1یک      بسلام) تبسا هبقطنم زا  رابخ نآ ینامزابس زابطاتترا و نآ یلصا یریگ تهج هک ،دشاب یم ریذپ ناکما
 و 9   نوبستیک) تبسا هاربمه یسایس زامادقا و یسایس تکراشم شیازفا اب هک تسا یا هلئسم ،قطانم رد تباقر .(199
  و ابه     تکربش رارقتبسا لبحم یوبگلا ربب یا  هبظحالم لبباق ریثات قطانم یاهتخاسریز دوتهب .(911 :1771 ،ناراکمه
    رهبش هبب یبسرتسد ،  (ربتهب یا هدابج ی ابه هکتش دننام) هقطنم لخاد یکیزیف یاه تخاسریز رد دوتهب .دراد زاسسوم
 .(19 :1771 ،ناراکمه و 1نوسلراک) دهد یم شیازفا ار هقطنم رد نآ فارطا یاه رهش و یزکرم
   و ابکیرمآ جلابک زربرون رتویپماک مولع رایداتسا 1لاوراگآ زا لکشتم هرفن هس یمیت طسوت راب نیتسخن یارب زاوساتم
  ربب ینتتم یروئت زا نتفرگ ماهلا اب 1971 لاس رد هاگشناد نامه یناگرزاب تیریدم نامتراپد رد یو ناراکمه زا نت ود
     زا هبتفای لبماکت یا هبنومن یعوبن هب و یدرتهار یزیر همانرب رد دیدج یکینکت Meta – SWOT .دیدرگ یفرعم عبانم
  عبابنم ،ندوب قیقد ،ندوب ارگ هدنیآ قیرط زا ار SWOT زا یدایز رایسب یاه یتساک کینکت نیا .تسا SWOT کینکت

                                                           
1  . Bronisz & et al 
2  . Malecki 
3  . Kitson & et al 
4  . karlesson & et al 
5 . Agarwal 
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    ربکفت ربب یبنتتم یلیلحت نونف و اه شور یریگراک هب دنک یم فذح ،ندوب عقوم هب و دیفم ،ندوب دنمفده ،ندوب روحم
  و نوبنف هژیو هب ،یمومع شخب رد یزیر همانرب یتنس یاه تفایهر اه ییاسران و اه یتساک ندش نشور یپ رد ،یدرتهار
 یزیر همانرب ،یزیر همانرب رما رد جیار یاه هویش زا یکی هزورما هتفرشیپ عماوج رد .دش حرطم اهنآ رد لیلحت یاه شور
   ابهراک ربتهب ماجنا تهج متسیس کی هب کمک یارب تیریدم رد یرازبا ناونع هب یدرتهار یزیر همانرب .تسا یدرتهار
  ابه    نامزابس هبک تبسا نیا رب ضرف یروئت نیا رد .دور یم راک هب ،هدش نییعت شیپ زا فادها هب ندیسر زا نانیمطا و
   عبابنم هبجیتن رد و دنا هدمآ دیدپ دوخ زیامتم یاه یگتسیاش و اه تیلباق یهطساو هب قفوم یاهاتسور و اهرهش ،قطانم
 ار دوخ راک ساسا هاگدید نیا .دنتسه رت یتایح نآ ینوریب طیحم اب هسیاقم رد کیژتارتسا مادقا نییعت یارب هاگنب کی
  یعبس رضاح شهوژپ یاهزاین ساسا رب .دهدیم رارق ینوماریپ طیحم رب یراذگریثأت فدهاب عبانم یهعسوت و داجیا رب
 یاهتیلباق و عبانم (ینیزگیاج لباقریغ و یریذپان دیلقت ،یبایمک ،ندوب شزرا اب) عبانم رب ینتتم یروئت ساسا رب هدش
      رد قطابنم هابگیاج ییابسانش ابب دبناوتیم لدم نیا .دریگ رارق یبایزرا دروم اتقر اب هسیاقم رد قطانم (VRIO) یلخاد
  لبباقریغ ، یریذبپاندیلقت ، یبابیمک ،    یدنمبشزرا نازبیم ندوبمن صخبشم ،فلتخم یتباقر داعبا رد اتقر ریاس اب هسیاقم
  یابه     تبصرف زا هبنیهب هدافتبسا ابب زادبیدهت لرتنک رب یلخاد لماوع ریثات نازیم یسررب ،اهتیلباق و عبانم ینیزگیاج
   یتبابقر یابه تبیزم زا هنیهب هدافتسا رد یاهدنزاس شقن ،اهتیلباق و عبانم و فادها نیب بسانت نازیم یسررب ،ینوریب
  .( :1199 ،ریسمرگ نایرواخ و یتمحردئاق) دنک افیا یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا
   قیقحت یسانششور
   ببسانتم دبنیارف نیا رد .تسا یلیلحت -یفیصوت عوضوم تیهام ظاحل زا و یدربراک ،فده ظاحل زا رضاح شهوژپ
  (همانبشسرپ) ینادیم شور زا زاین دروم یاههداد یروآدرگ یارب و یاهناخباتک شور زا شهوژپ زاین دروم زاعالطا اب
    هدبش هدافتبسا یوبضر نابسارخ ناتسا شیامآ زاعلاطم نینچمه و یوضر ناسارخ ناتسا 1199 لاس یرامآ همانلاس و
  یربیگ  هبنومن شور زا و دنتبسه یاهقطنم هعسوت ناصصختم و ناسانشراک همانشسرپ لیمکت یارب یرامآ هعماج .تسا
  زابعل اطم یدبنب   هبقطنم قبتط) یوبضرناسارخ ناتسا هناگ 0 قطانم هعلاطم دروم هدودحم .تسا هدش هدافتسا دنمفده
 Meta لدم زا یوضرناسارخ ناتسا یاهقطنم هعسوت یاهدرتهار هئارا و زاعالطا لیلحت و هیزجت یارب .تسا (شیامآ

- SWOT دهدیم ناشن ار ناتسا شیامآ زاعلاطم یدنبهقطنم قتط هناگ 0 قطانم ریز لودج .تسا هدش هتفرگ هرهب. 
 (شیامآ تاعلاطم یدنبهقطنم قبط) یوضرناسارخ ناتسا هناگ 5 قطانم .1هرامش لودج

 اهناتسرهش هقطنم

 زالک و نامیرف ،دولانیب ،نارانچ ،دهشم یاهناتسرهش دهشم رهشنالک تیزکرم اب دهشم هقطنم

