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 هدیكچ
 .دشاب یم يروآون يا هقطنم ياه متسیس هبنج زا صوصخ هب زیربت رهش رادیاپ يرگشدرگ رب رثوم لماوع قیقد یسررب ،هلاقم نیا فده
 زا هلحرم هس رد هک دشاب یم یفلد کینکت ساسا رب قیقحت نیا شور ،يرگشدرگ رما رد راذگریثات يا هقطنم ياه هفلوم هب هجوت اب
 هرهب زیربت يرگشدرگ راذگریثات ياه هزوح ناصصختم زا رفن 32 زا راک نیا يارب .تسا هدش هدافتسا ناگربخ ياهداهنشیپ و تارظن

 ياه هبذاج ،یخیرات زکارم هلمج زا ددعتم ياه لیسناتپ ندوب اراد هب هجوت اب زیربت ،دهد یم ناشن شهوژپ نیا جیاتن .تسا هدش هتفرگ
 يارب مزال ياهرایعم زا ،یناهج مرف رد نآ عیانص و نکاما زا یخرب تبث و ،یبهذم و یبدا ،یملع ياه تیصخش دوجو ،تعیبط
 دشاب یم بسانم دح رد زیربت رد يرگشدرگ يزاسرادیاپ يارب هتفرگ تروص تامادقا .تسا رادروخرب هدنیآ رد رادیاپ يرگشدرگ
 یگدامآ .ددرگ یم حرطم رود ياه قفا يارب زیربت يزاس نردم و رادیاپ يرگشدرگ هعسوت يارب زاغآرس کی ناونع هب 4241 زیربت و
 و شناد ءاقترا و يزاس گنهرف و ،يرگشدرگ يزاسرادیاپ یناسنا و ،یشزرا ،یطیحم ،یتسیز ياهرایعم هب هجوت اب رهش هبناج همه
 .دشاب یم يرگشدرگ هعسوت ياهراکهار نیرت مهم زا مسیروت يزاسرواب يارب يدنورهش شنیب

 
  .یفلد شور ،یروآون یا هقطنم یاه متسیس ،رادیاپ یرگشدرگ ،زیربت :یدیلک تاملک

 

 

 

                                                 
 dr_dalir@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -9



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 84

 همدقم
 هلاس تسیب زادنا مشچ ریظن یتامادقا و یراذگ تسایس نالک یاه هصرع رد یرگشدرگ تعنص هعسوت هب هجوت تیمها
 یرگشدرگ هلأسم هب نداد تیمها رگناشن ،2829 لاس ات رگشدرگ نویلیم 08 هب ندیسر و یرگشدرگ هزوح رد روشک
 یداصتقا ،یعامتجا دعب هس ،رادیاپ یرگشدرگ .(9109 ،ناراکمه و یبورک).تسا یراذگ تسایس نالک یاه هطیح رد
 نآ رد هک تسا یرگشدرگ زا یا هنوگ ،رادیاپ یرگشدرگ هک دنک یم نایب و دهد یم رارق دوخ دیکأت دروم ار یطیحم و
 رارق بیرخت دروم ،دنتسه هدنیآ یداصتقا یاه کرحم هک هدنیآ عبانم و دشاب یریذپ تسیز یگژیو یاراد یداصتقا دعب
 یاهدمایپ ناوت یم ،دنریگ رارق یسررب دروم یمتسیس هاگدید زا داعبا نیا رگا .Choi and Sirakaya, 2006) .دنریگن
 رد رگا یلحم و یا هقطنم یاه هفلوم هکنآ صوصخ هب .داد رارق یسررب دروم یرگشدرگ هعسوت رد ار نآ اب بسانم
 .درب یپ لماوع ریثات و شقن هب ناوت یم رتهب ،دنریگ رارق یسررب دروم متسیس بلاق
 ،یخیرات ،یتعنص بطق کی ناونع هب زابرید زا زیربت رهش هک تسا راوتسا رما نیا رب قیقحت نیا ترورض و تیمها
 یرگشدرگ هوقلاب ناکم کی ناونع هب ار نآ ،ییایفارغج و یطیحم طیارش و تسا هدش هتخانش یسایس و یگنهرف
 دننام یمیهافم .دراد رگشدرگ بذج رد قطانم شقن هب یا هژیو هجوت یرگشدرگ تعنص هزورما .تسا هدومن حرطم
 قطانم رد ار یرگشدرگ ناوت یم هنوگچ هک دنراد دیکات هتکن نیا رب نآ ریاظن و نیمزرس شیامآ ،یا هقطنم یاه تیفرظ
 و نارگیزاب هقطنم ره .تفرگ رظن رد قطانم یارب بسانم یدمآرد عبنم کی ناونع هب هیحان کی هب دودحم یرهش
 .دریگ رارق یرگشدرگ تعنص رایتخا رد اهنآ هب طوبرم یاه لیسناتپ دیاب هک دراد ییاهداهن
 لاس رد نآ تامازلا و یرگشدرگ قفا نینچمه و زیربت رادیاپ یرگشدرگ تیعضو یسررب ،قیقحت نیا یلصا فده 
 هعسوت و دشر رب رثوم یا هقطنم یاه هفلؤم  و اه صخاش لیلحت و یسررب ،فده نیا ققحت رد .دشاب یم 2829
 رد ورنیا زا .دشاب یم رظندم زیربت رهش یرگشدرگ زادنا مشچ دوبهب یارب ییاهراکهار هئارا و زیربت رادیاپ یرگشدرگ
 یاه متسیس یاه هفلوم و ناگربخ تارظن ظاحل و یرگشدرگ یاه صخاش و اه هفلوم یریگرظن رد اب ،هلاقم نیا
 .تسا هدش هتخادرپ زیربت رهش یرگشدرگ رادیاپ هعسوت داعبا هب یا هقطنم یروآون
 نیرتمهم زا یخرب .تسا هتفرگ ماجنا ناهج و ناریا رد یرهش رادیاپ یرگشدرگ هعسوت هنیمز رد یا هدیدع تاقیقحت 
 رارق یسررب دروم یا هقطنم و یلم یاه هفلؤم یریگرظنرد و هباشم یاه شور هب هجوت اب هنیمز نیا رد هک یتاعلاطم
  .دنوش یم رورم ،دنا هتفرگ
 ادتبا هعلاطم نیا رد .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم ناویات روشک رد رادیاپ هعسوت یرگشدرگ یاه صخاش یقیقحت رد
 زا هدافتسا اب اه هفلوم نیا یبسن نازوا سپس و هدش هتفرگ هرهب اه هفلوم و اه صخاش نییعت یارب یفلد کینکت زا
 یرادیاپ دعب و یرگشدرگ تیریدم رثوم یبایزرا هعلاطم نیا زا فده .تسا هدیدرگ جارختسا یبتارم هلسلس لیلحت
 یارب عماج لدم کی رگید یقیقحت رد .(Tsung and Hsin-Pei, 2016) .تسا هدوب ناویات یلحاس قطانم رد نآ
 دشاب یم یناسنا رایعم ،لدم نیا رد رادیاپ یرگشدرگ رایعم نیرت مهم .تسا هدش هئارا سرتسد لباق رادیاپ یرگشدرگ
 (Polat and Hermans, 2016) .دومن هدافتسا یرگشدرگ تیریدم رما رد نآ هیوسود براجت زا ناوت یم هنوگچ هک
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 یرگشدرگ رادیاپ هعسوت هنیمز رد هک تسا یرگید تاعلاطم زا سربق رد رادیاپ یرگشدرگ هعسوت یراذگتسایس
 رادیاپ یرگشدرگ ،تلود یوس زا هک تسا یا هقطنم یاه یشم طخ رب رتشیب هلاقم نیا دیکات .تسا هتفرگ تروص
 (Farmaki, et al., 2015) .دهد یم رارق ریثات تحت ار سربق
 هک تسا یحرط اه متسیس ییایوپ درکیور زا هدافتسا اب ناریا یرگشدرگ تعنص یارب کیمانید لدم کی یحارط
 لدم نیا هکنیا صوصخ هب .تسا هداد رارق لیلحت و یسررب دروم 2980 قفا رد ار اهنآ تیمک و یرگشدرگ یاه هفلوم
 (9109 ،ناراکمه و یدمص) .تسا هدش ماوت رادیاپ یرگشدرگ زا ییاه هفلوم اب هدش هئارا
 لماوع ییاسانش هب هک تسا یا هعلاطم مه یهوژپ هدنیآ لوصا ساسا رب یا هقطنم یرگشدرگ هعسوت یاهویرانس نیودت
 رد اهویرانس یحارط یارب .دزادرپ یم نادمه یا هقطنم یرگشدرگ هدنیآ بولطم و لمتحم یاه هدنیآ میسرت و یلصا
 ،نایرطع و یلاز) .تسا هدش هتفرگ هرهب یفلد کینکت و یراگنویرانس ،یراتخاس لیلحت یاه شور زا قیقحت نیا

