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 هدیکچ
 قیقحت شور .دوب روشک لامش یشزرو مسیروت تعنگ رد یتباتر تیزم هعسوت یمورفم بواراا یحارط شهوژپ نیا یلگا تده
 هب طوبرم یتاع طا عبانم و نارظنبحاگ لماش یرامآ هعماج .دشابیم یریسفت -یراتخاس لیلحت درکیور اب یفیک تاقیقحت  ون زا
 باختنا سرتسدرد و دنمفده شور هب یرظن  ابشا یانبمرب تیافک لبات دادعت هب یرامآ هنومن .دوب روشک لامش رد یشزرو مسیروت
 رد شهوژپ ییاور .تسا یفاشتکا یاههبحاصم و یاهناخباتک هعلا م لماش شهوژپ رازبا .(دنس 96 و رفن 21) دیدرگ یهاوخرظن و
 ناححصم و ناراذگدک نیب قفاوت ساسارب یدنببواراا هلحرم رد و هعجارم دروم دانسا و دارفا رابتعا ساسارب هنومن باختنا هلحرم
 ساسارب زین شهوژپ لدم .دیدرگ هدافتسا هدش ییاسانش یاههفلوم یدنبهتسد یارب یراذگدک هلحرم هس زا .دش یبایزرا بول م
-تیزم و اهیژتارتسا ،اهتیلبات ،عبانم لماش یلگا رظنم رارا رد و ییاسانش یاههفلوم یمامت .دیدرگ میسرت هدش ییاسانش طباور
 و اهتیلبات یاقترا و اسانم یاهیژتارتسا قیرط زا یتباتر عبانم ،تفگ ناوتیم لدم ساسارب .دنا هدش یدنببواراا یتباتر یاه
 .دنوشیم رادیاپ یتباتر تیزم هب رجنم نآ یاهدرکراک
 