 تبببرت رهببش تببیزکرم اببب بوببنج و یزببکرم هببقطنم
 هیردیح

   لبیلخ و نکبسدرب ، ناتبسجب ،هواز ،زالوهم ،راوختشر ،فاوخ ،دابانگ ،رمشاک ،هیردیحتبرت
 دابآ

 باشوخ و یاتغج ،نیوج ،نزرواد ،راوزتس راوزتس رهش تیزکرم اب راوزتس هقطنم

 هزوریف و روباشین روباشین رهش تیزکرم اب روباشین هقطنم

 زگرد و ناچوق ناچوق رهش تیزکرم اب زگرد و ناچوق هقطنم

 زرخابو داتیات ،ماج تبرت ماج تبرت ،رهش تیزکرم اب داتیات و ماج تبرت هقطنم

 سخرس سخرس رهش تیزکرم اب سخرس هقطنم

 یزیرهمانرب و یحارط متفه لصف ،ناتسا شیامآ زاعلاطم :عتنم
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 قیقحت ییایفارغج ورملق
   لدابعم ربفن 971.191.1 ،یوضر ناسارخ ناتسا تیعمج 1199 لاس نکسمو سوفن یمومع یرامشرس جیاتن ساسارب
   .دربک مالبعا 91.9 یوضر ناسارخ ناتسا تیعمج هنالاس دشر خرن طسوتم .دشاب یم روشک لک تیعمج زا دصرد 9.1
 ) نکاس ناتسرهش جنپ رد ناتسا تیعمج زا دصرد 1.90 زا شیب 11 نکسمو سوفن یمومع یرامشرس جیاتن ساسارب
  .دنتبسه (1.9  ابب  هبیردیح  تببرت و دبصرد 1.1 ماجتبرت ،دصرد 1.1 راوزتس ،دصرد0 روباشین ،دصرد 1.11 اب دهشم
  یابه   ناتبسرهش نیبب رد تبیعمج نازیم نیرتمک یاراد ناتسا تیعمج لک زا مهس دصرد 9.7 اب زین نزرواد ناتسرهش
 9.11 ،11  لابس رد     ناتبسا یدابصتقا تکرابشم خربن ،ناتسا راک یورین حرط زا هتفرگرب حیاتن ساسارب .دشاب یم ناتسا
11.9  لغابش تیعمج ،دصرد 1.11 لاغتشا خرن ،رفن 111711.1 ناتسا لاعف تیعمج دصرد    یرابکیب خربن ، ربفن 1110
 9.11    یدابصتقا تکرابشم خربن 1199   رابهب لبصف رد .دنا هدوب رفن 719.911 راکیب تیعمج نینچمه و دصرد 1.99
   یرابکیب خربن ، ربفن 190.117.1   لغابش تبیعمج ، دبصرد 0.11   لاغتبشا خربن ،رفن 710119.1 لاعف تیعمج ،دصرد
  ناتبسا یداصتقا هدمع یاهشخب رد لاغتشا مهس .دنشابیم رفن 917.919 ناتسا راکیب تیعمج نینچمه و دصرد9.19
    تبسا هدوبب دبصرد 11  یزروابشک و دصرد 1.79 تعنص دصرد 1.01 زامدخ شخب :بیترت هب 1199 راهب لصف رد
   نابشن ار قبیقحت هعلاطم دروم هدودحم 9 هرامش لکش .(یوضر ناسارخ ناتسا یزیرهمانرب و تیریدم نامزاس تیاس)
 .دهدیم

 
 قیقحت هعلاطم دروم هناگ 5 قطانم دودحم .1هرامش لکش

 ناتسا شیامآ زاعلاطم :عتنم

 قیقحت جیاتن
    نیبنچمه و یدابصتقا صخابش 0 زا یرادروخرب ظاحل زا ار یوضرناسارخ ناتسا ناتسرهش 11 تیعضو ریز رادومن
 .دهدیم ناشن ار ناتسا نیا رد تیعمج رارقتسا تیعضو
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 ناتسا ناتسرهش 12 یرادروخرب تیعضو .(2)هرامش لکش

  ریابس زا رتالاب رایسب یرادروخرب اب یسررب دروم یداصتقا صخاش 1 ظاحل زا دهشم ناتسرهش ،الاب لودج جیاتن قتط
  یابه صخابش ظاحل زا هعسوت زا هدنامزاب یاهناتسرهش وزج اهناتسرهش هیقب و تسا هتفرگ رارق ناتسا یاهناتسرهش
 .تسا یلوتق لباق حطس رد ندعم هب طوبرم یاهصخاش ظاحل زا هک داتیات ناتسرهش زج هب ،دنتسه رظن دروم
-  مربن زا ناتبسا یا     هبقطنم هعبسوت تبهج رد ییابهدرتهار هبئارا و یوضرناسارخ ناتسا یاهقطنم هعسوت یسررب یارب
 ش  هوژبپ) یزبیر هبمانرب ینامز ۀرود و دنوش یبایزرا اتقر و عبانم دیاب ادتبا .دش دهاوخ هدافتسا SWOT - Metaرازفا
  هعبسوت فادها دیاب هلحرم نیا رد .دوش صخشم (1719 زادنا مشچ دنس اب قتطنم و تسدارف دانسا اب ماگمه ،رضاح
     شور زا فادبها نیبیعت یاربب .دنوبش یبم یدنبتیولوا فادها نیا سپس و ییاسانش یوضر ناسارخ ناتسا یاهقطنم
 رد یدنبتیولوا .تسا هدش هدافتسا (تسدارف دانسا و اهشرازگ و ناتسا شیامآ حرط) تسدارف دانسا یاوتحم لیلحت
   زروبص نابسانشراک رظن زا هدافتسا اب یدنب تیولوا هنوگنیا .دریگیم زروص نییاپ و طسوتم ،الاب تیولوا حطس هس
   .تسا اهنآ تیولوا ۀجرد و یوضرناسارخ ناتسا یاهقطنم هعسوت فادها رگنایب 1 هرامش لودج .تسا هتفرگ

 یوضرناسارخ ناتسا یاهقطنم هعسوت تهج هدش نییعت فادها .2لودج
 فادها تیولوا

 (گرزب یاهرهش هب کچوک یاهرهش و ییاتسور قطانم زا -دهشم هب اهناتسرهش زا)یترجاهم یاهنایرج یهدناماس الاب

 اهلیسناتپ هب هجوت اب اهناتسرهش یداصتقا یاهیراذگهیامرس یارب یلام عبانم صیصخت الاب

 ناتسا یلم صلاخان دیلوت زا ندعم و تعنص مهس شیازفا الاب

 هناروآون یاههدیا زا یریگهرهب و هقطنم نارکتتم و ناعرتخم زا تیامح طسوتم

 یملع زکارم و تعنص نایم طاتترا طسوتم

 (یلاسکشخ طیارش رد بآ و دیلوت تیریدم یاقترا) یرایبآ یاهشور دوتهب و قطانم لیسناتپ و یمیلقا طیارش هب هجوت اب قطانم رد تشک یوگلا قیتطت الاب

