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 همدقم
 ،تکراشم ،یهاگآ لماش یعامتجا نیداینب یاه هفلؤم اب شطابترا هطساو هب یعامتجا هیامرس موهفم ریخا ههد ود رد
 هتفرگ رارق دیکأت دروم ییاتسور عماوج هژیو هب عماوج رادیاپ هعسوت یاتسار رد یعامتجا هکبش و ماجسنا ،دامتعا
 عبانم زا هدافتسا و یرادرب هرهب رد ،(تالحم)یلحم کچوک عماوج یی اناوت یا هلحم رادیاپ ی هعسوت یارب اذل ،تسا

 ،رادیاپ ی هعسوت و اه تلم تورث یازجا زا یکی ار یعامتجا ی هیامرس هزورما .تسا هدوب یکیژولوکا و یناسنا ،یعیبط
 یارب یلماع و یعامتجا تالکشم شهاک و یریگشیپ یارب یریبدت ،تاعامتجا رد یزاس تیفرظ یاهرازبا زا یکی
 ییاتسور قطانم ی هعسوت اب طابترا رد و دنناد یم یعامتجا و یدرف تمالس ءاقترا و یعامتجا هافر یاه همانرب تیقفوم
 رد لاعف تکراشم ،شزیگنا ءاقترا ،عبانم رادیاپ تیریدم ،رقف شهاک ،دمآرد ءاقترا یارب یرازبا یعامتجا یهیامرس
 .(3897 ،یمیرک)دوش یم بوسحم ... و یزاسدنمناوت ،تمالس یاه صخاش ءاقترا ،یریگ میمصت
 هعسوت تالکشم یارب یلحم تاعامتجا حطس رد ارجا لباق یلح  هار ناونع هب یعامتجا هیامرس زا هدافتسا عقاو رد
 ققحت یارب یعامتجا هیامرس شقن و مسیناکم کرد ،نیاربانب ؛تسا تسایس نالوئسم و ناراذگ تسایس هجوت دروم
 رد یعامتجا هیامرس شرتسگ یارب هنیمز ندومن مهارف ،اهداهن هب اه تیلوئسم یراذگاو و فیاظو یزاس کچوک فده
 رد نادنورهش زا نتفرگ کمک روظنم هب یا هلحم حطس رد یگنهرف و یعامتجا تاطابترا و تالماعت شیازفا یاتسار
 و یعامتجا یاه لیلحت رد یعامتجا هیامرس موهفم .تسا رضاح قیقحت فادها مها زا ،رادیاپ هعسوت هب ندیسر
 طباور لیبق زا اتسور یاههاگتنوکس یلحم عبانم رب و هدش حرطم ،زین ییاتسور عماوج هعسوت نوماریپ یداصتقا
 یعامتجا یاه هیامرس هب هجوت اتسار نیا رد .دراد دیکأت یعامتجا یاهراتخاس رد دوجوم یاهداهن و اه هکبش ،یناسنا
 یاه هفلؤم هب یبایتسد یارب بسانم یلح هار ،تسا یراج اههاگتنوکس نیا تاعامتجا نایم رد هک ییاراد ناونع هب
 زا هدافتسا اب هعسوت یزاسرادیاپ رب ریخا یبرجت و یرظن یاهدیکأت .دیآ یم رامش هب تالحم نیا رادیاپ هعسوت

 لح یارب شخبرثا و روخرد یاهراکهار زا یکی از نورد عبانم قیرط زا یگدنز طیارش دوبهب و یلحم یاه هیامرس
 یبایتسد یارب نئمطم و هنیزه مک یاه شور زا یکی ،یعامتجا هیامرس زا یریگ هرهب .تسا یمسرریغ تالحم لکشم
 .(1397 ،یبجر)تسا تالحم نیا رد رادیاپ هعسوت هب
 یعامتجا یهیامرس یفرط زا :تفگ ناوت یم یاهلحم رادیاپ یهعسوت و یعامتجا یهیامرس نیب هطبار تیمها باب رد
 و دوبهب اب و دنرادروخرب یرتشیب قمع زا تالحم حطس رد اههکبش نیب رد (... و دامتعا ،تکراشم ،یگتسبمه سح)
 یدبلاک دعب هلمج زا هلحم یرادیاپ داعبا رگید دوبهب هب رجنم یرادیاپ یعامتجا داعبا ناونع هب اههیامرس نیا تیوقت
 یریگلکش نآ عبت هب و نانکاس روضح مدع ای روضح هک اههلحم ییاضف - یدبلاک تیفیک دوبهب یفرط زا دوشیم
 حطس رد اهکراپ ،رازاب ،نیدایم ،دجاسم هلمج زا یمومع یاهاضف لاثم ناونع هب .دراد هارمه هب ار یعامتجا تالماعت
 اب دنناوت یم دنراد هک یریذپ عمجت یگژیو اب دنتسه یرهش یاه تیلاعف یارب یلحم ناونع هب هکنیا نمض تالحم
 هب تیاهن رد و دروآ مهارف ار یعامتجا یهیامرس ءاقترا و یعامتجا تالماعت یهنیمز نادنورهش ندروآدرگ و تشابنا
 .(1897 ،یلپراش) دنک کمک ییاهلحم رادیاپ یهعسوت



 911 ...هعسوت رد رثؤم یاه هفلؤم یسررب

 ،نیشیپ یاه شور فالخرب ،ییاتسور رادیاپ هعسوت هب فورعم ،ییاتسور قطانم یارب بولطم هعسوت یژتارتسا کی 
 دنویپ و ییاتسور هعسوت متسیس کی یریگ لکش رد یساسا یاه هبنج لماش هک تسا عماج و مظنم یدرکیور رب ینتبم
 هافر ،یقرتم داصتقا زا دنا ترابع نآ یساسا یاه هفلؤم ،رادیاپ هعسوت فیراعت هب هجوت اب .تسا اهنآ نیب گنهامه
 هک دشاب هتشاد دوجو ملاس یگدنز کی دیاب هک تسانعم نادب نیا .بوخ ینارمکح و تسیز طیحم تیفیک ،یعامتجا
 لصاح دیاب ،یگدنز زا ییالاب حطس ققحت و طیحم تیفیک ندرب الاب اب هارمه ،دارفا یساسا یاهزاین ندرک هدروآرب اب

 قیرط زا رادیاپ تیاضر و رگن هدنیآ ،عماج درکیور کی نآ قیرط زا هک تسا یدنیارف رادیاپ هعسوت ،یلک روطب .دوش
 هب یقطنم هلخادم کی .دوش یم رارقرب نآ یاه هفلؤم نورد رد نینچمه و طیحم و ناسنا نیب بسانم هطبار کی داجیا
 یارب .دارفا قح نتخانش تیمسر هب و یموب شناد اب هتفرشیپ یروانف یزاس هچراپکی ،هطبار نتشاد هگن رادیاپ روظنم
 هعسوت یاه صخاش تسا مزال ،هعلاطم نیا رد هدش حرطم لکشم و هقطنم تیعضو رظن زا ییاتسور یرادیاپ یبایزرا
 .(3897 ،یلابقا)دوش ماغدا یعامتجا هیامرس هیرظن اب رادیاپ

 یرظن و یموهفم درکیور
 اهنآ نیرت مهم هک دنا هجاوم یا هدیدع یاه شلاچ اب ،هلحم سایقم رد یعامتجا هیامرس هعلاطم یارب ناققحم
 نآ رد مدرم هک تسا یا هنیمز دنچ زا یکی اهنت «هلحم» .تسا یلحم تاعامتجا و یگیاسمه یاهدحاو یگچراپکی

 یعامتجا یاه هکبش ،مدرم رتشیب یارب .(1897 ،یناوضر) دنیامن یم ظفح و هدروآ دوجو هب ار ناش یعامتجا یاه هکبش
 نارد هک تسا ییاضف صاخ هنیمز کی هلحم ،دوجو نیا اب .دبای یم شرتسگ هلحم ای «هناخ یاضف» زا رتارف یتحار هب

 دنناوت یم ارذگ هرمزور یعامتجا تالماعت ،دراوم هنوگ نیا رد .دنوش یم یگدنز هب روبجم ای دننک یم باختنا ،نینکاس
 «لایس و کرحتم ،ریغتم یا هصیصخ» و فیعض یتیهام هدنامیقاب ًاالومعم اما دندرگ قیمع یطباور ندمآ دوجو هب ببس
 زا یوضع دوجو هب زاین نودب ار یعامتجا هیامرس اه نآ تسا نکمم هکنیا رت مهم .(1897 ،ناراکمه و ایکزا) دنتسه
 رد ،اهراصح یوس نآ ،اه هلپ هار رد یفداصت تروص هب هلحم نانکاس .(7897 ،یئاقآ و داشرا)دننک داجیا اه هکبش ریاس
 هجاوم یصخش یاهدروخرب اب عمجت زکارم و لحم یاه هاگشورف ،اه هاگجرفت ای یزاب یاه نیمز ،نیدایم و اه نابایخ
 مه رانک رد زیمآ تملاسم تروص هب نانکاس هک یروط هب دراد دوجو هنهپ نیا رد لباقتم یگتسباو یعون .دنوش یم
 هب یبایتسد یارب دشاب رطخ رد یکرتشم عفانم هچنانچ و دننک یم ظفح ار لومعم یاهراجنه و دامتعا ،هدرک یگدنز
 ساسحا ار یگتسباو نیا حوضو هب نانکاس دهد خر یتمحازم رگا ،یفنم تهج زا .دنیامن یم یراکمه مهاب ،تیقفوم
 تامادقا و کرتشم یاهراجنه ،ندرک دامتعا دیاوف زا ارذگ و هزور ره یعامتجا تالماعت دوجو لاح نیا اب .دننک یم
 .(592 :3116 ،7سناهنیلک)تسا یعامتجا
 تاعالطا نانکاس ینعی یمومع ییانشآ .دنوش  یمومع ییانشآ و فیعض طباور قلخ هب رجنم دنناوت یم ارذگ تالماعت
 ؛12-72 :6837 ،رشیف)دننک یدنب هتسد و هتخانش ار دارفا ریاس ات دنروآیم تسد هب هزورره تالماعت زا ار یفاک
 رد هرمزور فلکت یب یاه سامت» تروص هب ار فیعض طباور (2337)7گربیلو گنینه .(13-93 :9116 6 ،دنلکولب

                                                           
1. Kleinhans 
2. Fisher& Blokland 



 1199 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهدزای لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 111

 یاه کمک لومعم حوطس ات رصتخم یاه ییانشآ زا یا هنماد لماش .(2 :2337 ،گربیلو گنینه)دننک یم فیرعت «هلحم
 اه نآ هک یروط هب دنشاب یم یمومع ییانشآ یارب تیمها اب ییاهویش فیعض طباور ،لومعم قباطم .تسا یلمع
 ار یعامتجا هیامرس دناوت یم دوخ هبون هب یمومع ییانشآ .دنهد هئارا نینکاس دروم رد ار یرایسب تاعالطا دنناوت یم
 هنوخ رد ساسحا و تینما سح یارب هکلب یمرگ تشپ یارب اهنت هن فیعض طباور .دراد هضرع یفلتخم لاکشا هب
 رد .(2337 ،6گربیل و گنینه ؛2116 ،دروفارک ؛8337 ،سگیرب) دنا هدوب رادروخرب یهجوت لباق تیمها زا زین ندوب
 هب لگ یاه نادلگ بصن ،لاثم ناونع هب .درادن یوق طباور هب یزاین ًااموزل نانکاس بناج زا یعمج مادقا ،لاح نیع
 هک یمادام .دریگ رارق شریذپ دروم یوق یاه سامت نودب دناوت یم امن ماهبا یب کبس ظفح فده اب اه هرجنپ

 ًاالامتحا ،دنراد یراتفر صاخ یاهراجنه اب یریذپ قابطنا یارب یرتشیب لیسناتپ ،یوق طباور و یعامتجا یاه هکبش
 لالدتسا (7116) زنرییک و تسراف .دنریگ یم رب رد ار رتشیب بتارم هب و توافتم ینانکاس و دنرتهدنوش رارکت ارذگ
 اه نآ هک یا یعامتجا مظن و دنتسین راد هشیر و قیمع نادنچ و هتشاد یمک ماکحتسا یگیاسمه یاه هکبش هک دننک یم
 دنمزاین یگیاسمه .(76-59 :7116 ،9سنراک و تسرف)دشاب رتراگزاس و رتتابثاب دناوت یم دنریگ یم رارق نآ رد
 هک دوش لصاح نانیمطا ات (27: 6116 ،5گدیرب ،6116 ،ناراکمه و ورس)تسا رود هار زا یتسود هب یبایتسد تراهم
 .تسا هدشن زواجت یصوصخ یگنز میرح هب و هدش ظفح لباقتم هطبار
 یارب یتلاح ،دامتعا یلصا حطس .تسا دامتعا ،یعامتجا هیامرس تیمها اب اما هدیچیپ رایسب و رگید هدنزاس ءزج
 تیامح و تالماعت تبثم رثا ناونع هب دامتعا تسا نکمم نینچمه .تسا لباقتم لمع و یتیامح ،یعامتجا تالماعت
7 ،2نهرب و مهرب)دبای طسب هبناجود  یعامتجا دامتعا و تقادص ،لباقتم لمع ،یندم طباور اب مظنمان طباور .(133
 دامتعا .تسا دامتعا یانبم رب ،هلحم کی رد نانکاس راتفر ینیب شیپ تیلباق .(197 :1116 ،مانتوپ) «دنا هدینت مهرد
 دامتعا نارگید هب هک یمدرم .دنک کمک نیریاس اب لماعت داجیا یارب رتمک عناوم دوجو و تینما ساسحا هب دناوت یم
-دنیامن یم تکرش تاعمجت رد هنابلطواد روط هب نامگدب دارفا زا شیبابلاغ و دنهد یم لکش ار یصخش طباور دننک یم
 یارب ار نینکاس ریاس ای دنک یم لاعف ار نتساوخ دامتعا .(13372 ،نهر و مهرب ؛7116 ،ناراکمه و زر ؛1116 ،ماتنوپ)
 ربارب رد یطایتحا تامادقا دننام یمهم یاهزیچ هب یگیاسمه رطاخ هب ات دیامن یم هدامآ یراکمه ای یلمع کمک
 تالماعت و یهاگآ شیپ تیلباق رد یتادیدهت داجیا هب رجنم ،لاوز لاح رد هلحم کی ،لباقم رد .دنبای تسد یدزد
 هک مورحم یاه هلحم رد هژیو هب .(5116 ،ناراکمه و1تدلویلل ؛7116 ،ناراکمه و زر)دوش یم نانکاس نیب یعامتجا
 حوطس شهاک هب رجنم و دزاس لزلزتم ار دامتعا و یعامتجا ییانشآ دناوتیم ینوکسم یربراک یالاب یلام شدرگ
 ناونع هب ار یدبلاک یاه تخاسریز رد یراذگ هیامرس ،یرظن دنلب اب تسا نکمم نینکاس .ددرگ یعامتجا تالماعت