1109) 
 رد یرگشدرگ رادیاپ هعسوت رب هک تسا یا هعلاطم ناونع ناریا رد رادیاپ یرگشدرگ یاهراکهار و اه شلاچ ،اهدرکراک
 ،تسیز طیحم ظفح ،یگنهرف تیوه دیاب هعماج یداهن یاهزاین هب یئوگخساپ نمض هعسوت نیا .دراد دیکات ناریا

 (0009 ،ینسحم) .دروآ مهارف ار نارگشدرگ تیاضر و یگچراپکی و تدحو
 .درک هراشا یو ناراکمه و ریلد هداز نیسح هعلاطم هب ناوت یم زیربت رهش یرگشدرگ رد هتفرگ تروص تاقیقحت زا
 یگنهرف یاه هبذاج هب یهجوت مک ،یرهش یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد یرهش نورد لقن و لمح متسیس یدمآراکان
 یزاسابیز نینچمه و یرهش ناملبم هب یهجوت مک ،یخیرات تفاب رد یفاک و زهجم گنیکراپ دوبمک ،یرنه و
 یرهش طبریذ یاه نامزاس طسوت یرگشدرگ هب طوبرم روما رد یزیر همانرب و تیریدم دوبن و ،یرگشدرگ یاه هبذاج
 رادیاپ هعسوت یاه تیلباق تخانش و یسررب تهج SWOT لدم زا هدافتسا اب هک تسا یلماوع نیرتمهم زا ،یناتسا و
 (1109 ،نارگید و ریلد هداز نیسح) .دنا هدش صخشم زیربت رهش یرگشدرگ
 و یهافر نکاما هب نارگشدرگ یسرتسد تیفیک و هوحن هب هجوت اب زیربت رهش یتسیروت یاضف ،رگید یقیقحت رد
 AHP ریظن هرایعم دنچ یاه یریگ میمصت و فلتخم یاه لدم زا لصاح جیاتن .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم یتامدخ
 تیعضو اب یریگمشچ هلصاف ،تلاح نیرتهب رد یتح زیربت رهش دعتسم یحاون و قطانم هک دهد یم ناشن TOPSIS و
 (0109 ،نارگید و ریلد هداز نیسح) .دنراد بولطم
 یرظن و یموهفم درکیور
 صاخ یاهرازبا زا هدافتسا و یداصتقا و یگنهرف ،یعیبط عبانم هناهاگآ تیریدم لماش یرگشدرگ رادیاپ هعسوت
 (6009 ،ییاقس و یدزی یلپاپ) .تسا تعنص نیا ندرک رادیاپ روظنم هب یتیریدم
 نیا رد هدش حرطم تاکن زا یخرب .دش رازگرب دیردام رد 1119 لاس رد رادیاپ یرگشدرگ یناهج سنارفنک نیلوا
                                                               .(8009 ،یمظاک) :زا دندوب ترابع رادیاپ یرگشدرگ نوماریپ سنارفنک
 لیاسم ،تدم دنلب رد یکیژولوکا لیاسم هک انعم نیدب .دشاب یرادیاپ یاهرایعم ساسارب دیاب یرگشدرگ هعسوت-
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 و یتسیز ،یطیحم یاهرایعم) .دوش تیاعر دیاب یقالخا و یعامتجا یاه هبنج هب تبسن مزال تادهعت و یداصتقا
 (یشزرا

 و یشزرا ،یتسیز یاهرایعم) .تسا یناسنا و یگنهرف ،یعیبط یاه طیحم مزلتسم یرگشدرگ یرادیاپ تیهام -
 (یناسنا

 (یشزرا یاهرایعم) .دشاب هتشاد رظن دم ار یلحم عماوج یتنس رصانع و یشزرا ،یگنهرف یاه هبنج دیاب یرگشدرگ -
 نیا .دنور یم راک هب یرگشدرگ تیریدم و هعسوت یارب یرادیاپ یاه صخاش ،یرگشدرگ رادیاپ هعسوت  هنیمز رد
 (Lozano-Oyola, et al., 2012) .دشاب شجنس لباق یداصتقا و ینف رظن زا و ،مهف لباق یناسآ هب دیاب اه صخاش
 رادیاپ هعسوت میهافم یریگرظنرد و حیحص یزیر همانرب تروص رد هک تسا یا هدیدپ یرگشدرگ ،فاصوا نیا اب