 .یتباقر رازاب ،یتباقر عبانم ،یتباقر تیزم ،یشزرو مسیروت ،شزرو تعنص :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
   اتوسار نویا رد هک دنک یم هیجوت ار شخب نیا رد یراذگ هیامرس ،یرگشدرگ و شزرو رد یداصتقا تببم یارثا دوجو
   یجراوخ نارگوشدرگ و ناراداوه  ذج لابند هب یشزرو -یحیرفت فلتخم یاهدادیور یرازگرب اب یدایز ییاهروشک
      اوی هدهاوشم یاروب یراوجتریغ لویالد هب هک یترفاسم یشزرو یرگشدرگ .(Robinsona & Minikin, 2012) دنتسه
 (0  :درویگ   یومرب رد ار هدومع راتفر هس و دوش یم فیرعت دشاب یگدنز لحم زا رود هک یشزرو یاه تیلاعف رد تکرش
 زا ندرک دیدزاب (9 .(لاعفریغ ای دادیور یشزرو یرگشدرگ) ندرک اشامت (5 .(لاعف یشزرو یرگشدرگ) ندرک تکرش
  و موهم یاه هاگشزرو ،یشزرو یاه هزوم ،یشزرو یاه تیصخش زا دیدزاب :لبم شزرو هب طوبرم روهشم یاه تیباذج
 یارب یشزرو مسیروت زا دنلیات و هیکرت دننام ییاهروشک .(Yaseen et al, 2016) (یشزرو یارطاخ یرگشدرگ) هریغ
 یریگ هرهب لیلد هب بلغا یشزرو یرگشدرگ یالوصحم و یامدخ ،ناریا رد .دناهدرک هدافتسا یبوخ هب یداصتقا دشر
 و تیفیک ،عونت دروم رد نایرتشم یاضاقت ندروآرب تهج رد بسانم تیفیک زا یرادروخرب  دع و یتنس یاه شور زا
 رد یری گراوک  هوب یاه یروانف ،نآ یاهراتخاس ،یتایلمع طیحم .(Todericiu & Stanit, 2015) تسا هدوبن قفوم تمیق
 لیسناتپ زا ،تعنص نیا نینچمه و ؛تسا رییغت لاح رد یا هدنیازف تعرس اب شتالوصحم یاه یگ یو و زاس و تخاس
    و موسیروت تعنوص ود نیوب کرتشم شخب یشزرو مسیروت تعنص .تسا رادروخرب یتباقر تیزم بسک یارب ییالاب
     اوب یوشزرو یرگوشدرگ یاوهسناژآ .دراد نآ یتباقر راتخاس رد یاه یو رایسب هاگیاج یتباقر تیزم هک تسا شزرو
  نارگوشدرگ  ،نیوب نیا رد .دنا یشزرو یامدخ داجیا و درزب رازاب زا یرتشیب دصرد لابند هب یتباقر یاه تیزم داجیا
 یامدخ رتهب تیفیک لابند هب بلغا نارگشدرگ .دنک یم داجیا اه نآ یارب یرتشیب شزرا هک دندنسپیم ار یتامدخ ًاابلاغ
   اوب هوهجاوم رد   یوشزرو یرگوشدرگ    رد راوک و بوسک نابحاوص ،ور نیا زا .(Truyens et al, 2014) دنتسه یشزرو
   رتراگدونام و رتزیاومتم ،رتالاب یشزرا داجیا لابند هب دیاب ،دنتسه ربارب بناوج هیلک ظاحل هب هک یتامدخ و یالوصحم
 .دنشاب ناشنایرتشم یارب
    و بوسک فولتخم یاوه هزوح شرگن ،دنارذگ یم ار دوخ ندش یناهج یلماکت لحارم ،شزرو تعنص هک یلیارش رد
   هوب توسا یرادمیرتشم روحم لوح یالوحت نیا هدمع .تسا هدرک ادیپ یساسا و یفسلف یلوحت تعنص نیا رد راک
  دووش یوم نایرتشم اب طباور ندومن رادیاپ و یرادهگن ، ذج فرص اهراک و بسک یتباقر یورین زا یشخب هک یوحن
(Danosh, 2015). رازاوب یرت وشم  ذج و تباقر رد رصنع نیرتمهم هک دهدیم ناشن فلتخم یایبرجت و یادهاوش  
      تعروس زوین و دنتوسه نآ دوقاف اوبقر هک دنبای تسد یتیزم هب دیاب اهراک و بسک .تسا 0یتباقر تیزم نتشاد ،زورما
   و ینامزاوس نیناووق ،تعنص لیلحت زا یعبات ،تکرش کی یتباقر تیزم .(Nemec et al, 2014) دشاب دنک نآ زا دیلقت
 اه نامزاس دندقتعم نارظن بحاص .(Chewet al, 2008) دشاب یماه ی تارتسا و عبانم تیزم ساسا رب تکرش یاه شالت
    تویزم بوسک زوج یا هرا  ،یتباقر یامازلا اب یراگزاس زین و یلیحم یارییغت نیگمهس جاوما زا ندنام نوصم یارب
       اوب یوصصخت قویقحت نونکاوت هوک دوش صخشم یاقیقحت رورم ساسارب .(3190 ،ناراکمه و یمظاک) دنرادن یتباقر
    رد موهم روصنع کوی یتباقر تیزم هک یلاح رد تسا هدشن  اجنا روشک یرگشدرگ تعنص رد یتباقر تیزم عوضوم
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  کوی دوجو دنمزاین و تسا هدیچیپ یتباقر تیزم هلئسم رگید یفرط زا .دوریم رامش هب اهرازاب قنور و عیانص هعسوت
        رد یتباوقر تویزم هعوسوت یمووهفم لدوم هوئارا شهو وپ نیا زا فده ور نیا زا .دشابیم بسانم یلیلحت  و را 
 .تسا روشک لامش رد یدروم هعلالم یروص هب یشزرو یرگشدرگ تعنص
 یرظن ینابم
-یم ینامزاس عبانم لماش ار 4یتباقر عبانم (5015) 9ناراکمه و ن  و .(1015) 5ناراکمه و نودار و ،(1115) 0نوتیا
 و (1115) 3 یهاوف ،(9115) 2 ناراوکمه و  دونلریآ .دنتسه یبسن یروآدوس و ینیرفآ شزرا یاهیگ یو یاراد هک دنناد
     رد هوک یوصاخ و شزرا اوب یاوه یوگ یو  :دونا هدروک فیرعت هنوگنیا ار 1یتباقر تیلباق (5015) 1ناراکمه و نوسدلگ
  و یزاوس  هو راپکی ،یزاس قبالت رب دش دهاوخ دوس و شزرا داجیا هب رجنم نآ رب یرازگهیامرس و دراد دوجو نامزاس
 و نتسروا .دنک یم دیکأت ریغتم طیحم یامازلا نیمأت تهج ینامزاس یاه یراهم و عبانم ،اه یگتسیاش ددجم یدنبرکیپ
-کیتکات لماش ار 05یتباقر ی تارتسا رد (5015) 00ناراکمه و گنات (1115) 01ناراکمه و سگاه ،(4115) 3ناراکمه
 و  ووی  ،(0330) 09  ینراوب هولاقم . دوننک یوم لیدبت یهدوس و ینیرفآ شزرا هب ار اهتیلباق و عبانم هک ییاهشور و اه
   هوضرع دووخ نای رتوشم هب نامزاس هک تسا یشزرا لماش ار یتباقر تیزم (1015) 02اوکساراب و ،(1115) 04ناراکمه
 دوش یمن هضرع لعفلاب و هوقلاب یابقر طسوت شزرا نیا نامز نآ رد هک یوحن هب ،دنک یم
   روب دویکأت ،ینامز هرود هب هجوت اب ناققحم زا کی ره دهد یم ناشن یتباقر تیزم هنیمز رد یاقیقحت و اه یروئت رورم
  رد یوساسا عو    وضوم هوک توسا یلاوح رد نیا و دنا هتشاد یتباقر تیزم مهم عبنم ناونع هب ینامزاس ای یلیحم لماوع
 ینهذ یاه تیلباق زا هدافتسا اب ینامزاس و یلیحم عبانم رثؤم قیفلت قیرط زا نآ بسک ای داجیا ،یتباقر تیزم اب طابترا
 هک دننکیم نایب یایرظن یخرب .(Chan, 2014) تسا یدنیارف یدرکیور اب یتباقر یاههبنج نامه ای نامزاس یرکف و
    ساوسا اذول و دراد یگتوسب تعنص کی تارتسا لماوع و کی تارتسا یاه ییاراد یراگزاس نازیم هب تکرش یروآدوس
 رد .(Amit, & Schoemake, 2013 ) درویگ  یوم رارق یگتسیاش یروئت و یتعنص نامزاس لماعت یانبم رب یتباقر تیزم
  دویکأت یتباقر تیزم بسک رد ینامزاس نورد لماوع تیمها رب نازادرپ یروئت زا یدادعت ،یایرظن زا هتسد نیا لباقم
 .(Miguel et al, 200) درک هراشا 01ایوپ یاه تیلباق شرگن و 03عبانم یانبم رب شرگن هب ناوت یم هلمج نآ زا هک دنراد
        یتباوقر تویزم یاونبم هوک توسا دوقتعم و دروگن یم عبانم یاه هعومجم ناونع هب ار اه نامزاس ،عبانم یانبم رب شرگن
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 ندوب ریذپاندیلقت و ینیزگیاج تیلباق ،ندوب شزرا اب ،ندوب ردان یاه یگ یوهک نیا رب طورشم ،تسا نآ عبانم ،نامزاس
 .(Lismen & Margaret, 2004) دنشاب اراد ار دیلقت ندوب لکشم ای
  دونا     هوتخادرپ رازاوب و تعنوص لوماوع ریاوس اب یتباقر تیزم طابترا یسررب هب یفلتخم یاقیقحت یرگشدرگ هزوح رد
        یتباوقر تویزمرب یتببمریثاوت یراتخاوس هیامروسو یطاوبترا هیامروس هکدنا هدرک شرازگ ،(3015) ناراکمه و 0نیسای
     یاروب تیوسنج بوسحرب یتباوقر تیزمرب یراتخاس هیامرسریثات هک داد ناشن جیاتن نینچمه .دراد یرهش یرگشدرگ
     رد یتباوقر تویزم و زبوس تیریدوم ، یروآوون هلبار یسررب رد ،(3015) 5وئل .تسا رتیوق یمک نادرم هب تبسن نانز
    تویزم هوب رجنمزبوس تیریدم دنیآرفرد یروآون زا رتشیبزبس یالوصحم رد یروآون هک داد ناشن یرگشدرگ تعنص
 هک داد ناشنرادیاپ یتباقر تیزمرب متسیسوکا ریثأت فده اب یاهعلالم رد ،(2015) 9تیناتسا و یسردوت .دوشیم یتباقر
    موسیروت تعنوص یاوهراک و بسک رد درزب یاهشخب هب تبسن طسوتمو ک وک یاهشخب یارب یرادینعم یوافت
 .دراد دوجو
 و  یمظاوک  .دونا  هوتخادرپ اوه هوبذاج و لماوع یسررب هب ًااتدمع یرگشدرگ رد یتباقر تیزم هزوح رد یلخاد یاقیقحت
 ،ی وسای  س لوماوع هوک  دوندرک شرا زوگ ناهفصا ناتسا یرگشدرگ رد یتباقر یاه تیزم ییاسانش رد (3190) ناراکمه
 تیزم بسک رد ار رثا نازیم نیرتشیب بیترت هب یلیحم تسیز ،یگنهرف ،یعامتجا ،یروانف ،یملع ،یقوقح ،یتیریدم
  راوهبا  رد یرگشدرگ یاهدصقم یتباقر تیزم رب رثؤم لماوع یسررب رد (3190) روپ یلعدان و نیزرف .دنراد یتباقر
  لوماو  ع و نابیتوشپ عباونم ،یروحم یاه هبذاج ،دصقم تیریدم ،دصقم یشم طخ ،یزیر همانرب بیترت هب هک داد ناشن
 ی اهدوصقم ی تباوقر ت ویزم یبا وی زرا توهج ی لدوم ی وحارط رد (2390) ی  وحتف .دونرادروخرب تیولا زا هدننک تیوقت
 ،نالی    وگ لماوش رووشک لاموش ی اوه  ناتوسا   لوعفلاب و هوقلاوب یتباقر یاه تیزم عاونا ساسارب هک داد ناشن یرگشدرگ
  یوصصخت یروص هب دن  ره روشک یشزرو یرگشدرگ هزوح رد .دنتسه تیولوا نیرتشیب یاراد ناتسلگ و ناردنزام
  و یدومحم ؛(1390) ،یلیعم    وسا و یزردووگ ؛دوننام یاوقیقحت  هدومع اما تسا هدشن هتخادرپ یتباقر تیزم ثحبم هب
  یلاوح رد  .توسا هتفرگ یروص یشزرو یامدخ اب طابترا رد (5390) ،ناراکمه و نشور ینیما و (0390) ،ناراکمه
     قویقحت ود .توسا یهجووت لوباق یوافت یاراد یشزرو یامدخ یاههزوح زا یرایسب اب یشزرو یرگشدرگ رازاب هک
     هعوسوت یمووهفم  و راو  یوحارط هب (3390) یداوس و  وتسد :دوب طبترم شهو پ نیا اب یاقیقحت ریاس زا رتشیب
 ،ی داوهن و ی ولیحم یاهقوشم لماش هدش ییاسانش  و را  هک دنتخادرپ یشزرو یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک
- توصرف و اه هنیمز ،یروآون  اظن ،هعسوت عبانم نیمأت ،هنانیرفآراک گنهرف و راتفر ،شرگن ،هعسوت تیریدم و راتخاس
    تعنوص یتباوقر تویزم لدم یحارط رد (4390) یناحیر .دوب یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت یاهدمایپواه
   هوئارا یتاوبقر تیزم و یتباقر راتخاس ،کی تارتسا ینیرفآراک ،یتباقر یدنمشوه لماع راه  اب یلدم یشزرو یادیلوت
 .دناهدوب زکرمتم یتباقر تیزم اب طبترم یاههفلوم یور رب هدش رورم یاقیقحت دوجو نیا اب .داد
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 ،(5015) 0  نیوکینیم و نووسنیبار .دناهدوب یراتخاس یاههبنج رب زکرمتم رتشیب یاقیقحت یشزرو یرگشدرگ هزوح رد
  دادویور نیا یداصتقا هعسوت هکداد ناشن ،نراداوه و نارگشدرگ  ذج تهج کیپملا دادیور یتباقر تیزم یسررب رد
-تهج ناونع اب یقیقحت رد ،(1115) ناراکمه و 5یلا راب .دوشیم رسیم اهدنرب ریاساب داحتاو یزاس تیفرظ قیرط زا
  ،یدروونهوک ،یور    هداویپ ،یناتوسمز یاوه  شزرو هوک      دندیوسر هوجیتن نویا هوب یناومور رد یشزرو یرگشدرگ یریگ
  هوک دن دیوسر هجیتن نیا هب یقیقحت رد (1015) 9ناراکمه و ناودار .دنتسه یرگشدرگ  بلق هد وزج ،یبآ یاه شزرو
 یتیعقوم لماوع و یتیریدم لماوع لماعت یوحن هب یگتسب یشزرو و یلحاس یرگشدرگ تیریدم یاهدربهار شریذپ
   هعوسوت ،یرواونف شرتسگ لماش ار یشزرو و یحیرفت یاسسؤم یور شیپ اه تصرف نیرت مهم .(3115) 4گنات .دراد
   هوب لویامت ،اه ییاداناک یالیصحت حلس نتفر الاب ،شزرو رد تلود یدصت شهاک ،یشزرو ک وک یاهراک و بسک
 هعلالم رد (5015) 2ناراکمه و ریزوا .درک شرازگ یمرگرس هب زاین و دیدج هبرجت بسک ،یناگمه یاه شزرو  اجنا
      یزتناوف یاهدادویور و یولیحم دون  یاوه  ناوکم هوک داد ناشن ایناپسا و هیکرت نیب یرگشدرگ یتباقر تیزم یقیبلت
   اوما روتهب یتباقر عبانم ظاحل هب ایناپسا هب تبسن هیکرت و دنتسه روشک ود نیا یرگشدرگ یاهتیزم نیرتمهم یشزرو
     هوب یبایتوسد توهج یوشزرو یرگشدرگ یگ یو هدزای (3015) 3سناوا .تسا رت فیعض یرگشدرگ تیریدم ظاحل هب
      یاوقیقحت هوک نویا دووجو اوب . دووب تیزم نیرتمهم یشزرو یاهدادیور ندوب نیالنآ هک دومن نییعت ار یتباقر تیزم
  رووشک یشزرو مسیروت تعنص رد اما دناهتخادرپ یشزرو یرگشدرگ رد یتباقر یاهتیزم یسررب هب یدایز یجراخ
   میقتوسم رووط هب یجراخ یاقیقحت زا هتساخرب یاهشور و اهراکهار زا یرایسب و دراد دوجو یتوافتم رایسب راتخاس
 یزاسیموب و یلخاد لئاسم یبایزرا تهج یموب یاعلالم  اجنا هب زاین ور نیا زا .تسین دربراک لباق روشک لخاد رد
 .دراد دوجو یجراخ شناد
 ییایفارغج هدودحم رد شهو پ نیا :یناکم ورملق .دشابیم یعوضوم و ینامز ،یناکم شخب هس لماش شهو پ ورملق
      هدودوحم رد شهو وپ نویا :یناومز وروملق .تسا هدش  اجنا ناتسلگ و ناردنزام ،نالیگ ناتسا هس لماش روشک لامش
    هزووح هوس نیوب یا    هتوشر ناویم یاوقیقحت وزوج یاقیقحت نیا :یعوضوم ورملق .تسا هدش  اجنا 3390 لاس ینامز
 .تسا یرگشدرگ و شزرو ،ایفارغج
  نارظنبحاوص لماش یرامآ هعماج .دشابیم یدرکراک-یراتخاس لیلحت درکیور اب یفیک یاقیقحت عون زا قیقحت شور
    عابوشا یاونبمرب تویافک لباق دادعت هب یرامآ هنومن .دوب روشک لامش رد یشزرو مسیروت هب طوبرم یتاعالطا عبانم و
 .دیدرگ یهاوخرظن و  اختنا سرتسدرد و دنمفده شور هب یرظن
 :تسا یفاشتکا یاههبحاصم و یاهناخباتک هعلالم لماش شهو پ رازبا
   عباونم لماوش یالاقم و اه اتک ،دانسا هعلالم قیرط زا هنیشیپ و ینابم یسررب اب اههفلوم جارختسا :یاهناخباتک هعلالم
 دیدرگ  اجنا یشزرو یرگشدرگ هعسوت هب طوبرم یجراخ و یلخاد

