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 هدیکچ
    نیوب توباقر و  ونج ،     یوتینما ائاو م اوب هتوشبگ زا هوک تسا روشک سا ح یکیتیلپوئژ یاه اییم زا یکی ناریا  رغ لامش هقطنم
 نیا رد ناریا یعافد یاهدربهار نیودت رد یکیتیلپوئژ و یتینما تالکشم نیا تیمها هب هجوت اب .تسا هدوب ههجاوم هقطنم یاهروشک
 لاؤس ؛دریگ رارق یسررب دروم روشک یعافد دربهار نیودت رب رثؤم كیتیلپوئژ اماوع هچیرد زا تالویت نیا تسا هدش یعس قیقیت
       نارویا یعاوفد یاوهدربهار نیودوت رد یهاوگیاج و شوقن هچ  رغ لامش هقطنم ینوریب و ینورد تادیدهت هک تسا نیا هلاقم یلصا
  ناراکردونا    توسد و یهاگوشناد ناوگربت ، ناروظن    بحاوص شهوژوپ یراومآ هعماج .تسا یشیامیپ - یفیصوت هلاقم نیا شور ؟دنراد
 دادعت نارکوک یریگ هنومن شور زا هدافتسا اب هک دنشاب یم رفن 22۹ عومجم رد هک دنشاب یم ،كیژتارتسا- یعافد یاهدربهار یحارط
 دش هدافتسا هزوح نیا ناصصختم و دیتاسا ،ناسانشراک رظن زا همانشسرپ ییاور شجنس یارب .تسا هدش نییعت رفن ۹۲0 هنومن یاضعا
    مدوع هوک دوهد یم ناشن هلاقم یاههتفای .دش دیئات و دوب 8882 نآ هجیتن هک دش هدافتسا نابنورک یافلآ نومزآ زا ییایاپ نیعت یارب و
          اکوشم نآ زا دوعب .توسا هدوش هوتفرگ روظن رد یولتاد دویدهت نیروت    موهم ناوونع هوب (۹.8۱ ) روغ لامش هقطنم یزرم قطانم هعسوت
 ،(۷۹8۱          )هیاو مه یاهرووشک یعاوفد و یوتینما یاوهدربهار هولابند هوک یاویفارغج هونهپ دووجو ،(0.8۱ )هویمورا هچایرد یطییم ت یز
     لاموش قطاونم زا یوشخب یگتفاوین    هعوسوت زا یوسایس یاوه  ناویرج یرادرب هرهب ،(۹8۱.)قطانم نیا رد دناعم یاه هورگ یترب تاکریت
 یا   هوفیاط و یبهبوم ،   یمووق تاوعزانم دووجو ،(8۱8۱        )قاروع و هویکرت یاوهدرک هوب تبو ن اوهدرک قولعت بوح نتشاد ،(۷۱8۱) رغ
  یاوه   تویعمج دووجو ،(۲۱8۱)اه یرذآ و اهدرک نیب رد یت یلانویسان بح ،(4۱8۱)هقطنم نیا رد یموق ییارگ تیلقا و (۹۱8۱)روتکاف
 .دنا هتفرگ رارق (۲۹84)روشک یلصا تیعمج اب نوگمهان

 .ناریا برغ لامش ،یسایس ییایفارغج ،یعافد دربهار ،ینوریب و ینورد تادیدهت :یدیلک تاملک
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 همدقم

 ،ىداصتقا ،ىماظن یاه تیفرظ ىعیمجت دربراک قیرط زا نآ رد هک تددسا ىعماج و نالک ىوگلا و حرط یعافد دربهار
 « ىدتینما -  یعادفد دردبهار»   نیاربادنب .دنودش   یدم قدقطم روددشک ىلم یعافد فادها ،ىگنهرف –ىعامتجا و ىیایفارغج
    ىاتدددسار رد رودددشک ىدتینما - یعادفد فادها ققطت ىارب ار ىلم تردق فددلتخم یاه هفلؤم یریگراک هب یاه هویش
 ىماظن یاه تیلباق درددبراک یزاس گنهامه یعافد دربهار درکراک ،فیرعت نیا ىانبمرب .دنک یم نییعت ىلم یاه تسایس
   هدب ىدلم تینما فادها نآ رد و دشاب یم نآ یاه نامرآ و اه شزرا و ىددلم عفانم زا  افد رد روددشک می یماظنریغ و
 شناد) دوش یم لیدبت یعافد نیرتکد هب ىلم تینما نیرتکد و یعافد یاه تسایس هب ىلم یاه تسایس و یعافد فادها
  .(905 :2395 ،ینایتشآ

       یرودهمج یدلم یعادفد دردبهار رد هژدیو هدجوت دنمزاین یکیتیلپوئ  و میژتارتسا یشخب ناونع هب ناریا برغ لامش
  اده  نآ نتفردگ رظن رد هک دنراد دوجو یجراخ و یلخاد یکیتیلپوئ  لماوع هعومجم هقطنم نیا رد .تسا ناریا یمالسا
        یاهداددیور و یدلخاد لئادسم یدخرب هدب هدجوت ادب هقطنم نیا .تسا یلم  افد دربهار نیودت رد ریذپان بانتجا یرما
 :زا دناترابع شهوژپ نیا فده ور نیا زا .تسا یدج تادیدهت ضرعم رد هشیمه یجراخ

 «هقطنم یکیتیلپوئ  لماوع ییاسانشو تخانش -5
 «یعافد دربهار نیودت یارب یجراخ و ینوریب تادیدهت یسررب -0
 «برغ لامش هقطنم یعافد یاهدربهار یحارط رب یکیتیلپوئ  لماوع تاری أت نایب یارب بسانم یوگلا هئارا -9
        هدک تدسا ندیا هدلاقم یلدصا لاؤدس :ددنا هدش نییبت لیذ تروص هب قیقطت هیضرف و لاؤس قیقطت فادها هب هجوت اب
 شور ؟  ددنراد ناردیا یعافد یاهدربهار نیودت رد یهاگیاج و شقن هچ برغ لامش هقطنم ینوریب و ینورد تادیدهت
  و شقن) ودضوم یا    هدقطنم ییادیفارغج ریاردش و نآ  وضوم هب هجوت اب هلاقم نیا .تسا یشیامیپ - یفیصوت شهوژپ
     و یدنورد تاددیدهت هدب هدجوت اب برغ لامش هقطنم رد ناریا.ا.ج یعافد یاهدربهار نیودت رد میتیلپوئ  لماوع ری أت
  ؛تدسا یدربراک قیقطت می تیهام رظنزا ،(یا هقطنم رباور و یعافد روما رد یمتسیس یزیر همانرب یاتسار رد ینوریب
      هدقطنم رد یدنوریب و یدلخاد تاددیدهت عدفد ار یبوچراهچ تاوس لدم زا هدافتسا اب هک دنک یم شالت رگشهوژپ اریز
   و یهاگدشناد نادگربخ ، ناردظن      بحادص شهوژدپ ندیا یاردب ردظن دروم یرامآ هعماج .دهد هئارا برغ لامش ساسح
    یرادمآ هدعماج .دندشاب یم رفن 221  ومجم رد هک دنشاب یم ،میژتارتسا رد یعافد یاهدربهار یحارط ناراکردنا تسد
   شور هدب و صخدشم هنومن یاضعا دادعت نارکوک یریگ هنومن شور هب هک دنشاب یم رفن 221 قیقطت نیا رد رظن دروم
     هدعماج مدجح نارکودک لودمرف هب هجوت اب هک ؛دنوش یم باختنا همانشسرپ تالاؤس هب ییوگخساپ تهج دارفا یباختنا
        هتخادس قدقطم هماندشسرپ رازدبا زا و یدمک شور زا تادعالطا یروآدردگ یارب شهوژپ نیا رد .تسا هدوب رفن 150
  و ددش    هدافتدسا هزودح ندیا ناصصختم و دیتاسا ،ناسانشراک رظن زا همانشسرپ ییاور یارب .تسا هدش هدافتسا ترکیل
 .دش دیئات و دوب 1122 نآ هجیتن هک دش هدافتسا خابنورک یافلآ نومزآ زا ییایاپ یارب
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   یرظن درکیور

