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  یرهش یزاسهب بولطم طیارش ققحت عناوم یسررب
 زاوها رهش رد نیلولعم یارب

 یرظن ارهز
 ناریا ،نانمس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نانمس دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج ارتکد یوجشناد

 1یدابآ هکرک بنیز

 ناریا ،نانمس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نانمس دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ رایداتسا
 47/77/3397 :شریذپ رودص خیرات 57/54/3397 :هلاقم تفایرد خیرات

  هدیکچ
 و  تاسناكما زا  هدافتسسا و  يسسرتسد  دسنمزاين  نيرياسس  نصسچمه  هسک  دسنا هعماج دارفا زا يشخب ،    نازابناج و نالصلعم ،    يمسج ناناصتان 
 يكيزيف و يدبلاک هبنج هب رصحنم ،    هتشاد قلعت نادنورهش  صمع هب هک دنتسه ياه ناكم ،    يرهش ياهاضف .دنتسه يمصمع تامدخ
     يزاسسهب بصسلطم طيارسش قسقحت عناصم يسررب قيقحت نيا زا فده .دنباي يم انعم يو تيلاعف و ناسنا رصضح اب تقيقح رد و هدصبن
  رتسشيب ،    هعلاطم نيا تاعالطا ليلحت رد .تسا يفيصصت شياميپ ،    شهو پ  ور .تسازاصها رهش رد نيلصلعم يارب تارادا رد يرهش
  ياسه  هستفاي  .تسسا هدش هدافتسا swot کينكت نصچمه يطابنتسا و يفيصصت رامآ ياه کينكت و يفيک و يمک ليلحت ياه  ور زا
  قسيقحت  جياستن ،     نيسنچمه  .تسسا 2/5   رسبارب يتيريدسم صخاش نيگنايم ،    2/5 ربارب يدبلاک صخاش نيگنايم :هک دهد يم ناشن شهوزپ
  مسيالع  بسصن ،     هسعماج  فسلتخم  راسشقا  يعاسمتجا  رصسضح عناصم يياسانش دننام يياه هفلؤم دهد يم ناشن SWOT لدم زا لصاح
  يزاسس  بسسانم  ظاسحل زا  يدسعب ي اسه  تسيصلوا رد (051/0 ) ناسسكي  يسنزو زايتما اب نيلصلعم يارب يمصمع ياهاضف رد هدنهدرادشه
  نصناسق  بيصسصت ،     يتسسيزهب و  يرادرهسش  نيسب  هدنزاسس  لسماعت   يرارسقرب .تسسا  نازاسبناج و  نيلصسلعم  يارسب  يستلود تارادا ياهاضف
  تسصرف  طاسقن  نيرست  مسهم (040/0) ينزو زايتما اب ود ره يصصصخ و يتلود ياه هاگتسد و تارادا و اه ناگرا يارب يزاس بسانم
  رسثکا رد  هسكنيا يلک يريگ هچيتن .دش هتخانش طبر يذ نيلصئسم و ناسانشراک هاگديد زا زاصها رهش رد يرهش ياهاضف يور شيپ
 ،     لسماصع  نسيا  عصسمجم و  تسسا  هدسشن  مهارسف نالصلعم يارب يصاخ تازيهجت يتلود ياه نامتخاس و تارادا ،    يرهش يمصمع نکاما
  تسسا هدرک داجيا اهاضف نيا رد نيلصلعم ه يصب يعامتجا فلتخم ياه هورگ تهج ار يتحار و ينميا دقاف و ملاسان ،    هتفشآ ياضف
 رد و  يستحار و  يسنميا  شيازسفا و دصجصم عضو دصبهب رصظنم هب مجسنم و قيقد يزير همانرب کي دنمزاين بصلطمان تيعضو نيا هک
  .دشاب يم نيلصلعم رصضح اب داش و هدنزرس يعامتجا طيحم داجيا هجيتن

