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  همدقم
 رتریذپ بیسآ یا هدنیآزف تروص هب دارفا و عماوج هک تسا عوضوم نیا رگنایب ریخا نایلاس رد هداتفا قافتا یایالب

 هدیدان حناوس عوقو زا دعب ات بلغا یریذپ بیسآ و کسیر شهاک ،لاح نیا اب .دنا هتفای شیازفا زین اهکسیر و هدش
 اهتیعطق مدع و کسیر هک یطیارش رد Ainuddin and Routray, 2012, 26, Mayunga, 2007 ;1) ).دنوشیم هتشاگنا
 (دوشیم یفرعم تارییغت و اهیریگلفاغ ،تالالتخا اب ههجاوم موهفم ناونع هب یروآ بات ،دنشاب یم دشر لاح رد

(Mitchell, 2012, 2 و ینیب شیپ یاهدربهار :زا دنترابع هک دراد دوجو حناوس اب ههجاوم یارب دربهار عون ود 
 هلباقم یارب یمود و دوریم راک هب هدش هتخانش تالضعم و تالکشم اب ندش وربور یارب یلوا ؛یروآ بات یاهدربهار
 زا یشان نارحب تیریدم یاتسار رد یزورما نردم ناهج رد (nor-mandin et al, 2011, 2).هتخانشان تالکشم اب
 ؛تسا هدش تارطاخم عوقو زا سپ تیریدم رکفت نیزگیاج کسیر تیریدم ،هلزلز هژیو هب یلامتحا تارطاخم عاونا
 هب طبترم تامادقا ماجنا اب یا هرطاخم ره عوقو زا لبق ،رهش نوچمه یتسیز هعماج کی رد تسا رتهب یترابع هب
 نتفرگ رظن رد اب و صخشم ار ریذپ بیسآ طاقن ،نآ زا یشان یاهدیدهت و رطخ ییاسانش نمض ؛کسیر تیریدم
 حطس هس رد حیحص یزیر همانرب اب یلم رادیاپ هعسوت عوضوم نینچمه و زاین دروم و سرتسد رد عبانم و تاناکما
 راثآ شهاک ای تارطخ زا یریگشیپ روظنم هب ار ییاهراکهار یدربهار تروص هب تدم دنلب و تدم نایم ،تدم هاتوک
 ناونع هب زیربت رهش .دوب دهاوخ کسیر تیریدم هدنیآ هار غارچ ،یهوژپ هدنیآ درکیور یداو نیا رد و .میهد ماجنا
 تسا یرایسب هدوسرف و یمیدق یاه تفاب یاراد ناهج یخیرات یاهرهش رگید دننامه ناریا ندمت و خیرات تختیاپ
 تروص رد هک تسا یزکرم یاه تفاب نیمه و دوش یم هدوزفا زین رهش یاهانب تمدق هب دوخ حرط هب هجوت اب هک
 دهاوخ زین یرامش یب یونعم تاراسخ هب رجنم هکلب دید دهاوخ دوخ هب یرایسب تاراسخ اهنت هن تارطاخم زورب

 بیسآ هجرد اب قطانم زا زین زیربت رهش یشاوح رد همانرب نودب یسدنهم ریغ یاهزاس و تخاس نآ رب هوالع ،دش
 هلزلز هژیو هب جیار تارطاخم عاونا ربارب رد رهش ریذپ بیسآ طاقن تخانش ترورض اذل ؛دنوش یم بوسحم الاب ریذپ
 یرهش تیریدم یانبم رب ییاهراکهار ؛یهوژپ هدنیآ درکیور اب ناوت یم اهنآ یسررب و هعلاطم اب هک مهم تسا یرما
 رد هلزلز هاگیاج هب یا هراشا اب تسا نآ رب یعس هلاقم نیا رد اذل ،دومن هئارا نما و رادیاپ هعسوت تهج رد بسانم
 و راثآ شهاک ،یریگشیپ شخب یسررب و هعلاطم هب یهوژپ هدنیآ شرگن اب ریذپ بیسآ طاقن تخانش و زیربت رهش
 .دوش هتخادرپ بولطم یرهش تیریدم یاتسار رد کسیر تیریدم یساسا هخرچ زا یگدامآ
 یرظن درکیور
 رارق هلزلز دایز رایسب روشک یا هزرلرطخ یدنب هنهپ تشرد هشقن ساسا رب رفن نویلیم 9/9دودح یتیعمج اب زیربت رهش
 سناژآ زین و (9) ینایتشآ ،یروفغ طسوت ،هدش ماجنا تاعلاطم ساسارب هک تسا یلاح رد نیا .تسا هتفرگ
 نارهت رد هلزلز عوقو تروص رد (1) نارهت یطیحم تسیز و هلزلز تاعلاطم زکرم و نپاژ یللملا نیب یاهیراکمه
 .دش دهاوخ دراو رهش هب میقتسم تراسخ رالد نویلیم 111 دودح و هدید بیسآ تدشب نامتخاس 111111 دودح
 دیلوت ،( GDP) یلم صلاخان دیلوت رد هجوت لباق شقن ،روشک برغلامش هجوت لباق نیشن رهش تیعمج زکرمت



 794 ...یرهش کسیر تیریدم یاهدربهار

 اتیاهن و یشهوژپ زکارم و اههاگشناد ،داوم دیلوت ،روشک نامتخاس تعنص ،یتعنص تالآ نیشام دیلوت ،روشک یتعنص
 تفگ ناوت یم هک یروط هب ؛ تسا هتخاس رادروخرب یا هداعلا قوف تیمها زا ار نآ یریذپ بیسآ نایوجشناد دصرد
  .دوب دهاوخ روشک لک هب ریذپان ناربج یبیسآ ،رهش نیا هرکیپ رب بیسآ هنوگ ره

 هیور یب دشر و ،تسا یزکرم هدوسرف و یمیدق یاه تفاب یاراد یخیرات رهشنالک کی ناونع هب ناونع هب زیربت رهش
 دوخ هب یرایسب تاراسخ اهنت هن تارطاخم زورب تروص رد هک .تسا هدومن جنرغب و فعاضم ار لکشم ،تیعمج
 یسدنهم ریغ یاهزاس و تخاس نآ رب هوالع ،دش دهاوخ زین یرامش یب یونعم تاراسخ هب رجنم هکلب دید دهاوخ
 تخانش ترورض اذل ؛دنوش یم بوسحم الاب یریذپ بیسآ هجرد اب قطانم زا زین زیربت رهش یشاوح رد همانرب نودب
 یم اهنآ یسررب و هعلاطم اب هک ،مهم تسا یرما هلزلز هژیو هب جیار تارطاخم عاونا ربارب رد رهش ریذپ بیسآ طاقن
 تهج رد بسانم یرهش تیریدم یانبم رب ییاهراکهار ،کسیر تیدیدم یاهکینکت و ؛یهوژپ هدنیآ درکیور اب ناوت
 شرگن اب ریذپ بیسآ طاقن تخانش و زیربت رهش رد هلزلز هاگیاج هب یا هراشا اب اذل ،دومن هئارا نما و رادیاپ هعسوت
 هخرچ زا یگدامآ و راثآ شهاک ،یریگشیپ شخب یسررب و هعلاطم هب ،کسیر تیریدم نونف رب راوس و یهوژپ هدنیآ
 .تخادرپ بولطم یرهش تیریدم یاتسار رد کسیر تیریدم یساسا
 تارطاخم شهاک رد یضارا یربراک یزیر همانرب هاگیاج و شقن یسررب اب طبترم هدش ماجنا تاعلاطم هنیشیپ هنیمز رد
 هدکشهوژپ ،حناوس هدکشهوژپ رد هدـش ماجنا تاعلاطم هب ناوتیم ،نارـیا رد اهرهش یریذپ بیسآ یبایزرا و یعیبط
 تسیز تاعلاطم زکرم و (اکیاج)نپاژ یللملا نیب یاهیراکمه ســناژآ تاعلاطم ،یـمالـسا بالقنا نکسم داینب ،هلزلز
 هراشا یرهش قطانم رد یعیبط یایالب یللملا نیب سنارفنک هب زین و نارهت رهش دروم رد گرزب نارهت هلزلز و یطیحم
 .تسا هدومن رشتنم ار ییامنهار نوتم و تاقیقحت هنیمز نیا رد مه روشک یاهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس .دومن

