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  نارهت رهش یاهامن یرامعم یحارط عماج ماظن نییبت
 9ناحارط و ناریدم هاگدید زا

 دنواکاک کمایس
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو یرامعم هورگ یرتکد یوجشناد

 1بیبح حرف
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد تاقیقحت و مولع دحاو ،یرامعم هورگ داتسا

 یناقلاط یراتخم ردنکسا
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو تمرم هورگ رایداتسا

 51/9/3392 :شریذپ خیرات 35/52/1392 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
.دیدرگفیرعتوگخساپوعماجماظننییبتروظنمهبنارهترهشیاهامنیرامعمیحارطیبایزراولیلحتفدهابشهوژپنیا
ینادیمیاهتشادربویاهناخباتکتاعلاطمتروصهبهکدشابیمیفیکیاهشهوژپهرمزرد،فدهرظنمزاشهوژپنیاشور
رارقییایاپوییاور،شجنسدرومهزوحنیاناگربخرظنتحتهتفرگتروصیاههبحاصمواههمانشسرپ،تساهتفرگتروص
طبترمناصصختموناسانشراک،یرهشناریدملواشخب.تساهدیدرگمیسقتشخب4هبیرامآهعماج،تساهدشدییاتوهتفرگ
ویرامعمنایوجشنادودیتاسا،یقوقحویقیقحنادنمهفرحوناحارطمودشخبویرهشیاهامنیرامعمیحارطعوضوماب
هتفرگتروصسرتسدرددارفایمامتزایریگهنومنرمااذل،دشابیمدودحمیرامآهعماجهکنیاهبهجوتاب.دناهدوبیرهشیحارط
عماجماظنیازجاهئاراهبتبسن،SPSSرازفامرنوماگراهچردیفلدشورزاهدافتساابمراهچلصفلیلحتوهیزجترد.تسا
روطهبامنیرامعمیحارطعماجماظنهکدوبنآزایکاحهدمآتسدهبجیاتن.تساهدیدرگمادقایرهشیاهامنیرامعمیحارط
یاهامنیحارطیربهاروتیادهعوضومهکقطانمحطسردیصصختیاههتیمک-4.یرهشیاهامنیحارطدنس-8:لماشیلک
-4.دشابیمدنسدافمندومنییارجاراکهارلماشهکیناکمتاعالطاتخاسریزوییارجاهمانرب-3.دنرادهدهعرباریرهش
داهنشیپتاعوضومعماجییوگخساپروظنمهبهکییاههناماسواهشخبنینچمهوشیاپویزیرهمانرب،تیریدمیلاعهتیمک
.تساهدیدرگ

 .یرهش یامن یحارط دانسا ،یرظن ینابم ،یزیر همانرب و تیریدم ،عماج ماظن ،یرهش یاهامن :یدیلک تاملک

                                                           
 و عماج ماظن نییبت روظنم هب نارهت رهش یاهامن یبایزرا و لیلحت" ناونع اب لوا هدنسیون یرامعم هتشر یرتکد هلاسر زا جرختسم هلاقم نیا -1
 .دشاب یم "وگخساپ
 f.habib@srbiau.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -2
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 همدقم
 رظنم و امن عوضوم صوصخ رد هتخیسگ ماجل و نوزفا زور یگتفشآ و تاشاشتغا صوصخ رد تاداقتنا میظع مجح
 طباوض غالبا و دیلوت .تسا هدومن ییاه لمعلا سکع و اه شنکاو هب راچان ار یرهش تیریدم اه لاس نیا رد یرهش
 تاعوضوم نیرتمهم زا یرهش یاهامن یرامعم یحارط هب رهش هقطنم 11 حطس رد امن یاه هتیمک لیکشت و امن ماع
 هتشذگ یاه شنک و تامادقا هب یهاگن اب .دشاب یم هدیچیپ و عونتم یاه هبنج یاراد و ...یگنهرف و یتیوه ،یدبلاک
 ان و برخم یاه یگتفشآ و تاشاشتغا یریگ لکش هب جتنم بولطم و رثوم لرتنک و تراظن ،تیریدم نادقفرد
 تهج ار مزال هنیمز هتشذگ تامادقا یسانش بیسآ اب تسا یرورض و مزال اذل تسا هدیدرگرهش رظنم و امن بولطم
 ریظن فلتخم یاه هزوح رد تاداقتنا میظع لیخ .میئامن مهارف دوجوم اهدرکیور و اهرایعم یرگنزاب و حالصا
 دنمشزرا راثآ ،اه عطاقت و اه هرگ ،اه نادیم)یرهش یاه تیعقوم هب هجوت نادقف ،یسانش ییابیز و یفیک تاعوضوم
 عونتم فیط و اه یگژیو هب هجوت نادقف رگنایب ...تینما و ینمیا و یداصتقا یاه هفلوم ،(یمومع یاه هصرع ،یرامعم
 :دشاب یم لیذ حرش هب تاداقتنا زا یا هراپ.دشاب یم دوجوم تاررقم و طباوض هئارا رد یرهش یاه هنیمز

 داجیا ،تیوه ایحا ،یزاس تیوه ریظن یفیک تاعوضوم هب ییوگخساپ هب رداق المع دوجوم تاررقمو طباوض -
 رسیم و رودقم تاررقم و طباوض بلاق رد یفیک تاعوضوم هب هجوت.دشاب یمن...یهدناماس ،یگچاپکی و تدحو
 .تسین
 یلصا یاهروحم ریظن یرهش فلتخم یاه سایقم رد یرامعم یحارط یاه توافت هب دوجوم تاررقمو طباوض رد -
 .تسا هدیدرگن هجوت ...یلحم یاه رذگ ،یعرف یاهروحم ،روحم ره رد عونتم یاه سناکس فیط و یرهش

 دوجوم طباوض اب...یعامتجا یاه هاگ رارق و اه قوتاپ ،هقطنم ره رد یرهش یاه هلحم زکارم ریظن صاخ یاه تیعقوم -
 .دنشاب یمن هلخادم و دروخرب لباق

 یرهش عونتم یاهاضف رد بتارم هلسلس ،یگتسویپ ،ییاناوخ داجیا هوحن -

 اهامن یرامعم یحارط رد یروآون و تیقالخ عوضوم -

 و طباوض رد یساسا ات یعطقم یاه یرگنزاب موزل و کیژولونکت یاه تفرشیپ و ینامز و یناکم تائاضتقا عوضوم -
 تاررقم

 نیکلام باختنا قح و تکراشم -

 و طباوض تسا یهیدب دوب دنهاوخن وگخساپ تاررقمو طباوض فرص دیلوت بلاق رد تاعوضوم زا رگید یرایسب و
 و ماظن رد ییوگخساپ و ییایوپ نیا هک دیامن رییغت تسیاب یم یرهش فلتخم یاه تیفیک و اه تیعقوم بسح تاررقم
 یهدناماس و تیریدم هب رداق هک ییاهراکهار ای و اهراتخاس ییاسانش و نییبت .ددرگ یمن هدهاشم دوجوم دانسا
 تاقیقحت و یشهوژپ تاحیجرت و اه تیولا زا ددرگ یرهش یاهامن رد دوجوم یاه یناماسبان و تاشاشتغا هعومجم
 یرامعم یحارط اب طبترم فلتخم یاه شخب و اه هزوحرد هک تسا بلطم نیا یایوگ تاداقتنا هعومجم .دشاب یم
 لکش و فیرعت ناکما هچنانچ و هدوبن راددروخرب مزال تیلباق و تیافک زا دوجوم دانسا و راتخاس یرهش یاهامن
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 میهاوخ وربور رت بولطم و بسانم تیعضو اب ام ددرگ مهارف دوجوم تیعضو زا رت عماج راکوزاس و ماظن یریگ
 دشاب یم تاررقم و طباوض هزوح رد هلمج نآ زا دریذپ تروص تسیاب یم فلتخم یاه هزوح رد تارییغت نیا .دیدرگ
 یاهامن یرامعم یحارط رد رثوم ههجاوم و هلخادم روظنم هب مزال تیافک زا نادنم هفرح و نارظنبحاص یهاوگ هب هک
 ءاقترا و دوبهب هنیمز دناوت یم دوجوم ماظن لمکم ییاهراکهار یوجتسج اذل .دشاب یمن رادروخرب ییاهنت هب یرهش
 رد ییوگخساپ و تراظن ،تیفافش نادقف و امن اب طبترم فلتخم یاه هتیمک عوضوم نینچمه .دروآ مهارف ار درکلمع
 دشاب یم دوجوم عضو یاه شلاچ نیرتمهم زا درکلمع تاشرازگ و اه حرط یبایزرا ،باصتنا و باختنا هوحن صوصخ
 یدعب هس یناکم تاعالطا یاه هناماس زا یرادرب هرهب .دشاب یم وگخساپ و عفار تاداهنشیپ هئارا و هعلاطم دنمزاین هک
 تراظن ،یریگ شرازگ ،یدنب هتسد و تیریدم ،تاعالطا هچراپکی یزاس هریخذ و طبض و تبث تیلباق هک دنمشوه
 عفر تهج رد دنمشزرا تاعوضوم زا دیامن یم مهارف اه تقد نیرتالاب و هنیزه نیرتمک اب ار شیاپ نینچمه و یریذپ
 و عماج حرط راتخاس رد ییارجا همانرب رب زکرمت و هجوت .دشاب یم دوجوم یاه یتساک و صیاقن زا یرایسب لح و
 ،فادها ،زادنا مشچ یریذپ ققحت تهج رد رثوم یماگ دناوتیم هیاپ دنس و تاعلاطم اب نآ دنویپ و تاییزج حرط
 یریگیپ و قوف بتارم هب یهجوت یب تروص رد .دشاب یرهش یاهامن حرط تامادقا و اه همانرب ،اه تسایس ،اهدربهار
 عماج هلخادم و دروخرب تصرف هنافساتم رهش رد یشخب و یدروم یهدناماس نمض رد یعضوم و رگنءزج یاه حرط
 یحارط هزوح رب للعت و لامها هطساو هب ناربج لباق ریغ و نیگنس یونعم و یدام تاراسخ و هدرب نیب زا ار رهش حطس رد
 تروص یاه یسررب و تاعلاطم میظع لیخ هب تیانع اب دوجوم تیعضو رد .تشاد دهاوخ رب رد یرهش یاهامن یرامعم
 هعماج ،نارظنبحاص ،نادنم هفرح میظع یاه یدنمناوت و تیلباق نینچمه و ،یهدناماس یارب یرهش تیریدم هزیگنا ،هتفرگ
 رصانع درکلمع لزنت و لوفا تابجوم یرادرب هرهب و یدنم هرهب دعتسم راتخاس ینیب شیپ نادقف نادنورهش مومع و یهاگشناد
 اب دوجوم تیعضو زا رتعماج ماظن یحارط و فیرعت هب تبسن رتعیرس هچ ره تسیاب یم یرهش تیریدم .دیدرگ دهاوخ قوف
 یاهامن یرامعم یحارط دوبهب و ءاقترا هنیمز و مادقا طبترم یاه شهوژپ و تاعلاطم زا لصاح یاه صخاش و اهرایعم ظحلت

 یاهامن یحارط هزوح رد لخدم یذ و طبریذ رصانع میظع لیخ وگخساپ و عماج حرط نادقف رد .دیامن مهارف ار یرهش
 دوجوم شوشغم و ناماسبان تیعضو دیدشت بجوم فلتخم احنا هب و هدومن یهورگ و یصخش عفانم و ذوفن لامعا یرهش
 برخم و از بیسآ لماوع زا یریگولج و تعنامم ناکرا نیرتمهم زا وگخساپ و عماج حرط دوجو تسا یهیدب .دندرگ یم
 یقوقح و یقیقح هعماج و یرهش تیریدم راظتنا دروم و یفیک یاه هفلوم هدرتسگ فیط رگید فرط زا .دوب دهاوخ دوجوم

 ار ییوگخساپ و حرط تیلباق عماج راتخاس رد افرص طبریذ نادنورهش مومع نینچمه و طبریذ نارظنبحاص و نادنم هفرح
 رد رثوم ریغ و فیعض هلخادم و یرگن یطخ شرتسگ و تیوقت بجوم افرص دوجوم روحم هطباض ماظن و تشاد دهاوخ
 .دیدرگ دهاوخ یفیک یاه هفلوم و اه هصرع

 یرظن ینابم

 یرهش یحارط دانسا یریذپ ققحت دنیارف
 ققحت هب ناحارط هزورما .تسا حضاو یرما ،دراد دوجو حرط یریذپ ققحت تیمها هنیمز رد یا هدرتسگ قفاوت هکنیا
 دننیب یم یحارط دنیارف زا یلماک شخب ناونع هب ار نآ یحارط یاه نیسروئت و دننک یم هجوت رایسب حرط یریذپ
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(Alexander, 1985). دقاف ای و یلصا حرط هب دیقت اب هک یا همانرب نینچ هزادنا هب دناوت یم نینچمه ،ارجا تسکش 
 یارب ،ارجا تیفیک .(Durlak and DuPre 2008; Wandersman et al.2005) دشاب طبترم ،دنا هدش ارجا تیفیک اب یراگزاس
 ققحت هب هجوت تیمها رگناشن روکذم رما .(Durlak & DuPre, 2008) تسا یتایح جیاتن هب یبایتسد و حرط ققحت
 تلاح رد .تسا هدوبن نازیر همانرب و ناحارط هجوت دروم نادنچ نونکات هک یعوضوم .تساه همانرب و اه حرط یریذپ
 نیا اب .(Mataland et al., 1995) تسا هدش ماجنا لسن هس لوط رد اه حرط یریذپ ققحت رد هعلاطم و قیقحت ،یلک
 .تسا هدنام یقاب شلاچ کی ناونع هب نازیر همانرب یارب اه حرط یریذپ ققحت یاه صخاش و اهرایعم تخانش ،همه
 ;Burby,2003: Laurian et al., 2004) دنا هدرک دیکأت یریذپ ققحت اب طبترم یاه شلاچ و اه تسکش هب ،ددعتم تاعلاطم