                                                                                                                                                                                     
1. Henning&Lieberg 
2. Briggs,1998;Crawford,2006;Henning&Lieberg,1996 
3. Forrest & Kearns 
4. Crow Et Al, Bridge 
5. Brehm &Rahn 
6. ross et al.2001:570;brehm &rahn,1997;Putnam,2000 
7. Lelieveldt 
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 :2116 ،7سنراک و تنیلف)دننک ریسفت نآ هدنیآ هب دامتعا و ینیب شوخ شیازفا ،دوخ هلحم رد یمومع عفانم زا یا هناشن
25). 
 ،اهراجنه ،یگیاسمه طیحم کی رد .دشاب هدش داجیا زین یعامتجا یاهراجنه قیرط زا دناوت یم یعامتجا هیامرس
 هیامرس .دنتسه یمومع یاهاضف رد صخش کی راتفر و نینکاس ریاس اب لماعت یارب یا هتشونان یعامتجا نیناوق
 ،زیمت ینابایخ ،دتفا یمن قافتا هک یتمحازم نوچمه کرتشم یاهراجنه و یعامتجا لرتنک یایازم یارو یعامتجا
 رتشیب نارگید یزاب لاح رد یاه هچب زا هک ینیدلاو و گنیکراپ مک یاضف زا هدافتسا هوحن دروم رد یمسرریغ تاقفاوت
 carpiano,2007;foley) دنا هدش ناهنپ دننک یم تبقارم دوخ یاه هچب زا

&Edwards,1999:152;Halpern,2005:11,Putnam,2000). دنیاشوخان یاه تیعقوم رد هلخادم یارب نینکاس لیامت 
 هیامرس یهیرظن .(Sampson et al. 1997:919) تسا هتسباو لباقتم دامتعا و یعامتجا تالماعت تیفیک هب یدودح ات
 راتسب یاراد یعامتجا راتخاس کی هک تسا ریذپ ناکما یتروص رد اهنت اهراجنه رثؤم یارجا هک تسا یعدم یعامتجا
 (19980coleman: 107-105) دشاب

 ینعم نیدب ،هلحم کیرد و دنتسه هتسباو مه هب یعامتجا طیحم کی رد فلتخم صاخشا هک تسا یا هزوح ،راتسب
 (1337)ریلب ،تروص ره رد .دنسانشب یبوخ هب ار رگیدکی یتسیاب یعامتجا لرتنک لامعا یارب نانکاس هک دوب دهاوخ
 ،هوالع هب .تسا یفاک یعامتجا لرتنک یارب هیاپ یحطس رد یعامتجا تالماعت ضحم روضح هک تسا هدرک هیصوت

 هجیتن نیا هب هک دهد شرورپ ینانکاس رد ار یزاسدنمناوت سح دناوت یم یعامتجا تکراشم ررکم روضح یتح
 یاهراجنه زا یطخت تروص رد .(carpiano,2007:642) دننک یم تبقارم یگیاسمه طباور زا مدرم هک دنا هدیسر
 یاهدربهار .دنریگ راک هب دوخ تفلاخم نداد ناشن یارب ار ینوگانوگ یمیرحت یاهدربهار دنناوت یم نانکاس ،هتشونان
 یوربا ،ینکارپ هعیاش اب ای دننک یم ییانتعا یب یو هب ای هداد رارق باطخ دروم ار فلختم ،میقتسم روط هب کرتشم
 هب دشاب سرتسد رد ،هاگ یب و هاگ تالماعت اب یتح دناوت یم یعامتجا هیامرس .(77 :2116 ،نرپلاه) دنرب یم ار فلختم
 نمض رد .(16:1116 ،مانتاپ) دنربب تعفنم نانکاس ریاس رب هدش لامعا یعامتجا لرتنک زا دنناوت یم نانکاس هک یروط
 انب ینامتراپآ یاه نامتخاس یارب ار یساسا یاهراجنه دنهاوخ یم هک دنشاب ینینکاس کرحم دنناوت یم اه هناخ بحاص
 ،هجیتن رد .دیامن مهارف اهراجنه یارجا تهج نینکاس شالت یارب ار هنیمز دناوت یم «نیناوق نیودت» نیا .دنهن
 نآ زا ای قلخ ار یبولطم یعامتجا وج هک دروآ دوجو هب ار یعبانم عونت دناوت یم نانکاس نیب ارذگ و یقافتا تاطابترا

 .دنک یم تیامح
 و ارذگ طباور اب نینکاس «هورگ» هب مه دناوت یم عبانم نیا .تسا یعامتجا و یدارفنا دعب ود یاراد یعامتجا هیامرس
 یاه کولب و نیدایم ،اه نابایخ نوچمه ،درخ ییاضف حوطس دسر یم رظن هب .دریگ قلعت درفنم نینکاس هب مه
 دنرادروخرب یعامتجا تالماعت یارب یرتشیب تیمها زا هباشم یگیاسمه حوطس هب تبسن ،نامتخاس
(blokland,2003;fisher,1982;grannis,1998). هرمزور یارذگ تالماعت ریگرد ،دح زا شیب نانکاس ،درخ حوطس رد 

                                                           
1. flint&kearns 
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 زا رت گرزب رایسب ،یرادا یگیاسمه یاهدحاو هزادنا ،هوالع هب .دنهد شرتسگ ار یمومع ییانشآ دنناوت یم و دوش یم
 تسا هقیقد 17 ات 2 دودح ینامز هلصاف رد صخش کی هناخ زا ندز مدق لثم ،نینکاس رثکا یگیاسمه کاردا هوق
(kearns &Parkinson,2001,2103;wassenberg et al.2006). 
 یعامتجا هیامرس شجنس
 یدحاو تروص و لکش عماوج همه رد ًاامازلا و تسا هعماج کی زا ریذپانراکنا و هتفای ون یهجو یعامتجا هیامرس
 یریگ هزادنا یاه شور ،یعامتجا هیامرس زا فلتخم فیراعت هب هجوت اب .(8897:237 ،ناراکمه و ییادیص)درادن
 زا یعامتجا هیامرس یریگ هزادنا نینچمه .دنتسین رادروخرب ،ماع تیلوبقم زا مادک چیه ،لک رد و دراد دوجو یددعتم
 زا ریغ یرگید فادها هب شیارگ هک یجنسرظن یحارط ،یرایسب دراوم رد و درب یم جنر بسانم تاعالطا نادقف
 ماجنا یعامتجا هیامرس شجنس دربشیپ تهج یددعتم یاه شالت ،دوجو نیا اب .دنا هتشاد یعامتجا هیامرس یبایزرا
 .تسا هدوب یداصتقا یاهدمارد ای اه هکبش رب اه نآ رثکا زکرمت اما ،تسا هتفریذپ
 ،یفرط زا .دزاس یمراوشد نآ یاه هنیمز یگدرتسگ هب هجوت اب ار اهرایعم نییعت ،یعامتجا هیامرس موهفم یلک تیهام
 نارگشهوژپ زا یا هدع .دشاب توافتم دناوت یم ،هعلاطم عوضوم و هتشر هب هتسب ،یعامتجا هیامرس شجنس شور
 صخاش عون دنچ زا یتسیاب ًاالومعم و درک یریگ هزادنا میقتسم روط هب ناوت یمن ار یعامتجا هیامرس هک دنا یعدم
 .دوش هدافتسا هدنیامن
 هدافتسا ناسکی ریغ ای و هباشتم ًااتبسن یاهریغتم ای صخاش زا دوخ فده هب هتسب ،فلتخم یاه نامزاس و نارگشهوژپ
 اب نآ هسیاقم بلغا ،دریگ یمرارق شجنس دروم یتوافتم رایسب یاه شور اب یعامتجا هیامرس هک هچنآ زا .دنا هدرک
 صاخ یگنهرف یاه یگژیو دننام درف هب رصحنم تاعوضوم یخرب هشیمه اریز دشاب یم راوشد رگید ناققحم جیاتن
 نوگانوگ داعبا ات دریگ رارق هدافتسا دروم اه صخاش زا یا هعومجم کی اب روظنم نیا یارب هجیتن رد .دنراد دوجو
 زا یضعب .تسین نکممریغ یلو تسا راوشد یعامتجا هیامرس شجنس دنچ ره .دوش ظاحل شجنس رد عوضوم
 ،ناراکمه و ینابعش) دنتسه یعامتجا هیامرس یریگ هزادنا یپ رد یقیبطت و یفیک ،یمک یژولدتم قیفلت اب تاقیقحت
8897:23). 
 رب .تسا هتفریذپ ماجنا ،مهم شهوژپ ود ،یگیاسمه دحاو سایقم رد یعامتجا هیامرس یریگ هزادنا روظنم هب نونکات
 رد فلتخم عامتجا جنپ رد یعامتجا هیامرس یریگ هزادنا یارب (3337)سکینوا و نلوب طسوت هک یقیقحت ساسا
 ساسحا ،یعامتجا تیعقوم کی رد ییارگ شنک ،یلحم عامتجا رد تکراشم :صخاش تشه ،هدش ماجنا ایلارتسا
 ،یگدنز هب نداد اهب ،اه توافت شریذپ تیفرظ ،یگداوناخ و یتلود یاهدنویپ ،یگیاسمه یاهدنویپ ،تینما و دامتعا
 (7116) زنرییکو تسراف هلیسو هب هک یرگید شهوژپ رد .(1897 ،یناث نایفیرش) دیدرگ ییاسانش یراک یاهدنویپ

 لمع و یتیامح یاه هکبش ،کرتشم فده و یهورگ تیلاعف ،تکراشم ،یزاسدنمناوت :صخاش تشه تفرگ تروص
 و تسروف)دش داهنشیپ همانشسرپ هیهت تهج قلعت سح و تینما ،دامتعا ،یعمج یاهراجنه و اه شزرا ،لباقتم
 .(597 :7116 ،ناراکمه



 711 ...هعسوت رد رثؤم یاه هفلؤم یسررب

 یرهش طیحم رد یعامتجا هیامرس شجنس
 یفرعم یعامتجا هیامرس شجنس رد یلصا یاهرایعم ناونع هب ار یندم یاهداهن و تکراشم ،یهاگآ صخاش هس مانتاپ
 رد دوجوم «دامتعا » نازیم یعامتجا هیامرس شجنس رد ار صخاش نیرت مهم تراهلگنا .(567 :9116 ،دلیف) دنک یم
 ای دوبن تارثا نازیم شجنس اب و میقتسمریغ تروص هب دیاب تسا دقتعم امایوکوف .(67 :9116 ،دلیف) دناد یم عامتجا
 یشاپورف ،تیانج و مرج نازیم نوچ ییاهرایعم وا بیترت نیدب .درک مادقا نآ یریگ هزادنا هب یعامتجا هیامرس دوبمک
 حرطم موهفم نیا شجنس یارب ار هریغ و یشکدوخ ،یهاوخداد و یواعد حرط ،ردخم داوم فرصم ،هداوناخ
 یلحم هعماج کی رد یعامتجا هیامرس شجنس یارب چیواس و زلکیپ ،یل .(19 :2116 ،ققحم رتخا)دنک یم
 رد صخاش هس نیا هک دننک یم حرطم ار یعامتجا یاه هکبش و یندم تکراشم ،یگیاسمه دنویپ نوچ ییاه صخاش
 .(617 :5116 ،یرافغ و ایکزا)دنریگ یم رارق یبایزرا دروم هعماج رد دوجوم دامتعا نازیم اب طابترا
 هعسوت
 و ندش هزینردم ،یعامتجا لماکت ،یعامتجا دشر ،یعامتجا ریغت نوچمه یناعم یاراد ،یوغل ظاحل زا هعسوت
 هعسوت فیرعت رد" .تسا خارف و نداد تعسو یانعم هب نیعم تغل گنهرف رد 7لداعم هعسوت .دشاب یم تفرشیپ
 ار نآ ًاایناث ،مینک یقلت یشزرا هلوقم ار هعسوت ًاالوا هکنیا زا دنا ترابع اه نآ نیرت مهم هک تشاد رظن دم دیاب ار یتاکن

 .(5897:8 ،ایکزا)میشاب هتشاد هجوت6 دوبهب موهفم اب نآ یکیدزن و طابترا هب ًااثلاث ،مینادب هدیچیپ و یدعبدنچ ینایرج
 صخاش اب ناوت یمن ار هعسوت حطس هک دراد دوجو یلک رظن قافتا هزورما و تسا یدعبدنچ و ایوپ یدنیارف هعسوت

