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 هدیکچ
       ییاتهسور داهصتتا یزاهس  وهنتم رد یهمرم شهقن نآ هعسوت هک دشاب یم ییاتسور یاه هاحتنوکسرد رثؤم لماوع زا یکی یرحشدرگ
          رد یرحهشدرگ شهقن یهسررب شهوژهپ نهیا تدهه .دهشاب هتهشاد هارهمه هب ار یفلتخم یداصتتا یاهدمایپ و تارثا دناوت یم و هتشاد
 یلیلحت -یفیروت هعلا م نیا رد قیقحت شور .تسا ریخا ههد رد نالیگ ناتسا قرش یرحشدرگ تده یاهاتسور یداصتتا تالوحت
-5392)  رهیخا    هههد ههک دههد  یهم ناشن  یاتن .تسا هتفرگ ترور ینادیم تاعلا م ساسا رب نآ یاه هداد زا یا هدمع شخب هک تسا
   ح هس شیازهفا ،یلغ هش ی اهه  تهررف    شیازهفا نوهیمه تهبثم یاهدمایپ و تارثا ابس هارگا یداصتتا هنیمز رد یرحشدرگ (5392
      و اههالاک تهمیت شیازهفا لهیبت زا یداهصتتا یفنم یاهدمایپ و تارثا اما هدش اهاتسور نیا رد یراذگ هیامرس و اتسور نانکاس دمآرد
   یزرواهشک ههب طوبرم یاه تیلاعف دوکر و نیلغاش شهاک ،نیمز تمیت نتفرالاب ،یرحشدرگ هب طوبرم لغاشم ندوب یلصف ،تامدخ
 نتشاد اب ارس نسح یاتسور یهافر و یتامدخ یاه شخب رد دنداد ناشن نینیمه  یاتن .تسا هتشاد هارمه هب ار یرحشدرگ لوصف رد
      هههد رد نیهمز تهمیت دهشر نیرتهشیب نینیمه و هتشاد اهاتسور ریاس نیب رد ار درکلمع نیرترب تکرامرپوس 52 و ناروتسر 3 ،لته 5
 نیا کیژتارتسا تیعتوم زا یشان ،یلحاس هق نم رد اتسور نیا ندش عتاو رب هوالع رما نیا هک هدوب روکذم یاتسور هب طوبرم زین ریخا
 نی هنیمه . دهشاب ی هم  تاروکهشا یرحشدرگ هق نم هب یا هحلج یحاون لاصتا ه قن نینیمه و ناردنزام هب نالیگ یلرا ریسم رد اتسور
 .تسا هتشاد هعلا م دروم یاهاتسور یمامت نیب رد ار درکلمع نیرت ویعت یتارا تیدودحم لیلد هب زین بآدیفس یاتسور
 نالیگ قرش ،یرگشدرگ فده یاهاتسور ،یداصتقا تالوحت ،ییاتسور یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو

 

 

 
                                                                                                                                                                

 ههد رد نالیگ ناتسا ییاتسور یاه هاگتنوکس یالوحترد یرگشدرگ شقن لیلحت ناونع تحت ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج یارتکد همان نایاپ زا جرختسم هلاقم نیا -0
 .دشاب یم تشر دحاو یمالسا دازآ هاگشناد (نالیگ قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور :یدروم هعلالم) ریخا
 Amar@Iaurasht.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -5
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 همدقم
    ،ناوهج یتامدوخ تعنوص نی روت هدرتسگ ناونع هب و تسا دمآرد مهم عبانم زا یکی ،ایند رد یرگشدرگ تعنص هزورما

 ،هدرشف و کیدزن یتباقر رد اهروشک زا یرایسب ،ور نیا زا .(0390:190،یمرک و نیب کین) تسا یا ه یو هاگیاج زئاح
 رد ی رگوشدرگ .((Doh,2006:29  دنتوسه  یوللملا نیب تیلاعف نیا زا دوخ دیاوع و عفانم شیپ زا شیب شیازفا یپ رد
  روگید  اتوسور   .توسا ییاتوسور ی رگوشدرگ ،اهوگلا نیا زا یکی هک دنک یم لمع یصاخ ییاضف یاهوگلا  و راه 
 تیعمج و زادنا مش  رد هک تسا رییغت لاح رد تعرس هب هک تسا یموهفم هکلب ،تسین یزرواشک اب فدارتم ًاافرص
   یرگوشدرگ هوب  ًاافروص ییاتسور یرگشدرگ یروص نیمه هب .دوش یم سکعنم فرصم و ییاجباج ،لاغتشا ،ییاتسور
    یاهزادونا موش  زا هدافتوسا و یرگ   وشدرگ لاکوشا هومه دناوت یم و تسا هدشن دودحم یعارز یرگشدرگ ای هعرزم
  حولوس  ،روقف عیسو حولس زا ًاامومع ییاتسور یحاون هکنیا هب هجوت اب (Saarinen,2007:33) .دریگرب رد ار ییاتسور
      دووجو  دوع و رهاوم راوک یوروین  شهاوک ،تیعمج شهاک ،اهتخاس ریز مک هعسوت ،یعارز یداصتقا یاه تیلاعف مک
  نتوفر نیب زا ای شهاک هب دناوت یم ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ هعسوت اذل دنرب یم جنر صخشم یا هعسوت تسایس
  شهاوک  ،دومآرد و لاغتشا داجیا ،ییاتسور داصتقا یزاس عونتم ،یداصتقا دشر زاس هنیمز و دیامن کمک یالکشم نیا
  .دووش       ب ییاتوسور قطاونم رد روگید دراووم و اهراتخاوس رویز دووبهب و یریذپ تیعمج ناکما ،یجراخ یاه یرجاهم
     و ییاتوسور یرگوشدرگ هزوروما هوک دنرواب نیا رب نارظن بحاص و ناققحم زا یرایسب .(2390:91،دنوهپس ،دنوهپس)
    رد نآ هوب یوشخب عوونت یارب هوقلاب یعبنم و ییاتسور داصتقا یلصا ناکرا زا یکی ناونع هب ،نآ اب طبترم یاه تیلاعف
    توببم یاروثا یولک روط هب ه رگا .(92:5390،ناراکمه و یلانیع) .تسا حرلم ییاتسور رادیاپ هعسوت هب لین یاتسار
   یداوصتقا یوفنم یارثا ًاالومعم یرگشدرگ هک دندقتعم نیققحم زا یرایسب یلو ،تسا دییأت دروم یرگشدرگ یداصتقا