Talen, 1996; Sager, 1995). یبرجت یاه لیلحت ،حرط یریذپ ققحت هرابرد یبرجت یاه شهوژپ دوبن نتفرگ رظن رد اب 
 هرابرد یکدنا تاعالطا نازیر همانرب ،نیاربانب .دنراد دوجو حرط یریذپ ققحت هدننک نییعت لماوع هرابرد یمک یلیخ
 .(Talen, 1996) دنراذگب ریثأت حرط یریذپ ققحت رب تسا نکمم هک دنراد یلماوع
 تیفیک ءاقترا ای تیبثت هب ،اه صصخت رگید اب گنهامه یدنیارف رد هک یا هتشر نایم تسا یتیلاعف ،یرهش یحارط هژورپ
 یاه ییاسران فیفخت یارب و هدوب یناربج لومعم روط هب اه هژورپ نیا هتبلا .دزادرپ یم یمومع یاه هصرع رد یگدنز
 راک هب ،هدوب رهش فلتخم حوطس رد یلبق ناریگ میمصت و نازاس میمصت یارگ تیمک تارکفت زا یشان هک دوجوم یفیک
 دنیآرف فرص یمک هجوت هک دنداد ناشن ،یریذپ ققحت مان هب یباتک رد (9332) زکسوادلیو .(Pakzad, 2007) دور یم
 و درک ندش رادیدپ هب عورش یریذپ ققحت تایبدا هک دوب تاعلاطم نیا زا سپ .تسا هدش اه حرط یریذپ ققحت

 شجنس و یزاس موهفم قیرط زا ار یزیر همانرب دنیآرف دناوت یم یریذپ ققحت هنوگچ :دمآ شیپ لیبق نیا زا یتالاؤس
 هباثم هب یرهش یحارط دنیآرف و یدنیآرف رکفت هک تساجنیا رد .(Wildavsky, 1973) دیامن میظنت اهنآ یریذپ ناکما
 هک یحارط یتنس یاه شور فالخ رب .دنک یم هولج هتفای نامزاس هدیچیپ لئاسم اب ههجاوم یارب بسانم یرازبا و شور
 یاه لح هار زا یفیط دیلوت هب ارگاو رکفت هیاپرب یدنیآرف شور ،تفرگ یم لکش ناحارط نهذ هایس هبعج رد حرط

 یحارط یاه هژورپ یریذپ ققحت لامتحا ندرب الاب بجوم هلخادم دروم طیارش اب رترثؤم قابطنا اب و دماجنا یم بسانم
  .(Golkar, 2011) دوش یم یرهش

 .(Saghafi Asl et al, 2013) :ذخام ،نادنمشیدنا هاگدید زا حرط یریذپ ققحت رد رثؤم یاه صخاش یدنب عمج :1 لودج
 عبنم حرط یریذپ ققحت رب رثوم یاه صخاش و اهرایعم نادنمشیدنا

 
 لیه و تمرتلا

-یسایس لماوع
 یداهن

 لوط رد یداصتقا ای یسایس قئالع اب دارفا طسوت ذوفن لامعا- .نآ ییاراک و ماجنا دنیآرف یارب یسایس یداهن راتخاس-
 ماجنا دنیآرف رد حارط شقن- ماجنا

 
(Alterman & 

Hill, 1978) تیفیک اب طابترا رد یرگید یگژیو ره-.هدش نایب فادها- .یزیر همانرب میت عون- .هدافتسا دروم یزیر همانرب یاه کینکت- حرط یاه یگژیو 
 حرط

 یداصتقا تیلاعف رد تارییغت- .یگدنز درادناتسا رد تارییغت- .تیعمج دشر یاهراشف- یرهش ماظن لماوع
 
 نلات یلیما

 همانرب :یلخاد لماوع
 نآ تیفیک و

 قئالعو اه شقن- .مولعمان طیارش و تیعطق مدع اب هجاوم رد یزیر همانرب یاه تیدودحم- .یزیر همانرب درکلمع تیهام-
 تامیمصت رب یسایس تاریثأت صیخشت رد اه همانرب یناوتان- .یزیر همانرب فادها یاه یتساک و اه صقن- .نازیر همانرب
 اه همانرب رگید تیعماج و یگدیچیپ- .اه همانرب یخرب فعض- .یزیر همانرب

 
Talen, 1997 

 زا یهاگآ نازیم-.مولعمان طیارش هجرد نازیم-.یلحم عامتجا قفاوت و ییأر مه هجرد-.یلحم یسایس تفاب یاه یگدیچیپ- یجراخ لماوع
 .(یسایس و یا هجدوب) یزیر همانرب زا تیامح نازیم-.یزیر همانرب لئاسم

  حرط دربراک هوحن-.حرط تیفیک- .همانرب تادهعت و تامازلا- دنیارف اب طبترم نتورون



9 ...یاهامن یرامعم یحارط عماج ماظن نییبت 94 

 Norton, 2005 حرط دربراک تیمها-.تسایس ره تیمها نازیم-.راد تیولوا یاه تسایس- تیهام اب طبترم

 اهدحاو ریز رد ار ییارجا یاه یرادناتسا و فادها ،اهراک هک یزیر همانرب تیریدم-.دنراذگ یم ریثأت صخش یاه تسایس رب هک ار یفادها و اهراک- روملا
 هب ارجا یبایزرا یارب هک یعامتجا یاهزوجم و تیریدم لرتنک متسیس-.دنراذگ ریثأت اه شخب ریز یبایزرا رد هک ار یفادها-.دنهد یم رارق ریثأت تحت
 دور یم راک

 
Elmore 1979 

 و کرب
 ناراکمه

  دوجوم هنیمز-.نایضاقتم تیفرظ-.نانکراک تیفرظ-.یهاگآ داجیا-.ارجا هویش-.همانرب تیفیک-
Berke et al 
2006 

 و یلام عبانم هب یسرتسد تیلباق- .لماعت و تکراشم- .یداهن تیفرظ و ینامزاس لئاسم- .یسایس دهعت و یربهر- .دیدج یرهش هعسوت راکروتسد- یروخ
 یناسنا

Khoury, 
1996 

 و نوتلاد
 ناراکمه

 Dalton et al یفاک یاه شزومآ- .هبرجتاب نانکراک- .یفاک عبانم-
2007 

 Behn, 1980 حرط یارگمه و مجسنم دنیآرف- .همانرب هلحرم ره هب طوبرم یاه تیلاعف حوضو و یگداس- نب

 و نیرول
 ناراکمه

 یتیریدم یاه هویش یاه یگژیو- .حرط یاه تسایس ققحت تهج یتیریدم و ییارجا یاه هویش و نیناوق- .حرط یارجا رد یزیر همانرب رتافد دهعت-
 هعسوت لماوع طسوت یتیریدم یاه کینکت زا هدافتسا هوحن- .هعسوت زوجم رودص رد بسانم

 
Laurian et al 
2004 

 و یبراب
 ناراکمه

 & Burby یزیر همانرب ماظن نانکراک هبرجت و ناوت ،تیفرظ- .تادهعت هب لمع هوحن و نازیم- .ییارجا یاه هویش- .همانرب تیفیک-
May 1997 

 
 وهنیپ و اریویلا

 هیهت رد تکراشم-.یزیر همانرب ماظن تیعضو- .همانرب فادها و رهش یاهزاین نایم طابترا- .همانرب یریذپ ققحت یاه مسیناکم و فادها نایم طابترا-
- یلام و یناسنا عبانم تادهعت-یزیر همانرب تالوصحم و دنیآرف ،راتخاس رد یسایس تردق ریثأت- .(نادنورهش تکراشم تیمک و تیفیک) همانرب
 حرط یدنمدوس نازیم

 
Oliveira & 
Pinho 2009 

 و انومرک وئتم
 ناراکمه

 ناراذگ هیامرس هدنیآ رد هک یناسک و اضف یتآ ناگدننک هدافتسا یاه تیولوا زا یهاگآ- .حرط جیاتن تیفیک هب تبسن لماک تاعالطا و یهاگآ-
 ناگدنزاس نایم مهافت-.حرط لحارم یمامت رد گنهامه هعسوت-.یضارا تیکلام-.نیمز تمیق-.یداصتقا یاهرازاب و اه سروب-.دوب دنهاوخ هعومجم
 و کلم نارادیرخ نیب بولطم لماعت-.دسرب هجیتن هب تدم هاتوک رد ًااحیجرت اه هژورپ-.عفنیذ دارفا یمامت یارب باختنا قح دوجو-.یتلود شخب و
 یرهش یحارط ناصصختم یالاب هبرجت و تراهم-.بسانم یریگ میمصت یاهوگلا-.فرح نابحاص

 
Carmona et 
al 2001 

 نآ تالضعم و امن هتیمک طباوض
 ریظن یتاعوضوم نینچمه و رهش رد تیوه یریگ لکش و فیرعت ریظن امن عوضوم اب طبترم یفیک هوجو و اه هفلوم

 هعومجم اذل .ددرگ یمن ققحم تاررقم و طباوض رودص اب افرص ...یمدرم تکراشم و ییاناوخ ،یروآون و تیقالخ
 مادقا یرهش یاهامن یبایزرا هب تبسن تسیاب یم هدش نییعت یاه بوچراچ هب هجوت اب ...ناسانشراک و ناگربخ زا یا
 دانسا رب ینتبم تسیاب یم دندرگ یم عمتجم ینف و یصصخت یاه هتیمک بلاق رد هک دارفا نیا رگید فرط زا.دنیامن
 تاعوضوم یبایزرا هب تبسن لخدمیذ و طبریذ رصانع هعومجم یبسن قوثو دروم و رگن هبناج همه ،عماج ینوناق
 ینوناق عجرم رد اتیاهن و میظنت و نیودت هعومجم رد تسیاب یم ءازجا رگید مامضنا هب یفیک یاه هفلوم .دنیامن مادقا
 دروخرب هبئاش ات ددرگ جارختسا دنس یاوتحم و دافم زا بعشنم تاررقم و طباوض و دریگ رارق لمع کالم و بوصم
 و رظان تالیکشت و فیرعت امن اب طبترم تاعوضوم روکذم دنس رد .ددرگ عفترم یبسن تروص هب یدروم و یا هقیلس
 یم رارق لمع کالم و لصاح طبترم یاه تسیل کچ و تاررقم و طباوض نآ زا و ددرگ یم صخشم ...رگ شیاپ
 فرص درکیور و دوجوم تیعضو زا ار یرت بسانم یاه خساپ هلخادم لدم نیا یریگ یپ دسر یم رظن هب .دریگ

 نیودت و زاس  و  تخاس دنیآرف رد امن یسررب موزل .(Qahramani, 2011: 55) تشاد دهاوخ رب رد روحم هطباض
 طباوض هب هجوت موزل و امن ثحبم رد اه نامزاس یگنهامه موزل ،دوجوم یاهامن حالصا موزل ،اهامن یحارط یامنهار
 دانسا رد یا هیور یاهرتماراپ ناونع هک دندوب یدراوم فلخت تروص رد همیرج نتفرگ و امن یحارط رد دوجوم
 و تخاس دنیآرف رد امن یسررب موزل رب دیکات ینوناق دانسا هک تسا صخشم .دندش جارختسا هدش یسررب تسدارف
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 ناشن دوجوم یاهامن حالصا تیمها نینچمه .دنا هدومن دیکات اهنآ هیهت رب و دنراد ام نیحارط یامنهار نیودت و زاس
 نینچمه .دوش یم ساسحا دوجوم ینامتخاس یاهامن حالصا یارب ییامنهار و طباوض یلاخ یاج هک تسا نآ هدنهد
 تسا تیمها دروم امن یهدناماس هزوح رد اه نامزاس یگنهامه دهد یم ناشن امن رب رثوم فلتخم یاه نامزاس دوجو
(Armanshahr Consulting Engineers, 2017).  