 و اه هزوح رد تبثم یاهدمایپ و یعامتجا ی هیامرس نایم ی هطبار هب یدایز یاه شهوژپ .داد ناشن یدحاو و هداس
 هک دنا هداد ناشن تاقیقحت هنومن یارب .دنا هدرک هجوت یهافر و یعامتجا ،یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا نوگانوگ حوطس
 شهاک ،دارفا یداصتقا یرترب ،یریگرد و عازن شهاک ،ناکدوک هافر و شزومآ حطس شیازفا ،یداهن ییاراک اب
 .دراد میقتسم ی هطبار ...و تموکح هب دامتعا و یتخبشوخ ساسحا ،تمالس عضو دوبهب ،ریمو گرم
 رادیاپ هعسوت و یرادیاپ موهفم
 هتیمک شرازگ زا رتراذگریثأت یدادیور چیه ،یناهج تسایس یاه ثحب یلصا نایرج هب رادیاپ هعسوت دورو یارب
 رد هک شرازگ نیا .تسا هدوبن ،دوش یم هتخانش دنلتنارب هتیمک ناونع اب ًاالومعم هک (1837) هعسوت و تسیز طیحم
 هب هزورما هک تسا یعوضوم نآ هدننک نایب ،دش رشتنم ام کرتشم هدنیآ ناونع اب هچباتک کی تروص هب یعیسو حطس
 ییاناوت نتخادنا رطخ هب نودب ار ینونک یاهزاین هک یا هعسوت :تسا حرطم رادیاپ هعسوت لوادتم فیرعت ناونع
78 ،یلتنب و رلیو) دیامن فرطرب ناشیاهزاین نیمأت یارب هدنیآ یاه لسن :  لماش نآ هدرتسگ موهفم هب هژاو نیا .(5897
 هارمه بولطم فرصم یوگلا هب لین یارب یناسنا یورین و یلام عبانم ،هیاپ عبانم زا اراک و حیحص یرادرب هرهب و هرادا
 و رمتسم روط هب هدنیآ و زورما یاه لسن زاین عفر یارب بسانم تالیکشت و راتخاس و ینف تاناکما یریگراک هب اب

                                                           
1 . Development 
2 . Improvement 
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 نیمأت رد هدنیآ یاه لسن یاه تیلباق ندرب نیب زا نودب یلعف یاهزاین ندروآ رب موهفم هب یرادیاپ .تسا تیاضر لباق
 .(86: 2197 ،ینیرحب) تسا دوخ یاهزاین
 یارب یلوصا ات یکیژولوکا فده کی زا هک دشاب هتشادرب رد ار یرایسب یناعم دناوت یم یرادیاپ ،لوصالا یلع
 عبانم زا تظافح ،ریخا یاه ههد رد هعسوت دنیارف رد .دوش یم لماش ار یعامتجا و یداصتقا فلتخم یاه تیلاعف
 یاج 1337 و 1837 یاه ههد رد ،دوب هدرک فوطعم دوخ هب ار هجوت نیرتشیب 1837 و 1137 یاه ههد رد هک یعیبط
 ،نایم نیا رد .(62: 1397 ،هدنب یجاح و ینیرحب)تسا هداد ییاراک هیاپ رب ریذپ فاطعنا و یحالصا تاررقم هب ار دوخ
 زاب طوبرم تایبدا رد یعیسو یاج نآ فلتخم داعبا و هدیدرگ ثحب ههد هس زا شیب رادیاپ هعسوت موهفم اب هطبار رد
 .(19 :2897 ،یزیزع)تسا هتفرگن رارق یدج قفاوت دروم زونه رادیاپ هعسوت داعبا زا یرایسب لاح نیا اب .تسا هدرک
 هدیدرگ هئارا موهفم نیا اب طابترا رد یعونتم تاعوضوم حرط اب و رادیاپ هعسوت و یرادیاپ زا یفلتخم فیراعت نونکات
5897 ،یلتنبو رلیو)ددرگ یم هراشا اه نآ زا یخرب هب اجنیا رد هک تسا :5-985). 
 هعلاطم دروم هقطنم
 و نارهت یاه ناتسا راوج رد و هدوب نانمس ناتسا ناتسرهش نیرت یبرغ عبرمرتمولیک 6272 تحاسم اب راسمرگ ناتسرهش
 هب لامش زا نینچمه .دشاب یم هیاسمه نادازآ سیسأت هزات ناتسرهش اب قرش فرط زا ناتسرهش نیا .تسا هتفرگ رارق مق

 یقرش لوط لقادح .دوش یم دودحم ناهفصا ناتسا هب بونج رد و نارهت ناتسا زا دنوامد و هوکزوریف یاه ناتسرهش
 و تسا هتشاد رارق هجرد 87 و هجرد 59 یلامش ضرع لقادح و هقیقد 72 و هجرد 72 راسمرگ ناتسرهش ییایفارغج
 2 نارهت رهش اب ناتسرهش / زکرم تعاس فالتخا و رتم 338/3 ایرد حطس زا ناتسرهش زکرم یسانشاوه هاگتسیا عافترا
 و هتفرگ رارق دهشم هب نارهت ریسم رد ناتسرهش نیا .دشاب یم عبرمرتمولیک 6272 ناتسرهش نیا تحاسم .دشاب یم هقیقد
 اب یهاردازآ هکبش قیرط زا راسمرگ رهش نینچمه .دشاب یم طابترا رد اهرهش نیا اب نهآ هار و یهارگرزب هکبش قیرط زا
 راسمرگ رهش زا زین روشک لامش نهآ هار .دنک یم رارقرب طابترا روشک یبونج قطانم اب قیرط نیا زا و هدوب طابترا رد مق
 .تسا راسمرگ رهش ناتسرهش نیا زکرم .دزاس یم رارقرب روشک لامش اب ار ناتسرهش نیا طابترا و هدرک روبع
 ناتسهد 9 لماش هک تسا شخب 6 یاراد و هدوب نانمس ناتسا هناگ 8 یاه ناتسرهش زا یکی راسمرگ ناتسرهش

 .تسا هدش لیکشت نارجل و هموح ناتسهد 6 زا یزکرم شخب و هدوب یکناویا ناتسهد لماش یکناویا شخب .دنشاب یم
 ناتسرهش نیا .تسا ناتسرهش نیا زکرم راسمرگ رهش .دشاب یم یکناویا و راسمرگ یرهش هطقن 6 یاراد ناتسرهش نیا
 .تسا هدوب هنکس زا یلاخ یدابآ 696 و هنکس یاراد یدابآ 32 یاراد 2397 لاس یرامشرس ساسا رب

 راسمرگ ناتسرهش یسایس تامیسقت :1 لودج
 یرهش طاقن ناتسهد شخب ناتسرهش زکرم ناتسرهش
 یکناویا یکناویا یکناویا راسمرگ راسمرگ

  هموح یزکرم
 راسمرگ نارجل

 5397 لاس نانمس ناتسا همانرامآ :ذخأم
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 راسمرگ ناتسرهش یاهاتسور تیعضو :2 لودج
 شخب رد یدابآ شخب مان ناتسرهش رد یدابآ ناتسرهش
 
 راسمرگ

  هنکس زا یلاخ هنکس یاراد
 یگناویا

 هنکس زا یلاخ هنکس یاراد
69 21 

 227 12 یزکرم 696 38
 2397 لاس نانمس ناتسا همانرامآ :ذخأم

 
 راسمرگ ناتسرهش یسایس تامیسقت هشقن :1 هشقن

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یناسنا یورین و تیعمج
 لاس یرامشرس رد هک هدوب رفن 61792 ناتسرهش تیعمج 2897 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ساسا رب

 زا ناتسرهش تیعمج مهس ،تسا هتفای شیازفا رفن 76511 هب 2397 لاس یرامشرس رد و هدیسر رفن 35122 هب 1397
 هب 2397 لاس رد و دصرد 17 / 5 هب یدعب هرود رد هک هدوب دصرد 1/17 لداعم ،2897 لاس رد ناتسا تیعمج لک
 و نامز مه دشر و هدوب ور هبور یدصرد 79/1 شیازفا اب طسوتم روط هب تدم نیا یط رد و هدیسر دصرد 61/77
 هرود رد تیعمج یبسن مکارت .تسا هدش هدوزفا نآ مهس هب یکدنا لیلد نیمه هب و هتشادن ناتسا طسوتم اب هارمه
 نیا .تسا هدرک ادیپ شیازفا 2397 لاس رد رفن 61/77 هب عبرمرتمولیک ره رد 2897 لاس رد رفن 6/67 زا یسررب دروم
 .تسا هدمآ تسد هب عبرمرتمولیک ره رد رفن 19/1 اب ربارب ،2397 لاس رد ناتسا طسوتم یارب صخاش
 رفن 37957 دادعت رظن زا یسررب دروم هرود یط رد هک دهد یم ناشن هتشذگ لاس هد یط رد یتیعمج تاعالطا هسیاقم
 16/6 ناتسا دشر خرن طسوتم هک یلاحرد .تسا هتشاد دشر دصرد 87/6 لاسره رد طسوتم روط هب و هتشاد شیازفا
 زا رتمک یداع تلاح رد ناتسرهش تیعمج دشر هک دهد یم ناشن نیا و تسا هدمآ تسد هب هرود نیمه رد دصرد
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 اب دیلاوم توافت)تیعمج یعیبط دشر خرن زا یتح و ؛دراد ناتسرهش ندوب تسرف رجاهم زا ناشن و هدوب راظتنا دح
 رد هک دهد یم ناشن ناتسرهش ییاتسور و یرهش کیکفت هب تیعمج عیزوت یسررب .تسا هدوب رتمک زین (ریم و گرم
 نیا هک ؛دنا هدرک یم یگدنز اهاتسور رد دصرد 3/16 و یرهش طاقن رد تیعمج دصرد 7/31 رب غلاب 2897 لاس
 یرهش قطانم رد تیعمج دصرد 2/18 لداعم ،1397 لاس رد هک یتروص هب هتفای رییغت یکدنا نامز رورم هب اه تبسن

 قطانم رد تیعمج دصرد 99/18 لداعم 5397 لاس یرامشرس ساسا رب .دنا هدوب نکاس اهاتسور رد دصرد 5/37
 ییاجباج زا ناشن ،یرهش طاقن عفن هب تبسن نیا کدنا رییغت .دنا هتشاد تنوکس اهاتسور رد دصرد 12/37 یرهش
 هب قاحلا و ناتسرهش قرش یاهاتسور زا یهجوت لباق تمسق ندش ادج .دراد ییاتسور طاقن زا تیعمج جورخ
 .تسا هتشاد یدایز ریثأت راسمرگ ییاتسور تیعمج تبسن شهاک رد نادارآ سیسأت هزات ناتسرهش
 ربارب ناتسرهش نیا رتالاب و لاس 17 تیعمج هک تسا یکاح 2397 لاس رد ناتسرهش تیعمج تیلاعف هوحن یسررب
 18756 لاعف تیعمج لک زا .دنا هدوب لاعفریغ رفن 96639 و لاعف رفن 26126 دادعت نیا زا .تسا هدوب رفن 56222 اب
 راکیب دصرد 21/1 و لغاش دصرد 53/63 لاعف تیعمج لک زا ساسا نیا رب .دنا هدوب راکیب رفن 8987 و لغاش رفن
 .تسا رت نیئاپ 77/17 ناتسا طسوتم یراکیب نازیم زا دصرد 21/9 نازیم هب ناتسرهش یراکیب نازیم .دنا هدوب
 ییاتسور نارمع
 ار ییاتسور هعسوت .دنوش یم جتنم ییاتسور هعسوت هب هک تسا ییاه تیلاعف هعومجم لماش ییاتسور نارمع
 و یژولونکت یشزومآ ،یا هشیدنا ،یرکف هاگدید زا اتسور یزاسزاب نکیل .مینادب ییاتسور یزاسزاب نامه تسیاب یم
 .دیلوت
 یزکرم یاهاتسور
 زا یدروآدرگ ،دوجوم یاه هداد هب هجوت اب ،ناتسا رد ییاتسور رترب یاهزکرم ای و یزکرم یاه ناکم ییاسانش یارب

 دجاو ییاه لیلد ای ببس کی هب هک ییاه یدابآ و هدش یبایزرا ،یبیکرت و هتسباو ان هنوگ هب ،دمآراک یاه صخاش
 یاهدرکراک یخرب و اه یدابآ دنویپ ،یسرتسد ،تیعمج .دنا هدش یدنب هبتر و ییاسانش ،دنا هدوب تیزکرم یاه یگژیو
 یدنب هبتر یارب ،یگتسباو نودب هک ییاه صخاش .دنشاب یم اه یدابآ تیزکرم یارب ،دراوم نیا هلمج زا ،یتامدخ
 یرادا و یطابترا ،ییانبریز ،یتالیهست یاهدرکراک و تامدخ دوجو و یسرتسد ،تیعمج لماش ،هدش هدافتسا اه یدابآ
 یاهریغتم .دنا هدش یدنب هدر اه یدابآ ،دوجوم یاهریغتم و هتسجرب یاه صخاش زا کی ره یبایزرا اب هک هدوب یسایس
 یاهدرکراک هیاپ رب ،اه هاگتنوکس یدنب هیال شخب رد ،اه یدابآ تیزکرم شزرا و صخاش تخانش تهج ،دوجوم
 ،الاب یاهدرکراک زا یرادروخرب ساسا رب ،نیاربانب ؛تسا هدش هدافتسا لماک هنوگ هب یزکرم یاهاتسور نییبت و یداینب
 شزرا نیرتالاب یاراد هک ییاهاتسور و هدش لیلحت اه ناتسهد یاهاتسور رد یتامدخ درکراک ره تیزکرم شزرا
 باختنا یزکرم یاهاتسور هاگیاج رد ،دنا هدوب رترب و الاب تامدخ یاراد اه یدابآ ریاس هب تبسن و هدوب تیزکرم
  .دنا هدش
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 ،یزکرم شخب رد لوطاق ،دنف ،الاب ناجیلم ،نارجل ،هصلاخ هدون ،هاگشتآ دابآ یجاح یاهاتسور ،راسمرگ ناتسرهش رد
 دابآ یلع یتعنص کرهش ،بادنگ /بادنچ ،یدان همشچ ،یضاق روش ،کرک ،سورک دابآ نیسح ،دابآدمحا یاهاتسور
 .دنا هدش باختنا یزکرم یاهاتسور ناونع هب ،یکناویا شخب رد

