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 هدیکچ
  ناوونع هب دناوت یم و دراد نابزیم روشک یارب یبولطم ییازلاغتشا و یروآزرا هک تسا یرگشدرگ عاونا زا یکی تمالس یرگشدرگ
 یلصا لاوس .تسا هدوب زیربت تمالس یرگشدرگ یجنس ناکما یاتسار رد هلاقم .دهد هعسوت زین ار یتسدریز عیانص ،نار شیپ تعنص
 هلاقم نیا ؟تسا یتادیدهت و اهتصرف زین و فعض و توق طاقن هچ یاراد زیربت رهشنالک رد تمالس یرگشدرگ هک تسا نیا هلاقم
 هدافتسا همانشسرپ یحارط و شیامیپ شور زا اه نآ نزو و اه هجنس ندرک صخشم یارب و تسا هدش ماجنا تآوس شور زا هدافتسا اب
      و فعوض و تووق طاوقن یوسررب یاروب .    توسا هدووب یرگوشدرگ هزووح ناسانشراک زا رفن 20 شهوژپ نیا یرامآ هعماج .تسا هدش
         یاوتن یوسررب زا بوپ و هدوش دراو او کا ایویم رد زاویتما ساسا رب زیربت رهش نالک رد تمالس یرگشدرگ تادیدهت و اه تصرف
  یاروب ار مزال  یاوه  تتاوسریز ، زویربت  هوک  دوهد  یوم  ناوشن اه هتفای .تسا هدش مسر فارگ تروص هب و نییعت مزال یژتارتسا ،لوادج
 عقاو رثؤم تمالس یرگشدرگ هعسوت رد دناوت یم یعفادت یژتارتسا هک تسا نیا رگنایب رگید هتفای .دشاب یم اراد ،تمالس یرگشدرگ
 .دوش
 
  .یرگشدرگ یاهتخاسریز ،زیربت ،تمالس یرگشدرگ ،یرکشدرگ :یدیلک تاملک
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 همدقم
 لی ددبت لاح رد اهروشک .دوش یم دای یتامدخ تعنص نیرت گرزب و کاپ تعنص ناونع هب یرگشدرگ تعنص زا هزورما
     نادمز رد ریدطم مدی رد هدک دناد یم یمسیروت ار رادیاپ مسیروت رلتاب .دنشاب یم یراجت داصتقا ناکرا زا یکی هب ندش
   و یتعندص هدعماج ریذپان ییادج وزج هک تسا یا هدیدپ ،دیدج هویش هب یرگشدرگ .(5195 ،رلتاب) .دبای همادا دودطمان
  هدب نا نیرت مهم هک دریگ یم تروص یفلتخم لاکشا هب یرگشدرگ .(15 :1195 ،ینمؤم)تسا نا دیلوت زاب رد مهم هقلح
  ناودنع هب ار یرگشدرگ تعنص ،نازیر همانرب اتسار نیا رد .(31 :2195 ،ناریپ)تسا یزرم نورب و یزرم نورد تروص
 2020  لادس رد ، ینادهج  یدنیب  شیدپ  قدبط .دنا هداد رارق رظندم رادیاپ هعسوت و یروآزرا ،لاغتشا داجیا تهج رد یمرها
 ،   یمادما هدتفگ هدب  نیاربادنب .(1195 ، ینادهج مناب)دیسر دهاوخ رالد درایلیم 2220 مقر هب یرگشدرگ زا لصاح دمارد
  ردفن 1    رده زا اادطل نیدمه  هدب و (59 :1195 ، یمادما) ددشاب یم دوجوم یاه تعنص نیرتاز لاغتشا زا یکی یرگشدرگ
 نمض ات تسا یرورض اذل .(51 :1195 ،یناوضر)دوش یم داجیا یلغش تصرف می روشک هب یجراخ رگشدرگ یدورو
 نییعت و هئارا اب و یملع و بسانم یاه مینکت اب ،زیربت رهش نالک تمالس یرگشدرگ یاه یدنمناوت یبایزرا و ییاسانش
       بیردض نیرتالادب یرگدشدرگ تعندص رد ر ادکت بیردض  هدک  اردچ . دودش  ماددقا  هدنیهب هدافتسا تهج رد و یژتارتسا
  هدب ا دی حیرفت و یمرگرس یارب هک دوش یم قالطا یسک هب رگشدرگ ،رتسبو گنهرف رد .(129 :1195 ،یدزی یلپاپ)تسا
 ار بش می لقادح هک دوش یم قالطا یا هدننک رادید هب :تسیروت .(50 :1195 ،یمظاک)دنکیم رفس یگنهرف روما دصق
 زا  ترادبع  تمالدس  مدسیروت .(11 :1195 ،ییای دض) ددنارذگب  نادبزیم  رودشک رد ی مودمع ای یصوصخ یاه هاگتماقا رد
  ادت ی رادمیب صیخشت و ییاسانش زا لحارم یمامت رد رگشدرگ نارامیب یاوادم و نامرد تهج رد هک تسا ییاه تیلاعف
 نامرد زا دعب ینامرد باو یرگشدرگ یاه ریطم زا و هدشن رامیب تاقوا فالتا ثعاب هکیروطب ،دوش یم لماش ار نامرد
 رد و  مجندپ ف دیدر رد او دهو بآ ی رگدشدرگ و  مرادهچ  فدیدر رد ی ناتدساب ی رگدشدرگ ااطل هب ناریا .دنیامن هدافتسا
  هدب  ناودت  یدم ، تدسا یرگشدرگ هار رد یعنام هک یتالکشم زا یکی .دراد رارق ناهج مهد فیدر رد تعیبط یرگشدرگ
   ودن ره هب تمالس یرگشدرگ .(315 :1195 ،ینسطم)درک هراشا یتیامح تاررقم و نیناوق فعض و ینوناق تالکشم
   ددمارد شیازدفا  تدهج رد یلم یژتارتسا می دننام دناوت یم نیا و دراد هراشا یتمالس تیعضو دوبهب تهج یترفاسم
 ی جندس  نادکما   و تمالدس یرگدشدرگ ، رکذدلا  قودف  بدلاطم هب هجوت اب .(0395 ،یودهم)دریگ رارق هدافتسا دروم یلم
 ناو دنع هب و یروآزرا اب و هدش عقاو ر ؤم ،لاغتشا داجیا و زیربت رهشنالکداصتقا یشخب  ونت رد دناوت یم اه تخاسریز
 .دشاب هتشاد یساسا شقن رادیاپ هعسوت رد یتسدریز عیانص نار شیپ
  هعدسوت  ًاادتیاهن و لاغتشا داجیا و یروآزرا یاه لیسناتپ اب ،کاپ تعنص می ناونع هب یرگشدرگ تعنص هب نازیر همانرب
 یا  هرادپ لح رد یمدرم تکراشم ،نابزیم هعماج رقف زا نتساک نمض هک دنراد رظن دربهار و درکیور می ناونع هب رادیاپ
 ی رگدشدرگ  هوقلادب  یاده  لیدسناتپ یاراد ، شهوژدپ  درودم  هدقطنم ناونع هب زیربت .تشاد دهاوخ لابند هب ار اه نارطب زا
 و ی ژتارتدسا نی دعت  اادطل  ادب اه یدنمناوت نیا ات دوش یم ببس بسانم یاه مینکت اب و یملع یبایزرا یلو هدوب تمالس
 ر دیز  راردق  هدب راد دیاپ هعسوت رد تمالس یرگشدرگ یاهدرکلمع و تاراظتنا .دریگ رارق رادیاپ هعسوت تهج رد دربهار
 و ی ژتارتدسا  هدئارا و  ادطنا  نتخادس  ددمآراک و اه تخاسریز یزاسدرادناتسا -0.روشک داصتقا هب یشخب  ونت -5 .تسا
 زا  هدتفرگرب ی عادمتجا  تلاددع  ردب  ددیکأت  ادب راد دیاپ هعسوت هب ندیسر -9.تمالس یرگشدرگ رارقتسا تهج رد دربهار
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 .رادیاپ لاغتشا هب ندیسر و یراکیب لضعم لح -1.ینید یاه هزومآ و یوراه دیوید تایرظن
  هعدسوت  هدب ل دین  تدهج یی اده راکهارو لدم نیققطم زا مادک ره و هتفرگ تروص یرگشدرگ رما رد یدایز یاه قیقطت
     هعدسوت هدنیهب یژتارتدسا بادختنا ناو   دنع تدطت یا هدلاقم رد دوخ شهوژپ رد هداز لیعامسا -5 .دنا هدرک هیارارادیاپ
  مددع  هدب و    هداد راردق یبادیزرا درودم تاوس شور اب ار هغارم رد یرگشدرگ هعسوت مدع للع یسررب هب ،یرگشدرگ
 .(1395 ،هداز لیعام دسا) . ددنک  یدم  هرادشا تسا یرگشدرگ هجوتم هک یتادیدهت هب و هدومن هراشا بولطم یزیر همانرب
  هدتخادرپ یماظن یاه ناتسرامیب زا یکی رد یکشزپ رگشدرگ بذج تیلباق هب یا هلاقم رد یو ناراکمه و داژن یوسوم
   هدردک هدافتدسا    یر کاددح بذدج تدهج رد ناتسرامیب ییاراک شیازفا و ییاز دمارد لیلطت تهج هیونا  یاه هداد زاو
 (1395 ،ناراکمهو داژن یوسوم) .تسا
  مدسیروت ق دیرط زا  ادهنت عماوج هعسوت هک تسا دقتعم مسیروت قیرط زا عماوج هعسوت ناونع تطت یباتک رد نوتیب -0
 یتیریدم اب ار هعسوت دنیارف هدنسیون قیقخت نیا رد .دناد یم نکمم یاه ریسم رد مسیروت یامنهار ار تاعامتجاو دشابیم
  اده لدم و میهافم اب دوخ شهوژپ رد یناسحا – 9 .(1195 ،ن وتیب)دنشاب هتشاد تکراشم نآ رد یلطم هعماج هک دنادیم
 ،ی ناودضر)  ردسوت ناریا یتسیروت یبایرازاب یسررب -1 .(1395 ،یناسحا) .تسا هتخادرپ یرگشدرگ ندرک یدربراک هب
 م دی  ادب و  هدودمن  هرادشا یرگشدرگ رد ناریا هزیو هاگیاج هب نارگشدرگ ماقراو راما هب هراشا اب شهوژپ نیا رد .(1195
 رد  یرادختفا -1. ددنک یم یسرربار یرگشدرگ رد ناریا هاگیاج و ناهج یرگشدرگ رازاب رب مکاح ریارش یقیبطت هسیاقم
  رد هداز میهاردبا -1 (1395 ، یرادختفا)دناد یم رادیاپ هعسوت هب ندیسر همزال ار یرگشدرگ ینیرفا راک ،دوخ تاعلاطم
  یاده  تخادسریز و  اده یدنمناوت 5دنه و ناریا رد تمالس یرگشدرگ یاه لیسناتپ هسیاقم :ناونع تطت یسیلگنا هلاقم
 لوادجو رادومن اب ار اه ناتسرامیب رد یکشزپ یاه هفرعت و یا هسیاقم تروص هب ناریا و دنه روشک تمالس یرگشدرگ
 (0395 ،هداز میهاربا).تسا هداد ناشن