 .(Mansouri, 2013) :ذخام ،یرهش یامن تیریدم هزوح رد ناهج و ناریا تایبرجت :2 لودج
 تاحیضوت تیعقوم هبرجت
 تیریدم رد سکوداراپ
 یرهش یامن

 ار ییاهداضت دناوت یم تفاب یخیرات یامیس ظفح یتح "رورپداضت"درکیور یاهدرواتسد ."یمدرم یامیس " و "ناریدم یامیس " هنوگ ود سیراپ
 .دنک داجیا ،دوخ یگدنز طیحم رد یریگ میمصت ناکما مدع لیلد هب ،رهش و نانکاس نایم اجیردت

 یب دیفس گنر هک تسا یوق ردق نآ دابآ قشع دیدج رهش یارب یزاس تیوه هب لیامت ،یرهش یامن رد "یرثکادح مظن و یزاس لکش مه" دابآ قشع  یروتسد یامیس
 .تسا هتخاس ار دیفس رهش و هدیزگرب رهش گنر ناونع هب دش اب هتشاد یگنهرف و یتنس هنیمز هکنآ

 همانرب یامن لامعا لیلد هب ،یزاسون و یرعت مغر یلع "ردنالف" نابایخ ،هزیل هزناش هیبش دیدج نابایخ کی تخاس "ژالوک و لزاپ نایم توافت سیراپ نابایخ ات رذگ زا
 .نیشیپ کیناگرا یامن لباقم رد دیدج هدش یزیر

 تخاونکی یاهامن هب یشخب انعم یارب زیگنا لایخ و لائروس تروص اب ناتخرد ریوصت و گنر زا ندرب هرهب" ی رهش یامن ینیئزت یاه هبنج"  رظنم قلخ رازبا ،گنر
 .یرهش

 نادیم رد ایدام یامن
 گرزب

 و طیحم هب نادنورهش قلعت سح تیوقت هب هک یعامتجا و ایوپ یامن ندمآ تسدب ؛ی ژولونکت و هناسر طسوت رهش یاهامن رتگرزب یاه تیفرظ کرویوین
 .تسا هدیماجنا یعمج هرطاخ لیکشت و تکراشم هعسوت

 .تسا هدرک دقن نآ ساسا رب ار نارهت رد دالیم رب هاگیاج ،رهش یامیس هب یشخب موهفم رد هبترمدنلب یاه نامتخاس ریثات یس ررب  نارهت  فطع طاقن و جرب
 
  یعونصم یاهامن

 دیدج رهش
 سیدرپ

 رد تیوه نیا زاربا هب رداق دنتسه هدیشیدنا شیپ زا ییامن یاراد هک اجنآ زا ،دیدج یاهرهش و دوش یم سکعنم رهش یاهامن رد عامتجا تیوه
 .دنتسین دوخ یامیس

 یزیچ و دنرادن تایح نآ رد اه ناسنا هک تسا یرهش ،باون تیاور هب نارهت .تس ا رهش یامیس نوکس و یتخاونکی ،یتیوه یب رهظم ،باون نارهت ینامزاس یاهامن
 .درادن مک ،دزاس یم تاقبط همه یارب تخاونکی و میجح یاه هناخ تلود هک ،یتسینومک یاهرهش زا

 تعیبط غارف رد هک دوش رجنم یعیبط رظنم زا ییاه هنومن تخاس هب دناوت یم رهش یعیبط یاه تیعقوم زا یریگ هرهب و زبس یاه هرادج هعسوت نارهت سردم هارگرزب رظنم
 .دشاب اه ناسنا هتفهن یاهوزرآ هب یخساپ رکب

 رب عیمجت تسایس ریثات
 رهش یامیس

 .دهد یم تسدب ار یرهش یامن رد هدش یزیر همانرب و هدرتسگ هلخادم ناکما ،اه هنادزیر عیمجت و هدوس رف یاه تفاب یزاس ون نارهت

 یرهش هچراپکی و دحاو تیریدم
 مولع هزوح :زا دنترابع هک دشاب هدش هچراپکی ،ازجم هزوح دنچ ای کی رد هک تسا یتیریدم ،یرهش هچراپکی تیریدم
 روهظ دهاش ،یزیر همانرب مولع هزوح رد .یزیر همانرب مولع هزوح و یتیریدم مولع هزوح ،یتخانش هعماج ،یسایس
 تیطورشم بالقنا .(Alikhan Gorgani et al, 2014) میتسه یزیر همانرب رازبا ناونع هب ییاضف کیژتارتسا یزیر همانرب
 یبوتکم و نودم نیناوق هطورشم بالقنا زا شیپ .دیآ یم رامش هب ناریا یاهرهش نردم تیریدم رد یفطع هطقن ناریا رد
 یاهاروش لیکشت ات (6112) هیدلب نوناق نیلوا زا .دوب روما هرادا یلوتم یتنس ماظن و تشادن دوجو اهرهش هرادا رد
 هیهت ریز لیالد هب هجوت اب .دروخ یم مشچ هب تردق زکرمت هب لیم هراومه درذگ یم نرق کی هب کیدزن هک رهش یمالسا

  :دیامن یم یرورض و مزال یرهش تیریدم گنهامه و هچراپکی راتخاس
 هدروآ دوجو هب ار نیی اپ هب الاب یبتارم هلسلس تیریدم و یزیر همانرب متسیس هک روشک یشخب و یرادا زکرمتم ماظن .2
 .دنیامن یم ارجا و یزیر همانرب هب مادقا ازجم روط هب اه شخب زا کی ره و تسا

  یرهش فیاظ و عونت و ددعت .1

 یرهش هچراپکی تیریدم لیکشت مدع .9
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 راتخاس لرتنک و روما هرادا رد یگنهامهان بجوم یرهش هچراپکی تیریدم تهج رد یدبلاک تامیسقت هب هجوت مدع .2
 مامت رد رکذلا قوف یتیریدم تالکشم .دوش یم ینیشنرهش گنهرف هعسوت مدع بجوم نینچمه و یرهش دبلاکو

  .(Shia, 2003) دراد دوجو زیربت و ناهفصا ،دهشم ،نارهت یاهرهش صوصخ هب ناریا یاهرهشنالک

 یاراد ات دزاس یم راداو ار اهداهن و اه هاگتسد زا یرایسب ،اهنآ یلاعت و هعسوت ترورض و اهرهش ینونک طیحم هزورما
 یاه هاگتسد فیاظو ،هتفر نیب زا یتّلنس یاهزرم دیدرت یب ،نایم نیا رد .دنشاب ینوگانوگ و ایوپ ،هدیچیپ یاه شقن

 نینچ رد .دنوش یم یرایسب یگتسباو و شنکمه رب یاراد ریزگان ،بولطم یناسر تامدخ یارب و هتخیمآ مهرد فلتخم
 مهم یدربهار ةفلؤم کی ناونع هب ییازفا مه داجیا روظنم هب یبسانم یاهدرکیور زا دیاب اه نامزاس و اه هاگتسد ،یطیارش
 لالدتسا ییاطسو نورق یاهرهش باتک رد نریپ یرنه .تساهدرکیور نآ زا یکی یرهش دحاو تیریدم .دننک هدافتسا
 هقبط نیا هک طسوتم هقبط ای راد هیامرس هقبط :دنتشاد یساسا شقن یرهش گنهرف کی هعسوت رد هصخشم ود هک دنک یم
 کی و تسا هتسباو تورث و یرهشریغ یلادوئف تردق نابحاص زا یسایس لالقتسا رما ود هب یبایتسد یارب تراجت هب

 یرهش یزاس هچراپکی ،یبهذم تاماقم ای لادوئف یاهدرل لرتنک زا رهش ییاهر یارب هک نادنورهش زا یناگمه نامزاس
  .(Ardakani, 2010) دنک داجیا ار مزال
 مولع هزوح :زا دنترابع هک دشاب هدش هچراپکی ،ازجم هزوح دنچ ای کی رد هک تسا یتیریدم یرهش هچراپکی تیریدم
 طوبرم ینامزاس نیب راکمه و یگنهامه هب یتیریدم مولع هزوح .یتخانش هعماج و یسایس ،یزیر همانرب ،یتیریدم
 دراد دوجو رظن قافتا هتشر نیا نارظن بحاص و نادنمشیدنا نایک یرهش تیریدم دنیارف یگچراپکی هنیمز رد .تسا
 اب ارهاظ اهداهنشیپ نیا اما .دننک داهنشیپ یگچراپکی نیا ققحت یارب ار ییاه لدم دنا هدرک یعس یفلتخم ناگدنسیون و
 ،یزیر همانرب ریظن یتیریدم فیاظو ندرک هچراپکی هب اهداهنشیپ نیا زا یخرب لاثم یارب .دنراد ییاه توافت مه
 دزادرپ یم یگچراپکی نیا زا تیامح یارب بسانم یاهرازفا مرن زا هدافتسا و لرتنک ،تیاده ،یهدناماس
(Chakrabarty, 2001). یلحم و یزکرم تموکح ،رهش یاروش دننام راذگرثا یاهداهن ندرک هچراپکی هب رگید یخرب و 
  .(Mc Gill, 2001) دنراد هجوت
 هب تبسن رگن لک و یمتسیس درکیور ذاختا هناسانش شور طرش نیرتمهم یرهش هچراپکی تیریدم یارب نیاربانب
 یطرش نینچ ققحت هک تسا یدرکلمع و ییایفارغج هنیمز ره رد هتفای ماظن ماجسنا یرارقرب و رهش هعسوت یاه هفلوم
 نیب طباور و اه یگنهامه یطیارش نینچ رد.دوش یم ریذپ ناکما یرهش تیریدم هب کیژتارتسا درکیور کی بلاق رد
 روما لوئسم و رثوم تارادا و اه نامزاس مامت هک یا هنوگ هب دنتسه رادروخرب یا هژیو هاگیاج و تیمها زا نامزاس
  .(Farhoudi et al, 2009) دنزادرپب تیلوئسم یافیا هب و دننک لمع گنهامه و دنمفده متسیس کی بلاق رد دیاب یرهش
 تابث ،رادیاپ دمآرد متسیس هب دیاب دننک افیا یرهش بولطم تیریدم هب ندیسر رد ار یمهم شقن دنناوت یم هک یلماوع زا
 تکراشم زا یریگ هرهب نینچمه و اه نامزاس هدننک گنهامه یاهداهن تیوقت ،یناسنا یورین یدنمناوت ،یرهش تیریدم
 هک تسا یمهم یاه ثحب زا یرهش یگدنز فلتخم داعبا رد نآ شقن و یرهش دحاو تیریدم .درک هراشا نادنورهش
 .(Hosseini & Sanei, 2009) دناسر یرای گنهامه و نوزوم هعسوت کی هب ندیسر رد ار ام دناوت یم
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 .ناگدنراگن :ذخام ،نازادرپ هیرظن هاگدید زا هچراپکی یرهش تیریدم موهفم :3 لودج
 هچراپکی یرهش تیریدم موهفم فیرعت لاس هدنسیون

 و رامش یب نالاعف یدنیارف و یراتفر طباور هب هکلب درادن هراشا رهش متسس لرتنک هب اهنت یرهش تیریدم هک تسا دقتعم هدنیازف یگدیچیپ هدیا رب دیکات اب 9132 لیچرچ
 .تسا طوبرم زین رهش ناگدننک هرادا اب و تموکح اب و رگیدکی اب نینکاس تالماعت

 هب تبسن یرت عیسو دید یرهش تیریدم تسا مزال ،دنهد دشر لاح رد تعرس هب یاهرهش هدیچیپ ادیدش تعیبط هب یشخب یاهراتخاس هک یا هداس خساپ لیلد هب 3132 رکیب
 .دشاب هتشاد لئاسم

 توافت هدننک سکعنم دیاب یرهش یراذگ تسایس و رهش هعلاطم درکیور .دتفیب قافتا هچراپکی و ریگارف درکیور اب دیاب یرهش تیریدم متسیس رد هلخادم هنوگره 9332 نرتشا
 .دشاب اهرهش رد دوجوم عونت و

 یگدیچیپ اب یرهش تیریدم دوجوم ینامزاس یگدیچیپ دنک تنامض هک مینک ادیپ یهار ؟تسیچ رهش هکرحم یورین مینادب دیاب یرهش تیریدم فیرعت یارب 1332 لیگ کم
 .دراد دوجو یقباطت یرهش تیریدم دوجوم یتایلمع ییاناوت و ارجالا مزال و یمسر هدش مالعا یژتارتسا نایم هک مینک لصاح نانیمطا و تسا قبطنم یرهش لئاسم

 روظنم هب نارگیزاب ریاس و یتلود یاه نامزاس تیفرظ تیوقت و رهش درفنم ثحابم و تالکشم هب شخبرثا ییوگخساپ یرهش تیریدم هفیظو نیرتمهم 1332 امیج ریباش
 .تسا رهش تیریدم دنیارف رد ناشفیاظو ماجنا رد اهنآ ندرکدنمناوت

 و هدیچیپ عفانم عفر و لح رد تلادع هب ناوتیم یرهش طیحم یاه ییایوپ و نانیمطا مدع نتفرگرظن رد و فطعنم یلوصا اب هچراپکی تیریدم درکیور کی ذاختا اب 2551 یتراپارکاچ
 .تفای تسد ددعتم ناعفنیذ

 .تسا یبسانم داهنشیپ یرهش هتسیاش ییاورمکح رهش کی تیریدم یاهدنیارف رد رهش تینما و ناریدم ییوگخساپ ،تکراشم ،یربارب ،ییاراک هب یبایتسد یارب 9551 تراوتسا
 رت یتباقر یاهرهش داجیا و اهرهش نینکاس لئاس رب ندش هریچ یارب یصوصخ و یتلود تانادقا ندرک هچراپکی و ندرک گنهامه یارب شالت یرهش تیریدم 6551 کید

 .تسا رترادیاپ و رت هنالداع
 و کنیلک
 اتسارب

 یتایلمع فادها نتفرگ رظن رد اب یرهش تاماقم کمک هب هچراپکی یاه یژتارتسا یبایزرا و یگنهامه ،ارجا ،داجیا دنیارف زا تسا ترابع نردم یرهش تیریدم 6551
 .دوش نیودت رادیاپ یداصتقا هعسوت لیسناتپ ققحت یارب تموکح رتالاب حوطس رد هک یتسایس بوچراچ رد نادنورهش عفانم و یصوصخ شخب