 (دیلوت ندرک یداصتقا) دیلوت لماوع یروهرهب یاقترا طسوتم

 (کینورتکلا زراجت هعسوت و ناتسا زراجت یریذپتباقر ءاقترا)ناگدننکرداص زالضعم لح و زراجت یزاسناور الاب

 یصوصخ شخب قیوشت و تیامح و یزاسدنمناوت الاب

 ییاوه و یلیر ،یاهداج لقن و لمح زامدخ ءاقترا الاب

 یلیسف یاهتخوس فراصم یاج هب باپ یاهیژرنا زا هدافتسا ینیزگیاج طسوتم

 (ناتسا یتتارم هلسلس ماظن رد دهشم شقن شهاک) کچوک هب طسوتم یاهرهش زا یاهکتش یتتارم هلسلس یهدناماس طسوتم

 نارگشدرگ هب اهنآ یفرعم و یگنهرف  اریم و یرگشدرگ عاونا تیلباق رتشیب هچره فشک طسوتم

 ناتسا قطانم رد یگدنز تیفیک دوتهب تهج رد اهتخاسریز و زامدخ و زاناکما دوتهب الاب

 ناتسا قطانم رتهنالداع هعسوت یاتسار رد اههمانرب یهدتهج الاب

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم
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 ، فدبه 19     نبیا زا هبک تبسا هدبش رکذ فده 19 یوضرناسارخ ناتسا قطانم یاهقطنم هعسوت یارب الاب لودج قتط
     :مود هبلحرم .دبش هداد صیخبشت طبسوتم تیولوا یاراد فده 1 و الاب تیولوا یاراد فده 1 نیصصختم رظن قتط
     هبب هبلحرم نبیا رد .دبشاب یبم یوضر ناسارخ ناتسا یاهقطنم هعسوت یژتارتسا رد رثؤم یاهییاناوت و عبانم ییاسانش
  هبناگ 11   قطابنم رد یریذبپتباقر درکیور اب رظن دروم هعسوت هب ندیسر یاتسار رد هک ییاهییاناوت و عبانم ییاسانش
    زاربظن زا هدافتبسا ابب دنتسه ناتسا هعسوت یژتارتسا رد رثؤم یدیلک لماوع عقاو رد و یرورض یوضرناسارخ ناتسا
   هبجوت ابب و دنتسین رادروخرب یناسکی تیمها زا لماوع نیا زا کی ره هک دنوشیم ییاسانش ناسانشراک و ناصصختم
    هداد صیبصخت نازوا عوبمجم .دنوبش یبم یهدنزو دنشاب هتشاد دنناوتیم ناتسا قطانم هعسوت رد هک یریثات نازیم هب
  لبماوع 9   هرامبش لکبش .دش هتفرگ هرهب نوناش یپورتنآ شور زا لماوع هب یهدنزو تهج .دشاب 779 ددع دیاب هدش
 .دهدیم ناشن ار یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا رب رثؤم

 یاهقطنم یریذپتباقر درکیور اب یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا رد رثؤم لماوع .8هرامش لودج
 زایتما  لماوع فیدر

 0 اهتخاسریز و زاناکما و زامدخ تیفیک ءاقترا 9

 1 ناتسا هعسوت یاههمانرب یارجا دنور رب نالوئسم رمتسم زراظن 1

 1  یزیرهمانرب دنیآرف فلتخم لحارم رد مدرم رظن و اهتساوخ یریگراک هب 9

 1 ینیشنهیشاح و زرجاهم 1

 1 (ناتسا زا یصاخ طاقن رد تیعمج راشف)ییاضف نامزاس رد تیعمج نوزومان شخپ 1

 1 باخ شیاسرف 1

 0 ینیمزریز یاه بآ حطس شهاک و شراب نازیم شهاک و ریخا یاه یلاسکشخ 0

 0 ناتسا رد یعامتجاهیامرس بسانمان تیعضو 1

 1 یروهرهب شیازفا و دیلوت هزوح رد یریذپتباقر ءاقترا 1

 1 زاطاتترا و زاعالطا یروانف زا هدافتسا 79

 1 ینمیا و تینما 99

 0 تلود تیامح 19

 0 یصوصخ شخب ناراذگهیامرس قیوشت 99

 1  یوضر سدق ناتسآ کمک و تیامح 19

 1  یژرنا تیفیک ءاقترا 19

 0 روآبات و ایوپ داصتقا 19

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

    هبجوت ابب هبک دش ییاسانش لماع 19 یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا رد رثوم لماوع ییاسانش تهج رد
        ءابقترا :زا دبنتراتع رثوبم لبماوع نیربتمهم .دبندومن تبفایرد یتوافتم نازوا ناصصختم رظن قتط ناشتیمها نازیم هب
   تبیفیک ءابقترا ،(1    ) زابطاتترا و زابعالطا یروابنف زا هدافتبسا و یرو  هربهب شیازبفا و دیلوت هزوح رد یریذپتباقر
 ، یبنیمزریز ی ابه   بآ حطبس شهابک و شراب نازیم شهاک و ریخا یاه یلاسکشخ ،اهتخاسریز و زاناکما و زامدخ
   و ابیوپ دابصتقا ، یبصوصخ شخب ناراذگهیامرس قیوشت ،تلود تیامح ،ناتسا رد یعامتجاهیامرس بسانمان تیعضو
  هبتخادرپ قطانم نیب یتباقر داعبا ییاسانش هب ،قطانم یداصتقا هعسوت رد رثوم لماوع ییاسانش زا دعب ....و (0) روآبات
    دابعبا مادبک هبک درک نییعت دیاب ،همادا رد .دنوشیم هسیاقم مه اب هدش ییاسانش یاهتیلباق ساسا رب قطانم و دوشیم
        رد .دبش دبهاوخ هتخابس یتبابقر ۀبشقن هبلحرم نبیا نایاپ رد .دنراد یرتشیب طاتترا ًااتتسن اهییاناوت و عبانم اب یتباقر
 .تسا هعلاطم تحت فده و نامزاس هب تتسن اتقر تیعضو رگنایب هشقن نیا تقیقح
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 یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا یتباقر هشقن .8 هرامش لکش