 ربترم رگیدکی هب کرتشم عفانم ای ییایفارغج دنویپ تلع هب هک دناد یم روشک دنچ نیمزرس ار هقطنم ،یژتارتسا گنهرف 
 دنیوگ ار ییایفارغج یاضف می ،هقطنم .دوش یمن هدافتسا یفداصت هنوگ هب یسایس یایفارغج رد هقطنم حالطصا .دنا هدش
 ،یناسنا ریطم دید زا مه و یکیزیف رظنزا مه ،ریطم نآ یازجا هدنهددنویپ لماوع و هباشم یاه هدیدپ هلسلس می زا هک
  یاده هدیدپ ای لاکشا و ریطم ر ا ییایفارغج تسایس ای میتیلپوئ  .(10 :1195 ،یزورون و داژن دمطم (دشاب رادروخرب
  و ییاوده ، ییادیرد ،  یدنیمز) یلادقتنا و یطابترا تاناکما ،بایمک عبانم ،نیمز لکش ،ییایفارغج تیعقوم نوچ یطیطم
  ینادهج و یا  هدقطنم ی   هدرتدسگ حوطدس رد هژیو هب ،یسایس یاه یریگ میمصت رد ار ...و یعمج طابترا لیاسو ،(ییاضف
   .(105 :5195 ،هداز دهتجم) دنک یم هعلاطم

  یدنیب   شیدپ و نیدیبت ، کرد تدهج رد یجراخ تسایس هعلاطم یارب تسا یشور میتیلپوئ  ،للملا نیب رباور حطس رد
 ، یفارگودپوت ، اودهو بآ ،    هدقطنم تادعلاطم لمادش اده نیا .تسا ییایفارغج یاهریغتم قیرط زا یللملا نیب یسایس راتفر
 تردق رب میتیلپوئ  (Evans and Newnham,1998: 11) .تسا هقطنم یدربراک مولع و یعیبط عبانم ،یسانش تیعمج
          یدسایس نارگیزادب عفادنم نیدب ردباور لمادش مدیتیلپوئ  ثدحابم .تدسا زکرمتم ییایفارغج یاضف اب ربترم یسایس
 .      دنتدسه ییادیفارغج ردصنع مدی ادی و ددنا     هددش زدکرمتم ادضف مدی ،   هدقطنم مدی رد هدک تسا یعفانم و یللملا نیب

(Vladimir,2006:33) یدادقتنا مدیتیلپوئ  ناودنع تدخت یدسایس ییادیفارغج هدب یددیدج هخاش ریخا یاه لاس رد         
 ،  گرزدب یاده    ترددق یاردب دودخ می ولوئدیا / یسایس یاهدرکراک نداد ناشن اب یداقتنا میتیلپوئ  .تسا هدش هفاضا
 رد   هدک ددنا   هددش هدئارا یرا آ ،ًااریخا نینچمه (Mehmet,2014:85) .دنک یم هیزجت ار یکیتیلپوئ  میسالک یاه یروئت
 (Sandalow and others:33) .دننک یم ثطب ریذپ دیدجت ی رنا میتیلپوئ  دروم
    تادیلمع قدیفلت و بدیکرت ،یزیر حرط نف و رنه می یتنس موهفم رد هک یماظن تسا یحالطصا لصا رد دربهار ه او
 تیاهن دح رد یماظن تیلاعف ،دربهار رگید ترابع هب .ددرگ یم قالطا صخشم یگنج فده می هب ندیسر یارب یماظن
 10 :2195 ، یباجندس) دنتشاد هدهع رب یماظن یلاع ناهدنامرف ار گنج هرادا و یحارط نآ رد هک دش یم یقلت تیبولطم
   .(10 د