 یا هناماس تاعالطا ماظن
 تاطابترا یاه هکبش ،ییاضف تاطابترا مولع هب طوبرم یاه ثحب و یکینورتکلا لباقتم تارثا و اهرهش یجیردت لماکت
 ،یطابترا ،یگنهرف تاعلاطم ،یرهش یایفارغج ،یرامعم یاه هنیمز رد یمظنم بوچراچ رد اهرهش هدنیآ و رود هار زا
 هب تبسن یتلود چیه ،ناهج ینونک طیارش رد .(Razavian, 2002) دنک یم دشر یسانش هعماج و یکیژولونکت و یملع
 .تسا هدوب توافتم رایسب ناهج فلتخم طاقنرد اه تلود درکلمع اما ،تسین توافت یب تاعالطا و تاطابترا یروانف
 یاه هارگرزب ،دوش یم هتخانش اه هارگرزب نتخاس و نهآ طخ ندیشک دننام یا هدمع یاهراک اب ندش یتعنص رصعرگا
 ،تاعالطا هب نادنورهش هرتسگ یسرتسد .دنیآ یم باسح هب یتعنص قوف رصع مهم یاه همانرب فیدر رد یتاعالطا
 دهاک یم یعامتجا یاوزنا زا ودروآ یم مهارفار یرهش یراج یگدنز لئاسم هب تبسن رت یقطنم و رت قیمع یاهشرگن
(Castells, 2001). رایسب تیمها اه هداد نیا زا زاین دروم تاعالطا جارختسا و ماگنه هب یاه هداد نتشاد رایتخا رد هزورما 
 کلم و نیمز یاه هداد تیریدم رد مهم یرازبا ناونع هب ،ییایفارغج تاعالطا یاه متسیس هطبار نیا رد .تساراد یدایز
 تاعالطا جارختسا ناکما ،فلتخم عبانم ز ا لصاح یاه هداد یزاس هچراپکی ناکما نتخاس مهارف اب هک دنشاب یم حرطم
 یرایسب رد ،ینیمز یاه هداد .دیامن یم مهارف ار فلتخم یاه هدیدپ نیبام یادیپان و هدیچیپ تاطابترا فشک و زاین دروم
 .دنتسه ناربراک زا یعیسو فیط یاهزاین یوگخساپ ،ییایفارغج تاعالطا یاه متسیس اذل ،دنشاب یم زاین دروم اهاج زا
 رایتخا رد هجیتن رد .هطوبرم تافیصوت و ناکم ،دنراد راک و رس اه ه داد زا فلتخم هبنج ود اب اه متسیس نیا ینف هاگدید زا
 یم ییازسب تیمها یاراد ییایفارغج تاعالطا متسیس هب دورو یارب یا هیاپ ناونع هب یموقر ییایفارغج یاه هداد نتشاد
 سپس و GIS متسیس زا حیحص کرد هب زاین لوا هجرد رد ،GIS کی یاه تیلباق زا حیحص یریگ هرهب یارب .دشاب

 نآ ییایفارغج تاعالطا راتخاس و تیهام هب هجوت ،GIS متسیس کی یزاس هدایپ تهج .دشاب یم نآ رد تاعالطا راتخاس
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 تسا ریذپان بانتجا ،دنک یم نییعت ار نآ یاه لیسناتپ و اه یدنمناوت و هداد لیکشت ار GIS متسیس ره یساسا نکر هک
(Mohammadi Liri, 2010).  
 رد.دشاب یم امن یاه هتیمک ور شیپ تالضعم و تالکشم زا یرایسب عفار ،عماج یناکم تاعالطا تخاس ریز دوجو
 زا یمیظع فیط و درادن دوجو رهش هصرع رد مزال ییاضف یاه لرتنک صوصخ رد مزال تقد و تعرس اه امن یبایزرا
 یناکم تاعالطا تخاس ریز نادقف رد ...تاعالطا طبض و تبث ،یمدرم یاه تکراشم زا یرادرب هرهب ریظن تامادقا
 تراظن ناکما ات ددرگ ینابیتشپ فلتخم یاهرازفا مرن قیرط زا دیاب تخاس ریز نیا رگید فرط زا .تسا هدنام لوفغم
 ییاناوت تسیاب یم یناکم یتاعالطا تخاس ریز.دشاب ریذپ ناکما تلوهس و یتحار هب تاعالطا طبض و تبث و
 دوخ رد ار اه حرط شیاپ و ارجا و دییات ،یریگ میمصت دنیارف و تاسلج تروص ،کرادم هئارا دنیارف هیلک یرادهگن
 و ناکلام ،نادنم هفرح زا یجنس رظن و یمومع تکراشم ناکما تخاس ریز ینیب شیپ تروص رد.دشاب هتشاد
 زا اه تیلاعف و تامادقا زا یریگ دروخزاب و اهدنیارف شیاپ.ددرگ یم رسیم یبولطم و بسانم لکش هب نادنورهش
 هیحان ریظن یتراظن هناماس رگید اب دنویپ رد عماج یناکم هناماس .دشاب یم یرهش تیریدم تاعوضوم نیرتمهم
 ناکما ور نیا زا و دزاس یم رسیم ار نامز لوط رد هدش ارجا یاه حرط لرتنک ناکما یزاسرهش هناماس ،یروحم
  .(Abdi et al., 2014) دیامن یم مهارف بسانم لکش هب نامز لوط رد اه یرگنزاب و تاحالصا
 هدش ناهج یاهرهش یور شیپ یاه شلاچ رب زکرمت شیازفا بجوم نیمز هرک ندش مرگ و ،ینیشنرهش ،تیعمج دشر
 رد یگدنز هب یرتشیب هقالع اه ناسنا هک تسا تیعقاو نیا رگنایب رفن درایلیم 3 فقس ات یرهش دیازت هب ور تیعمج .تسا

 هدافتسا اب هک تسا ییاهرهش داجیا دنمزاین ناسنا اهدرایلیم زاین ندرک هدروآرب اذل ؛دنراد نآ زا یشان عفانم و رهش
 تاعالطا یروانف .دنک نیمأت ار یرتشیب یاهزاین دنک یم هدافتسا یرتمک عبانم زا هک یلاحرد دناوتب عبانم زا رت هنادنمشوه
 ،ماظن ای متسیس .تسا یرهش یاهدرکلمع و اه نامتخاس یحارط یاهدرکیور رد یرادیاپ شیازفا یارب مهم تیلباق کی
 لک کی و دشخب یم تیمامت و تیلک نآ هب لماعت و طابترا نیا و لماعتم و طبترم رصانع زا لکشتم تسا یتیدوجوم
 و تاعالطا ناوت یم نآ هب لسوت اب هک تسا یمتسیس ،تاعالطا متسیس .(Poorahmad, 2006) دهد یم لیکشتار دحاو
 روط هب .(Modiri & Khajeh, 2005) درب راک هب یریگ میمصت یارب و شزادرپ ،تفایزاب ،هریخذ ،یروآ عمج ار اه هداد
 یانبم ،هدش یرتویپماک تاعالطا اما ،دراد دوجو زین یرتویپماک ریغ یتاعالطا یاه متسیس یضعب تفگ ناوت یم یلک
 نآرمع زا ههد ود ای کی اهنت هک تسا یموهفم ،تیریدم یتاعالطا متسیس .(Laurini, 2006) دشاب یم یتاعالطا متسیس
 ،تایلمع و تیریدم ،یریگ میمصت یاهدرکراک زا ینابیتشپ یارب هک نیشام و ناسنا زا بکرم تسا یمتسیس .درذگ یم
 یاه متسیس یتامدقم فده .(Javadkar, 2003) دراد هدهعرب ار یتاعالطا ینابیتشپ عقاو رد و دزاس یم مهارف ار یتاعالطا
 ات تسا عقوم هب و قیقد ،لماک تاعالطا ندومن مهارف ،تیریدم تاعالطا ندومن مهارف ،یرهش تیریدم تاعالطا
  .(Abramayar & Pinto, 1999) دهد یرای رترمثرپ و رترثوم هچره تامیمصت ذخا تهج رد ار یرهش ناریدم
 نیا .تسا رهش لئاسم زا هدرتسگ یدید دنمزاین رهش مان هب یناکم رد بسانم هناماس لامعا یارب بوخ یزیر همانرب کی

 رد زاس تسد و یعیبط طیحم رصانع و لماوع زا یا هعومجم اب ،هدرک ینیزگ ناکم ییایفارغج ناکم کی رد هک رهش
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 هیحان و رهش لئاسم ،هدرتسگ دید کی رد ناوتب هک تسا نآ دنمزاین یگتسباو و طابترا نینچ فشک .تسا طابترا و لباقت
 دوجوم رصانع کت کت تسا رداق ،رگن عماج و یمتسیس دروخرب .دومن یسررب رگن عماج و یمتسیس روط هب ار یرهش
 رارق هژیو هجوت دروم دیاب هچنآ اما .دیامن فشک ار رگیدکی اب رصانع نآ طابترا و یسررب هناگادج روط هب ار متسیس رد
 و یعامتجا ،یسایس طیارش اریز دنیآ یم رامش هب رییغت لاح رد متسیس کی بلغا یرهش یاه هناماس هک تسا نآ دریگ
 ،اهالاک ییاجباج و هداد رارق ریثات تحت ار رگن عماج و هناماس هعومجم هجیتن رد و اهرهش یوحن هب هراومه یداصتقا

 کی یرهش تاعالطا .(Kargar, 2006) دننک یم نایامن ار یرهش یاه هناماس ییایوپ ،یتیعمج یاهکرحت و راکفا ،تامدخ
 یم رارق هدافتسا دروم رهش عبانم زا هنیهب هدافتسا و تامدخ هئارا تهج یرازبا ناونع هب هک دشاب یم یتاعالطا متسیس
 ریز 2 لماش هناماس نیا .تسا هعسوت یزیر همانرب یساسا طرش شیپ دمآراک یرهش تاعالطا هناماس کی عقاو رد .دریگ
-2 لماش هک دشاب یم ییایفارغج تاعالطا متسیس و میمصت هدننک نابیتشپ تاعالطا متسیس ،یربهار تاعالطا متسیس
 دشاب یم یریگ میمصت هدننک نابیتشپ متسیس-2 و اه هداد شزادرپ-9 اه هداد یجنس ربتعم زکرم-1 اه هداد عیزوت زکرم
(Assilzadeha, 2004). هب دهد یم لیکشت ار اهرهش رد دربراک و زاین دروم یاه هداد دصرد 51 زا شیب یناکم یاه هداد 
 همانرب یارب رصانع نیرت یدیلک و نیرت ساسح زا و هدش هدرمش اهنامزاس یاه ییاراد نیرتمهم زا اه هداد نیا هک یا هنوگ
 ثعاب تنرتنیا هدیدپ .(NaSCIO, 2008) دشاب یم یرهش فلتخم یاه هزوح رب تیریدم تیاهن رد و یریگ میمصت ،یزیر
 هئارا شفده هک یرهش تاعالطا متسیس اذل .ددرگ یم اهرازفا تخس و اهرازفا مرن ،تاعالطا ،اه هداد یراذگ کارتشا هب

 رد تکرح کمک نالک کی رد و ناریدم هب یریگ میمصت نابیتشپ متسیس هئارا ،رهش عبانم زا هنیهب هدافتسا ،رتهب تامدخ
 ,Rahbar) دبایب هعماج یگدرتسگ هب هتفای عیزوت یرتسب تنرتنیا زا هدافتسا اب هک تسا رداق .تسا رادیاپ هعسوت یاتسار

2017).  
  یرظن بوچراچ
 یلصا ریغتم یدنب هقبط ای و نییبت هب رداق یرظن ظاحل هب هک دوش یم قالطا اه هفلوم زا یا هعومجم یرظن بوچراچ
 هب تبسن یرهش یاهامن یرامعم یحارطرد هک یاه هفلوم صوصخ رد دیدرگ شالت شهوژپ نیا رد .دنشاب یم قیقحت
 قیداصم و ءارآ و اه هاگدید لیلحت و هیزجت هب تیانع اب .ددرگ یدنب هتسد و یروآ درگ یبلاطم دنا هدوب هجوت یب نآ
  :دشاب یم لیذ حرش هب ناوت یم ار یرهش یاهامن یرامعم یحارط رب راذگ ریثات یاه هفلوم نیرتمهم
 یاهامن یحارط تیفیک دوبهب و اقترا یاتسار رد هبناج همه یبایزرا و لیلحت هب زابن یلعف عطقم رد دسر یم رظن هب

 ام هک دیامن یم مهارف ار ناکما نیا هتشذگ تاضارتعا و تاداقتنا هعومجم رب یرورم.دشاب یم یرورض و مزال یرهش
 یخیرات وگلا رد یناوخزاب و یرگنزاب اب و هتفرگ هلصاف روحم هطباض داقتنا رپ و بلصتم ،ارگ مزج ،یطخ هاگن زا

 تاررقم و طباوض و همانرب دوجو .میریگب رارق وگخساپ و رگن هبناج همه یراک و زاس یوجتسج رد طباوض رودص
 یحارط عوضوم رد رگن هبناج همه و رثوم هلخادم نمضتم یرهش یاه هندب رد تیفیک و تیعقوم ره اب طبترم
 اه یگژیو هب مزال هجوت زا غراف تاررقمو طباوض نینچمه و اه همانرب رضاح لاح رد.دشاب یم یرهش یاهامن یرامعم
 و فلتخم یاه تیعقوم و تاعوضوم اب ههجاوم و هلباقم رد امن یاه هتیمک و هدیدرگ هئارا یرهش هندب تایصوصخ و



 749 ...یاهامن یرامعم یحارط عماج ماظن نییبت

 و ارآ هب دودحم و یصخش هلخادم نیا .دنیامن یم یریگ میمصت ءاضعا یصخش تایبرجت و شناد بسح عونتم
 رهش حطس رد ییاه یگنهامهان و شاشتغا دیلوت زاب بجوم دوخ رهش هقطنم 11 حطس رد امن یاه هتیمک اضعا تارظن
 و نودم همانرب کی بلاق رد تارییغت و تالوحت یریگ لکش مسجت و ریوصت یلک تروص هب و تسا هدیدرگ
 فیط هک دروآ یم مهارف ار تصرف نیا رگن عماج درکیور .دیامن یمن ردابتم نادنورهش هدید و نهذ رب ار دنمفده
 و یرهش تیریدم ،ناحارط هعومجم ناگدید ربارب رد بسانم بلاق و لکش رد ...اه هفلوم و تاظحالم زا یا هدرتسگ
 یاه تیفیک و اه تیعقوم بسح تاعوضوم تیاده و تیریدم طیارش و رتسب ور نیا زا و هتفرگ رارق ...نادنورهش
 بیسآ و دوجوم عضو فیصوت اب دراد شالت شهوژپ نیا.دریگ رارق یرهش تیریدم و ناحارط رایتخا رد مزال
 بولطم هلخادم ناکما...درخ و نالک هزوح رد مزال یاه یبایزرا و اه لیلحت اب تالضعم و تالکشم اصحا و یسانش
 ار یرهش ناریدم و ناحارط هاگدید زا یرهش یامن یوگخساپ و عماج یحرط نییبت یاتسار رد ار رگن هبناج همه و
  .دروآ مهارف