 شهاک یلم عمجم ،نکسم و نامتخاس تاقیقحت زکرم دننام ییاهداهن یراکمه اب زین روشک نارحب تیریدم نامزاس
 رد یتادنتسم راشتنا و همجرت ،فیلأت هب یللملا نیب براجت و عبانم زا هدافتسا اب ریخا یاهلاس رد و ایالب یریذپرطخ
 و هماننایاپ بلاق رد زین ییاهشهوژپ و تاعلاطم ،دراوم نیا رب هوالع .تسا هدرامگ تمه عوضوم نیا اب هطبار
 هتخادرپ عوضوم نیا هدرتسگ هنماد زا یشخب هب مادک ره هک تسا هدیسر ماجنا هب هنیمز نیا رد ییوجشناد یاه هلاسر
 هب ناوتیم زین اهروشک رگید رد هدش ماجنا تاعلاطم و یللملا نیب هصرع رد .دنا هداد رارق لیلحت دروم ار نآ و
 هب هژیو هب کمک و یراکمه هئارا و یگنهامه یارب یا هقطنم و یللملا نیب تاسسؤم و للم نامزاس یاه همانرب
 ماجنا و عونصم و یعیبط تارطاخم شهاک و یبایزرا ،تبث ،ییاسانش ،هعلاطم رد هعسوت لاح رد یاهروشک
 رد هتفرگ ماجنا یاهشهوژپ و هدـش نـیودـت یلم یاه همانرب هوالـع هـب .دوـمـن هراــشا یللملا نیب یاهشهوژپ

 ،نیچ ،نپاژ یاهروشک رد هتفرگ تروص کیمداکآ یاهشهوژپ و تاعلاطم زین و وگویه یراک همانرب بوچراچ
 هب هک تسا شهوژپ نیا عوضوم اب طبترم تاعلاطم هنیشیپ رد دراوم رگید زا ایلارتسا و اکیرمآ ،ییاپورا یاهروشک
 هتخادرپ رت طوسبم تروص هب یرظن ینابم تمسق رد اهشهوژپ و تاعلاطم نیا زا یضعب جیاتن و اهدرکیور تایلک
 .دش دهاوخ
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  3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم   دروم هدودحم رباعم و یسرتسد یاه هار :2 لکش

 
 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم یطابترا هکبش ضرع :0 لکش

 
 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هعلاطم دروم هقطنم تیعمج مکارت :4لکش



 194 ...یرهش کسیر تیریدم یاهدربهار

 
 هعلاطم دروم هقطنم تیعمج مکارت :1لودج

 دصرد (عبرمرتم)تحاسم (راتکه) تیعمج مکارت فیدر

9 11- 9 1/119191 11/11 

1 91 - 11 1/991111 19/19 

9 91 - 91 1/311191 19/19 

1 11 - 91 1/319199 91/3 

1 199 - 11 9/399119 11/19 

1 119 - 199 9/119191 11/19 

9 119 - 119 3/119919 13/3 

 3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 هعلاطمدروم هقطنم ینامتخاس مکارت :2لودج

 دصرد (عبرمرتم)تحاسم (دصرد هب) نامتخاس مکارت فیدر

9 119 - 1 1/ 119191 11/11 

1 111 - 119 1199919 91/19 

9 119- 111 1111119 11/11 

1 >119 3/119919 13/3 

 3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 همه زا رتمهم و روشک یریذپ بیسآ هب هجوت و دیکأت ،هعسوت یزیر همانرب رد هجوت لباق و مهم یاه هبنج زا یکی
 ناکم و یراذگ هیامرس یالاب مجح هب هجوت اب رهش رد اریز .تسا یعیبط یایالب لباقم رد اهرهش یریذپ بیسآ
 ،دنیامن یم بلط ار یرتشیب رظن ناعما و هجوت ،هعماج یعامتجا و یداصتقا یاهرازبا و تاسیسأت زا یرایسب ،ینیزگ
 ،نازاسرهش یفرط زا .تشاد دهاوخ لابند هب ار یدایز یلام و یناج تافلت ثداوح نیا زورب تروص رد هک ارچ
 فوطعم اهرهش رد یعیبط یاهرطخ نینچ هب ار یرتمک هجوت ناسانش نیمز و ناناد یفارغج ،یرهش نازیر همانرب
 یزاسرهش رد یلمع و ینف طباوض زا هدافتسا رد یراگنا لهس هنیمز ،مزال یاهتیساسح نیمه دوبمک دیاش و دنا هدرک
 اب اما ،دیامن یم مهارف هلزلز و لیس زا یشان یاهرطخ فیفخت و شهاک نوماریپ ار اهزاس و تخاس یلک روط هب
 نیب حطس رد هچ یعیبط یایالب تدش شهاک یگنوگچ زا یهاگآ هب زاین ساسحا رضاح لاح رد هک نیا هب هجوت
 تیعقوم» لاح ره رد .تسا هدرک ادیپ مامت و مات ترورض ،اهرهش دننام درخ و یشخب یزیر همانرب رد هچ ،یللملا

 و یعرف و یلصا یاهلسگ ریسم رد اهرهش یریگ رارق هب هجوت اب هک تسا رما نیا رگنایب ناریا یاهرهش ییایفارغج
 یلامتحا یاه هزرل نیمز و اهبالیس یارب مزال یاهینیب شیپ ترورض فلتخم زیر بآ یاه هضوح ریسم رد نینچمه
 و للع قیقد یسررب هب ناناد یفارغج و ناسانش نیمز ،یرهش نازیر همانرب و نازاسرهش تسیاب یم و دوش یم ساسحا
 ینیب شیپ نآ تارثا شهاک یارب ار مزال یاهراک هار و دنزادرپب یرهش قطانم رد یعیبط یایالب نیا داجیا لماوع
 .«دننک