                                                                                                                                                                
1. Minikin&Robinson 
2.Bar-Eli 
3Raduan C. R.; Haslinda, A. and Alimin I. 
4Tong 
5Özer, Kazım Ozan, Hasan Latif, Mehmet Sarıışık, and Özgür Ergün 
6Evans, Nigel G. 
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 یا      هوناخباتک هوعلالم رد هدوش ییاوسانش طوباور و لوماوع قیبلت و لیمکت تهج اههبحاصم زا :یفاشتکا یاههبحاصم
 .دش هدافتسا

 یریگهنومن و یرامآ هعماج تاصخشم .2 لودج

 هعماج

 یتاعالطا هعماج یناسنا هعماج

 یاهناخباتک هعلالم زا هدافتسا هبحاصم زا هدافتسا
 :یملع ناصصختم
 یشزرو یرگشدرگ هزوح رد هاگشناد رظن بحاص دیتاسا

 :ییارجا دارفا و ناریدم
-نمجنا ،ناناوج و شزرو یارادا ناریدم
 ریاس و یشزرو یرگشدرگ یاه

 :یشزومآ و یملع عبانم
 ریاس و ، اتک ،یالاقم

  و یویارجا یاهشرازگ و دانسا
 :یاهناسر
 ... و ،دقن ،همان نیئآ ،حرط

 سرتسدرد و دنمفده سرتسدرد و دنمفده سرتسدرد و دنمفده سرتسدرد و دنمفده یریگهنومن

 دادعت
3 00 19 25 
05 93 

 .دیدرگ لرتنک هعجارم دروم دانسا و دارفا یملع و یقوقح رابتعا ساسارب هنومن  اختنا هلحرم رد ادتبا شهو پ ییاور
 .دش یبایزرا  وللم ناححصم و ناراذگدک نیب قفاوت ساسارب یدنب و را  هلحرم رد سپس
     یاوعلالم زا هدافتوسا اوب یراذوگدک .دیدرگ هدافتسا هدش ییاسانش یاههفلوم یدنبهتسد یارب یراذگدک هلحرم هس زا
  یمتوسیس  و را  کی یروص هب هدش ییاسانش طباور ساسارب زین شهو پ لدم .دش  اجنا ناصصختم رظن و یلبق
 .دیدرگ میسرت یموهفم

 
 لوا یراذگدک
 (زاب)

 
  ود یراذگدک
 (یشنیزگ)