   تبسار تمبس رد دهشم هقطنم دوشیم طاتنتسا لکش زا هک روطنامه و دهدیم ناشن ار اتقر تیعقوم 9 هرامش لکش
  و نابچوق ، سخربس ، قطابنم و دنراد رارق هتترم نیرتهب رد یریذپتباقر حطس و هعسوت حطس ظاحل هب هشقن یالاب و
   هرامبش لودبج .دنراد رارق یریذپتباقر و یداصتقا هعسوت حطس رظن زا هتترم نیرتنییاپ رد هشقن نییاپ رد ماجتبرت
      هدبش هدروآ زابیتما و عوبمجم زروبص هبب و یتباقر داعبا زا کی ره کیکفت هب اتقر زا کی ره یتباقر تیزم رگنایب 1
   .تسا

 ناتسا هعسوت یژتارتسا رد یوضر ناسارخ ناتسا قطانم زا کی ره یتباقر تیزم .8 هرامش لودج

 قطانم
 زایتما عومجم یریذپتباقر حطس یداصتقا هعسوت حطس

 هدشلامرن قلطم هدشلامرن قلطم هدشلامرن قلطم هدشلامرن قلطم

 9 9 071.9 919.9 191.7 910.9 111.7 017.1 سخرس هقطنم

 1 1 117.1 119.1 191.7 910.9 199.9 971.1 ناچوق هقطنم

 1 1 191.1 110.1 119.9 119.1 199.9 111.1 روباشین هقطنم

 1 1 199.1 101.1 119.9 119.1 111.7 111.1 راوزتس هقطنم

 9 9 991.9 117.1 997.9 101.9 711.7 99.1 هیردیحتبرتهقطنم

 1 1 111.9 111.9 191.7 910.9 911.7 119.1 ماج تبرت هقطنم

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  هبقطنم ،(9 ) هبیردیحتبرت هقطنم ،(1) ناچوق هقطنم ،(1) راوزتس هقطنم ،(1) زایتما نازیم اب روباشین هقطنم جیاتن قتط 
      لبماوع یبابیزرا هبب هبمادا رد .دبنا هدوبمن تفایرد یتباقر تیزم ظاحل زا ار زایتما (9)سخرس هقطنم و (1) ماجتبرت
      نبیا یاربب .تبسا هدبش هبتخادرپ یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا رب رثوم لرتنک زا  راخ رثوم یطیحم
   نیبنچمه و ور شیبپ یاهتصرف ییاسانش یارب لیلحت نیا اجنیا رد .دش دهاوخ هدافتسا PESTEL لیلحت زا یبایزرا
       لبماوع سابسا ربب نآ بوچرابچ و .دراد دربرابک لابح نامز یبایزرا و نالک داعبا رد و تسا رثوم یلامتحا زارطخ
 .(11 :1199 ،  نارابکمه و یردبب) دشابیم راوتسا «ینوناق و یطیحمتسیز ،کیژولونکت ،یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا»
     ربظن هبب هبجوت ابب یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا رد لرتنک زا  راخ رثوم یطیحم لماوع اتسار نیا رد
    راربق یبابیزرا دروبم (رارطضا هجرد و شیازفا لامتحا ،ریثات ،نزو) رایعم راهچ رب دیکات اب و ناصصختم و ناسانشراک
  نازبیم هچ هب هقطنم هعسوت یاهشلاچ طسوتم اب هسیاقم رد لماوع نیا تیمها :(ییایوپ و ییاتسیا) یهدنزو .دریگیم
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 دوشیم نییعت تیمها مک رایسب و تیمها مک ،طسوتم ،رتمهم ،مهم رایسب یمسا هورگ جنپ رد لماع نیا نزو ؟دشابیم
      یمبسا هوربگ جنبپ رد لبماع نبیا نزو ؟دشابیم راذگریثات رادقم هچ هب نامزاس تیقفوم رب لماع نیا رثا :یراذگریثأت
 هرود رد لماع نیا شیازفا لامتحا :شیازفا لامتحا .دوشیم نییعت یوق رایسب و یوق ،طسوتم ،فیعض ،فیعض یلیخ
    نیبیعت مبک رایبسب و مک ،طسوتم ،الاب ،الابیلیخ یمسا هورگ جنپ رد رایعم نیا نزو ؟دشابیم نازیم هچ هب یزیرهمانرب
    جنبپ رد رابیعم نبیا نزو ؟دهدیم رارق ریثات تحت ار ام ینامز هرود هچ رد لماع نیا :ندوب یرارطضا هجرد .دوشیم
 ،نزو ،1    هرامبش لودبج .دوبش  یبم نیبیعت هلصافالب و دوز یلیخ ،یدوز هب ،دوز یلیخ هن ،زدم زارد رد یمسا هورگ
 .دهدیم ناشن ار یطیحم لماوع رارطضا هجرد و شیازفا لامتحا ،ریثات

 نامزاس لرتنک زا جراخ یطیحم لماوع .5 هرامش لودج
 رارطضا هجرد شیازفا لامتحا ریثأت نزو یطیحم لماوع