 
 .یتلود تارادا ،    یسرتسد ،    نازابناج ،    نیلولعم ،    یرهش یاهاضف یزاس بسانم :یدیلک تاملک
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  همدقم
  ناوناوتان و نالويعم یارب  اخ و هناگادج روط هب دیابن عونصم طیحم زا یشخب چیه ،    ليم نامزاس یاه هینایب ساسارب 
  دومآراک یگدنز یاضف و طیحم کی .دننک هدافتسا نآ زا دنناوتب دارفا ۀمه هک دومن  هارف یطیحم دیاب هکيب ،    دوش هتخاس
  بويغا  لوويعم دارفا زاین .تسا رادروخرب ییازس هب تیمها زا لويعم و ناوتان دارفا یارب دشاب هدش یحارط یبوخ هب هک
 زا یدامتم نورق لوط رد هک زورما یایند .تسا هدشن هتفرگ رظن رد لماک تروص هب دیدج یاه نامتخاس یاه هيورپ رد
   لاوس یاه ناسنا رتشیب یارب هک تسا ییایند ،    تسا رشب تسد تايونصم رد قرغ و هداتفا رود دوخ یعیبط داهن و لصا
  قووقح یواست رس رب ثحب . یتسه اه هنیمز یمامت رد اه ناسنا قوقح یواست هب دقتعم ام هکنآ لاح  تسا هدش هتخاس
 رد  دووجوم  تالیهوست و تاناکما زا هعماج دارفا رگید دننام نازابناج و نالويعم هک تسانعم نیدب ،    زابناج و لويعم دارفا
  توفاب و  یزاوسرهش و  یراومعم  عوناوم  تويي هب زابناج ای لويعم هک یماگنه .دنشاب رادروخرب یرهش یمومي یاهاضف
 و  دوشیم بيس یو ی هیلوا قوقح ،    دیامن هدافتسا یرهش یاهاضف زا و دنک تکرح رهش حطس رد دناوتیمن رهش  اخ
  ناوهاوخ ،     داروفا ۀیقب دننام  ه ناهاوخناوت (547 :3397 ،    ناراکمه و یزب) دوب دهاوخن یواسم یداي دارفا اب ،    هجیتن رد
  رطاوخ  هوب و  دوننک  یگدونز هعماج زا هدیرب ییاج رد هک تسین اويطم ناشیارب و دنا هعماج فيتخم تاناکما زا هدافتسا
 یرادا و  ینوکوسم یاه هيومجم یحارط و یزیر همانرب رگید ترابي هب .دنوش مورحم ناش یيامتجا قوقح زا تیلويعم
  یدروف یلاعت و دشر ،    عونتم یاه ااختنا یارب ار هار ،    تاناکما و اهاضف نیا هب اه نآ ندرک دودحم و ناهاوخناوت صتخم
  یاهاوضف   یزاوس بوسانم  فویرعت  موزول  نارویا رد .دنک یم مورحم ناشدمآراک یورین زا  ه ار هعماج و ددنب یم اه نآ
 ،     اوه  ناوبایخ  تیعوضو ،     اهرهوش رد   ارویز  دوسریم  روظن  هوب  یروروض نالويعم و نازابناج یارب یهافر تامدخ و یرهش
  نوروب و  یرهوش نورد  لوقن و لمح لیاسو ،    یمومي یتشادهب یاه سیورس ،    یهافر یاهاضف ،    یمومي نکاما ،    اهور هدایپ
 ،       یحلاوص و یداروم) دونیامن  یومن   هاروف  نازاوبناج و نالويعم یارب هدافتسا ناکما هک دنتسه یا هنوگ هب هریغ و یرهش
0397: 95)   
  نودوب و  عیروس دشر نیا .تسا هدوب یا هدنیازف یشهج دشر یاراد ریخا ی ههد کی رد ،    رهش نالک کی ناونعب زاوها 
  اوب قباطم (نازابناج و نیلويعم زاین دروم هژیو هب) یرهش ناميبم و تازیهجت ،    تاناکما عیزوت ات هدیدرگ بجوم همانرب
  روفن 35077 زا  شیوب    رهوش نویا رد . یوشاب  یوم نآ دوبن ای دوبمک دهاش ،    رهش قطانم رتشیب رد و هتفرن شیپ هعسوت نیا
  نویا (3397 ،    زاوها نیلويعم هعماج) .دنتسه یناوت  ک و تیدودحم راچد یيون هب دنملاس ربارب نیدنچ و زابناج ،    لويعم
  هویيقن  لیاوسو و  تازویهجت و  رباوعم و نکاما زا یرایسب رد یزاس بسانم لوصا تیاير مدي تيي هب هک تسا یلاحرد
   دادوعت هوب  زوین  هلاوس  روه و  دونرادن ،    دشاب نانآ یاه یدنمناوت اب بسانتم هک هعماج رد یلاعف و هتسیاش روضح ،    یمومي
  روب  ًاالومي ،      بوسانم یاوهراکهار و ریبادت ذاختا و مزال یزیر همانرب نادقف تروص رد هک دوش یم هدوزفا رهش نیلويعم
      نویا رد هوک یفادوها .دوش دوهاوخ  هدوزوفا  هوظحالم لباق نازیم هب نیلويعم یشخب ناوت ۀزوح رد رهش تالکشم  جح
  یوحارط رد مزال یاهدرادناتسا تیاير مدي ای تیاير ی هعلاطم و یسررب :زا تسا ترابي  یتسه نآ لابند هب شهوژپ
  یزاوس   بوسانم یاهدرادناتسا تیاير یگنوگچ یسررب ،    رادخرچ یلدنص زا هدافتسا یارب تارادا یاهیدورو تخاس و
  هوروگ یارب یرهش یاضف یزاس  هنیهب تهج رد داهنشیپ و راکهار هئارا ،    نیلويعم یارب زاوها یمومي نکاما یاه یدورو
   تویاير مدوي-7    :توسا حروطم شهوژوپ نیا رد هک یتالاوس نینچمه .دشاب یم  زاوها رهش تارادا رد (نیلويعم)فده
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     هوروگ رادوخرچ یلدنوص زا هدافتوسا تالکشم زورب رب ،    زاوها رهش تارادا رد یدورو تخاس و یحارط رد درادناتسا
 ؟ دراد یریثمت هچ (نیلويعم) فده
  (یرهوش تیریدم تامادقا) ،    یمومي نکاما یاه یدورو یزاس  بسانم رد زاس و تخاس یاهدرادناتسا تیاير مدي -7
      ریثموت هونوگچ زاووها رهوش رد (نیلويعم)فدوه هورگ یيامتجا و یدرف لالقتسا هب یبایتسد رد گرزب یعنام ناوني هب
 ؟دراذگ یم 
  اوب یرهش رباعم قابطنا نازیم" هلاقم رد (7397) هدازردفص :دومن هراشا ریز دراوم هب ناوت یم  یتاقیقحت قباوس هيمج زا
  یاروب  طیوحم  یزاوس  بوسانم هک دیدرگ ذاختا هجیتن نیا "(ناوریش رهش یدروم هعلاطم) نازابناج و نیلويعم هعماج زاین
 .ددرگن یهتنم رهش یيصا نابایخ ود ای کی هبو ددرگ ظاحل ناوریش رهش طاقن هیيک رد دیاب نازابناج و نالويعم
 . نازاوبناج و  نیلوويعم  یوسرتسد  توهج یرهش یاهاضف یزاس بسانم یسررب" هلاقم رد (0397) ناراکمه و نایرطاش
 ی اوه  نامتخاوس و تارادا  مادوک  چیوه رد هک دهد یم  ناشن شهوژپ یاه هتفای "ناشاک رهش یتلود تارادا :یدروم هنومن
 و  یونمیا  دوقاف و   لاوسان ،    هتفشآ یاضف ،    لماوي نیا عومجم و تسا هدشن  هارف نالويعم یارب یصاخ تازیهجت یتلود
  اويطماون  تیعوضو نیا هک تسا هدرک داجیا اهاضف نیا رد نیلويعم هژیوب یيامتجا فيتخم یاه هورگ تهج ار یتحار
 طیحم داجیا هجیتن رد و یتحار و ینمیا شیازفا و دوجوم عضو دوبهب روظنم هب  جسنم و قیقد یزیر همانرب کی دنمزاین
 .دشاب یم  نیلويعمروضح اب داش و هدنزرس یيامتجا
 رد  یرهوش  یاهاوضف یجنسناوت" هلاقمرد (0397) رغصا یيي ،    ول یسیي و نیدلا ااهش ،    ول یسیي ،    دومحم ،    روپ هعمج

  هدومآ تسدب جیاتن "مق رهش یزکرم شخب :یدروم هعلاطم ،    یتکرح -یمسج ناوت مک یاه هورگ زاین هب یهد خساپ