 :دوش یم میسقت حرشب شخب ود رد شهوژپ نیا فادها 
 هلزلز (یریذپرطخ) کسیر تیریدم هب نارحب تیریدم زا شرگن رییغت عناوم ییاسانش-9
 (یریذپرطخ)هلزلز کسیر تیریدم رد یهوژپ هدنیآ دربراک و درکراک یبایزرا-1
 هیزجت -9 کسیر ییاسانش -1 تیریدم یزیر همانرب -9 :کسیر تیریدم هناگ شش لحارم هب هجوت اب ،اتسار نیا رد
 کسیر هب خساپ جیاتن شیاپ و لرتنک -1 کسیر هب خساپ -1 کسیر یمک لیلحت و هیزجت -1 کسیر یفیک لیلحت و
 ود ظاحل اب زیربترهشنالک 3 هقطنم یریذپ فاطعنا تیعضو یسررب ،(یهوژپ هدنیآ یاهکینکت زا)یفلد شور بلاق رد
 زا (بولطمان تیعضو ناونع هب) یرهش یریذپ بیسآ و(تیعضو نیرت لآ هدیا ناونع هب) یرهش یروآ بات هفلؤم
 تسیز ،یداصتقا ،یدبلاک-یراتخاس ،یتخاسریز ،تارطاخم شهاک :درکیور 9ساسارب و ناگربخ و ناگبخن هاگدید
 رد یریذپ بیسآ رظنم زا زیربترهش فعض و توق طاقن ییاسانش فده اب و یتیریدم و یگنهرف-یعامتجا ،یطیحم
  .دشاب یم هلزلز هلباقم
 تاعلاطم هب دانتسا اب یرهش یروآ بات و یریذپ بیسآ رد حرطم یاه هفلؤم و اهدرکیور ادتبا رد قیقحت نیا رد
 و اهلدم اب هسیاقم ساسارب و جارختسا نیققحم (,Farzad Behtash, 2010, 7, Farzad Behtash , 2012)یلبق

 تسد هب یاه هفلؤم ظاحل اب سپس .دیدرگ هیهت نیصصختم زا یهاوخرظن زین و ایند دنتسم هدش هعلاطم یاهبوچراچ
 11 رایتخا رد و دش هیهت زیربت رهشنالک یریذپ بیسآ و یروآ بات نازیم نییعت و یبایزرا یار یاه همانشسرپ ،هدمآ
 ،یزاسرهش ،یرهش یزیر همانرب ،نارحب تیریدم یاه هزوح نایرجم و ناصصختم ،یهاگشناد دیتاسا ،ناگربخ زا رفن
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 و یقیقحت هزوح زا هک هلزلز و هزاس شیارگ اب نارمع یسدنهم ،تسیز طیحم ،یداصتقا مولع و یعامتجا مولع
 یراذگ هجرد اب یتمسق جنپ همانخساپ یاراد همانشسرپ متیآ ره .تفرگ رارق ،دنتشاد لماک فارشا دوخ یصصخت
 هن رگنایامن9 هنیزگ ،ریذپ بیسآ رگنایامن1 هنیزگ ،ریذپ بیسآ الماک رگنایامن9 هنیزگ هک ،دشابیم جنپ ات کی زا تیمها
 .تسا هدوب روآ بات الماک رگنایامن1 هنیزگ و روآ بات رگنایامن 1هنیزگ ،روآ بات هن و ریذپ بیسآ

 بختنم ناسانشراک یلغش تیعضو و تالیصحت نازیم-0 لودج
 سانشراک دادعت یلغش تیعضو سانشراک دادعت تالیصحت هجرد
 19 یملع تایه - یسانشراک
 19 ییارجا ناریدم 19 دشرا یسانشراک
   3 یرتکد

  3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 زیربترهشنالک 8 هقطنم یریذپ بیسآ یبایزرا یاه هفلؤم و داعبا
 طیحم ،یداصتقا ،یدبلاک-یراتخاس ،یتخاسریز ،تارطاخم شهاک درکیور تفه ادتبا رد ،همانشسرپ هیهت یارب
 , farzad Behtash, 2010, 7, Farzad Behtash) یلبق تاعلاطم هب دانتسا اب یتیریدم و یگنهرف- یعامتجا ،یتسیز

 نیصصختم زا یهاوخرظن زین و ایند دنتسم هدش هعلاطم یاهبوچراچ و اهلدم اب هسیاقم ساسارب و جارختسا (2012,2
 لودج تادنتسم و هدش هعلاطم یاهلدم ساسارب هناگتفه یاهدرکیور زا مادک ره همادا رد .دیدرگ هیهت یفلد شور رد
  .تسا هدمآ1 لودج رد نآ حرش هک دیدرگ میسقت ییاه هفلؤمریز هب9

 یریذپ بیسآ و یروآ بات یاهدرکیور یاه هفلوم رادومن-4هرامش لودج
 هفلوم درکیور موهفم
 شهاک 

 تارطاخم
 ؛تارطاخم همیب ؛(تارطاخم) یریذپرطخ لیسناتپ ؛اهدرادناتسا و اه هماننیئآ تیاعر ؛کسیر و یریذپ بیسآ یبایزرا ؛یرارطضا طیارش تیریدم عماج همانرب
 یرهش تیریدم و تلود شقن ؛یزاسدنتسم ؛رونام و شزومآ

 ،یماظتنا یورین ،یتلود یاهنامزاس)یمومع تاسیسأت ؛مهم و ساسح(...،و امیس و ادص) یتایحزک ارم ؛(تنرتنیا ،تارباخم ،زاگ ،بآ ،قرب) یتایح یاهنایرش یتخاسریز 
 کانرطخ تاسیسأت ؛...( و اهلنوت و اهلپ ،رباهم ،ینف هینبا) یرهش تاسیسأت ؛(...و یناشنشتآ ،اهناتسرامیب

 بات
 یروآ

 - یراتخاس
 یدبلاک

 رهش دبلاک و تفاب ؛رهش مرف ؛(یروحم هلحم) تالحم ماجسنا ؛یخیرات یاهتیاس و هینبا ؛یشزومآ و یتعنص و یراجت ،ینوکسم یربراک

 (یفارگوپوت) ییایفارغج تایصوصخ ؛یطیحم تسیز یرادیاپ ؛(ریذپان دیدجت و ریذپدیدجت) یعیبط عبانم و یطیحم تسیز عونت یطیحم تسیز 
 -یعامتجا 

 یگنهرف
 ؛قلعت سح ؛نابز و داژن ،تیموق ؛تیعمج دشر خ رن و عیزوت ،تیسنج ،تیعمج ؛یگنهرف و یعامتجا تینما ؛یگنهرف و یعامتجا هیامرس ؛بهذم و دیاقع
 براجت زا یریذپ سرد ؛یمومع تکراشم ؛ترجاهم ؛موسر و بادآ ،ننس ؛هداوناخ راتخاس ؛یعامتجا تیوه

 تیکلام ؛دمآرد نازیم و لاغتشا تیعضو ؛یداصتقا عونت و ییایوپ ،دشر خ رن ؛یداصتقا تابث و یرادیاپ ،تینما یداصتقا 
 عبانم ؛متسیس قیبطت تیلباق ؛متسیس ینورد یگتسباو ؛متسیس ماکحتسا ؛متسیس ییاکتادوخ و یگتسباو مدع ؛متسیس یشخبرثا ؛متسیس عونت ؛متسیس ینابیتشپ یتیریدم 