 
  وس یراذگدک
 (یعوضوم)

 

 اهلماع  داعبا  اههفلوم  اههلوقم
 

 شهو پ لدم

 اههتفای
 .اهراکهار و اهشلا  و شهو پ لدم ،اههفلوم یراذگدک :دوب شخب هس لماش اههتفای
   هولحرم هوس رد  اوههبحاصم و یاهناخباتک شیامیپ زا یشزرو یرگشدرگ رد یتباقر تیزم اب طبترم یاههفلوم ادتبا رد
          زا لوصاح داوعبا یتباوقر تویزم هعوسوت رگندونیارف تویهام هوب هوجوت اب ساسا نیارب .دندش یدنبهتسد و یراذگدک
 یاهتیزم و یتباقر یاهی تارتسا ،یتباقر یاهتیلباق ،یتباقر عبانم یلصا رظنم ای لماع راه  رد یاههفلوم یراذگدک
  متوسیس و تعنص یتباقر یاه تیفرظ ،ریذپ تباقر یالیکشت و عبانم داعبا لماشیتباقر عبانم لماع .دنتفرگ رارق یتباقر
    یدنموشوه ،کی تارتوسا یاوعالطا و شناد داعبا یتباقر یاهتیلباق لماع رد .دوب ریذپ تباقر یطابترا و کیژولونکت
 ییاسانش ،ی تارتسا تیلباق و کسیر ؛دعُچب هس زین یتباقر ی تارتسا .دنتفرگ رارق ینیرفآراک و یروآون  اظن و تیریدم
     ،یرادویاپ تویزم ،سناوجت تویزم داعبا یتباقر تیزم .دش یم لماش ار ی تارتسا یریگ میمصت و ی تارتسا یبایزرا و
      و ییاویوپ تویزم ،یتکاروش تویزم ،یوتفیک تیزم ،یا هنیزه تیزم ،ینامز تیزم ،ندوب دوهشم تیزم ،یبیکرت تیزم
 .دشاب یم ریز یروص هب یراذگدک و اهریغتم حولس لماک یاصخشم .دوب ریذپ تباقر

 هدش جارختسا یاههلوقم یراذگدک .لودج
 هبحاصم رد رارکت عبانم رد رارکت اههفلوم داعبا اهرظنم

 یتباقر هیامرس و عبانم

 یتباقر یاهتیفرظ

 2 10 لامش یشزرو یرگشدرگ یا هقلنم رازاب هب فلتخم ناعفنیذ یسرتسد

 1 50  درم دیرخ و فرصم رد یشزرو یرگشدرگ هاگیاج 

 1 40 روشک لامش هب لقن و لمح یاهتخاسریز 

 3 1 یلخاد یرگشدرگ فرصم گنهرف 

 1 30  درم یشزرو لاعف یگدنز کبس نازیم 



 717 ...یتباقر تیزم هعسوت یموهفم بوچراچ یحارط

 3 3 (یللملا نیب ،یلم ،یا هقلنم ،یلحم) رازاب یاضاقت طیارش 

 10 2 لامش یرگشدرگ هزوح رد یراجت یاه همانقفاوت 

 1 00 لامش یرگشدرگ تعنص یاهقلنم یرهش و دنرب 

 و راتخارررررررس

-تباقر تالیکشت

 ریذپ

 3 50 شزرو و یرگشدرگ زا تلود یتیامح یاه تسایس

 10 90 یشزرو یرگشدرگ یامدخ رب هدش عضو یاه یایلام

 00 10 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یاطابترا و یبایرازاب تیلباق 

 1 0 یشزرو یرگشدرگ رازاب رد هیامرس و یلام عبانم
 00 40 یشزرو یرگشدرگ رازاب رد تخاسریز و یکیزیف عبانم 
 90 5 یشزرو یرگشدرگ رازاب ردیناسنا هیامرس و عبانم

 متررررررررررسیس

 کرررررریژولونکت

 ریذپتباقر

 1 3 یشزرو یرگشدرگ یامدخ رد یطابترا و یتاعالطا یاه متسیس 
 10 4 یشزرو یرگشدرگ رد شورف زا سپ یامدخ هکبش 
 3 2 یناهج طسوتم هب تبسن یشزرو یرگشدرگ یلخاد یروانف حلس 
 00 9 یشزرو یرگشدرگ رد یروانف رد یراذگ هیامرس تشگرب  رن 
 3 10 یشزرو یرگشدرگ رد تنرتنیا یریگراکب تیعضو 
 2 3 یشزرو یرگشدرگ رد کینورتکلا یبایرازاب و یراجت زا هدافتسا دنور 
 2 5 یشزرو یرگشدرگ رد یونعم تیکلام و تیار یپک 

یلباق
 یتباقر یاه ت

 تاعالطا و شناد

 کیژتارتسا

 3 1 یروانف یارییغت هب طوبرمیاه تصرف ییاسانش
 50 3 هوقلاب یاه تصرف زا هدافتسا ییاناوت
 1 1 روآدوسریغ یاه تصرف زا ار روآدوس یاه تصرف صیخشت
 3 90 یراذگ هیامرس یارب یتصرف ار رمتسم یارییغت یقلت 
 1 9 لماک یاعالطا زا هدافتسا ابیشزرو یرگشدرگ تیریدم رد یریگ میمصت
 00 10 یراذگ هیامرس یاه تیلاعف ناونع هب هعسوت و قیقحت یاه تیلاعف یقلت 
 3 3 .دنریگ یم یریگدای یارب یلماع ناونع هب ار تسکش رظن رد

 تیریدررررررررم

 و کیژتارترررررسا

 یدنمشوه

 10 2 (تعفنم -هنیزه لیلحت و هیزجت) کسیر لیلحت و هیزجت
 3 00 .دنتسه الاب کسیر اب ییاه هژورپ رد تکراشم لابند هب 
 3 3 .دنتسه روآون یاه هدیا یوجتسج رد هنالاعف ،بسانم تیریدم اب
 1 3 یامدخ دیدج یاه یژولونکت و یالوصحم یفرعم یارب ندش  دق شیپ 
 1 3 (شناد) دوهشمان و (یلام) دوهشم عبانم هب تبسن عماج یدید
 1 2 یداصتقا ییوج هفرص قلنماب دیدج عبانم داجیا لابند هب رمتسم روط هب
 90 3 دیدج یاه تیلباق داجیا روظنم هب ار راک و بسک عبانم تیریدم و بیکرت
 2 4 فلتخم یاه شخب رد ار راک و بسکیتباقر یاه ییاناوتو اه تیلباق یاقترا 