  موک  یاوههورگ روضح تهج طیحم یزاس بسانم هنیمز رد هک یتامادقا مغر یلع ؛دهدیم ناشن رضاح هعلاطم زا

  یاوهزاین  عوفر  هوب  رداوق ینونک یدبلاک و یداصتقا یعامتجا طیارش نانچمه هتفرگ تروص یتکرح-یمسج ناوت

 .تسین هتسیاش لکش هب نالولعم

 یرظن ینابم

 لولعم هژاو فیرعت
  ییآراوک و  تمالوس رد ،     طیوحم  اوی  ثراووت زا یشان ،    مأوت ای و ینهذ ،    یمسج ۀعیاض هک دوش یم قالطا یدرف هب لويعم
 ی اوه هنیمز رد یو لالقتسا زا لالتخا نیا هک یروط هب ،    هدروآ دوجو هب یهجوت لباق لالتخا ،    رمتسم روط هب وا یمومي
  (3 :5397 ،    یوفص) تسا هتساک یداصتقا و یيامتجا ،    یدرف
 تیلولعم و یرهش یاهاضف
  یوفیک و یمک یاه یگژیو دنچ ره .دنا هدوب اه ناسنا یيامتجا تالماعت یدبلاک رتسب یرهش یمومي یاهاضف ،    زابرید زا
 زا  ناگدوننک  هدافتوسا ریاس و نادنورهش هراومه اما ،    تسا هدرک رییغت یفيتخم لماوي رثا رد و نامز یط یرهش یاهاضف
  رتوسب ،     یهاوفر  تامدوخ  نیماوت رب هوالي اهاضف نیا هک ارچ (9397 ،    راوس ،    لگ) دنا هدوب دنمزاین ییاهاضف نینچ هب رهش
 . دویامن   یوم  هاروف ار اهراتفر و طباور نایم لباقتم طابترا و ندش هدید و ندید ،    (یقافتا) یمسر ریغ و یمسر یاهرادید
  اوب لويعم دارفا دناوتب یا هنوگ هب زاین دروم تازیهجت کرادت و طیحم حالصا نیاربانب (39 :9397 ،    یورسخ و ینیرحب)
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 یرهش طیحم و رباعم ،    یمومي نکاما زا  يا) دوخ نوماریپ طیحم زا رطخ ساسحا نودب و هنادازآ ،    یدرف لالقتسا ظفح
 ،      زانهوش) .دزاوس یم  هارف تیلاعف و یگدنز ،    عامتجا هب نیلويعم ندینادرگزاب یارب ار یبسانم هنیمز دنیامن هدافتسا ( ...و
4397: 75)   
 نالولعم و یرهش یاه ناملبم
  هوب  هوعماج  راوشقا و  داروفا  ی هومه ربارب یاه تصرف هب ندیسر یاتسار رد یدبلاک رتسب یرهش یاهاضف یزاس بسانم
  هوعماج ی  هعوسوت و  دوشر  تایروروضزا ،     یرهوش  یاهاوضف یمامت هب درف ره یسرتسد و رهش حطس رد تکرح روظنم
  ه و صقان تروص هب  ه ،    وا نوماریپ یاهاضف و طیحمو ناسنا نیب ،    یيک روط هب (3 :0397 ،    یدارم و ییاوقت) دشابیم
 (Oliver,1975: 22)  توسا  راروقرب  طاوبترا   وئاد و  یتقووم ،     یياومتجا ،     یدروف  فويتخم یاه لکش رد لماک تروص هب
 ،     یرهوش  عوونتم یاه یربراک ریاس و یحیرفت زکارم ،    لقن و لمح ی هکبش ،    یرهش تازیهجت و اهانب هب نالويعم یسرتسد
  عووقو زا  یریگوشیپ  یيوون  هوکيب ،     دویآ  لومي  هوب  دویفم ی هدافتسا نانآ یاهورین و اهدادعتسا زا دوشیم بجوم اهنت هن
  (5 :9297 ،    یرها ییاباب) دیآ یم رامش هب زین دیدج یاه تیلويعم
 ،     مووسرو اادآ ،     راوکفا ،     تاویحور زا  لکوشتم هکيب ،    تسین اهدادرارق زکرم و دارفا زا یاه تسد تنوکس لحم طقف رهش
 و  طیاروش  هوب  هوجوت  یناوهج مود گنج زا سپ (moeeis,1968: 9-10) تسا دارفا ۀمه  اخ تاساسحا و تادقتعم
  یاهرووشک رد  ناونآ  یاوهزاین و  اوه هتساوخ هب خساپ و یرهش یمومي یاهاضف رد یتکرح و یمسج نالويعم تیعضو
 نا زویر همانرب و ناسدنهم ،    ناسانشراک و تفای یرتشیب تدش یيیمحت گنج زا سپ ام روشک رد و هتفرشیپ و هتفای هعسوت
 زا  یروشق  ناووني  هوب  نالوويعم طیارش و لئاسم هب یرهش یاضف  یسرت رد هک دندرک یصاخ هجوت هلمسم نیا هب یرهش
   (07 :7397 ،    یدابآرصن نانکراک) دوب رثوم هعماج
 قیقحت شور
  تاوقیقحت  هرومز رد و  یويیيحت یفیصوت عون زا ،    هدش ینیب شیپ نآ یارب هک یفادها و عوضوم تیهام هب انب شهوژپ نیا
   هدوش هدافتوسا SPSS  رازوفا    مرون و یطابنتوسا و یفیوصوت یرامآ یاه شور زا ،    اه هداد لیيحت روظنم هب .تسا یدربراک
 ناگروم لودج ساسا رب قیقحت هنومن  جح رفن 39527 نیلويعم هعماج ششوپ تحت نایوجددم یرامآ هعماج .تسا
  لدوم و T   نوومزآ زا اوه    هوتفای لویيحت و فیوصوت یارب (3397 ،    زاوها رهش نیلويعم هعماج).دش هتفرگ رظن رد رفن437