  توشگرب  ،یگدونز ی هنیزه شیازفا ،نیمز تمیق  ذاک شیازفا ،یامدخ و الاک تمیق شیازفا :دننام ،نابزیم ی هعماج
  وسرم یاه تیلاعف یخرب ندش  وسنم و یموب دارفا لاغتشا رد ییاجباج ،یلغش یاه تصرف ندوب یلصف ،هیامرس مک
  نویا رد .((Mathieson & Wall,1982:92  دووش یم بجوم زین ار ییاتسور یحاون رد یریگ یهام و یزرواشک دننام
   ادآ عوونت نینچمه و یمیلقا ،یعیبط ،یگنهرف یاه هبذاج و ییاوه و  آ عونتم طیارش ندوب اراد اب ناریا روشک نایم
 ی  هعوسوت   فعوض و یووق  طاوقن   ،یرگوشدرگ هاوگیاج یبایزرا و ییاسانش اب ات دراد ار یدنمناوت نیا یلحم  وسر و
    دونم هروهب و ییاتوسور ی  هعوسوت یابجوم ات دروآ مهارف دوجوم یاهدیدهت عفر اب ار ییاه تصرف ،ییاتسور مسیروت
  اتوسور یعامتجا و یمیلقا ،یداصتقا راتخاس رد دوجوم یاه لیسناتپ و رادیاپ تشیعم زا هدنیآ و زورما یاه لسن ندش
 زا  اوما  دونا  هتوشاد  یزرواوشک شقن ًاافرص لبق ی ههد دن  ات نالیگ ناتسا یاهاتسور .(0390:11،یلادیص) .ددرگ مهارف
  جراوخ  دویلوت هخر  زا قطانم نیا یزرواشک یضارا زا یرایسب و هدروآ یور یتامدخ شقن هب شییپ ی ههد ود دودح
 و  شوقن  رتوشیب  اهاتوسور ،هدش فیعضت یرادماد و یزرواشک هنیمز رد هیحان یتنس یاهدرکراک بیترت نیا هب ،دنا هدش
   نویا هوجیتن . دونا  هوتفریذپ ار  زوکرمتم  رویغ و  زوکرمتم ی اوه  هاوگ جرفت و اهرالات ،ییاریذپ زکارم ،یهاگتحارتسا درکراک
  اوب   نالیوگ قروش هقلنم .تسا اهاتسور نیا رد یداصتقا یالوحت هلمج زا فلتخم یالوحت داجیا ندوب ریذپرگشدرگ
    دویدزابرپ قطاونم زا یوکی رود ی اوه  هتوشذگ   زا ییاتوسور قطاونم رد ه یوب ناوارف یناسنا و یعیبط یاه هبذاج نتشاد
  روب هوالع ،رسیم ندش رتهاتوک و ریخا ههد رد لامش – نارهت نابوتا ثادحا اب .تسا هدوب روشک لامش رد یرگشدرگ
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  تخاوس و کلم دیرخ هب  ادقا ،اضف نیا ناگدننک دیدزاب ات دیدرگ ثعاب هقلنم نیا رد یرگشدرگ رتشیب ه  ره قنور
  دووخ یصخش کلم رد یناسنا و یعیبط بهاوم زا یدنم هرهب اب ار لاس لیلعت  ایا ات دنیامن ییاتسور قطانم رد الیو
 رسرابنا لماش نالیگ ناتسا قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور ،رضاح هلاسر رد هعلالم دروم یاهاتسور .دنیامن یرپس
    نویا زا  ادوک روه . دنوشاب ی وم (رسدور)  آ دیفس و ارس نسح ،(ناجیهال) هدنکب نسح ،(لکهایس) دورالاب ،(هناتسآ)
  رد ییالاوب رایسب ناوت زا یا هیاپهوک و یا هگلج ،یلحاس فلتخم یاهشخب رد ریظن مک یاه هبذاج ندوب اراد اب اهاتسور
     هدوش اهاتوسور نویا رد یالووحت ببسریخا ههد رد یرگشدرگ یاه تیلاعف قنور و هدوب رادروخرب یرگشدرگ هنیمز
   ،نیومز تومیق شیازفا ،یلغش یاه تصرف شیازفا ،یتامدخ یاه تیلاعف قنورو یداصتقا یاه تیلاعف رد لوحت .تسا
  اذول  .دنتوسه یداصتقا یالوحت نیا نیرتمهم زا اهاتسور نیا رد یراذگ هیامرس و اتسور نانکاس دمآرد حلس شیازفا
   یرگوشدرگ شوقن ، نالیوگ ناتسا قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور یور رب هعلالم اب تسا هدش یعس قیقحت نیا رد
  یاوه تی دودوحم و  اوه یی اوناوت  و یاوناکما هب هجوت اب تیاهن رد و هدش یسررب ریخا ههد رد اهاتسور نیا یالوحترب
  نویا نیاربانب .ددرگ هئارا اهاتسور نیا یرگشدرگ تعنص یاقترا و هعسوت تهج ییاهراکهار هعلالم دروم یاهاتسور
 :تسا ریز لاؤس نیا هب ییوگخساپ یپ رد قیقحت
 ؟تسا هتشاد یشقن ه  نالیگ قرش فده یاهاتسور یداصتقا یالوحت رد یرگشدرگ
 یرظن ینابم
     هوب) یتخاوس رویز و یدومآرد ی هعسوت قیرط زا ییاتسور یحاون یارب یا هظحالم لباق یداصتقا یازایتما یرگشدرگ
   یولحم حلوس رد ی رگوشدرگ . دویامن ی وم  داوجیا ( هوتفای هعسوت رتمک و یا هیشاح قطانم یارب یداصتقا ظاحل زا ه یو
     هوقلاوب نیزگیاوج کوی و دونک مهارف کیناگرا یداصتقا دشر ،کدنا ًااتبسن ی هیامرس اب یراجت نابحاص یارب دناوت یم
 ی هنیمز ییاتسور یرگشدرگ نینچمه ،(Hall,2005:4) .دهد هئارا یلحم نارگراک و اتسور رد یتنس یاه تیلاعف یارب
 .دروآ یم مهارف ،دشابن یلمع ییاتسور یاعامتجا کدنا تیعمج رظاخ هب تسا نکمم هک ار درخ یاه یراجت روضح
   و هتوشاد یبووللم ری ثأوت (   عرازوم لاوبم ناوونع هب) یزرواشک دننام ییاتسور یاه تیلاعف رانک رد ییاتسور یرگشدرگ
 رد .(Wilson etal,2001:132) . دووش ی وم     زرواوشک یاوهراوناخ یاروب یهجووت لباق یبناج یاهدمآرد بسک بجوم
 یلصا یاعوضوم هک بیترت نیا هب ،تسا هدش هجوت یرگشدرگ یداصتقا داعبا هب زین یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یایبدا
  و یولحم طباور دوبهب ،هدش لرتنک یداصتقا دشر ،یلحم داصتقا یزاس عونتم ،یداصتقا عفانم لماش یداصتقا یرادیاپ
   یداوصتقا دوعب نی ونچمه .((Mcintyre,1993:25. دوشاب یم یلحم داصتقا رد یداصتقا عفانم هنالداع عیزوت و یا هقلنم
   .دراد تولالد هوعماج رد  یلغوش یاه تصرف یربارب و یامدخ و اه تمیق یابث ،بسانم دمآرد رب ،رادیاپ یرگشدرگ