 
 راسمرگ ناتسرهش یاه ناتسهد رد یزکرم یاهاتسور :2 هشقن

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نکسم
 نیا نینچمه .تسا هدوب یرهش راوناخ 78216 و یرهش تیعمج رفن 13762 یاراد 2397 لاس رد ناتسرهش نیا

 .تسا هدوب ییاتسور راوناخ 9885 و ییاتسور تیعمج رفن 79627 یاراد ناتسرهش
 دحاو 22616 هک تسا هدوب دحاو 38156 اب ربارب 2397 لاس رد ناتسرهش نیا رد ینوکسم یاهدحاو لک دادعت
 .دنا هدوب ییاتسور قطانم رد دحاو 9925 و یرهش قطانم رد
 ییاتسور قطانم رد و راوناخ 7 61/7 اب ربارب ناتسرهش نیا یرهش قطانم رد راوناخ مکارت طسوتم 2397 لاس رد
 هدوب ییاتسور قطانم رد تبسن نیا زا رتمک یرهش قطانم رد راوناخ مکارت نیاربانب ؛دشاب یم راوناخ 81/7 اب ربارب
 قطانم رد و رفن ،هدوب رفن 11/9 اب ربارب ناتسرهش نیا یرهش قطانم رد ینوکسم دحاو رد رفن مکارت نینچمه .تسا
 .دشاب یم یرهش قطانم رد الاب مکارت زا یکاح هک هدوب رفن 29/9 ییاتسور
 دحاو رد راوناخ 21/7 و 61/7 اب ربارب ناتسا حطس رد ییاتسور و یرهش قطانم رد راوناخ مکارت لاس نیمه رد
 هدوب رفن 26/9 و رفن 89/9 لداعم ناتسا ییاتسور و یرهش قطانم رد ینوکسم دحاو رد رفن مکارت و هدوب ینوکسم
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 ناتسرهش نیا ییاتسور قطانم رد راوناخ یالاب مکارت و یرهش قطانم رد ناسکی راوناخ مکارت زا یکاح هک ؛تسا
 .دشاب یم ناتسا حطس هب تبسن

 یدیلوت روما

 یرورپ ماد و یعیبط عبانم ،یزرواشک
 2397 لاس ات و هدوب راتکه 29919 ربارب 7397 لاس رد ،ناتسرهش نیا یبآ هنالاس تالوصحم تشک ریز یضارا حطس
 هب 2397 لاس ات 7397 لاس رد ناتسرهش نیا رد هدش یزاسون و زیهجت یزرواشک یضارا تحاسم .تسا هدرکن رییغت
 .دشاب یم راتکه 23 ،12 ،219 ،23 ،537 اب ربارب بیترت
 یضارا دانسا نآ یارب و هدش تیکلام یهدناماس راتکه 7/2226 لداعم 2397 لاس ات 7397 لاس زا عومجم رد
 هب تبسن هک تسا هدوب نت 317877 لداعم 2397 لاس رد یبآ یعارز تالوصحم لک .تسا هدش رداص یزرواشک
 .تسا هتشاد شهاک دصرد 77/ 69 نازیم هب ،7397 لاس
 دیلوت .تسا هدوب راتکه 22/87 یا هناخلگ تالوصحم ،راتکه 8712 ربارب 2397 لاس رد رمثم تاغاب تشکریز حطس
 77/8 یا هناخلگ تالوصحم و یدصرد 58/87 دشر یاراد ،7397 لاس هب تبسن 2397 لاس رد یغاب تالوصحم
 .دهد یم ناشن شهاک دصرد
 دشر هک تسا یماد دحاو 166116 ربارب 2397 لاس رد و یماد دحاو 122126 ربارب 7397 لاس رد یماد دحاو دادعت
 15/5 هب هرود نیمه یط یماد یاه هدروآرف نازیم ،یماد دحاو دادعت شیازفا مغریلع .تسا هتشاد یدصرد 52/17
 .تسا هتشاد شهاک دصرد
 تشوگ دیلوت .تسا هتشاد یدصرد 31/6 یفنم دشر 7397 لاس هب تبسن 2397 لاس رد زمرق تشوگ دیلوت نازیم
 یاراد لسع دیلوت و 86/96 شهاک غرم مخت دیلوت و یدصرد 7 / 92 شیازفا ریش دیلوت ،یدصرد 26/97 شهاک غرم
 .تسا هدوب یدصرد 32/17 یفنم دشر
 یرادغرم دادعت ،26 یراددفسوگ دادعت ،15 یریش یاه یرادواگ ،21 یراورپ یاه یرادواگ دادعت 2397 لاس رد
 .تسا هدوب دحاو 6 راذگ مخت یرادغرم و 76 یتشوگ
 یاه یرادغرم ،هدوب هعطق رازه 3177 8/3177 اب ربارب ،2397 لاس رد یتشوگ غرم شرورپ یاه یرادغرم تیفرظ
 .تسا هدوب هعطق رازه 917 راذگ مخت غرم شرورپ
 نت 16 دیلوت و راتکه 8/6 تحاسم اب ،رختسا 37 ،ناتسرهش نیا رد 2397 لاس رد یهام شرورپ یاهرختسا دادعت
 .تسا هدوب یهام تشوگ
 دشر هتسپ ،یدصرد 27/17 شهاک لبق لاس هب تبسن 5397 لاس رد مدنگ یعارز هدمع تالوصحم تشک ریز حطس
 ولآدرز یغاب هدمع لوصحم تشک ریز حطس ،بیترت نیمه هب و تسا یدصرد 25/1 شهاک وج ،یدصرد 82/16
 .تسا هدوب یدصرد 67/1 دشر رانا و یدصرد 71/97 شهاک هجنوی ،یدصرد 31/3 دشر
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 2397 ات 7397 یاه لاس یط نآ رتمولیک 3/17 هک هدوب رتمولیک 6777 ناتسرهش نیا رد یرایبآ یاه لاناک لوط
 یاه هاچ دادعت .تسا هدش زیهجت و ءایحا ناتسرهش تاونق زا رتمولیک 9 هرود نیمه یط رد .تسا هدش یزاسهب
 .تسا هدش رادقرب ،هاچ هقلح 276 هک هدوب هاچ هقلح 526 اب ربارب ناتسرهش رد زاجم یزرواشک

 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم راسمرگ ناتسرهش رد اه تشد هدودحم و یعارز یاه نیمز یگدنکارپ :3 هشقن

 هقطنم هیشاح رد و ناتسرهش نیا ینایم قرش تمسق رد راسمرگ ناتسرهش یزرواشک یضارا دصرد 11 زا شیب
 یکناویا رهش تسد نییاپ رد و ناتسرهش یقرش لامش تمسق رد یضارا نیا هیقب .تسا هدش عقاو راسمرگ یرهش
 دروم راسمرگ تشد .دریگ یم ماجنا اهرهش رارقتسا هدودحم رد یعارز یاه تیلاعف هدمع نیاربانب ؛تسا هتفرگ رارق
 .دشاب یم نردم یشکهز و یرایبآ یاه هکبش یاراد و هتفرگ رارق هعلاطم

 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم راسمرگ ناتسرهش رد ... و نایزبآ شرورپ ،یرادروبنز ،یتعنص رویط شرورپ و یرورپ ماد یاهدحاو عاونا عیزوت :4 هشقن
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 رد ًااتدمع مکارت مک عتارم و هدش عقاو یناتسهوک قطانم رد نآ یلامش تمسق رد ناتسرهش نیا مکارتم همین و مکارتم عتارم
 .دشاب یم یراد عترم و یرادماد یاه تیلاعف یارب بسانم و هدش عقاو ناتسرهش یبونج شخب
 فارطا رد ناتسرهش نیا یاه یرادماد .دنا هدش داجیا یکناویا و راسمرگ یاهرهش هیشاح رد ناتسرهش نیا یاه یرادغرم هیلک
 .دنا هدش رقتسم یکناویا رهش

 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم راسمرگ ناتسرهش رد یضارا یاهدحاو :0 هشقن

 و تشد ،یناتسهوک نایامن هرتسگ هس زا راسمرگ ناتسرهش و نانمس ناتسا ،(یژولوفروموئژ) یسانش نیمز تخیر هاگدید زا
 ،یاهنماد یاه تشد پیت دصرد 67/5 ،هپت پیت دصرد 89/17 ؛اه هوک پیت زا یضارا دصرد 91/37 .تسا هتفرگ لکش ریوک
 51/7 و راد هزیرگنس لکش ینزب داب یاه هزیاو پیت دصرد 95/96 ،یبالیس تشد دصرد 69/89 ،تسپ یضارا دصرد 16/6
 .دنشابیم راد هزیرگنس لکش ینزبداب یاه تفربآ پیت دصرد

 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم راسمرگ ناتسرهش رد كاخ یدنب هقبط :6 هشقن
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 II هجرد یضارا تعسو .تسا هتفرگ رارق یسانشکاخ هعلاطم دروم راتکه 23625 ناتسرهش نیا تحاسم لک زا
 IV هجرد یضارا (راتکه 1332 لداعم ،دصرد 95/37) III هجرد یضارا (راتکه 51727 لداعم) دصرد 81/69
 لداعم VI هجرد یضارا و (راتکه 1932 لداعم) دصرد V 83/57 هجرد یضارا (راتکه 219 لداعم) دصرد 78/1
 .دشابیم Iهجرد عون زا کاخ یاراد یضارا دقاف ناتسرهش نیا .دشاب یم راتکه 67857 (33/79)
 راسمرگ ناتسرهش رد اه تشد ورملق

 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم راسمرگ ناتسرهش رد اه تشد ورملق :7 هشقن

 یاه تشد تعسو .تسا هدش عقاو ناتسرهش نیا رد راسمرگ و نیمارو ،کمن هچایرد ،یکناویا یاه تشد زا یشخب
 زا راتکه 22177 نینچمه .دشاب یم راتکه 229237 یبالیس یاه تشد و راتکه 67976 ناتسرهش نیا رد یا هنماد
 .دهد یم لیکشت تسپ یضارا ار ناتسرهش نیا یضارا
 یعیبط عبانم
 لک زا ،دصرد 83/6 عتارم لک زا (ینابایب یاه لگنج و سرا یاه لگنج لماش) دصرد 16/2 ناتسا یاه لگنج لک زا
 .دشابیم راسمرگ ناتسرهش هب طوبرم دصرد 71/2 یرادزیخبآ حوطس لک زا و دصرد 15/2 نابایب

 .دوش یم لماش ار ناتسا یاه لگنج لک زا دصرد 16/2 هک هدوب راتکه 81396 راسمرگ ناتسرهش رد اه لگنج حطس
 دصرد 28/1 راسمرگ ناتسرهش یاه لگنج زا .تسا هتشادن یرییغت 7397 هب تبسن 2397 لاس رد اه لگنج نیا نازیم
 هوبنا یعیبط یاه لگنج ناتسرهش نیا رد .دنهد یم لیکشت ینابایب یاه لگنج ار دصرد 27/33 سرا یاه لگنج ار
 تشاک تسد یاه لگنج ار دصرد 72/22 و هدنکارپ و هوبنا همین یعیبط یاه لگنج ار دصرد 39/55 ،هتشادن دوجو
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 ناونع تحت هک هدوب کیژولویب ناوت و یهایگ ششوپ دقاف ناتسرهش یاه هصرع زا یدایز شخب .دهد یم لیکشت ...و
 لک زا دصرد 15/2 هک دشاب یم راتکه 918586 راسمرگ ناتسرهش رد نابایب حطس و دوش یم بوسحم ینابایب یضارا
 .دوش یم لماش ار ناتسا یاه نابایب

 .دشیم لماش ار ناتسا یاه لگنج لک زا دصرد 16/2 هک هدوب راتکه 81396 راسمرگ ناتسرهش رد اه لگنج حطس
 دصرد 28/1 راسمرگ ناتسرهش یاه لگنج زا .تسا هتشادن یرییغت 7397 هب تبسن 2397 لاس رد اه لگنج نیا نازیم
 هوبنا همین یعیبط یاه لگنج ناتسرهش نیا رد .دنهد یم لیکشت ینابایب یاه لگنج ار دصرد 27/33 سرا یاه لگنج ار
 ناوت و یهایگ ششوپ دقاف ناتسرهش یاه هصرع زا یدایز شخب .دهد یم لیکشت و تشاک تسد 22/72 و هدنکارپ و
 راتکه 918586 راسمرگ ناتسرهش رد نابایب حطس و دوش یم بوسحم ینابایب یضارا ناونع تحت هک هدوب کیژولویب
 لداعم 2397ات 7397 یاه لاس رد ناتسرهش عتارم لک .دوش یم لماش ار ناتسا یاه نابایب لک زا دصرد 15/2 هک دشاب یم
 66/7 و طسوتم عتارم ار دصرد 22/86 ،مک مکارت یاراد ریقف و فیعض عتارم ار نآ دصرد 97/11 .دشاب یم راتکه 182777
 81/9 هک هدوب نت 9162 نازیم هب راسمرگ ناتسرهش رد عتارم )کشخ)هفولع دیلوت نازیم .دهد یم لیکشت مکارتم عتارم ار دصرد
 هدوب راتکه 192279 (ینابایب و یریوک قطانم زج هب) زیخبآ هزوح حطس .دوش یم لماش ار ناتسا هدش دیلوت هفولع لک زا دصرد
 دصرد 89/9 .دشاب یم دس دقاف ریخبآ هزوح هب طوبرم نآ لک و دشاب یم اراد ار ناتسا زیخبآ هزوح حطس لک زا دصرد 71/2 هک
 .دراد رارق راسمرگ ناتسرهش رد ناتسا لک یقالیی عتارم زا دصرد 35/6 و یقالشق عتارم زا