SWOT تسا هدش هدافتسا. 
 هعلاطم دروم هدودحم
  و هوجرد 20 و اوتسا طخ زا یلامش ضري º99 4´ ات º37 20´ نیب عبرم رتمويیک 636336 تحاسم اب ناتسزوخ ناتسا
   اوب لاموش زا و دراد رارق ناریا یبرغ اونج رد چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط هقیقد 99 و هجرد 40 ات هقیقد 40
   یقروش اوونج زا ،    دمحا ریوب و هیويیگهک و یرایتخب و لاحمراهچ یاهناتسا اب قرشم و قرش لامش زا ،    ناتسرل ناتسا
 ،      ناتوسزوخ ناتوسا زکرم زاوها رهش.تسا زرم  ه قاري روشک اب ارغم زا و سراف جیيخ اب اونج زا ،رهشوب ناتسا اب
   نویا .دوشاب یم عبرم رتمويیک500 .47 ربارب رب نآ تحاسم .دراد رارق یقرش لوط 40º30´ و 47º79´ یلامش ضري رد
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         هوب اروغ زا و ناگداوش و رهوشهام هوب اوونج زا و زومرهمار هوب قرش زا ،    رتشوش و لوفزد هب لامش زا (زاوها) رهش
   (7397 ،    زاوها رهشنالک همانرامآ) .دشاب یم دودحم درگنسوس

 
  (ناگدنراگن :میظنت) (8931 ،    زاوها یرادرهش) زاوها ،    ناتسزوخ ییایفارغج تیعقوم-1 لکش

 زاوها رهش تیعمج یاه یگژیو
   شیازوفا روفن 390779  هوب 0097   لاوس رد دادوعت نیا هک هدوب رفن 903777 اب ربارب 0997 لاس رد زاوها رهش تیعمج
 ،     روفن 302447 هب 4297 لاس رد ،    رفن 423753 هب 0597 لاس رد ،    رفن 350530 هب تیعمج دادعت ،    0097 لاس رد .تفای
97 لاس رد و رفن 7904777 هب 0297 لاس رد 97 هب 43      رد زاووها رهوش تویعمج نیونچمه .تفای شیازفا رفن 03703
 (3397 ،    ناریا راما زکرم) .دشاب یم  رفن 1192439لداعم 4397 لاس یرامشرس
 یلیلحت یاه هتفای
   زا هدافتوسا تالکوشم زورب رب ،    زاوها رهش تارادا رد یدورو تخاس و یحارط رد درادناتسا تیاير مدي -لوا هیضرف
    .دشاب یم راذگ ریثمت (نیلويعم) فده هورگ رادخرچ یلدنص

-pرادقم دشاب یم رتمک (9) درادناتسا نیگنایم حطس زا هک دشاب یم 0/7 هدمآ تسدب لک نیگنایم هیضرف نیا هب هجوت اب

value 04/4 زاα= (یراد ینعم حطس) دشاب یم (444/4) یراد ینعم حطس ،    تسا رتکچوک. 
 یدبلاک صخاش یاهریغتم -1 لودج

 نیگنایم اه هیوگ فیدر
 7/7 تسا بسانم نیلويعم ددرت یارب دوجوم یاهور هدایپ 7
 5/9   .دنتسه هدافتسا لباق یناسآ هب نابایخ یاضف تازیهجت ریاس و  ئالي و اهويبات 7
 0/7  .دنتسه سرتسد لباق یناسا هب اه نامتخاس یاه یدورو 9
 5/7  .تسا هدش ماجنا یبوخ هب رباعم یدنب بیش و اه نابایخ فرط ود نیب لاصتا 0
 7/9  .دراد دوجو دوشیم هدافتسا نآ زا هک ینامتخاس یارب یفاک تازیهجت 0
 3/7 تسیفاک نابایخ رد یسرتسد لباق گنیکراپ 5
 2/7 دنتسه سرتسد لباق یمومي یتشادهب یاه سیورس 2
 0/7 عمج

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم

 ،     زاووها رهش تارادا رد یدورو تخاس و یحارط رد درادناتسا تیاير مدي هک دوش یم  هظحالم قوف دراوم هب هجوت اب
 رکذ یاه هیوگ هب هجوت اب هک ارچ تسا راذگریثات (نیلويعم) فده هورگ رادخرچ یلدنص زا هدافتسا تالکشم زورب رب
   اوب یموومي  یتوشادهب یاه سیورس و 7/7 نیگنایم نیلويعم ددرت یارب دوجوم یاهور هدایپ هیوگ یارب نادنورهش هدش
   یتالکوشم داوجیا   ثوياب لوماوي نیا و تسا دوجوم تیعضو زا نادنورهش یدنمتیاضر مدي زا یشان هک 2/7 نیگنایم
 .دوش یم  نیلويعم یراب
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 یدبلاک صخاش رد یا هنومن کت T نومزآ جیاتن -2لودج
 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت
437 0/7 092/4 
 pیراد ینعم حطس 444/4 

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم

  تیریدوم تامادقا) ،    یمومي نکاما یاه یدورو یزاس بسانم رد زاسو تخاس یاهدرادناتسا تیاير مدي-مود هیضرف
     ریثموت زاووها رهوش رد (نیلوويعم) فده هورگ یيامتجا و یدرف لالقتسا هب یبایتسد رد گرزب یعنام ناوني هب (یرهش
   .دشاب یم راذگ
  هيوصاف 9 ددي زا اه خساپ زکرمت دهد یم ناشن هک تسا هدش 3/7 ربارب یتیریدم صخاش یاه هفلوم هب اه خساپ نیگنایم
    هوب هوجوت اوب نینچمه و ،    تسا (9) نومزآ رادقم و هنومن نیگنایم نیب دایز رایسب فالتخا هدنهد ناشن هک دراد یدایز

α  یاوطخ حطس زا رتکچوک هدمآ تسدب یراد ینعم حطس رادقم ،    جیاتن لودج تاجردنم =    حطوس .دوشاب  یوم 0.05
 .تسا (444/4) یراد ینعم

 یتیریدم صخاش یاهریغتم -3لودج
 نیگنایم هیوگ فیدر
 0/7 تسا هتفرگ رارق رظن دم یرهش تیریدم طسوت نالويعم هعماج یاه تیدودحم یرهش ناميبم یاه یحارط رد 7
 2/7  .دوشیم لابند رمتسم تروص هب یزاس بسانم تامادقا 7
 7/7 تسا هدومن لمي قفوم یزاس بسانم هنیمز رد یرهش تیریدم 9
 0/0 دراد هارمه هب ار یرترثوم جیاتن یزاس بسانم هنیمز رد لويعم یاه هورگ تکراشم 0
 3/9  .دراد تقباطم نیلويعم زاین اب یزاس بسانم تهج اهاضف ااختنا رد یرهش تیریدم یاه تیولوا 0
 0/9  .تسا تفرگ تروص یتسرد هب راک نایاپ رودص و هدش یزاس بسانم یبوخ هب یمومي نکاما و اه نامتخاس 5
 3/7 عمج 