Mccool,1995:29)). یاقبط همه نیب رد یرگشدرگ زا هدمآ تسد هب عفانم عیزوت رد یربارب و لداعت هک هنوگ نیدب 
  تویامح یلحم یداصتقا یاه تیلاعف عیسو یشخب عونت زا دیاب یرگشدرگ ،لاح ره هب .دریگ یروص نابزیم ی هعماج
 .((Jr,2003:23 .دزاوس یدعب کت ار هیحان کی یداصتقا ناینب هک دوش یتیلاعف هب لیدبت دیابن یرگشدرگ نینچمه .دنک
    هوعماج موه هوک تسیز طیحم  فح و ناگدننکدیدزاب یارب یفیک  راجت نیمأت ،نابزیم هعماج یگدنز تیفیک حالصا
90:290،ییانیس) .تسا رادیاپ یرگشدرگ فادها هلمج زا دنتسه نآ هب هتسباو ناگدننک دیدزاب مه ونابزیم   رویغ رد (21
   ارویم) . دووش یم یقلت هدروخ تسکش ،یداصتقا رظن زا هکلب تسا روآ نایز یتیلاعف اهنت هن یرگشدرگ یروص نیا
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 زا یا  هرویجنز          و توساز لاغتوشا و دومآرد عوبنم یروگید تویلاعف روه دوننامه ییاتوسور یرگشدرگ .(2190:44،هداز
   یحاوون رد یرگوشدرگ هعسوت ،4330 لاس رد نوناگ هتفگ قبط .دروآ یم دوجو هب ار یتامدخ و یداصتقا یاه تیلاعف
 دراوم و اه تخاس ریز دوبهب ،یریذپ تیعمج ناکما و یجراخ یاه یرجاهم شهاک ،دمآرد و لاغتشا داجیا ،ییاتسور
 .(12:0190،یودهم) .دوش ییاتسور قطانم رد رگید
     هکدوشاب لداوعت رد نآ هوقلاوب یداوصتقا  یاوه  هونیزه     اوب دویاب عفاونم نویا یلو تسا یعفانم یاراد یرگشدرگ ه رگا
  ناوکما  ،نیومز تمیق شیازفا ،یا هعسوت یاه هنیزه داجیا ،یمومع یامدخ هنیزه و اضاقت شیازفا نوچمه ییاه هنیزه
 ،یلصف ای تقو هراپ لغاشم داجیا ،یامدخو اهالاک هنیزه شیازفا ،صاخ تیلاعف کی هب یلحم عماوج دایز یگتسباو
    یحاوون زا یرگوشدرگ یداوصتقا عفانم زا یخرب یراگدنام  دع و جورخ ،ییاتسور عماوج رد یدمآرد فاکش داجیا
      یرادروب هروهب فولتخم دوصاقم یاروب هک تسا یعبنم ییاتسور یحاون ،لاح ره هب .تشاد دهاوخ رب رد ار ییاتسور
   یحاوون رد یرگوشد رگ یاوناکما نی ارباونب .دراد زین یفنم یارثا یریذپان  انتجا روط هب اه یرادرب هرهب نیا .دوش یم
 (9390:350،یلقاربکا) .دشاب یلحم داصتقا رب ریثأت و هنیزه نودب دناوت یم ییاتسور
 هنیشیپ
   اوجنا ناققحم طسوت ییاتسور یداصتقا یالوحت رد یرگشدرگ شقن یسررب دروم رد یرایسب یاعلالم یلک روط هب
 .تسا هدش هداد ناشن اهنآ زا هنومن دن  (0) هرامش لودج رد هک تسا هدش

 ییاتسور یداصتقا تالوحت رد یرگشدرگ شقن یسررب دروم رد تاقیقحت جیاتن :1 هرامش لودج

  ینادویم و  یدانوسا شور زا  یاوعالطا یروآ  عومج  رووظنم هب هک تسا یلیلحت – یفیصوت هعلالم شور شهو پ رد
 و قیقحت هنیشیپ ،یرظن ینابم ،هلئسم نایب هب طوبرم یاعالطا یدانسا یاعلالم رد هک بیترت نیدب .تسا هدش هدافتسا
  یالووحت رد  یرگوشدرگ  شوقن  لویلحت رد و  هدومآ  توسدب  هوعلالم دروم هدودحم یتیعمج و ییایفارغج یاه یگ یو
  یاوعلالم رد   .توسا هدوش  هدروب هرهب ینادیم یاعلالم زا ریخا ههد رد نالیگ ناتسا ییاتسور یاه هاگتنوکس یداصتقا

 قیقحت یدیلک یاکن ای جیاتن عوضوم ناققحم
  یردوب یلع دیس رتکد
 ناراکمه و
(1190) 

    یحاوون روب یرگوشدرگ یداصتقا یارثا
 ییاتسور
 ییاتووسور یحاووون  :یدروووم هووعلالم)
 (رهشون یزکرم

 شیازفا و ییاز لاغتشا ریظن تببم یارثا هب رجنم یرگشدرگ ه رگ هک تسا نآ زا یکاح هیحان رد قیقحت نیا یاه هتفای
 نانکاس یگدنز هنیزه شیازفا ،نیمز و یامدخ و الاک تمیق شیازفا نوچمه یفنم یارثا یلو تسا هدش نانکاس دمآرد
 .تسا هتشاد لابند هب ار...و

 و یلادیوووص نوووسحم
 ناراکمه
(0390) 

 هعووسوت رد یرگووشدرگ یارووثا یووسررب
 له  ناتسهد :یدروم هعلالم) ییاتسور
 (یا 

      اتوسور رد یامدوخ شوخب رد ه ویو هوب ار یلغش عونت زا یعون یرگشدرگ هک تسا نآ زا یکاح قیقحت نیا یاه هتفای
   و یرادوماد و یزرواوشک یاه شخب رد ًااصوصخ یعامتجا – یداصتقا یاه تیلاعف رد ار ییاه ینوگرگد و هدومن داجیا
 .تسا هتشاد یپ رد ناییاتسور دمآرد

  و یودوووهم دوعوووسم
 (1190) ناراکمه

  اوب ییاتسور هعسوت رب یرگشدرگ یارثا
  و نووک هرد ناییاتووسور زا یجنووس رووظن
 ناقلوس

    زوج هوب و هتوشاد یدودحم یارثا هیحان نیا رد یداصتقا رظن زا یرگشدرگ هک تسا نآ زا یکاح قیقحت نیا یاه هتفای
 .تسا هدش نیمز یرگادوس و اه تمیق نتفرالاب بجوم کدنا ییاز دمآرد و ییاز لاغتشا

 ییازریم تمحر
(1190) 

     روب ییاتوسور یرگوشدرگ هعوسوت ریثأت
 هاشنامرک یاناماروا هقلنم رد لاغتشا

 مهارف راهب رد ه یو هب ار هقلنم رد یلصف لاغتشا هنیمز ییاتسور یرگشدرگ هک تسا نآ زا یکاح قیقحت نیا یاه هتفای
 .تسا هدرک  ذج دوخ یوس هب ار یزرواشک ه یو هب و یداصتقا یاه شخب رگید نالغاش و هتخاس