 هلصافالب الاب یوق رایسب مهم رایسب میرحت

 هلصافالب الاب یوق مهم هیاسمه یاهروشک یتاتثیب و شنت

 هلصافالب الاب یوق رایسب مهم رایسب یصوصخ شخب یراذگهیامرس شیازفا

 یدوز هب الاب رایسب یوق رایسب مهمرایسب یمیلقا زالوحت

 زدمزارد رد الاب یوق مهم یتیموق لئاسم

 یدوز هب الاب رایسب یوق مهم اهتشد تسشن

 هلصافالب الاب رایسب یوق طسوتم ینیشن هنیشاح

 هلصافالب الاب رایسب یوق رایسب مهم رایسب بآ نارحب

 یدوز هب الاب طسوتم مهم یروناج و یهایگ یتسیز عونت شهاک

 هلصافالب الاب یوق رایسب مهم رایسب زرجاهم

 یدوز هب الاب رایسب یوق مهم نش و راتغ و درگ یاهنافوط

 زدمزارد رد طسوتم طسوتم طسوتم هنایمرواخ هقطنم یتاتث یب

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  هبب یجراخ لماوع یور رب (یدیلک لماوع) زاناکما و عبانم ریثأت یبایزرا هب ادتبا رد ،یدرتهار بسانت یبایزرا ماگ رد
   زابسیاقم فبیط .دش (یجوز زاسیاقم) ییودود هسیاقم زروص هب و یفلد شور هب نیصصختم زا یجنسرظن کمک
 بسانت رایعم  .دوبش     یبم لمابش ار فیعبض رایبسب و فیعبض ،طسوتم ،یوق ،یوق رایسب ،یاهنیزگ 1 فیط رد ،یجوز
  ار زادبیدهت و هدرک یناتیتشپ ار اهتصرف ،اهیئاناوت و عبانم هنوگچ هک تسا رما نیا هب ندیسر یارب یلماع یدرتهار
      رد .دبش صخبشم ار فادبها ربب ابهییاناوت و عبانم ریثأت نازیم ،ناسانشراک زا یجنسرظن اب ،همادا رد .دنهدیم شهاک
   زروبص هبب ،نآ هب ندیسر یارب هک .دوشیم هتساحم فادها اب یلخادلماوع قاتطنا هطساو هب ،کیژتارتسا بسانت عقاو
   نازبیم یئابسانش هلحرم نیا فده .دش هتخادرپ شهوژپ فادها یور رب اهتیلباق و عبانم یبایزرا هب یجوز زاسیاقم
   .دشابیم اهتیلباق و عبانم طسوت فادها یناتیتشپ
   زابسیاقم و ابهیدورو هب هجوت اب رازفامرن ،هلحرم نیا رد .تسا یدرتهار هشقن میسرت ،هلحرم نیرخآ و متفه هلحرم
 دروم رایعم هس یانتم رب یجراخ لماوع و اهتیلباق و عبانم کیژتارتسا هشقن رد .دنکیم میسرت ار یدرتهار ۀشقن یلتق
    هزادبنا (د ؛لبماوع ینابقوف و یقفا تمس (ب ؛یجراخلماوع اب اهتیلباق و عبانم یکیدزن (فلا :دنریگیم رارق لیلحت
     کیژتارتبسا ببسانت هبجرد و نازبیم (y ) روبحم و ینامزاس بسانت و یریذپاندیلقت ،یبایمک (x) یقفا روحم .اهباتح
  گبنر اب اهییاناوت و عبانم .دنکیم صخشم ار فادها اب بسانت نازیم اهباتح هزادنا نینچمه .دهدیم ناشن ار لماوع
  ًااتتبسن ، دبناهدش ریامتم تسار تمس هب هک ییاهنآ .دناهدش هداد ناشن یجنران گنر اب یطیحم نالک لماع و یاهزوریف
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  ۀبجرد یاراد ، دبنا  هدبش زیابمتم الاب تمس هب هک یلماوع زا هتسد نآ .دنانیزگیاج نودب و یندشندیلقت ،ردان ،شزرا اب
      نالبک لبماوع بابتح ۀزادبنا .تبسا فادها اب اهنآ بسانت ۀجرد رگنایب اهباتح ۀزادنا .دنایدرتهار بسانت زا ییالاب
  و ابه ییابناوت و    عبابنم رگنابیب هبک اهباتح زا هتسد ود ره یارب ،یلک روطهب .تسا اهنآ رارطضا هجرد رگنایب یطیحم
   .تبسا هربمن و زایتما نازیم نیرتالاب رگنایب تسار تمس و الاب تیعقوم رد یریگرارق دنایطیحم نالک لماوع نینچمه
   .تسا هدش هداد ناشن 1 هرامش لکش رد یوضرناسارخ ناتسا هناگ 0 قطانم ۀعسوت یژتارتسا یدرتهار ۀشقن

 
 یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا یدربهار هشقن .8 هرامش لکش

     ناتبسا هعبسوت یژتارتبسا رد یوبضر نابسارخ ناتسا قطانم هعسوت رد رثوم یدیلک لماوع ریثات نازیم 1 هرامش لودج
   رتبشیب ببسانت یهدنهد ناشن دشاب رتگرزب هچره اجنیا رد هک دهدیم ناشن ار اهباتح هزادنا Bubble نوتس .دشابیم
 یریذپتباقر ءاقترا لماع ،19.1 نازیم اب اهتخاسریز و زاناکما لماع جیاتن قتط .دشابیم هعسوت یژتارتسا فادها اب
 بیترت هب 11.1 نازیم اب یوضر سدق ناتسآ کمک و تیامح لماع ،71.1 نازیم اب یروهرهب شیازفا و دیلوت هزوح رد
    ببسانت هبجرد و نازبیم Y   نوتبس .دبنراد یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا فادها اب ار بسانت نیرتشیب
  زا .دبشاب   یبم لبماوع رتبشیب کیژتارتسا بسانت یهدنهدناشن دشاب رتشیب هچره هک دهدیم ناشن ار لماوع کیژتارتسا
  لبماع ،(91.9   ) نازبیم ابب یبنیمزریز ی ابه  بآ حطبس شهاک و شراب نازیم شهاک و ریخا یاه یلاسکشخ ،لماوع نیب
 نیرتشیب یاراد بیترت هب (9) نازیم اب اهتخاسریز و زاناکما و تلود تیامح لماع ،(07.9) نازیم اب ینمیا و تینما
 ،لماوع نیب زا .دهدیم ناشن ار لماوع ینامزاس بسانت و یریذپاندیلقت ،یبایمک X نوتس .دنشابیم کیژتارتسا بسانت
  و زابناکما لماع ،(17.9) نازیم اب ینیمزریز یاه بآ حطس شهاک و شراب نازیم شهاک و ریخا یاه یلاسکشخ لماع
  لبماع و (01.7) نازیم اب یروهرهب شیازفا و دیلوت هزوح رد یریذپتباقر ءاقترا لماع ،(171.7) نازیم اب اهتخاسریز
 ار بسانت و یریذپاندیلقت ،یبایمک نازیم نیرتشیب بیترت هب هک دناهدوب یلماوع ،(11.7) نازیم اب روآبات و ایوپ داصتقا
 .دنراد هدهع هب یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا رد
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 یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت رد رثوم یدیلک لماوع .9 هرامش لودج
 Bubble Y X  ناتسا قطانم هعسوت رد رثوم یدیلک لماوع

 171.7 9 119.1 اهتخاسریز و زاناکما

 710.7 11.1 771.1 ناتسا هعسوت یاههمانرب یارجا دنور رب نالوئسم رمتسم زراظن

 771.7 191.1 1.1   یزیرهمانرب دنیآرف فلتخم لحارم رد مدرم رظن و اهتساوخ یریگراک هب

 191.7 919.1 111.9   زرجاهم

 11.7 91.1 17.9 (ناتسا زا یصاخ طاقن رد تیعمج راشف)ییاضف نامزاس رد تیعمج نوزومان شخپ