  نیاربادنب  ددشاب  هتدشاد رادیاپ هعسوت رد یمهم شقن دناوت یم هک تسا یرگشدرگ تعنص زا یعون ،تمالس یرگشدرگ
 رادیاپ هعسوت تهج رد یماگ مزال یاه یژتارتسا هیارا و زیربت تمالس یرگشدرگ یاه لیسناتپ یبایزرا اب تسا یرورض
  هاگدشناد و  ردطبتم  ناکدشزپ و ناکسا نکاما و یصصخت یاهناتسرامیب هلمجزا بولطم یاه تخاسریز دوجو .تشادرب
 ی رگدشدرگ  هعدسوت . ددشاب  یدم  تمالدس یرگشدرگ رارقتسا یارب مزال هنیمز ییایفارغج زاتمم تیعقوم و یکشزپ مولع
  ئادقترا و  اده  تخادس ر دیز یزاسون ثعاب ،یراکیب یالاب خرن لضعم لحو لاغتشا داجیا و یروآزرا رب هوالع تمالس
  تروردض رد  دراودم مها ،قوف رد هدش هراشا دراوم هب هجوت اب .دش دهاوخ اه تخاس ریز رگیدو هاگدورف و لقنو لمح
 ه دیارا -0. نادمردو  تمالدس ی رگدشدرگ  ادب ط ابترا رد زیربت یاهیدنمناوت یبایزراو ییاسانش :تسا ریز رارق هب  وضوم
 :. ددشاب  یدمریز  راردق  هدب  تدسا رظندم قیقطت نیا رد هک یتالاوس .تمالس یرگشدرگ رارقتسا تهج دربهار و یژتارتسا
 هنوگچ تمالس یرگشدرگ یاه یژتارتسا :ب ؟دنمادک زیربت تمالس یرگشدرگ یاه تیدودطم و اه یدنمناوت - :فلا
    زا تادعالطا یروا عدمجو هددش هدافتسا یلیلطت – یفیصوت شور زا قیقطت نیا رد ؟دوش رجنم هعسوت هب ات دشاب دیاب
 ف دیط و(swot) یلیلطت سیرتام زا هلحرم نیلوا رد .تسا هدش ریذپ ناکما همان شسرپ نیودت و ینادیم هعلاطم قیرط
 ار  تمالدس  مدسیروت  تعندص رارقتسا تهج مزال یاهروتکافزیربت رهش ایا هک یجنس ناکما فده اب (جنپ ات می)ترکیل
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   هدب یدهد نزو اب و هدش یسررب تادیدهتو اه تصرفو ،فعضو توق طاقن زا یتسرهف .تسا هدش هدافتسا ،هنای و دراد
 ج     ندپ ادت مدی یادنبم ردب تمالس یرگشدرگ یاهروتکاف و اه صخاش هب یهد زایتما .تسا هدش مادقاراذگ ری ات لماوع
 . ددشاب  یدم ( دادیز یلیخ تیمها=1 و دایز تیمها=1 و رسوتم تیمها=9 و مک تیمها=0 و مک یلیخ تیمها=5)هدوب
       اهتدصرف و فعدضو تودق طادقن نیگنادیمزا هدافتدسا  ادب و swot شور زا  دردبهار و  یژتارتدسا هئارا یارب مود ماگرد
    یردم ردفن 29 زا یروآزرا  نیگنادیم  ندروا تدسدب ی اردب .   تدسا هددش ماددقا  یژتارتدسا فارگ میسرت هب اهدیدهتو
    هددش هدافتدسا نیگنادیم لومرف زاو هدش هدافتسا اه ناتسرامیب و اه لته رد هبحاصم و لاوس حرط اب تمالس یرگشدرگ
 .تسا

   یرظن درکیور
   ثدطب رد نارگدشدرگ ۀز دی گنا تخاندش نی اربادنب ، ددنزادرپ ی دم  رفدس و ری  دس هدب یصاخ فده اب مادک ره نارگشدرگ
 :مینک یم رورم ار اه نآ زا یخرب هصالخ روط هب شهوژپ نیا رد هک تسا مهم (مسیروت)یرگشدرگ

 :دنک یم نایب ریز حرش هب ،دوخ یدنب هقبط رد ار (مسیروت)یرگشدرگ  ون شش 5تیمسا نلاو

  داردفا ی  گددنز مبدس ۀ  دهادشم رودظنم هب نارگشدرگ ،(مسیروت)یرگشدرگ  ون نیا رد :یموق (مسیروت)یرگشدرگ •
 ،  نارادکمه و یدفجن)  داردفا لزادنم زا رادید لماش ییاه لطم نینچ رد لوادتم یاه تیلاعف .دننک یم رفس ،ماوقا و یموب
3395).   

   ماودقا تخاندش ،ی   مودق (مدسیروت)یرگشدرگ فدده .تساهنآ یبهذم مسارم رد تکرش و اه نشج رد روضح ،یموب 
 .تساهنآ یاه هبرجت رد تکرش و فلتخم

 ار  ردگی  د مدردم و لدلم ی ادهرنه ات دراد تسود رگشدرگ ،(مسیروت)یرگشدرگ نیا رد :یرنه (مسیروت)یرگشدرگ •
 ی ادشامت ،  نوزودم تادکرح و یقی دسوم ندی ندش و ندید ،ییانشآ ،یتسد یاهرنه تخانش .دوش انشآ اه نآ اب و هتخانش
 رگر ادک) تدسا (مسیروت)یرگشدرگ  ون نیا رد نارگشدرگ یاه تیلاعف ۀرمز رد ،یرنه یاه ملیف و اه همانشیامن و رتائت
   .(3395 ،ناراکمه و یزونز لصا

 و یخی  رادت راد آ و  اهادسیلک ، اهدجدسم ، اده هزوم زا دیدزاب هب نارگشدرگ زا هتسد نیا :یخیرات (مسیروت)یرگشدرگ •
 ،  ودن نیا رد .تسا نانوی و رصم ،ناریا دننام یناتساب یاهروشک تمظع و هوکش روآدای هک دنزادرپ یم یناتساب یاهانب
 .درک دنهاوخ لابقتسا دنک یم یزاسزاب ار هتشذگ نارود مهم عیاقو هک ییاه همانشیامن یارجا زا نارگشدرگ

 ی دطیطم و ی دعیبط ی اده  هدبذاج رب ارگ تعیبط رگشدرگ دیکات :ارگ تعیبط ای تعیبط رب ینتبم (مسیروت)یرگشدرگ •
  هدب دنم هقالع ارگ  تعیبط رگشدرگ .تسا یعیبط یاه هبذاج نیسطت و ابیز تعیبط شوغآ هب ندرب هانپ نآ فده .تسا
 . تدسا ی دعیبط ی اده هبذاج ریاس و اهارطص ،اهریوک ،اه ناتسهوک ،اه لگنج ،اهراشبآ نوچمه یتسه ناهج یاه یتفگش
 و ی دعیبط ی اده ری دطم رد ندز ودرا و یدرونهوک ،یرادربسکع ،یور هدایپ لماش ارگ  تعیبط نارگشدرگ یاه تیلاعف
 و هتشاد (مسیروت)یرگشدرگ  ون نیا ۀعسوت یارب یدایز تیلباق یرهش قطانم .تسا تعیبط یاه هولج زا ندرب تذل
  ادفیا ی    دمهم شدقن یرهدش عدماوج ۀ  عدسوت و ددشر رد دناوت یم ،یرهش تعیبط رب ینتبم (مسیروت)یرگشدرگ ۀعسوت

                                                           
1- Vallen Smith 
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 .(3395 ،یتین)دنک

      رد تکردش هدب فودطعم ار دودخ هدجوت ی دشزرو و ی دطی رفت رگدشدرگ :ی دشزرو و یطیرفت (مسیروت)یرگشدرگ •
 ری دطم م دی رد ی عادمتجا ی اده ت دیلاعف رگید و باتفآ مامح ،یندعم بآ یاه همشچ زا هدافتسا ،یشزرو یاه تیلاعف
 و ی زادب ی اده  نیدمز ،ی کدسا یاه تسیپ ،ایرد لحاوس لومعم روط هب نانآ هقالع دروم قطانم .دنک یم تحار و نیشنلد
  بادصعا دیدمت یارب ،دنک یم یرپس رفس رد هک ار ینامز ات تسا لیام یطیرفت رگشدرگ .تسا یناود بسا یاه نادیم
 .دنک هدافتسا حیرفت و یگتسخ عفر و

   مادجنا هدکلب ، تدسی ن تحارتدسا ای و حیرفت (مسیروت)یرگشدرگ  ون نیا فده :راک اب ربترم (مسیروت)یرگشدرگ •
 و  اده یی ادمهدرگ ،اه سنارفنک رد تکرش (مسیروت)یرگشدرگ نیا ۀصخشم .تسا رفس تدم رد راک و هفرح زا یشخب
 .(3395 ،ناراکمه و یسابع) تسا یصصخت و یتاقیقطت ،یملع یاهرانیمس

  نوگادنوگ یفیراعت ،دوش یم هدرب مان تمالس یرگشدرگ ای و تمالس مسیروت ناونع اب نآ زا یهاگ هک ینامرد مسیروت
  هدک ی تامددخ زا هدافتسا :دنک یم فیرعت نینچ ار تمالس یرگشدرگ ،صاخ روط هب 5یرگشدرگ یناهج نامزاس .دراد
 رجنم (یکشزپ تالخادم ای اوه و بآ ،یندعم یاه بآ زا هدافتسا اب) درف هیحور شیازفا و یتمالس شیازفا ای دوبهب هب
   زا تمالدس یرگدشدرگ . ددماجنا  لودط  هدب ( تعادس 10 زا  شیدب) دردف  تنوکدس  لدطم زا جراخ یناکم رد و دوش یم
 .  تدسا هدتفای  هعسوت ایند رگید طاقن و ییاپورا یاهروشک زا یرایسب هب سپس و هتشاد دوجو ناتساب مور و نانوی نامز
 . ددنتفر    یدم ینددعم یاده    بآ و هدناخدور تروادجم هدب نامرد و یحور تغارف روظنم هب یدایز دارفا ،ناتساب نامز زا
  زا ناگددننک  هدافتدسا .    تدسا هدودب هاردمه نادسنا یحور و یمسج یاوق دیدجت و شمارآ اب مایالا میدق زا مرگ یاه بآ
  و نایحودصن)دنشون    یدم ینددعم یاده همشچ بآ زا و دننک یم ینت بآ مرگ یاه بآ رد هک تساه نرق ،اه بآ هنوگ نیا
 .(3395 ،ینیئان یلسوت
  رذدگ اب نوگانوگ طاقن زا نیرئاز هک ینامز ،ددرگ یم رب میدق نانوی هب و لبق لاس نارازه هب یکشزپ مسیروت هچخیرات
  باردهم هک دوب نیا رب اهرواب .دندناسر یم «ایرودیپا» مان هب «مینورس» جیلخ رد یا هقطنم هب ار دوخ هنارتیدم یایرد زا
  یاده  یرادمیب ءافش لابند هب شیاین و نتفرگ هزور اب نارامیب .دراد رارق اجنآ رد ،سویپلقسا ،اه ینانوی شخبافش یادخ
  خیرادت . دودش      یدم هتخاندش نادهج رد یکدشزپ یرگدشدرگ هاگتساخ نیرت یمیدق ایرودیپا رضاح لاح رد .دندوب دوخ
    ادی میتدسالپ یاده  یدحارج ، بدلق لمع یارب مدرم هک نآ زا لبق یلیخ .ددرگ یمرب شیپ اه نرق هب تمالس یرگشدرگ
 ناوت یم .دنیامن تفایرد ار یکشزپ تامدخ نیرتهب ات دننک رفس ایند رسارس هب تعاس دنچ اهنت یط اه نادند یزاسابیز
   ادت ندهک یاه نامز زا ار تمالس یرگشدرگ خیرات همادا رد .دراد یکشزپ ملع رمع هزادنا هب یتمدق ینامرد رفس تفگ
   نادکم رده رد ،تسا هدوبن سرتسد رد یکشزپ نامرد هک نامز ره دهد یم ناشن ینامز رخ نیا .مینک یم لابند زورما هب
  مدسیروت  هدچخیرات .دندز یم رفس هب تسد ینامرد تامدخ تفایرد یارب هدید بیسآ و رامیب دارفا ،یخیرات هرود ره و
  یادیرد زا  رذدگ  ادب  نوگادنوگ  طادقن زا  نیردئاز  هدک  ینادمز ، ددردگ یم رب میدق نانوی هب و لبق لاس نارازه هب یکشزپ
 .(1395 ،ناراکمه و ینیعم)دندناسر یم «ایرودیپا» مان هب «مینورس» جیلخ رد یا هقطنم هب ار دوخ هنارتیدم