 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم راسمرگ ناتسرهش یهایگ ششوپ :3 هشقن

 تسیز طیحم
 تحت قطانم نیرت تیمهارپ زا یکی .تسا هدش عقاو ناتسا برغ رد عبرمرتمولیک 6872 لداعم یتعسو اب ناتسرهش نیا

 هاگ هریخذ ناونع هب هک تسا دح نآ هب نآ تیمها و دراد رارق ناتسرهش نیا هزوح رد تسیز طیحم نامزاس تظافح



 721 ...هعسوت رد رثؤم یاه هفلؤم یسررب

 یلم کراپ هب راتکه 676655 تحاسم هب 2297 لاس رد ریوک هدش تظافح هقطنم .تسا هدش تبث یناهج هرک تسیز
 کراپ نیرت گرزب و ه دوب نانمس ناتسا تسیز طیحم تظافح لک هرادا رایتخا رد نآ تیریدم نونکا مه هک تفای ءاقترا
 .دشاب یم یهاگتنوکس و یناسنا یاه تیلاعف و ضراعم هنوگره نودب ،روشک یلم

 هلصافالب هک کمن هچایرد و ه دش ه دیشوپ کمن زا ًااتدمع هک ریوک تشد میلقا ود ریثأت تحت تدش هب هقطنم نیا میلقا
 زا تسا هدش هدیشوپ هچرگا ریوک یلم کراپ .تسا هتفرگ رارق ،دشاب یم عقاو کراپ یبرغ تمس رد زرم جراخ رد
 طسوتم روط هب کراپ نیا هنایلاس یگدنراب نازیم .تسا راومه یاه تشد اب عرزی مل ینیمزرس اما ،ینابایب و یپتسا ناهایگ

 ) نمهب و ید ًاالومعم)اه هام زا یضعب رد .دشاب یم هام تشهبیدرا ات رذآ نیب یاه هام هب طوبرم رتشیب هک ه دوب رتمیلیم 150
 .دشاب یم فرب زا هدیشوپ ریوک یلم کراپ
 و زراب هنومن ناونع هب هوک هایس زا ،ددرگ یم ناونع یلم کراپ ییاسانش صخاش نیرت مهم هب عجار هک یعبانم مامت رد
 د زا هک یئاهنزوس تروص هب رود زا هک گرزب یا هریاد مین یاه هرخص نتشاد اب هوک نیا .دوش یم دای هقطنم صخاش
 میرک همشچ هوک و دابآ کلم هوک ،هقطنم نیا رگید مهم یاه هوک زا .دوش یم هتخانش ،دنوش یم هدید ،هدز نوریب هوک ل
 هراشا یگیر هنیس تشد ،هیقامخچ تشد ،بآ رکش تشد هب ناوت یم مه هقطنم نیا یا هتش د زا .درب مان ناوت یم ار
 شیم همشچ ،هحلط همشچ ،باکل همشچ ،ربمغیپ همشچ ،ریجخن همشچ هب ناوت یم کراپ نیا یاه همشچ زا .تشاد
 .درک هراشا بادنگ هشمچ و تسم
 یتیعضو نینچ .دوش یم هتفگ مه کچوک یاقیرفآ نآ هب ور نیا زا ،تسا هتفرگ رارق پتسا و نابایب نیب ریوک یلم کراپ
 ،روش ،زگ ،غات ،هنب هب ناوت یم هقطنم نیا ناهایگ زا .تسا ه دش هقطنم نیا رد ناهایگ عاونا شیور رد عونت داجیا ثعاب
 ناتسرهش رد .درک هراشا ... و نگج ،وزاس ،ین ،رتشراخ ،اردفا ،کجنخ ،غیت گرگ ،هنمرد و نوگ عاونا ،چیق ،ناینشا
 ششوپ تحت قطانم زا دصرد 3 .دراد دوجو اوه یگدولآ شیاپ و شجنس یاه هاگتسیا 7 و یناب طیحم هاگساپ 9 راسمرگ
 .تسا هتفرگ رارق ناتسرهش نیا رد ناتسا تعسو لک هب تسیز طیحم قطانم تیریدم و

 
 راسمرگ ناتسرهش یطیحم تسیز تیریدم تحت یاه هقطنم :2 هشقن

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 بآ عبانم
 نیرتالاب ناتسرهش نیا .تسا هدوب بعکمرتم نویلیم 127 دودح 5397 لاس رد راسمرگ ناتسرهش یحطس بآ لیسناتپ
 و قرعت و ریخبت تروص هب یشخب روکذم مقر زا .دشاب یم اراد ار نانمس ناتسا یاه هضوح یحطس یاه بآ لیسناتپ
 هدش یرادرب هرهب بآ مجح لاس نیا رد .ددرگ یم جراخ سرتسد زا ناتسا ینیمزریز بآ نزاخم رد ذوفن اب هب زین یشخب
 .تسا هدش فرصم ،یزرواشک شخب رد یگمه هک ؛تسا هدوب بعکمرتم نویلیم 6/ 92 یحطس بآ عبانم زا

 تسا هدوب بعکمرتم نویلیم 126 لداعم ،5397ذلاس رد ناتسرهش دوجوم بآ تاسیسأت قیرط زا هدش میظنت بآ مجح
 ،دصرد 23 نامدنار اب یرایبآ هکبش هلیسو هب بعکمرتم نویلیم 567 و یفارحنا دنب طسوت بعکمرتم نویلیم 267 هک
 ریوک تشد هب بلغا و هتفرگ همشچرس زربلا هوک هتشر یبونج یاه هنماد زا نانمس ناتسا یاهدور .تسا هدش راهم
 اراوگ و نیریش بآ ًاالومعم همشچرس رد اهدور نیا .دشاب یم بونج هب لامش زا اهدور نیا نایرج تهج .دنزیر یم
 ًاالومعم اهدور نیا لوط .دنوش یم یدایز حالما یاراد و هدش روش ،یچگ یاه نیمز و اهراز کمن زا روبع اب یلو .دنراد
7 ،ناراکمه و یودهم)تسا مک تشد ات ناتسهوک نایم هلصاف هک اریز ؛تسا هاتوک 989). 
 و رفح و تانق شور هب ینیمزریز بآ عبانم ،همشچ زا میقتسم یرادرب هرهب ،شور هس هب ناتسرهش ینیمزریز بآ عبانم
 همین هاچ هقلح 117 ،قیمع هاچ هقلح 639 عومجم زا 2397 لاس رد .دنتسه هدافتسا لاح رد هاچ زا بآ لاصحتسا
 ،رادقم نیا زا .تسا هدش لاصحتسا بآ بعکمرتم نویلیم 9/517 ًااعمج همشچ هنهد 76 و تانق هتشر 86 ،قیمع
 2/7 اب اه همشچ و تاونق ار مهس نیرتمک و دصرد (23) بعکمرتم نویلیم 7/33 ای قیمع یاه هاچ ار مهس نیرتشیب
 عبانم دصرد 15/9 لداعم بعکمرتم نویلیم 22/9 قیمع همین یاه هاچ زا .دنا هدوب اراد (دصرد 8/7) بعکمرتم نویلیم
 .تسا هدوب ینیمزریز بآ
 راهم نئمطم تاسیسأت دوبمک رد هشیر ًااتدمع هک ناتسا یاه تشد رد ینیمزریز یاه بآ عبانم زا هیور یب یرادرب هرهب
 تفا دنور هک هدیدرگ بجوم ریخا یاه لاس رد یلاس کشخ تیعضو هارمه هب ،دراد یحطس یاه بآ اور لرتنک و بآ
 بآ هب دروخرب قمع طسوتم .ددرگ دیدشت هتسویپ ناتسرهش رد نآ عبت هب و ناتسا یاه تشد رد ینیمزریز یاه بآ حطس
 رتم 99/7 و 53/1 ینیمزریز یاه بآ حطس تفا نازیم و رتم 5/617 و 79/12 ،بیترت هب یکناویا و راسمرگ تشد رد
 5397 لاس رد بعکمرتم نویلیم 97/8 یکناویا تشد و 33/56 راسمرگ تشد نزخم یرسک نازیم نینچ مه .تسا
 یرادرب هرهب هناورپ یاراد یزرواشک یاه هاچ زا زاجم دحزا شیب یرادرب هرهب لیلد هب نآ زا یشخب هک تسا هدش شرازگ
 عبت هب و ناتسا زا یعیسو شخب رد ینیمزریز بآ لیسناتپ دوجو مدع و اه هرفس یروش رطخ لیلد هب یفرط زا .دشاب یم
 دوجو ینیمزریز بآ عبانم هعسوت ناکما ،تارابتعا دوبمک و فازگ یاه هنیزه زین و راسمرگ ناتسرهش رد نآ

 .(1897 ،هدازییاسهل)درادن

 دصرد 22/13 اب یزرواشک شخب ،2397 لاس رد راسمرگ ناتسرهش یفرصم بآ بعکمرتم نویلیم 73/227 عومجم زا
 برش شخب نآ زا سپ .تسا هدوب ناتسرهش حطس رد هدننک فرصم نیرت گرزب عومجم زا (بعکم رتم نویلیم 26/657)
 زا (بعکم رتم نویلیم 83/9 ) دصرد 54 / 2 اب تعنص شخب و (بعکم رتم نویلیم 12/17) دصرد 8/2 اب یتشادهب / و
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 رییغت مدع هدنهد ناشن ،لبق لاس رد بآ فرصم اب رامآ نیا هسیاقم .دنراد رارق یدعب یاه هدر رد هدر رد ،فرصم لک
 .(8297 ،هدازیئاسهل)دشاب یم بآ فرصم رد
 هدوب کرتشم 22116 لداعم 2397 لاس یط رد بآ نیکرتشم لک دادعت ،ناتسا بالضاف و بآ تکرش رامآ ساسا رب
 1117 یگناخ نیکرتشم هب طوبرم کرتشم 15956 دادعت ،2397 لاس رد ناتسرهش نیا بآ کرتشم 22116 زا .تسا
 ... و دازآ ،یمومع فراصم ،زبس یاضف نیکرتشم هب طوبرم یقبام و یراجت کرتشم 1176 ،یتعنص شخب رد کرتشم

 نیا زا هک هدوب بعکمرتم نویلیم 12/17 لداعم 2397 لاس رد ناتسرهش نیا یرهش بآ هنایلاس دیلوت نازیم .دشاب یم
 .(1897 ،نئوک)تسا هدش فرصم بعکم رتم نویلیم 17/2 رادقم

 زا ییاتسور برش بآ عبانم فرصم نازیم و شهاک بعکمرتم نویلیم 59/6 هب 52/6 زا ییاتسور برش بآ نیمأت نازیم
 رد هک ددرگ یم نیمأت اه هاچ ای و تانق ،همشچ بآ عبانم زا اهاتسور بلغا برش بآ .تسا هتفای شیازفا 21/7 هب 1
 عبانم نیا ،نآ یگدنوش دیدجت نازیم زا شیب ینیمزریز بآ عبانم زا تشادرب شیازفا ،شراب شهاک لیلد هب رضاح لاح
 عبانم رکف هب دیاب ریزگان ،قطانم نیا برش بآ رادیاپ نیمأت یارب اذل .تسا هتفای لوزن اه نآ تیفیک ای و هدش کشخ
 ،ییاهدرا یمساق)تسین ریذپ ناکما تیروف هب ،ینامز ظاحل هب مه و هدوب رایسب تارابتعا دنمزاین مه نآ هک دوب دیدج
2897). 