 یسایس ماظن تابث ؛عیزوت و
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 :SWOT کینکت اب زیربت رهشنالک 8هقطنم هدنیآ دربهار

 ،دنراد رارق الاب رایسب یریذپرطخ حطس رد هک ییاه هدودحم ،هقطنم یریذپ رطخ یدنب هنهپ ییاهن هشقن هب هجوت اب
 یلصا رازاب و یراجت زین و رهش هدوسرف و میدق تفاب ءزج هقطنم زا هدودحم نیا ،دنوش یم لماش ار یرتشیب دصرد
 دنچ یریذپ رطخ نازیم هدودحم نیا یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا طیارش هب هجوت اب هجیتن رد .دوش یم لماش ار زیربت
 هب تبسن تیعمج یالاب مکارت و بسانمان یسرتسد لیلد هب تالحم نیا یمامت یفرط زا .دشاب یم رگید یحاون ربارب
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 رطاخ هب هلزلز عوقو ماگنه رد زیربت رهش زا هقطنم نیا یریذپ پیسآ هجیتن رد .دنتسه رتریذپ بیسآ رهش رگید قطانم
 .تسالاب رایسب یعامتجا و یگنهرف لیاسم رطاخ هب هلزلز زا دعب و یرهش یزیر همانرب و یدبلاک لیاسم
 رد رثوم یجراخ یاه دیدهت و اه تصرف زین و یلخاد توق و فعض طاقن تخانش روظنم هب رضاح شهوژپ رد 
 رد هناگادج تروص هب اهدیدهت و تصرف ،توق ،فعض طاقن رظن زا اه هفلوم ،هعلاطم دروم هقطنم هلزلز کسیر
 تیعضو یسررب رد رایعم نامه نزو اب یداع تلاح رد رایعم ره نزو هک اجنآ زا .تسا هدش هدروآ هطوبرم لوادج
 نآ یلک نزو ،هناگادج ینوتس رد ادتبا نیاربانب ،دشاب یم توافتم هعلاطم دروم هدودحم هلزلز (کسیر)یریذپ بیسآ
 نیرتالاب یانعم هب 9 زا یدنب هتسد نیا یارب هدش روظنم تازایتما تارییغت هنماد .تسا هدش نییعت دروم نیا رد لماع
 لماع نامه یارب هدش روظنم نزو زین ینزو هجرد نوتس رد و تسا هدش هدروآ زایتما نیرتمک یانعم هب رفص ات زایتما
 یارب هدش روظنم ینزو هنماد تسا هدش هدروآ دشاب یم ققحم ینادیم یاه یسررب و طبترم ناسانشراک رظن لصاح هک
 زین ینزو زایتما نوتس .تسا هدش هدروآ زایتما نیرتمک یانعم هب هک 9 ات زایتما نیرتشیب یانعم هب هک 1زا زین لماع نیا

 نآ طسوت هدش بسک زایتما رگنایب تیاهن رد هک دوش یم ینزو یدنب هجرد نوتس رد نزو نوتس برض زا لصاح
 رب رثوم یاهدیدهت و تصرف ،توق ،فعض طاقن ،شش و جنپ و راهچ و هس هرامش لوادج رد .دشاب یم لماع
  .تسا هدش هدروآ رایعم ره یارب هدش روظنم یاه نزو هارمه هب زیربت رهشنالک3هقطنم یا هزرل کسیر تیریدم

 رایعم ره یارب هدش روظنم یاه نزو هارمه هب زیربت رهشنالک8هقطنم یا هزرل کسیر تیریدم رب رثوم یاهتوق-5 لودج
 توق هیلوا بیرض هیوناث هبتر ییاهن

 یداصتقا عونت و ییایوپ دشر خرن 33 0.046 4 0.183

 یداصتقا تابث و یرادیاپ تینما 36 0.050 3 0.150

 دمآرد و لاغتشا تیعضو 38 0.053 4 0.211

 تیکلام 48 0.066 3 0.199

 تیعمج دشر خرن و عیزوت ،تیسنج ،تیعمج 54 0.075 2 0.150

 یمومع تکراشم 55 0.076 3 0.229

 یعامتجا هیامرس و تیوه 57 0.079 4 0.316

 یگنهرف هیامرس 59 0.082 3 0.245

 قلعت سح 41 0.057 2 0.114

 داژن و نابز تیموق 42 0.058 2 0.116

 ینیب ناهج و یژولوئدیا 66 0.091 3 0.274

  هداوناخ راتخاس 65 0.090 2 0.180

 موسر و بادآ ،ننس ،دیاقع 67 0.093 3 0.278

 یسایس ماظن تابث 61 0.084 3 0.253

 عمج 722 1.000   2.898
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 رایعم ره یارب هدش روظنم یاه نزو هارمه هب زیربت رهشنالک8هقطنم یا هزرل کسیر تیریدم رب رثوم یاه فعض-6هرامش لودج

 فعض هیلوا بیرض هیوناث هبتر ییاهن

 یریذپ بیسآ لیسناتپ 40 0.044 4 0.174

 کانرطخ تاسیسات 40 0.044 2 0.087

 یمومع تاسیسات 43 0.047 4 0.187

 یرهش تاسیسات 43 0.047 4 0.187

 یتایح یاهنایرش 43 0.047 4 0.187

 یتایح یاهتخاسریز 49 0.053 4 0.213
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 یخیرات تیاس و هینبا 34 0.037 4 0.148

 رهش مرف 37 0.040 3 0.121

 رهش دبلاک و تفاب 38 0.041 3 0.124

 یربراک 41 0.045 2 0.089

 تالحم ماجسنا 50 0.054 2 0.109

 یعیبط عبانم و یطیحم تسیز عونت 47 0.051 1 0.051

 ییایفارغج تایصوصخ 45 0.049 1 0.049

 یطیحم تسیز یرادیاپ 41 0.045 1 0.045

 قیبطت تیلباق 37 0.040 1 0.040

 متسیس ماکحتسا 38 0.041 3 0.124

 متسیس ییاکتا دوخ و یگتسباو مدع 39 0.042 2 0.085

 متسیس یشخب رثا 42 0.046 2 0.091

 متسیس ینابیتشپ 42 0.046 2 0.091

 عیزوت و عبانم 43 0.047 4 0.187

 ینورد یگتسباو 43 0.047 2 0.094

 متسیس عونت 44 0.048 1 0.048

 عمج 919 1.000   2.532
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 رایعم ره یارب هدش روظنم یاه نزو هارمه هب زیربت رهشنالک8هقطنم یا هزرل کسیر تیریدم رب رثوم یاهتصرف-7هرامش لودج

  تصرف هیلوا بیرض هیوناث هبتر ییاهن

  تارطاخم همیب 37 0.102 3 0.305

  یرارطضا طیارش تیریدم عماج همانرب 41 0.113 4 0.451

  اهدرادناتسا و همان نیئآ تیاعر 44 0.121 4 0.484

  یزاس دنتسم 46 0.126 2 0.253

   یریذپ بیسآ یبایزرا 47 0.129 4 0.516

  یرهش تیریدم و تلود شقن 47 0.129 3 0.387

  رونام و شزومآ 61 0.168 1 0.168

  براجت زا یریذپ سرد 41 0.113 1 0.113

  عمج 364 1.000   2.676
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 رایعم ره یارب هدش روظنم یاه نزو هارمه هب زیربت رهشنالک8هقطنم یا هزرل کسیر تیریدم رب رثوم یاهدیدهت-8هرامش لودج