  یاده     نادبز هدب ادهنت نادمز نآ رد و دش هتفرگ راک هب یقرش مور رد یدالیم مشش نرق رد راب نیلوا یارب حالطصا نیا
       هدب ندیدسر یاردب عمادج یدشور یادنعم هب یژتارتسا هملک ،متسیب نرق ات یدالیم 15 نرق رد .دش همجرت نابز یبرغ
 (Freedman,2013: 40) .        دودب یدساملپید و روز زا یدعقاو هدافتدسا ادی ددیدهت ترودص هدب هلمج زا ،یسایس فادها
 تامادقا یارجا یارب عبانم جیسب و فادها هب یبایتسد یارب تامادقا نییعت ،فادها نییعت لماش یلک روط هب یژتارتسا
   هدب ددناوت   یدم یژتارتدسا .دنک یم فیصوت عبانم زا هدافتسا اب ار (فادها) فادها هب یبایتسد یگنوگچ یژتارتسا .تسا
  یزدیر  هدمانرب اه تیلاعف نیا (Freedman,2015:20) .دشاب تیلاعف زا ییوگلا دناوت یم ای دوش هتفرگ رظن رد وگلا ناونع
 (Mintzberg and others,1996:75) .دوش یم لماش ار میژتارتسا رکفت و
  یزدیر همانرب ناونع هب یژتارتسا هاگدید اب داضت رد تامیمصت نایرج رد ییوگلا ناونع هب ار یژتارتسا گربزتنیم یرنه
  نیردتکد نیودت و داجیا ،نتفای یارب یمتسیس ناونع هب ار یژتارتسا نیوک ریمیدالو رتکد (Henry,1978) .درک فیرعت
 (Kvint,2009:25) .دنک یم نیمضت لوصا زا یوریپ تروص رد ار تدم زارد رد تیقفوم هک دنک یم فیرعت
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  نیدنچمه و  اهرودشک یدربهار هعماج رد نآ زا توافتم کاردا تلع هب نآ مهف و بوچراچ تخانش و تادیدهت هعلاطم
  یدلم  تدینما  صودصخ  هدب یتینما ثحابم رد یناوارف تیمها زا تادیدهت شجنس و یبایزرا ،لیلطت ،هعلاطم یاه شور
  ترودص  هدب  دودخ هکنیا ات تسا هدوب رظن دم ،تینما ندناسانش رد صخاش می ناونع هب رتشیب دیدهت .تسا رادروخرب
 تینما ،نآ هطساو هب هک دوب تینما یبلس نامتفگ هب قلعتم ،ه او نیا دربراک نیتسخن .دریگ رارق تخانش  وضوم ،لقتسم
 ، نارادکمه و ییالوت (دش فیرعت ،دیدهت ،می تینما رگا ؛تسا ینالوط یخیرات هنیشیپ یاراد نامتفگ نیا دوبن ناونع هب
1195: 1). 
      یاهرتدسب یردظن نیدیبت ناودنع تدطت یا  هدلاقم رد (1395    )ولدصوم یرددیح و یهاددنزا یعیددب ،این ظفاح ،یدمحا
 موهفم دندومن یسررب تسا هتفایراشتنا یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ هیرشن رد هک یکیتیلپوئ  یاه تباقر یریگ لکش
   ادب مدیتیلپوئ  کرطت و ییایوپ هک تسا شناد نیا یساسا یاهداینب زا یکی ،میتیلپوئ  و یسایس یایفارغج رد تباقر
      هدب یدلیلطت یریدسفت دردکیور ادب شهوژپ نیا .دهد یم شیامن ار یضراعتم و توافتم یا هتساوخ موهفم نیا هب هجوت
 .تسا میتیلپوئ  و یسایس- یایفارغج رد تباقر یا هیاپ موهفم یرظن یاهداینب نییبت لابند
   یعادفد دردبهار نیودت رب نامع ایرد ی هزوح نارگیزاب میتیلپوئ  قیالع ری أت ناونع تطت یا هلاقم رد (1395) یرذون
      ادی رودشک رده مدیتیلپوئ  یادضف دراد یم نایب تسا هتفایراشتنا یعافد تسایس هیرشن رد هک ناریا یمالسا یروهمج
        ریاردش ادت دعادسم ًاالمادک ریاردش زا یدفیط رد ددناوت  یدم توافتم یاهدرکراک اب فلتخم لماوع ری أت تطت یا هقطنم
   نآ مدیتیلپوئ  ریدطم ات دنشوک یم دوخ صاخ فادها ری أت تطت للملا نیب ماظن نارگیزاب و دشاب هتشاد رارق دعاسمان
 ، ناتدسکاپ ،    ناردیا ردب لمتدشم نآ ینودماریپ یاهروشک و نامع یایرد هزوح .دنیامن نییبت و فیرعت ار هقطنم ای روشک
   ریدطم مدی ،دوش یم بوسطم دنه سونایقا میژتارتساوئ  هزوح زا یشخب ناونع هب هک یبرع هدطتم تاراما و نامع
 .تسا یعافد لئاسم اب ربترم یکیتیلپوئ  قیالع و لماوع هلمج زا فلتخم داعبا رد لوفغم و هتخانشان ًااتبسن
      قطادنم رد ردباور یکیتیلپودئ  و ییادیفارغج یاده     هدفلؤم نیدیبت ناودنع تدطت یا هلاقم رد (0395) نایوپ روپ نیسح
  و اده   تدلود نیدب رباور رد یکیتیلپوئ  و ییایفارغج یاه ناینب شقن ،بلغا ،ریخا یاه لاس رد دراد یم نایب یکیتیلپوئ 
 ،  ردضاح شهوژدپ یاه لالدتسا هب انب هک تسا یلاح رد نیا .دوش یم روصت تیمها مک ای و هدش هتشاگنا هدیدان اه تلم
  ییادیفارغج ، یدطیطم لماع و ریغتم هدزیس زا لقادح یناهج و ینوماریپ ،یا هقطنم داعبا رد یکیتیلپوئ  قطانم رد رباور
  یاده  تدموکح ،  یکیتیلپودئ  یاهددک ،  ناگیادسمه داددعت ، یگیادسمه لماع ،ییایفارغج تیعقوم :لماش یکیتیلپوئ  و
  یاده  هدیداطتا ،یا     هدقطنم تدینما و تادب  هدجرد ،هقطنم میژتارتسا راب ،اهاضف و اه ناکم میژتارتسا راب ،یکی ولوئدیا
    یرادکمه/تاعزانم ییادیفارغج عبادنم ، (یدنارطب) نماان /نما یاهاضف ،(ینورد یاهدنویپ و ماکطتسا هجرد) یا هقطنم
 حطس) یکیتیلپوئ  نزو ،یا هقطنم نورد تردق نزاوتمان/نزاوتم حوطس ،(ییارگاو و ییارگمه ییایفارغج یاه لیسناتپ)
 .تسا ریذپری أت ،اهروشک (یلم تردق
  یعادفد دربهار نیودت رب نآ ری أت و نامع یایرد هزوح میتیلپوئ  لماوع نییعت» ناونع اب دوخ یرتکد هلاسر رد (5395) یرذون

      هزودح یاهرودشک مدیتیلپوئ  یدعیبط لدماوع بلاق نایب رد دوخ قیقطت یرظن بوچراچ رد «ناریا یمالسا یروهمج یتینما –
   لکدش و تعدسو-9    ؛میژتارتدساوئ  و یدردبهار تدیعقوم- 0 ؛یکیتیلپوئ  و ییایفارغج تیعقوم- 5 یاه لماع هب نامع یایرد
 .دراد هراشا (میلقا) اوهو بآ عضو-1 و (اهزرم و اه بآ ی هکبش ،اه یراومهان) یفارگوپوت عضو- 1 ؛نیمزرس
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 هعلاطم دروم هقطنم
  و ناتدسنمرا ،   نیچوخادن رادتخمدوخ یرودهمج ،هیکرت ،قارع اب زرم مه هک تسا یخیرات هقطنم می ناریا برغ لامش
 ناجنز و لیبدرا ،یقرش ناجیابرذآ ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا هب یرادا تروص هب ناریا برغ لامش .ناجیابرذآ یروهمج
 ، ستادت ، هدنمارا ،   ادهدرک یدتیلقا تدیعمج هک دهد یم لیکشت ار اه یرذآ تیعمج تیر کا هقطنم نیا .تسا هدش میسقت
     عیاندص سادسا ردب ناردیا برغ لامش داصتقا .)Rezvani,2014: 356(.دنهد یم لیکشت ار نایناریا و اه یروشآ ،شیلات
    تدیر کا هدک تدسا زیربت هقطنم نیا یداصتقا زکرم نیرت گرزب .تسا یتسد عیانص و یزرواشک ،ییاذغ عیانص ،نیگنس
   جیوردت یاردب هک تسا یراجت دازآ هقطنم ود یاراد ناریا ناجیابرذآ .دهد یم لیکشت ار ییاذغ عیانص و نیگنس عیانص
 تبسن ناریا برغ لامش رد یزرواشک شخب .تسا وکام دازآ هیحان و سرا دازآ هقطنم :دنتسه مهم یللملا نیب تراجت
   بدلغا یتدسد عیانص .تسا رادروخرب یبوخ تیعقوم زا رتالاب ًااتبسن یاه شراب لیلد هب روشک رگید طاقن زا یرایسب هب