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 ،       یموومي نکاوما یاوه  یدورو یزاوس       بوسانم رد زاوس و تخاوس یاهدرادناتوسا تویاير مدي لاوس نیا هب خساپ رد
  یاوه تیدودحم یرهش ناميبم یاه یحارط رد هک دوش یم  هظحالم ؟دراذگ یم  ریثمت هنوگچ (یرهش تیریدم تامادقا)
    اوب نیلوئوسم یووس زارمتسم تروص هب یزاس بسانم تامادقا و 0/7نیگنایم اب یرهش تیریدم طسوت نالويعم هعماج
 .تسا نادنورهش تیاضر مدي و یزاسرهش نیلوئسم هجوت مدي زا ناشن هک 2/7 نیگنایم

 یرهش تیریدم صخاش رد یا هنومن کت T نومزآ جیاتن -4لودج
 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت
437 3/7 072/4 
 pیراد ینعم حطس 444/4 

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 SWOT لدم ساسا رب اه هداد لیلحت

 نیلولعم یارب زاوها رهش (یتلود تارادا) یرهش یاهاضف یزاس بسانم اب طابترا رد تاوس لیلحتو هیزجت
   اوب سپوس .دش هیهت یتلود تارادا یرهش یاهاضف زا اهدیدهت و اه تصرف ،    فعض ،    توق طاقن زا یتسرهف اتسار نیا رد
 عومجم ۀبساحم زا سپ .دش یجراخ و یيخاد لماوي زا کی ره یهد نزو هب مادقا ،    نیلوئسم و ناصصختم زا یجنسرظن
   .دش جارختسا (5 لودج) یجراخ لماوي و (0 لودج) یيخاد لماوي یبایزرا سیرتام تیاهن رد ،    اه نآ ییاهن زایتما
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  (یتلود ترادا) یرهش یاهاضف یزاس بسانم ةلوقم رب راذگرثا یلخاد لماوع یبایزرا -5لودج
 زایتما نزو یدنب هجرد یيخاد لماوي Sتوق
 007/4 0 9054/4 لک تارادا یخرب ریظن یرهش یاهاضف رد یزاس بسانم لوصا یخرب تیاير-7
 007/4 0 9054/4  طبر یذ یاه هاگتسد هب غالبا و یزاس بسانم یاهدرادناتسا و طباوض نیودت-7

 007/4 0 9054/4 نیلويعم و نازابناج یارب یرهش یاهاضف یزاس بسانم هب اه یرادرهش مازلا-9
 577/4 9 7704/4 هعماج فيتخم راشقا یيامتجا روضح عناوم ییاسانش-0
 007/4 0 9054/4 ریخا یاه لاس رد نازابناج و نیلويعم یارب یرهش یاهاضف یزاس بسانم-0
 577/4 9 7704/4 یمومي یاهاضف یزاس بسانم حرط یارجا یارب یعمج ۀدارا و مامتها-5
 007/4 0 9054/4 نیلويعم یارب یرهش یاهاضف رد نآزج و اه هيپ ،    اه پمر هيمجزا یجورخ و یدورو یدابم یزاس نمیا-2
 577/4 9 7704/4 نیلويعم یارب یمومي یاهاضف رد هدنهدرادشه  یالي بصن-3
 007/4 0 9054/4 یمومي یاهاضف یزاس بسانم رد نیلويعم تکراشم-3
 007/4 0 9054/4 یرادا یاهداهن رد نیلويعم یارب یرهش یاهاضف و یمومي یاه ناکم یزاس بسانم ندادرارق راک روتسد رد-47

شهوژپ یاه هتفای:عبنم

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 (یتلود تارادا) یرهش یمومع یاهاضف یزاس بسانم ةلوقم رب راذگرثا ینوریب لماوع یبایزرا -6لودج

 زایتما نزو یدنب هجرد یجراخ لماوي Oتصرف

 0409/4 7034/4 0 یتسیزهب و یرادرهش نیب هدنزاس لماعت یرارقرب-7

 0409/4 7034/4 0 یصوصخ و یتلود یاه هاگتسد و تارادا و اه ناگرا یارب یزاس بسانم نوناق بیوصت-7

 0737/4 3954/4 9 نیلويعم و نازابناج ۀژیو یمومي تامدخ ۀضري-9

 0737/4 3954/4 9 هصري نیا رد ور شیپ یاهروشک اراجت زا هدافتسا و ریخا یاه لاس رد یتلود شخب یراذگ   هیامرس-0

 0737/4 3954/4 9 یتلود تارادا یرهش یاهاضف رد نئويعم و نازابناج یور شیپ تالکشم یسانش بیسآ-0

 0737/4 3954/4 9 هعسوت یاهدربهار زا یکی ۀلزنم هب یمومي نکاما ،    اهاضف ۀعسوت-5
 0737/4 3954/4 9 ییانبور و ییانبریز تاسیسمت رد مزال تارابتيا صیصخت و یراذگ   هیامرس-2

 داجیا و دمآرد بسک و لاغتشا داجیا و درادناتسا یمومي یاهاضف ۀعسوت-3

 اه نآ رد یگدنزرس
9 3954/4 0737/4 

 0737/4 3954/4 9  یکیزیف یاهاضف رد نازابناج و نئويعم تکراشم ۀیحور ندوب الاب-3

 هووجرد یلخاد لماوع  Wفعض

 یدنب

 زایتما نزو

 074/4 7 4074/4 هدش نییعت یاه همانرب رد اه نآ رمتسم و یدج تکراشم مدي هجیتن رد و یزاس بسانم ۀلوقم هب رهش ۀبتر یلاي ناریدم زا یرایسب داقتيا مدي-7

 074/4 7 4074/4 دوجوم یاهدرادناتسا و نیناوق زا یزاس بسانم عوضوم اب طبر یذ یاهداهن و ناسانشراک لماک عالطا مدي-7

  فیاواو  ماوجنا رد  رووصق نآ  جیاوتن زا  هوک ین وناوق و یهیدب قوقح ۀبلاطم مدي و فيتخم حوطس رد ی زاس بسانم روما یریگیپ رد یتلودریغ یاه لکشت روضح ندوب گنر  ک-9
  .تساهداهن و اه هاگتسد زا یرایسب طسوت