                                                           
1. WTO 
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 شیاین و نتفرگ هزور اب نارامیب .دراد رارق اجنآ رد ،سویپلقسا ،اه ینانوی شخبافش یادخ بارهم هک دوب نیا رب اهرواب
     نادهج رد یکدشزپ یرگدشدرگ هاگتدساخ نیرت یمیدق ایرودیپا رضاح لاح رد .دندوب دوخ یاه یرامیب ءافش لابند هب
 ،     بدلق لدمع یاردب مدردم هدک   نآ زا لدبق یدلیخ .ددرگ یمرب شیپ اه نرق هب تمالس یرگشدرگ خیرات .دوش یم هتخانش
   یکدشزپ تامددخ نیرتهب ات دننک رفس ایند رسارس هب تعاس دنچ اهنت یط اه نادند یزاسابیز ای میتسالپ یاه یحارج
 .(1395 ،ناراکمه و رف یدنز)دراد یکشزپ ملع رمع هزادنا هب یتمدق ینامرد رفس تفگ ناوت یم .دنیامن تفایرد ار

   رده ددهد   یدم نادشن ینامز رخ نیا .مینک یم لابند زورما هب ات نهک یاه نامز زا ار تمالس یرگشدرگ خیرات همادا رد
   یاردب هددید    بیدسآ و رادمیب داردفا ،  یخیرادت هرود رده و ناکم ره رد ،تسا هدوبن سرتسد رد یکشزپ نامرد هک نامز
  ردب  میددق  نادنوی  هدب و  لدبق لاس نارازه هب یکشزپ مسیروت هچخیرات .دندز یم رفس هب تسد ینامرد تامدخ تفایرد
  مادن هب «مینورس» جیلخ رد یا هقطنم هب ار دوخ هنارتیدم یایرد زا رذگ اب نوگانوگ طاقن زا نیرئاز هک ینامز ،ددرگ یم
  نارادمیب .دراد رارق اجنآ رد ،سویپلقسا ،اه ینانوی شخبافش یادخ بارهم هک دوب نیا رب اهرواب .دندناسر یم «ایرودیپا»
   هاگتدساخ نیردت     یمیددق ایروددیپا ردضاح لادح رد .   ددندوب دودخ یاده یرامیب ءافش لابند هب شیاین و نتفرگ هزور اب
 هک نآ زا لبق یلیخ .ددرگ یمرب شیپ اه نرق هب تمالس یرگشدرگ خیرات .دوش یم هتخانش ناهج رد یکشزپ یرگشدرگ
     ادت ددننک رفدس ادیند رسارس هب تعاس دنچ اهنت یط اه نادند یزاسابیز ای میتسالپ یاه یحارج ،بلق لمع یارب مدرم
 همادا رد .دراد یکشزپ ملع رمع هزادنا هب یتمدق ینامرد رفس تفگ ناوت یم .دنیامن تفایرد ار یکشزپ تامدخ نیرتهب
     هدک نادمز رده ددهد یم ناشن ینامز رخ نیا .مینک یم لابند زورما هب ات نهک یاه نامز زا ار تمالس یرگشدرگ خیرات
    تدفایرد یاردب هددید    بیدسآ و رادمیب داردفا ،  یخیرادت هرود رده و ناکم ره رد ،تسا هدوبن سرتسد رد یکشزپ نامرد
 ، ددردگ  یدم  ردب میدق نانوی هب و لبق لاس نارازه هب یکشزپ مسیروت هچخیرات .دندز یم رفس هب تسد ینامرد تامدخ
 « ایروددیپا» مان هب «مینورس» جیلخ رد یا هقطنم هب ار دوخ هنارتیدم یایرد زا رذگ اب نوگانوگ طاقن زا نیرئاز هک ینامز
   هزور ادب نارادمیب . دراد راردق اجنآ رد ،سویپلقسا ،اه ینانوی شخبافش یادخ بارهم هک دوب نیا رب اهرواب .دندناسر یم
   یرگدشدرگ هاگتدسا خ نیردت    یمیددق ایروددیپا ردضاح لاح رد .دندوب دوخ یاه یرامیب ءافش لابند هب شیاین و نتفرگ
  یاردب مدرم هک نآ زا لبق یلیخ .ددرگ یمرب شیپ اه نرق هب تمالس یرگشدرگ خیرات .دوش یم هتخانش ناهج رد یکشزپ
        نیردتهب ادت ددننک رفدس ادیند ردسارس هدب تعاس دنچ اهنت یط اه نادند یزاسابیز ای میتسالپ یاه یحارج ،بلق لمع
  خیرادت همادا رد .دراد یکشزپ ملع رمع هزادنا هب یتمدق ینامرد رفس تفگ ناوت یم .دنیامن تفایرد ار یکشزپ تامدخ
     نادمرد هدک نادمز رده دهد یم ناشن ینامز رخ نیا .مینک یم لابند زورما هب ات نهک یاه نامز زا ار تمالس یرگشدرگ
  تامددخ    تدفایرد یاردب هددید   بیدسآ و رادمیب دارفا ،یخیرات هرود ره و ناکم ره رد ،تسا هدوبن سرتسد رد یکشزپ
 .دندز یم رفس هب تسد ینامرد
      ی ودلونکت مودهفم ادب هدتینردم یرگدشدرگ . تدسا هتشاذگ رس تشپ ار یدایز تالوطت لاح هب ات زاغآ زا یرگشدرگ
           ودس مدی زا تدسا هدودمن لدمع ددعب ود رد یرگدشدرگ رد ی ودلونکت و هدتینردم تالودطت ریس .تسا هدوب هارمه
     بذدج یاردب ار یرگدشدرگ ددصاقم وس رگید زا و هدش ببس ار اهرفس  ونت و یریگ تهج و نارگشدرگ یاه هزیگنا
   شندک یرگدشدرگ .  تدسا دودخ صاخ یاه یگژیو یاراد یرگشدرگ لاح ره رد .تسا هتشاداو تباقر هب یرگشدرگ
   و نرددم تالودطت موهفم رد یرگشدرگ هب شزادرپ .دراد یدرگناهج موهفم اب زیامت هک تسا هتینردم دنور زا لصاح
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     شهوژدپ رد هدافتدسا درودم هاگددید .  تدسناد یرگدشدرگ هعسوت و یزیر همانرب یارب ییاهراکهار دناوت یم ی ولونکت
  و ییادهر) دردیگ یم رارق یسررب دروم یرگشدرگ نوماریپ رد یراتخاس هاگدید یرگشدرگ یارب و ؛دراد یدایز تیمها
 .(1395 ،ناراکمه
  بدیکرت» ، تخادس 0   سورتدشا یودل ردظن هب .تسا هدش هتفرگ ،ندرک انب و تخاس یانعم هب structre لعف زا 5تخاس
      یدکی دراد یدساسا تلدصخ هدس تخادس یو هاگدید زا .«تسا نیعم فده اب هعومجم می یازجا یگتسبمه صاخ
   هدب ددنناوت   یدم یتخادس ره یرگید ؛دوش یم رگید یازجا ینوگرگد بجوم نآ ءزج ره ینوگرگد هک یمتسیس دننامه
  و یردادق) دراد یدنیب      شیدپ تیدصاخ تخادس هدکنیا مودس و دنک یلجت دوخ  ون زا یرگید ناوارف یاه هنومن تروص
 .(1395 ،یبارعا
   تلدصخ نیردت  یدساسا و نیرت یلک هاگدید نیا زا .تسا دقتعم ماظن می ناونع هب یعامتجا ناهج یگناگی هب 9زنوسراپ
  هوردگ ،   زدکرمت فردط هدب ًااتاذ ،ماظن رد یچراپکی داجیا هب شیارگ .تسا نآ یاهریغتم و ءازجا هتسویپ هطبار ماظن می
 اه تخاس درکلمع ینیب شیپ و دروآ یم دوجو هب یعامتجا صاخ جیاتن یعامتجا تخاس ره سپ دور یم شیپ یرالاس
    اهراتخادس یدسایس و یدادصتقا ،    یعادمتجا ریاردش لدخاد رد ادهنت ،اه هورگ و دارفا اریز دشاب یم ریذپ ناکما هدنیآ رد
 .(3395 ،ناراکمه و یفجن) دنزادرپب تیلاعف هب دنناوت یم
   ددنویپ هدئارا ،   یعادمتجا هدیرظن ییورادیور یلصا هلئسم و دننیرفآ یم ار دوخ یعامتجا ناهج مدرم تسا دقتعم 1زندیگ
      هدناگود ردب نددش هردیچ یاردب تسا یششوک وا یدنبراتخاس هیرظن .تسا یعامتجا راتخاس و نارگشنک نایم یبسانم
    هدب ادی و ددهد    یدم تدیولوا نارگدشنک هب ای هک یراگنا هناگود .تسا هدوب رگید یاه هیرظن ریگنماد هتسویپ هک یراگنا
 وا . ددیآ    یدم تدسد هدب یعامتجا یلمع یاه هویش رب زکرمت رب راتخاس - رگشنک هلئسم لح یارب اذل .یعامتجا راتخاس
 1 نودترم .(020 :1195 ، وتدسیویک) ددناد   یدم یدقطنم ،یملع هعلاطم ره رد ،یناسنا تیلماع و راتخاس یگناگود تخانش
  تادب  و اقب رد ءزج ره لاح نیع رد و دراد تلاخد ماظن لک ماود و ءاقب رد یعامتجا تخاس زا ءزج ره تسا دقتعم
  دادقتعا یعامتجا تخاس رد رگید رصنع یاج هب رصنع می ینیشناج لصا هب وا .تسا ر وم ماظن رگید یازجا ای ءزج
 دننام ینهذ میهافم یریگراکب زا و هداد رارق هجوت دروم ار روما ینیع و یبرجت یاه هبنج شتاعلاطم رد و ؛تسا هتشاد
 .(3395 ،ناراکمه و یزونز لصا رگراک)دیزرو یم بانتجا هزیگنا
  یاردگ هفیظو ،یباختنا یارگ هفیظو شخب هس رد ار نآ و هتخاس لداعم هفیظو موهفم اب ار درکراک موهفم نملگوف نیودا
  هدک یدرکلمع رد دیاب ار نویسکنوف ای درکراک یترابع هب .تسا هدرک میسقت یا هفیظو - یتخاس ییارگ هفیظو و یبرجت
     و رگیددکی ادب ردصانع یگتدسبمه .      تدسناد ددیامن هدتفای مادظن یراد آ یاراد ار متدسیس و دراد متسیس رد هدیدپ می
  تدسا ماظن تخاس یقاب رد رصانع زا می ره تکراشم و ءازجا ندوب دیفم و لک یاقب مزلتسم ،ءازجا اب لک یگتسبمه
   فیرادعت هدب هجوتاب .دنراذگ یم ری ات رگیدکی رب و دنتسه ربترم مه هب یکیناکم هاگتسد ای نیشام می دننام ییوگ هک
   مدیناگرا طادبترا می دنشخب یم لکش ار هیحان ییاضف ماظن هک ییاضف نامزاس هدنهد لیکشت رصانع درکراک موهفم زا