   .تدسا هدیدسر نایاپ هب یزرواشک لصف هک تسا ناتسمز لوط رد ییاتسور قطانم رد هژیو هب هقطنم نیا یلصف تعنص
  و هدقطنم 1  رد یدادصتقا لوغ هقطنم 221 ،1520 ربتکا رد .دنراد دوجو هم یدیلوت و یتعنص دحاو 221 هقطنم نیا رد
  زا اده   نآ رتدشیب هدک دنتسه نابز کرت یبرغ ناجیابرذآ و لیبدرا ناتسا ود رد ناریا برغ لامش .دندش یفرعم هورگ 35
     ار ناردیا تدیعمج ردفن نودیلیم 15  ادت 15 نیب و دصرد 10 ات 15 نیب اه نآ .دنراد زین یزاقفق تیلقا و دنتسه نایناریا
  هددش   لیکدشت اده  یرذآ زا ًااتددمع تیعمج ،ناجیابرذآ هقطنم رد تلم رد هورگ تیموق نیمود لماش و دنهد یم لیکشت
      رد تدیر کا و گرزدب هوردگ نیدمود ادهدرک هک یلاحرد ،دنتسه ناریا برغ لامش رد هورگ نیرت گرزب اه یرذآ .تسا
 .تسا ناریا تیعمجرپ و دنمتور  قطانم زا یکی ناریا برغ لامش .دنتسه یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاهرهش زا یرایسب
    زا جرادخ رد هدرتدسگ رودط  هدب اه یرذآ دوخ نینچمه و یا هلیبق و یبهذم ،ینابز یاه تیلقا یاه هورگ نیا زا یرایسب
 اه یکسید ،نایدوهی ،اه یشلات ،اه ستات ،اهدرک ،اه یروشآ ،اه ینمرا دننام رت مچوک یاه هورگ .دنا هتشاد تنوکس هقطنم
 .)Derenko,2013(دننک یم یگدنز هقطنم نیا رد زین اه یناریا و
 قیقطت یاه هتفای
  یددنب    میدسقت (اهددیدهت و اده  تدصرف ، اده فعض ،اه توق)شخب راهچ رد یا همانشسرپ رد یکیتیلپوئ  لماوع  ومجم
   مردن هدب  اده   هداد ادهرییغتم ندودبن ای و ندوب لامرن ندرک صخشم یارب اه همانشسرپ یروآدرگ و عیزوت زا دعب .دنا هدش
      ندودبن یلادمرن ادی ندودب یلادمرن فونریمسا-فورگوملوک نومزآ زا هدافتسا اب و دنا هدش دراو 10 ن رو SPSS رازفا
 :تسا هدوب لیذ تروص هب هک دش صخشم اهریغتم

 فونریمسا-فورگوملوک نومزآ .1 لودج
 فونریمسا-فورگوملوک نومزآ دادعت اه هصخاش

 22222 05 (اه توق)یلخاد ریطم یاهریغتم

 22222 55 (اه فعض)یلخاد ریطم یاهریغتم

 22222 25 (اه تصرف)یجراخ ریطمیاهریغتم

 22222 1 (اهدیدهت)یجراخ ریطم یاهریغتم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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  زا ددیاب و هدوب لامرن ریغ اه هداد ینعی دوب مدص 1 زا رت مچوک Sig دوش یم هدهاشم 5 هرامش لودج رد هک روط نامه
      و یدلخاد یکیتیلپودئ  لوادع تدیمها نیدیعت  لادبند هب شهوژپ هکنآ هب هجوت اب .دوش هدافتسا میرتماراپان یاه نومزآ
 .دش هدافتسا نمدیرف نومزآ زا تسا یجراخ
 هطبار رد ناگدنهد خساپ یاه خساپ لیلطت هب نمدیرف نومزآ زا هدافتسا اب نیققطم ،همانشسرپ یروآدرگ و عیزوت زا دعب
  لوددج رد نآ جیاتن هک دنا هتخادرپ (تادیدهت و اه تصرف ،اه فعض ،اه توق)یکیتیلپوئ  لماوع هناگراهچ یاه شقن اب
 .تسا هدش هدروآ 5

 (اه توق)یلخاد طیحم یاهریغتم یناوارف عیزوت .2 لودج

 رایعم فارطنا نیگنایم اهریغتم هبتر

 1322 1221 هقطنم تیعمج ر کا نیب رد عیشت بهذم نتشاد 05

 0122 0021 هقطنم نیا ماوقا نتشاد یناریا سح 3

 1122 2921 یناریا ماوقا رگید اب هقطنم نیا ماوقا کرتشم خیرات نتشاد 1

 3122 2021 یسراف نابز سیردت 25

 9322 3521 دناعم یاه هورگ راهم و لرتنک یارب یلطم یاهورین دوجو 55

 1122 1921 یعافد یزیر همانرب تهج رد بسانم یکیتیلپوئ  تیعقوم 1

 0122 1921 هعسوت یارب یطابترا لیسناتپ زا یرادروخرب 1

 0122 1921 روشک زکرم هب هقطنم نیا مدرم یلصا شخب ییارگمه دوجو 1

 1122 2121 یداصتقا شزرا یاراد یعیبط عبانم 0

 1122 3921 روشک هس اب ینالوط یکشخ زرم 9

 1122 9921 هقطنم رد رقتسم یماظتنا و یماظن یاه ناگی و زکارم دوجو 1

 2122 1921 یموق تیوه یاج هب یدرف تیوه ندش نیزگیاج 1

 1122 3121 هقطنم هعسوت تهج رد یداصتقا یاه تخاسریز دوجو 5

 1122 3129 هقطنم یا هناخدور و ینیمزریز یبآ لیسناتپ 95

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  لدماوع نیا یریگراک هب و هجوت مزلتسم و الاب تیمها زا ناشن هک و 1021 (اه توق)یلخاد یکیتیلپوئ  لماوع نیگنایم
 دنتسه یعافد دربهار نیودت رد

      زا هدقطنم هعدسوت تدهج رد یدادصتقا یاده  تخادسریز دوجو هک دهد یم ناشن اه نوزوم ساسا رب اه توق 0 لودج
 لماع ناونع هب لاغتشا داجیا اب هارمه هک تسا یا هنوگ هب یداصتقا هعسوت دیدج رصع رد .تسا (3121)نیرتراذگری أت
   یکدشخ زردم ،(2121   )یدادصتقا شزرا یاراد یدعیبط عبادنم دننامه رگید لماوع .دشاب یم رادیاپ تینما داجیا رد مهم
  مدردم یلصا شخب ییارگمه دوجو و یموق تیوه یاج هب یدرف تیوه ندش نیزگیاج ،(3921)روشک هس اب ینالوط
  رد بدسانم یکیتیلپوئ  تیعقوم ،(1921)هعسوت یارب یطابترا لیسناتپ زا یرادروخرب ،(1921)روشک زکرم هب هقطنم نیا
   خیرادت نتدشاد ،(9921  )هدقطنم رد رقتدسم یماظتنا و یماظن یاه ناگی و زکارم دوجو ،(1921)یعافد یزیر همانرب تهج
   نادبز سیرددت ،(0021      )هدقطنم ندیا ماودقا نتدشاد یدناریا سدح ،(2921 )یدناریا ماوقا رگید اب هقطنم نیا ماوقا کرتشم
     رد کا نیدب رد عیدشت بهذدم نتشاد ،(3521)دناعم یاه هورگ راهم و لرتنک یارب یلطم یاهورین دوجو ،(2021)یسراف
  نیردتر ا مک ات نیرت یوق بیترت هب (3129)هقطنم یا هناخدور و ینیمزریز یبآ لیسناتپ رخآ رد و (1221)هقطنم تیعمج
    هدمه هدب اده نآ نایم رد دوش تقد رگا .دنا هدش هتفرگ رن رد اه توق ناونع هب برغ لامش رد یعافد دربهار نیودت رد
         ناودنع هدب لدماوع ندیا هدب یعادفد دردبهار نیوددت رد دیاب و تسا هدش هجوت یسایس و یداصتقا ،یناسنا یاه هفلؤم
 .دنوش هتفرگ رظن رد راذگری أت یاهروتکاف
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 (اه توق)یلخاد طیحم یاهریغتم یناوارف عیزوت .1 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (اه فعض)یلخاد طیحم یاهریغتم یناوارف عیزوت .3 لودج