 ثادحا دننام یددعتم تامادقا ،عیانص و اهرهش هب یناس ربا و بآ نیمأت یاه همانرب یاتسار رد ریخا یاه لاس یط رد
 تخاس ،یدنب هنهپ هشقن هیهت و یتاعلاطم یاه حرط ماجنا ،ینیمزریز بآ یاه هرفس یعونصم تیوقت ،یفارحنا دنب
 رد ارجا تسد رد ای و هدش ماجنا یاه حرط نیرت مهم زا .تسا هدش ماجنا رگید حرط نیدنچ و هاچ زیهجت و نزخم
 :درک هراشا ریز دراوم هب دناوت یم ،دنراد همادا نانچمه و هدش عورش لبق یاه لاس زا هک ناتسرهش حطس
 راسمرگ تشد یرایبآ هکبش و یفارحنا دس •
 تشد نیمیس بآ لاقتنا لاناک و یفارحنا دس •
 .(2897 ،اینزوریف)تعنص و یزرواشک ،برش زایندروم بآ یفیک و یمک دوبهب تهج دورمن ینزخم دس •
 ناتسرهش حطس رد یعونصم هیذغت هژورپ هس یارجا •
 :تسا لیذ حرش هب راسمرگ یرایبآ هکبش تاصخشم
 ینتب هکبش :لاناک عون

 رتمولیک 129 :هکبش لاناک لوط
 راتکه 11169 :هکبش ششوپ تحت یضارا
 یکناویا هب یناسربآ

 قفا یارب نئمطم بآ ،حرط نیا یارجا اب .دشاب یم لاس رد بعکمرتم نویلیم 9 نازیم هب یکناویا رهش برش بآ نیمأت
 .(9897 ،یرشاع)ددرگیم نیمأت حرط هدودحم یارب 2157 لاس
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 راسمرگ ناتسرهش بآ عبانم عیزوت یاه صخاش :3 لودج
 2397 5397 9397 6397 7397 دحاو تاسیسأت
 22116 61616 22926 68126 12896 کرتشم یرهش بآ نیکرتشم دادعت
866 17676 کرتشم یگناخ بآ نیکرتشم دادعت 21 37196 61596 15956 
 117 117 18 85 29 کرتشم یتعنص بآ نیکرتشم دادعت
 1176 1116 1116 9287 1127 کرتشم یراجت بآ نیکرتشم دادعت
 23116 89237 93117 15517 81717 راوناخ ملاس یندیماشآ بآ زا رادروخرب راوناخ دادعت

9822 25152 رفن ملاس ینیماشا بآ هکبش یاراد یرهش تیعمج 1 89322 16262 95222 
 7723311 1922211 1367932 5222982 8258852 بعکمرتم لاس رد یرهش یدیلوت بآ مجح
 1236172 5117222 7127722 2282652 3119172 بعکم رتم نیکرتشم طسوت یرهش بآ هنالاس فرصم

2 5117222 7127722 2282652 3119172 بعکمرتم لاسرد هدش هنخورف یرهش یدیلوت بآ مجح 123617 
 11287 11287 11287 11287 11287 بعکم رتم (بعکم رتم) یرهش بآ نزخم مجح
 686 816 216 516 616 رتمولیک یرهش بآ عیزوت هکبش لوط

 
 نانمس ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس :عبنم

 
 راسمرگ ناتسرهش رد اه تانق و زیربآ یاه هضوح :21 هشقن

 3397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ییاتسور یاه هاگتنوکس ییاضف راتخاس
 رد .دراد ییاتسور یاه هرتسگ تفرشیپ رد یمهم هاگیاج ،نیمزرس ره یموب تسیز یاه یگژیو و ییایفارغج هاگیاپ

 یم ماجنا رت دنت ،ینادابآ و تفرشیپ رد ،ینوگرگد و یروآون ،روراب و راومه یاه تشد و یا هگلج یاه نیمزرس
 و یموب تسیز یاهانگنت اب اهاتسور ینادابآ و تفرشیپ ،یریوک و یناتسهوک بسانمان یاه هرتسگ رد اما ؛دریگ
 لماوع ینوگ هنوگ لیلد هب ،ییایفارغج هنهپ ،راسمرگ ناتسرهش رد .دوش یم دنک نآ رییغت گنهآ و هجاوم یعامتجا

 تبسن هب یا هرتسگ لامش رد عفترم آتبسن یاهاج دوجو .تسا یتوافتم یموب تسیز راتخاس یاراد ،ییایفارغج
 هگلج یاراد هک ناتسرهش یبونج و ینایم یاه شخب ،ربارب رد .تسا هدروآ دوجو هب نآ رد ینوگمهان و سناجتمان
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 یارب ار یبسانم یاه هنهپ ،دشاب یم یا هیاپهوک و یناتسهوک یاه هرتسگ نیب دنلب تبسن هب یاه هرد و تسپ یاه
 اه هرد ،اه هیاپهوک رد ،رتشیب اه یدابآ ،ناتسا یناتسهوک راومهان یاه هرتسگ رد .تسا هتخاس مهارف راک و تنوکس
 زا یدایز شخب عمجت هب اه هرتسگ نیا یاه یدابآ یاه یگژیو نیرتزراب زا .دنا هتفای یاج اه هناخدور یاه هنارک و
 هدودحم رد زین ییاتسور یاه هاگتنوکس زا یمک دادعت .دشاب یم راسمرگ رهش فارطا رد ییاتسور یاه هاگتنوکس
 .(1897 ،یناخرهاط)دنوش یم هدید هدنکارپ تروص هب یکناویا رهش
 اه یدابآ ییامناج یارب بسانم یموب تسیز یاه یگژیو زا ،یناتسهوک یاههرتسگ ،راسمرگ ناتسرهش رد ،لک رد
 رد هک ناتسا یاه تشد ،ربارب رد .دنا هتفرگ یاج قطانم نیا رد هدنکارپ تروص هب یکدنا دادعت و هدوبن رادروخرب
 بسانم یرتسب هک دنتسه یراومه یاه هرتسگ ،دنا هتفای شرتسگ ،یزکرم یاه هرتسگ و ناتسهوک نیب یاه هنهپ

 هب اه هنهپ نیا رد اه یدابآ ییامناج .دنشابیم راک و یتیعمج مکارتم یاهزکرم یریگ لکش و اه یدابآ ییامناج تهج
 نیا ییاتسور تیعمج مهس .تسا هتفرگ لکش گرزب ییاتسور ای یرهش یاه نوناک نوماریپ رد ،مکارتم هنوگ

 هک یروط هب .تسا هتشاد یشهاک دنور 2297 ات 2297 یاه لاس یط رد ،ناتسرهش تیعمج لک هب تبسن ناتسرهش
 لاس هلصاف رد .تسا هدومن لزنت دصرد 12/95 هب 2297 لاس رد هک هدوب دصرد 27/92 ربارب 2297 لاس رد نآ مهس
 ،ییاتسور تیعمج مهس دعب هب لاس زا .(9897 ،یئوکش)تسا هتفای شیازفا دصرد 62 هب مهس نیا 6197 ات 2297 یاه
 2897 لاس رد ،دصرد 65/26 لداعم ،2197 لاس رد تبسن نیا .تسا هتشاد یشهاک دنور ناتسرهش تیعمج لک هب
 لداعم هک راسمرگ ناتسرهش تحاسم هکنیا هب هجوت اب .تسا هدوب دصرد 65/37 لداعم 1397 لاس رد و 38/16 لداعم
 راسمرگ ناتسرهش .دشاب یم رفن 53/9 لداعم عبرمرتمولیک ره رد ییاتسور تیعمج مکارت ،دشاب یم عبرمرتمولیک 6872
 یاراد (یدابآ 15) یدابآ نیا دصرد 3/55 دودح .تسا هدوب هنکس 38 یاراد 1397 لاس یرامشرس ساسا رب

 ،(یدابآ 8) دصرد 3 ،رفن 35 ات 26 نیب یتیعمج یاراد (یدابآ 8)یدابآ دصرد 3 .دنا هتشاد رفن 26 زا رتمک یتیعمج
 67) دصرد 2/97 ،رفن 356 ات 117 نیب یتیعمج یاراد (یدابآ 77) دصرد 5/67 ،رفن 33 ات 12 نیب یتیعمج یاراد
 7/7 و رفن 333 ات 112 نیب یتیعمج یاراد (یدابآ 3) دصرد 7/17 ،رفن 335 ات 126 نیب یتیعمج یاراد ،(یدابآ
 .(1897 ،یناجنز)تسا هدوب رفن 3356 ات 1117 نیب یتیعمج یاراد (یدابآ 7) دصرد
 اههتفای
 ثعاب ،اهاتسور زا یخرب رد یعیبط عبانم تیدودحم اما ،هدش فیرعت یزرواشک یتنس روطب اهاتسور هعسوت روحم
 طیحم اهاتسور هزورما .تسا هدشن جتنم یاهاتسور همه یداصتقا هعسوت هب یزرواشک هعسوت و هدش یداصتقا دوکر
 عوضوم نیا تسا هدش هتخانش یتامدخ و یدیلوت یاه تکرش تیلاعف و یزرواشکریغ یاه شخب دشر یارب یبسانم
 .تسا شناد رب ینتبم یاهراکو  بسک تمس هب یعیبط عبانم رب ینتبم یاهراکو  بسک زا تکرح یعون عقاو رد
 هب شیارگ ،یلمع و یملع یاه تراهم و شناد ،داوس حطس شیازفا اب هک دهد یم ناشن ناریا ییاتسور هعماج تیعضو
 یایازم .تسا رتشیب یتامدخ و نردم یاه شخب رد لاغتشا یارب لیم و هدش رتمک داصتقا یتنس یاه شخب رد لاغتشا
 بلج دوخ هب ار یرتشیب هجوت یلم هعسوت یراذگ تسایس رد ریخا یاه لاس رد ات تسا هدش ثعاب روشک رد اتسور
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 یتخاسریز تالکشم اب هژیو هب یتیریدم ظاحل هب ،ور شیپ عونتم یاه تصرف و توق طاقن اب اهاتسور نیا هدرک
 ،دنتسه هژیو تیریدم دنمزاین ور نیا زا .دنرادروخرب یعامتجا و یداصتقا تابسانم زا ابلاغ و ؛دنتسه وربور یدایز
 هنیمز رد بسانم یاهی ژتارتسا و اه همانرب رگا ،ور نیا زا ؛دنراد ار دوخ صاخ تالکشم ،هنیمز نیا رد زین اهاتسور

 نانچمه روشک رد تالکشم نیا ،ددرگن ذاختا یلحم و یاه قطنم ،یلم حوطس یمامت رد اتسور تالکشم لح ی
 .(9897 ،دنوراهب یهللاناما)تشاد دنهاوخ دوجو

 و دزاس نک هشیر ار رقف و هدرک نیمضت روشک یاهاتسور رد ار یداصتقا دشر دناوت یمن ییاهنت هب یزرواشک هعسوت
 یاه همانرب نونکات ،هتکن نیا هب هجوت اب .دسر یم رظن هب یرورض یزرواشک شخب رانک رد زین اه شخب ریاس هب هجوت
 و رهش هب اتسور زا ترجاهم هدیدپ نانچمه یلو تسا هدمآ رد ارجا هب روشک رد ییاتسور هعسوت فده اب یددعتم
 و هدرک دشر زین ،دنراد رارق گرزب یاهرهش کیدزن هک ییاهاتسور زا یدادعت و دراد همادا نایئاتسور تالکشم و رقف
 نازیم زا ،تیعمج شهاک اب و دبای یم شهاک زور هب زور نانیشناتسور تیعمج بیترت نیدب .دنا هدش رهش هب لیدبت
 هدس دنچ زا .دراد لابند هب اهاتسور رد ار یداصتقا دوکر رما نیا .دوش یم هتساک زین تامدخ و اهالاک یارب اضاقت
 زا .تسا هدیدرگ نایع رتشیب ییاتسور قطانم یگدنام بقع ،ناهج رد یروانف و تعنص باتشرپ دشر اب و ریخا
 یزیچان یعامتجا تامدخ زا و دنتسه یرتمک دمآرد یاراد نانیشنرهش هب تبسن ناییاتسور ًاامومع هکییاج نآ
 تمس هب نانآ ترجاهم هب رجنم ًااضعب هک دنوش یم بوسحم رتریذپ بیسآ و رتریقف ییاتسور راشقا ،دنتسه رادروخرب