                                                           
1. structure 
2 Levi-strouss 
3 Parsons 
4 Giddens 
5 Merton 



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 991

     ردصنع رده یدفیک و یدمک تایصوصخ زین و رگید رصنع اب رصنع ره یطابترا تایصوصخ و دننک یم ادیپ رگیدکی اب
 تیلک تخاس لیکشت رصانع ریاس اب طابترا رد رصنع می رد اه یگژیو نیا یریگرارق یگنوگچ .دبای یم تیمها رایسب
  هدک د راد تدیمها هزادنا نامه هب زین متسیس تیلک اب ار رصانع نیا زا می ره تیعقوم دنهد یم ار نآ درکراک و متسیس
 .(3395 ،یتین)یعازتنا روط هب رگید رصنع اب رصنع ره طابترا
      زا مدی رده تکرادشم و ءازدجا ندودب دیفم و لک یاقب مزلتسم ءازجا اب لک یگتسبمه و رگیدکی اب رصانع یگتسبمه
    رگیددکی ردب و دنتدسه ربترم مه هب یکیناکم هاگتسد ای نیشام می دننام ییوگ هک تسا ماظن تخاس یاقب رد رصانع
   هدعومجم نآ هدک تفگ ناوت یم ،دنراذگب ری ات رگیدکی رب یدرکراک دحاو نیدنچ هاگ ره هداس نایب هب .دنراذگ یم ری ات
  تخاندش و کرد یارب .دراد ییاه یگژیو و تاصتخم دوخ متسیس نیا .تسا هدرک ادیپ ار ماظن ای متسیس می تروص
       هدنوگچ یعادمتجا تخادس تاری ادت میناددب و میدسانشب ار نآ تاری ات هنماد و را آ و فادها دیاب یتخاس یاهدرکراک
  ًاالودمعم ، تدسا ماظن یلمع دئاوف زا نیا و دراد یعازتنا هبنج ًااساسا ماظن موهفم هک میوش روآدای دیاب .دنوش یم رادومن
 ار  ردسوتم و مچوک سایقم رد یعامتجا یاه ماظن نکیل .دننک یم یقلت یعامتجا ماظن می ار هعماج لک نایارگدرکراک
    یادهزرم تدسا مزال هدجیتن رد ،درک یقلت ماظن هدرخ می ناوت یم ،دننک یم لمع دحاو می تروص هب شیب و مک مه
 .(3395 ،ناراکمه و یسابع)ددرگ نشور تخاس اب نآ هطبار و ماظن
 لد   دم هدب نآ حیدضوت رد هک تسا یعامتجا ماظن موهفم نیمه ییارگدرکراک رد میهافم نیرت یساسا زا یکی لاح ره هب
    ماددنا هدک نادنچمه . ددنلئاق هدنز تادوجوم مادنا اب یعامتجا مادنا نایم تهابش هب زین نایارگدرکراک ،میوش یم میدزن
    مادظن مدی هددنهد لیکشت یاه هدیدپ بیترت نامه هب ،تسا ر ؤم ماظن می ناونع هب لک یگتسبمه رد هدنز تادوجوم
  ردباور رد مه یگتسبمه نیا .دنراد ری ات ماظن لک یاقب و یگتسبمه رد دنوش یم بوسطم نآ یازجا هک زین یعامتجا
  دودش    یدم لدک و ازدجا نایم ایوپ لداعت و یراگزاس یعون ثعاب و دوش یم رهاظ یمتسیس هعومجم رد مه و یدرکراک
 .(3395 ،ینیئان یلسوت و نایحوصن)
  زا ار درکرادک یو . تدسا ف وردعم یسانش مدرم رد یدرکراک بتکم یوگنخس و یلصا راذگناینب ناونع هب یکسفونیلام
   زا یرایدسب هدیاپ گنهرف موهفم رب دیکات و ؛دناد یم مسیلانویسکنوف یلصا فده ،لمع می هلیسو هب زاین می ندروآرب
  هدصالخ روط هب ریز تروص هب ناوت یم ار نایارگدرکراک یلیلطت ثاریم .(91-11 :0195 ،شخباون) .دشاب یم تایضرف
   یدقلت ییاده    تروردض و ادهزاین یاراد اده  مادظن نیا دراوم ر کا رد و دوش یم هتفرگ رظن رد ماظن می هعماج :درک نایب
 یاه ماظن ،لماکت هب تیانع دوجو اب ییارگدرکراک نارکفتم .دننک نیمضت ار اقب ات دنوش هدروآرب تسیاب یم هک دنوش یم
  ییاتدسیا مه و لداعت هب ،ور نیا زا و دندرک یم یقلت هنوگرامیب و «راجنهب» تالاح یاراد ار اه ترورض و اهزاین یاراد
  لدیلطت رد ، ددش   یدم یدقلت ربترم یازجا زا بکرم ،دوش یم هتفرگ رظن رد ماظن می یتقو هعماج .دندرک یم هراشا ماظن
      ادی یرادجنهب بدیترت نیددب و هدروآردب ار یمتسیس یاه لک یاه ترورض ازجا نیا هنوگچ هک نیا ،ربترم یازجا نیا
     لدک مدی ظدفح ادب طابترا رد ًااصخشم نوچ ربترم یازجا .دریگ یم رارق هجوت نوناک رد ،دننک یم ظفح ار ماظن لداعت
  اده  یدسانش  تدیاغ مولعم یاهرارکت رد و ددرگ یم مهبم بلغا یلع لیلطت ور نیا زا ،دنوش یم هتفرگ رظن رد یمتسیس
 .دطلغ یم ورف یقطنمریغ
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 هعلاطم دروم هقطنم
 یتوکلم) تدسا   هدتفرگ  راردق زیربت هگلج قرش  بونج و قرشم هیلا  یهتنم رد و یقرش ناجیابرذآ ناتسا برغ رد زیربت
 .(1395 ،ناراکمه و این

 
 /https://www.scirp.org :عبنم   زیربت رهش تیعقوم :1 هشقن

 زا ، یغادباباب و  ینزودگ  یاده  هودک هب قرش  لامش تمس زا ،یلع نب نوع و نیچ  هکپ یاه هوک هب لامش تمس زا رهش نیا 
 ، لامدش  تمدس زا  زدیربت . تدسا ئهدش دودطم دنهس هوک  هتشر یاه هنماد هب بونج تمس زا و نایاپ هندرگ هب قرش تمس
 ( یادچ  یدجآ)دور   هدخلت  یادهراز  هرودش و  زدیربت  تدشد راومه یاه نیمز هب برغ تمس زا و ناتسهوک هب قرش و بونج
 .(1395 ،ناراکمه و هناشوک)تسا  هدمآرد یهوک نیب هگلج می ای گرزب ًااتبسن هلاچ می لکش هب و هدش دودطم

 
 /https://azsharghi.mporg.irیقرش ناجیابرذآ ناتسا یسایس تامیسقت :2 هشقن
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  بیدش و  هدودب  ردیغتم  هدینارفعز  هدلطم رد  ردتم 5115  ادت دنرم یهار هس رد رتم 1195 زا ایرد حطس زا رهش نیا  افترا 
  لدیبدرا  ادت  رهدش نیا نیب یا هداج تفاسم .تسا برغم تمس هب سپس و رهش زکرم تمس هب زیربت یاه نیمز یمومع
  لادس زا  زدیربت  تحادسم . تدسا  رتمودلیک 331 نارهت ات و رتمولیک 315 هیمورا ات ،رتمولیک 210 ناجنز ات ،رتمولیک 350
  لادس رد  عدبرم  رتمودلیک 1  دوددح زا  رهدش  ندیا تحاسم هک یروط هب ،تسا  هدش ربارب 20 ًاابیرقت ،1195 لاس ات 2105
15 هب یدیشروخ 2105 11 ،یدیشروخ 1995 لاس رد عبرم رتمولیک ٫1  و  یدیدشروخ 1195  لادس رد عبرم رتمولیک ٫1
190  هدب 1195  لادس رد  زدیربت تحاسم .تسا  هدیسر یدیشروخ 1195 لاس رد عبرم رتمولیک 215 ًااتیاهن ٫   رتمودلیک 11
10 هک هتفای شیازفا عبرم ٫   هدودسرف  یاده  تدفاب  ءزدج –رهش لک تحاسم زا دصرد 55 لداعم –نآ زا عبرم رتمولیک 00
 .(1395 ،رذآو یردیح)تسا  هدوب