 هلمج زا دیلوت لماوع زا یرایسب لاغتشا و یمومع هافر ،یگدنز حطس اقترا ،دیلوت شیازفا هب رجنم دناوت یم یرهش
 (Hall, 2000) .ددرگ هیامرس ،راک
 لابق رد رما نیا هک تسا یناسنا تسیز طیحم ظفح ،یرگشدرگ رادیاپ هعسوت فیراعت همه کارتشا هجو ابیرقت
 لمع عماج یطیحم تسیز و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا هعسوت ینعی هعسوت یساسا نکر راهچ نایم لباقتم طابترا
 ،هدازیلع).دوش یم راد هشدخ یرادیاپ ،دروخرب مه هب ءازجا نایم لباقتم شنکاو و شنک رد نزاوت هاگره .دناشوپ یم
9009) 
 هعسوت یاه هیرظن و اهدرکیور لماکت یپ رد و 8119 ههد زا هک تسا یموهفم ،یا هقطنم یروآون متسیس درکیور
 و هتشاد لماعت یا هقطنم نارگیزاب اب اه هاگنب نآ رد هک تسا یمتسیس هدنریگرب رد و تسا هتفرگ لکش یا هقطنم نورد
 تسد یروآون و یلماعت یریگدای هب یا هقطنم رصانع اب ییاضف یراوجمه و یعامتجا هدینت مهرد طباور هجیتن رد
 نورد هعسوت ییایوپ هب یا هقطنم تباقر هصرع رد ندنام یقاب اب ،اه هاگنب یروآون یاه تیفرظ ءاقترا یپ رد و دنبای یم
 (Cooke et.al, 2004) .دنناسر یم یرای یا هقطنم
 تانایرج لدابت و دنا هدش نییبت یکیژولونکت – یملع هعسوت یراذگتسایس و لیلحت یارب یروآون یاهمتسیس درکیور
 حوطس رد کیمداکآ زکارم و یقیقحت و یملع تاسسؤم ،اه هاگنب ،مدرم نیب رد تاعالطا و (یژولونکت) یکیزیف
  (Ingrid, et al., 2018).دیآ یم باسح هب هناروآون دنیآرف دیلک فلتخم

 هعلاطم دروم هدودحم

 صوصخ هب و یرگشدرگ یاه هبذاج و اه لیسناتپ نتشاد مغریلع زیربت رهش دهد یم ناشن یلبق یاه یسررب و تاعلاطم
 ناجیابرذآ ناتسا هعسوت دنس ریظن یتسدارف دانسا .تسین رادروخرب یبسانم تیعضو زا ،یا هقطنم طیارش ظاحل هب

 رد یرگشدرگ هک تسا هتکن نیا دیؤم یرگشدرگ شخب رد یراذگ هیامرس سلطا تامازلا و نیمزرس شیامآ ،یقرش
 .تسا هدوبن یفاک هتفرگ تروص یاه مادقا و طیارش یلو تسا رادروخرب ییالاب لیسناتپ زا زیربت رهش
 رارق تبسانم هب زیربت رهش .تسا روخ رد یا هقطنم یاه هداهن و یخیرات و یرگشدرگ رهش کی ناونع هب زیربت هنیشیپ
 رد زیربت یاهراکهاش زا و تسا  هدوب اپورا و رود رواخ نایم الاک هلدابم زکرم زابرید زا مشیربا هداج ریسم رد نتفرگ
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 رد .تسه و هدوب تراجت و تعنص دهم زابرید زا زیربت .درک هراشا نآ رازاب هب ناوت یم نیمز ناریا یرگشدرگ هعسوت
 هنیرید تعنص هنیمز رد .دننز یم ار تسخن فرح ،عیانص نیا نابحاص زین هریغ و تالکش و ییاذغ عیانص هنیمز
 هجوت لباق عبانم زا یکی زیربت شرف تارداص .تسا هدرک ظفح ار شیوخ یناهج ترهش هراومه زیربت شرف ،شرف
  .دیآ یم رامش هب یزرا
 هاگیاج نآ هب هتسناوتن زیربت زونه ،یا هیحان و یا هقطنم لماوع و هوقلاب یاه تیفرظ و یخیرات هنییشیپ نیا دوجو اب
 یا هقطنم یاه هفلوم و زیربت رهش ،قیقحت نیا یدروم هعلاطم ،ورنیا زا .دسرب یا هقطنم و یلم یرگشدرگ رد یساسا
 .دشاب یم زیربت رهش رادیاپ یرگشدرگ رب رثوم

 
 زیربت تیعقوم یئایفارغج هشقن :1لکش

 زیربت یرادرهش یزاسرهش یناگیاب ،طیحم شقن رواشم ناسدنهم ،زیربت رهش نارمع و هعسوت حرط :عبنم

 .تسا هدش صخشم 9 لکش رد امن تهج اب زیربت یئایفارغج هدودحم و تیعقوم هشقن
 قیقحت شور

 یارب یفلد کینکت زا ،یتنرتنیا یوجتسج و یا هناخباتک عبانم و تادنتسم یروآ عمج رب هوالع قیقحت نیا رد 
 هتفرگ هرهب یا هقطنم یروآون یاه متسیس یاه هفلوم هب هجوت اب زیربت رادیاپ یرگشدرگ رب راذگریثأت لماوع ییاسانش
 قفا رد زیربت تامازلا نییبت و یلعف تیعضو ندومن صخشم یارب ددعتم یاه هبحاصم زا ،نایم نیا رد .تسا هدش
  .تسا  هدش هدافتسا نآ یرگشدرگ هدنیآ و 2829
 دنیارف لخاد رد همانشسرپ زا هدافتسا ،زیربت یرگشدرگ قفا ینیع و یلمع جیاتن ندومن صخشم یارب بسانم هویش
 یاه هویش و لماوع زا کی ره یراذگریثات نازیم ،همانشسرپ قیرط زا دیاب هلحرم نیا رد لاح .تسا هدوب یفلد کینکت
 .دنوش نییعت یرگشدرگ رد لماوع زا کی ره تیمها نازیم و بیرض ات هدش یسررب زیربت یرگشدرگ رد هدش نییعت
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 یراذگرثا نازیم و نییعت ،اهدربهار عون ،هدش هئارا تاداهنشیپ یریگرظن رد و بیارض نیمه زا هدافتسا اب تیاهن رد
 .ددرگ یم صخشم هدش نییعت لماوع
 یروآ عمج زا یفلد .تسا هدش یحارط دارفا یعقاو تارظن نیب حیحص لماعت کی یرارقرب روظنم هب ،یفلد شور
 ییارگمه ندنایامن یارب و دیآ یم تسد هب اه همانشسرپ زا یلاوتم هدافتسا اب ددعتم تاعفد رد ناسانشراک تارظن
 و شناد نازیم هب هتسباو یفلد جیاتن هک ییاجنآ زا .دور یم راک هب ارآ ییارگاو ای اه هدیقع فالتخا صیخشت و تارظن
 و یراطع) .تسا یرورض ،دنراد ییاهبنارگ تایرظن دور یم نامگ هک یدارفا زا توعد ،تسا هورگ یاضعا تامولعم
 (0109 ،ناراکمه
 لاسرا خساپزاب ای راتخاس نودب تروص هب همانشسرپ نیلوا .تسا هدش ماجنا هلحرم هس رد قیقحت نیا رد یفلد کینکت
 یرگشدرگ اب طبترم تاعوضوم هیلک یزاسراکشآ نآ فده و هدومن لمع اه هدیا شیاز یژتارتسا ناونع هب هک دیدرگ
 ره ،دنک رارقرب یزغم نافوط ًااصخش ات دوش یم تساوخرد نیصصختم زا کی ره زا هلحرم نیا رد .تسا هدوب زیربت
 مان نودب و رصتخم روط هب ار دوخ رظن دروم تاعوضوم تسرهف و ،دیامن حرطم هنادازآ ار دوخ رظن و هدیا عون
 نیا رد .دریگ یمن تروص تارظن تواضق ای یبایزرا یارب یشالت و تسین اه هدیا لماک هعسوت هب یزاین .دنادرگرب
  .دریگ یم لکش لوا هلحرم ساسا رب لحارم هیقب هک ارچ ،هدش یروآ عمج ناکمادح ات طبترم یاه خساپ مامت ،هلحرم
 ره ات تسا  هدش هتساوخ لوا هلحرم رد هباشم دارفا زا و هدش هدافتسا ،راتخاس یاراد همانشسرپ زا ،مود هلحرم رد
 قفاوت مدع و قفاوت دراوم اجنیا رد .دنیامن ریذپ تیمک ،یترابع هب و ،یدنب هبتر ترکیل سایقم زا هدافتسا اب ار لماع
 اه نآ فعض و تردق حیضوت و فذح ،ریسفت ،حیحصت ،دیدج یاه هدیا ییاسانش یارب ییاضف و دوش یم صخشم
 زاغآ نآ هجیتن و ددرگ یم هیهت یدنب هبتر و یرامآ لیلحت ،مود همانشسرپ یروآ عمج زا سپ .دیآ یم دوجو هب