 دیدهت هیلوا بیرض هیوناث هبتر ییاهن

 یگنهرف و یعامتجا تینما 50 0.543 3 1.630

 ترجاهم 42 0.457 2 0.913

 عمج 92 1.000   2.543
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 کسیر تیریدم رب رثوم دیدهت و تصرف ،توق ،فعض طاقن زا کیره یراذگ ریثات نازیم یلک ییاسانش روظنم هب 
 لودج .تسا هدش هدروآ لماوع زا کی ره طسوت هدش بسک تازایتما عومجم ،(9)هرامش لودج رد زیربت یا هزرل

  لماوع زا کی ره هدش بسک تازایتما عومجم-9هرامش

 اه دیدهت اه تصرف فعض طاقن توق طاقن لماع عون
 91111 19111 19111 31311 اهزایتما عومجم
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 8901 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هدودحم یروآ بات و ییایاپ رب رثوم لماوع طسوت هدش بسک تازایتما-6هرامش لکش

 هب تبسن یرتشیب شزرا هعلاطم دروم هدودحم توق طاقن ،ددرگ یم هدهاشم زین -9هرامش لکش رد هک هنوگنامه
 زیربت رهشنالک 3هقطنم ینمیا و یروآ بات هنیمز رد هقطنم یالاب تیلباق رگنایب رما نیا هک دنشاب یم اراد لماوع ریاس
 نیا هک دنا هدومن بسک ار یرتشیب زایتما هعلاطم دروم هدودحم رد یروآ بات یاهتصرف ،توق لماع زا دعب .دشاب یم
 ار اه دیدهت و اه فعض عفر تهج رد یلوصا یزیر همانرب هک .دراد دیکات هعلاطم دروم هدودحم یالاب تمواقم رب لماع
 .دهد یم رارق دیکات دروم
 :هعلاطم دروم هدودحم کسیر تیریدم یاه یاهدربهار نیودت .5
 یاهدربهار ،لدم نیا رد .دشاب یم یا هعسوت یاهدربهار نیودت ،اه یزیر همانرب رد SWOT لدم زا هدافتسا یایازم هلمج زا 
  .دوش یم هئارا ریز حرش هب (WT)یعفادت و (WO)هناراک هظفاحم ،(ST)یتباقر ،(SO)یمجاهت عون راهچ رد هعسوت

 هاگن کی رد SWOT دربهار-21هرامش لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :توق طاقن
 یداصتقا عونت و ییایوپ دشر خرن
 یداصتقا تابث و یرادیاپ تینما
 دمآرد و لاغتشا تیعضو
 تیکلام

 تیعمج دشر خرن و عیزوت ،تیسنج ،تیعمج
 یمومع تکراشم
 یعامتجا هیامرس و تیوه
 یگنهرف هیامرس
 قلعت سح
 داژن و نابز تیموق
 ینیب ناهج و یژولوئدیا

 هداوناخ راتخاس
 موسر و بادآ ،ننس ،دیاقع
 یسایس ماظن تابث

 فعض طاقن
 یریذپ بیسآ لیسناتپ
 کانرطخ تاسیسات
 یرهش تاسیسات -یمومع تاسیسات

 یتایح یاهتخاسریز -یتایح یاهنایرش
 یخیرات تیاس و هینبا
 رهش دبلاک و تفاب -رهش مرف
 تالحم ماجسنا -یربراک
 یعیبط عبانم و یطیحم تسیز عونت

 ییایفارغج تایصوصخ
 یطیحم تسیز یرادیاپ
 متسیس ماکحتسا-قیبطت تیلباق
 متسیس ییاکتا دوخ و یگتسباو مدع
 متسیس ینابیتشپ -متسیس یشخب رثا
 متسیس عونت -ینورد یگتسباو -عیزوت و عبانم

 تارطاخم همیب -اه تصرف
 یرارطضا طیارش تیریدم عماج همانرب
 اهدرادناتسا و همان نیئآ تیاعر
  یریذپ بیسآ یبایزرا -یزاس دنتسم
 یرهش تیریدم و تلود شقن
 براجت زا یریذپ سرد -رونام و شزومآ

 (so) یمجاهت یاهدربهار
 

 (WO) یرگنزاب یاهدربهار

 (WT)یعفادت یاهدربهار (ST) یتباقر یاهدربهار ترجاهم-یگنهرف و یعامتجا تینما -اهدیدهت
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 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 نینچمه و اه یدنمناوت و اه تیلباق تخانش و یسررب هب ،SWOT کینکت زا یریگ هرهب اب رضاح شهوژپ رد 