 و یروآورررررررن

 ینیرفآراک

 1 9 تیزم بسک واه تصرفییاسانشیاربارلبترمانیاه یراهم ای یاعالطا بیکرت

 00 40 یتباقر تیزم هعسوت و رازاب یاه تصرف ییاسانش یارب یمیت و یصصخت راک

 10 00 یامدخ و تخاس دیدج یاه شور و یالوصحم قلخ ابکی تارتسا یارییغت

 50 1 یشزرو یرگشدرگ یامدخ و تخاس دیدج یاه شور هنیمز ردییاه یروآون 

 3 3 دیدج یاه شور و اه تصرف ،اهدنیارف ،اه هدیا زا تیامح

 1 00 نآ دوبهب ای و دوجوم یامدخ رد کدنا یاه یزاسون و یارییغترب دیکات

 3 1 یامدخ و یالوصحم ردرتشیب شزرا داجیایارب یئزج یارییغت زا هدافتسا

 2 3 یشزرو یرگشدرگ یامدخ و لوصحم رد یروآون ناوت 

 3 1 نیون یشزرو یرگشدرگ یامدخ رد یزاس یراجت ناوت 

 یتباقر یژتارتسا

 و ییاررررررسانش

 یژتارتسا یبایزرا

 4 3 رازاب یاررقم زا یخرب فذح ای داجیا یارب مظنم یاه تفرشیپ زا هدافتسا

 2 3 هوقلاب ای دیدج یالوصحم نیمأت تهج یتباقر یاه ی تارتسا یریگراکب

 3 2 اهتصرف زا یریگهرب و ییاسانش تهج یالوصحم یروانف دشر یسررب

 1 90 نآ رد  هدمع یارییغت ای دیدج یامدخ تهج یروانف هب یاقیقحت لیدبت ییاناوت

 1 10 هدنیآ رد یالوصحم زا یخرب شورف صیخشت تهج یاقیقحت جیاتن زا هدافتسا

  تریلباق و کسیر

 یژتارتسا

 3 1 هوقلاب و یلعف یابقر دوجو لیلد هب اه تصرف لقادح صیخشت

 3 50 هوقلاب ای دوجوم یابقر هب تبسن یرایشوه

 10 90 ابقر راتفر یانبم رب یاه ی تارتسا یحارط

 00 10 رازاب رد مه ی تارتسا تیقفوم زا یریگولج رد ابقر شقن

 1 3 هوقلاب و یلعف ی تارتسا رب رازاب رد رییغت یفنم یارثا لرتنک تیلباق

 1 1 نیزگیاج ی تارتسا نییعت تهج اه کسیر هنادنمشوه یبایزرا

 10 1 هوقلاب و یلعف یاه ی تارتسا اب رازاب یاه کسیر طابترا تخانش تعرس

 3 10 عیرس یریذپی تارتسا تیلباق یروآزور هب

 یرررریگمیمرررصت
 1 1 رازاب یارییغت هب تبسن یلبق یگدامآ  فح تهج ی تارتسا ذخا

 2 9 اضاقت و هضرع تبسن هب رمتسم هجوت
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 3 3 نایرتشم عاونا اب طابترا هنیمز رد بسانم یریگمیمصت یژتارتسا

 10 1 یتاررقم طیحم رد  یفنم شلا  یارب بسانم یریگ میمصت

 4 3 هوقلاب و یلعف یاه کسیر یدنب تیولوا و یبایزرا ییاناوت

 00 4 کی تارتسا همانرب رب راذگرثا لماوع یدنبتیولوا و ییاسانش

 4 3 اه کسیر رگید و ابقر یادیدهت عماج یبایزرا و تخانش ساسارب یریگمیمصت

یزم
 یتباقر یاه ت

 هنیزه

 1 1 بسانم تمیق ای تمیق نازرا هیلوا یشزرو یرگشدرگ یامدخ

 1 1 یشزرو یرگشدرگ یشزرو یرگشدرگ یامدخ بسانم هنیزه ای هنیزه شهاک 

 3 20 یشزرو یرگشدرگ یامدخ یایلمع بسانم هنیزه ای هنیزه شهاک 

 3 2 ییارجا یاه تیلاعف بسانم هنیزه ای هنیزه شهاک 

 نامز

 10 4 یشزرو یرگشدرگ یامدخ لیوحت نامز نانیمطا تیلباق شیازفا 

 1 1 یشزرو یرگشدرگ یامدخ هئارا تعرس دوبهب 

 2 10 یشزرو یرگشدرگ یامدخ یرتشم یاضاقت ندروآرب و ینف ینابیتشپ یاقترا 

 1 50 دیدج یشزرو یرگشدرگ یامدخ یفرعم تعرس 

 1 40 یشزرو یرگشدرگ یامدخ هدزاب ینامز هخر  شهاک 

 تیفیک

 3 1 یشزرو یرگشدرگ یامدخ تیفیک لرتنک رب رایسب دیکأت 

 1 30 یشزرو یرگشدرگ یامدخ تیفیک دوبهب

 3 3 دیدش تباقر و یرتشم یاضاقت رطاخ هب تیفیک شیازفا

 10 2 یشزرو یرگشدرگ یامدخ و یالوصحم رد یرپ و یبارخ  رن شهاک 

 1 00 نآ یشزرو یرگشدرگ یامدخ و یشزرو یرگشدرگ رد یروآون

 یراکمه

 3 3 یشزرو یرگشدرگ هزوح رد درزب یراجت یاه نامیپ داقعنا 

 3 2 یشزرو یحیرفت زکارم و اهسناژآ اب رتهب یراکمه 

 10 9 یهاگشناد -یتاقیقحت زکارم اب یراکمه 

 4 3 یشزرو یرگشدرگ یامدخ رد نایرتشم اب یدمدنلب تکارش 

 تباقر

 1 00 یا هقلنم عبانم زا هدافتسا قیرط زا یتباقر یایازم بسک

 2 1 یشزرو یرگشدرگ یامدخ یا هقلنم یاهرازاب هب دورو عناوم شهاک

 00 50 یشزرو یرگشدرگ هوبنا یامدخ لیلد هب اه هنیزه شهاک

 3 20 یا هقلنم یریذپ سرتسد لیلد هب یرتشم طسوت  اختنا 

 1 3 یلحم نایرتشم دیرخ یردق هب یگتسباو شهاک 

 یدوهشم

 40 3 یشزرو یرگشدرگ یامدخ زکرم رارقتسا ناکم
 90 00 یشزرو یرگشدرگ یامدخ نایرتشم یارب دنیاشوخ و دنسپلد یلیحم دوجو
 1 2 یشزرو یرگشدرگ یامدخ نانکراک رهاظ ندوب بترم و یگتسارآ
 50 9 یشزرو یرگشدرگ یشزرو یرگشدرگ یامدخ زکرم رابتعا و یرهش

 تابث
 1 5 یرتشم اب نانکراک و نیلوئسم بسانم دروخرب رد رارمتسا
 00 9 هنیزه نیرتمک اب یشزرو یرگشدرگ یامدخ هئارا رد  وادت
 3 1 یژولونکت اب  اگمه و نیون یشزرو یرگشدرگ یامدخ هئارا رد  وادت

 رییغت
 10 0 دوجوم یشزرو یرگشدرگ یامدخ هئارا رد تیقالخ داجیا
 3 90 الاب تعرس اب یشزرو یرگشدرگ یامدخ هئارا
 3 00 طیحم یاه تصرف زا یریگ هرهب اب دیدج یشزرو یرگشدرگ یامدخ هئارا

 هباشت
 1 1 یرتشم  ذج یارب یبایرازاب یوافتم یاه شور زا هدافتسا
 3 3 .دنتسین نآ هئارا هب رداق اه یشزرو یرگشدرگ یامدخ زکارمریاس هک یتمدخ هئارا

 10 2 نایرتشم اب یشزرو یرگشدرگ یامدخ زکرم نانکراک یوافتم دروخرب

 بیکرت

 1 00 هنیزه نیرتمک اب یشزرو یرگشدرگ یامدخ نیرت تیفیک اب هئارا

 3 50 الاب نانیمطا و تعرس اب یروضحریغ یشزرو یرگشدرگ یامدخ هئارا

 1 40 یشزرو یرگشدرگ یامدخ زکرم درف هب رصحنم رارقتسا لحم

 3 1 یتنامض ،یدانسا ،یرابتعا ویزرا عونتم یامدخ هئارا

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 .(0     لکوش) دومآ توسدب یولبق یاقیقحت یدنبعمج ساسارب اهنآ نیب طباور میسرت و اههفلوم یراذگدک زا ریز لدم
 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یتباقر یاهتیزم هعسوت و  فح ،داجیا هب یبایتسد یوگلا تفگ ناوتیم لدم ساسارب
   یتباوقر تویزم هعسوت متسیس رد عقاو رد و دنتسه یتباقر تیزم هیاپ و ساسا یتباقر عبانم .دراد یدنیارف تیهام کی
  یاوه   هیامروس و عباونم لیدوبت یارب هدنربشیپ لماوع یتباقر یاهی تارتسا و یتباقر یاهتیلباق .دنراد یدنیاشیپ شقن
 و اهتیلباق ،عبانم لماع هس ره .دنراد یدنیارف شقن یتباقر تیزم هعسوت متسیس رد و دنتسه یتباقر تیزم هب یتباقر
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   توفگ ناووتیم یلک روط هب لدم ساسارب .دنشاب راذگرثا یتباقر یاهتیزم هعسوت رب دنناوتیم ییاهنت هب اهی تارتسا
  یاوه تویلباق یاراد دیاب یتباقر عبانم هکلب دنشاب بسانم یتباقر تیزم یوق هدننک نیمأت دنناوتیمن ییاهنت هب عبانم هک
 .دنوش تیاده و تیوقت  وللم یتابقر یاهی تارتسا طسوت و هدوب یتباقر