 10.7 10.1 71.1 باخ شیاسرف

 17.9 91.9 9 ینیمزریز یاه بآ حطس شهاک و شراب نازیم شهاک و ریخا یاه یلاسکشخ

 10.7 11.9 11.1   یعامتجاهیامرس

 01.7 91.1 71.1 یروهرهب شیازفا و دیلوت هزوح رد یریذپتباقر ءاقترا

 10.7 11.9 71.1 زاطاتترا و زاعالطا یروانف زا هدافتسا

 11.7 07.9 99.9 ینمیا و تینما

 11.7 9 11.1 تلود تیامح

 11.7 91.1 1 یصوصخ شخب ناراذگهیامرس قیوشت

 71.7 11.9 11.1  یوضر سدق ناتسآ کمک و تیامح

 71.7 11.1 71.1  یژرنا تیفیک ءاقترا

 11.7 07.1 91.9 روآبات و ایوپ داصتقا

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

  ود یبکیدزن .دهدیم ناشن ار یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا رد یطیحم نالک لماوع ریثات نازیم 0 هرامش لودج
  یابه  بابتح هزادبنا Bubble   نوتبس .دبنک تیامح ار یجراخ لماوع دناوتیم هک تسا یلخاد لماوع زا هتسد نآ رگنایب لماع
  قطابنم هعسوت یژتارتسا رد ندوب یرارطضا نازیم یهدنهدناشن دشاب رتگرزب هچره اجنیا رد هک دهدیم ناشن ار یجراخ لماوع
   ابب یزربم قطانم و اهاتسور ندش یلاخ ،بآ نارحب ،یمیلقا زالوحت ،میرحت لماوع جیاتن قتط .دنشابیم یوضرناسارخ ناتسا
    ببسانت هبجرد و نازبیم Y نوتس .دنراد یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا رد ار رارطضا هجرد نیرتشیب (1) نازیم
- هدنهدنابشن دشاب رتشیب هچره هک .دهدیم ناشن ار یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا رد یجراخ لماوع کیژتارتسا
-  هیامربس شیازبفا ، میربحت لماوع ،(1) نازیم اب یتیموق لئاسم لماع ،لماوع نیب زا .دشابیم لماوع رتشیب کیژتارتسا بسانت ی
     هعبسوت یژتارتبسا رد کیژتارتبسا ببسانت نیرتشیب یاراد (9) نازیم اب نش و راتغ و درگ یاهنافوط ،یصوصخ شخب یراذگ
  زا .دبهد   یبم نابشن ار یبطیحم لماوع ینامزاس بسانت و یریذپاندیلقت ،یبایمک X نوتس .دنشابیم یوضرناسارخ ناتسا قطانم
   هبب زرجابهم ، میربحت لماع و (1) نازیم اب یزرم قطانم و اهاتسور ندش یلاخ ،بآ نارحب ،یمیلقا زالوحت لماع ،لماوع نیب
    لبماوع نیبب رد ار ببسانت  و یریذبپاندیلقت ،  یبابیمک نازبیم نیرتشیب بیترت هب هک دناهدوب یلماوع (1) نازیم اب گرزب یاهرهش
 .دنراد هدهع هب یوضرناسارخ ناتسا قطانم هعسوت یژتارتسا رد یجراخ