4074/4 7 074/4 

 074/4 7 4074/4 یهورگ یاه هناسر تلاسر رد یزاس بسانم یارب یهاگیاج ینیب شیپ مدي و یفاکان یناسر عالطا و تاغیيبت-0
  هوک  تویلويعم زورب هب رجنم ثداوح و یراکیب دصرد ندوبئاب هيمج زا یيامتجا یداصتقا  اخ طیارش نینچمه ،    ناتسا یتعنص و یميي یاه شخب زا یرایسب نزاوتمان شرتسگ-0
   .دریگ یمن رارق تیولوا رد یحیرفت یاهاضف و یمومي لقنو لمح ،    لیصحت ،    یکشزپ و یتشادهب ،    ااهذ و اایا ۀنیمز رد  وصخ هب ناوت  ک دارفا ۀژیو یاهزاین

4074/4 7  
074/4 

 074/4 7 4074/4 یزاس بسانم یارب ییارجا یاه هاگتسد رد مزال ییارجا تنامض نادقف-5

 074/4 7 4074/4  .تسا عبانم و تقو فالتا نآ دمایپ هک یمومي و یرادا یاه هاگتسد یزاس بسانم یاه تیلاعف ماجسنا مدي و صقن-2

  یاروب  اوه تدم هک یروما زا یرایسب هکيب ،    دوشن هداد لاقتنا یدعب ناریدم هب اه همانرب و تابتاکم اهنت هن ،    دوش یم ثياب هک فيتخم حوطس رد نیلوئسم رمتسم و ررکم ییاج هباج-3
  .دوش فقوتم هدش فرص هنیزه و تقو نآ

7374/4 7 7504/4 

 074/4 7 4074/4 نیلويعم و نازابناج ۀدافتسا یارب یمومي لقنو لمح ۀکبش ندوب بسانمان-3
 074/4 7 4074/4 راک نایاپ رودص و تخاس رب یرادرهش تراظن مدي-47

 7504/4 7 7374/4 یرهش ددرترپ یاهاضف رد گنیکراپ نادقف-77

 074/4 7 4074/4 یرهش ددرترپ یاهاضف رد یيرف و یيصا یاه نابایخ طسوت هدایپ رباي یاهریسم عطق-77

 7504/4 7 7374/4 اهور هدایپ  ک ضري-97

 7504/4 7 7374/4 امنهار یاهويبات دوبمک و نادقف-07

 7504/4 7 7374/4 یتشادهب یاه سیورس هب بسانم یسرتسد مدي-07

 7504/4 7 7374/4 دیدج تاررقم و طباوض اب دوجوم ییارجا یاه دنیارف و اه راکوزاس بسانت مدي-57

 7504/4 7 7374/4 تاررقم و طباوض تیعماج مدي-27

 074/4 7 4074/4 تاررقم و طباوض غالبا و بیوصت ،    نیودت نامز ندش ینالوط-37
 074/4 7 4074/4 تابوصم ییارجا تنامض مدي-37

 7504/4 7 7374/4 ارجا رد یگچراپکی مدي و ینوناق یاه غالبا ددعت-47

 3/7  7 عمج
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 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 اه نآ یدنب تیولوا و اهدربهار نیودت و یدربهار تیعقوم نییعت
 ،     یجراوخ و یيخاد سیرتام زا ییارجا یاهدربهار نییعت روظنم هب .تسارجا لباق یاهدربهار نییعت ،    هيحرم نیا زا فده
  تاوعلاطم  یزاوس  یومک  هوب مادقا ،    سپس .تسا هدش هدافتسا ترکیل فیط و ناسانشراک و ناصصختم تارظن زا نینچمه
  یرهوش  یموومي یاهاضف یارب SWOTسیرتام ،    تیاهن رد .دش ناسانشراک رظن رب ینتبم یاه همانشسرپ  یظنت و ینادیم
  .دمآ تسد هب زاوها رهش رد نیلويعم و نازابناج ۀژیو
  بوسانم و  یدروبهار  تویعقوم  هوک تسا نآ رگنایب اه سیرتام یبایزرا زا هدمآ تسد هب تايالطا  یسرت زا لصاح جیاتن
   .تسا SO یاهدربهار ،    زاوها رهش نیلويعم و نازابناج یارب یتلود تارادا یاهاضف یارب دربهار نیرت

 SWOTسیرتام لماوع بیکرت -7لودج
 یيخاد لماوي یجراخ لماوي
 (S) توق (W) فعض (O) تصرف (T) تادیدهت
95/4 74/7 75/4 7/7 
 لماوي بیکرت

WO ST WT SO 
5/7 3/7 7/7 7/0 

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 داهنشیپ و یریگ هجیتن
  یوتلود تارادا یاهاضف رد درادن دوجو یطخ  ه دنچ لقتسم یاهریغتم نیب دهد یم ناشن ریسم لیيحت زا لصاح جیاتن 
  نیرتوشیب  یطاوبترا یاه لپ و ور هدایپ تیعضو یاهریغتم ،    نازابناج و نیلويعم یارب اهاضف یزاس بسانم ظاحل زا زاوها
  قویقحت جیاتن ،    نینچمه .تسا هتشاد ار ریثمت نیرتمک یبایزرا دروم ی اه هفلؤم نیب رد تازیهجت و تاناکما و ریثمت نازیم
 و  طباووض نیودت ،    لک تارادا یاهاضف رد یزاس بسانم لوصا یخرب تیاير هک دهد یم ناشن SWOT لدم زا لصاح
  یاروب  یرهوش  یاهاوضف یزاس بسانم هب اه یرادرهش مازلا ،    طبر یذ یاه هاگتسد هب غالبا و یزاس بسانم یاهدرادناتسا
  دوننام یی اوه   هوفلؤم .توسا   یوسررب درووم ی اوه هفلؤم ظاحل زا زاوها رهش رد توق طاقن نیرت  هم نیلويعم و نازابناج
  اوب  نیلوويعم یارب یمومي یاهاضف رد هدنهدرادشه  یالي بصن ،    هعماج فيتخم راشقا یيامتجا روضح عناوم ییاسانش
 و  نیلوويعم  یاروب   یوتلود تارادا یاهاوضف  یزاوس  بوسانم ظاحل زا یدعب یاه تیولوا رد (577/4) ناسکی ینزو زایتما