 

 
 https://www.researchgate.net :عبنم   زیربت رهش تیعقوم :3 هشقن

 هتفریذپری أت ،یناتسمز یامرس .تسا درس یاه ناتسمز و مشخ و مرگ یاه ناتسبات اب مشخ یپتسا زیربت یاوه و بآ
  هدچرگا . تدسا  مردگ و  مدشخ  اده ناتسبات رد رهش نیا یاوه و بآ .تسا هقطنم یناتسهوک یفارگوپوت و الاب  افترا زا
  زدیربت  یادمد  نیگنادیم .ددرگ یم لیدعت رهش نوماریپ رد یدایز یاه غاب دوجو و دنهس هوک هب یکیدزن لیلد هب ترارح
10 (لاس هام نیرت مرگ) هامریت رد  رد ، داردگ  یتنادس  هدجرد -0٫1 ( لادس  هادم نیرتدرس) هام ید رد ،دارگ یتناس هجرد ٫1
25 هام نیدرورف 15 هامرهم رد و دارگ یتناس هجرد ٫1 55 امد هنالاس نیگنایم و دارگ یتناس هجرد ٫5   داردگ یتناس هجرد ٫3
299  دوددح رد و کدنا رایسب ناریا یاهرهش رت شیب دننام زیربت هنایلاس یگدنراب نیگنایم .تسا   لادس رد  ردتم  یدلیم ٫5
  و یریدصب)دهد  یدم خر  شرادب  ترددن  هدب و  هدودب  زیچادن رایسب یگدنراب نازیم ،ناتسبات لصف لوط رد ًاالومعم .تسا
  نادمرد مسیروت تیروطم دناوت یم ،یهلا و یعیبط بهاوم و تاناکما ندوب اراد اب ،ناجیابرذآ ناتسا .(1395 ،ناراکمه
   هدک تدسا یا هنوگ هب مرگ بآ یاه همشچ شنکارپ و تیفیک ،رامش زین ناریا رد ،دریگب هدهع هب ناریا رد ار تمالس و
    یدفرعم رودشک یرگدشدرگ عبانم نیرت مهم زا یکی ناونع هب ار یعیبط یاه بآ زا هدافتسا اب ینامرد تعیبط دناوت یم
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 ناتسا اب ی راوجمه اب یقرش ناجیابرذآ اما ،دراد رارق زربلا یاه هنماد رد ناریا مرگ بآ یاه همشچ رتشیب دنچره ،دوش
 .د ودش  یمالدسا و  یدناریا یتنس بط و یکشزپ ،نامرد و تمالس مسیروت یدنمناوت ییافوکش بطق دناوت یم ،لیبدرا
 رهش نالک .دراد رارق روشک برغ لامش رد رفن 3191015 دودح رد یتیعمج اب یقرش ناجیابرذا زکرم ،زیربت رهش نالک
   و تمالدس یرگدشدرگ هلمج زا یرگشدرگ  اونا یارب بولطم یاه تخاسریزو یتسیروت یاه هبذاج هب هجوت اب زیربت
   و لاغتدشا لدضعم لح و یلوصطم مت داصتقا زا تفر نورب رد دناوت یم یدودح ات هدوب دعاسم مسیروتوکا و نامرد
   .(1395 ،ناراکمه و رف یالوش ییارضخ)دوش عقاو ر ؤم داصتقا هب یشخب  ونت

 هیمورا هچایرد اب ترواجم ،مرگ بآ ددعتم یاه همشچ ،ینامرد یصصخت تاناکما ندوب اراد اب یقرش ناجیابرذآ ناتسا
  یدکی ناونع هب دناوت یم قارع و هیکرت یاهروشک هب یکیدزن و ناتسنمرا ،ناوجخن راتخم دوخ یروهمج یاهروشک و
  یدب  هنافدسأتم  یدلو . تدسا  هدتفرگ  ترودص یتامادقا زین اتسار نیا رد هک دوش بوسطم ینامرد مسیروت یاه بطق زا
  هدب  یقردش ناجیابرذآ ناتسا رد هک تسا هدش ببس ،دنکب نامروشک دیاع دناوت یم تعنص نیا هک یروآزرا هب یهجوت
  هدافتدسا  ددصق هک راوجمه یاهروشک نارامیب و نارفاسم زا هدافتسا ءوس اب هک اه لالد یخرب تیلاعف دهاش زیربت هژیو
 هد رد  دادبآ  ناتدسب  ینددعم ی اده  همدشچ .(1395 ،ناراکمه و یریصب)میشاب ،دنراد ار رهشنالک نیا ینامرد تاناکما زا
  دودخ  هدک هرد لخاد رد دابآ ناتسب مرگبآ یلصا رهظم .دنا هدش عقاو زیربت یقرش بونج یرتمولیک 21 رد یدنک مسا
  هایدس  بودسر  همدشچ  فاردطا رد .دشاب یم مرگ و رادزاگ ،هتافلوس ورلک  ون زا نآ بآ .دراد رارق تسا یلسگ  ون زا
  بودسطم  زدیربت لسگ زا یشخب هک دراد طابترا یاه لسگ اب همشچ تیلاعف هک دسر یم رظن هب و دوش یم هدید گنر
   .(1395 ،رذآ و یردیح)تسا دنهس یناشفشتآ تیلاعف هتسباو هب لاح نیع رد و دنوش یم
 اههتفای
  هدب و  یدنوردو ینوربب زیلانا هخاش ود هب ارجا یارب هک swot لیلطت لدم و بوچراهچ 0 لکش رد :swot لیلطت لدم
 .تسا هدش هدروا ریز ریز حرش

 
 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  SWOT لیلحت لدم :2 لکش

 ی اده هداد- ب قیقطت یرظن ینابم نیودت تهج یا هناخباتک تاعلاطم :یدانسا تاعالطا- فلا :اه هدادو تاعالطا  اونا
 .تمالس نارگشدرگ و هبخن ناسانشراک اب همانشسرپ و هبحاصم قیرط زا یراما
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  هماندشسرپ  قدیرط زا :ج .  یناددیم شور قدیرط زا :ب .  یداندسا شور قدیرط زا : فدلا : تادعالطا یروآ عمج شور 
  ردفن 20   لدک داددعت هب و هبخن ناسانشراک تایرظن زا شهوژپ نیا رد .یفلد شور هب ناگربخو ناسانشراک هب هعجارمو
  ترودص هب تمالس رگشدرگ رفن یس زا یروآزرا ثطب رد .تسا هدش هدافتسا یبایزرا رد میمداکا سانشراک و هربخ
 .تسا هدش هدافتسا نیگنایم

 ندش لیدبت تهج ،ار مزال یاه یدنمناوتزیربت رهش نالک هک تسا نیا رگنایب یملع یاه هتفای :فلا :شهوژپ یاه هتفای
  یعفاددت یژتارتسا هک تسا نا رگنایب قیقطت یاه هتفای :ب .دشاب یم اراد رادیاپ هعسوت و هقطنم یرگشدرگ بطق می هب
    یرگدشدرگرد یدیاز لاغتدشا و یروآزرا - ج . ددشاب  یدم   زدیربت تمالدس یرگشدرگ رارقتسا تهج رد دربهار نیرتهب
   رد یراگددنام و یدحارج لمع زا معا یناتسرامیب یاه هنیزه نوچ .تسا رگید یاه یرگشدرگزا شیب بتارمب تمالس
 2210 تمالس یرگشدرگ رد یروآزرا نیگنایم .درادن دوجو رگید یاه یرگشدرگ رد هک دنتسه ییاه هنیزه ناتسرامیب
 .تسا رالد

    یادهروتکافو لدماوع تاددیدهتو   اهتدصرفو فعدضو توق طاقن ،شهوژپ لوا شخب رد :لیلحتو هیزجت یاه شور .
    ییادهن هدبترو بیردض  دودب هدما تسدب ترکیل فیط ردو لسکا ریطم ردو همانشسرپ قیرط زا هک یرگشدرگ دعاسم
 ، یژتارتدسا  هدیارا تهج و هتفرگ رارق لیلطتو یبایزرا دروم هطوبرم رادومن رد و هدما تسدب اهنا نیگنایم و هدش هداد
 .تسا هتفرگ رارق لیلطت درومو مسر هطوبرم رادرب
  نادمرد و  تمالدس ،یدوبهب مسیروت ،تهاقن مسیروت ،یکشزپ مسیروت ،یریگشیپ مسیروت :تمالس مسیروت یاه پیت
 (0395 ،هداز میهاربا) ،یمومع یحارج ،ینامرد ی رنا ،ینزوس بط ،مینلک ،یحور و یمومع ،نامرد لیمکت ،یکشزپ
 .تسا هدش هدروا رادومن تروص هب تمالس مسیروت یسیلگنا هلاقم رد هک
 یبا دیزرا : فدلا . ددشاب  یدم ر دیز  راردق هب رضاح شهوژپ یارب مزال یاه یاه صخاش :عوضوم یاه هفل وم و اه صخاش
  هددش یسررب ترکیل فیطو swot شور اب هک تمالس یرگشدرگ یاه دیدهتو اهتصرفو فعضو توق طاقن یاه هفلوم
  یرگدشدرگ  یژتارتدسا می دسرت  تدهج  قودف یاه صخاش نیگنایم زا هدافتسا اب یژتارتسا نییعت یاه صخاش :ب .تسا
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم (یرگنزاب - یعفادت – یمجاهت) تمالس
 :نامردو تمالس یرگشدرگ لیاسم لیلحت هیزجت  
    تودق طادقن ندردک ااطل اب نامردو تمالس یرگشدرگ یدربهار یاه تسایسو اهراکهار SWOT شور زا هدافتسا اب
    تدصرف هدب تاددیدهت لیدبتو فعض طاقن نتساکو توق طاقن تیوقتو دوبهب یاه هارو اه دیدهتو اه تصرفو فعضو
 .درک مادقا نامردو تمالس یرگشدرگ هقطنم می هب زیربت رهش لیدبت هنیمز ناوت یم
  زدیربت نامردو تمالس یرگشدرگ هقطنم هعسوت تسایس یاهراکو زاس یزیر همانربروظنم هب :SWOT لدم بوچراهچ
 :دعب ود رد هک تسا تایرورض زا (اه دیدهتو اه تصرفو فعضو توق طاقن) هناگراهچ لماوع تخانش
 .دریذپ یم تروص (فعضو توق طاقن) یلخاد لماوع یسررب -0 .(اه دیدهتو اه تصرف) یجراخ لناوع یسررب-5
 هلحرم نیا رد نآ یراذگ شزراو هقطنم نامردو تمالس یرگشدرگ رب ر ؤم ی اه دیدهتو اه تصرف :یجراخ لماوع :فلا
 (جنپ ات می یانبمرب یدنب هجرد) .تسا هدیدرگ جرد (0 و 5)لودج بلاقرد لماوع نیا و دریگیم رارق هقادم دروم
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 اه تصرف رد یجراخ لماوع لیلحت هیزجت :1 لودج
 اه تصرف نزو یدنب هجرد زایتما

 ییاز لاغتشاو یروآزرا 52/2 9 33/3

 یکشزپ تامدخو تاسیسات هعسوت 92/2 0 03/3

 راوجمه یاهروشکرد یکشزپ تامدخ ندوب نییاپ 12/2 1 22/3

 هقطنم تمالس یرکشدرگ بطق بسک تیلباق 92/2 1 21/3

 ناتسا یاه تخاسریز رد یراذگ هیامرس 12/2 1 33/3

 راوجمه یاهروشک یارب یکشزپ تامدخ یسرتسد 92/2 1 21/3

 راوجمه یاهروشکرد یصصخت یاه ناتسرامیب دوبن 12/2 1 01/3

 هیاسمه یاهروشکرد مسیروت وکا یاه هبذاج دوبن 12/2 1 32/3

 یا هداج– یلیر– ییاوه طوطخ هعسوت 92/2 9 03/3

 مرگ لوصف رد  وبطم یاوهو با 12/2 1 32/3

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه دیدهت رد یجراخ لماوع لیلحتو هیزجت :2 لودج
 اهدیدهت نزو یدنب هجرد زایتما