 و نایدمحا یلعدمحم
 (2390) ناراکمه

    ییاتوسور هعوسوت رد یرگوشدرگ شقن
 ناویرم ناتسرهش

   تومیق شیازوفا رد ار ری ثأوت  نیرتوشیب یداصتقا دعب رد ییاتسور یرگشدرگ هک تسا نآ زا یکاح قیقحت نیا یاه هتفای
 .تسا هتشاد نکسم و نیمز

  یووعیلم نووسح دیووس
 ناراکمه و یدورگنل
(5390) 

 زا یرگووشدرگ داووصتقا یارووثا یباوویزرا
  دونب  هاوگجرفت رد  ناوبزیم هعماج هاگدید
 هیمورا

    دوننام یوفنم یاروثا و یلحم نینکاس یارب دمآرد شیازفا و ناناوج یارب لاغتشا داجیا نوچمه یتببم یارثا یرگشدرگ
 .تسا هتشاد لابند هب یلحم نینکاس یارب نیمز تمیق شیازفا
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     ناریدوم و ناوسانشراک اوب هبحاوصم و هدهاشم قیرط زا نالیگ قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور هب هعجارم اب ینادیم
 .دش یروآ عمج فلتخم یاه هنیمز رد تبون نیدن  رد ینادیم یاعالطا یلحم
 هعلاطم دروم هدودحم
  روسرابنا یاهاتسور یاهاتسور لماش نالیگ ناتسا قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور قیقحت نیا هعلالم دروم هدودحم
 ناجیهال ناتسرهش) هدنکب نسح ،(یزکرم شخب لکهایس ناتسرهش) دورالاب ،(رهشایک شخب هیفرشا هناتسآ ناتسرهش)
 .دشاب یم (دابآ میحر شخب رسدور ناتسرهش)  آدیفس و (یزکرم شخب رسدور ناتسرهش) ارس نسح ،(هنبدور شخب
      رادرووخرب اوبیز و روکب یوعیبط طیوحم زا یا هیاپهوک و یلحاس یحاون رد ندش عقاو لیلد هب هعلالم دروم یاهاتسور
  موش  زا یا  هوگلج   و یلحاوس یحاوون رد ندش عقاو لیلد هب ارس نسح و هدنکب نسح ،رسرابنا یاهاتسور .دنشاب یم
      رد زوین دورالاوب و  آدیفوس یاهاتوسور و هدووب رادروخرب  ادرم و هناخدور ،رازیلاش ،لگنج و یاغاب ،لحاس زادنا
   اراد ار یوناوارف یوعیبط ی اوه  هوبذاج   شوحو یاویح و هناخدور و یلگنج رکب یحاون ندوب اراد اب یا هیاپهوک یحاون
  یخیراوت و یگنهرف یاه هبذاج زا ناش ییایفارغج تیعقوم هب هجوتاب یعیبط یاه هبذاج رب هوالع اهاتسور نیا .دشاب یم
 .تسا هدش اهنآ رد یرگشدرگ یاه تیلاعف قنور ببس اه هبذاج نیا هک هدوب رادروخرب یناوارف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نالیگ ناتسا قرش رد یرگشدرگ فده یاهاتسور تیعقوم .1 لکش

  و روفن 1155  هوب 21  لاوس رد راوناخ 531 و رفن 9035 زا یتاعلالم هیحان راوناخ و تیعمج 5 هرامش لودج ساسارب
   یوخرن یاراد رویخ ا هوهد یط یتاعلالم هیحان تیعمج شهاک تفگ ناوت یم هک تسا هدیسر 23 لاس رد راوناخ 211
 ی اوهرامآ  زا هوک  هوچنآ .تسا هدوب دصرد 1/0 دشر یاراد ههد نیا یط هیحان نیا راوناخ شیازفا و دصرد -1/0 ربارب
   نویا و هدووب هجاوم 2390 لاس رد یفنم دشر اب 2190 لاس رد قیقحت هدودحم یتیعمج یارییغت تسادیپ هدش حرلم
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   راوناوخ نازویم شیازفا بلاج هتکن .دشاب یم...و تیعمج دشر یفنم  رن ،ریمو درم ،یرجاهم نازیم زا یشان یارییغت
   تخاوس هوب نارگشدرگ یدنمقالع و یرگشدرگ شخب هب هجوت لیلدب هلاسم نیا هک دشاب یم تیعمج شهاک یازا رد
 .دشاب یم اهاتسور نیا رد یلصف نکاس تیعمج دوجو و قیقحت هدودحم رد  ود یاه هناخ

 53،13،53 یاهلاس رد نالیگ قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور راوناخ و تیعمج دادعت .2 لودج

 نالیگ ناتسا 23،13،21 یاه لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس :ذخام

 اه هتفای
  یرووصب ًاابلاغ یلیحم دعاسم یاه هنیمز زا یرادروخرب تلع هب یتاعلالم هیحان یاهاتسوررد تیلاعف هویش هتشذگ رد
   رکذولا قووف ی اوه  شوخب رد نالغاش نازیم زا ریخا ههد یط اما تسا هدوب نآ هب طوبرم روما و یرادماد و یزرواشک
   داوصتقا عوقاو رد   .توسا هتوشاد یریگمش  شیازفا یتامدخ شخب رد اتسور نیلغاش یداصتقا تیلاعف و هدش هتساک
  شرتوسگ 9  هراموش  لودوج رد . دوشاب ی وم    یلوصف تویهام اوب یتامدخ لغاشم هب ندش لیدبت لاح رد ییاتسور دلوم
 هدهاشم لودج رد هک یرولنامه .تسا هدش هداد ناشنریخا ههدرد یتاعلالم هیحان یاهاتسور رد یتامدخ یاه تیلاعف
       رویظن یداوصتقا یاهوشخب رد یامدوخ و الاوک شیازوفا بجوم یرگشدرگ تعنص قنور رسرابنا یاتسور رددوش یم
 10  هوب 21  لاوس رد دد وع 2  زا ییاذوغ داوم هاگشورف دادعت هک یرولب تسا هدیدرگ هناخ هوهق و ناروتسر ،هاگشورف
         دوقاف هتوشذگ رد هوک روسرابنا یاتوسور .توسا هدووب رادرووخرب یدصرد 110 یدشر زا هک هدیسر 23 لاس رد ددع
   .توسا هدویدرگ نارگشدرگ و نارفاسم هب یهد سیورس تهج یروخاذغ دحاو ود یاراد 23 لاس رد هدوب یروخاذغ
   یامدوخ شوخب رد دشر نیا .تسا هدیسر 23 لاس رد ددع 9 هب 21 لاس رد ددع کی زا اه هناخ هوهق دادعت نینچمه
    موهم یاهوشخب زا یوکی . دوشاب ی وم    تویمها زئاوح رایوسب دشاب یم یزرواشک هب یکتم هک رسرابنا ییاتسور داصتقا رد
 طسوت طیلب هعلق 1111115 دادعت 23 ناتسبات رد هکیرولب .دشاب یم ایرد یزاس ملاس حرط رسرابنا یاتسور یداصتقا
    .دویدرگ اتوسور یونارمع یاهراک فرص نآ زا هلصاح دمآرد هک دش هتخورف ایرد یزاس ملاس حرط رد اتسور یرایهد
   هوب نایئاتوسور یاه هناخ هراجا زین و ایرد یزاس ملاس حرط رد اه قی الآ و اهالیو هراجا زا لصاح دمآرد نآ رب هوالع
    ییاتوسور داوصتقا رد یوگمه ی   الیولعت  اویا رد ه یووب حرط رد فلتخم یالوصحم زا لصاح شورف و نارگشدرگ
 .تسا هتشاد یناوارف ریثأت رسرابنا