  .تسا ناگدننک تکرش نیب تارظن ییارگمه یریگ لکش
 رد لوا هلحرم زا هک راذگریثات لماوع نییبت یارب یدورو دعب ود رد و RIS یداهن یاه هفلوم هب هجوت اب همانشسرپ نیا

 و هدیسر رظن عامجا هب تخاسریز تاناکما و یا هقطنم طیارش ،یگنهرف و یخیرات یاه لیسناتپ ،کیژتارتسا همانرب یاه هزوح
 .تسا نآ یداصتقا یاهدمایپ و یرگشدرگ رب راذگریثات جیاتن رگنایب یجورخ یاهریغتم ناونع هب نآ جیاتن
 ،اه شرگن ندوب یدعب کت نازیم شجنس یارب بیرض نیا .دوش یم هدافتسا افلآ خابنورک بیرض زا همانشسرپ ییایاپ نییعت یارب
 یافلآ مان هب بیرض کی نآ لصاح هک نومزآ نیا .دور یم راک هب ،تسین ناسآ اهنآ یریگ هزادنا هک یتالوقم ریاس و اهتواضق
 نآ یاه باوج و هدش یحارط ترکیل فیط تروص هب هک یا همانشسرپ ییایاپ ای دامتعا تیلباق نومزآ یارب ،دشاب یم خانبورک
 (6309 ،ناراکمه و دمرس) .دور یم راک هب ،دنشاب یم یا هنیزگدنچ
 ،تسین مهم خابنورک بیرض یارب ،تالاوس زایتما رظن زا اه هیوگ بیترت .دشاب یم همانشسرپ تالاوس دادعت هب اهریغتم دادعت

 :دهد یم ماجنا ار تابساحم ،سنایراو ساسا رب بیرض نیا نوچ

(9) 𝛼𝛼 = (
𝑘

𝑘−1
)(1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆2 )  
 هرامش لاوس هب طوبرم تارمن سنایراو 𝑆𝑖2 و وگخساپ ره یاه هرمن عمج سنایراو 𝑆2 ،تالاوس دادعت 𝑘 نآ رد هک
𝑖 تسا ما.  
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  .تفرگ رارق شجنس دروم روکذم همانشسرپ ییایاپ ادتبا ،قیقحت یاه هتفای هب یشخبرابتعا یارب
 :میراد یرامآ یاه لیلحت اب

(0) 𝑘 = 20; 𝑆2 = 187.47;∑ 𝑆𝑖2𝑘
𝑖=1 = 51.288;𝛼𝛼 = 0.77 

 ورنیا زا .تسا رادروخرب یبسانم ییایاپ زا همانشسرپ هک دهد یم ناشن خابنورک بیرض یارب 3/8 زا رتگرزب ریداقم
 .تسا ربتعم هلاقم رد هتفرگ تروص قیقحت همادا
 و تارظن رد زاین تروص رد هدومن رورم ًااددجم ار اه خساپ ات دوش یم تساوخرد ناگدننک تکرش زا ،موس هلحرم رد
 و نیگنایم نتفرگ رظن رد اب و دنیامن رکذ عامجا مدع دراوم رد ار دوخ لیالد و هدرک رظندیدجت دوخ یاه تواضق
 (Okoli and Pawlowski, 2004) .دنیامن یدنب هجرد ار نآ تیمها ،ناونع ره تارمن هنایم
 قیقحت یاه هتفای
 رب RIS یجورخ و یدورو یاه هفلوم اب طابترا رد ناگربخ تارظن یدنب هقبط هب طوبرم ،قیقحت نیا یاه هتفای نیلوا
 .دشاب یم یفلد شور جیاتن ساسا

 یدورو یاهریغتم تاقبط :1لودج
 اه یدورو لماع عون هقبط نیگنایم هقبط سنایراو

 کیژتارتسا یزیرهمانرب 860/0 811/4

 یگنهرف -یخیرات یاهلیسناتپ 392/0 484/4

 یاهقطنم طیارش 838/2 781/4

 تخاسریز تاناکما 001/0 812/4

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یجورخ یاهریغتم تاقبط :2لودج

 اهیجورخ لماع عون هقبط نیگنایم هقبط سنایراو

 یرگشدرگ هجیتن 800/0 712/4

854/4 9  یداصتقا یاهدمایپ 02/0

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لودج و دهد یم ناشن ار تاقبط نسایراو و نیگنایم ظاحل زا نآ جیاتن و RIS یدورو یاه هفلوم یدنب هقبط 9 لودج
 هدرب راک هب قیقحت رد یجورخ لماع ناونع هب یرگشدرگ رد یداصتقا یاهدمایپ یرگشدرگ جیاتن ریغتم زین 0
  .دنا هدش

 اههداد یگتسبمه :3لودج
 کیژتارتسا یزیرهمانرب یگنهرف یخیرات یاهلیسناتپ تخاسریز تاناکما

Correlations:7; 8; 9; 12  
 8 090/8  

9 - 006/8 203/8  

12 - 093/8 121/8 881/8  

Correlations: 1; 2; 4  
2 310/8   

4 - 120/8  - 630/8  

Correlations: 6; 10; 11; 18 
10 000/8  

11 161/8 000/8  
18 313/8 331/8 203/8  

 یا هقطنم طیارش یرگشدرگ جیاتن یداصتقا دمایپ
Correlations: 13; 14; 15; 16; 20 
 14 930/8  