 هام 1 تدم هب نادنبخی لوصف دوجو 25/2 1 ./21

 هاگدورف یاه زاورپ ررکم وغل 12/2 9 15/2

 یصوصخ شخب یراذگ هیامرس مدع 12/2 9 15/2

 اهروشک یارب یناسر  الطاو تاغیلبت مدع 25/2 1 21/2

 رامیب رگشدرگ دورو زا یشان یگنهرف تادیدهت 02/2 9 12/2

 نامردو تمالس نارگشدرگ یلصف لداعتمان شنکارپ 12/2 1 20/2

 راوجمهروشک اب یکشزپ یا هقطنم تباقر 32/2 1 19/2

 ریگاو یاه یرامیب  ویشو یطیطم تسیز تادیدهت 12/2 9 15/2

 بولطمان رصانع دوروزا یشان یتینما تارطاخم 02/2 9 12/2

 یزرمو یا هداج هعسوت مدع 12/2 1 20/2

 عمج 22/5 12/1 12/1

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   هدب ردیز ی اده تیولا اب یجراخ لماوع ناونع تطت زیربت نامردو یرگشدرگ هقطنم ی اه دیدهتو اه تصرف مها 0 و 5 لودجرد
 .دشابیم ریز رارق
   رد هدنیهب یکدشزپ تامدخ ندوب نییاپ - ب 19/2 زایتما اب ینامردو یتخاس ریز تاسیسات رد یراذگ هیامرس - فلا :اه تصرف
      یدنزو زادیتما ادب راودجمه یاهرودشکرد اه هبذاجو میتسیسوکا دوبن-ج 2 /10 ینزو زایتم ا اب زیربت هب تبسنراوجمه یاهروشک
10/2 
     الدطاو تادغیلبت مددع- -0 21/2   یدنزو زادیتما اب لاس هام 1 رد نادنبخی لوصف دوجو-فلا :قوف رد (0-1) لودج :اه دیدهت
 .تسا دراوم مها زا 10/2 زایتما اب یا هقطنم تباقر-9 و 21/2 ینزو زایتما اب رامیب رگشدرگ ب ذج یارب یناسر
 .دشاب یم ریز رارق هب (1 و 9) لودج رد فعضو توق طاقن ناونع تطت یلخاد لماوع :(فعضو توق طاقن) یلخاد لماوع :ب

 یلخاد لماوع لیلحتو هیزجت هصالخ :3 لودج
 توق طاقن نزو یدنب هجرد ینزو زایتما

 یکشزپ مولع هاگشناد دوجو 12/2 1 20/2

 ینامرد زکارمو یصصخت یاه ناتسرامیب  ونت 55/2 1 11/2

 زاتمم ییایفارغج تیعقوم 12/2 9 05/2

 مسیروتوکا یاه هبذاج 12/2 1 10/2

 هاگدورف دوجو 12/2 9 05/2

 یتماقا زکارمو اه لته دوجو 12/2 0 12/2

 یراذگ هیامرس بذج ناکما 02/2 5 02/2

 لاس مرگ لوصفرد  وبطم یاوهو با 12/2 9 15/2

 تمالس نارگشدرگ تهج یکشزپ نییاپ یاه هفرعت 92/2 0 12/2

 نامرد لیمکت تهج ینامرد با یسرتسد 02/2 0 12/2

95 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 13 
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 یلخاد لماوع لیلحت هیزجت :4 لودج
 فعض طاقن نزو یدنب هجرد ینزو زایتما

 نامردو تمالس یرگشدرگ یتیریدم فعض 12/2 1 20/2

 تمالس یرگشدرگرد یشخب نیب یگنهامه مدع 12/2 1 10/2

 یناسر  الطاو تاغیلبت فعض 12/2 1 20/2

 هاگدورف یاه زاورپ ررکم وغل 12/2 1 10/2

 جورخات دورو زا نامرد لحارم یزیر همانرب مدع 12/2 9 05/2

 یتماقا زکارم تهج نویساورزر مدع 92/2 0 12/2

 نارامیب ییامنهار تهج هدید شزوما دارفا دوجو مدع 92/2 0 12/2

 یزرم بولطمان یاه هداج 12/2 1 15/2

 نامردو تمالس یرگشدرگ رد یراذگ هیامرس مدع 12/2 9 05/2

 یمدرم تکراشم مدع 92/2 0 12/2

 رگشدرگ نارامیب همه یارب بسانم یاه ناکم دوبن 12/2 9 15/2

 رامیب لاقتنا تهج زرمرد سنالوبما رارقتسا مدع 12/2 1 20/2

 عمج 22/5  21/9
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 :(فعضو توق طاقن) یلخاد لماوع
 .دهد یم ناشن تیولوا ناونع هب ار فعضو توق طاقن مها قوف رد (1 و 9) لوادج لیلطتو هیزجت
 10/2  یدنزو زایتما اب مسیروتوکا یاه هبذاج -ب 11/2 ینزوزایتما اب یصصخت ناتسرامیب  ونت -فلا :(9-1) لودج :توق طاقن
 20/2 ینزو زایتما اب یکشزپ مولع هاگشناد دوجو-ج
   رردکم ودغل - ب 10/2  زادیتما   ادب نادمردو تمالس یرگشدرگ رد یشخب نیب یگنهامه مدع - فلا فعض طاقن :(1-1)لودج
 20/2 زایتما اب یرگشدرگ یتیریدم فعض - ج 10/2 زایتما اب هاگدورف یاه زاورپ

 کیژتارتسا لماوع لیلحتو هیزجت :3 لودج
11/2 1 55/2 S1=ینامرد زکارمو یصصخت یاه ناتسرامیب  ونت 

10/2 1 12/2 S2=مسیروت وکا یاه هبذاج 

20/2 1 12/2 S3=یکشزپ مولع هاگشناد دوجو 

10/2 1 12/2 W1=تمالس یرگشدرگرد یشخب نیب یگنهامه مدع 

10/2 1 12/2 W2=اهزاورپ ررکم وغل 

20/2 1 12/2 w3=نامردو تمالس یرگشدرگ یتیریدم فعض 

20/2 1 12/2 W4=رامیب لاقتنا تهج اهزرم رد سنالوبما مدع 

19/2 1 12/2 O1=اه تخاس ریز رد یراذگ هیامرس 

10/2 1 21/2 O2=رواجم یاهروشکرد یکشزپ تامدخ ندوب نییاپ 

10/2 1 21/2 O3=رواجم یاهروشک رد مسیروتوکا یاه هبذاجدوبن 

15/2 9 12/2 O4=مرگ لوصف رد  وبطم یاوهو با 

21/2 1 25/2 T1=لاس جنپ تدم هب نادنبخی لوصفدوجو 

21/2 1 25/2 T2=یکشزپ تامدخ هاگشیامن یرازگرب مدع 

19/2 1 32/2 T3=رواجم اهروشک یکشزپ تامدخ یا هقطنم تباقر 

 عمج 22/5  11/9

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

    لدماوعو (فعدض طادقن و  اده    تودق طادقن)یلخاد لدماوع ی  اده   هداد لدیلطتو هدیزجت زا : اده یژتارتسا یدنب تیولوا
    هعدسوت یژتارتدساو هددش ش نیزدگ هیلوا یاه یژتارتسا اه نآ هسیاقمو swot سیرتام رد (اه دیدهتو اه تصرف)یجراخ
  رادهچ لماوع نیگنایم یسررب زا ه دمآ تسدب جیاتن :لوا ماگ .تسا بیقعت لباق ماگ ود رد زیربت رهش نالک یرگشدرگ
    فعدض طادقن نیگنادیم و ؛ ددشاب  یدم 11/5= تودق طاقن نیگنایم 5 /33= اه تصرف نیگنایم .دشابیم ریز حرش هب هناگ
  ادب  اده  تدصرف  نیگنادیمو لوا هبتر رد 19/0 نیگنایم اب اه دیدهت نیاربانب .دشاب یم 19/0 = تادیدهت نیگنایم و 11/5=
 .دراد رارق مراهچ هبتر رد 11/5 اب توق طاقن نیگنایمو موس هبتر رد 11/5 اب فعض طاقن نیگنایمو مود هبتررد 33/5
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 شهوژپ هدنراگن زا میسرت swot نیگنایم رادومن :3 لکش

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  هدب   ندیدسر رودظنم  هدب و so و st و wo و wt  لکدش  هدب و   ود هدب ود ترودص هب لماوع هنوگراهچ بیکرت :مود ماگ
 .swot هناگ راهچ ی اه هداد نیگنایم ندرک ااطل اب و ریز لکش هب و ییاهن یژتارتسا
 

 
 تمالس یرگشدرگ یداهنشیپ یژتارتسا :عبنم نیگنایم زا 1 ربارب رتمیناس ره :(( swot نیگنایم یانبم رب یژتارتسا رادومن :4 لکش

 1395 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

   یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
  فیرادعت ، دودش    یدم هدردب مادن تمالس یرگشدرگ ای و تمالس مسیروت ناونع اب نآ زا یهاگ هک ینامرد مسیروت یارب
 : ددنک    یدم فدیرعت نیدنچ ار تمالس یرگشدرگ ،صاخ روط هب یرگشدرگ یناهج نامزاس .تسا هدش نایب ینوگانوگ
   ادی اوده و بآ ، ینددعم یاه بآ زا هدافتسا اب) درف هیحور شیازفا و یتمالس شیازفا ای دوبهب هب هک یتامدخ زا هدافتسا
  لودط  هدب – تسا تعاس 10 زا شیب هک – درف تنوکس لطم زا جراخ یناکم رد و دوش یم رجنم (یکشزپ تالخادم
  هاردمه ینامرد نجل و یندعم و مرگ یاه بآ .تسا ینامرد یرگشدرگ زا رتارف تمالس یرگشدرگ ی هلوقم .دماجنا یم
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   رد تامددخ و تادناکما ،تمالس مسیروت یناهج راعش .تسا تمالس یرگشدرگ ی هلوقم لماش زین یعیبط تاناکما اب
 تسا موس ناهج و هعسوت لاح رد یاه روشک دح رد اه هنیزه و اه تمیق و هتفرشیپ ای لوا ناهج یاه روشک دح