 زایتما نزو یدنب هجرد یجراخ لماوع  Tدیدهت

 7774/4 7774/4 7 یزاس بسانم ۀنیزه ندوبالاب-7
 7774/4 7774/4 7 یرهش یاهاضف یزاس بسانم یارب اوصم یاه لمعلاروتسد ندوب ماکان-7

 7774/4 7774/4 7 یزاس بسانم ۀنیمز رد یلام تارابتيا دوبمک-9
 034/4 0704/4 7 یناسر عالطا تازیهجت و تاناکما دیدش دوبمک-0
 034/4 0704/4 7 یرهش یاهاضف رد نالويعم هاگیاج هب طبر یذ یاه ناگرا و نیلوئسم یهجوت یب-0
 034/4 0704/4 7 نیلويعم  وصخم یرهش یاهاضف و نکاما یحارط رد یفاک ناصصختم دوبن-5
 7774/4 7774/4 7 یمومي ۀصري رد نازابناج و نیلويعم یدنورهش قوقح نتفرگ هدیدان-2
 7774/4 7774/4 7 یمومي یاهاضف زا رتهب ۀدافتسا یارب اويطم و بسانم ۀمانرب نتشادن-3

 7774/4 7774/4 7 نازابناج و نیلويعم ددرت یارب رباعم ندوب بسانمان-3
 034/4 0704/4 7 هدایپ رباي یاه هيپ ندوبن یقرب و هزیناکم لیلد هب رباي یاه هيپ رد نیلويعم دمآو تفر لکشم-47
 034/4 0704/4 7 هزیناکم یاه هيپ هب ینار سوبوتا ناگوان هيمجزا یمومي ۀیيقن لیاسو ندوبن هزیناکم-77
 034/4 0704/4 7 نیلويعم یارب یتشادهب یاهاضف یحارط ندوبن بسانم و درادناتسا-77

 5/7 عمج
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   نیلوويعم  ووصخم گنیکراپ نادقف ،    فيتخم حوطس رد نیلوئسم رمتسم و ررکم ییاج هباج ،    نینچمه .تسا نازابناج
  هوب  رهوش  ۀوبتر یلاي ناریدم زا یرایسب داقتيا مدي .دش هتخانش شلاچ و دیدهت نیرت  هم ...و تارادا هب هدننک هعجارم
  یناوسر عالطا و تاغیيبت ،    هدش نییعت یاه همانرب رد اه نآ رمتسم و یدج تکراشم مدي هجیتن رد و یزاس بسانم ۀلوقم
 زا  یدوعب ی اوه  تویولوا رد نآزج و یهورگ یاه هناسر تلاسر رد یزاس سانم یارب یهاگیاج ینیب شیپ مدي و یفاکان
 و  یرادرهوش  نیوب  هدنزاوس لماعت یرارقرب ،    رگید یوس زا .درادرارق نیلويعم یارب تارادا یاهاضف یزاس بسانم قاحل
 ی ونزو  زاویتما اب ود ره یصوصخ و یتلود یاه هاگتسد و تارادا و اه ناگرا یارب یزاس بسانم نوناق بیوصت ،    یتسیزهب
  طوبر یذ  نیلوئوسم و  ناوسانشراک هاگدید زا زاوها رهش رد یرهش یاهاضف یور شیپ تصرف طاقن نیرت  هم (409/4)
  هدافتوسا و ریخا یاه لاس رد یتلود شخب یراذگ   هیامرس ،    نیلويعم و نازابناج ۀژیو یمومي تامدخ ۀضري .دش هتخانش
 و یمومي نکاما رد نیلويعم و نازابناج یور شیپ تالکشم یسانش بیسآ ،    هصري نیا رد ورشیپ یاهروشک اراجت زا
  عالوطا  تازویهجت و  تاوناکما دیدش دوبمک دننام ییاه هفلؤم هکنیا تیاهن رد .درادرارق مود تیولوا رد یرهش یاهاضف
 رد یف اوک  ناوصصختم  دووبن ،     یرهوش یاهاضف رد نیلويعم هاگیاج هب طبر یذ یاه ناگرا و نیلوئسم یهجوت یب ،    یناسر
 و  هزیناوکم  لویلد  هوب  رباوي یاه هيپ رد نیلويعم دمآو تفر لکشم ،    نیلويعم  وصخم یرهش یاهاضف و نکاما یحارط
  ندووبن اب دننام اه هفلؤم ریاس ناسانشراک هاگدید زا .دش هتخانش دیدهت نیرت  هم نآزج و هدایپ رباي یاه هيپ ندوبن یقرب
 رد یلام تارابتيا دوبمک ،    تارادا یاهاضف یزاس بسانم یارب اوصم یاه لمعلاروتسد ندوب ماکان ،    یزاس بسانم ۀنیزه
   .دنرادرارق یدعب یاه تیولوا رد یزاس بسانم ۀنیمز
 عضو دوبهب روظنم هب  جسنم و قیقد یزیر همانرب کی دنمزاین اويطمان تیعضو تفگ ناوت یم  هيصاح جیاتن هب هجوت اب
  هولوقم  .دوشاب  یوم  نیلويعم روضح اب داش و هدنزرس یيامتجا طیحم داجیا هجیتن رد و یتحار و ینمیا شیازفا و دوجوم
  درووم یاهاضف ندوب یسرتسد تیيباق و ندوب بسانم نازیم اب یگنتاگنت طابترا ،    زاوها یرهش یاهاضف رد یزاس بسانم
  یموومي  یاهاوضف یحارط هب طوبرم یاه همان نیئآ ،    یتحار و ینمیا ساسحا ،    یرهش لقن و لمح  تسیس دوبهب ،    هعلاطم
 ،    اهاضف نیا رد یزاس بسانم هلوقم هک  دهد یم ناشن هعلاطمدروم یاهاضف هعلاطم .دراد نازابناج و نیلويعم یارب یرهش
  هوب  دووجوم  یاهدرادناتوسا اب بسانتم یتسیزهب لک هرادا نوچ یردان دراوم و هتفرگن تروص تسا هتسیاش هک هنوگ نآ
 لحم ییامناج هب اهنت و دنا ه    دومن رما نیا هب مادقا فیيکت عفر یارب ًاافرص اه ناگرا رگید ،    دنا هتخادرپ یزاس بسانم هلوقم
  دونچ رد ،    زاوها یرهش یاهاضف یرهش هعسوت تیریدم راتخاس .دنا ه    دومن مادقا دودحم تروص هب  ه نآ نیلويعم روبي
  یویارجا و  یدروبهار یزیر همانرب حوطس یاه ییاسران و هدشن یهتنم یيحم هچراپکی تیریدم یریگ لکش هب ریخا ههد
 ،     دریذوپ  ماوجنا تدم هاتوک و یشخب تروص هب رتشیب یرهش یاهاضف رد یيحم یزیر همانرب هک دش بجوم ،    نآ زا یشان
  یاروب یرهش یاهاضف یزاس بسانم و یزیر همانرب هيمجزا یرهش تیریدم ییارجا روما و اه یزیر همانرب ،    لیلد نیمه هب
 و  تدوم  ناویم  یویارجا همانرب کی زا ،    زاوها یرهش تیریدم هک یروط هب دوشیمن ققحم اويطم و تلوهس هب نالويعم
  ووس  روگید زا  زوین  دروکيمي یبایزرا و شیاپ ،    لرتنک ،    یتراظن دمآراک راکوزاس و وسکیزا رادیاپ و  جسنم و تدم هاتوک
 یاه مرف رد رییغت هيمجزا لرتنک و تراظن یاهرازبا و اه راکوزاس هعسوت و یزاس هنیهب دیاب نیاربانب ،    دشاب یمن رادروخرب
 و  طباووض  یزاوس  هونیهب و  یویارجا  یاهدوحاو  یاروب  بوسانم یاه تسیل کچ و اه مرف یحارط ،    ینامتخاس یاه هناورپ
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  دونمزاین و  هدووب  نادنورهوش  هومه قح یطیحم یزاس بسانم هکنیا تیاهن رد و دریذپ تروص زین لمي کالم ،    تاررقم
 .دشاب یم  هلوقم نیا هب روآ مازلا و رگن عماج یدرکیور
   عبانم
 زاوها یرادرهش هعسوت و یزیر همانرب تنواعم .(7397) ،    زاوها رهشنالک همان رامآ
  ۀومجرت ،     دوحتم ليم نامزاس ،    نیلويعم یارب یرهش یاهاضف و اهانب یزاس بسانم یامنهار «یحارط رد تقد» .(9297) یدهم ،    یرها ییاباب