 یجراخ لماوع نازوا .5 هرامش لودج
 Bubble Y X یطیحم لماوع

 1 9 1 میرحت

 71.1 1 9 مورحم قطانم یرباربان و رقف

 71.1 9 9 یصوصخ شخب یراذگهیامرس شیازفا

 1 1 1 یمیلقا زالوحت

 71.9 1 9 یتیموق لئاسم

 71.9 1 9 اهتشد تسشن

 71.1 1 9 ینیشن هنیشاح

 1 1 1 گرزب یاهرهش هب زرجاهم

 71.1 9 9 نش و راتغ و درگ یاهنافوط

 71.1 1 9 هنایمرواخ هقطنم یتاتث یب

 1 9 1 بآ نارحب

 71.9 1 9 یروناج و یهایگ یتسیز عونت شهاک

 1 1 1 یزرم قطانم و اهاتسور ندش یلاخ
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  ابه       تبیلباق و عبابنم ابب یبطیحم لبماوع ببیکرت نابکما و نازیم هرابرد ینایاپ یاهراکهار نیودت یارب دیاب تیاهن رد
     ابی تبسه ابشگهار دربتهار نیودت رد رگیدکی اب لماوع نیا بیکرت ایآ هک دوش نییعت دیاب یتراتع هب و دوش زواضق
  .دراد یتیولوا هچ تسا اشگهار رگا و ریخ
 ؛دومن هراشا ریز دراوم هب ناوتیم ینایاپ یاهراکهار نیرتمهم زا
 ،   فبلتخم قطابنم یابه لیبسناتپ یایحا یاتسار رد یصوصخ شخب تکراشم رب راذگریثات لماوع نیرتمهم زا یکی -9
          دربکیور ربییغت و الابب هبب نییابپ شربگن دبنمزاین لوا هبلهو رد هبک ، دبشاب یبم اهتخاسریز زا ینازیم نتشاد دوجو
 .تسا یزیرهمانرب رد ییارگزگرمت
    هبک یبصاخ قطابنم رد زامدخ و زاناکما ییاضف شنکارپ ،تسا قطانم یرباربان یاهدمایپ زا یکی دوخ زرجاهم -1
        هبب کبچوک یاهرهبش و ییاتبسور قطابنم زا ار داربفا زرجابهم هنیمز ،هدوب مهارف رتشیب نآ رد هیامرس بذج هنیمز
  و هبتفای   هعبسوت ربتمک و موربحم قطانم یدمآراکان رد دیاب ار زرجاهم للع و هشیر هک ،دنکیم مهارف گرزب یاهرهش
   .درک وجتسج قطانم نیا ندرک دمآراک و ندرک لاعف یارب شالت
    یگدبنز تبیفیک شیازبفا ،داد ماجنا ناوتیم نییاپ دمآرد اب و مورحم قطانم مدرم یارب هک ییاهراک لقادح زا یکی -9
   شبقن دبناوت   یبم دوبخ هبک تسا زاطاتترا و زاعالطا یروانف دننام زامدخ یضعب هب یسرتسد ندرک مهارف اب اهنآ
     زابعالطا و شبناد .دبشاب هتبشاد رگید قطانم اب هلصاف شهاک و مدرم تیقالخ و مدرم یزاسدنمناوت رد یمهم رایسب
 ندرک ریذپتباقر هنیمز زدم ینالوط رد دناوتیم هنیمز نیا رد یراذگهیامرس و تسا یریذپتباقر مهم ناکرا زا یکی
  .دنک مهارف ار قطانم رتشیب
   دوبتهب و تیعبضو نیا یرادیاپ یارب و تسا روشک یزرم قطانم نیرتنما هلمج زا یوضرناسارخ ناتسا یاهزرم -1
 زا یرادربهرهب و یریگهرهب یارب دناوتیم تلود .دشابیم یزرم قطانم هتناجهمه هعسوت دنمزاین قطانم نیا رتهب هچره
   هدافتبسا ناراذبگ  هیامربس هبجوت بلج یارب یتایلام یاههفرعت نتفرگ رظن رد و زراظن ،تیامح اب قطانم نیا لیسناتپ
   .دنک
  یراذبگهیامرس و تیامح دنمزاین هک ،دنشابیم اراد فلتخم یاهشخب رد یدایز یاهلیسناتپ ،ناتسا مورحم قطانم -1
         ربضاح یدابصتقا طیاربش هبب هبجوت ابب) دنتبسه ددبجم یزادناهار دنمزاین نینچمه و ندروآرد لعف هب هوقلاب زا یارب
   نبیا رد (دبنا   هدروآرد قبیلعت تبلاح هبب ار دوخ تیلاعف زا یتمسق ای لک فلتخم یاهتیلاعف و اههناخراک زا یرایسب
     فبلتخم قطابنم هبب ینابسر کمک رد دوخ ناشخرد تیلاعف هب هجوت اب هک تسا ییاهداهن زا یکی سدق ناتسآ هنیمز
 .دنک مهارفار قطانم نیا قنور و لوحت هنیمز یراذگهیامرس اب دناوتیم ،ناهج و روشک ،ناتسا
  تبسا هدش هنکس زا یلاخ ناتسا یاتسور رازه راهچ دودح ،یوضرناسارخ ناتسا رد اتسور 119 و رازه تفه زا -1
 یزرواشک ناتسا نیا نایئاتسور رثکا لغش هکنیا هب هجوت اب .دنراد تیعمج راوناخ 71 ریز زین اتسور 111 و رازه ود و
    هبجیتن رد و) یبنیمزریز یابهب   آ حطبس شهابک و ربیخا یاهیلاسکشخ یپ رد تسا یزرواشک هب هتسباو لغاشم ای
  زدبش دنور نیا ،نارحب اب ندش هجاوم و (نایئاتسور هب رتشیب هچره راشف لامعا و یزرواشک بآ هاچ ندرک شوماخ
-هویش شزومآ اب دیاب ریگمیمصت و زیرهمانرب یاهداهن ،دوجوم عضو زالکشم هب هجوت اب و اتسار نیا رد .تسا هتفرگ
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     یبتح و دبننک مهاربف ار مدربم یراگدنام هنیمز لوا هلهو رد دیلوت ماظن یاقترا و حالصا و بآ و دیلوت تیریدم یاه
   .دننک کمک قطانم ندرک ریذپتباقر هب قیرط نیا زا دنناوتیم
   رد یبیاورمکح راتخابس حالصا ،دراد قطانم یریذپتباقر شیازفا رد ییازسب شقن هک اهراکهار نیرتمهم زا یکی -0
 هعسوت هغدغد دیاب الاب ات نییاپ حطس زا نازیرهمانرب و ناریدم ،(یاهقطنم بوخ ییاورمکح زا یریگهرهب) تسا ناتسا
  و یزبیر  هبمانرب فبلتخم یاهنامزاس نیب زاطاتترا ندرک رارقرب اب و دنشاب هتشاد ار قطانم ندرک ریذپتباقر و قطانم
   لیهبست ار یریذبپ  تبباقر شیازبفا هنیمز ،ارجا لاح رد و نیودت لاح رد فلتخم یاهحرط و اههمانرب نیب زالطاتترا
   .دننک
      تبهج رد (یبفکم زارابتتعا صابصتخا) اهاتبسور و مورحم قطانم داصتقا و لاغتشا رما رد تلود یراذگهیامرس -1
      صابصتخا ابب یرهبش دبمآراکان یابه   تبفاب ینیرفآزابب نیبنچمه و اهرهشهیشاح هب قطانم نیا مدرم زرجاهم شهاک
 .قطانم نیا یزاسون یارب هرهبمک یکناب زالیهست
 شهوژپ یاهدرواتسد و هجیتن
  نبیا رد ، تبسا یا هبقطنم یریذپتباقر درکیور اب یوضر ناسارخ ناتسا یاهقطنم هعسوت یسررب رضاح قیقحت فده
-ناتسرهش رد یاهقطنم هعسوت تیعضو یسررب هب GIS طیحم رد یا هقطنم هعسوت یاه صخاش هب هجوت اب ادتبا اتسار
    یربیگرارق لبیلد هبب دهشم ناتسرهش ،یاهقطنم حطس رد هک داد ناشن جیاتن و دش هتخادرپ یوضرناسارخ ناتسا یاه
    زبکرمت و یبسایس و یرادا تبیزکرم و  (ع) ابضر ماما رهطم هاگراب دوجو هب هجوت اب و هقطنم نیا رد دهشم ناتسرهش
    ابب تبباقر زا زابینیب هک بطق کی ناونع هب دنتسه ...و یلغش یاهتصرف عاونا زاسهنیمز دوخ هک اهداهن و اهتیلاعف
    رتبشیب هبچره بذبج ثعاب و هدمآرد زردق و زورث تشاتنا عتنم ناونع هب نآ عتت هب و هدرک لمع تسا قطانم ریاس
    ابب سپبس و .تبسا هدش رگید قطانم اب تفرشیپ و هعسوت رتشیب هلصاف هجیتن رد و قطانم نیا هب اه هیامرس و زاناکما
    قبتط .دندبش هبسیاقم مه اب یاهقطنم هعسوت لماوع و فادها ظاحل زا مه اب ناتسا هناگتفه قطانم زاوساتم رازفامرن
  حطبس ظاحل هب هشقن یالاب و تسار تمس رد دهشم هقطنم دوشیم طاتنتسا ،رازفامرن نیا یجورخ یتباقر هشقن لکش
    رد هبشقن نییابپ رد مابج تببرت و ناچوق ،سخرس ،قطانم و دنراد رارق هتترم نیرتهب رد یریذپتباقر حطس و هعسوت
     رایبسب عبیزوت هدبنهد نابشن یتیعضو نینچ .دنراد رارق یریذپتباقر و یداصتقا هعسوت حطس رظن زا هتترم نیرتنییاپ
         دوبخ هبک تبسا دهبشم رهبشنالک صوبصخب و یوبضر نابسارخ ناتسا رد زامدخ و زاناکما و تیعمج نوگمهان
    هبب ابهنآ ییابجباج و اهاتسور هیلخت ،رگید ناتسرهش 01 زا نتفرگ هلصاف و هعسوت بطق کی دشر نوچمه ییاهدمایپ
  .دوبش یبم  ربگید ...و ناتسا ینایم یاهرهش و (نآ هب طوبرم زالکشم و لئاسم و ینیشن هیشاح هدیدپ دیدشت ) دهشم
     هعبسوت قبقحت و دوبجوم یابه  ییابسران عبفر و یاهقطنم هعسوت تیعضو دوتهب رد دناوتیم هک ییاهدرکیور زا یکی
  یبلحم داصتقا ییاناوت اشنم تباقر .تسا یاهقطنم یریذپتباقر درکیور ندرک لاعف ،دنک کمک ناتسا قطانم رتنزاوتم
     و تبسا یگدبنز تبیفیک دوبتهب هجیتن رد و یداصتقا تیزم و یرترب کی هب ندیسر یارب زامدخ و زاناکما جیسب و
  ابب ، دبننک یبم تباقر مه اب اههاگنب هک یلکش نامه هب قطانم هک انعم نیا هب .دراد قطانم یداصتقا دشر رب یدایز ریثات
  یابهتباقر زا فذح و  ورخ ثعاب قطانم فعض ،قطانم نیب تباقر رد هک زوافت نیا اب دنزادرپب تباقر هب رگیدکی
 قطانم رگید رب یرترب ینعم هب هقطنم کی تیقفوم هچرگا .دوشیم فیعضت ار اهنآ تیعقوم اما دش دنهاوخن یداصتقا
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   .دشاب رگید قطانم یارب یتصرف قلخ یانعم هب تسا نکمم هقطنم کی تیقفوم ،نالک حطس رد اما ،تسا
   عبانم
   یرگبشدرگ یزبیر هبمانرب یارب کیژتارتسا یرازبا ،زاوساتم .(1199) دمحا ،ناکلم ؛...احیبذ ،یبارت ؛اضردمحم ،یناوضر ؛یلعدیس ،یردب