 15 101/8 003/8  

 16 - 603/8  - 210/8  - 303/8  

 20 - 203/8  - 300/8  - 103/8 311/8  

Correlations: 17; 19  
19 - 033/8  

Correlations:3; 5  
5 021/8  

 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 عون نییعت یارب یرامآ یرازبا یگتسبمه بیرض .دهدیم ناشن ار تاقبط یاهریغتم یگتسبمه یاهسیرتام 0 لودج
 نییعت رد هدافتسا دروم یاهرایعم زا یکی ،یگتسبمه بیرض .تسا رگید یمک ریغتم اب یمک ریغتم کی هطبار هجرد و
 و دننک یم یوریپ لامرن عیزوت لکش زا قیقحت یاههداد هکنیا هب هجوت اب قیقحت نیا رد .تسا ریغتم ود یگتسبمه
 نیب الاب یگتسبمه رب تلالد جیاتن .تسا هدش هدافتسا نوسریپ یگتسبمه بیرض زا ،تسا یاهلصاف اهریغتم سایقم
 تسرد تالاوس یفیک موهفم هب هجوت اب یمک یاهریغتم هکنیا رب هوالع دهدیم ناشن نیا و دراد هقبط ره یاهریغتم
 یاهریغتم یالاب یگتسبمه هجرد لاثم یارب .دهدیم ناشن زین ار اهریغتم نیب لباقتم و تبثم ریثات ،دناهدش یدنبهقبط
 شخب یراذگ هیامرس شقن ،یرگشدرگ ناگربخ و ناگدنهدخساپ هاگدید زا هزادنا هچ ات هک دهدیم ناشن 80 و 69
 نیا هک ارچ .تسا هجوت لباق و گنتاگنت یرهش داصتقا هعسوت اب نآ طابترا و یرگشدرگ هعسوت رد یصوصخ
 ،یفرط زا و دنک کمک یرهش داصتقا ییافوکش و دشر هب دناوت یم ،یرگشدرگ یاه هفلوم هعسوت نمض یراذگ هیامرس
 .تسا هقطنم نآ هب رگشدرگ بذج یاه هفلوم زا یکی ،هقطنم ره یداصتقا هعسوت
 راثآ دادعت ،یرگشدرگ یاه هزوح رد هربخ ناسانشراک رظن .تسا هدش جیاتن نیا هب جتنم یفلد کینکت هلحرم نیلوا
 یگتفای هعسوت ،یناهج و یلم تبث راثآ دادعت زین و یمیدق یاه هناخ و یخیرات دجاسم لماش یمالسا یگنهرف یخیرات
 فده یاهاتسور دادعت ،یحیرفت زکارم و اه ناروتسر ،اه لته لماش یرگشدرگ یاه تخاسریز ظاحل هب زیربت
 دادعت ،یرنه زکارم ،نوگانوگ یصصخت یاه هزوم دوجو ،یجراخ و یلخاد نارگشدرگ هنالاس دشر ،یرگشدرگ
 یرازگرب ،لاس لوط رد رهش یرگشدرگ یاهدادیور ،اهروشک ریاس و رهش رد هدش رازگرب یگنهرف یاهدادیور
 هزیاج سیسات ،زیربت یروآون و تیقالخ یللملا نیب هراونشج نیمود و نیلوا دننام یرنه یللملا نیب یاه هراونشج
 دیداور یسرتسد ،لقن و لمح متسیس ندوب لهس ،یتسد عیانص تالوصحم دادعت ،زیربت یروآون و تیقالخ یللملا نیب
 یگتفای هعسوت نازیم ،یللملا نیب و هقطنم حطس رد رهش دروم رد یتاعالطا ندوب سرتسد لباق ،(دیداور رودص دنیآرف)
  .دشاب یم لیخد زیربت یرگشدرگ رادیاپ هدنیآ یزیر یپ رد یرهش یاه تخاسریز

 یفلد کینکت لوا هلحرم ساسا رب زیربت رادیاپ یرگشدرگ رب رثوم لماوع تیمها :4 لودج
 ناگربخ دادعت رثوم هلوقم فیدر
 20 یطیحم تسیز یاه یگژیو هب هجوت اب زیربت رهش تعیبط ندوب بولطم 9
 00 یرگشدرگ تاناکما و اه لیسناتپ دوجو 0
 00 ننس و تمدق ظاحل زا رهش یخیرات و یگنهرف هقباس 0
 80 زیربت رهش حطس رد عونتم یاه هزوح اب ددعتم یاه هزوم دوجو 2
 19 هتسجرب یبهذم و یملع یاه ماقم دوجو 1
 09 زیمت و کاپ تختیاپ ناونع هب زیربت رهش نییعت 6
 39 شرف تختیاپ ناونع هب زیربت رهش نییعت 3

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رادیاپ یرگشدرگ رب رثوم لماوع تیمها تیولوا ،یلاسرا یاه همانشسرپ هب هربخ هدنهد خساپ رفن 10 دادعت هب هجوت اب
 یاه هدر رد ینامزاس و یصصخت یاه تسپ و تمس ساسا رب تارفن نیا .دشاب یم 2 هرامش لودج قباطم زیربت
  .دنا هدیدرگ باختنا زیربت یرگشدرگ یهدناماس رد رثوم شقن یاراد و ینامزاس ییالاب
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 ناگربخ رایتخا رد یرگشدرگ یرادیاپ یاهرایعم و یلک یاه هلوقم هب هجوت اب یراتخاس همانشسرپ ،مود هلحرم رد
 ،RIS یاه هفلوم هب هجوت اب هدش صخشم یاه هلوقم زا کیره لماوعریز نییعت نمض ،رتشیب تایئزج اب ات تفرگ رارق
  .دنوش یمک لماوع

 
 RIS یداهن یاه هفلوم نیگنایم هسیاقم :2لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هک دهد یم ناشن 0 لکش قباطم یا هقطنم یروآون یاه متسیس یاه هفلوم ساسا رب یدورو یاهریغتملیلحت جیاتن
 هب یکیدزن هک تسا نیا رگنایب رما نیا .دنکیم افیا 38/2 یراذگریثات نیگنایم اب یرترثوم شقن یاهقطنم طیارش
 دناوتیم نارگشدرگ و نیصصختم هاگدید زا ریذپتسیروت یاهروشک اب ترواجم و یاهقطنم یرگشدرگ یاه لحم
  .دشاب هتشاد هیحان کی یرگشدرگ شریذپ رب یاهدمع ریثات
 شریذپ رد یمهم رما زین اه تصرف و طیارش نیا دوجو هک تسا نیا رگنایب زین یگنهرف و یخیرات یاهلیسناتپ ریغتم
 طسوتم دح زا شیب زایتما ناگدنهدخساپ هک دهدیم ناشن هقبط نیا یارب 02/0 رادقم .دوشیم بوسحم یرگشدرگ
 نیا دیوم زین هقبط نیا نییاپ رایعم فارحنا یفرط زا و دنا هدش لئاق زیربت رهش یرگشدرگ رب اه لیسناتپ نیا ریثات یارب
 زا رتالاب نیگنایم اب یا هقطنم طیارش هقبط هک یلاح رد .تسا هدش زکرمتم بوخ تیعضو رد ًااتبسن تلاح نیا هک تسا