 رایعم فارطنا نیگنایم اهریغتم هبتر

 1122 5121 اه یرذآ و اهدرک نیب رد یتسیلانویسان سح 3

 5122 1121 قارع و هیکرت یاهدرک هب تبسن اهدرک قلعت سح نتشاد 1

 3122 3121 ناجیابرذآ و هیکرت اه کرت هب تبسن اه یرذآ قلعت سح نتشاد 9

 3122 1.55 هقطنم نیا رد یبهذم ییارگ تیلقا 25

 2122 1121 قطانم نیا رد دناعم یاه هورگ یخرب تاکرطت 1

 3122 1121 برغ لامش هقطنم یزرم قطانم هعسوت مدع 5

 1122 9121 هقطنم نیا رد یموق ییارگ تیلقا 1

 1122 5129 روشک یلصا تیعمج اب نوگمهان یاه تیعمج دوجو 55

 2122 3121 هیاسمه یاهروشک یعافد و یتینما یاهدربهار هلابند هک یایفارغج هنهپ دوجو 9

 5122 3121 برغ لامش قطانم زا یشخب یگتفاین هعسوت زا یسایس یاه نایرج یرادرب هرهب 1

 5122 1121 یا هفیاط و یبهذم ،یموق تاعزانم دوجو 1

 5122 0121 هیمورا هچایرد یطیطم تسیز لکشم 0

 و هجوت مزلتسم و الاب تیمها زا ناشن هک و 2121 یلخاد دیدهت ناونع هب (اه فعض)یلخاد یکیتیلپوئ  لماوع نیگنایم
 .دنتسه یعافد دربهار نیودت رد لماوع نیا یریگراک هب

  نیردت  مدهم ناونع هب (1121)برغ لامش هقطنم یزرم قطانم هعسوت مدع هک دهد یم ناشن اه نوزوم ساسا رب 9 لودج
   رد یدادصتقا یاده   تخادسریز دودجو زا دیاب یلخاد دیدهت نیا عفر تهج رد .تسا هدش هتفرگ رظن رد یلخاد دیدهت
  .دوش هدافتسا یلخاد تصرف ناونع هب (3121)هقطنم هعسوت تهج
     یعادفد و یدتینما یادهدربهار هدلابند هک یایفارغج هنهپ دوجو ،(0121)هیمورا هچایرد یطیطم تسیز لکشم نآ زا دعب
   زا یدسایس یاده  نادیرج یرادرب هرهب ،(1121)قطانم نیا رد دناعم یاه هورگ یخرب تاکرطت ،(3121)هیاسمه یاهروشک
 ،(1121 )قاردع و هیکرت یاهدرک هب تبسن اهدرک قلعت سح نتشاد ،(3121)برغ لامش قطانم زا یشخب یگتفاین هعسوت
 سددح ،(9121)هددقطنم نددیا رد یموددق یددیارگ تددیلقا و (1121)روتکاددف یا هددفیاط و یبهذددم ،یموددق تاددعزانم دوددجو
  راردق (5129     )رودشک یلدصا تدیعمج ادب نوگمهادن یاه تیعمج دوجو ،(5121)اه یرذآ و اهدرک نیب رد یتسیلانویسان
 .دنا هتفرگ
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 (اه فعض)یلخاد طیحم یاهریغتم یناوارف عیزوت .2 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (اه تصرف)یجراخ طیحم یاهریغتم یناوارف عیزوت .4 لودج

 رایعم فارطنا نیگنایم اهریغتم هبتر

 9122 1521 هقطنم نایعیش اب ینید کارتشا 1

 1122 1521 یناریا یاه یرذآ و ناجیابرذآ نیب ینابز دنویپ 1

 9122 1521 قارع و هیکرت یاهدرک اب ناریا درک ماوقا یخیرات هطبار دوجو 1

 1122 1221 هیاسمه یاهروشک رد درک و یرذآ ماوقا نیب کرتشم خیرات 1

 5122 5121 قارع رد گنج و ینماان 1

 2122 0921 ناجیابرذآ و هیکرت و قارع یاهروشک اب یگیاسمه 1

 5122 1121 ناتسنمرا و ناجیابرذآ هژیو هب دزآ یاه بآ هب یسرتسد یارب هقطنم نیا هب هیاسمه یاهروشک زاین 9

 1122 1521 یجراخ تراجت هعسوت یارب هقطنم یاه تیفرظ دوجو 1

 1122 3121 هقطنم یاهروشک نیب یسایس و یماظن ،یتینما یراکمه لیسناتپ 0

 9922 3121 تادیدهت عفر یارب یراکمه شیازفا تهج رد کرتشم یاهدیدهت دوجو 5

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هجوت مزلتسم و الاب تیمها زا ناشن هک و 2121 یلخاد دیدهت ناونع هب (اه تصرف)یجراخ یکیتیلپوئ  لماوع نیگنایم
 .دنتسه یعافد دربهار نیودت رد لماوع نیا یریگراک هب و
    یکیتیلپودئ  لدماوع نیگنادیم  هدک  ددهد   یدم نادشن  اده    نوزودم سادسا ردب (اه تصرف)یجراخ ریطم لماوع 1 لودج
   لدماوع ندیا یریگراک هب و هجوت مزلتسم و الاب تیمها زا ناشن هک و 2121 یلخاد دیدهت ناونع هب (اه تصرف)یجراخ
  شیازدفا تهج رد کرتشم یاهدیدهت دوجو تسخن اه تصرف نیب رد نیرتراذگری أت .دنتسه یعافد دربهار نیودت رد
  نیدب یسایس و یماظن ،یتینما یراکمه لیسناتپ بیترت هب یدعب بتارم رد و تسا (3121)تادیدهت عفر یارب یراکمه
 و     نادجیابرذآ هژدیو هدب دزآ یاده  بآ هدب یسرتسد یارب هقطنم نیا هب هیاسمه یاهروشک زاین ،(3121)هقطنم یاهروشک
  دودجو ،(0921  )نادجیابرذآ و هدیکرت و قارع یاهروشک اب یگیاسمه ،(5121)قارع رد گنج و ینماان ،(1121)ناتسنمرا
      ترادجت هعدسوت یاردب هدقطنم یاده   تدیفرظ دودجو ،(1521 )قاردع و هیکرت یاهدرک اب ناریا درک ماوقا یخیرات هطبار
   ردخآ رد و ددنراد رارق (1521)یناریا یاه یرذآ و ناجیابرذآ نیب ینابز دنویپ و هقطنم نایعیش اب ینید کارتشا ،یجراخ
 .دراد رارق (1221)هیاسمه یاهروشک رد درک و یرذآ ماوقا نیب کرتشم خیرات
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 (اه تصرف)یجراخ طیحم یاهریغتم یناوارف عیزوت .3 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (اهدیدهت)یلخاد طیحم یاهریغتم یناوارف عیزوت .3 لودج

 رایعم فارطنا نیگنایم اهریغتم هبتر

 1122 2129 بآ میسقت رخ هرابرد ریسفت فالتخا 1

 1122 3121 .ی لم تیمکاح یراذگر ا و ذوفن ۀزوح زا جراخ و اهزرم یارو رد یموق ۀبقع 5

 5122 1121 ناگیاسمه ای هیاسمه تیامح دروم ،یلخاد هنابلط ییادج شبنج 1

 2122 2121 هیاسمه یاهروشک رد یجراخ یاهورین دوجو 1

 2122 5121  ،قارع لامش نیشندرک قطانم رد تارکومد هلطنم بزح ل م ،بلط هیزجت یاه هورگ رارقتسا 9