 .11-71 .صص ،99 هرامش ،1199 ناتسبات ،مراهچ لاس ،یرگشدرگ هعسوت و یزیرهمانرب هلجم ،(ناغیم یاتسور :هعلاطم دروم) رادیاپ
 ،  مبشش لبصف ، مود شبخب ،  هعبسوت یویرانبس یحارط و زادنامشچ نییتت .(1199) یوضر ناسارخ ناتسا نیمزرس شیامآ زاعلاطم همانرب

 .هجدوب و همانرب نامزاس
 -   ابتیز یابهرنه هیربشن ،  سرابف ناتبسا رد یاهقطنم ریذپتباقر یاهشخب ییاسانش .(1199) نایرون داشرف و اضردیمح ،یصلاخروپ نمهب

 .11-99 .صص ،1هرامش ،11هرود ،یزاسرهش و یرامعم
 زا هدافتسا اب ناردنزام ناتسا یدرکلمع یرهش قطانم رد یاهقطنم یریذپتباقر یبایزرا .(1199) یرفعج نیهاش و دوعسمدیس ،یوفصروپ

 .711-071.صص ،1هرامش ،11هرود ،یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ ،یاهشوخ لیلحت
  دروبم) یاهقطنم یریذپتباقر یاقترا رد راذگریثات یاهشیر لماوع یدنبتیولوا و ییاسانش .(1199) یناج هدهد یدهم و مشاه ،روپشاداد

 .01-11 .صص ،19هرامش ،مجنپ لاس ،یاهقطنم یزیرهمانرب همانلصف ،(ناتسدرک ناتسا :هعلاطم
 .رامآ یلم هاگرد
-یسررب زکرم ،یوضر ناسارخ ناتسا رد هعسوت یدرتهار یسانشهلئسم .(1199)ناراکمه و هیضرم ،یدجما ؛داجس ،یحاتف ؛دیجم ،نیماکد

 .11/19/1199 :راشتنا خیرات ،یروهمجتسایر کیژتارتسا یاه
 .یوضر ناسارخ ناتسا 1199 لاس یرامآ همانلاس
 .یوضر ناسارخ ناتسا یزیرهمانرب و تیریدم نامزاس تیاس
  :تیاس زا هتفرگرب ،یوضر ناسارخ ناتسا هعسوت یلم دنس

http://ejtemaee.khorasan.ir/Modules/GetFile.aspx?Source=HyperLink_191&file=LinkFile_1191.pdf 

 یا هبقطنم هعسوت یریذپتباقر تیقفوم یاههفلوم یریگراک هب تتسانم شجنس .(1199) یسوطییادن رحس و نیسحدمحم ،ناگدازفیرش
  .179-919 .صص ،9هرامش ،11هرود ،یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ ،ناریا رد

  هلابسر ،    (ناربهت رهبشنالک :یدروبم هبعلاطم) یا هبقطنم -یلحم یراکمه بوچراچ رد یرهش رادیاپ یریذپتباقر .(0199) دواد ،ولضویع
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،نیمز مولع هدکشناد ،شیامآ و یناسنا یایفارغج هورگ ،0199 ناتسبات ،نایوضر یقتدمحم ییامنهار هب ،یرتکد

  و یزبیر  هبمانرب هبلجم ،یدرتهار یزیرهمانرب رد Meta – SWOT کینکت شقن ،(1199) ریسمرگ نایرواخ اضرریما و رفص ،یتمحردئاق
  .109-171 .صص ،9 هرامش ،متسیب هرود ،1199 راهب ،اضف شیامآ

   ناتبسا نیمزربس   شیابمآ قبقحت رد یمالبسا  یبناریا هعبسوت یاهصخاش یجنستیولوا .(1199) یکهک زاداسهمطاف و فجنریم ،یوسوم
  .91-719 .صص ،11هرامش ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،(یروحمتلادع درکیور اب) یوضر ناسارخ

   هبعلاطم) نیمزربس شیامآ یریذپققحت یاهویرانس نیودت .10199) زاداسهمطاف ،یکهک ؛رتکایلع ،ولیقت ؛اضر ،یرداق ؛فجنریم ،یوسوم
  .91-11.صص ،لوا هرامش ،79هرود ،نیمزرس شیامآ هلجم ،(یوضرناسارخ ناتسا :یدروم

 ناتسا یزیرهمانرب و تیریدم نامزاس ،(یتمواقم داصتقا ققحت یارب) یاهقطنم یزیرهمانرب روحم رب یزیرهمانرب .(1199) ...اتجح ،یئازریم
 .نالیگ ،1199 رویرهش 11 ،یرگنهدنیآ و هعسوت یاهشهوژپ و شزومآ زکرم ،نالیگ
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