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 هدیکچ
 بد هیدع یداااقا و یگنهرف و یعاماجا لئاسم داجیا و تسیز  یحم بیرخت ثعاب هک اهنآ هیور یب دشر هب هجوت اب ،اهرهشنالک تیریدم بزورما
  زا هیهسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب رد رهشنالک .دراد ار اهنآ رب مکاح نیناوق و یایریدم یاهماسیس رد یرگن زاب هب زاین هک ،تسا بدش یا
   ههب ههجوت ترورض دیاب هک ،ددرگ یم یلم هیامرس و یژرنا ندییلب ثعاب هک ،دندرگیم دادملق ییاههلاچ بایس هباثم هب ناسانشراک زا یرایسب دید
  اهجنیا رد و ، دهشاب  ههچراپکی زین نآ تیریدم دیاب هک تسا یا هچراپکی ماسیس هباثم هب رهش .داد رارق تیولوا رد اهنآ رد ار دحاو یرهش تیریدم
 .در  اد لاهبند ههب ار ی رههش ی اهههنیزه رد ییوج هفرص دحاو تیریدم هک نوچ ،درک بدافاسا یرهش هچراپکی و دحاو تیریدم حالصا زا ناوت یم
   رهضاح شهوژهپ .تسا یرهش هچراپکی تیریدم یااسار رد نارهت رهشنالک یرهش تیریدم ماون رب رثوم لماوع لیلحت ،رضاح شهوژپ زا فده
 زا ف  دهه یاهنبم رب یرهش هچراپکی تیریدم و نارهت رهشنالک رد یرهش تیریدم بزوح رد ناریدم یارب یدربراک یشناد و کرد داجیا لیلد هب
   یراهمآ ههیماج .دور یهم ر  امهش ههب یشامیپ-یفیصوت یاهشهوژپ  ون زا ،یروآدرگبوحن و اهبداد تیهام یانبم رب و یدربراک یاهشهوژپ  ون
   لهماوع ریهس م لهیلحت  تروهص هب و یموهفم لدم ساسا رب هک .دناسه نارهت رهش رد یرهش تیریدم بزوح رد ناااخام و ناسانشراک شهوژپ
  ههچراپکی تیر  یدهم رد نادنورههش تکراشم یدیلک شقن تسا تیمها زئاح هچنآ و دش صخشم اهنآ تاریثأت و یرهش تیریدم رااخاس رب رثوم
  هیهسو  ت موزهل تهیلک ر  د یهلحم نالوئهسم  امجا ؛نارهت رهشنالک یارب تاوس لودج جیاان هب هجوت اب هک .دشاب یم نایوگخساپ باگدید زا یرهش
   و یهلم حطهس ر     د)ناهنآ فیاهظو رد  بترهمریغ یاهههورگ تهلاخد زا تینامم و اهنامزاس یرادمنوناق ،ینامزاس نیب یگنهامه ترورض و یرهش
 رد تکرا هشم یااسار رد نانآ هب یشخبتصرف و مدرم لومش شریذپ ،زور یاهزاین هب هجوت اب نآ رییفت نینچمه و نیناوق تیاعر هب مازلا ،(یلحم
 .دوش یم داهنشیپ روما یارجا رد یصواخ شخب یاهلیسنااپ زا بدافاسا تهج راشیب یاهتصرف و اههنیمز داجیا و دوخ تشونرس
  .نارهت ،یزاسدنمناوت ،یرهش ناریدم ،یرهش هچراپکی تیریدم ،یرهش تیریدم :یدیلک ناگژاو

                                                                                                                                                               
 .دشاب یم نانمس دحاو یمالسا دازا هاگشناد ندنل و نارهت یقیبطت هعلاطم یرهش هشراپکی تیریدم ماظن یزاس دنمناوت عوضوم اب یرتکد هلاسر زا هتفرگرب هلاقم نیا -1

 Abbas.arghan@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -2
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 همدقم
 و ی عارمتجا لئاسم داجیا و تسیز طیحم بیرخت ثعاب هک اهنآ هیور یب دشر هب هجوت اب ،اهرهشنالک تیریدم هزورما
 ار  ارهنآ   ررب  کارح نی ناورق و یتیری درم یاهمتسیس رد یرگن زاب هب زاین هک ،تسا هدش یا هدیدع یدااتقا و یگنهرف