 
 .ناگدنراگن :عبنم شهوژپ یرظن بوچراچ یموهفم لدم :1 رادومن

 قیقحت شور
 عماج ماظن نییبت هب ققحم ،شهوژپ نیا رد .دشابیم اههیضرف نومزآ روظنم هب تاعالطا یروآعمج هلحرم نیا یلصا فده
 بوسحم یمک شهوژپ کی اذل تسا هتخادرپ یراتخاس تالداعم شور اب و هبحاصم قیرط زا یرهش یاهامن یرامعم یحارط
 و اه ریغتم شجنس هوحن و ارجا هویش ،اههداد و تاعالطا یروآعمج رازبا ،لیلحت دحاو هب فده نیا هب ندیسر یارب .دوش یم
 یاه هفلوم ساسارب ،قیقحت هنومن مجح و یریگهنومن و یرامآ هعماج ،هدش هتفرگ راک هب یرامآ یاه کینکت ،همانشسرپ میظنت

 یاهناخباتک شور ود زا رضاح شهوژپ رد .میزادرپ یم شهوژپ هبحاصم ماجنا و اه همانشسرپ نیودت روظنم هب یرظن بوچراچ
 یرامآ هعماج یارب زاب و هتسب یاه همان شسرپ لماش شهوژپ نیا همانشسرپ .دش هدافتسا تاعالطا یروآدرگ تهج ینادیم و
 نادنم هفرح و ناحارط نینچمه و ،رهش یاروش رظان اضعا و امن یاه هتیمک ناداتسا و ناسانشراک و ناریدم هک شهوژپ نیا

 هعماج هک هلئسم نیا هب هجوت اب یرامآ هعماج ینیمخت دروآرب زا سپ شهوژپ نیا رد ،نینچمه .دشاب یم یقوقح و یقیقح
 ،دندوب نآ فادها و رضاح هعلاطم هب انشآ هک سرتسد رد یاه هنومن یمامت و هدشن ماجنا یریگ هنومن رما ،دشابیم دودحم یرامآ
 تیعمج یاههداد یرامآ فیصوت یارب قیقحت یاههمانشسرپ لیمکت زا سپ ،رضاح قیقحت رد .دنا هتفرگ رارق یجنس رظن دروم
 فونریمسا-فورگومولک نومزآ هلمج زا لرزیل و SPSS رد دوجوم یطابنتسا رامآ نونف و یفیصوت رامآ نونف زا ،یتخانش
 لیلحت نومزآ نینچمه و هزاس ییاور یسررب یارب یدییات یلماع لیلحت نومزآ ،اه هداد ندوب لامرن نومزآ یارب (KS نومزآ)
  .تسا هدش هدافتسا شهوژپ یاههیضرف نومزآ یارب ریسم

 

 مبانی نظری و مدل مفهومی

 تشكیالت مدیریت و ارزیابی

 نظارت و کنترل فرایند طراحی

 اجرا و پایش

 

 

 

 نظام جامع
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 اه هداد لیلحت و هیزجت
 ار اههداد ندوب لامرن دیاب ادتبا ،درک هدافتسا ناوتیم SPSS رد یرامآ یاهنومزآ زا هتسد مادک زا دوش صخشم هک نآ یارب
 دشابیم هلحرم ود لماش لرزیل شور .دشاب یم یراتخاس تالداعم زا هدافتسا طرش ندوب لامرن نینچمه .داد رارق نومزآ دروم
 یلماع لیلحت یط قیقحت یاهریغتم ات هدوب لدم یاهریغتم دیئات لابند هب یدیئات یلماع لیلحت زا هدافتسا اب لوا هلحرم رد هک
 نیا رد ققحم .دشابیم قیقحت تایضرف نومزآ لابند هب یراتخاس لدم زا هدافتسا اب ققحم مود هلحرم رد و دنوشیم در ای دیئات
 یاهریغتم یدیئات یلماع لیلحت سپس ؛تسا هداد رارق یسررب دروم ار قیقحت یاهریغتم یدیئات یلماع لیلحت ادتبا شهوژپ
 .تسا هداد رارق یسررب دروم ار لقتسم و یجنایم

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم .درادناتسا نیمخت تلاح رد یدییات یلماع لیلحت :1 لکش

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم.یرادانعم بیارض تلاح رد یدییات یلماع لیلحت :2 لکش
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 راب کی ،(1 لکش) یرادانعم بیرض و (2 لکش) درادناتسا نیمخت تلاح رد و یا هلحرم ود یدیئات یلماع لیلحت رد
 دعب ره اب طبترم تالاوس و داعبا نیب یلماع یاهراب هب زین راب کی و نآ داعبا و اهریغتم نیب یلماع یاهراب هب دیاب
 بیرض تلاح رد و 9/5 زا رتشیب درادناتسا نیمخت تلاح رد هدمآ تسدب یلماع یاهراب هک یتروص رد .درک هجوت
 رد هک روط نامه .دنجنسب ار ریغتم دناهتسناوت یبوخ هب تالاوس هک درک اعدا ناوتیم دشاب 63/2 زا رتشیب یرادانعم
 هب تالاوس هک درک اعدا ناوتیم اذل .دشابیم 63/2 و 9/5 زا رتالاب یلماع یاهراب همه ،دوش یم هدید (1 و 2) لکش
 هب دیاب ققحم کنیا ،یلماع لیلحت کمک هب و یلک تلاح رد لدم دییات زا دعب .دنجنسب ار ریغتم دنا هتسناوت یبوخ
 یسررب هب نآ رد هک دوشیم هئارا لدم ود راک نیا یارب .دشاب قیقحت تایضرف نومزآ لابند هب ،ریسم لیلحت کمک
 ود رد تسا هداد ناشن ار قیقحت یاهریغتم نیب طباور هک قیقحت لدم همادا رد .تسا هدش هتخادرپ قیقحت یاههیضرف

  .تسا هدش ماجنا یرادانعم و درادناتسا بیرض تلاح

 
   .درادناتسا نیمخت تلاح رد قیقحت یلصا لدم :3 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 .یرادانعم بیرض تلاح رد قیقحت یلصا لدم :4 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  .درادناتسا نیمخت تلاح رد قیقحت یعرف لدم :5 لکش

 

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم .یرادانعم بیزض تلاح رد قیقحت یعرف لدم :6 لکش

 هبساحم نازیم ریز لودج رد هک ددرگیم هدافتسا یصاخ یاهصخاش زا قیقحت لدم نیا شزارب نازیم یسررب یارب
 .دشابیم بولطم شزارب زا یکاح جیاتن هک ،تسا هدمآ زاجم رادقم اب هسیاقم رد اهصخاش نیا هدش

 زاجم نازیم اب لدم شزارب یاهصخاش هسباقم :4 لودج
 شزارب هجیتن قیقحت لدم زاجم رادقم اهصخاش 

 بوخ 23/5 3/5 زا رتالاب GFI شزارب ییوکین

 بوخ 13/5 3/5 زا رتالاب AGFI هدش حالصا شزارب ییوکین صخاش

 هدنامیقاب تاعبرم نیگنایم هشیر
RMR 

 هب رتکیدزن
 رفص

 بوخ 15/5

 بیرقت تاروذجم نیگنایم یاطخ هشیر
SRMR 

 هب رتکیدزن
 رفص

 بوخ /35

 بوخ 93/5 3/5 زا رتالاب NFI (تنوب ـرلتنب) هدش راجنه شزارب صخاش

 بوخ 33/5 3/5 زا رتالاب IFI یشیازفا شزارب صخاش

 یقیبطت شزارب صخاش
p 

 هب رتکیدزن
 رفص

 بوخ 55/5

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هتفرگ رارق زاجم هدودحم رد قوف لودج هدش هبساحم بیارض هک تسا وکین ینامز تسا شزارب لاح رد هک یلدم
 شزارب فیعض صخاش نآ هک تسا ینعم نیدب ،دنشاب زاجم هدودحم زا جراخ رد هدش هبساحم بیارض رگا ،دنشاب

 هبساحم بیارض نوتس هسیاقم .تسا هدش هداد ناشن قوف لودج رد یراتخاس لدم یاهصخاش تیعضو .تسا هدش
 .دنراد یبوخ شزارب اهصخاش هک دهدیم ناشن زاجم هدودحم نوتس اب هدش
 قیقحت تایضرف نومزآ
 .دنتسه راذگریثات یرهش یاهامن یرامعم یحارط عماج ماظن یارجا رب هدش ییاسانش یاه هفلوم دسر یم رظنب

 .قیقحت یلصا هیضرف :یراتخاس تالداعم لدم لیلحت زا لصاح جیاتن :5 لودج
 یرادانعم بیرض درادناتسا بیرض هتسباو ریغتم لقتسم ریغتم

 یرظن ینابم

 یحارط عماج ماظن یارجا

51/5 99/6 

 31/6 91/5 یصصخت یاه هتیمک

 91/3 31/5 ییارجا همانرب

 12/9 23/5 یلاع هتیمک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدافتسا درادناتسا بیرض و یرادانعم بیرض رادقم زا الوصا قیقحت تایضرف در و دییأت یارب و Lisrel رازفا مرن رد
 یتروص رد نینچمه و دشاب یم -63/2 زا رتکچوک ای 63/2 زا رتگرزب یرادانعم بیرض رادقم هک یتروص رد .دوش یم
 رب هک اجنآ زا .درک دییات ار یراذگریثات نازیم ناوت یم ،دشاب -9/5 زا رتشیب ای و 9/5 زا رت مک درادناتسا بیرض هک
 هدش ییاسانش ریغتم 2 ره رد یرادانعم بیرض تلاح رد هدمآ تسدب یرادانعم بیرض رادقم ،قوف لودج ساسا
 یرامعم یحارط عماج ماظن یارجا رب هدش ییاسانش ریغتم 2 ره هک دش یعدم ناوت یم اذل ،دشابیم 63/2 زا رتگرزب
 :نیب نیا رد .دشاب یم راذگرثا یرهش یاهامن
 دراد یرادانعم رثا 51/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا رب یرظن ینابم •
 .دراد یرادانعم رثا 91/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا رب یصصخت یاه هتیمک •
 .دراد یرادانعم رثا 31/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا رب ییارجا همانرب •
 .دراد یرادانعم رثا 23/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا رب ییارجا هتیمک •
 :هک دش یعدم ناوت یم یعرف ریغتم 2 یعرف یاه هفلوم ساسا رب نینچمه
 .دنتسه راذگریثات یرهش یاهامن یرامعم یحارط عماج ماظن یارجا رب هدش ییاسانش یاه هفلوم دسر یم رظنب

 قیقحت یلصا هیضرف :یراتخاس تالداعم لدم لیلحت زا لصاح جیاتن :6 لودج
 یرادانعم بیرض درادناتسا بیرض هتسباو ریغتم لقتسم ریغتم

 تاعوضوم فیلکت نییعت

 یحارط عماج ماظن یارجا

66/5 93/2 

 99/6 11/5 یرگن هبناج همه

 59/9 93/5 تیریدم

 93/6 61/5 یریذپ تراظن

 61/2 26/5 یریذپ مسجت

 21/9 36/5 روحم ناکم همانرب

 25/9 36/5 شیاپ و یزیر همانرب و تیریدم

 21/9 13/5 تکراشم و ییوگخساپ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ریغتم 2 ره رد یرادانعم بیرض تلاح رد هدمآ تسدب یرادانعم بیرض رادقم ،قوف لودج ساسا رب هک اجنآ زا
 عماج ماظن یارجا رب هدش ییاسانش دعب 1 ره هک دش یعدم ناوت یم اذل ،دشابیم 63/2 زا رتگرزب هدش ییاسانش
 :نیب نیا رد .دشاب یم راذگرثا یرهش یاهامن یرامعم یحارط
 .دراد یرادانعم رثا 66/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا رب تاعوضوم فیلکت نییعت •
 .دراد یرادانعم رثا 11/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا رب یرگن هبناج همه •
 .دراد یرادانعم رثا 93/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا رب تیریدم •
 .دراد یرادانعم رثا 61/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا ربیریذپ تراظن •
 .دراد یرادانعم رثا 26/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا رب یریذپ مسجت •
 .دراد یرادانعم رثا 63/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا رب روحم ناکم همانرب •
 .دراد یرادانعم رثا 36/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا رب شیاپ و یزیر همانرب و تیریدم •
 .دراد یرادانعم رثا 13/5 درادناتسا بیرض نازیم اب یحارط عماج ماظن یارجا رب تکراشم و ییوگخساپ •
 هتخادرپ نایلوتم و ناریدم رظن زا قیقحت یلصا یاه هیوگ بولطم تیعضو و دوجوم تیعضو توافت یسررب هب یدعب شخب رد
 زا اذل ،دنک یسررب ار هورگ 1 توافت دراد دصق ققحم و دنراد لامرن عیزوت قیقحت یاه هداد هک نیا هب هجوت اب .تسا هدش
 :تسا هدهاشم لباق لیذ لودج رد نومزآ نیا جیاتن .تسا هدرک هدافتسا هعماج 1 نیگنایم هسیاقم نومزآ

 نایلوتم و ناریدم رظن زا قیقحت یلصا یاه هیوگ بولطم تیعضو و دوجوم تیعضو توافت یسررب :7 لودج
 هجیتن sig دوجوم بولطم قیقحت یلصا یاه هیوگ

 توافت دییات 55/5 1/9 3/9 .دشاب یم یرهش یاهامن هزوحرد یرهش تیریدم یاه تسایس و اهدربهار ،فادها ،زادنا مشچ ققحت هب رداق روحم هطباض فرص درکیور

 توافت دییات 55/5 69/1 55/2 .تسا ریذپناکما روحم هطباض فرص راتخاس رد ...ییارگ هنیمز و ییاناوخ ،رهش تیوه ریظن یفیک ثحابم یریگیپ