 تصرف ،توق ،فعض طاقن نیرتمهم زا دروم 11 ادتبا روظنم نیا یارب .دش هتخادرپ زیربترهشنالک 3هقطنم یاه فعض
 رد تیمها نازیم بسح رب اهنآ زا مادک ره هب سپس و دش ییاسانش یا هزرل یریذپرطخ هنیمز رد دوجوم دیدهت و
 تازایتما هسیاقم زا لصاح هجیتن .دش هداد یزایتما هعلاطم دروم هدودحم یروآ بات رب یراذگ ریثات زین و یریذپرطخ
 ییاهدیدهت اب و دراد یناوارف یاه فعض ،الاب توق طاقن نتشاد دوجو اب هعلاطم دروم هدودحم هک دهد یم ناشن
 زا زیهرپ ،اه تصرف ،توق طاقن بلاق راهچ رد هقطنم یریذپرطخ یاهدربهار نیودت هب یدعب هلحرم رد .تسوربور
 ،اهدربهار زا کی ره هب زایتما نداد اب ات دیدرگ نآ رب یعس و دش هتخادرپ فعض طاقن ندیناسر لقادح هب زین و دیدهت
 نیا رد تازایتما هسیاقم زا لصاح جیاتن .دوش باختنا هعلاطم دروم هدودحم یروآ بات و یریذپرطخ دربهار نیرتهب
 هب دربهار نیا باختنا لیالد هلمج زا .دراد دیکات (یمجاهت دربهار)اهتوق و اهتصرف تیوقت دربهار ذاختا رب هلحرم
 رتشیب هجوت موزل دربهار نیا باختنا هب هجوت اب .دومن هراشا ریخا هوقلاب تاناکما هب ناوت یم دربهار نیرتهب ناونع
 دربهار نیرتبسانم نییعت روظنم هب تیاهن رد .ددرگ یم ساسحا رتشیب بسانم یزیر همانرب هب یلحم مدرم و نیلوئسم
 و ایوپ داصتقا زا هنیهب هدافتسا و بذج رب دربهار نیا هک دیدرگ هسیاقم مه اب اهدربهار ییاهن تزایتما یا هعسوت
 و یگنهرف و یبهذم تیوه زا یدنم هرهب زین و ،یخیرات تفاب یرگشدرگ رما ناراذگ هیامرس زین و ،بسانتم لاغتشا
 یهافر -یتماقا و ینامرد -یتشادهب یاه تخاسریز تیوقت روظنم هب هقطنم ناعفنیذ تکراشم بلج رد یتنس یتدیقع
 دیکات هلزلز نامز رد هقطنم یروآ بات اقترا و یریذپ بیسآ شهاک روظنم هب یزاس گنهرف و شزوما و یزاس مواقم
 .دراد
 دسر یم رظن هب قیقحت یاه هتفای زا لصاح (تاوس و یفلد)یطابنتسا و یفیصوت یاه لیلحتو هیزجت هب هجوت اب
  :دوش عقاو رثؤم هلزلز اب هلباقم رد نآ قیفوت و زیربت رهش 3 هقطنم یهد نامزاس رد ریز یاهراکهار
 هناگ تفه یاهدرکیور یاه هفلؤم زا یجنسرظن و (یمجاهت درکیور) تصرف و توق طاقن هب هجوت اب ار اهراکهار نیا
  .دومن میسقت تدمدنلب و (تدم نایم ای) تدم هاتوک هتسد ود هب ناوت یم(یفلد شور)ناگبخن یرکف شراب رد
  تدم هاتوک یاهراکهار ـ1ـ7
  تیعمج دشر زا یریگولج ـ9 
  دوبمک یاراد قطانم رد دیدج یاه ناتسرامیب ثادحا و اه ناتسرامیب یا هزرل یزاسهب ـ1
  دوبمک یاراد قطانم رد دیدج زکارم ثادحا و دوجوم یناشن شتآ زکارم یزاسهب ـ9
  هقطنم حطس رد ددعتم ییاوه بآ عبانم ثادحا ـ1
  کاخ یرادیاپان و یلسگ یاه هنهپ رد زاسو تخاس تیعونمم ـ1
  تاقبط دادعت نتخاس دودحم و رهش رطخرپ یاه شخب رد مکارت شورف مدع ـ1
  هلزلز ربارب رد مدرم یگدامآ ظفح و ءاقترا یارب هروظنمدنچ یلحم زکارم ثادحا ـ9
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  یرارطضا شنکاو یارب هعماج یگدامآ حطس ءاقترا ـ3
  هلزلز زا سپ یرارطضا شنکاو تایلمع ماجنا ناوت ءاقترا ـ1
  هلزلز زا سپ یزاسزاب عماج حرط هیهت ـ19
  تدمدنلب یاهراکهار ـ7-2
 لوط هب لاس تسیب ات هد یتح لاس جنپ زا شیب ًالاتدعاق اه نآ ماجنا هک تسا یتامادقا ،تدمدنلب یاهراکهار زا روظنم 
  .تسا هدش یفرعم تامادقا نیا مها همادا رد .دراد هارمه هب رهش یلعف تیعضو رد شحاف یتح یتارییغت و دماجنا یم
  یهاگ تخاس طیارش اب اه نامتخاس تفاب قیبطت ـ9
  رطخرپ یاه هاگ تخاس رد عقاو یتایح زکارم یاه نامتخاس ندومن اجباج ـ1
  هژیو یاه نامتخاس یرامعم حالصا ـ 9
  یتایح زکارم یسرتسد حالصا ـ1
  مکارت نازیم و اه نامتخاس تفاب رب رباعم ضرع میظنت ـ1 
  نارحب تیریدم زکرم هب کیدزن یطاقن هب یتایح یاه نایرش روما نایدصتم رارقتسا زکارم لاقتنا ـ1
  یرهش نورد یربارت و زاگ ،قرب ،بالضاف و بآ یتایح یاه نایرش یزاسهب ـ9
 زیربت ترواجم رد مواقم یاه کرهش هب تلود هدمع شخب لاقتنا ـ3
 زیربت رهش 8هقطنم یفیک یهد نامزاس و ءاقترا رد رثؤم یتاعلاطم و یتیریدم دراوم ـ0ـ7
 و هیهت ماظن نایم یگتسویپ داجیا و رهش یایوپ تیهام هب هجوت اب ارجا و بیوصت ،هیهت یاه شور رد رظندیدجت ـ9
 .ارجا

 یاه نامزاس ندومن مزلم و تدمزارد رد یگنهامهان زا زارتحا یارب یرهش دحاو تیریدم داجیا یارب یزاسرتسب ـ1
 .تدم هاتوک رد اه حرط طباوض زا یوریپ هب یرهش تیریدم رما رد لوئسم
 طیارش زا اه نآ یوریپ رب دیکأت اب یرهش هعسوت یاه حرط هیهت یارب یلحم ناریدم هب مزال تارایتخا یراذگاو ـ9
 .تسدارف یاه حرط
 .ینف رظن زا ییارجا تیریدم ینامزاس راتخاس دوبهب ـ1
 تدم هاتوک یاه حرط فیرعت و رهش هدنیآ هب طوبرم لئاسم لصفو لح دروم رد یعطق یاه ینیب شیپ زا بانتجا ـ1
 .تدمدنلب یاه حرط طیارش اب قبطنم
 .لحارم زا کی ره یاه تیولوا جرد اب نارمع و هعسوت یاه حرط دصاقم و فادها نییعت و قیقد فیرعت ـ1
 .تاناکما هکنیا هب ملع اب نیزگیاج یاه هنیزگ فیرعت اب اه حرط تیفیک رد رظندیدجت ناکما ظاحل ـ9
 .تسا دودحم نآ یایوپ تیهام هب هجوت اب اهرهش رد تلاخد یارب ام ینف و یملع ،یتخانش ـ3
 .هتشذگ تاهابتشا رارکت زا یریگولج یارب فلتخم یاه هرود رد اه حرط یارجا زا لصاح جیاتن یبایزرا ـ1
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 ،میلقا هب طوبرم لئاسم هک یلکش هب حرط هیهت نامز رد هقطنم یتغارف و یگنهرف ،یعامتجا تاعوضوم هب هجوت ـ19
 .دندرگ یم یسررب رهش خیرات و تیعمج
 .یناگمه تکراشم و ییارجا تیریدم رب دیکأت ـ99
 .یرهش نارمع و هعسوت هب طوبرم لئاسم هنیمز رد لوئسم یشخب و یشخب ارف یاهداهن نیب یگنهامه داجیا ـ19
 مکارت شورف زا یریگولج یارب اه یرادرهش هب یتلود یاه کمک فذح لابق رد نیزگیاج یدمآرد عبانم فیرعت ـ99
 .تسا یمومع عفانم اب ریاغم هک یربراک رییغت و
 عاونا زا یهاگآ و تالکشم لح یارب یرهش ناسانشراک و نازیر همانرب زا رهش یاهاروش هدافتسا رب دیکأت ـ19
 .رهش رد اهاضف تیفیک اقترا یارب اهدنیارف فلتخم
 .اه حرط یارجا و هیهت دنیارف رد یهاگشناد دیتاسا و یملع لفاحم تارظن زا هدافتسا ـ19
 و اهرهش زا کی ره راتخاس رد توافت دوجو هب ملع اب فلتخم یاهرهش یارب ناسمه یاه حرط هیهت زا بانتجا ـ19
 .قیرط نیا زا رهش شقن هب هجوت اب تاداهنشیپ رد ییایوپ و عونت داجیا