  .نارهت رهش یسدنهم و ینف رواشم نامزاس
  .نارهت ،    نارهت هاگشناد تاراشتنا ،    یرهش یاهاضف .(9397) نیسح ،    یورسخ  نیسح ،    ینیرحب
 ۀعلاطم topsisیریگ  یمصت لدم زا هدافتسا اب نازایناج و نالويعم یاهزاین و یرهش کیفارت یبایزرا» .(3397) ناراکمه و  حرادخ ،    یزب

 947-497هحفص .ناتسمز ،    موس هرامش ،    لوا لاس ،    یرهش یزیر همانرب و شهوژپ ،    «زاریش رهش :یدروم
 نالويعم یسرتسد یارب دوجوم طباوض و اهرایعم ساسا رب ناهفصا رهش رباعم تیعضو یسررب» .(0397) یدارم نشيگ و ،    دوعسم ،    ییاوقت

  هحفص 20 ی هرامش ،     هدزناپ هرود ،    رهپس هیرشن ،    «نازابناج و
 زاوها یتسیزهب رظن ریز .(3397) ،    زاوها رهش نیلويعم هعماج
  ک یاه هورگ زاین هب یهدخساپ رد یرهش یاهاضف یجنسناوت" (0397)رغصا یيي ،    ول یسیي و نیدلا ااهش ،    ول یسیي ،    دومحم ،    روپ هعمج

 و  توسیب  هراموش ،      توفه  لاوس ،    یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هیرشن " ق رهش یزکرم شخب :یدروم هعلاطم ،    یتکرح -یمسج ناوت
 77-59هحفص ،    زییاپ ،     شش

 . نازاوبناج و  نیلوويعم  یوسرتسد تهج یرهش یاهاضف یزاس بسانم یسررب (0397) دومحم ،    روپ یجنگ و ریما ،    یونشا ،    نسحم ،    نایرطاش
  هراموش ،     شش لاس ناتسيگ هاگشناد یشهوژپ -یميي همانيصف ،    اضف ییایفارغج شیامآ هيجم ،    ناشاک رهش یتلود تارادا :یدروم هنومن
 30-02هحفص ،    ناتسمز ،    مود و تسیب لسيسم

 .دشرا یسانشراک همان نایاپ ،    «ناوت  کو لويعم یاهزاین هب هجوتاب یرهش یمومي یاهاضف یدنب تیولواو یبایزرا» .(4397) ربکا یيي ،    زانهش
 75هحفص .ناتسچويب و ناتسیس هاگشناد

  هومان  لوصف ،    "( ناوریوش  رهوش  یدرووم هعلاطم)نازابناج و نیلويعم هعماج زاین اب یرهش رباعم قابطنا نازیم" هلاقم (7397)هیکز ،    هدازردفص
 09-05هحفص ،    راهب ،07 هرامش ،     جنپ لاس ،    سرگاز زادنا  شچ یرهش یزیر همانرب و ایفارغج

  دوحاو  یمالوسا دازآ  هاگوشناد ،     یراومعم  ۀدکوشناد ،    دشرا یسانشراک ۀمان نایاپ ،    «درکرهش نالويعم یشخبناوت زکرم» .(5397) یيي ،    یوفص
 3 هحفص .ناگساروخ

 07 هحفص . تشه هرامش ،    اه یرادرهش ،    «یرهش یاضف رد نالويعم تیعضو یتخانش» .(7397) دمحم ،    یدابآرصن نانکراک
  .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،    نارهت ،    « ینک هعلاطم ار یناگمه یگدنز هنوگچ» .(9397) تیجرب ،    راوس  نای ،    لگ
  یويم  شیاومه ،    «  لوويعم ناگدوننکدیدزاب  یاروب  یخیراوت  راوثآ و  اوه  هزووم  طیوحم  یزاوس بسانم» .(0397) یحلاص یيي و بنیز ،    یدارم

 95 هحفص .نارهت ،    یرهش طیحم یزاس بسانم
 0997-0397 ،    زاوها ناتسرهش نکسم و سوفن یرامشرس جیاتن (3397)ناریا رامآ زکرم
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