  دادرملق یی اره هرلاش هایس هباثم هب ناسانشراک زا یرایسب دید زا هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب رد رهشنالک .دراد
 رد ار  درحاو ی رهرش تیری درم هب هجوت ترورض دیاب هک ،ددرگ یم یلم هیامرس و یژرنا ندیعلب ثعاب هک ،دندرگ یم
 یم اجنیا رد و ،دشاب هشراپکی زین نآ تیریدم دیاب هک تسا یا هشراپکی  تسیس هباثم هب رهش .داد رارق تیولوا رد اهنآ
 ی اره هرنیزه رد یی  ورج هفررص دحاو تیریدم هک نوش ،درک هدافتسا یرهش هشراپکی و دحاو تیریدم حالصا زا ناوت
  هرعماج و  ترلود یرادا هاگتسد نیب هطساو  قاو رد یرهش تیریدم هک تسا دقتعم لیگ کم .دراد لابند هب ار یرهش
  رریز ه عرسوت و تام درخ نیمات یارب  بانم نیا هب زین هعماج و دراد رایتخا رد ار  بانم یرادا یاههاگتسد هک ارش. تسا
  یرفلتخم ن     ارعفن یم و اره هوررگ دریاب  بارنم  ااتخا و  یزوت دنیارف رد هک دنک یم هراشا یو .دراد زاین اهتخاس
  یریا    رجاو نیررتکیدزن ناورنع هرب یرهرش تموکح ای و یلحم تموکح یو هدیقع هب لاح نیا اب دنشاب هتشاد تکرش
 ه رک   درنک یرم   هرارشا یو.درنک لمع یرهش تیریدم رد یلصا یورین ناونع هب دیاب نادنورهش هب تموکح حطس نیرت
  دررکیور      درریگ یرم هرجیتن و درادرن ار اره تخاسریز و یرهش تامدخ رادیاپ و دماراک ناوت ارگ قرفت یاه درکیور
  نوزرفا  زور یاره زاین هب ییوگخساپ ییاناوت و یرهش یاه تخاسریز و تامدخ  رادت و نیماترد هشراپکی تیریدم
  هرب ار  یرهرش   رورما رد رریگرد یاهنامزاس و اهداهن ،یزیر همانرب رد یگشراپکی نینچمه .دراد ار اهرهش و نادنورهش
 :3921 ، نارارکمه   فاربیلاق )درنک یم داهنشیپ ،یرهش هعسوت رادیاپ یوگلا هب یبایتسد و قرفت اب هلباقم یاه هار ناونع
 یر    یذرپ قرقحت ررب رثورم لماوع یواکاو" رد ،(1396) ناراکمه و رورس طسوت هتفرگ تروص یاه  هوشپ هک .(55
  قرقحت   یورگلا نیودرت" رد (1395  ) رو هرلیپ و ییارقتا ؛ " ناررهت رهشنالک :یدروم هعلاطم ؛یرهش هشراپکی تیریدم
  و تارمازل  ا ررب یا هرمدقم" رد (1394) یحور و یداشنم حالف ؛ "دهشم :یدروم هنومن ،اهرهشردام هشراپکی تیریدم
 نارا    رکمه و ررتارن یاره  هوشرپ و  رورشک لخاد رد "نارهت رد یرهش هشراپکی لقن و لمح هب یبایتسد یاهراکهار
 ، ینوولرسا   هرعلاطم درورم : ارپورا 2020  یشتارترسا هب هجوت اب یرهش هشراپکی یشتارتسا تیفیک  هوشپ" رد ،(2018)
  لرماوع        ریثارت بارسارب رهرشنالک کری رد یریذرپ تریلباق یباریزرا" ،(2017 ) نرس و لواپ ؛ "2020 اپورا یشتارتسا
 رد (2009) ،  نارارکمه و نورسالک . یا ؛ "هتکلک یرهش زکارم یدنب هشوخ رب ( (IUGF) یرهش هشراپکی ییایفارغج
   یاررب ییارهرازبا"   ناورنع ارب یقیقحت رد ،( 2008)ندیر و "هشراپکی تیریدم ماظن یلک یامن هرابرد یدومنهر" هلاقم
 .دنا هتسد نیا زا ،روشک زا  راخ رد "اهرهشرد هشراپکی رادیاپ تیریدم
     و حیرضوت رهرش ررت درماراک و رتهب هرادا رد ار رهش هشراپکی تیریدم ترورض و تیمها یبوخ هب هدش هتفگ بلاطم
       دارعبا رد یگرارپ درنش و قررفت ارب هرلباقم یلصا یاهراک هار زا یکی یرهش هشراپکی تیریدم  فاو رد .دنک یم نییبت