 1122 5921 هیکرت و ناجیابرذآ یروهمج رد اه تسیکرت ناپ 1

 3122 1121 ناریا ناگیاسمه یاه هرادج رد یبهذم و یموق ۀعزانم لاعف یاه لسگ 0

 5122 1121 ینوماریپ شخب یراتخمدوخ بسک و یزیرگزکرم هب لیامت 1

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
    و الادب تدیمها زا نادشن و 5121  یدلخاد دیدهت ناونع هب اه نوزوم ساسا رب (اهدیدهت)یجراخ ریطم لماوع نیگنایم
 .دنتسه یعافد دربهار نیودت رد لماوع نیا یریگراک هب و هجوت مزلتسم
  ریدطم     لدماع نیرتراذدگر ا هدک ددهد   یدم نادشن  اده    نوزودم سادسا ردب (ا ده تصرف)یجراخ ریطم لماوع 1 لودج
 رد  .ددشاب  یدم (3121   )ید لم تدیمکاح یراذدگر ا و ذوفن ۀزوح زا جراخ و اهزرم یارو رد یموق ۀبقع (دیدهت)یجراخ
     تالکدشم ادسب هدچ و تدسا اه هبقع نیمه دوجو ناریا یزرم قطانم رد ثحابم نیرت زیگنا شلاچ زا یکی خیرات لوط
     ریدطم لدماوع هدعومجم زا ناودت  یدم ،شلاچ نیا عفر و یلم دربهار نیودت یاتسار رد .دندروآ دوجو هب ار یناورارف
 ناریا درک ماوقا یخیرات هطبار دوجو ،(1521)یناریا یاه یرذآ و ناجیابرذآ نیب ینابز دنویپ دننامه (اه تصرف)یجراخ
 .درک هدافتسا (1221)هیاسمه یاهروشک رد درک و یرذآ ماوقا نیب کرتشم خیرات و (1521)قارع و هیکرت یاهدرک اب
    ریدطم لدماوع هدعومجم ،(1121   )ناردیا ناگیادسمه یاده هرادج رد یبهذم و یموق ۀعزانم لاعف یاه لسگ نآ زا دعب 
  فالتدخا و هیاسمه یاهروشک رد یجراخ یاهورین دوجو ،ناجیابرذآ رد یتسینویهص می ر تیلاعف (اهدیدهت)یجراخ
  لدیامت ،(1121)ناگیاسمه ای هیاسمه تیامح دروم ،یلخاد هنابلط ییادج شبنج ،(2121)بآ میسقت رخ هرابرد ریسفت
   ناتدسدرک نارگرادک بزح یتسیرورت هورگ هخاش تیلاعف (1121)ینوماریپ شخب یراتخمدوخ بسک و یزیرگزکرم هب
 .دنا هتفرگ رارق (5921)هیکرت و ناجیابرذآ یروهمج رد اه تسیکرت ناپ ،(9121)نیشندرک قطانم رد هیکرت
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  (اهدیدهت)یلخاد طیحم یاهریغتم یناوارف عیزوت .4 رادومن

   دربهار نیودت و یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام داجیا
   نوردب تاددیدهت و اه تصرف اب یمتسیس نورد فعض و توق طاقن قباطت ،میژتارتسا یاهرازبا زا یکی SWOT لدم
 اهدیدهت و اه فعض و ر کادح هدب ار اه تصرف و اه توق بسانم یژتارتسا می لددم ندیا هاگددید زا .تسا یمتسیس
 هدک تدسا یلماودع دنم ماظن ییاسانش SWOT لیلطتو هیزجت .(190 ،1195 ،یراددیز) دناسر یم ندکمم لقاددح هب ار
  ار اده   تدصرف و اده توق بسانم یژتارتسا می لددم ندیا هاگددید زا .دشاب هتشاد اه نآ اب ار یراگزاس نیردتهب ددیاب
  لدیلطتو  هدیزجت ،  لدددم نددیا یدیلک هطقن عقاو رد .دناسر یم لقادددح هددب ار اهدددیدهت و اه فعض و ر کادددح هدب
       تدسا دردبهار بادختنا یاردب یددیفم بوچرادچ هدننک مهارف ،هجیتن رد و متدسیس یتیعقوم یاه هبنج همه زا یا هنماد
 ) .930 ،1195 ،یوسوم و این تمکح)

 
 یلخاد و یجراخ یکیتیلپوئژ لماوع تسرهف .1 لکش
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   نوردب تاددیدهت و اه تصرف اب یمتسیس نورد فعض و توق طاقن قباطت ،میژتارتسا یاهرازبا زا یکی SWOT لدم
 اهدیدهت و اه فعض و ر کادح هدب ار اه تصرف و اه توق بسانم یژتارتسا می لددم ندیا هاگددید زا .تسا یمتسیس
     تددلاح رادهچ رد اهددیدهت و اده تصرف و فعدض و تودق طادقن رودظنم نیا یارب .دناسر یم ندکمم لقاددح هب ار
 ،  ناددج و نوددسیره) .دنوش یم باختنا اه نآ نیب زا یژتارتدسا یاه هنیزگ و دنوش یم هداد دنویپ so، wo، st، wt یدلک
0195، 035). 
 :تسا هدش هتشادرب ریز یاه ماگ ،یجراخ ئ یلخاد یاهدیدهت یاصحا تهج
  و اده  تدصرف ، اده  فعدض ،اه توق)یجراخ و یلخاد یکیتیلپوئ  یطیطم لماوع نییعت یارب اه همانشسرپ عیزوت زا سپ
  (اهددیدهت و اه تصرف) ینوریب لماوع زا میره تیمها هجرد نییعت و یهد نزو هب مادقا اه نآ یروآدرگ و (اهدیدهت
 نیرت نییاپ یاراد لماوع و 1 نزو ،تیمها نیرتالاب یاراد لماوع هکیوطن هب .دش (اه فعض و اه توق)ینورد لماوع و
     رده تدیمها بیردض هدک یوطن هب دیدرگ زیالامرن ،لبق ماگ رد هدش نییعت نازوا ،یدعب ماگ رد .دنتفرگ 5 نزو ،تیمها
     مدی یتدسیاب بیاردض عدمج هک ارچ دندش لیدبت می و رفص سایقم هب جنپ ات می سایقم زا ،ینوریب ای ینورد لماع
 و 0=فیعض ،9=یوق ،1=یوق رایسب) یا هطقن راهچ سایقم رد ینورد میژتارتسا لماع ره زایتما ،یدعب ماگ رد .دشاب
  طادقن یلو دننک بسک ار 9 هرمن ای و 1 هرمن دنناوت یم رقف توق طاقن هکنآ مهم هتکن .دیدرگ نییعت ،(5=فیعض رایسب

  ادب دندیدرگ نییعت زین ینوریب یکیتیلپوئ  لماوع زایتما ماگ نیا رد .دنیامن بسک ار 5 و 0 هرمن ود زا یکی دیاب فعض
  .تدسا هدش ماجنا ،لرتنک زا جراخ لماوع هب هعلاطم دروم دحاو یراگزاس تردق هب هجوت اب یهدزایتما هک توافت نیا
 هک یلماوع و دنتفرگ راهچ هرمن ،هتشاد بوخ رایسب شنکاو اه نآ هب ،هعلاطم دروم یداتس دحاو هک یلماوع هکیروط هب
  تدفایرد 9 ای 1 هرمن رقف دنناوت یم اه تصرف ،هدعاق قبط .تسا هتفرگ می هرمن ،هتشاد فیعض رایسب شنکاو اه نآ هب
       لدماوع نوزودم زادیتما هبدساطم هدب ماددقا ، یددعب ماگ رد .دنیامن بسک ار 5 ای 0 هرمن رقف دنناوت یم اهدیدهت و دننک
 هدش نییعت زایتما و هدش زیالامرن تیمها هجرد برض لصاح زا ،نوزوم زایتما .تسا هدش (اه فعض و اه توق) ینورد
  و اده         تدصرف) یدنوریب یکیتیلپودئ  لدماوع نوزودم تازادیتما هبدساطم یاردب هدش یط دنیارف .تسا هدیدرگ هبساطم
   یکیتیلپودئ  لدماوع ،  ردخآ مادگ  رد و تدسا هدیدرگ یط ،ینورد لماوع نوزوم زایتما هبساطم دنیارف دننامه (اهدیدهت
 نآ ینورد لماوع و IFE لودج نآ دادنورب هک دنا هدش یدنب هبتر ،نوزوم نیگنایم شور زا هدافتسا اب ،ینوریب و ینورد
 .(1 د 1 هرامش لودج) تسا هداد لیکشت ار EFE لودج