 توافت در 12/5 55/9 91/9 .ددرگ یم امش تاداقتنا و تایاکش هب رتهب یگدیسر بجوم یزیر همانرب و تیریدم یلاع هتیمک دوجو

 توافت دییات 55/5 31/2 93/9 .دراد دوجو صاخ یاه تیعقوم رد یحارط یاهوگلا و اه همانرب

 توافت دییات 55/5 29/1 96/9 .دشاب یم یریگ میمصت و فیلکت نییعت لباق روحم هطباض درکیور رد تاعوضوم هدرتسگ فیط

 توافت در 52/5 2 96/9 .دندرگ هئارا دوجوم تیعضو زا یرترثوم و بسانم راتخاس رد دنناوتیم تاررقم و طباوض

 توافت در 16/5 59/9 99/9 .دراد دوجو ...اهوگلا ،اه هیصوت ،یبلس و یباجیا طباوض نیبام یف بسانم کیکفت

 توافت در 13/5 92/9 9/9 .دوش یم یرهش یاهامن یرامعم و یحارط تیفیک اقترا ببس اه هتیمک درکلمع

 توافت در 19/5 56/9 53/9 .دراد دوجو یرهش یاهامن هزوح نایلوتم و ناریدم عضوم زا امن یاه هتیمک درکلمع رب مزال لرتنک و تراظن رد

 توافت دییات 55/5 2/1 3/9 .دشاب یم نیعم و صخشم امن یاه هتیمک اضعا یا هرود یاه یبایزرا دنیارف و اضعا باختنا یاه صخاش و اهرایعم

 توافت در 22/5 2 93/9 .ددرگ یم یرهش یاهامن قباوس و دانسا هیلک یرادهگن و تبث رتسب یناکم تاعالطا تخاسریز

 توافت در 2 9/9 9/9 .یرهش یحارط هزوح اب طبترم یاه تخاسریز رگید اب بسانم دنویپ و طابترا ناکما یناکم تاعالطا تخاسریز دوجو

 توافت در 35/5 9 91/9 .دروآ یم مهارف بولطم و بسانم راتخاس رد مزال یاه یرگنزاب و تاحالصا ماجنا یلاع هتیمک دوجو

 توافت در 22/5 9 99/9 .دیامن یم رسیم ار یرهش هقطنم 11 یوس زا یمالعا صیاقن و بیاعم ،هعومجم رب تراظن ناکما

 توافت دییات 55/5 9 9/9 .دیامن یم مهارف ار اهنآ هب یگدیسر و تاضارتعا و تیاکش حرط ناکما

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نانیمطا اب اذل ؛دشابیم 95/5 زا رتمک لیذ تالاوس (sig) هدش هبساحم یاطخ دوشیم هدهاشم قوف لودج رد هچنانچ
 :دش نایلوتم و ناریدم رظن زا بولطم و دوجوم تیعضو نیب رادانعم توافت یعدم ناوتیم 93٪
 هزوح رد یرهش تیریدم یاه تسایس و اهدربهار ،فادها ،زادنا مشچ ققحت هب رداق روحم هطباض فرص درکیور •
 دشاب یم یرهش یاهامن
 .تسا ریذپناکما روحم هطباض فرص راتخاس رد ...ییارگ هنیمز و ییاناوخ ،رهش تیوه ریظن یفیک ثحابم یریگیپ •

 .دراد دوجو صاخ یاه تیعقوم رد یحارط یاهوگلا و اه همانرب •
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 .دشابیم یریگ میمصت و فیلکت نییعت لباق روحم هطباض درکیور رد تاعوضوم هدرتسگ فیط •

 .دشاب یم نیعم و صخشم امن یاه هتیمک اضعا یا هرود یاه یبایزرا دنیارف و اضعا باختنا یاه صخاش و اهرایعم •

 .دیامن یم مهارف ار اهنآ هب یگدیسر و تاضارتعا و تیاکش حرط ناکما •

 اذل ؛دشابیم 95/5 زا رتشیب لیذ تالاوس (sig) هدش هبساحم یاطخ دوشیم هدهاشم قوف لودج رد هچنانچ نینچمه
 یرادانعم توافت نایلوتم و ناریدم رظن زا بولطم و دوجوم تیعضو نیب هک دش یعدم ناوتیم ٪93 نانیمطا اب
 :درادن دوجو

 .ددرگ یم امش تاداقتنا و تایاکش هب رتهب یگدیسر بجوم یزیر همانرب و تیریدم یلاع هتیمک دوجو •
 .دندرگ هئارا دوجوم تیعضو زا یرترثوم و بسانم راتخاس رد دنناوتیم تاررقم و طباوض •

 .دراد دوجو...اهوگلا ،اه هیصوت ،یبلس و یباجیا طباوض نیبام یف بسانم کیکفت •

 .دوش یم یرهش یاهامن یرامعم و یحارط تیفیک اقترا ببس اه هتیمک درکلمع •

 .دراد دوجو یرهش یاهامن هزوح نایلوتم و ناریدم عضوم زا امن یاه هتیمک درکلمع رب مزال لرتنک و تراظن رد •

 .ددرگ یم یرهش یاهامن قباوس و دانسا هیلک یرادهگن و تبث رتسب یناکم تاعالطا تخاس ریز •

 یحارط هزوح اب طبترم یاه تخاسریز رگید اب بسانم دنویپ و طابترا ناکما یناکم تاعالطا تخاسریز دوجو •
 .یرهش

 .دروآ یم مهارف بولطم و بسانم راتخاس رد مزال یاه یرگنزاب و تاحالصا ماجنا یلاع هتیمک دوجو •

 .دیامن یم رسیم ار یرهش هقطنم 11 یوس زا یمالعا صیاقن و بیاعم هعومجم رب تراظن ناکما •
 هتخادرپ ناحارط رظن زا قیقحت یلصا یاه هیوگ بولطم تیعضو و دوجوم تیعضو توافت یسررب هب یدعب شخب رد
 ،دنک یسررب ار هورگ 1 توافت دراد دصق ققحم و دنراد لامرن عیزوت قیقحت یاه هداد هک نیا هب هجوت اب .تسا هدش
 :تسا هدهاشم لباق لیذ لودج رد نومزآ نیا جیاتن .تسا هدرک هدافتسا هعماج 1 نیگنایم هسیاقم نومزآ زا اذل

 .ناحارط رظن زا قیقحت یلصا یاه هیوگ بولطم تیعضو و دوجوم تیعضو توافت یسررب :8 لودج
 هجیتن sig دوجوم بولطم 

 توافت در 12/5 9/9 93/9 .ددرگ یم یحارط تیفیک اقترا بجوم اه هتیمک یبایزرا و تاررقم و طباوض

 توافت در 53/5 11/9 53/9 .دشاب یم نیعم و صخشم نادنم هفرح و ناحارط یارب نایلوتم و ناریدم یاه تیولا و اه تسایس ،فادها

 توافت در 31/5 56/9 53/9 دراد دوجو اهوگلا ،اه هیصوت ،یبلس و یباجیا تاررقم و طباوض نیبام یف بولطم و بسانم کیکفت

 توافت دییات 55/5 51/1 92/9 .دنشاب یم رادروخرب مزال یریذپ فاطعنا زا تاررقم و طباوض

 توافت دییات 55/5 55/9 99/9 .دنیامن یم مادقا امن یاه حرط یبایزرا هب تبسن نودم و صخشم یاه صخاش و اهرایعم یانبم رب امن یاه هتیمک

 توافت در 13/5 66/9 93/9 .دراد دوجو یرهش تیریدم طسوتامن یاه هتیمک درکلمع رب یلاع تراظن

 توافت دییات 55/5 91/2 93/9 .دراد دوجو نآ تابوصم و امن یاه هتیمک درکلمع رب تایاکش و تاضارتعا یریگیپ ناکما

 توافت در 53/5 19/9 99/9 .دیامن یم مهارف اه حرط بیوصت و یبایزرا و یحارط دنیارف لک رد ار رثوم لرتنک و تراظن ناکما یناکم تاعالطا تخاسریز

 توافت در 61/5 92/9 9/9 .دروآ یم مهارف نادنورهش و نادنم هفرح ،ناحارط طسوت امن یحارط دنیارف رب ار یمومع تراظن و تکراشم ،تیفافش ققحت ناکما تخاسریز

 توافت در 93/5 53/9 93/9 مددرگ یم نارواشم و ناحارط اب اه هتیمک رتتحار لماعت و راثآ یبایزرا تعرس شیازفا ،اه هنیزه شهاک بجوم تخاسریز

 توافت در 13/5 19/9 99/9 .دومن یرادرب هرهب یرهش یاهامن هزوح رد تاعالطا هاگیاپ و کناب کی ناونعب ناوتیم یناکم تاعالطا تخاسریز زا

 توافت در 55/2 9/9 9/9 .دراد رب رد ار اهنآ یدنب عمج و یبایزرا و...تارظن هطقن ،هاگدید حرط تیلباق یلاع هتیمک

 توافت در 23/5 99/9 92/9 .تفرگ رظن رد اهنآ هب یگدیسر و تایاکش حرط تهج یهاگیاج هلزنم هب ناوتیم ار یلاع هتیمک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 اب اذل ؛دشابیم 95/5 زا رتمک لیذ تالاوس (sig) هدش هبساحم یاطخ دوشیم هدهاشم قوف لودج رد هک روطنامه
 :دش ناحارط رظن زابولطم و دوجوم تیعضو نیب رادانعم توافت یعدم ناوتیم٪93 نانیمطا

 .دنشاب یم رادروخرب مزال یریذپ فاطعنا زا تاررقم و طباوض •
 .دنیامن یم مادقا امن یاه حرط یبایزرا هب تبسن نودم و صخشم یاه صخاش و اهرایعم یانبم رب امن یاه هتیمک •

 .دراد دوجو نآ تابوصم و امن یاه هتیمک درکلمع رب تایاکش و تاضارتعا یریگیپ ناکما •

 اذل ؛دشابیم 95/5 زا رتشیب لیذ تالاوس (sig) هدش هبساحم یاطخ دوشیم هدهاشم قوف لودج رد هچنانچ نینچمه
 :درادن دوجو یرادانعم توافت ناحارط رظن زا بولطم و دوجوم تیعضو نیب هک دش یعدم ناوتیم ٪93 نانیمطا اب

 .ددرگ یم یحارط تیفیک اقترا بجوم اه هتیمک یبایزرا و تاررقم و طباوض هعومجم •
 .دشاب یم نیعم و صخشم نادنم هفرح و ناحارط یارب نایلوتم و ناریدم یاه تیولا و اه تسایس ،فادها •

 .دراد دوجو اهوگلا ،اه هیصوت ،یبلس و یباجیا تاررقم و طباوض نیبام یف بولطم و بسانم کیکفت •

 .دراد دوجو یرهش تیریدم طسوت امن یاه هتیمک درکلمع رب یلاع تراظن •

 اه حرط بیوصت و یبایزرا و یحارط دنیارف لک رد ار رثوم لرتنک و تراظن ناکما یناکم تاعالطا تخاسریز •
 .دیامن یم مهارف

 نادنم هفرح ،ناحارط طسوت امن یحارط دنیارف رب ار یمومع تراظن و تکراشم ،تیفافش ققحت ناکما تخاسریز •
 .دروآ یم مهارف نادنورهش و

 نارواشم و ناحارط اب اه هتیمک رت تحار لماعت و راثآ یبایزرا تعرس شیازفا ،اه هنیزه شهاک بجوم تخاسریز •
 .ددرگ یم

 یرادرب هرهب یرهش یاهامن هزوح رد تاعالطا هاگیاپ و کناب کی ناونعب ناوتیم یناکم تاعالطا تخاسریز زا •
 .دومن

 .دراد رب رد ار اهنآ یدنب عمج و یبایزرا و ...تارظن هطقن ،هاگدید حرط تیلباق یلاع هتیمک •

 .تفرگ رظن رد اهنآ هب یگدیسر و تایاکش حرط تهج یهاگیاج هلزنم هب ناوت یم ار یلاع هتیمک •
 دشاب یم ییاه یگژیو هچ یاراد یرهش یاهامن یرامعم یحارط عماج ماظن دش مولعم ،قیقحت مود لاوس صوصخ رد
 :دوش یم هتخادرپ نآ هب عماج ماظن یلصا صخاش 2 زا کی ره کیکفت هب لیذ رد هک

 یرهش یاهامن یحارط دنس
 یاه هژورپ و تامادقا و اه همانرب ،اه تسایس ،اهدربهار ،فادها ،زادنا مشچ اب طبترم یرظن تاعوضوم هعومجم
 و تسدورف و تسدارف دانسا اب طابترا هوحن نینچمه.ددرگ یم فیرعت شخب نیا رد یعضوم و یعوضوم