 
 شهوژپ یموهفم لدم .1 لکش

 :اهراکهار و یاهشلاچ
  .دوشاب یوم نآ یارب بسانم یاهراکهار ریبدت و ور شیپ یاهشلا  تخانش دنمزاین یاهنیمز ره رد هعسوت و تیریدم
  هدوش هدروآ روشک لامش یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یتباقر تیزم هعسوت یاهراکهار و یاه شلا  ریز لودج رد
 .تسا

 روشک لامش یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یتباقر تیزم هعسوت یاهراکهار و یاهشلاچ .4 لودج
 روشک لامش یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یتباقر تیزم هعسوت یاهشلاچ

 یصوصخ شخب بسانم تکراشم  دع و یشزرو یرگشدرگ تعنص رد راکو بسک و یراذگ هیامرس یارب یداصتقا تینما ندوب نییاپ
 یشزرو یرگشدرگ یرازفا  رن و یرازفا تخس یاهتخاسریز و یسدنهم و ینف یاههبنج رد یساسا یاهفعض
 یشزومآ یملع و یراجت ،یحیرفت یاه شزرو ،یشزرو دادیور ،مسیروتوکا یاههزوح رد یشزرو یرگشدرگ بسانم یدنبشخب  دع
 لقن و لمح یاهتخاسریز فعض یرهش نورب یاهاضف رد یهافر یامدخ فعض
 یشزرو یحیرفت تخاسریز و یهافر یامدخ هعسوت رد یدمدنلب یالیهست و یارابتعا یاقبنیمضت  دع
 روشک لامش یشزرو یرگشدرگ هعسوت یموبو ییایفارغج رتسب هب نایلوتم هجوت  دع
 یتراظن و یقوقح یاهفعضلیلد هب یشزرو یرگشدرگ رد لاغتشا و راکو بسک رباربان یاهتصرف
 یشزرو یرگشدرگ طیحم رد یصوصخ و یتلود یراجت و ینامزاس یالیکشت دشر  دع
 رازاب بسانمان راتخاس و یتلود راتخاس راصحنا لیلد هب یشزرو یرگشدرگ تعنص رد رد یروآون رتسب نادقف
 یشزرو یرگشدرگهب یشخبقنور یارب رد یزاسگنهرف و یشزومآ بسانم یاهراکوزاس نادقف
 یشزرو یرگشدرگ تعنص و هاگشناد فیعض طابترا لیلد هب یشزرو یرگشدرگ هعسوت یارب بسانم یروانف و یملع هناوتشپ دوبن
 یشزرو یرگشدرگ هزوح دیدج و دشر لاح رد ،دوجوم تکرش یارب رازاب دازآ یاضف دوبن
 یشزرو یرگشدرگ تعنص رد ضیعبت و تنار ،ییارگهلبار دوجو
 یرگشدرگ و شزرو هزوح یتلود یامادقا و اه تسایس رد یراک یزاوم دوجو

 روشک لامش یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یتباقر تیزم هعسوت یاهراکهار

 یشزرو یرگشدرگ یاعالطا کناب یزاسهدایپ و یحارط
 .دوش هجوت رتشیب یعامتجا یاههکبس و یزاجم یاههناسر رد یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب هب
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 .تعنص و هاگشناد یراکمه اب یشزرو یرگشدرگ عوضوم اب یصصخت یاهرانیمس یرازگرب
 .دوش تیوقت یشزرو یرگشدرگ زکارم و دارفا رد رازاب یاضف یریذپتباقر یاههبنج شیازفا قیرط زا یروآدوس و یزاسدنرب رکفت
 طبر یذ و یلوتم زکارم و اهنامزاس نیب یبسانم راک میسقت قیرط زا رازاب یریذپتباقر یاهتیلباق یاقترا و اه تصرف بسانم عیزوت
 .دنک ادیپ هعسوت یصوصخ شخب تکراشم قیرط زا یشزرو یرگشدرگ یاهتخاسریز و یهافر یامدخ
 دبای اقترا یشزرو یرگشدرگ اب طبترم زکارم رد یملع یزاس تیفرظقیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد یروانف و شناد
 .دوش دمآراک نایضاقتم و نالاعف هب راک و بسک متسیس شزومآ قیرط زا یشزرو یرگشدرگ یامدخ و یالوصحم رد یروآون هریجنز
 یشزرو یحیرفت یاهاضف رد تغارف و خیرفت بسانم یاههویش رد یزاسگنهرف و یزاس ملاس
 .دوش یزاسرادیاپ یاهقلنم و یلم یتاعالطا یاههکبش داجیا قیرط زا یشزرو یرگشدرگ تعنص رد عماج یاطابترا و یبایرازاب متسیس
 .دنک ادیپ جیورت یلغش یاهقوشم داجیا قیرط زا یشزرو یرگشدرگ زکارم رد ینامزاس ینیرفآراک
 .دنریگب هرهب عبانم زا هدافتسا تهج یعونتم یاهشور زا و دننکن افتکا یتباقر عبانم نتشاد هب اهنت اهراکو بسک
 یشزرو یرگشدرگ یمیلقا یاهتیفرظ ییاسانش قیرط زا یشزرو یرگشدرگ یموبو ییایفارغج رتسب شرتسگ