  ناووت یم یبوخ هب هتشذگ ههد کی یط یراجت و یتامدخ تخاسریز هعسوت و شیازفا و 9 هرامش لودج هب یهاگن اب
 هوهق 5 و تکرامرپوس  اب 2 ،ناروتسر ود ثادحا .تفای ار هدنکب نسح یاتسور هعسوت رد یرگشدرگ تعنص شقن

 21 لاس زا لبق هکیلاح رد .تسا هدوب هدنکب نسح یاتسور رد یتامدخ شخب ءاقترا زا ناشن هتشذگ لاس 10 رد هناخ

 هلاس هد دشر  رن راوناخ هلاس هد دشر
 تیعمج

 تیعمج 2190 لاس 1390 لاس 2390 لاس
  
 اتسور 

یدر
 ف

 تیعمج دصرد راوناخ تیعمج دصرد راوناخ تیعمج دصرد راوناخ

 0 رسرابنا 193 21/29 035 251 10/49 315 351 42/19 035 -5/0 1

 5 هدنکب نسح 393 24/45 910 933 34/15 515 353 24/15 315 -5/1 5/40

 9 ارس نسح 331 34/19 155 301 11/35 995 553 15/15 355 -4/5 1/5 

 4 دورالاب 205 55/1 03 410 3/1 22 310 1/4 54 -1/3 -5/09

 2  آدیفس 25 23/1 1 95 23/1 3 15 3/1 1 -5/5 1

 دشر/دصرد/عمج 9035 110 531 4045 110 511 1155 110 211 -1/0 1/0
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       یرووص هوب ار نایئاتوسور جاوتحیام تکرامرپووس  اوب ود طقف و هتشادن دوجو اتسور نیا رد یروخاذغ نلاس چیه
 .درک یم نیمأت دودحم
   رون شیازفا رد هتشاد ارس نسح یاتسور یداصتقا دشر رد هک یریثأت نیرتشیب یرگشدرگ تفگ ناوت یم یأرج هب 
       یلاوها یاروب یلغوش توصرف ندوومن مهاروف نمض ،لته 2 دوجو ارس نسح یاتسور رد .دشاب یم اه نیمز یرو هرهب
   هعوسوت و دوشر رد  ددروگ ی وم       اتوسور یداوبآ و نارومع فروص هوک یراویهد طسوت اهنآ زا یتفایرد ضراوع ،اتسور
 23 لاس رد دحاو 20 هب 21 لاس رد دحاو 4 زا تکرامرپوس دادعت شیازفا .دشاب یم رثؤم رایسب اتسور یاه تخاسریز
   داوصتقا رد هوک  دوشاب ی وم       اروس نوسح یاتوسور یزرواوشک یادویلوت راونک رد یامدخ شخب گنررپ شقن زا ناشن

   زوین و بوسانم یی اویفارغج تیعقوم نتشاد لیلد هب دورالاب یاتسور .دشاب یم تیمها زئاح رایسب ییاتسور یاهراوناخ
  موغر یلع اما .تسا رادروخرب یرگشدرگ یالاب تیمها زا ارسناوراک یت یت یخیرات یانب دوجو و ابیز و رکب تعیبط
 و هناخ هوهق ود ،تکرامرپوس ود ثادحا .تسا هدشن رما نیا هب ینادن  هجوت یرگشدرگ بسانم یاه تیفرظ نتشاد
 یزرواشک یالوصحم تمیق شیازفا و شورف نینچمه و نارفاسم هب یهد سیورس تهج هاگتماقا و قی الآ یدادعت
 .تسا هدوب رادروخرب ییالاب تیمها زا دورالاب یاتسور یاهراوناخ داصتقا دمآرد شیازفا رد نارگشدرگ و نارفاسم هب
  هوکنآ نمض .درادن دوجو اتسور هعسوت ناکما دشاب یم یلم ًاامومع هک یضارا تیدودحم لیلد هب  آدیفس یاتسور رد
  رد دویرخ و تحارتسا تهج هب نارگشدرگ و نارفاسم اما هدش عقاو هوک هنماد رد و راشبآ زا یرترود لحم رد اتسور
  یهاوفر -یتامدخ هعومجم رانک رد .درادن دوجو اتسور نیا رد یمود هناخ لیلد نیمه هب .دنیامن یم فقوت راشبآ رانک
 دننک یم یرادیرخ زکرم نیا زا ار دوخ جاتحیام نارفاسم و دشاب یم ناروتسر کی و تکرامرپوس 5 یاراد هک  آدیفس
   نایئاتوسور دووخ یادیلوت ًااتدمع هک یالوصحم عاونا .دننک یم رازاب یرازگرب هب  ادقا یلحم دارفا لیلعت یاهزور رد
 داصتقا رد ییازسب شقن هک دسر یم شورف هب یتسد عیانص و غود ،تسام ،نابزواگ لگ ،قودنف ،لسع لماش دشاب یم
 .دراد هقلنم نایئاتسور
    هتوشذگ لاوس هد رد هوناخ هوهق کی و لته 0 ،تکرامرپوس  اب 5،یارباخم رتفد کی ثادحازین  آدیفس یاتسوررد
   بویترت هوب یتامدخ لغاشم نیرتمک و نیرتشیب عومجم رد .تسا هدوب رادروخرب یدصرد 110 دشر زا هک تسا هدوب
     هویحان یاهاتوسور رد یامدوخ هلاوس هد دشر نیرت نییاپ و نیرتالاب و هتشادرارق  آدیفس و ارس نسح یاهاتسور رد
 .دشاب یم٪14 دشر اب لتهو یارباخم رتفد و٪240 دشر اب تکرام رپوس ثادحا هب طوبرم بیترت هب یتاعلالم

 ریخا ههد رد هعلاطم دروم یاهاتسور رد یتامدخ یاه تیلاعف شرتسگ .1 لودج

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 اه تیلاعف ناروتسر یارباخمرتفد تکرامرپوس لته هناخ هوهق