 نکمم هقبط نیا هک دندوب رواب نیا رب ناگدنهد خساپ یخرب هک دهدیم ناشن ،رتشیب ًااتبسن رایعم فارحنا اب بوخ
 رب ناصصختم رظن قافتا ،رگید ترابع هب .دشاب هتشاد یرگشدرگ هلأسم رب زین طسوتم زا رتنیئاپ یتح ریثات تسا
 بوخ ریثات زا رتشیب زیربت رهش یرگشدرگ رب ،بسانم ًااتبسن رایعم کی ناونع هب یگنهرف و یخیرات یاهلیسناتپ دوجو
 دهدیم ناشن ،کیژتارتسا یزیرهمانرب هقبط طسوتم دح زا رتنییاپ نیگنایم .تسا نآ یرگشدرگ رب یاهقطنم طیارش
 ،ناگدنهدخساپ زا یریثک هدع هاگدید زا هب زیربت رهش یرگشدرگ هعسوت رد یرگنیتآ و یزیرهمانرب رما هب هجوت هک
 اب بسانتم یدودح ات اه تخاسریز و تاناکما دنچ ره یخرب هاگدید زا نینچمه .تسا هدوب یفیعض دح رد
  .درادن رارق یبسانم دح رد طیارش نیا دوجو نانچمه اما ،هدش هداد هعسوت نآ تامازلا و یرگشدرگ
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 یفلد کینکت مود هلحرم ساسارب زیربت رادیاپ یرگشدرگ یاه هفلوم یلیلحت جیاتن :5 لودج
 یفیک تیمها  تارظن نیگنایم یرگشدرگ یرادیاپ رایعم لوا هلحرم اب قیبطت RIS یداهن یاه هفلوم لماوع یلیلحت داعبا

 دوجوم تیعضو

 هزادنا زا شیب 0/2 یشزرا 0 یبهذم و یخیرات یاه لیسناتپ دوجو

 هزادنا زا شیب 3/2 یتسیز 9 هقطنم یرگشدرگ و یعیبط تفاب
 دایز 0/0 یناسنا 1 ربتعم یاه تیصخش دوجو

 هزادنا زا شیب 6/2 یشزرا 3 و 6 رازاب لثم نکاما یناهج تبث

 دایز 8/2 یتسیز 9 زیربت ییایفارغج تیعقوم

 طسوتم 0/0 یطیحم 2 و 0 یرهش تامدخ و تاناکما

 بسانم 1/0 یطیحم همه  زیربت رهش یلعف یلک تیعضو

 دنیارف
 یرهش تیریدم

 هزادنا زا شیب 0/2 یناسنا 0 و 0 یمومع روعش و یهاگآ ءاقترا

 دایز 9/2 یشزرا 0 نردم و یتنس یاه هاگتماقا تخاس

 دایز 0/2 یطیحم 0 یرهش یاهدحاو لماعت

 هزادنا زا شیب 1/2 یطیحم 0 مسیروت تیریدم
 دایز 0/2 یطیحم 3 و 6 تاغیلبت یراذگرثا

 دایز 0/0 یطیحم 0 یصوصخ شخب یراذگ هیامرس

 دایز 3/0 یطیحم 0 یشزومآ یاه همانرب کرادت

 طسوتم دح رد 1/0 یطیحم 0 2829 قفا یارب یگدامآ

 طسوتم 0/0 یشزرا 0 یگنهرف یزاسوگلا

 لوبق لباق 9/0 یطیحم همه یرهش تیریدم یلک تیعضو

 یتآ تیعضو

 هزادنا زا شیب 3/2 یطیحم همه تدم دنلب رد زیربت یرگشدرگ هدنیآ

 دایز 9/2 یطیحم همه تالوحت زاغآرس ناونع هب 2829

 طسوتم 9/0 یطیحم 9 زیربت هب ییاجباج و لقن و لمح هدنیآ
 دایز 0/2 یشزرا همه روشک رد یرگشدرگ حرطم تیلباق

 دایز 0/2 یطیحم 9 نردم و کینورتکلا رهش

 بسانم 1/0 یطیحم همه زیربت رهش یرگشدرگ یلک هدنیآ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یتآ تیعضو نییبت و روما ماجنا دنیارف ،ینونک تیعضو دعب هس رد همانشسرپ رد هدش فیرعت یاه هفلوم هب هجوت اب
 جنپ رد و ترکیل هطوبرم سایقم .دوش یم هصالخ 1 لودج رد یلیلحت جیاتن ،یرگشدرگ یاه صخاش نییبت یارب
 .دنا هدش یّممک 1 ات 9 زا بیترت هب هزادنا زا شیب و دایز ،طسوتم ،لوبق لباق ،مک هزادنا
 رد نآ شقن و تیریدم :زا دنترابع راذگریثات یدیلک و مهم لماع هس هک دیآ یم رب مود هلحرم همانشسرپ لیلحت زا
 لماوع نیا .یبهذم و یخیرات یاه لیسناتپ هب هجوت و یرگشدرگ هب تبسن یمومع کرد و یهاگآ ءاقترا ،مسیروت
 یزیر همانرب صوصخ هب .دشاب رثوم دناوت یم ردق هچ زیربت رهش یرگشدرگ هعسوت رد یتیریدم شقن هک دهد یم ناشن
 یتآ یاه همانرب هعسوت رد راذگریثات یاهدرکیور نیرتمهم زا اه تسیروت اب لماعت گنهرف ءاقترا و یرگشدرگ بسانم
 .دشاب یم زیربت یرگشدرگ
 هعسوت و ،ثحبم نیا هب دورو یارب هزادنا زا شیب یگدامآ و تامادقا ،دوش اهنآ هب هجوت نیرتشیب دیاب هک یلماع هس
 مزال یاهدروخزاب ،یفلد کینکت موس هلحرم رد .دشاب یم زیربت رهش رد لقن و لمح و یرهش تاناکما و اه تخاسریز
 یارب .دریگ رارق یبایزرا دروم اهنآ ددجم یاه تواضق ات تفرگ رارق ناگربخ رایتخا رد همانشسرپ یرامآ لیلحت زا
 دروم تارظن رایعم فارحنا رتماراپ قیرط زا هدوب ناگربخ رتشیب و رتمک یاه تواضق ریثات تحت هک یلماوع ،راک نیا
  .دنا هتفرگ رارق یسررب
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 تامادقا هب طوبرم ،تسا هتشاد ار عونتم یاه تواضق زا ریثات نیرتشیب هک یلماع دهد یم ناشن جیاتن یرامآ لیلحت
 رهش یگدامآ هب شرگن هک تسا نیا رگنایب هک دشاب یم زیربت رهش یرگشدرگ هدنیآ یارب رهش حطس رد هتفرگ تروص
 هتفرگ تروص تامادقا زا یخرب تسا نکمم یفرط زا .دشاب توافتم دناوت یم نیلوئسم و نادنورهش هاگدید زا زیربت
 .تسا  هدشن یا هناسر و دنتسم و یزاس فافش زونه
 دنیارف هب تبسن نادنورهش یهاگآ و بادآ ءاقترا ،هدوب ناگدنهد خساپ یاه تواضق ریثات تحت همه زا رتمک هک یلماع
 ندیسر ات هنیمز نیا رد بسانم یزاس گنهرف رب ناگدنهد خساپ رثکا دهد یم ناشن هک دشاب یم زیربت رادیاپ یرگشدرگ
 .دنراد دیکات یتآ یاه قفا هب
 رد زیربت رهش یرگشدرگ رب لماوع یراذگریثات یسررب یاهدمایپ یود ره هک دهدیم ناشن اهریغتم نیا لیلحت جیاتن