   ردگید طادقن و ییاپورا یاه روشک زا یرایسب هب سپس و هتشاد دوجو ناتساب مور و نانوی نامز زا تمالس یرگشدرگ
  یاده بآ و هناخدور ترواجم هب نامرد و یحور تغارف روظنم هب یدایز دارفا ،ناتساب نامز زا .تسا هتفای  هعسوت ایند
 .       تدسا هدودب هاردمه نادسنا یدحور و یمدسج یاودق دیدجت و شمارآ اب مایالا میدق زا مرگ یاه  بآ .دنتفر یم یندعم
   ینددعم یاده   همدشچ بآ زا و ددننک   یدم یدنت   بآ مردگ یاده بآ رد هک تساه نرق ،اه بآ هنوگ نیا زا ناگدننک  هدافتسا
 .دنشون یم
   ددیفم اده یرامیب نامرد رد ایرد بآ هدافتسا هک داتفا قافتا رواب نیاساسا رب ایرد رانک یاه هاگتماقا هعسوت ،ناتسلگنا رد
  یاده  هدنومن .تسا هدش هتخاس ینامرد تالیهست و یندعم بآ یاه همشچ فارطا رد یرایسب یاهرهش اپورا رد .تسا
 و شیرتا رد نیو ،ناملآ رد ندابسیو و نداب ،سییوس رد نکالرتنیا و ستیروم ،هناسال ،نداب یاهرهش رد ناوت یم ار نآ
   نودچمه ییاده  یرادمیب هجلاعم روظنم هب یندعم یاه بآ زا مدرم اهرهش نیا رد .درک هدهاشم ناتسراجم رد تسپادوب
 .دندرک یم هدافتسا همضاهءوس و تسوپ یاه تنوفع ،مسیتامر
     و ددنتفرگ راردق یددج هدجوت دروم مهدجه نرق رخاوا رد ینامرد بآ یاه مینیلک و یندعم بآ یاه همشچ اپورا رد
    و شدمارآ و نوکدس زا یددنم  هردهب یارب زین اه نآ فارطا یاهاضف دندش زهجم بسانتم تازیهجت هب هک نیا رب هوالع
  هدافتدسا هوطن و تدم زیوجت یارب یکشزپ هرواشم یاه میت اه مینیلک لیبق نیا رد .دنتفای ناماس یعیبط یاهزادنا مشچ
  التدبم هک ینارامیب بلغا ار اه بآ هنوگ نیا هب نیعجارم .دنتسه لوغشم فلتخم یاه یرامیب نامرد یارب بآ  ون ره زا
 اه هرهم باهتلا ،سرقن ،یمسج طرفم یگدوسرف و یگتسخ ،لصافم مرو ،یمسیتامور یاهدرد ،یتسوپ یاه یتحاران هب
 .دنهد یم لیکشت تارقف نوتس و
   هدقطنم نیردت  یمیددق . ددندرک     یدم ترفادسم ادیرد روادجم یاه هاگتماقا ،یندعم بآ یاه همشچ هب مدرم زین اکیرمآ رد
    ادب هدنیمز ندیا رد یراجت هقطنم می تروص هب شیپ لاس 220 دودح زا هک تساگوتاراس اکیرمآ مرگ بآ یاه همشچ
    تالادیا مدیدزن ینددعم بآ یاه همشچ هب ناوت یم نینچمه .تسا هدش لاعف ،بسانم ییاریذپ و یتماقا تالیهست هئارا
  رالادت ، هناخادشامت ،   هدناخباتک لدیبق زا یتالیهدست ،  رفدس تدیبولطم ندرک ر کادح یارب .درک هراشا اینیجریو و ایفلدالیف
     ردقف هدن مدردم هزوردما هک یروط هب .تسا هدش داجیا نارگشدرگ تاقوا ندرک حرفم یارب یزاب یاه نیمز و یقیسوم
 .دننک یم رفس قطانم نیا هب یعامتجا یاه یمرگرس  اونا زا هدافتسا دصق هب هکلب ینامرد بآ یارب
   هدنیزه هدلمج زا هک تسا هدش یکشزپ یاه ترفاسم هب مدرم شیارگ یدوعص دشر بجوم یددعتم لماوع زا یبیکرت 
        و ی ودلونکت حطدس دودبهب و حالدصا و یدللملا نیدب یاده  ترفادسم ندش ناسآ ،یتعنص یاهروشک رد یگدنز یالاب
  یدتحار ،یکشزپ ترفاسم یوس هب ششک لیلد می .دنرکذ لباق ،ناهج یاهروشک زا یرایسب رد یکشزپ یاهرادناتسا
  ًاالودمعم ،  تدسا لواددتم یمومع ینامرد تامدخ متسیس هک اه روشک یخرب رد .تسا رگید یاه روشک اب هسیاقم رد نآ
    یگدیدسر رادظتنا رد ینالودط تدم دنریزگان نارامیب و دوش یم فرص نادنورهش زاین هب ییوگخساپ یارب یدایز نامز
      تدبون رد ددیاب رتدشیب ادی و لادس می اداناک و ناتسلگنا رد هک نار لصفم دنویپ ریظن یطیارش .دنشاب ناش تیعضو هب
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     و تدبقارم تدطت دورو زا سدپ زور مدی دناوت یم رامیب ،دنه رولگنب ای ،نیپیلیف ،دنلیات ،روپاگنس رد نکیل .دش رظتنم
 دریگ رارق نامرد
 ، یکدشزپ یاه تبقارم نییاپ ی هنیزه هب ناوت یم ،دننک ترفاسم نامرد فده اب دارفا دوش یم بجوم هک یلیالد نایم زا
    رادظتنا نادمز ندودب رت هاتوک و ینمیا ،ینامرد تامدخ بسانم تفیک ،هبرجت اب و صصختم مشزپ نتفای یارب وجتسج
 یدروکر هک دوب رفن 193 ،011 نامرد یارب راظتنا لاح رد دارفا دادعت 1220 لاس رد ،اداناک رد .درک هراشا نامرد یارب
  هددطتم تالایا زا رت نییاپ مهد می زا رتمک نازیم هب ،یبونج یاقیرفآ رد دارفا نیا دادعت .دوش یم بوسطم ناهج رد
 .تسا هدوب اپورا برغ ای اکیرمآ
  ددسر  یدم رالد 220 هب نیپیلیف رد رالد 221 یویلوب و ناتسودنه رد ،تسا رالد 221 ،1 اکیرمآرد هک نادند می هنیزه
  لدمع و تسا هدطتم تالایا مجنپ می دودح یپارتویزیف زور 1 اب هارمه دنلیات رد وناز دنویپ هنیزه ،بیترت نیمه هبو
 رالد 291   دوددح ینادمرد مسیروت درکیور اب یاهروشک زا یرایسب رد ،اکیرمآ رد رالد 2219 ی هنیزه اب مشچ میزیل
 رال د رازده 20  دوددح ،تسا نکمم اکیرمآ رد هک تروص ییابیز یاه لمع هک یلاح رد ،نیا رب هوالع .دوش یم دروآرب
 .تسا رالد 2210 ات 2290 نیب یویلوب و ،نیپلیف ،یبونج یاقیرفآ نوچ ییاهروشک رد دنک داجیا هنیزه
  یاده      تدبقارم و تامددخ تدطت و هددش دراو رودشک می هب دنناوت یم ایند یاجک ره زا یتمالس و نامرد یاه هدنیوج
   هردیغ و ییادبیز یاه لمع ،اضعا دنویپ یاه یحارج ،باصعا و زغم یاه یرامیب ،اه ناطرس نوچ ییاه هنیمز رد یکشزپ
 ،    یدئنورب نودچ ییاهرودشک ناودت یم ،دنتسه ینامرد یاه تسیروت یاریذپ اتدمع هک ییاه روشک هلمج زا .دنریگ رارق
 ار یبرع هدطتم تاراما اریخا و دنلیات ،روپاگنس ،نپیلیف ،یزلام ،یناوتیل ،ندرا ،ناتسودنه ،ناتسراجم ،گنک گنه ،ابوک
    درودم ییادبیز یاده  لدمع هنیمز رد هیکرت و میزکم ،اکیراتساک ،لیزرب ،یویلوب ،نیتنا رآ یاهروشک نینچمه .درب مان
 .دنتسه هجوت
  تدسا نیا هجوت بلاج ی هتکن .دنراد لاغتشا ینامرد مسیروت راک و بسک هب ناتسهل و میژلب یاه روشک ،زین اپورا رد
 ی اده   تدسیروت بدلج یارب «شحو تایح ندید اب هارمه تروص ییابیز یحارج» راعشا اب یبونج یاقیرفآ روشک هک
 ، الادب حطس و یفیک یاه نامرد و همیب تامدخ همه نآ اب اکیرمآ هدطتم تالایا دننام یروشک رد .دنک یم شالت ینامرد
 درکیور نیا لیلد هک تسا یفاک یا هنومن رکذ .دوش یم بوسطم مسیر می ینامرد مسیروت راک و بسک هب نتخادرپ
   هدک دودب 1220    لادس رد هدنایمرواخ یاده   رودشک نارادمیب زا یدایز ی هدع شیارگ رییغت نآ و دهد ناشن اکیرمآ رد ار
 دننک هعجارم روپاگنس و گنک گنه هب دوخ تاجلاعم یارب دنداد حیجرت
 ،     بدسانم تادغیلبت دودبن تدلع هدب ،نازرا تمیق و ینامرد تامدخ یالاب تیفیک دوجو اب ناریا رد تمالس یرگشدرگ
     سادسا ردب تدلود هدک  یلادح رد . ددنک     یدم یدط ار تدسخن یاده     مادگ و تدسا هدتفاین رازادب رد ار دوخ هاگیاج زونه
 ،   الادک روددص قدیرط زا ار روشک ینامرد یاهزاین زا دصرد 29 هعسوت مراهچ همانرب نایاپ ات دیاب دوخ یاه یزیر همانرب
   مدهم یادبقر هلمج زا .دراد هقطنم رد زین یمهم یابقر ناریا نایم نیارد .دنک مهارف ینامرد مسیروت و یکشزپ تامدخ
   زا یزرا ددمآرد رالد نودیلیم 221   هنالادس ندرا رودشک .    دردب مادن ار یدبد و ندرا ناودت یم سراف جیلخ هزوح رد ناریا
  ادیند ربتعم یاه هاگشناد زا یخرب اب و هدرک یزادنا هار ار تمالس یاهرهش شیپ لاس دنچ زا یبد .دراد ینامرد مسیروت
 .تسا هتسب دادرارق زکارم نیا هعسوت یارب
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    شدخب هدب یدبد مهرد درایلیم 15 اب ربارب یرابتعا تسا رارق هک هدش فیرعت یاه یژتارتسا قبط .تسا هار زاغآ نیا اما
    لمادش حردط ندیا . ددنک داجیا شخب نیا یاقترا یارب یدنمتردق هتسه دشوک یم یبد .دبای صاصتخا ینامرد مسیروت
     زا یدگرزب و ردبتعم زدکرم و نرددم یاه تخاس ریز داجیا زین و تمالس و نامرد تالیهست دوجوم یاه هکبش تیوقت
    یراردقرب نمدض تدسا رارق ،حرط نیا قبط .تسا یبد رد یتسیروت رابتعا اب ینامرد یاه تراهمو تمالس ناصصختم
  ادب ،1520  یدبد میژتار    تدسا حردط یاتدسار رد تاماددقا نیتسخن هراب رد قیقطت و یناهج هدرتسگ یاهرازاب اب طابترا
 .دوش یلمع حرط نیا نیزاغآ لحارم ،هعسوت یارب یلمع حرط و یبایریسم
 05  ادبیرقت 91 لاس رد ناریا .تسا هتشاد تاراما یارب مهرد درایلیم 1 رب غلاب یدمآرد 2520 لاس رد یکشزپ مسیروت
     رادمآ هنافدساتم یدلو دیدسر رفن دصناپ و رازه 15 هب 11 لاس رد نازیم نیا هک تسا هدرک شریذپ یجراخ رامیب رازه
  شلادچ لاح نیا اب .درادن دوجو ناریا رد ریخا یاه لاس رد ینامرد مسیروت بذج زا لصاح یاهدمآرد زا دانتسا لباق
 رد یا هدیا نینچ هک ییاج نآ زا و تسا هزوح نیا رد هچراپکی تیریدم دوبن ،ناریا ینامرد یرگشدرگ یرورارف یلصا
     برادجت زدین و دزادردپب هدبناج همه روط هب هلئسم نیا هب هک یحرط هیهت دسر یم رظن هب ،دوش یم یقلت ون ابیرقت ناریا
 یکشزپ مسیروت بذج یارب ات درک دهاوخ ممک ناراذگ تسایس هب ،دنک هعلاطم ار صوصخ نیا رد رگید یاهروشک
   .دنرادرب مدق یموب و یملع یدرکیور اب
   هدک ددسر      یدم ردظن هدب شهوژدپ ندیا رد ،swot  هدناگ راهچ ی اه هداد لیلطتو هیزجت و لوادجو اه یسررب  ومجم زا
   هدنیهب هدافتدسا یلو دشاب یم بولطم نامردو تمالس یرگشدرگ یارب زیربت رهش نالک هوقلاب یاه دادعتساو اه یدنمناوت
   شیازدفاو هدردک مهارف رادیاپ هسوت یاربار هنیمز تص رف هب اه دیدهت لیدبتو فعض طاقن ندرب نیب زا و توق طاقن زا
 ی اده   رودطم یگدیدشک .  دز ددهاوخ مدقر ار  اده شخب ریاسو نامردو تمالس شخب رد ییاز لاغتشاو یروآزراو دمارد
    یاردب دردبهار نیردتهب ناونعب تسا هدش هداد ناشن (یجنران گنر هب الاب لکشرد هک) WT دربهار فرط هب تاصتخم
  ردگید ی اده   دردبهار زا هدک  تدسین ینعم نادب نیا و هدوب لوا تیولوا (wt)یعفادت دربهار ،تمالس یرگشدرگ هعسوت
         تدیعقوم زا یدشان ردما ندیا و دراد تمالدس یرگدشدرگ هدنیمز رد یبودلطم یاه یدنمناوت زیربترهش .میرادرب تسد
 مولع هدکشناد دوجو و و اه لتهو ناکسا زکارم ،بولطم یاه ناتسرامیبو صصختم ناکشزپ دوجو ،دعاسم ییایفارغج
  قدیرط زاو Swot  شور قدیرط زا یرگشدرگ هعسوت یارب یژتارتسا نییعت ...دشاب یم  ونتم یطابترا یاه هارو یکشزپ
 ی اده     یرگدشدرگ یادج هدب تمالدس یرگشدرگ باختنا ییارچ هب هکنیا یارب .دوب شهوژپ یاه هتفای زا ترکیل فیط
     ردب رودظنم هدب تمالدس رگشدرگ رفن 29 روضح اب و هبحاصم شور اب لقتسم قیقطت می ماجنازا میهدب باوج رگید
  نیگنادیم هک دوب نیا دش ذخا هک یا هجیتنو تفرگ ماجنا نآ یگنهرف تار او تمالس یرگشدرگ یروآزرا نازیم یسر
  ادت 2225    مدقر ندیا ردگید ی اده  یرگدشدرگ رد هکیلاح رد ،دشاب یم زیربترد رالد 2210 تمالس یرگشدرگ یروآزرا
      لادبند یدضیرم تدلع هدب تمالدس نارگشدرگ هک دوب نیا دش ذخا هک یا هجیتن یگنهرف رظن زاو دشاب یم رالد 2215
 .تسا زیچان ایو درادن نامروشک یارب یگنهرف رابو هدوبن تسا حرطم رگید یاه یرگشدرگ رد هک ذاذتلاو ییوج تذل
  ددشر بطق ناونع هب تمالس یرگشدرگ باختنا هک دوب نیا ناو دوب یرگید فده هب ندیسر یارب قیقطت رگید هتفای
  ددشاب یم شهوژپ راد تیولوا دربهار نیلوا ناونع هب هک (wt)یعفادت دربهار .دوش یم رجنم ییاز لاغتشا و یروآزرا هب
-0 . نادمرد و تمالس یکشزپ هعسوت یارب یکشزپ تامدخ یاهیدنمناوت و اه تیفرظ ندناسانش – 5:تسا ریز رارق هب
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 تیریدم لامعا-9 .رامیب نارگشدرگ اب بسانم دروخرب یارب شخب نیا رد لغاش یناسنا یورین یارب مزال یاه شزوما
     رد عمادج تیریددم هدمانرب نیوددت- 5 :دراد یمودمع هبنج هک تاداهنشیپ رگید زا .یکشزپ تامدخ هنیمز رد هچراپکی
  تمالدس یرگشدرگ سیلپ لیکشت-1 تمالس یرگشدرگ یاه تخاسریز یزاس درادناتسا-9.تمالس یرگشدرگ هنیمز
  یریگرادکب و  اده  ی ودلونکت نیرخا هب ندش زهجم و یکشزپ تاناکما ندرک زور هب-1.ییامنهار و تینما نیمات تهج
 .شهوژپ نیا جیاتن زا هتفرگرب یژتارتساو اهلدم هب هجوت-1.ینامردونانو اهورادونان