 اه نآ یدنب هبتر و نایوگخساپ دید زا IFE اه فعض و اه توق یدنب تیولوا .0 لودج
 نزو نزو یلخاد ریطم یکیتیلپوئ  لماوع هبتر هزاس

 زیالامرن

 راد نزو زایتما زایتما

 
 
 
 
 
 
 اه توق

 29522 0 11222 9 هقطنم تیعمج ر کا نیب رد عیشت بهذم نتشاد 05

 13522 9 11222 9 هقطنم نیا ماوقا نتشاد یناریا سح 3

 35022 9 91222 1 یناریا ماوقا رگید اب هقطنم نیا ماوقا کرتشم خیرات نتشاد 1

 13522 9 11222 9 یسراف نابز سیردت 25

 13522 9 11222 9 دناعم یاه هورگ راهم و لرتنک یارب یلطم یاهورین دوجو 55

 35022 9 91222 1 یعافد یزیر همانرب تهج رد بسانم یکیتیلپوئ  تیعقوم 1

22 9 91222 1 هعسوت یارب یطابترا لیسناتپ زا یرادروخرب 1 350 

 01922 1 93222 1 روشک زکرم هب هقطنم نیا مدرم یلصا شخب ییارگمه دوجو 1

 01922 1 93222 1 یداصتقا شزرا یاراد یعیبط عبانم 0
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 01922 1 93222 1 روشک هس اب ینالوط یکشخ زرم 9

 35022 9 91222 1 هقطنم رد رقتسم یماظتنا و یماظن یاه ناگی و زکارم دوجو 1

 130. 1 91222 1 یموق تیوه یاج هب یدرف تیوه ندش نیزگیاج 1

 01922 1 93222 1 هقطنم هعسوت تهج رد یداصتقا یاه تخاسریز دوجو 5

 13522 9 11222 9 هقطنم یا هناخدور و ینیمزریز یبآ لیسناتپ 95

 
 
 
 
 
 
 
 اه فعض
 
 
 
 

 11222 5 1122 9 اه یرذآ و اهدرک نیب رد یتسیلانویسان سح 3

 11522 0 9122 1 قارع و هیکرت یاهدرک هب تبسن اهدرک قلعت سح نتشاد 1

 11522 0 93222 1 ناجیابرذآ و هیکرت اه کرت هب تبسن اه یرذآ قلعت سح نتشاد 9

 11222 5 11222 9 هقطنم نیا رد یبهذم ییارگ تیلقا 25

 11522 0 93222 1 قطانم نیا رد دناعم یاه هورگ یخرب تاکرطت 1

 11522 0 93222 1 برغ لامش هقطنم یزرم قطانم هعسوت مدع 5

 11522 0 91222 1 هقطنم نیا رد یموق ییارگ تیلقا 1

 21222 5 21222 0 روشک یلصا تیعمج اب نوگمهان یاه تیعمج دوجو 55

 11522 0 93222 1 هیاسمه یاهروشک یعافد و یتینما یاهدربهار هلابند هک یایفارغج هنهپ دوجو 9

 11522 0 91222 1 برغ لامش قطانم زا یشخب یگتفاین هعسوت زا یسایس یاه نایرج یرادرب هرهب 1

 11522 0 91222 1 یا هفیاط و یبهذم ،یموق تاعزانم دوجو 1

 11522 0 93222 1 هیمورا هچایرد یطیطم تسیز لکشم 0

 اه نآ یدنب هبتر و نایوگخساپ دید زا EFE اهدیدهت و اه تصرف یدنب تیولوا .7 لودج
 نزو نزو یجراخ ریطم یکیتیلپوئ  لماوع هبتر هزاس

 زیالامرن

 راد نزو زایتما زایتما

 
 
 
 
 
 
 
 
 اه تصرف

 21022 9 21222 1 هقطنم نایعیش اب ینید کارتشا 1

 21022 9 21222 1 یناریا یاه یرذآ و ناجیابرذآ نیب ینابز دنویپ 1

 21022 9 21222 1 قارع و هیکرت یاهدرک اب ناریا درک ماوقا یخیرات هطبار دوجو 1

 21022 9 21222 1 هیاسمه یاهروشک رد درک و یرذآ ماوقا نیب کرتشم خیرات 1

 11922 1 31222 1 قارع رد گنج و ینماان 1

 11922 1 31222 1 ناجیابرذآ و هیکرت و قارع یاهروشک اب یگیاسمه 1

 11922 1 31222 1 ناتسنمرا و ناجیابرذآ هژیو هب دزآ یاه بآ هب یسرتسد یارب هقطنم نیا هب هیاسمه یاهروشک زاین 9

 1022 9 21222 1 یجراخ تراجت هعسوت یارب هقطنم یاه تیفرظ دوجو 1

 11922 1 31222 1 هقطنم یاهروشک نیب یسایس و یماظن ،یتینما یراکمه لیسناتپ 0

 11922 1 31222 1 تادیدهت عفر یارب یراکمه شیازفا تهج رد کرتشم یاهدیدهت دوجو 5
 11522 0 91222 1 بآ میسقت رخ هرابرد ریسفت فالتخا 1 

 21522 0 23222 1 .ی لم تیمکاح یراذگر ا و ذوفن ۀزوح زا جراخ و اهزرم یارو رد یموق ۀبقع 5

 11222 5 11222 9 ناگیاسمه ای هیاسمه تیامح دروم ،یلخاد هنابلط ییادج شبنج 1

 11522 0 91222 1 هیاسمه یاهروشک رد یجراخ یاهورین دوجو 1

 11522 0 91222 1  ،قارع لامش نیشندرک قطانم رد تارکومد هلطنم بزح ل م ،بلط هیزجت یاه هورگ رارقتسا 9

 11222 5 1122 0 هیکرت و ناجیابرذآ یروهمج رد اه تسیکرت ناپ 1

 21522 0 23222 1 ناریا ناگیاسمه یاه هرادج رد یبهذم و یموق ۀعزانم لاعف یاه لسگ 0
 11222 5 1122 0 ینوماریپ شخب یراتخمدوخ بسک و یزیرگزکرم هب لیامت 1 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یعافد دربهار هئارا