 ،یعامتجا تامدخ هیارا یارب یداصتقا هفرص دوبن ،اهاتسور ییایفارغج یگدنکارپ زین رما نیا تلع .دوش یم زین اهرهش
 و (تیعمج دشر لباقم رد)یضرا عبانم تیدودحم ،(یرو هرهب ندوب  مک)یزرواشک راک ندوبن  یصصخت و یا هفرح
 و حطس یاقترا ،ییاتسور قطانم دیدش رقف عفر یارب ،تهج نیمه هب .تسا هدوب نالوؤسم حیحص تیریدم  مدع
 و یدمحم کیب)دیدرگ دلوتم ییاتسور هعسوت دیهمت ،نانآ یرو هرهب شیازفا و لاغتشا داجیا ،ناییاتسور یگدنز تیفیک
 .(6897 ،یدابآ کلم یراتخم
 و لئاسم روهظ نآ لابند هب و هعسوت لاح رد یاهروشک رد اهاتسور نالک هقباس یب دشر هب هجوت اب هزورما 
 رد اهاتسور تیوقت رب دیکأت ساسا رب هعسوت یاه یزیر همانرب هک دندرک داهنشیپ ناققحم زا یا هدع ناوارف تالکشم
 یعون هب و هدومن قیرزت هقطنم یاه تمسق ریاس هب ار هعسوت ناوت یم اتسور تیوقت اب هک دنتسه دقتعم هعسوت رما
 یا هقطنم هعسوت رد اهاتسور شقن یسررب همان نایاپ نیا رد یلصا فدهدومن داجیا هقطنم حطس رد ار نزاوت و لداعت
 ییادز زکرمت شهاک نآ لابند هب و اه رهش تمس هب اه ترجاهم زا یریگولج اب ناوت یم هنوگچ هکنیا و ؛دشاب یم
 لاحرد یاهروشک رد صوصخ هب ناهج یاهروشک رد تیعمج ییاضف عیزوت .دومن داجیا هقطنم رسارس رد ار هعسوت
 ریخا یاه ههدرد .دهد یم ناشن ار نیمزرس عبانم زا یرادرب هرهب و تیعمج رارقتسا ی هکبش رد لداعت مدع ،هعسوت
 تهج رد ییاه لح هار دوخ لاح روخارف هب کی ره فلتخم یاهروشکو تسا هتفای یرتشیب تدش لداعت مدع نیا
 همانرب هک نیا دیامن یم تیمها رپ هچنآ اما ؛دنتسه دوخ یتآ ی هعسوت یارب یطوطخ لابند هب و دنا هدیزگرب نآ عفر
 .(1297 ،لکیام)ددرگ یمن هجاوم یبایماک اب بلغا ،دوش یم نیودت یمک و یفیک طیارشءاقترا فده اب ییاه
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 تایرورض زا ،صخا روط-هب ییاتسور هعسوت یزیر همانرب و یلک روط هب یلم هعسوت یزیر همانرب ،زورما یایند رد
 ییاضف و یناکم یاه هصرع هب یشخب مظن و یهد لکش ،بوچراچ نیا رد .دور-یم رامش هب فلتخم یاه-نیمزرس
 هدوب حرطم توافتم یموهفم و سایقم رد هتسویپ یعیبط عبانم زا یریگ هرهب نامز زا و رشب یگدنز زاغآ زا عقاو رد
 شناد و رازبا و طیحم ماظتنا و یهدنامزاس یمومع لکش ،هتفر رتالاب گنهرف حطس هچ ره طابترا نیا رد .تسا
 مهم یاه هدیدپ هلمج زا یزورما لوادتم هویش هب یرگشدرگ شرتسگ و دشر .تسا هدش رت هتفرشیپ یناسنا یاه هورگ
 و یرگشدرگ هنیمز رد هک دنتسه ییاههصرع نیرت مهم زا یناتسهوک و ییاتسور یحاون و تسا متسیب نرق رخاوا
 تیلاعف زا هعسوت ناراذگتسایس و نازیر-همانرب زا یرایسب .دناهتفرگ رارق هجوت دروم نآ هب هتسباو یاهتیلاعف
 و اهتیزم ییاسانش اب ،دنشوک یم اتسار نیا رد و دننک یم دای رادیاپ هعسوت یلصا ناکرا زا یکی ناونع هب یرگشدرگ
 و یلوصا یزیر همانرب زین و اه طیحم هنوگ نیا رد یرگشدرگ تیلاعف یجنس ناکما و یئاتسور یاهتیدودحم
 هک نیا ،تسا ملسم هچنآ .دنریگ هدهعرب یلم هعسوت و ییاتسور داصتقا هب یشخب عونت رد یرثوم شقن ،بسانم
 تسیز تیلباق هدنربالاب ،یداصتقا ناوت هدنهد شیازفا ورادشون کی تروص هب یا هدنیازف روط هب یرگشدرگ هعسوت
 رگا ،دوجو نیا اب .(2897 ،ناراکمه و روشناد)دیآیم باسح هب ،تایح دیدجت کرحم و هداتفا رود یحاون رد
 یگتفای هعسوت دنیارف کرحم ای قلاخ دناوت یم ،دوش تیریدم و یزیر همانرب بسانم یوحن هب ییاتسور یرگشدرگ
 ،یداصتقا یاه هخاش ریز هیلک رد یلحم عماوج یرادیاپ زین و ییاتسور یحاون رد هعسوت یرادیاپ هب لوصح یارب
 یرگشدرگ ،عوضوم نیا مغر یلع .دیآ باسح هب یلک روط هب یرگشدرگ تیلاعف نینچمه و یگنهرف ،یعامتجا
 فلتخم یاه-دمایپو راثآ ،ناسنیدب ؛دراد طابترا داصتقا و هعماج یاه-شخب رگید اب هک تسا هدیچیپ یتیلاعف ییاتسور
 تاریثات و دوش یریگولج یفنم لماوع زا ات دریگ رارق هعلاطم دروم تقد هب یزیر همانرب دنیارف رد دیاب یم یرگشدرگ
 یرادرب هرهب ،بیترت نیدب .(87 ؛6897 ،یرداق)دبای شیازفا نآ اب طبترم یطیحم و یعامتجا و یداصتقا لماوع تبثم
 و یقرت یارب نئمطم یماگ دناوت یم ییاتسور هعسوت لمکم یدربهار ناونع هب ییاتسور یرگشدرگ یاه ناوت زا هنیهب
 .دوش دادملق یطیحم تسیز ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا همه رد ییاتسور یاهاضف هعسوت
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ناریا دنشاب هتشاد رظندم ییاتسور نازیر همانرب ات تسا مزال و هدوب رظن دروم رتشیب ییاتسور قطانم رد هک یهعسوت
 ییاتسور ترجاهم هک یوحنب ،رهش هب ناییاتسور ترجاهم نایرج تدش شهاک -7 :تسا ریز یاه لصا رب یکتم
 رد تیعمج ندرک هدرشفای زکرمت -6 .دروآ دیدپ یزرواشک و تعنص ،تامدخ هعسوت اب یلداعتم و لوقعم هطبار
 رارق تامدخ هکبش ششوپ تحت دنناوتب ناییاتسور ات رتگرزب ییاتسور زکارم ندروآ دیدپ تهج ،ییاتسور طیحم
 هب ندیشخب ماظتنا -9 .دیآ مهارف ییاتسور طیحم رد عیانص رارقتسا یارب یتیعمج یفاک ششوپ لاح نیع رد و هتفرگ
 -2.اتسور طیحم رد یزرواشک ریغ لاغتشا هب ندیشخب عونت و ندرک تیوقت-5 .اتسور طیحم رد یرادماد و تعارز
 تهج ینواعت ماظن بوچراچ رد عابشا یضارا هعسوت -2 ناییاتسور نایم رد یرادماد و یعارز یاه ینواعت هعسوت
 .دیلوت نازیم ندرب الاب
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 و هعسوت فادها و فیرعت هب هجوت ییاتسور رادیاپ هعسوت اصوصخ ،ییاتسور هعسوت هب ندیسر یارب دیاب نیاربانب
 یژتارتسا رد ًاانمض .تسا مزال هدش هتفرگرظنرد ناریا رد ییاتسور هعسوت یارب هک ییاه یژتارتسا یریگراکب نینچمه
 قطانم رد هعسوت دروم رد هزورما هچنآ .دریگ تروص مزال تقد زین ییاتسور هعسوت یرادیاپ هلئسم هب دیاب قوف یاه
 ار رشب ینونک یاهزاین دناوتب هک تسا یا هعسوت رادیاپ هعسوت .تسا ییاتسور رادیاپ هعسوت ،تسا حرطم ییاتسور
 فده .دزادنا هرطاخم هب ناشیاهزاین نیمات رد ار هدنیآ یاه لسن یتسیز و یطیحم یاهناوت هک نآ نودب دنک نیمات
 و اه متسیسوکا رتهب هرادا و ظفح ،همه یارب یگدنز حطس اقترا و دوبهب ،یساسا یاهزاین نیمات ،رادیاپ هعسوت یلصا
  .تسا رت هنادنمتداعس و رت نما یا هدنیآ
 هب دنشاب هتشاد رظن دم ییاتسور نازیر همانرب ات تسا مزال و هدوب رظن دروم رتشیب ییاتسور قطانم رد هک یا هعسوت

 .تسا ریز حرش
 .دشاب مدرم تیرثکا یارب یگدنز طیارش دوبهب تهج رد یرییغت دیاب هعسوت -7
 .دنوش یم ررضتم نآ زا هک دنشاب یمدرم زا رتشیب دیاب دنرب یم دوس هعسوت زا هک یمدرم -6
 نئمطم ناشیگدنز یرورض یاهزاین ای ناشیگدنز یاهزاین لقادح نیمات هب تبسن ار مدرم مک تسد دیاب هعسوت -9
 .دزاس
 .دشاب هتشاد تقباطم و یگنهامه مدرم یاهزاین اب دیاب هعسوت -5
 .دوش ییاکتا دوخ قیوشت ثعاب دیاب هعسوت -2
 .دروآ ناغمرا هب ار رمتسم و ینالوط دوبهب دیاب هعسوت -2
 دشاب یعیبط تسیز طیحم بیرخت ثعاب دیابن هعسوت -1
 :تسا ریز یاهلصا رب یکتم ناریا ،ییاتسور هعسوت یژتارتسا یاه فده
 هعسوت اب یلداعتم و لوقعم هطبار ییاتسور ترجاهم هک یوحنب ،رهش هب ناییاتسور ترجاهم نایرج تدش شهاک -7
 .دروآ دیدپ یزرواشک و تعنص ،تامدخ
 دنناوتب ناییاتسور ات رتگرزب ییاتسور زکارم ندروآ دیدپ تهج ،ییاتسور طیحم رد تیعمج ندرک هدرشفای زکرمت -6
 ییاتسور طیحم رد عیانص رارقتسا یارب یتیعمج یفاک ششوپ لاح نیع رد و هتفرگ رارق تامدخ هکبش ششوپ تحت
 .دیآ مهارف
 اتسور طیحم رد یرادماد و تعارز هب ندیشخب ماظتنا -9
 اتسور طیحم رد یزرواشک ریغ لاغتشا هب ندیشخب عونت و ندرک تیوقت -5
 ناییاتسور نایم رد یرادماد و یعارز یاه ینواعت هعسوت -2
 .دیلوت نازیم ندرب الاب تهج ینواعت ماظن بوچراچ رد عابشا یضارا هعسوت -2
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 و هعسوت فادها و فیرعت هب هجوت ییاتسور رادیاپ هعسوت اصوصخ ،ییاتسور هعسوت هب ندیسر یارب دیاب نیاربانب
 رد انمض .تسا مزال هدش هتفرگرظنرد ناریا رد ییاتسور هعسوت یارب هک ییاهیژتارتسا یریگ راکب نینچمه
  .دریگ تروص مزال تقد زین ییاتسور هعسوت یرادیاپ هلئسم هب دیاب قوف یاهیژتارتسا
 تدش ای عویش زا هک تسین ینعم نادب نیا دوش یم یقلت هدش خوسنم یعوضوم ییاتسور هعسوت ،لفاحم یخرب رد
 نیا ناهج زا یگرزب یاه شخب رد هکلب .تسا هدش هتساک ریخا یاه لاس رد موس ناهج یاه روشک رد ییاتسور رقف
 وگلا و اه تلود یاه تیولوا هتشذگ لاس هدزناپ ات هد یط رد هک تسا نیا نآ لیلد و ؛تسا سکع رب الماک عوضوم
 هناراک هظفاحم فیرعت ساسا رب ،یناهج کناب .تسا هدوب رییغت لاح رد هدننک کمک یاه یرازگراک زا یرایسب یاه
 رقف زا یشان ینماان و تکالف اب و دنرب یم رسب رقف رد نانچمه موس ناهج یاهروشک رد هک ار یدارفا دادعت ،شا
 یارحص بونج رد صوصخب اهروشک زا یرایسب رد ،دنک یم دروآرب رفن درایلیم کی زا شیب ار دنا نابیرگ هب تسد
 .دنهد یم لیکشت ار تیعمج لک زا یمین ریقف نابیاتسور ،ایسآ بونج و اقیرفآ
 هب ناعذا اب ،دوب زکرمتم رقف شهاک رب هعسوت ،هدنهد یرای یاه یرازگراک نایم رد بلاغ یاهوگلا ،1137 ههد یط رد
 الاب .دندوب بیصن یب نالک یداصتقا دشر عفانم زا اتدمع ،ییاتسور یحاون رد صوصخ هب ،اه هداوناخ تیرثکا هکنیا
 رب .دنک میهس ناش هعماج و داصتقا یهد لکش رد رتشیب ار اه نآ تسناوت یم ارقف شیاسآ و اه تیلباق حطس ندرب
 نیا یرو هرهب نازیم و هدش هجوت ،هیلوا یاهزاین نایماح رظندروم و یتلود یاه حرط هب هک تفر یم راظتنا ساسا نیا
 رارق یکیسالکوئن لومرف عاعشلا تحت 1837 ههد رد ییادزرقف هب صاخ هجوت .دبای شیازفا هدش شومارف تیرثکا
 .تفرگ
 و ؛تسا یکتم یزرواشک تادیلوت رب بلغا ام روشک هلمج زا موس ناهج یاه روشک داصتقا میناد یم هکنانچ
 یتنس یاه شور هب ندیشخب دوبهب رطاخ هب فرط کی زا اذل .دوش یم ماجنا اهاتسور رد ابلاغ مه یزرواشک یاهتیلاعف
 رگید یوس زا و یزرواشک تالوصحم عیزوت و دیلوت عبانم و نیمز زا هنیهب یرادرب هرهب و یزرواشک تادیلوت
 زا ثعبنم دوخ هک اهاتسور یگنهرف و یعامتجا یزاس ون روظنم هب رگید فرط زا و رقف وحم و یگنسرگ فیفخت
 یارب .ددرگ یم راکشآ نآ تیمها و ییاتسور هعسوت عوضوم ،تسا یسایس یاه ترورض و یناسنا لئاسم هب هجوت
 و دیلوت دوبمک ،یگنسرگ ،دمآرد دوبمک ،رقف ،یراکیب زا معا موس ناهج هدنیآ تالکشم دنا هتفگ هک تسه مه نیمه
 ندروآرب اصوصخم و روبزم تالکشم لح رطاخ هب ییاتسور هعسوت نیاربانب ؛ددرگ لصف و لح اهاتسور رد دیاب هریغ
 ییاتسور هعسوت یاه ترورض یسررب .تسا رادروخرب یصاخ تیولوا و تیمها زا ییاتسور مدرم یساسا یاهزاین
 هب ناکما دح ات اجنیا رد ام اذل .درک هصالخ هحفص دنچ رد ار نآ ناوت یمن هک تسا یراد هنماد و یلک ثحب کی
 .میزادرپ یم نآ یسررب
 :تسا ریز لماوع زا یشان ییاتسور هعسوت هب هجوت ترورض یلک روط هب