 دوجوم ینوناق دانسا طابترا رگید فرط زا .دنشاب یم دراوم نیرتمهم زا هجوت دروم ییارجا و یرظن یاه بوچراچ
 یقوقح و ینوناق هاگیاج و دریگ یم رارق هجوت دروم دنس رد امن یارجا و حیارط هزوح رد یلم یاه همان نییآ ریظن
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 و تالکشم زا یا هراپ ات ددرگ یم نییبت و حیرشت اهرا زبا و تارایتخا دودح و نییبت عماج ماظن ناکرا هعومجم
 .ددرگ عفترم دوجوم یاه شلاچ
 تراظن و یبایزرا یاه هناماس و اه هتیمک
 یاه هتیمک فیط طسوت یفیک تاعوضوم یریگیپ و دنس یاوتحم بوچراچ رد تاعوضوم یربهار و تیریدم
 ماغدا و بیکرت رگیدکی اب ای و فیرعت دنناوت یم تائاضتقا و اهزاین بسح هتیمک نیا .دریذپ یم تروص یصصخت
 دوجو.دنشاب یم اه یراذگ شزرا و یبایزرا دنیارف رد تیفافش و ماجسنا دیلوت یاهرازبا نیرتمهم زا اه هناماس.دندرگ
 .دشاب یم هزوح نیا رد تاضارتعا و تاداقتنا عفر ناکرا نیرتمهم زا تاباصتنا و اه هتیمک درکلمع یبایزرا هناماس
 هرهب و دروآ یم مهارف ار تاعوضوم یبایزرا و یسررب دنیارف زج هب زج تراظن ناکما اه هناماس تسا رکذ نایاش
 تیفافش و تیفیک رد ار یرهش یاهامن یحارط هلمجنم تاعوضوم زا یرایسب یارجا دنیارف اه هناماس زا یرادرب
 .دیامن یم مهارف هتشذگ هب تبسن رت بسانم
 :یدنب هنهپ ماظن و ییارجا همانرب
 هیهت رد ماجسنا مهم نیا ققحت روظنم هب .دشاب یم اه شلاچ رگید زا هدش دیلوت دانسا یاوتحم و دافم یارجا مدع
 رب ار هزوح ود نیا تارثات و ریثات تسیاب یم هراومه نایلوتم عقاو رد .دشاب یم تیمها زئاح ییارجا همانرب و دانسا
 .ددرگ رادروخرب ییارجا یاه تیلباق نیرتالاب زا هدش فیرعت هعومجم ات دنریگ رظن رد رگیدکی
 شیاپ و تراظن ،تیریدم ،یزیر همانرب یلاع هتیمک
 بلصت و ییاریم زا تعنامم روظنم هب طبریذ و عفنیذ رصانع اب رمتسم لماعت موزل و یرهش تاعوضوم ایوپ تیهام
 یرورض و مزال یلاع هتیمک ینیب شیپ اذل .دیامن یم زیرگان و ریزگان ار اه یرگنزاب و تاحالصا ماجنا هب زاین هراومه
 هناماس ،حرط کناب ،تاداهنشیپ و اه هدیا هناماس ،یناسر عالطا لاتروپ دوجو عوضوم نیا رانک رد .دسر یم رظن هب
 .دنشاب دنناوت یم فلتخم فادها نیمات رثوم یاهرازبا زا تاداهنشیپ و تاداقتنا
 رثا یرهش یاهامن یرامعم یحارط عماج ماظن یارجا رب رایعم 2 ره دش مولعم ،قیقحت موس لاوس صوصخ رد
 رگید رد هک تسا لیلد نیا هب هلاسم نیا .تسا ییارجا همانرب هب طبورم رثا نیرتشیب نایم نیا رد .دنراد یرادانعم
 نیرتمهم یدعب هس تخاس ریز و یدنب هنهپ و ییارجا همانرب نکیل دنراد دوجو دودحم و صقان تروص هب اه شخب

 نیا هب هلاسم نیا .تسا یصصخت یاه هتیمک هب تسا طوبرم ریثات نیرتشیب سپس .دشاب یم عماج حرط هدوقفم هقلح
 سپس .دشاب یم اه هتیمک مهبم یبایزرا ماظن و درکلمع اب طبترم تاداقتا نیرتشیب رضاح لاح رد هک تسا لیلد
 یاوتحم و دافم هک تسا لیلد نیا هب هلاسم نیا تسا یرظن ینابم و یرهش یحارط دنس هب تسا طوبرم ریثات نیرتشیب

 یلاع هتیمک هب طوبرم زین ریثات نیرتمک .دشاب یم صخشمان و مهبم الماک نادنورهش و ناحارط ،ناریدم یارب حرط
 نیعم و صخشم نادنورهش و ناحارط و ناریدم یارب هتیمک هاگیاج و شقنهک تسا لیلد نیا هب هلاسم نیا .تسا
 زا دش مولعم مراهچ لاوس صوصخ رد ،نینچمه.دنیامن یمن کرد ار نآ یرازگ ریثات تیمها و تردق و دشاب یمن
 :هلمج زا دراد دراد دوجو یرادانعم توافت دوجوم و بولطم تیعضو نیب اه هیوگ یضعب صوصخ رد ناریدم رظن
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 توافت نیا درب مان تاضارتعا هئارا هوحن نینچمه و یناکم تاعالطا تخاس ریز و یفیک تاعوضوم اب طبترم دراوم
 لاوس صوصخ رد ،نیا رب هوالعتسا هدیدرگن ینیب شیپ نآ ناکما دوجوم راتخاس رد هک دشاب رطاخ نیا هب دناوت یم
 دوجو یرادانعم توافت دوجوم و بولطم تیعضو نیب اه هیوگ یضعب صوصخ رد ناحارط رظن زا دش مولعم مجنپ
 و صخشم همانرب نادقف ،یگدیسر راتخاس رد تیفافش مدع ،ریذپ فاطعنا تاررقمو طباوض نادقف :هلمج زا دراد دراد
 درکیور دوجوم راتخاس رد هک دشاب رطاخ نیا هب دناوت یم توافت نیا .تاضارتعا و تایاکش هئارا ناکما مدع ،نودم

 .تسا هدیدرگن ینیب شیپ و یحارط اه هفلوم نیا هب خساپ رد عماج
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یاه حرط دیلوت و هیهت میظع مجح و یرامعم و یزاس رهش تاماظن فیرعت قباوس و براجت هعومجم هب هجوت اب
 تلوهس هب رهش یاهامن یحارط یارب وگخساپ و عماج ماظن نییبت ناکما روشک رد فلتخم حوطس رد یرهش هعسوت
 هطباض درکیور یریگیپ دهاش رضاح لاح رد رگن هبناج همه شرگن نادقف لیلد هب نکیل دراد دوجو یگداس و
 یاه رهش هعومجم ابقاعتم و هک میشاب یم یرهش یاهامن یرامعم یحارط عوضوم تیاده و تیریدم رد یروحم
 یاهامن یهدناماس و تیریدم عییضت و فیعضت تابجوم و هدرک یوریپ ار روکذم زیگنا رب شلاچ درکیور زین روشک
 هدایپ.دشاب یم مهارف بولطمو رثوم هلخادم ناکما دوجوم درکیور و شرگن رییغت اب دسر یم رظن هب.دنا هدیدرگ یرهش
 تیفیک دوبهب و ءاقترا تابجوم روکذم هعومجمرمتسم شیاپ شریذپ و عماج ماظن ازجا هعومجم رارقتسا و یزاس
 هئارا راتخاس هکنیا هب هجوت اب .دیدرگ دهاوخ روشک یاه رهش رگید و نارهت رهش رد یرهش یاهامن یرامعم یحارط
 نیعم و صخشم تسدورف دانسا و لمکم دانسا ،تسدارف دانسا نیب رد اهوگلا و اه هیصوت ،تاررقم و طباوض
 تسا هتسیاش دیامن یم مادقا تاعوضوم هئارا لکش هب تبسن رواشم هبرجت و هقیلس روخارف هب حرط ره و دشاب یمن

 و طباوض فیرعت رد مجسنم و هچراپکی ییاهراتخاس دیلوت هب تبسن درخ ات نالک حطس زا ییاه شهوژپ ماجنا نمض
 صخاش 2 یرهش یاهامن یرامعم یحارط عماج ماظن یارجا یلک روط هب .ددرگ مادقا اهوگلا و اه هیصوت ،تاررقم
 :دراد یلصا
 یرهش یاهامن یحارط دنس •

 طبترم یاه هناماس و یصصخت یاه هتیمک •

 امن یدنب هنهپ یاه هشقن و ییارجا همانرب •

 یرهش یاهامن شیاپ و تراظن ،یزیر همانرب ،تیریدم یلاع هتیمک •

 یرهش یاهامن یحارط دنس -1
 اب درکیور نیا تسا هدیدرگ فیرعت نارهت رهش حطس رد روحم هطباض و یطخ تروص هب یرهش یاهامن حرط
 رثوم لماوع هعومجم تارثات و ریثات عوضوم یگدیچیپ هب تیانع اب .تسا هدیدرگ وربور ددعتم یاه شلاچ و تاداقتنا
 و یزاس رهش دانسا رگید اب طابترا موزل ،یرهش یاهاضف تیفیک ءاقترا ،ییاناوخ ،تیوه ریظن یفیک لماوع اصوصخم
 درکیور تیفافش و تکراشم ،یروآون و تیقالخ اب طبترم ثحابم ،ون یاه یژولونکت زا یرادرب هرهب موزل ،یرامعم
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 تدش هب دوجوم تیعضو دوبهب و ءاقترا یاتسا رد وگخساپ و عماج یا هلخادم هب زاین و دشاب یمن وگخساپ دوجوم
 .ددرگ یم ساسحا
 :دشاب یم لیذ حرش هب یرگنزاب و حالصا ،فیرعت دروم یاه لصفرس مها
 ، تسایس ،اهدربهار ،فادها ،زادنا مشچ.تسا هدیدرگن فیرعت یرهش یاهامن حرط کیروئت یاه هیاپ و یرظن ینابم 
 ،رهش یاروش دننام حالصیذ عجارم ینوناق دنس کی بلاق رد بوتکم و نودم و هدیدرگن فیرعت تامادقا و اه همانرب

 نودم یرظن یانبم دقاف اه هتیمک اه یبایزرا و تامیمصت .تسا هدیدرگن عقاو ...یرامعم و یزاس رهش یلاع یاروش
 هقطنم 11 رد لاثم روط هب .دشاب یم ءاضعا یصخش شناد و هبرجت ساسارب اتدمع و دشاب یم راوتسا ینوناق هاگیاجو
 حرط یبایزرا رد یتوافتم یاهدرکیور هنافساتم یشیدنا مه و یگنهامه تاسلج یرازگرب مغر یلع نارهت یرادرهش
 عقاو رد .تسا هدیدرگ ون بلاق و لکش رد یگتفشآ و شاشتغا دیلوت زاب دوخ بلطم نیا هک ددرگ یم هدهاشم
 رد امن یاه هتیمک رب هوالع .دشاب یم دوجوم تیعضو یساسا شلاچ اه هتیمک رد قفاوت دروم یانبم دقاف اه یبایزرا

 .دنیامن یم لمع طبترم ریغ و گنهامهان یاهانبم رب کیره زین صخاش یاهانب هتیمک و دجاسم هتیمک هقطنم 11 حطس
 رد هدش دیلوت یانبم نکیل تسا هداد لکش راد هنماد و لصفم تاعلاطم یپ رد ار مزال یرظن ینابم دجاسم هتیمک
 و تامادقا یارب تسا مزال.دشاب یمن صخاش یاهانب هتیمک ای و قطانم یاه هتیمک درکلمع اب قابطنا و یگنهامه
 لکش هچراپکی و عماج دنس کی بلاق رد رگیدکی اب یگنهامه زا سپ و دوش دیلوت دنس بلاق رد ینابم نیا اه تیلاعف
 قوف دراوم رب هوالع.ددرگ مادقا تاعوضوم یربهار و تیاده و اه حرط یبایزرا هب تبسن نآ زا سپ افرص و دریگ
 یعوضوم یاه حرط اب حرط تبسن و یعیبط یاه هصرع و نارهت رهش میرح رد یحارط هوحن ریظن رگید تاعوضوم
 مجسنم تروص هب دراوم هلمج .تسین صخشم تاعوضوم رگید ورادیاپ رهش ،رهش رد تالحم تیوه تیوقت ریظن
 یرامعم حرط عوضوم تیریدم و اه یبایزرا یانبم و فیلکت نییعت تسیاب یم ینوناق دنس کی بلاق رد هچراپکی و
 .دریگ رارق یرهش یاهامن

 ،فادها ،اهزادنا مشچ نیب رد یبسن یگنهامه و قابطنا و دانسا رگید اب دنس دنویپ و طابترا تسا رکذ نایاش
 رد اه حرط نیا .دشاب یم رظن حمطم یاه هفلوم نیرتمهم زا زین لمکم و تسدارف دانسا تامادقا و اه تسایس ،اهدربهار
 تیریدم .دنا هدیدرگ یناماسبان و یگتفشآ لیالد نیرتمهم زا و هتفرگ لکش رگیدکی اب ییاوتحم و یلکش طابترا نادقف
 نادنم هفرح تادیکات و اهرادشه مغریلع نامز لوط رد ارجا و یرظن ینابم شخب رد دوخ فیعض درکلمع اب یرهش
 .میشاب یم نامز لوط رد طبترم یاه شلاچ و اه بیسآ دهاش هنافساتم و هدوبن مجسنم و گنهامه دانسا دیلوت هب رداق
 هاگن رد تسا مزال هک دراد دوجو یلم یاه هیرشن و ییارجا فلتخم یاه همان نییآ یرهش یاهامن یارجا ثحب رد
 یرهش یاهامن عوضوم نازیر همانرب تیریدم تحت و هتفرگ رارق عماج راتخاس کی رد همان نییآ نیا رگن هبناج همه
 افرص تامادقا هعومجم و هدش هدرپس یشومارف هب الماک ارجا عوضوم دوجوم رگن زج و یطخ درکیور رد دریگ رارق
 یلصا هزیگنا هک راتخاس نییبت تروص رد .تسا هدیدرگ هجیتن یب یاه یشیدنا مه و اه شیامه یرازگرب هب دودحم
 یروص و یشیامن تامادقا همادا زا و هدیدرگ دنماظنو دنفده هلخادم هب راچان یرهش تیریدم تسا هدوب شهوژپ نیا
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 طبترم تامادقا هعومجم هک دیامن یم فلکم رهش تیریدم راتخاس رگید ترابع هب ددرگ یم تعنامم یبسن تروص هب
 یهجوت یب دهاش هنافساتم نامز تشذگ زا سپ رضاح لاح رد.دیامن یریگیپ و هداد تروص راتخاس دیلوت یاتسار رد
 تسدالاب دانسا رد نییبت دنمزاین تیوه عوضوم دشاب یم تیوه اه هفلوم نیرتمهم زا .میشاب یم اه هفلوم زا یرایسب هب
 ارجا یگنوگچ و هوحنو صخشم عوضوم اب ار دوخ تبسن تسیاب یم دوخ ینابم شخب رد تسدورف یاه حرط و هدوب
 قوف تاعوضوم تروصنیا ریغ رد.دنیامن بوتکم و نودم ،نییبت تامادقا و اه همانرب ،اهوگلا ،قیداصم بلاق رد ار