  ار ددیدهت لماوع ،میا هدرک دراو اه تصرف شخب رد ،EFE لودج زا ار تصرف لماوع ،SWOT سیرتام لیکشت تهج
  اده فعض و میا هدرک دراو اه توق شخب رد IFE لودج زا ار اه توق و هدومن دراو اهدیدهت شخب رد EFE لودج زا
    فدیرعت هدب ماددقا ،    هددش فدیرعت فدده زا هدافتدسا اب سپس .میا هدومن دراو اه فعض شخب رد IFE لودج زا زین ار
   یدنورد یکیتیلپودئ  لماوع هب هجوت اب .(1 هرامش لودج) میا هدومن اهدربهار زا می ره لیذ یاه ه ورپ زین و اهدربهار
  یرادکمه اب هارمه یداصتقا و یماظن ،یسایس اه توق زا یریگ هرهب ؛تسا هدوب تشادرب لباق ،یعافد دربهار ،ینوریب و
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    یدتینما یرادکمه و یدادصتقا تازایتما زا یخرب هب یسرتسد یارب اه نآ یاهزاین ندومن فرطرب و هقطنم یاهروشک اب
       یدلخاد تاددیدهت عدفر تدهج رد یدلخاد یاده  لیدسناتپ زا هدافتسا ،(یمجاهت (SO کرتشم دیدهت بلاق رد هفرط ود
 ،  (تدهج ردییغت (WO یژتارتسا ناونع هب هقطنم یاهروشک اب یراکمه اب زیرگزکرم یاه نایرج دوجو ،یراکیب نوچمه
     تدلاخد زا یدشان بردخم یاده    هدمانرب و تاددیدهت ردبارب رد روشک برغ لامش هقطنم رد یلخاد یگتسبمه شیازفا
     و ناردیا رودشک بردغ لامدش یماظن و یسایس ،یداصتقا تالکشم نداد شهاک و ندرب نیب زا و ( ونت (ST ناگناگیب
 .(1 هرامش لودج) دنا فیرعت لباق (یعفادت (WT کرتشم دیدهت اب هقطنم یاهروشک اب یراکمه

 یجراخ و یلخاد یطیحم یکیتیلپوئژ لماوع ساسا رب یعافد دربهار نیودت .2 لودج
 EFE سیرتام زا T))اهدیدهت EFE سیرتام زا O)) اه تصرف 

 زا (S)ادددده توددددق
 IFE سیرتام

       و هدقطنم یاهرودشک ادب یرادکمه ادب هاردمه یداصتقا و یماظن ،یسایس اه توق زا یریگ هرهب
   یدتینما یرادکمه و یداصتقا تازایتما زا یخرب هب یسرتسد یارب اه نآ یاهزاین ندومن فرطرب
  ،(یمجاهت SO)کرتشم دیدهت بلاق رد هفرط ود

   ردبارب رد رودشک برغ لامش هقطنم رد یلخاد یگتسبمه شیازفا
 (ST   نادگناگیب تدلاخد زا یشان برخم یاه همانرب و تادیدهت

 ( ونت

 زا W))ادده فعددض
 IFE سیرتام

  دودجو ،       یرادکیب نودچمه یدلخاد تاددیدهت عدفر تدهج رد یدلخاد یاه لیسناتپ زا هدافتسا
 (تهج رییغت (WO یژتارتسا ناونع هب هقطنم یاهروشک اب یراکمه اب زیرگزکرم یاه نایرج

  یمادظن و یسایس ،یداصتقا تالکشم نداد شهاک و ندرب نیب زا
 دیدهت اب هقطنم یاهروشک اب یراکمه و ناریا روشک برغ لامش
 (یعفادت (WT کرتشم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 یکیتیلپوئژ لماوع رب ینتبم یعافد یاهدربهار یحارط یوگلا یزاس هدایپ دنیارف .2 لکش

 ناگدنراگن :عبنم
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 یریگ هجیتن

        نتدسب رادکب و هدجوت مزلتدسم بدسانم یعادفد یادهدربهار یحارط یارب بسانم یوگلا)قیقطت یاه هتفای هب هجوت اب
     رده هدک دردک یردیگ هجیتن ناوت یم ،تسا (دیدهت و تصرف ای و فعض ،توق) یکیتیلپوئ  لماوع هناگراهچ یاه شقن
    یاردب یالادب تدیمها زا (5121 ) اهددیدهت و (2121 )اده  تدصرف ،(2121 )اده  فعدض ،(1021 )اده توق یاه شقن زا مادک
 1   زا رتدشیب اده  نآ نیگنادیم اه شقن نیا زا مادک ره .دنراد روشک برغ لامش یعافد دربهار نیودت رد اه نآ یراذگر ا
   .تسا اه نآ همه تیمها زا ناشن نیا و تسا
    هدب ادت تخاندش ار اه تصرف و درک عفر اه نآ اب ناوتب اه فعض مه ات دنوش هتخانش اه توق ات تسا زاین هقطنم نیا رد
 .دوش نیودت و یحارط یبسانم یعافد دربهار ینونک تیعقوم زا تسرد کرد اب ناوتب نآ هلیسو

 
 (دیدهت و تصرف ،فعض ،توق)یکیتیلپوئژ لماوع هناگراهچ یاه شقن .3 رادومن

 اهراکهار اه داهنشیپ هئارا
       بردغ لامدش یدتینما لئادسم ادب هدطبار رد یفنم و تب م تاکن تسناوت شهوژپ اه یسررب و اه هتفای هب هجوت اب
  رد یدمهم لماع هشیمه و تسا هدوب رادروخرب یالاب تیمها زا ناریا خیرات لوط رد هقطنم نیا .دهد هئارا روشک
  و دردخ یعافد دربهار نیودت تهج رد ناوت یم شهوژپ یاه هتفای هب هجوت اب .تسا هدوب روشک یرادیاپ و تاب 
 :درک نایب لیذ تروص هب ار یدراوم روشک نالک
 تادیدهت عفر یارب یراکمه شیازفا تهج رد کرتشم تادیدهت اب هقطنم یاهوشک اب یراکمه شیازفا 
 هقطنم یاهروشک نیب یسایس و یماظن ،یتینما یراکمه شیازفا 

 ناریا ناگیاسمه یاه هرادج رد یبهذم و یموق ۀعزانم لاعف یاه لسگ هب هژیو هجوت 

 برغ لامش هقطنم یزرم قطانم هعسوت 

 هیمورا هچایرد یطیطم تسیز لکشم لح و یسررب 

 قارع لامش نیشندرک قطانم رد تارکومد هلطنم بزح ل م ،بلط هیزجت یاه هورگ تیلاعف رب زکرمت،   

 دزآ یاه بآ هب یکشخ رد روصطم یاهوشک یسرتسد ناکما  

 هقطنم هعسوت تهج رد یداصتقا یاه تخاسریز زا هدافتسا 
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 هقطنم رد رقتسم یماظتنا و یماظن یاه ناگی و زکارم هب هژیو هجوت 

 یمسر نابز ناونع هب یسراف نابز سیردت و هعسوت 

 دناعم یاه هورگ راهم و لرتنک یارب یلطم یاهورین زا هدافتسا 

 یجراخ تراجت هعسوت یارب هقطنم یاه تیفرظ زا یرادرب هرهب 

 عبانم
 .تمس :نارهت .ییایفارغج تسایس و یسایس یایفارغج .(5195)زوریپ ،هداز دهتجم
  .انکس :نارهت ،یژتارتسا گنهرف ،(1195) .ت .م ،یزورون و ؛  .م ،داژن دمطم

 و تخس همین ،تخس دیدهت یسانش موهفم ،(1195)دمطم یلع ،دنودمحا و نسحدمطم ،قروز ؛رداهب ،ناینیما ؛اضر ،رهلک ؛دمطم ،ییالوت
 .39 هرامش 1195 جیسب تاعلاطم ،مرن

 گنزاپ :نارهت ،(رصاعم میژتارتسا و یماظن لئاسم) یماظن تردق و یژتارتسا ،(2195) اضریلع ،یباجنس
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