 هلاس دص ابیرقت هقباس  غر یلع .تسالتبم نآ هب  ه نارهت رهشنالک هک تسا یتیریدم و ییورملق ،یدرکلمع فلتخم
 و تیریدم رد  فن یم یاهنامزاس و اهداهن نیب ماجسنا مدع و یگراپ دنش نانچمه نارهت رهشنالک رد یرهش تیریدم
     و هارفر یاررب یرگنهرف و یداراتقا ،یعامتجا فلتخم داعبا رد ار یفلتخم یاهدمایپ و دوش یم هدید نارهت رهش هرادا
  دوربهب و تلادع ققحت و یرهش یزیر همانرب و تیریدم هلاسم تیمها دوجو اب یلک روط هب .دراد نادنورهش یتسیزهب
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    .ترسا هرتفرگ ترورص عوضوم نیا یبرجت هعلاطم یارب یا هتفای نامزاس و یملع شالت رتمک ،یرهش یگدنر تیفیک
  . ترس   ین ینثترسم هدرعاق نریا زا ،یرهش تیریدم رد یلصا یاه هیاپ زا یکی ناونع هب  ه تیریدم رما رد یگشراپکی
  مورلع و تیریدم مولع ،یزیر همانرب ،نارگشهوشپ یوس زا یسانش شور داعبا رد  ه و یرظن داعبا رد  ه تلفغ نیا
 و نارهت رهشنالک رد هشراپکی تیریدم و یرهش تیریدم تیعضو هب نتخادرپ ،نیاربانب .تسا هتفرگ تروص یعامتجا
       و تارعلاطم ترلق هرجوت ارب  ره و یرهرش ییاورمک ح و تیریدم دوبهب رظن هطقن زا  ه نر فلتخم بناوج یسررب
 ،       ندررک یتاریلمع و یدربرارک و هزورح نریا شرترسگ و قریمعت فده اب ،یرظن و یموهفم داعبا رد نآ یاه  هوشپ
   نریا ررب یرهش هزوح رد ناگربخ و نادنمشیدنا رظن قافتا و عوضوم نیا تیمها دوجو اب  قاو رد .دیامنیم یرورض
     مدرع ررب راذرگریثات یلماورع و  ناوم هب ات دسریم یقطنم رظن هب .دیا یمن رد ارجا هب ارش هک تسا لاوس یاج هلاسم
  تامیمرات و اه یراذگ تسایس ات  یزاس راکشا ار اهنآ و  یزادرپب نارهت رهشنالک رد یرهش هشراپکی تیریدم ققحت
   دیارتن زا و درریگ ترو   رص یرترشیب یهارگا و تابث اب نارهت رهش رد یرهش تیریدم یزاس هشراپکی تهج رد یدعب
 .دومن هدافتسا ناوتب  هوشپ
 ز         رین و رورشک یرسایس و یرادا ترختیاپ ناورنع هرب ناررهت رهرشنالک هرک تسا نیا  هوشپ ماجنا رد یدعب ترورض
   ره ا ره  لاش نیا .تسه و هدوب هجاوم یتیریدم فلتخم یاه  لاش و تالکشم اب هراومه ،نآ تیمها و یگدرتسگ
  هرب ، رترشیب   ناررهت رهرشنالک یتیریدم یاه  لاش دسریم رظن هب اما .تسا  جار نادنورهش هب  هو یرهش ناریدم هب
  ترسایس و     یزریر هرمانرب هرب یرلحم و یا هقطنم ،یلم فلتخم حوطس رد هک ددرگیم رب یرهش نازیر همانرب و ناریدم
  و یرسررب   درورم نارره  ت رهرش هرادا رد دورجوم لئاسم و اه  لاش ات دبای یم ترورض ور نیا زا .دنزادرپیم یراذگ
  رایرسب ، درنراد   رقن نارهت رهش هرادا رد هک یمومع و یتلود فلتخم یاهنامزاس و اهداهن نینچمه .دریگ رارق یواکاو
   ارب .درنزاد رپ یرم نارهت رهش حطس رد یزیر همانرب هب هناگادج و لقتسم تروص هب مادکره و دنتسه فلتخم و ددعتم
  لئارسم ا رب     ناررهت رهرشنالک رد یرهرش تیریدرم نانچمه نارهت رهش هرادا رد ریگرد ددعتم ناعفن یم و اهداهن دوجو
 .ددرگ هجوت نآ هب یگشراپکی هاگن زا و هچیرد نیا زا ات تسا مزال دسریم رظن هب هک تسا هجاوم یدج
 یرظن ینابم