 لئاسم لیلحتو هیزجت هب طوبرم یاه صصخت دوبن هک یزاسرهش رواشم نیسدنهم ینامزاس راتخاس رد رظندیدجت ـ99
 .تسا دوهشم ًالالماک نآ رد ...و یگنهرف ،یعامتجا

 هب رجنم هک بیوصت نامز رد یمگردرس داجیا زا یریگولج یارب هیهت هلحرم رد حرط کرادم و دانسا یدنب هقبط ـ39
 .دوش یم حرط بیوصت دنیارف ندش ینالوط
 یقطنم یرادرب هرهب روظنم هب رواشم نیسدنهم طسوت (یرادرهش هدمع روط هب) یرجم نامزاس نانکراک شزومآ ـ19
 .اه حرط طباوض زا

 .اه حرط یارجا و هیهت دنیآرف رد یمومع و یصوصخ شخب شقن تیوقت رب دیکأت ـ11
 هعسوت یاه حرط یارجا رب تراظن تهج اه نآ یارب مزال تارایتخا یراذگاو و اهاروش ندش یصصخت رب دیکأت ـ91
 .یرامعم و یزاسرهش یلاع یاروش هیلاع تراظن ظفح اب یرهش نارمع و
 .کلمت ناکما و اه هنیزه دروآرب و اه حرط هیهت نامز رد نیمز تیکلام عوضوم هب هجوت ـ11
 ریاس زا یصصختریغ یورین قیرزت زا یریگولج و ینف رظن زا یرادرهش نامزاس راتخاس تیوقت تیاهن رد و ـ91
 .تسا هتفرگ رارق اه نآ طیارش ریثأت تحت زین دوجوم راتخاس هک یروط هب اه نامزاس
 رب هیکت اب هباشم یاهرهش زا هورگ ره رد .دنراد رارق هلزلز رطخ ضرعم رد هک ناریا یاهرهش هیلک تسا مزال ـ11
 .دندرگ نیودت و نییعت رطخ شهاک و یزاسرهش یاهرایعم ،لوا لکشم تهج هدش هئارا یاه لح هار
 رطخ شهاک یاهرایعم و یزاسرهش یاهرایعم نایم دوجوم یاه لباقت بسانم یرهش یحارط ریبادت زا هدافتسا اب ـ11
 رایعم ره تیمها بیارض یبایزرا یاه سیرتام و یرایعم دنچ یبایزرا ساسا رب ،تروص نیا ریغ رد و هتشگ لیدعت
 .ددرگ هبساحم
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 ینارحب طاقن و میسرت رهش ره یریذپ بیسآ هشقن هلزلز و یزاسرهش ،رطخ یدنب هنهپ یاه هشقن قابطنا ساسا رب ـ11
 .ددرگ هئارا رطخ شهاک تهج بسانم یاه لح هار و هتشگ نییعت
 و لمع هوحن تخانش اب اهنت ،درادن دوجو هلزلز مزیناکم رییغت یارب یا هدش تخانش شور زونه هکنیا هب هجوت اب ـ91
 هوقلاب یاه بیسآ و رطخ لمع رییغت ببس ناوت یم فلتخم یاه یژتارتسا یریگراک هب و یرهش قطانم رد نآ راتفر
 .دناسر لقادح هب یرهش قطانم رد ار هلزلز رطخ رثا بیترت نیدب ات ،دیدرگ
 یهاگآ داجیا و نارگشهوژپ و یهورگ یاه هناسر زا هدافتسا اب نآ یاهرطخ و هزرل نیمز هدیدپ اب مدرم ندرک انشآ ـ31
 .نیا رد یرایشوه و
 .هقطنم یزاس هدنز زاب و یزاس مواقم یاه تیزم زا یلحم مدرم هیجوت تاسلج یرازگرب ـ11
 هب زاین دروم تامدخ هئارا تهج رد یللملا نیب و یصوصخ و یتلود شخب یراذگ هیامرس بذج تهج یریگیپ ـ19
 .ناعفنیذ و هبسک و نینکاس
 .رارطضا نامز رد رارقتسا و رارف یاه هار و یسرتسد شیازفا روظنم هب هقطنم هب یهتنم یطابترا یاه هار تیوقت ـ99
 .یلصا و مهم یطابترا یاهروحم رد رارطضا نامز یامنهار یاهولبات بصن ـ19
 تارطاخم همیب روما و رارطضا طیارش ثحابم دصر و تیریدم تهج یلحم مدرم زا صوصخم یا هتیمک لیکشت ـ99
 .هلزلز یاه همان نیئآ و اهدرادناتسا تیاعر
 .هقطنم تالکشم و اه یدنمناوت اب نیلوئسم ییانشآ روظنم هب رهش و هقطنم حطس رد تاسلج یرازگرب ـ19
 یارب یرگشدرگ اب طبترم یصوصخ و یتلود یاه نامزاس و تارادا هبناج همه یراکمه بذج یارب شالت ـ19
 .هقطنم یتنس و یخیرات یاه تفاب

 تبث یخیرات راثآ نتشاد و ندوب یتسیروت هب هجوت اب ناهج و ناریا و ناتسا یتح و رهش و هقطنم حطس رد غیلبت ـ19
 .یدالیم 3911لاس رد یمالسا یاهروشک یرگشدرگ بطق ناونع هب زیربت ندش یفرعم هژیو هب ،یناهج و یلم هدش
 .تمرم و یزاس مواقم رما و ماکحتسا ظاحل هب اه نامتخاس دوجوم تیعضو قیقد ییاسانش ـ99
 رد یموب مدرم یراذگ هیامرس ناکما شیازفا روظنم هب بسانم تالیهست هئارا قیرط زا یلحم مدرم هب کمک ـ39
 .هدودحم یزاسزاب و یزاسهب و یزاس مواقم یاه حرط
 .یزاسرتسب و تالیهست هئارا و ثداوح همیب رما یزاس گنهرف و جیورت ـ19
 .نانآ یاهزاین و اه تساوخ ندومن صخشم زا دعب نینکاس زاین دروم تالیهست و تاناکما هئارا ـ11
 .هقطنم یاه تیلباق و اه هبذاج غیلبت تهج هقطنم رد یناتسا و یا هقطنم یاه شیامه یرازگرب ـ91
 .نینکاس رظن دروم تالیهست و تامدخ هئارا تهج رد هدش هتفرگ رظن رد یتلود یاه یراذگ هیامرس تفایرد ـ11
 .اه تخاسریز حالصا و یزاس مواقم و یزاسزاب رد یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس بذج ـ91
 و اه هاگشزومآ و سرادم ،اه هداوناخ ،(تایرشن و امیسوادص یلم یاه هکبش)یهورگ یاه هناسر رد غیلبت ـ11
 اه لسگ هب یکیدزن و یزیخ هزرل و یکینونکت ظاحل هب هقطنم هوقلاب تارطخ و اه تیلباق یفرعم تهج ،اه هاگشناد



 144 ...یرهش کسیر تیریدم یاهدربهار

 .داهن مدرم یاه هورگ هب نارحب هرادا و تیریدم یراذگاو و ییارجا روما رد تلود شقن شهاک ـ11
 عبانم
 ناتسا یزاسرهش و نکسم نامزاس -زیربت رهش یا هزرل نیمز رطخ یدنب هنهپ زیر حرط هیلوا تاعلاطم -3399 ریداپ نارهت رواشم نیسدنهم