 عضوم.دوب میهاوخن دهاش ار دنماظن و رثوم یلمع مادقا هاگ چیه و حرطم هغدغد کی ناونعب نامز لوط رد افرص
 دنس رد تسیاب یم تاعوضوم هیلک دنشاب یم تسد نیمه زا زین یا هناشن ماظن تیوقت و یرهش ی اهاضف ییاناوخ
 اب طبترم اه هفلوم زا رگید یشخب .دنبای ساکعنا و حرط دنس رد مزال یاه همانرب و اهوگلا ،قیداصم و هتفای ساکعنا
 هدنهد لکش تاررقمو طباوض هب هجوت یب رضاح لاح رد امن یحارط عقاو رد.دشاب یم امن یحارط و رهش یدبلاک مرف
 ای و ینامزمه یاراد تسیاب یم یاهامن یحارط و یدبلاک مرف یحارط لآ هدیا تیعضو رد .تسا رهش یدبلاک مرف
 هیهت درکیور رییغت ورگ رد دوجوم تیعضو حالصا نکیل .دنریذپ تروص رگیدکی اب دنم راتخاس و دنماظن طابترا

 روشک یرامعم و یزاس رهش ماظن رد ارجا و بیوصت ،هعلاطم راتخاس و تاررقم و طباوض حالصا ،تسدارف یاه حرط
 و دنوش فیرعت هچراپکی و مجسنم ،عماج تیریدم لیذ تسدورف و تسدارف یاه حرط هعومجم هچنانچ .دشاب یم
 و شرگن نیا رضاح لاح رد.تشاد دهاوخ دوجو تاعوضوم نیا نامزمه هلخادم و یحارط ناکما دنریگب لکش
 .دشاب یم عوضوم ققحت یاه هنیمز زا عماج تاماظن نییبت نکیل .ددرگ یمن هدهاشم روشک نالک تیریدم رد درکیور
 :درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم یرهش یاهامن دنس یداهنشیپ ازجا
  یرظن ینابم •
 تامادقا و اه همانرب ،اه تسایس ،دربهار ،فادها ،زادنا مشچ فیرعت •
 حرط یاهدرکیور •
 یصصخت اه هتیمک یبایزرا دنیارف و راتخاس •
 امن ییارجا یاه همان نییآ •
 یلاع هتیمک دنیارف و راتخاس •

  طبترم یاه هناماس و یصصخت یاه هتیمک -2

 رب لمتشم یصصخت یاه هتیمک دوجو ینوناق و نودم یرظن ینابم هب زاین رب هوالع یفیک تاعوضوم هب دورو 
 دنیامن یریگ میمصت و یبایزرا تاعوضوم هب تبسن صخاش و اهرایعم ،یرظن ینابم ساسارب هک ار ناگربخ هعومجم
 رگیدکیاب ای و دنریگ لکش دنناوت یم اه هتیمک نیا تائاضتقا و اهزاین بسح نامز لوط رد.دزاس یم یرورض و مزال
 یمازلا اه یریگ میمصت و اه یبایزرا رد اهرایعمو اه صخاش ،یرظن ینابم دوجو نکیل دندرگ کیکفت ای و بیکرت
 اهرایعم ،ینوناقو بوتکم ،نودم یرظن ینابم نادقف یبسن تیقفوم نمض اه هتیمک یساسا شلاچ رضاح لاح رد .تسا
 یقوقح و یقیقح نادنم هفرح و ناحارط ،یرهش تیریدم ،امن هتیمک اضعا یارب رگید نایب هب .دشاب یم اه صخاش و
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 نانچمه .تسین رادروخرب مزال ییاناوخ و تیفافش زا یبایزرا دنیارف و دشاب یمن نیعمو صخشم تاعوضوم نیا
 صخشم اضعا و ناحارط ،یرهش تیریدم هعومجم یارب درکلمع لرتنک دنیارف و ءاضعا باصتنا و باختنا هوحن
 و اهدرکیور ،عماج یرظن ینابم یریگ لکش زا سپ اه هناماس زا یرادرب هرهب رثومو قفوم هبرجت هب هجوت اب .دشاب یمن
 و یزاس فافش هب تبسن ناوت و ناکما دح رد ناوت یم اه هناماس زا هدافتسا اب یرهش یاهامن یحارط دنسرد اهوگلا
 و قفاوت ناکما هراومه یفیک تاعوضوم رد یریگ میمصت دنچ ره تشاد هجوت دیاب .دومن مادقا یمومع دامتعا بسک
 دوجوم هب تبسن ار یرت بسانم تیعضو یبسن تروص هب نکیل دیامن یم وربور شلاچ اب ار نیفرط قلطم تیاضر
 ازجا .دروآ یم مهارف ار یرتالاب ینمض قفاوت و یکاردا برقت ناکما عماج دنس و یرظن ینابم.درک دهاوخ داجیا
 :دشاب یم ریز دراوم لماش اه هناماس شخب
 یرهش یاهامن یحارط یبایزرا هناماس •
 یرهش هژیو و صاخ یاهانب یبایزرا هناماس •
 دجاسم یاه حرط یبایزرا هناماس •
 .اه هتیمک درکلمع لرتنک و تاباصتنا هناماس •

  یدنب هنهپ یاه هشقن و ییارجا همانرب -3

 لیوطت .دشاب یم راتخاس و دانسا رد ییارجا همانرب هئارا نادقف یرامعم و یزاس رهش دانسا هیهت رگید یاه شلاچ زا
 تاعوضوم زا رگید یرایسب و ییارجا همانرب ذخا رد یرهش تیریدم هزیگنا و شناد نادقف ،حرط هعلاطم دنیارف ینامز
 یحارط هنیمز رد .تسا هدیدرگ یرامعم و یزاسرهش دانسا رد ییارجا وگخساپ و عماج یاه همانرب ساکعنا عنام
 تاعلاطم رد نکیل.درادن دوجو زین صخشم ییارجا همانرب و تسا هدیدرگن هیهت یدنس هنافساتم هک رهش یاهامن

 داهنشیپ یرهش یاهامن یدنب هنهپ ماظن ینالوط نامز تشذگ زا سپ ارجا عوضوم تیوقت روظنم هب هتفرگ تروص
 ییارجا مزال یاه تخاس ریز و ییارجا همانرب نادقف لیلد هب لاس هس تشذگ زا سپ داهنشیپ نیا.تسا هدیدرگ
 هعلاطم قطانم رگید رد و هعلاطم نارهت رهش 32 و 92 هقطنم ود یارب افرص یدنب هنهپ حرط نینچمه .تسا هدیدرگن
 و هیهت نارهت رهش یارب دیاب ماظن نیا دیاب اودب عماج همانرب یریگیپ تروص رد تسا یهیدب .تسا هتفرگن تروص یا
 هب تبسن حرط بوچراچ رد یرهش هقطنم ره نآ زا سپ و دریگب ربرد ار یرهش یاهاضف یاه تیفیک و اه هنیمز هیلک
 ییارجا همانرب یاراد تسیاب یم یرهش یاهامن یحارط عماج دنس .دیامن هیهت ار دوخ ییارجا همانرب و مادقا قیقدت
 .دریگ لکش یدعب هس یناکم تاعالطا راتخاس رب رقتسم یدنب هنهپ ماظن ساسارب نینچمه و نآ میرح و رهش یارب
 رت بسانم کرد و یحارط تیفیک دوبهب و ءاقترا هنیمز یدعب هس یناکم تاعالطا راتخاس رب رقتسم یدنب هنهپ داهنشیپ
 هنهپ یاه هشقن -یرهش یاهامن عماج حرط یاوتحم تاعالطا هیلک .دیامن یم مهارف ار عماج ماظن جیاتن و درکلمع زا
 هناماس -درکلمع یبایزرا هناماس-اه هتیمک تاباصتنا هناماس ریظن ددعتم یاه هناماس-نارهت رهش یرهش یاهامن یدنب
 یاهامن عماج حرط شیاپ و تراظن ،یزیر همانرب ،تیریدم یلاع هتیمک هناخریبد -تایاکش و تاضارتعا ،تاداهنشیپ

 ءاضعا ،ناسانشراک و ناریدم قباوس نینچمه و تفرگ دهاوخ رارق یدعب هس یناکم تاعالطا راتخاس رد یرهش
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 تاعالطا هیلک .دبای یم ساکعنا روکذم هناماس رد یقوقح و یقیقح زا ممعا نادنم هفرح و ناحارط و ،اه هتیمک
 هناماس ریظن ددعتم یاه هناماس-نارهت رهش یرهش یاهامن یدنب هنهپ یاه هشقن -یرهش یاهامن عماج حرط یاوتحم
 ،تیریدم یلاع هتیمک هناخریبد -تایاکش و تاضارتعا ،تاداهنشیپ هناماس -درکلمع یبایزرا هناماس-اه هتیمک تاباصتنا
 و تفرگ دهاوخ رارق یدعب هس یناکم تاعالطا راتخاس رد یرهش یاهامن عماج حرط شیاپ و تراظن ،یزیر همانرب
 هناماس رد یقوقح و یقیقح زا ممعا نادنم هفرح و ناحارط و ،اه هتیمک ءاضعا ،ناسانشراک و ناریدم قباوس نینچمه
 .دبای یم ساکعنا روکذم
 یرهش یاهامن حرط شیاپ و تراظن ،یزیر همانرب ،تیریدم یلاع هتیمک -4

 رد یرورض و مزال تاحالصا باتزاب و ،یدمآراکان و ییاریم زا تعنامم روظنم هب یرامعم و یزاسرهش حرط ره
 و شیاپ دنیارف ینیب شیپ دنمزاین هدنزاس و دیفم تاداهنشیپ و اه هدیا ساکعنا هب هجوت نینچمه و ینوناق دنس
 یتیریدم هتیمک رظن لیذ تسیاب یم مادقا نیا هتشذگ قباوس و تایبرجت وریپ .دشاب یم نامز لوط رد مزال یاه یرگنزاب
 مراهچ شخب و تسا هدیدرگ ینیب شیپ مهم نیا زین حرط نیا رد .دریذپ تروص صخشم یدنیارف رد یسانشراک و
 تاضارتعا و تاداقتنا هناماس نینچمه و یرهش یامن یاه حرط کناب ،تاداهنشیپ هناماس ،هناخریبد مامضنا هب راتخاس
 راتخاس و دنیارف نادقف یرهش یاه حرط یاه شلاچ و اه بیسآ نیرتگرزب زا .تسا هدیدرگ ینیب شیپ راتخاس رد
 رارق هجوت دروم شیاپ عوضوم عماج حرط مراهچ شخب رد راتخاس نیا رد دشاب یم اه حرط یناسر زور هب و شیاپ
 طسوت ،حرط فلتخم یاه شخب هب ...تاداهنشیپ و تایاکش ،تاضارتعا ،تاداقتنا هیلک تسا یهیدب .تسا هتفرگ
 تروص رد یسانشراک دنیارف یط زا سپ و ددرگ یم یدنب هتسد و یزاس هریخذ ،یروآ عمج یلاع هتیمک هناخریبد

 روظنم هب ار هنیمز و دریگ یم رارق یضتقم وحن هب عماج حرط راتخاس رد و بیوصت یلاع هتیمک رد زاین و دیدحالص
 و یسررب دنیارف دصر و تیور زا یشان تیفافش.دومن دهاوخ مهارف روکذم حرط رتشیب هچ ره یشخب رثا و ییایوپ
 هفرح ،ناسانشراک ،ناصصختم تکراشم شیازفا روظنم هب هجوت لباق یاه قوشم زا تاداهنشیپ و اه هدیا هب یگدیسر
 زا یرادرب هرهب و یدنم هرهب هنیمز رگید نایب هب .دوب دهاوخ نادنورهش مومع نینچمه و یقوقح و یقیقح نادنم
 هب اه هناماس زا یرادرب هرهب هبرجت .دیامن یم ایهم اه شخب مامت رد ار دوجوم ناهنپ و هتفهن یاه یدنمناوت و اه تیلباق
 لماوع هیلک نایم رد نانیمطا و دامتعا ،تراظن ءاقترا و دوبهب ،تیفیک ،تعرس ریظن ییاهرایعم ءاقترا بجوم حوضو
 .ددرگ یم لخدم یذ و طبریذ
 یرهش یاهامن حرط شیاپ و تراظن ،یزیر همانرب ،تیریدم یلاع هتیمک -2
 هتیمک هناخریبد -1

 تاداهنشیپ و اه هدیا هناماس -9

 تاضارتعا و تایاکش هب یگدیسر هناماس -2

 .یرهش یاهامن حرط کناب -9



 969 ...یاهامن یرامعم یحارط عماج ماظن نییبت

 و رظنم حرط نآ عبت هب و یرهش هعسوت یاه حرط اب طبترم یاه همانرب و اه حرط یگتسسگ و قرفت هب تیانع اب
 زا یرایسب عفار یرهش یاه حرط هچراپکی و عماج راتخاس نییبت صوصخ رد شهوژپ یرهش یاهامن یحارط
 رگید یارب هباشم یاه شهوژپ ددرگ یم داهنشیپ اذل .دشاب یم ارجا و یزیر همانرب ،تیریدم هزوح رد اه یگنهامهان
 زا هتفرگرب یرهش رظنم ماظن یلصا راتخاس لیذ رد دریذپ تروص رگیدکی اب دنویپ و طابترا رد و اه سایقم

  .تسا هدیدرگ هئارا شهوژپ نیا یاه یجورخ
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