 عبانم
 .نارهت هاگشناد رشن ،یدربراک یدرگشدرگ ،(1395)گنشوه ریما ،یناسحا
 .015-315 ،راهب ،10 ش ،ریطم شیاما هلجم ،یرگشدرگ هعسوت رد هنیهب یزتارتسا باختنا ،(1395)نسح ،هداز لیعامسا
 .یناسنا مولع بتک نیودت و هعلاطم نامزاس رشن ،یرگشدرگ رادیاپ هعسوت ،(1395)اضرلادبع ،یراختفا

 .59 ،هامدادرم ،15 هرامش ،یدرگناهج همانهام ،یدرگناهج تعنصزا ناریا مهس ،(1195)نسطم ،یماما

 : یدرودم  هدنومن) رهدش یزکرم تفاب رد هلخادم یاه تسایس یبایزرا ،(1395)میرک ،ریلد هداز نیسح ،دیعس ریم ،یوسوم ،یفطصم ،یریصب
 .115-315 ،(5)55 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپو یملع همانلصف ،(زیربت رهشنالک

 .129 ،تمس تاراشتنا ،ییاتسور هعسوت ،(1195)یدزی یلپاپ

 .31 ،11 هرامش ،یداصتقا یسایس تاعالطا هلجم ،یدرگناهج یزیر همانرب رب یا همدقم ،(2195)زیورپ ،ناریپ

 نایچغای هلطم :یدروم هعلاطم) یرهش دیدج تالطم رد یرهش یزیر همانرب نیون یاهوگلا هاگیاج یسررب ،(1395)یلع ،رذآ ،الیل ،یردیح
 .019-119 ،(9)55 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپو یملع همانلصف ،(زیربت

  هدیکت اب Saez یداهنشیپ لدم ساسارب یرهش یریذپ تباقر رب ر ؤم لماوع یسررب ،(1395)بنیز ،یدابآ هکرک ،میرم ،رف یالوش ییارضخ
-555 ،(5)55 ، ینادسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپو یملع همانلصف ،(نارهت رهش :یدروم هعلاطم) Coopetition موهفم رب
595. 

 .100 ،رون مایپ رشن ،مسیروت تعنصو ایفارغج ،(1195) ،رغصا یلع ،یناوضر
 هعلاطم) ییاتسور هعسوت رد یریوک یرگشدرگ شقن ،(1395)یلو دیجم ،یهانپ تعیرش ،نسطم ،ربجنر ،اضریلع ،یجالعتسا ،نسح ،ییاهر

 .10-5 ،(5)05 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپو یملع همانلصف ،(راسمرگ ناتسرهش یدروم

 ریغ نارگشدرگ روضح یقوقح و یهقف یاه شلاچ یسررب و لیلطت ،(1395)میرم ،یناتسجب ییاقآ ،دمطم ،مدقم یناحور ،هللادبع ،رف یدنز
 .325-11 ،(5)05 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپو یملع همانلصف .ناریا رد ناملسم

 11 ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،یرگشدرگ یایفارغج ،(1195) ،دومطم ،ییایض
 زا  یدتکرح  مادظن  یددنویپ  مده رد یسدنه راتخاس شقن ،(3395)یدهم ،یدنودعس ،امین ،گیب یلو ،میرم ،یناچیس یمساق ،نیشون ،یسابع

  همانلدصف ،( یرگدشدرگ  تعندص هعسوت و یزیر همانرب رد یدربهار ییوگلا) ناهفصا گرزب رازاب یخیرات دجاسم رد بارطم هب یدورو
 .111-221 ،(0)05 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپو یملع

 یملع همانلصف ،(باریز رهش :یدروم هعلاطم)یهار نیب یاهرهش یرادیاپ رب یرگشدرگ تار ا ،(1395)رهپس دیس ،یبارعا ،لیعامسا ،یرداق
 .390-210 ،(1)55 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپو

  تعندص  هددنیآ  هعدسوت رد  ر ؤدم یاه نارشیپ رب یلیلطت و ییاسانش ،(3395)اضر ،هدازیلو ،رایتخب ،هانپ تزع ،یلعنابرق ،یزونز لصا رگراک
 ، ینادسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپو یملع همانلصف ،(افلج رهش :یدروم هنومن) یهوژپ هدنیآ تفایهر اب یراجت یرگشدرگ
05(0)، 915-915. 

195) ،م ،یمظاک  50 ،تمس تاراشتنا ،یرگشدرگ تیریدم ،(1
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 زا  هدافتدسا  ادب  یرهدش  یمودمع تامدخ یاه یربراک ییاضف شنکارپ لیلطت ،(1395)فجنریم ،یوسوم ،رایتخب ،هانپ تزع ،نشور ،هناشوک
 ،(1)55 ، ینادسنا  یادیفارغج رد  ودن یاه شرگن یشهوژپو یملع همانلصف ،(زیربت رهش نالک :یدروم هعلاطم) نوسمایلیو صخاش شور
500-120. 

 315 ،10 هرامش ،ییایفارغج یاضف هلجم ،ناریا رادیاپ یرگشدرگ ،(1195)یلعاضر ،ینسطم
 رب میظعلادبع ترضح مرح یبهذم شقن ری أت لیلطت و یبایزرا ،(1395)نارماک ،ولباروج ،هناورپ ،رایویز ،هنیمهت ،یلایناد ،یداه دیس ،ینیعم

 .501-921 ،(5)05 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپو یملع همانلصف .یررهش داصتقا

  هدنومن)  یرهدش دمآرد مک یاه هورگ نکسم یاه تسایس یبایزرا و یسررب ،(1395)رایتخب ،هانپ تزع ،اضریلع ،یناطلس ،دمطم ،این یتوکلم
 .115-515 ،(5)05 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپو یملع همانلصف .( زیربت :یدروم

 9 ش ،ناتسرامیب همانلصف ،ناتسرامیبرد یکشزپ یرگشدرگ بذج تیلباق ،(1395) ،دوعسم دیس ،داژن یوسوم
 نارهت ،لوا پاچ ،حلسم یاه ورین نامزاس ،یرگشدرگ تعنص و ینیشنرهش هعسوت ،(1195) ،دمطم ،ینمؤم
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