 
 اتسور 

یدر
 دشر ف

 هلاس هد
 لاس

23 
 لاس

21 
 دشر

 هلاس هد
 لاس

23 
 لاس

21 
 دشر

 هلاس هد
 لاس

23 
 لاس

21 
 دشر

 هلاس هد
 لاس

23 
 لاس

21 
 دشر

 هلاس هد
 لاس

23 
 لاس

21 
 0 رسرابنا وو 5 ٪110 وو 0 ٪110 2 10 ٪110 وو وو وو 0 9 115٪

 5 هدنکب نسح وو 5 ٪110 0 0 وو 5 2 ٪120 وو وو وو وو 5 110٪

 9 ارس نسح وو 1 ٪110 وو وو وو 4 20 ٪215 وو 2 110٪ 1 9 ٪-2,53

 4 دورالاب وو 0 ٪110 وو وو وو وو 5 ٪110 وو وو وو وو 5 110٪

 2  آدیفس 0 0 ووو وو 0 ٪110 وو 5 ٪110 وو 0 ٪110 وو 0 110٪

 3 نیگنایم/عمج 0 40 ٪11 0 9 ٪14 00 49 ٪240 وو 3 14٪ 3 00 11٪
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  لاوح رد یامدخ رب ینتبم داصتقا هب یزرواشک رب ینتبم داصتقا یتاعلالم هیحان یاهاتسور رد دش رکذ هک یرولنامه
   زا یوشخب اوی   اومت ،اهاتسور نیا نینکاس زا یدادعت .تسا نارگشدرگ هب لزنم نداد هراجا اهنآ زا یکی هک تسارییغت
         زا اهاتوسور نویا بوشره هوناخ هراوجا نازویم ینادویم یاوعلالم  قوبط .دنهد یم هراجا نارگشدرگ هب ار دوخ نکسم
 هب ار دوخ لزنم هک ییاهنآودنراد یشورف رابراوخ هک یناییاتسور و هدوب ناسون رد ناموت 111119 ات ناموت 1111120
 هدیدپ هب تبسن یتببم هاگندنراد یداصتقا یعفن نارفاسم دش و دمآ زا هک یناسک یترابع هب ،دنهد یم هراجا نارگشدرگ
 .دنهد یم ناشن یرگشدرگ
  زاوس و تخاس شیازفا و ( آدیفس یاتسور زجب) یتاعلالم هیحان یاهاتسور رد  ود یاه هناخ دادعت دشر هب هجوت اب
 زاس و تخاس هب طوبرم تسا هدش داجیا ( آدیفس یاتسور زجب) اهاتسور نیا رد یرگشدرگ قیرط زا هک یلغاشم زا
  دویرخ و یرادیارس و ینابغاب ،کالما رواشم ،یراک گنس ،یراجن ،ییانب ریظن یلغاشم رد یموب یاهورین زا هدافتسا و
  عوونت دادعت دنتسه یرتشیب  ود یاه هناخ دادعت یاراد هکدورالاب و رسرابنا لبم ییاهاتسور رد .تسا هقلنم زا حلاصم
 .دشاب یم رتشیب رکذلا قوف لغاشم

   دویرخ یاروب اضاقت یتاعلالم هیحان یاهاتسور رد الیو تخاس هب نارگشدرگ یدنم هقالع و یرگشدرگ شخب هجوت 
     هدوش رویخا هوهد رد اهاتوسور نیا نیمز تمیق شیازفا هب رجنم عوضوم نیا هک هداد شیازفا ار اهاتسور نیا رد نیمز
  هوب اهنآ ییانشآ لیلد هب اهاتسور یموب دارفا نیب یتح ار یرگ هلساو و یزاب سروب نیمز تمیق شیازفا نیا هک تسا
       و دویرخ روب یونبم ییاوه یهگآاهاتوسور نویا رانک و هشوگ رد هک یروط هب ،تسا هداد جاور یضارا ناکلام و اتسور
 یضارا شورف نداد جاور رب هوالع یتاعلالم هیحان رد نیمز تمیق شیازفا نینچمه .دروخ یم مش  هب یضارا شورف
 اب نیمز اتسور رگید یحاون رد دوخ یزرواشک یاه نیمز شورف اب نانکاس زا یخرب هدش ثعاب نآ ندش هعلق هعلق و
 و نیمز نیمأت یارب ناناوج ه یو هب اتسور دمآرد مک راشقا ات هدش ببس عوضوم نیا هکدننک یرادیرخ رت نازرا تمیق
 .دنوش وربور یراوشد اب دوخ نکسم
    رد هوعلالم درووم یاهاتوسور رد یضارا تمیق نیگنایم ،اتسور یلاها و رایهد اب هبحاصم و ینادیم دیدزاب هب هجوت اب 
 یا هنوگ هب .تسا هتشاد دشر قطانم نیا رد نیمز تمیق هک تسا نآ زا یکاح 4 هرامش لودج قبط هلاس هد هرود کی
  نیومز تمیق دشر نیرتمک و دشر ٪111 اب ارس نسح یاتسور هب طوبرم علقم نیا رد نیمز تمیق دشر نیرتشیب هک
  هوب طوبرم 23 لاس رد یضارا تمیق نازیم نیرتمک نینچمه .دشاب یم دشر٪33,33 اب هدنکب نسح یاتسور هب طوبرم
 ی روتم       اوب هدونکب نوسح یاتوسور هوب طووبرم نیمز تمیق نازیم نیرتشیب و ناموت 111190 یرتم اب دورالاب یاتسور
 .دشاب یم ناموت 1111110

 هعلاطم دروم یاهاتسور رد (لایر) نیمز تمیق نیگنایم هسیاقم .4 لودج

 
 
 

 
 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 اتسور 21 لاس رد نیمز تمیق 23 لاس رد نیمز تمیق هلاس 10 دشر

 رسرابنا 111112 1111125 114٪

 هدنکب نسح 111113 1111110 33,33٪

 ارس نسح 111112 1111124 111٪

 دورالاب 111119 1111190 99,999٪
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 رد دحاو 95 هب 21 لاس رد دحاو 1 زا یتاعلالم هیحان یاهاتسور رد یالغتسم و کالما یاه هاگنب دادعت اتسار نیا رد
   هوب عووضوم نیا هکدنراد تیلاعف اتسور حلس رد ینوناق زوجمو هناورپ نودب اهنآ زا یدادعت هک تسا هدیسر 23 لاس
 یرگشدرگ نینچمه .دوش یم اه هاگنب نیا رد ینماانو ینوناق ریغ و رس دوخ تیلاعف ببس هک هدوب یراظن فعض لیلد
 هک یداصتقا یاه تیلاعف زا یخرب هکیرولب ،تسا هدش زین یموب ریغ نانکاس یارب ییاز لاغتشا ببس اهاتسور نیا رد
 دروم نیا هکدراد صاصتخا دارفا نیا هب هدش داجیا لغاشم زا یدادعت ،تسا هتسباو اتسور زا جراخ یراذگ هیامرس هب