 یحارط ،یطیارش نینچ همادا دوجو اب زیربت رهش یارب یرگشدرگ یاهویرانس رگا یترابع هب .دنراد رارق یطسوتم دح
  .دوشیمن میسرت زیربت رهش یارب یرگشدرگ زا یروخرد و بسانم زادنا مشچ اعطق ؛دوش
 هب نآ باختنا نینچمه و نارگشدرگ یارب یرگشدرگ هرابود دصقم ناونع هب زیربت باختنا ،ینونک تیعضو همادا رد
 .دیآیمن رظن هب بسانم دایز ،زیربت رهش یرگشدرگ یاه بطق زا یکی ناونع
 ریثات .دشابیم نآ رب یرگشدرگ ریثات و یاهیحان یداصتقا یاهدمایپ دروم رد قیقحت نآ یلصا عوضوم و مهم ثحب اما
 و یتیریدم یاههویش ایآ تسا نیا ،دشابیم مهم هک هچنآ اما ،تسین هدیشوپ یسک رب یاهقطنم داصتقا رب یرگشدرگ
 یدورو یاهریغتم لیلحت ؟تسا هدش هتفرگ رظن رد روظنم نیا یارب نالک حطس رد و زیربت رهش رد بسانم یاههمانرب
  .تسا هدادن خر یقافتا نینچ هک دهدیم ناشن
 یداصتقا دمایپ دروم رد نارظنبحاص رظن قافتا هک دهدیم ناشن زین یداصتقا یاهدمایپ هقبط نیئاپ رایعم فارحنا

 رد نآ یارب بسانم یزیرهمانرب موزل و یرگشدرگ ریثات هک دنتسه لوق نیا رب همه هک نانچنآ .تسالاب قیقحت حرط
 ،دیاش و دیاب هک نانچنآ یرگشدرگ هک دنراد هحص زین رما نیا رب ،تسا یرورض هقطنم یداصتقا ناوت ندرب الاب تهج
 .تسا هتشاذگن بسانم ریثات نآ ییایوپ و دشر و یاهقطنم داصتقا رب
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

 رب یرگشدرگ یور شیپ عناوم و لماوع یدنب تیولوا و ییاسانش هب ًااتدمع روشک رد نیشیپ هتفرگ تروص تاعلاطم
 نیا زیامتم هطقن .دنا هتخادرپ ناگربخ و ناسانشراک تارظن یریگرظنرد اب یهاگ و یلم و یناهج یاه صخاش ساسا
 دروم اهراکهار و اهدمایپ هب هجوت دعُبب زا مه و تاعالطا ذخا دعُبب زا مه نآ یاهدرکیور هک تسا هدنیآ هب هاگن هلاقم
 یرگشدرگ رب نآ ریثات و یروآون یاه متسیس بلاق رد یا هقطنم یاه هداهن یریگرظنرد نینچمه .دنا هتفرگ رارق هجوت

 هب هجوت ،یدعب هتکن .دشاب یم هلاقم نیا یاه یگژیو زا یا هقطنم شیامآ و هعسوت یتسدارف دانسا ظاحل اب زیربت رهش
 اب هک هدوب رادیاپ یرگشدرگ سنارفنک نیلوا جیاتن و یناهج یاه صخاش ساسا رب یرگشدرگ یرادیاپ یاهرایعم
 و اه صخاش نییبت رد یناسنا و یشزرا ،یتسیز ،یطیحم یاهرایعم هب هجوت ،ناگربخ اب هتفرگ تروص تاثحابم
 .دنا هدوب تیولوا رد اهراکهار هئارا و اه شسرپ
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 رد زایتما نیرتالاب زا (یطیحم و یتسیز یاهرایعم) یا هقطنم طیارش هک دهد یم ناشن یفلد کینکت لوا هلحرم جیاتن
 جیاتن لماک یگتسبمه هب ناوت یم زین مود هلحرم رد .تسا رادروخرب زیربت رادیاپ یرگشدرگ هعسوت یارب ناگربخ نیب

 یهاگآ و کرد ءاقترا و (یناسنا رایعم) یرگشدرگ هعسوت رد تیریدم شقن هک درک هراشا لوا هلحرم جیاتن اب لصاح
 .دشاب یم نآ یاهدمایپ نیرتمهم زا یگنهرف و یخیرات یاه لیسناتپ ریظن یا هقطنم یاه هفلوم هب تبسن (یشزرا رایعم)
 یشهوژپ یاه تیفرظ زا هدافتسا و دراد دوجو ناگربخ تارظن رد عامجا هک تسا نیا رگنایب موس هلحرم جیاتن
 گنهرف هلوقم هب هجوت و یرگشدرگ یرادیاپ یناسنا رایعم ناونع هب زیربت یرگشدرگ روعش شیازفا یارب یهاگشناد
 زیربت رهش رد رادیاپ یرگشدرگ هب تیمها تیولوا زا تارظن نیب فالتخا نیرتمک اب ،نآ یشزرا رایعم رد یرگشدرگ
 اهداهن یراکمه و تسا هدوب دیکات دروم هک تسا ییاه هفلوم نیرتمهم زا زین یطیحم تسیز رایعم هب هجوت .دشاب یم
 هجوت و یتسیز یاهبنارگ ثاریم ظفح رد هیوسود لماعت اب یرگشدرگ بسانم یوگلا کی هب ندیسر رد اه نامزاس و
 .دبلط یم ار نآ هب
 هطقن دناوت یم ینامز هزاب ود رد 2829 زیربت هک تفرگ هجیتن ناوت یم شهوژپ نیا رد هتفرگ ماجنا دراوم هب هجوت اب
 دناوت یم هک روشک یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت هلاس تسیب زادنا مشچ نایاپ رد یکی .دشاب زیربت رهش فطع
 دناوت یم هنیمز نیا رد هتفرگ تروص یاه تیلاعف و دوش دادملق زیربت یارب یمتسیس و دیدج یفرعم کی ناونع هب
 و زیربت هک رود یاه قفا یارب زاغآ کی ناونع هب مود و دشاب یلم حطس رد یرگشدرگ تعنص هعسوت هب ینایاش کمک
 رهش داجیا ،اه تخاسریز هعسوت ،یراذگ هیامرس ،لاغتشا یاه هنیمز رد رادیاپ هعسوت یارب دناوت یم نآ یاه تیلباق
 هتسجرب ینامز ههرب نیا رد ار زیربت شقن دناوت یم هک یروما نیرت مهم نینچمه .دور راک هب ... و کینورتکلا و نردم
 رهش زاس گنهرف و یگنهرف درکیور هعسوت هکلب ،تسین رهش هب ندیشخب ییابیز هبنج و زاس و تخاس افرص دنک
 داجیا و ،مسیروت شریذپ یقلت و یدنورهش گنهرف ءاقترا یزاسدنمناوت ،یطیحم تسیز لئاسم هب یساسا هجوت ،زیربت
 .دشاب یساسا و مهم دناوت یم یرگشدرگ یاه یژتارتسا هب ییوسمه یارب یلم حطس رد داحتا و رواب