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 یریگهجیتن
   و راو  .دوب روشک لامش یشزرو یرگشدرگ تعنص رد تباقر تیزم لدم نییبت و یحارط شهو پ نیا زا فده
   یاراد زوین یلوصا یاهلماع نیا زا کی ره هک دوب اهتیزم و اهی تارتسا ،اهتیلباق ،عیانم رظنم راه  لماش شهو پ
 .دنتسه یصصخت یاههفلوم و داعبا
  کویژولونکت متسیس و تعنص یتباقر یاه تیفرظ ،ریذپ تباقر یالیکشت و عبانم داعبا هک دش صخشم لدم ساسارب
 .دنتسه روشک لامش یشزرو یرگشدرگ تعنص یتباقر عبانم لماع رد هدننک نییبت شقن یاراد ریذپ تباقر یطابترا و
 نآ    یونوریب عباونم زا رتوشیب ار نامزاس ینورد عبانم یتباقر تیزم نوماریپ یایرظن زا یاهتسد نآ اب قبالم اههتفای نیا
     راتخاوس هوب ناوققحم و ناریدوم هجوت زکرمت لیلد (3115) ،0یلویاه و گنات .(Miguel et al, 2002) دننادیم رت مهم
         تیریدوم یامیموصت هوب کومک نیونچمه و یتباوقر تویزم هوب یبایتسد رد نآ تیمها و کی تارتسا شقن ار نامزاس
      شوقن نآ یدروکلمع و یتیریدوم متوسیس و تکروش کی راتخاس تفگ ناوتیم نیاربانب .دنیامن یم یفرعم کی تارتسا
   و صخاوش ،دووش یریگراک هب و ییاسانش یتسرد هب هک یماگنه .دنراد یلیحم یاهتصرف هب تبسن لمکم اما رتمهم
 تسا یبایرازاب یامیمصت زا یدم ینالوط ریثأت یبایزرا یارب بسانم رایعم
   شوقن یاراد ینیرفآراوک و یروآون  اظن و تیریدم یدنمشوه ،ناعفنیذ یاعالطا و شناد داعبا یتباقر یاه تیلباق رد
  نویا رازاب  اظن رد یاعالطا میظع و ایوپ نایرج و زورما ناهج رد شناد هتسجرب شقن هب هجوت اب .دنتسه هدننک نییبت
15) 5 تو و دنلریآ .تسا راظتنا لباق تیولوا      یریگراوکب زا رادویاپ یتباوقر تویزم هب یبایتسد هک دندوب دقتعم زین (01
     هوب یتباوقر تویزم و یروآوون هک درک نایب (2330) 9رتروپ .دوش یم جتنم یداصتقاو یتیریدم یاهکینکت هنادنمشوه
    هوئارا یاروب شزرا هرویجنز رد دیدج یاه شور کرد قیرط زا ار یتباقر تیزم اه تکرش و دنشاب یم هتسباو رگیدکی
  روثا یتباقر تیزم یور رب یروآون یدش هک دناهداد ناشن یاقیقحت نینچمه .دنروآ یم دوجو هب نایرتشم هب اه شزرا
 نتشاد هک دنتفای تسد هجیتن نیا هب نیققحم زا یخرب نینچمه .(Todericiu & Stanit, 2015) دراد یرادانعم و تببم
 هناقالخ یاه یراهم داجیا و یریگراکب هب هتسباو یا هظحالم لباق روط هب تکرش هاگیاج هعسوت و یوق یتباقر تیزم
 .(Raduan et al, 2010) تسا هناروآون یاه تیلباق هعسوت و
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         یرویگ میموصت و ی تارتوسا یباویزرا و ییاوسانش ،ی تارتوسا تویلباق و کوسیرداعبا زین یتباقر ی تارتسا لماوع رد
   دوننام ییاوه هفلوم هب هجوت اب رضاح رصع راک و بسک طیحم رد .دنتسه هدننک نییبت و یرادانعم شقن یارادی تارتسا
    یاوبث ،اوهرازاب ندوش یناهج ،دیدج یاه یروآ نف ،لوصحم یحارط هخر  ندش هاتوک ،الاک رمع ینحنم ندش هاتوک
  دوشابیم کی تارتسا یامیمصت یور رب یتباقر یاهراشف دیدش شیازفا هلصاح هجیتن رد هک تسا هدش فیعضت رازاب
     توسا هدروک روییغت اوه    تویزم  وادوم دووبهب هب اه تیزم  فح زا ی تارتسا فده ،یالوحت نیا هب هجوت اب ور نیا زا
(Ireland et al, 2017). هنیزه یاه هنیمز رد ایوپ کی تارتسا یاه لماعت زا هعومجم کی رد تباقر ینیواد یوگلا قبط، 
    نویا زا کوی روه .(Evans, 2016) دریگ یم یروص هیامرس نتشاد و ،اهرازاب هب دورو عناوم ،ینف شناد ،نامز ،تیفیک
    ییاوناوت طیاروش نویا رد .دوش یم داجیا دیدج یاه هیال و هتفر نیب زا  وادم روط هب اه تکرش یایوپ رونام اب اه هنیمز
  یوعق    او و رادویاپ یتباوقر تویزم عوبنم اهنت ابقر  وادم یاکرح هب هجوت اب ایوپ کی تارتسا یاه لماعت هرادا رد تکرش
 .-دوش  فح قوف یاه هنیمز زا کی ره رد وا یتباقر ناوت هک یوحن هب دشاب یم
 تیزم ،ینامز تیزم ،ندوب دوهشم تیزم ،یبیکرت تیزم ،یرادیاپ تیزم ،سناجت تیزم داعبا یتباقر تیزم ی هنیمز رد
  توفگ ناوتیم .دنتسه هدننک نییبت شقن یاراد یریذپ تباقر و ییایوپ تیزم ،یتکارش تیزم ،یتفیک تیزم ،یا هنیزه
   تویزم نیارباونب ،(3190   ،ناراوکمه و یمظاوک) تسا نامزمه فرصم و دیلوت اب یامدخ وزج یرگشدرگ هک اجنآ زا
 یارب یلصا رایعم ود زورما یایند ردتامدخ ندوب سوملم و  اود یفرط زا .تسا رادروخرب یاه یو تیمها زا سناجت
 ,Tong & Hawley ) دوهد  یوم راروق ریثأت تحت ار ناگدننک فرصم یامیمصت یدش هب و دنوریم رامش هب نایرتشم

 یتباقر تیزم رصانع طابترا رد رگلیدعت لماوع زا یکی ناونع هب نامز زا ناققحم زین نامز تیزم اب طابترا رد .(2009
  تومیق      کوی اوب تویفیکاب یامدوخ و یالووصحم  اگنهب لیوحت رد تعنص ییاناوت  دع یاقیقحت یخرب .دنربیم  ان
    یوحیرفت زوکارم ،رویخا یاه لاس رد .(Yaseen et al, 2016) دوش نایرتشم یدنمتیاضر  دع هب رجنم دناوت یم یقلنم
 دن  رد یتباقر تیزم یاههبنج .دنا هتفای تسد (لیوحت نامز هلمج زا) یفلتخم یاه شخب رد نامز شهاک هب یشزرو
 لیوحت نایرتشم هب یامدخ ای یالوصحم یتعرس ه  اب (هکنیا لوا ی هبنج .تسا هدش فیرعت ینامزاس یایلمع هبنج
 و  دووش ی وم   هوضرع رازاوب هب و هعسوت ،یامدخ و یالوصحم ینانیمطا تیلباق ه  اب (هکنیا  ود ی هبنج ،دوش یم هداد
   فاولعنا ( راوه  ی  هوبنج و  دووش یم داجیا یامدخ و یالوصحم ،اهدنیارف رد هک تسا یدوبهب نازیم ( وس ی هبنج
 .(Bar-Eli, 2008) دشاب یم نایرتشم یاهزاین و یارییغت هب ییوگخساپ رد یریذپ
  یاوه   تویزم روب یتباوقر  یاوه  تویلباق یتباقر یاه ی تارتسا ،یتباقر عبانم هک دهدیم ناشن لدم رد هدش میسرت طباور
      تویلباق و یتباوقر ی تارتوسا لوماع ود یاروب ا ر یدنیاوشیپ و هیاپ شقن یتباقر عبانم .دنراد ینیب شیپ لباق رثا یتباقر
  ناووت  یوم .دراد یتباوقر تیزم رب (یجنایم اب) میقتسم ریغ رثا مه و میقتسم رثا مه لماع هس نیا عقاو رد .دراد یتباقر
    یاوقترا و بوسانم یاوهی تارتسا قیرط زا و دنوشیمن  وسحم یرثوم یتباقر تیزم دوخ یدوخ هب عبانم هک تفگ
 ببس ییاهنت زین بسانم ی تارتسا  اختنا نینچمه .دنوشیم رادیاپ یتباقر تیزم هب رجنم نآ یاهدرکراک و اهتیلباق
    زا یوشزرو یرگوشدرگ تعنوص نالاعف و نایلوتم هک دنوش یم تیزم بجوم ینامز هکلب .دوشیمن رادیاپ یتباقر یزم
    لیدوبت توهج ار نآ و هتخانوش ار ابقر و رازاب یاه کسیر و یادیدهت ،اه تصرف یا هنادنمشوه یروص هب فرط کی
  ار اوب ار کی تارتسا عبانم بسانم یاهی تارتسا قیرط زا رگید فرط زا و دنریگ راکب دوخ یارب تیزم هب یتباقر عبانم
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      عباونم هوب یوسرتسد هوک روضاح رصع هب هجوت اب عقاو رد .دننک دوخ یارب یتباقر تیزم هب لیدبت اهتیلباق یاقترا اب
   و هنادنموشوه هدافتوسا هکلب ،دنک یمن تیزم داجیا اهراکو بسک یارب عبانم زا یرادروخرب طقف تسا هدش دایز رایسب
  قوبط . دووش یم رادیاپ یتباقر تیزم داجیا و رگدیدکی زا یامدخ و اهدنرب زیامت بجوم هک تسا عبانم زا هنانیرفآراک
 ،یروص نآ رد دهد  اجنا ابقر زا زیامتم و یوافتم ار اه تیلاعف ،نامزاس هک دوش ثعاب ی تارتسا هچنان  ،رتروپ لدم
 دنوش یم نامزاس یارب یتباقر تیزم بسک ثعاب و دننک یم لیهست ار زیامت و عونت  اختنا ناکما یروحم یاهتیلباق
(De Toni & Tonchia, 2013). و یباویرازاب دووشیم داهنشیپ یشزرو یرگشدرگ رازاب نالاعف و نایلوتم هب ور نیا زا   
    هتوشاد هوجوت اوهنآ نیب هلبار یوحن ساسارب یتباقر یاهتیزم  فح و بسک دنیارف داعبا همه هب دوخ راک و بسک
 .دنشاب
 عبانم
     یدویلوت شوخب رد جیوروت ۀوتخیمآ یاه ی تارتسا یریگراک هب تیعضو .(5390) ثرومهط ،ییارون ؛لیعامسا ،نایفیرش ؛ارهز ،نشور ینیما