  یزرواشک هعسوت -7
 تیعمج هنیهب عیزوت -6
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 یدیلوت یاه تیفرظ زا هدافتسا -9
 یدیلوت یاه تیفرظ یزاس زاب -5
 روشک داصتقا یزاس زاب -2
 .یعامتجا یاهتیدودحم و رقف عفر ،یعامتجا تلادع -2
 :زا دنا ترابع هک تسا هارمه یطیارش اب هعسوت
 یلخاد یاهزادنا سپ رادیاپ و دایز نازیم -7
 یاه یروانف زا زودنا راک یاه یروانف یاج هب هک یعیانص رد اهزادنا سپ نآ زا یا هدمع شخب یراذگ هیامرس -6
  دنریگ یم هرهب ربراک
 تیعمج دشر مک ًااتبسن نازیم -9
 نییاپ الومعم اهزادنا سپ نازیم .دراد دوجو طیارش نیا زا یدودعم ،ینونک هتفای هعسوت رتمک یاهروشک رتشیب رد
 یراذگ هیامرس تراجت ای یرهش لوقنم ریغ لاوما ،نیمز یارب هکلب یتعنص دیلوت یارب هن اه زادنا سپ و تسا
 اهزرم یوس نآ رد یتعنص یاه روشک رد نما یاه ناکم هب یا هظحالم لباق نازیم هب یلخاد یاه هیامرس و ؛دنوش یم
 .دوش یم ریزارس
 و لئاسم و ییاتسور هعماج شقن و تیمها ،هاگیاج هب هجوت اب ناریا رد ییاتسور هعسوت تیمها و ترورض 
 قبط .تسا راکشآ و نشور الماک روشک طیارش هب هجوت اب نینچمه و تسا ههجاوم نآ اب هعماج نیا هک یتالکشم
 رفن 71116666 لداعم هک روشک تیعمج زا دصرد 79/ 2 دودح ،2897 لاس رد ناریا تیعمج یرامشرس نیرخآ
 یادتبا زا هک دنچ ره .(نکسم و سوفن یرامشرس ،2897 ناریا رامآ زکرم) دننک یم یگدنز ییاتسور طیحم رد ،تسا
 اب اما هتفای شرتسگ ینیشنرهش و هدش هتساک ییاتسور تیعمج مهس زا جیردت هب نرق نیا هنایم زا هژیوب ریخا نرق
  .دننکیم یگدنز اهاتسور رد ناریا تیعمج موس کی زونه هدش هئارا رامآ هب هجوت
 :زا دناترابع هک تسا هارمه یطیارش اب هعسوت
 یلخاد یاهزادنا سپ رادیاپ و دایز نازیم-7
 یاه یروانف زا زودنا راک یاه یروانف یاج هب هک یعیانص رد اهزادنا سپ نآ زا یا هدمع شخب یراذگ هیامرس-6
 دنریگ یم هرهب ربراک
 تیعمج دشر مک ًااتبسن نازیم -9
 نییاپ الومعم اهزادنا سپ نازیم .دراد دوجو طیارش نیا زا یدودعم ،ینونک هتفای هعسوت رتمک یاهروشک رتشیب رد
 یم یراذگ هیامرس تراجت ای یرهش لوقنم ریغ لاوما ،نیمز یارب هکلب یتعنص دیلوت یارب هن اه زادنا سپ و تسا

 اهزرم یوس نآ رد یتعنص یاهروشک رد نما یاه ناکم هب یا هظحالم لباق نازیم هب یلخاد یاه هیامرس و ؛دنوش
 .دوش یم ریزارس
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 یتالکشم و لئاسم و ییاتسور هعماج شقن و تیمها ،هاگیاج هب هجوت اب ناریا رد ییاتسور هعسوت تیمها و ترورض
 .تسا راکشآ و نشور الماک روشک طیارش هب هجوت اب نینچمه و تسا ههجاوم نآ اب هعماج نیا هک
 یاه- یروانف هب هجوت اب هک تسا هدروآ دوجوب ار یناوج راک یورین ییاتسور یحاون رد تیعمج هقفو یب دشر
 روط هب ناوتب هک تسا یدادعت زا رتشیب رایسب ،دیلوت یهد نامزاس و نیمز یراد هراجا جیار یاه ماظن و هدافتسا دروم
 و اهدابآ یبلح ،نیشنریقف یاه هلحم رد ناوت یم ار اهدنور نیا یاهدمایپ .درامگراک هب ییاتسور داصتقا رد دلوم
 هدهاشم موس ناهج یاج یاج رد دنتسه شرتسگ لاح رد زور هب زور هک یرهش یحاون رد یبصغ یاه هاگتنوکس
 شخب رد رتشیب) یراک عون ره یوجتسج رد هنادیما ان دنا هدمآ ییاتسور یحاون زا هک یراکیب نارگراک اجنآ رد .درک
 و دنا نابیرگ هب تسد یتشادهب داح تالکشم و هیذغت ءوس اب دراوم یرایسب رد ریقف نایئاتسور .دنتسه (یمسر ریغ
 عبانم هب یدودحم یسرتسد و دننک یگدنز ازجم و هداتفا رود قطانم رد بلغا هک دوش یم ثعاب یداژن تابصعت هاگ
 .دنشاب هتشاد دیلوت

 رقف اب رفن درایلیم 7 /6 زا شیب ندوب هجاوم و ییاتسور یحاون رد ناهج تیعمج زا رفن درایلیم هس زا شیب تنوکس
 اهاتسور رد ار ییازلاغتشا و ییاتسور یحاون زا ییادزرقف هب هژیو هجوت دنک یم دیدهت ار اهنآ تایح همادا هک قلطم

 هک اهروشک دمآرد رباربان عیزوت هلمج زا ندش یناهج یبناج تارثا و یناهج رقف .دیامن یم ریذپان بانتجا یترورض
 تامدص و اه بیسآ اب ار اهاتسور مدرم ،دوش یم بوسحم هعسوت لاحرد یاهروشک یاه- شلاچ نیرت یلصا ءزج
 رد ناکدوک راک زا ییالاب نازیم دوجو ،رهش هب اتسور زا ترجاهم هزورما هک هتخاس هجاوم یدایز یعامتجا و یداصتقا
 دروم یعامتجا نیمات مدع ،یزرواشک شخب و اهاتسور رد رایس و دزمزور نارگراک و نانز راک هیلع ضیعبت ،اهاتسور
-یم اهاتسور رد یربربان و رقف دیدشت بجوم و هدمآ رامش هب روکذم یاه بیسآ هنومن زا یلغش نییاپ تینما و زاین

 .دنوش
 عبانم
 شخب-لبج ناتسهد یاهاتسور زا یدادعت) هعلاطم دروم اتسور رادیاپ هعسوت رد نآ شقن و ییاتسور یرگشدرگ (3897)رفعج ،یمیرک

 رهش ینیمخ دازا هاگشناد مسیروت تعنص یا هقطنم سنارفنک رد هدش هتفریذپ ،(هیاپهوک
 (راجیبکشخ ناتسرهش) :یدروم ی هعلاطم ییاتسور رادیاپ ی هعسوت رد یرگشدرگ شقن ،(1397)هدیپس ،یبجر

 نارهت یشنم رشن ،یریصن و هداز یشنم ی همجرت ،ییاتسور یرگشدرگ ،(1897) ،ایلوج ،یلپراش

 62 ص (3897) ،ییاتسور ی هعسوت رد نآ شقن و ییاتسور یرگشدرگ تیریدم ی هلاقم ،رصان ،یلابقا

 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،رادیاپ یرگشدرگ درکیور اب ییاتسور یرگشدرگ ی هعسوت (1897) ،اضردمحم ،یناوضر

 .ین رشن ،نارهت ،«ییاتسور هعسوت رد یفیک قیقحت یاه شور و اه تفایهر» ،(1897) یلع ،ینامیا و لداع ،عراز و یفطصم ،ایکزا

 ترجاهم عوضوم و 2197-2297 ههد رد ناتسزوخ ناتسا رد ترجاهم زا یریوصت» ،(7897) دوواد ،یئاقآ و گنهرف ،داشرا
 .38-31 :(7)5 .7897 راهب ،ناریا یسانش هعماج هلجم .«یتشگزاب

97) ردنکس ،دنوراهب یهللاناما  داهج ترازو ،یلم تاعلاطم همانلصف ،«ریاشع و تالیا ینیشناجکی ،ناریا رد ینیشنچوک لاوز» ،(98
 .7 هرامش ،مجنپ لاس ،یزرواشک
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 و ایفارغج هلجم ،«ناتسزوخ ناتسا رد ترجاهم دنور رب ییایفارغج یلیلحت» ،(6897) اضر ،یدابآ کلم یراتخم و نسح ،یدمحمکیب
 .76-29 ،نادهاز ،هعسوت

 یللملا نیب رتفد ،یسیئر نیورپ و یدمرس یفطصم همجرت ،«هعسوت لاح رد یاهروشک رد یلخاد یاه ترجاهم» ،(1297) لکیام و رادوت
 .نارهت ،راک

 و یزرواشک مولع هلجم ،«ناریا رد ییاتسور ترجاهم رب یزرواشک یروهرهب شیازفا ریثأت یسررب» ،(2897) ناراکمه و دومحم ،روشناد
 .76-6 .5 هرامش ،یعیبط عبانم

 .تمس تاراشتنا :نارهت ،«ترجاهم» ،(1897) هللا بیبح ،یناجنز
 .دورتشه ناتسرهش ،ناریا رامآ زکرم ،(2897) نکسم و سوفن یرامآ یرامشرس
 .تمس تاراشتنا ،«یرهش یایفارغج رد ون یاه هاگدید» .(9897) نیسح ،یئوکش
 هرامش ،مهدزناش لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،«یرهش -اتسور یاه ترجاهم رب رثؤم لماوع رب یلیلحت» ،(1897) یدهم ،یناخرهاط

9. 82- 38. 
 ،«2297 ات 21 ینامز عطقم رد ییاتسور تیعمج تیبثت رب یگدنزاس داهج ینارمع یاه تیلاعف ریثأت یسررب» ،(9897) یلعماما ،یرشاع

 .61 یپایپ هرامش ،مهدزون لاس ،7 هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف
 هاگشناد ،یرتکد هلاسر ،نیوزق ناتسرهش یتیعمج هیلخت ضرعم رد یاهاتسور یداصتقا درکراک رارمتسا نییبت ،(2897) ریدق ،اینزوریف

 .نارهت ،یتشهب دیهش
 ینامز عطقم) یلیصحت یاه همان نایاپ لیلحت ارف اب ناریا رد اهرهش هب ناییاتسور ترجاهم للع یسررب» ،(2897) یلع ،ییاهدرا یمساق

 .18-72 :(7)3 .2897 راهب .هعسوت و اتسور همانلصف .«(3297-98
 .تمس تاراشتنا ،لضاف اضر و یلسوت یلعمالغ همجرت ،«یسانش تیعمج ینابم» ،(1897) سورب ،نئوک
 .زاریش دیون تاراشتنا .زاریش .«ترجاهم تایرظن» ،(8297) یلعلادبع ،هدازیئاسهل
 و اه یرادرهش نامزاس :نارهت ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،«یرهش ییاتسور یاه ترجاهم» ،(1897) یلعلادبع ،هدازییاسهل

 .331-181 .روشک یاه یرایهد
 یاه شهوژپ ،«ناجنز ناتسا ییاتسور یاه ترجاهم و یرادیاپان رد یعیبط یایفارغج لماوع شقن» ،(9897) ناراکمه و دوعسم ،یودهم

 .166-716 .85 هرامش ،ییایفارغج
 یگنهرف یاه شهوژپ رتفد ،یبارعا ی همجرت ،یدرگناهج تیریدم (2897) ،رجار ،لیو ساد

 یرتکد همان نایاپ ،رادیاپ ی هعسوت رد ییاتسور یرگشدرگ شقن (6897) ،لیعامسا ،یرداق
 726-126 ی هرامش ،هام ریت و دادرخ ،داهج یداصتقا -یعامتجا ی همانهام (7897) ،نویامه ،داژندارم

 ههد یط ناوارس ناتسهد یداصتقا شخب رد یاتسور یرگشدرگ ریثأت یسررب (7397) ،هثدحم هدیس ،لاخ هاش یمتاح و دیمح ،یرفعج
 ییاتسور هعسوت یلم شیامه ،ریخا یاه

 یلم شیامه ،ییاتسور رادیاپ هعسوت تهج رد نیون یدرکیور ییاتسور مسیروت هعسوت (7397) ،شویراد ،یتایح و میرم ،یدمحم نیسح
 ییاتسور هعسوت

 زاوها یمالسا دازآ هاگشناد تاقیقحت و مولع زکرم ،ناشیرپ زیخبآ هزوح رد مسیروتوکا تیریدم یوگلا نیودت (2897) ،دیمح ،یبارهظ
 .«زاریش ناتسرهش یروشک تامیسقت تیعضو نیرخآ» ؛(1397) ،سراف یرادناتسا
 همان نایاپ ،«غالبجواس ناتسرهش زا ناقلاط شخب رد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یاهراکهار و اه هنیمز یسررب» ؛(2897) ،ه .ریصب اسراپ

 .نارهت هاگشناد ،یزرواشک هعسوت و داصتقا هدکشناد ،دشرا یسانشراک
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 تاناساول ناتسهد رد SWOT لدم زا هدافتسا اب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یاهراکهار» ؛(2897) ،د .یودهم و ر.ع .یراختفا نیدلا نکر
 .7-19 صص ،6 هرامش 17 هرود ،یناسنا مولع سردم همان لصف ،«کچوک

 ناجیرال مرگبآ یاتسور :یدروم هنومن -یا هقطنم هعسوت رب نآ یعامتجا و یداصتقا راثآ و یرگشدرگ» ؛(2897) ،ق .یراودنا هداز هللا حور
 .نارهت هاگشناد ،یعامتجا مولع هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،«لمآ

 ،«نابزیم هعماج رب دیکأت اب یرگشدرگ دصقم هزوح لمحت تیفرظ یسررب» ؛(1897) ،م .یمدق و آ .نامتید ،ا  .ر .یدوهرف ،ت .م .ییامنهر
 .17-99 صص ،22 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ هلجم

 .تمس تاراشتنا ،«ییاتسور یایفارغج ینابم» ،(1197) ،ع .یدیعس
 هلجم ،«ییاتسور یحاون یزیر همانرب رد مسیروت تاریثأت یسررب» ؛(8897) ،م .م .شورس یزردوگ و ا .ز .یناتسدرا ،ش .م .یدیهش

 .33-977 صص ،12 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ
 .سردم تیبرت ،یرتکد همان نایاپ ،«رادیاپ ییاتسور هعسوت رد ییاتسور یرگشدرگ شقن» ،(6897) ،ا ،یرداق
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