 یقرشناجیابرذآ
  .نارهت ،ابیز یاهرنه هدکشناد یزاس رهش دشرا یسانشراک همان نایاپ ،( نارهت دازحرف یدروم هنومن) هلزلز تیریدم رد یزاس رهش شقن -اضر ،یربکا
 ،یمالسا بالقنا نکسم داینب -هلزلز راثآ اب هلباقم یارب روشک ینف ناوت جیسب حرط .زیخ هلزلز قطانم رد یرهش یحارط - ( 1999) نیسح دیس ،ینیرحب

  .نارهت ناریا یعیبط حناوس اب هلباقم تاعلاطم زکرم
 هوژپ صخاش هاگشهوژپ.یا هقطنم هعسوت و یدربهار یرگن هدنیآ ،یزورون نسح همجرت 9199 .تدوگ لشیم

 انیشآ تاراشتنا-تسیز طیحم و یرهش یزیر همانرب-9199-یزورون نسح
 یهاگشناد داهج رشن ،یقرش ناجیابرذآ .کسیر تیریدم و یبایزرا.(1399).فجن ،ولروچارق
 رد :هلزلز یویرانس هیهت و یرهش یا هزرل یریذپرطخ یبایزرا تهج یرازبا ناونعب radiusدرکیور.(1399).ریشدرا ،یلضفم حایس و اضریلع ،یحالف

 یعیبط هبقرتمریغ ثداوح رد نارحب عماج تیریدم یللملا نیب سنارفنک نیموس تالاقم ،نارهت.نارهت یرادرهش 99هقطنم
 ،نارهت ،ابیز یاهرنه هدکشناد یزاسرهش دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(نارهت دازحرف یدروم هنومن)هلزلز تیریدم رد یزاسرهش شقن ،(1399)اضر ،یربکا

 .19صص

  زیربت یرادرهش ینارمع یاه تیلاعف رد یخیرات تفاب یدبلاک راتخاس ریثأت یسررب ،(9199)دیعسریم ،یوسوم و اسهم ،رلیچپیا

 ،زیربت یرادرهش نارحب تیریدم داتس رشان ،کسیر یبایزرا و یریذپ بیسآ ،(1399)لیلخ ،نارماک هداز یلو ؛دوعسم ،یدجما هداز نسح ؛دیعس ،ینامیا
  .13ـ93صص

99:)شونرهم ،یدیفم ؛دیعس دمحم ،یدزیا ؛نیسح دیس ،ینیرحب  هرامش ،یرهش ینیرفآزاب ات یزاسزاب زا )یرهش یزاسون یاه تسایس و اهدرکیور ،( 11
  .99ـ19صص ،1

 همانلصف ،نآ یناسردادما رد یا هلحم تکراشم شقن و هلزلز ربارب رد ناریا یاهرهش یریذپ بیسآ ،(9399)یلع ،هداز بیصم و اضردمحم ،یدمحمروپ
 .999 ص ،19 هرامش ،هعسوت و ایفارغج

 .گرزب نارهت یا هزرل یدنب هنهپ هژورپ ییاهن شرازگ ،(اکیاج)نپاژ یاه یراکمه سناژآ و گرزب نارهت یطیحم تسیز و هلزلز تاعلاطم زکرم ،اکیاج

 یرادرهش 19 هقطنم هعلاطم دروم هنومن :رهش رد یا هزرل یریذپ بیسآ نازیم یبایزرا ،(3399)یدابآ قشع دیشرف و دیمح ،یحتف ؛نیسح ،داژن یمتاح
 .9.ـ11 صص ،31 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ همانلصف ،نارهت

 شخب یرهش قطانم رد یعیبط یایالب یللملا نیب سنارفنک نیلوا تالاقم هعومجم ،هلزلز زا یشان تارطخ شهاک رد رهش مرف شقن ،( 9999)حرف ،بیبح
 .111 صص ،نارهت هلزلز یسدنهم و یسانش هلزلز یللملا نیب هسسوم هلزلز) لوا

 صص ،1 هرامش ،1999 ناتسمز ،یزیر همانرب و ایفارغج هلجم ،یحارط و یزیر همانرب یارب یرهش هقطنم کی گرزب زیربت ،(1999)میرک ،ریلد هداز نیسح
19.  

 یللملا نیب سنارفنک نیمود تالاقم هعومجم نارحب تیریدم و تارطخ شهاک رد یرهش یحارط و یزیر همانرب شقن ،(1999)هحیلم ،یدیمح
 .19صص ،نارهت ،هلزلز یسدنهم و یسانش هلزلز یللملا نیب هسسوم هلزلز یسدنهم و یسانش هلزلز

 .39 صص ،یماح تاراشتنا نارهت .نونف و اه لدم ،اه هیرظن :تیریدم داصتقا ،(1199)اضردمحم ،هداز یدیمح

 .99-19ص "یسیون همان نایاپ هب یدرکیور اب قیقحت شور" ،( 1399) ،اضرمالغ یکاخ

 .199 صص ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نارهت ،مراهچ پاچ ،تیریدم رد قیقحت شور ،(1199) اضرمالغ ،یکاخ

 .91صص ،لوا پاچ ،هدنیآ فشک تاراشتنا ،یدربهار یهوژپ هدنیآ ماگ هب ماگ یامنهار ،(9399) میحرلادبع ،ماردپ و دیعس ،یئازخ

 .199 صص ،یروانف یرگن هدنیآ شهوژپ هورگ مشش شرازگ ،تایبرجت رب یرذگ ،(1399)یروهمج تسایر یروانف یاه یراکمه رتفد

  ،نامز رذگ رد یرامعم و یزاسرهش یلم شیامه نیلوا ،یرهش یزیر همانرب رب دیکأت اب ،یزیر همانرب رد نیون یدرکیور یهوژپ هدنیآ ،(1199)اهاط ،ینابر

 .19 صص ،راوسهش یامنهر تاراشتنا ،خیرات نهک رهش زیربت ،(1399)رصان ،راوسهش یامنهر



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 334

 تیریدم یلم شیامه نیلوا ،(یقرش ناجیابرذآ ناتسا یدروم ی هنومن)اهانب یزاس مواقم تیعضو یبایزرا و هزرل نیمز رطخ یدنب هنهپ ،(1399)ردان ،یلاز
 .111 صص ،یخیرات تفاب یاراد یاهرهش رد هلزلز نارحب

 ص 11 هرامش ،ییایفارغج یاه شهوژپ همانلصف-یرهش قطانم یریذپ بیسآ ییاضف یبایزرا و نارهت هلزلز (1399) ،نینزان ،یزیربت و یلع ،یدابآ یگنز
199. 

  .99صص ،لوا پاچ ،رتخا تاراشتنا ،ناجیابرذآ خیرات رد ریس ،(1399)دمص ،این یرادرس

 .999 صص 1 نارهت 1روشک یاه یرادرهش نامزاس تاراشتنا1 ناریا رد یرهش یاه حرط : مجنپ دلج 1اه یرادرهش باتک ،(1199) دمحا 1این دیعس
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