 .دور یم رامش هب اهاتسور نیا رد یرگشدرگ یفنم یاهدمایپ وزج
 داوم ه یو هب یامدخ و الاک یارب اضاقت شیازفا ببس اهاتسور نیا رد یرگشدرگ لوصف رد ه یو هب نارگشدرگ دورو
 نیا رد یگدنز هنیزه نتفرالاب ببس اتسور نینکاس یارب دمآرد شیازفا مغر هب عوضوم نیا هک دبای یم شیازفا ییاذغ
 اتسور دمآرد مک راشقا ه یو هب اتسور  درم هب یدایز یداصتقا یاه هنیزه لیمحت بجوم عوضوم نیا و هدش اهاتسور
  یاروییغت نازیم ینادیم یاعلالم ساسارب .تسا نآ ندوب یلصف یتاعلالم هیحان رد لاغتشا یاهدمایپ رگید زا .دوش یم
   یووق طاوبترا یر   گوشدرگ شوخب اوب هک زاس و تخاس و یراجت شخب اب هلبار رد یلغش فلتخم یاه هورگ یدمآرد
      رد لغاوشم زا هونوگ نویا ندووب یلوصف رگید ییوس زا و تسا هتشاد یرتشیب قنور لاس زا ییاه لصف لوط رد دنراد
     اوب یرگوشدرگ ندوش ناومز مه نینچمه .تسا هدش شخب نیا نیلغاش یارب لغش یتابث یب ثعاب یرگشدرگ شخب
     یرادوماد و یزرواوشک هوب طووبرم یاه تیلاعف دوکر و ناوج نیلغاش شهاک ببس هقلنم نیا یزرواشک یاه تیلاعف
     اوب نآ یلوصف یناومز موه و رگید یاه تیلاعف هب تبسن نآ رتشیب دمآرد لیلد هب یرگشدرگ دشر نیاربانب .تسا هدش
 .تسا هدش اهاتسور نیارد یزرواشک تیلاعف دوکر ثعاب یزرواشک شخب

 :یریگ هجیتن و یدنب عمج
     و توببم هوبنج یوخرب هوک تسا هدش بجوم ار یتالوحت یداصتقا یاه هنیمز رد هعلالم دروم هدودحم رد یرگشدرگ
   قویرط زا زوین نایئاتسور دمآرد هدمع و هدوب جنرب بلاغ تشک هعلالم دروم یاهاتسور رد .دنا هتشاد یفنم هبنج یخرب
  قووف ی اوه شخب رد نالغاش نازیم زا ،یرگشدرگ تعنص دشر اب هتشذگ ههد کی یط اما .ددرگ یم نیمأت جنرب تشک
 رد یرگشدرگ .تسا هتشاد یریگمش  شیازفا یتامدخ شخب رد اتسور نیلغاش یداصتقا تیلاعف و هدش هتساک رکذلا
 رد یراذگ هیامرس و اتسور نانکاس دمآرد حلس شیازفا و ییازلاغتشا ،یلغش یاه تصرف شیازفا ببس یداصتقا هنیمز
  یاروب ...و تکرامرپوس ،یتماقا یاه عمتجم ،لته ،ناروتسر هلمج زا یتامدخ یاهشخب شیازفا .تسا هدشاهاتسور نیا
 نیا رد نونکا مه هک .دشاب یم یرگشدرگ -یتامدخ شخب هب یزرواشک زا نایئاتسور دمآرد رییغت زا ناشن نارگشدرگ
     رد یالغتوسم و کالوما رواوشم دوحاو 95،هناخ هوهق 00،لته 3،تکرامرپوس 49،یارباخم رتفد 9،ناروتسر 40 اتسار
   هوب یتامدوخ لغاشم نیرتمک و نیرتشیب .دنراد یرگشدرگ شخب هب یدایز یگتسباو هک هتشاد دوجو هعلالم هدودحم
    یاهاتوسور رد یامدوخ هلاوس هد دشر نیرت نییاپ و نیرتالاب و هتشادرارق  آدیفس و ارس نسح یاهاتسور رد بیترت
 . دوشاب ی وم٪14 دشر اب لتهو یارباخم رتفد و٪240 دشر اب تکرام رپوس ثادحا هب طوبرم بیترت هب یتاعلالم هیحان
     نالیوگ ناتوسا رد یزاوسملاس یاوهحرط زا یا  هونومن ارس نسح و رسرابنا لحاوس رد ایرد یزاسملاس حرط نینچمه
  شوروف زا هلصاح دمآرد هکدندرگ یم دنم هرهب نآ زا یبآ یاحیرفت تهج هلاس همه نارگشدرگ و نارفاسم هک دنتسه
 اهالیو هراجا زا لصاح دمآرد نآ رب هوالع .ددرگ یم اتسور ینارمع یاهراک فرص نارگشدرگ هب یرایهد طسوت طیلب
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  یالووصحم زا لصاح شورف و نارگشدرگ هب نایئاتسور یاه هناخ هراجا زین و ایرد یزاس ملاس حرط رد اه قی الآ و
    اوب .توسا هتوشاد  یوناوارف ریثأت یتاعلالم هیحان یاهاتسور داصتقا رد یگمه یالیلعت  ایا رد ه یوب حرط رد فلتخم
  زا زاوس و تخاس شیازفا و ( آدیفس یاتسور زجب) یتاعلالم هیحان یاهاتسور رد  ود یاه هناخ دادعت دشر هب هجوت
 و زاس و تخاس هب طوبرم تسا هدش داجیا ( آدیفس یاتسور زجب) اهاتسور نیا رد یرگشدرگ قیرط زا هک یلغاشم
  دویرخ و  یرادیاروس و ی ناوبغاب ،کالما رواشم ،یراک گنس ،یراجن ،ییانب ریظن یلغاشم رد یموب یاهورین زا هدافتسا
  عوونت دادعت دنتسه یرتشیب  ود یاه هناخ دادعت یاراد هکدورالاب و رسرابنا لبم ییاهاتسور رد .تسا هقلنم زا حلاصم
  وزوج هک هعلالم دروم ییاتسور یاهراوناخ داصتقا رد یرگشدرگ یاریثأت نیرتزراب .دشاب یم رتشیب رکذلا قوف لغاشم
 یاتسور هب طوبرم ریخا ههد رد نیمز تمیق دشر نیرتشیب .تفای نیمز تمیق شیازفا رد ناوت یم ار تسا یفنم یارثا