 .100-13 :05 ش 5390 دنفساو نمهب یشزرو تیریدم یاعلالم ،شزرو تعنص
  تعنوص ی  درووم هوعلالم) ت ویقفوم ید ویلک لماوع درکیور اب تعنص رد یتباقر تیزم داجیا .(3190) هرینم ،یهانپ و دومحم دیس ،ینیسح

 .110-140 :24 ش ،یناگرزاب همانشهو پ همانلصف .(ناریا یشاک
  .تمالوس یاعالطا تیریدم .ناریا یکشزپ یرگشدرگ یبایرازاب یتباقر تیزم .(2390) درجم قئاف ,دیمح یدیواج ,اضردمحم هداز یدیمح

 .319-919:(02 یپایپ ش) ،2 ش ،90 هرود
 ی اوهالاک د ویرخ یریگ میمصت دنیآرف رد نایرتشم یالیامت یبایزرا .(1190) یدهم دمحم ،ولنسح . اسح ،یماسح دنز .زیبماک ،هداز ردیح

 .13-24 :1 ش ، راه  لاس .یبایرازاب تیریدم هلجم .یجراخ
 .نارهت .لوا پا  .یهاگشنادداهج ،PLS رازفا  رن اب یراتخاس یالداعم یزاس لدم ،(2390) شرآ هدازاضر ،یلعیرواد
       اویفارغج همانلوصف .یوشزرو یرگوشدرگ تعنوص رد ینیرفآراوک هعسوت یموهفم  و را  یحارط .(3390) یدهم یداوس ،حالص  وتسد

 .235-345 :0 ش ،35 هرود ،(یاهقلنم یزیرهمانرب)
 ،راد ویاپ ی تباوقر ت ویزم و ی روآوون ،یریگداییاه تیلباق لماعت دربهار نومزآ و نییبت ،0390 ،دمص ،یحتف و .همطاف ،ناقهد .هلا یبن ،ناقهد

 .120-150 :3 ش ،یدربهار تیریدم یاعلالم
   وولع ی عاومتجا و ی   ناوسنا  وولع همانوشهو پ ،ی    رووئت و  ووهفم :هاوگنب حلوس رد ی تباوقر ت ویزم .(1190) اریملا ،یحیبذ .دیعس ،یخسار

 .42-09 :151،یداصتقا
          تعنوص :هوعلالم درووم یتباوقر تویزم بوسک رد یناوسنا عباونم یراذوگ هیامرس شقن .(1390) یلعسابع یمیرک یجاح ,هلا جرف یمیحر

 .120.-190 :3 ش ،9 هرود ،تیریدم همان شهو پ لوحت تیریدم همان شهو پ ،ناریا یزاسوراد
 .نالیگ هاگشناد یرتکد هلاسر .یشزرو یادیلوت تعنص یتباقر تیزم لدم یحارط (4390) یناحیر
 کی تارتسا یبای هاگیاج :یدروم هعلالم) رادیاپ یتباقر تیزم هب یبایتسد عبانم ییاسانش و کی تارتسا یبای هاگیاج .(1390) هرینم ،این حلاص

 .یلام یامدخ یبایرازاب زکرم .یلام یامدخ یبایرازاب یللملا نیب سنارفنک نیمود .(یتلود یرادکناب شخب رد یراجت یاه  ان
 تیری   دوم هولجم .یامدوخ نای رتوشم یشقنارف یاهراتفر جیاتن و لماوع یسررب .(1390) دیجم دیس ،یرقاب هبوبحم ،.یوسوم سابع ،یسابع

 .91-12 :90 ش .یبایرازاب
 یالاقم هعومجم ،یتامدخ یاهرازاب یتباقر تیزم بسکرد CRM یرتشماب طباور تیریدم شقن .(2190) یعیانص یلعو سابع ،داشیولع

 .تیریدم یللملا نیب سنارفنک نیمراه 
 .FCOPRAS و LFPP   نوونف زا هدافتوسا اب یرگشدرگ یاهدصقم یتباقر تیزم یبایزرا تهج یلدم یحارط (2390) اضردمحم ،یحتف

 .31-32 :30 ش ،2 هرود ،یرگشدرگ یاضف یایفارغج همانلصف
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 یاعلالم (راهبا  هقلنم :هعلالمدروم) ناریا رد یرگشدرگ یاهدصقم یتباقر تیزمربرثوم لماوع .(3190) ارهزروپیلعدان ,اضردمحم نیزرف
 .13- 04 :40 ش ،یدرگناهج

    ذوج رووظنم هب یرگشدرگ تعنص رد یتباقر یاه تیزم ییاسانش .(3190) یناجیابرذآ میرک ،نایربجنر  ارهب ،یلع یعیانص ،یلع یمظاک
 .100 – 93 :2 ، ود لاس یا هقلنم و یرهش یاهشهو پ و یاعلالم ناهفصا ناتسا هعلالم دروم یجراخ نارگشدرگ

  شزرو تعنوص ید ویلوت شخب رد AIDA لدم یانبم رب یمومع طباور یاهرازبا یدنب هبتر .(1390) سگرن ،یلیعمسا ؛دومحم ،یزردوگ
 .40-0 :0 ش ،یشزرو تیریدم رد رصاعم یاه شهو پ ،AHP شور اب

   یدویلوت شوخب رد AHP  شور اوب AIDA  لدوم یانبم رب یتاغیلبت یاه هناسر یدنب تیولوا .(0390) سگرن ،یلیعمسا ؛رادرس ،یدمحم
 .03- 11 :20 ش ,4 هرود ،یشزرو تیریدم یاعلالم ،شزرو تعنص

  همانوشهو پ  ،ینامزاوس–   یراتخاوس یدنموشوه رب ینتبم یتباقر یدنمشوه لدم یحارط .(1190) رذوبا دا ن ییوگ ،رغصا یناهفصا یکبشم
 .130-010 :34 ش ،یناگرزاب

 .ناریا رد یزاس یتعنص یاه حرط یرجم -اسپم ناریا ینامتخاس یاه هژورپ تیریدم تکرش :نارهت .(3190) ناریا یزاس یتعنص هار هشقن
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