 یفلد کینکت موس هلحرم و RIS رب ینتبم زیربت رادیاپ یرگشدرگ یداهنشیپ یاهراکهار :6 لودج
 موس هلحرم جیاتن ساسا رب راکهار یرادیاپ رایعم

 یشزرا

 بسانتمان یرهش تامدخ و تاناکما  نآ تیریدم و زیربت یرهش تاناکما اب بسانتم یرگشدرگ یزاس تیفرظ
  یرگشدرگ فادها اب 

  هب شیپ زا شیب هجوت یگنهرف و یشزرا یاه هفلوم رب دیکات اب رگشدرگ بذج یارب رثوم یگنهرف یزیر همانرب
 یگنهرف یزاسوگلا

  هب شیپ زا شیب هجوت یللملا نیب و یلم حطس رد نآ ققحت یارب یزیر همانرب و زیربت یرهش دنرب هب هجوت
  یگنهرف یزاسوگلا

 یناسنا
 یمومع روعش و یهاگآ ءاقترا و یگنهرف یزاسوگلا هب شیپ زا شیب هجوت یا هقطنم و یلم حطس رد اه هناسر و اه هاگشناد زا کمک اب یرگشدرگ گنهرف هب تبسن یمومع روعش و یهاگآ ءاقترا

 یمومع روعش و یهاگآ ءاقترا و مسیروت تیریدم یساسا لماع هب هجوت زیربت رهش رد رثوم یرگشدرگ تیریدم اب بسانتم یناسنا یورین تیبرت

 یتسیز
 زیربت یکیژولوکا و یئایفارغج تیعقوم هب هجوت زیربت رهش رد یطیحم تسیز یاه یگدولآ اب هلباقم یارب رثوم یزیر همانرب
 یرهش تامدخ و تاناکما و یرهش تیریدم دنیارف هب هجوت زیربت یرهش هرادا رد تفایزاب و دنامسپ تیریدم شقن تیوقت

 یرهش تامدخ و تاناکما و یرهش تیریدم دنیارف هب هجوت دننک یم راد هشدخ ار یرگشدرگ یشزرا و یرصب هبنج هک زیربت رهش زاجم ریغ یاهزاسو تخاس اب هلباقم

 یطیحم

 یصوصخ شخب یراذگ هیامرس و یرهش تیریدم دنیارف هب هجوت  زیربت رادیاپ یرگشدرگ هعسوت تهج فلتخم یاه ناگرا نیب هدنزاس لماعت

 یرهش تیریدم دنیارف هب هجوت یرهش نردم هعسوت رد یتاعالطا یاه یروانف و یرهش یاه تخاسریز ءاقترا
 نردم و کنیورتکلا رهش هعسوت و 

  مسیروت تیریدم هب هجوت نآ یا هقطنم یرگشدرگ یاه تیفرظ رب هیکت اب زیربت رادیاپ یرگشدرگ کیژتارتسا همانرب نیودت
 نالک یاه همانرب اب ماگمه

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هعسوت راد تیولوا یاه هفلوم ندش صخشم زا دعب هک تفرگ ماجنا یفلد شور ساسا رب قیقحت نیا شور
 ساسا رب زیربت یرگشدرگ هدنیآ یارب ناگربخ هورگ زا ییاهراکهار و تاداهنشیپ هلحرم نیرخآ رد ،رادیاپ یرگشدرگ
 رب ینتبم رتشیب اهراکهار نیا .دهد یم ناشن ار اهراکهار نیا 6 هرامش لودج .دنا هدش یدنب تیولوا یرادیاپ یاهرایعم

 یاهرایعم ساسا رب و موس هلحرم رد ناگربخ تارظن قیفلت اب و صخشم مود هلحرم رد هک دندوب یلماوع رد فعض
 فعض هب ناوت یم ناگربخ هاگدید زا رثوم مهم لماوع هلمج زا .دنا هدش هئارا ،دیردام سنارفنک رب قبطنم یرادیاپ
 دحاو تیریدم دوبن ،یرگشدرگ تمدخ رد یرهش بسانتمان و نزاوتمان تاناکما ،رگشدرگ شریذپ رد یگنهرف
 .درک هراشا نآ تیریدم و لقن و لمح و ،هنیمز نیا رد اه میمصت و اهدنیارف لخادت و یرهش ریگ میمصت
  عبانم
 .هحفص 200 .تمس تاراشتنا .لوا پاچ .میهافم و تیهام :یرگشدرگ .6009.م ،ییاقس ،.م ،یدزی یلپاپ

 رهش یدروم هعلاطم :ناریا یاهرهش رد یهافر-یتامدخ نکاما هب یرهش نارگشدرگ یسرتسد یبایزرا .0109 .م ،یمرک ،.ر ،یلیلخ ،.ک ،ریلد هداز نیسح
 .389-309:(0)99 ،یرگشدرگ یاضف ییایفارغج همانلصف .زیربت

 زا هدافتسا اب زیربت رهش یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یاه تیلباق تخانش و یسررب .1109 .س ،یرازلگ ینابرق ،.س ،یرازلگ ینابرق ،.ک ،ریلد هداز نیسح
 .19-82:(1)19 ،یرگشدرگ یاضف ییایفارغج همانلصف . SWOT لدم

 ،نیمزرس شیامآ .(نادمه ناتسا :هعلاطم دروم)یهوژپ هدنیآ لوصا ساسا رب یا هقطنم یرگشدرگ هعسوت یاهویرانس نیودت .1109 .ف ،نایرطع ،.ن ،یلاز
0(9):909-389. 

 .هحفص 682 .هگآ تاراشتنا .لوا پاچ .یراتفر مولع رد قیقحت یاه شور .6309 .ا ،یزاجح ،.ع ،ناگرزاب ،.ز ،دمرس
 یسانش ییایوپ درکیور زا هدافتسا اب ناریا رد یرگشدرگ تعنص یارب کیمانید لدم کی یحارط . 9109.آ ،یحور ،.ع ،یزاریش حلصم ،.ع ،یدمص

 .16-10:(9) 6 ،یداصتقا یزاس لدم همانلصف .2829 قفا یارب متسیس
 .هحفص 000 .شیور تاراشتنا .لوا پاچ .یراگن هدنیآ یاه شور .0109 .ش ،یرادملع ،.م ،یتعاط ،.م ،یمارهب ،.م ،یراطع

  .11-83:(10)22 ،ییایفارغج یاه شهوژپ همانلصف .یطیحم تسیز عبانم رب نارگشدرگ روضح تارثا .9009 .ک ،هدازیلع
 .هحفص 000 .تمس تاراشتنا .لوا پاچ .یرگشدرگ تیریدم .8009 .م ،یمظاک
 10 ،نارهت ،یهوژپ هدنیآ یلم شیامه نیلوا .یرگشدرگ یزیر همانرب و هعسوت رد ون یتفایهر یهوژپ هدنیآ .9109 .م ،یردیح ،.ا ،روپ یفجن ،.م ،یبورک

 .رذآ
 .129-939:(1) 00 ،ییایفارغج یاضف هلجم .اهراکهار و اه شلاچ ،اهدرکراک :ناریا رد رادیاپ یرگشدرگ .0009 .ر ،ینسحم
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