  نویاو  دوشاب یم دشر٪33,33 اب هدنکب نسح یاتسور هب طوبرم نیمز تمیق دشر نیرتمک و دشر ٪111 اب ارس نسح
 .دنوش وربور یراوشد اب دوخ نکسم و نیمز نیمأت یارب ناناوج ه یو هب اتسور دمآرد مک راشقا ات هدش ببس عوضوم
     لووصف رد اتوسور ییاذوغ داووم و اهالاک تمیق نتفر الاب هب ناوت یم اهاتسور نیا رد یرگشدرگ یفنم یارثا رگید زا
    و یزرواوشک هوب طووبرم  یاوه تیلاعف دوکر و نیلغاش شهاک ،یرگشدرگ هب طوبرم لغاشم ندوب یلصف ،یرگشدرگ
  اوت نانچمه هعلالم دروم هدودحم رد یرگشدرگ هعسوت دنور بیترت نیا هب .درک هراشا یرگشدرگ لوصف رد یرادماد
       یرتوشیب توببم یالووحت أوشنم یترووص رد نآ دونور هماداو دراد یدایز هلصاف رادیاپ یرگشدرگ فادها هب ندیسر
     نتوشادرب نموض هوک توساک د  وهاوخ یزرواوشک زا یشان دمآرد شهاک لیلد هب ناییاتسور یرجاهم زا و دش دهاوخ
      فادوها توهج رد یلووصا و حیحوص یزویر همانرب کی اهاتسور نیا رد یراذگ هیامرس دنور و اه تیدودحم ،عناوم
 تعنص نیا هعسوت دهاش میناوتب یرگشدرگ یفنم یالوحت ندناسر لقادح هب نمض ات میشاب هتشاد رادیاپ یرگشدرگ
 هک یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یاهدربهار و فادها یاتسار رد .میشاب نالیگ قرش یرگشدرگ فده یاهاتسور رد مهم
 :دوش یم هئارا اهراکهار بلاق رد ریز یاهداهنشیپ ،دهد ءاقترا یتاعلالم هقلنم رد ار یرگشدرگ تعنص دناوت یم
 یلحم نانکاس هب نداد تیولوا اب یصوصخ شخب یراذگ هیامرس  ذج یارب  زال یاه هنیمز ندومن ایهم •

 یتاعلالم هیحان یاهاتسور رد اه تمیق یگناگدن  زا یریگولج و تمیق لرتنک •

 نالک حلس رد یرادماد و یزرواشک یاه شخب زا تلود تیامح •

 نارگشدرگ هب یتاعلالم هیحان یاهاتسور یرادماد و یزرواشک یالوصحم شورف و یفرعم •

 دیرخ رب یراظن و لرتنک رد اه یرایهد و یلحم نالوسم ،نکسم داینب هب یشخب تیلوسم تهج یا همان هویش نیودت •
 اهنآ رد یربراک رییغت و ییاتسور یضارا شورف و

     شوروف توهج یولحم یاوهرازاب سی وسأت و هدرتسگ لاغتشا یاه تصرف و نازرواشک یدمآرد عبانم رد عونت داجیا •
 ...و یتسد عیانص ،یزرواشک یالوصحم

   توهج رد ییاتوسور یغاب و یعارز رظانم زا بسانم یرادرب هرهب روظنم هب یزرواشک یرگشدرگ شرتسگو هعسوت •
 یهایگ ششوپ و عرازم بیرخت زا یریگولج و دمآرد بسک

 ییاتسور یرگشدرگ اب طبترم یامدخ شخب رد ه یو هب اهاتسور ناناوج لاغتشا هب کمک •

          دعتوسم یوضارا یربراوک یاروییغت بوقاوع توهج رد ناییاتوسور و نانیوشن رهوش یهاگآ حلس یاقترا و شزومآ •



 38 ...یداصتقا تالوحت رد یرگشدرگ شقن لیلحت

 . ود یاه هناخ صوصخلا یلع رگید یاه یربراک هب یزرواشک

       درووم یاهاتوسور یرگوشدرگ هعوسوت یاروب هوبناج همه تکراشم قیرط زا یلحم  درم و نانکاس هب نداد تیولوا •
 .یلحم نانکاس نیب رد نآ زا یشان یاهدمآرد عیزوت و هعلالم

 عبانم
 .رون  ایپ یاراشتنا ،نارهت ،ییاتسور یرگشدرگ .(9390) ،زانحرف ،یلقاربکا
  هراموش ،ناریا یایفارغج نمجنا همانلصف ،ناویرم ناتسرهش ییاتسور هعسوت رد یرگشدرگ شقن ،(2390) ناراکمه و یلع دمحم ،نایدمحا

02: 259-129. 
    یزوکرم شوخب ییاتوسور ی حاوون  :یدرووم  هوعلالم  ،ییاتوسور یحاون رب یرگشدرگ یداصتقا یارثا ،(1190) ناراکمه و یلعدیس ،یردب

50 هرامش ،یا هیحان ی هعسوت و ایفارغج هلجم ،رهشون 90:-29. 
 ، دویحو ،ییانی وس   .موظعا مولق  یاراوشتنا  :داوبآ   روخ ،هشیب هاگتسیا یاتسور یرگشدرگ یزیر همانرب .(2390) اضر ،دنوهپس و الیل ،دنوهپس

23 هرامش ،یداصتقا .یسایس یاعالطا همانهام ،یرگشدرگ و رادیاپ هعسوت ،(2190) 490:-190. 
 ناتسرهش یا  له  ناتسهد یاتسور :یدروم هعلالم ،ییاتسور هعسوت رد یرگشدرگ یارثا یسررب ،(5390) ناراکمه و نسحم ،یلادیص

9 هرامش ،یرگشدرگ یاضف ییایفارغج همانلصف ،تشد ونیم 33:-11. 
  هوعلالم ، ود ی اوه  هوناخ   روب دویکات اب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت رد یعامتجا هیامرس شقن یبایزرا ،(5390) ،ناراکمه و دیشمج ،یلانیع

3 هرامش ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب همانلصف ،ارهز نییوب ناتسرهش ،رصعیلو راصح ناتسهد :یدروم 52:-41. 
     ،هویمورا دونب هاوگجرفت رد ناوبزیم هعماج هاگدید زا یرگشدرگ یداصتقا یارثا یبایزرا ،(5390) ،ناراکمه و نسح دیس ،یدورگنل یعیلم

5 هرامش ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف 21:-03. 

  ناوساول  ناتوسهد : هونومن   ،کی تارتوسا لدوم  هوئارا    و اهرهوش نووماریپ ییاتوسور یحاون هعسوت رد مسیروت شقن ،(0190) ،دوواد ،یودهم
 .سردم تیبرت هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج هتشر ،یصصخت یرتکد همان نایاپ ،(ک وک

  اتوسور  همانلوصف ،ناقلوس و نک هرد ناییاتسور زا یجنس رظن اب ییاتسور هعسوت رب یرگشدرگ یارثا ،(1190) ،ناراکمه و دوعسم ،یودهم
5 هرامش ،هعسوت و 39:-13. 

5 هرامش ،تسیز طیحم هلجم ،مسیروت هعسوت یلیحم تسیز یاهدمایپ یبایزرا ،(2190) ،وتسرپ ،هداز  اریم 42:-53. 
  هراموش   ،هعوسوت و اتوسور  همانلوصف  ،هاوشنامرک یاناماذوا هقلنم رد لاغتشا رب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت ریثأت ،(1190) ،تمحر ،ییازریم

4 34:-31. 
  همانلوصف  ،شیوک  هرویزج :یدروم هعلالم ،یرگشدرگ هعسوت یگنهرف – یعامتجا یرادیاپ یسررب ،(0390) ،دادرهم ،یمرک و انهم ،نیب کین

5 هرامش ،ناریا یگنهرف یاقیقحت 190:-120. 
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