          یگدرنز ارب هاررمه هرک ترسا یعورضوم تیادره و یرربهر  ورااخ هب و تیریدم  ناد ،یرادا هشیدنا عوضوم
     رد یناترساب هرود یمورمع هرادا قباورس نیررت   یمیدرق زا یرخرب .ترسا هدوب حرطم نآ زا لبق یتح و ناسنا یعامتجا
      ار  رترا یرمورس نوینارحور  یرپ لارس 5000  دودرح دهدیم ناشن هک تسا هدش هتفای اهیرموس یگنس یاهحول
   ار ییاراق  کارحم و ،  یرادرهگن ار یلارم تادهاعم قباوس ،یروآدرگ ار تایلام ،هرادا ار اهرابنا دباعم ،هیذغت و زیهجت
 :1381 ،    نایورضر) دورش یرادرهگن و تربث اهنآ یور رب روما هنوگنیا ات دندرکیم  یزوت و  هارف ار یلگ حاولا و هرادا

 یی ارهیر ریگ ی مرات رد رتشیب تکراشم یارب دارفا قیوشت ینعم هب یزاسدنمناوت عوضوم هب هجوت اب نایم نیا رد .(13
  ار ارهنآ و دننیرفایب ار یبوخ یاههدیا دنناوتب ات دوش  هارف دارفا یارب ییااف ینعی ؛تسا رثؤم اهنآ تیلاعف رب هک تسا
  رترشیب ندش رتکیدزن دننام یفادها .تسا نیون یایند رد راک و بسک یتایح رانع ،یزاسدنمناوت .دننک لیدبت لمعهب
 یارب تباقر نادیم نتفرگ تسد رد و یروهرهب  یازفا ،یروآون موادم هئارا ،شورف زا سپ تامدخ دوبهب ،یرتشم هب
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 ،1395) دررناهررتفای ناررشدارفا نتخاررس دررنمناوت یارررب یدرریدج یاررههار هررک دررمآ دررهاوخ تررسدهررب ییاررهنامزاررس
www.pajoohe.com). 

 ، یداراتقا  هعرسوت  ه اب لماعت رد هک تساهتیلاعف زا یا هعومجم یرهش تیریدم (,Sharma 2000 ) امراش داقتعا هب
 ،یر       هرش تیریدرم هرفیظو نیررت یلرصا نیاربارنب .درنک یم تیاده و هداد لکش ار یرهش یحاون یعامتجا و یدبلاک
  یدورکار  .ترسا یرورض تامدخ نیمثت زین و مدرم یزورهب و یدااتقا هعسوت یاقترا فده اب یحاون نیا رد هلخادم
(Rakodi, 2003) در کرارک هک یوحن هب تسا یرهش  تسیس یازجا تیریدم ،یرهش تیریدم فده ،دراد یهباشم زین 
  هرب دنشاب رداق نانکاس ات دروآ  هآرف یرتسب یدااتقا یاهتیلاعف عاونا همه قیوشت اب و هتخاس نکمم ار  تسیس هنازور
 ره .دنشاب هتشاد یسرتسد زاس دمآرد یاه تصرف زین و یمومع تامدخ ای اهالاک ،نکسم لماش دوخ یساسا یاهزاین
   هاررمه زری   ن یتاریلمع تارعبت و دیارتن اب هک تسا کیشتارتسا یتیلوئسم یرهش تیریدم هک دنفرتعم نیققحم نیا یود
 یارب یلک لوصا هک دنک یم نایب Cities اهرهش هیرشن رد یا هلاقم یط ،یدالیم 1993 لاس رد زین stren نرتسا .تسا
 ه رب         هرجوت ارب یرهرش تیریدرم .ترسا هدرننک دیرگ رایرسب هژاو نیا یلصا موهفم و درادن دوجو یرهش تیریدم  هف
 هچنانش .تسا هتشاد توافتم یناعم فلتخم یاه نامز رد یعامتجا -یسایس یااتقا نینچمه و دارفا  اردا ،اههقیلس
  . یتسه دهاش ًاالماک ار موهفم و یناعم فالتخا نیا زین ینونک نامز رد ام
  هرب یبای   ترسد ... و یعارمتجا هیامررس و یرهش ییاورمکح ،کیشتارتسا تیریدم ،تردق ماظن لثم یثحابم ندرک حرطم
  هرب ناوتیم ار هشراپکی تیریدم .تسا هدوب یرهش هشراپکی درکیور ینعی ییاورمکح زا لصاح یاهدروخزاب زا یکی
 ینا مزارس نورد در  رکلمع و درکرارک یگشراپکی فرط کی هکیروطب .درک  یسقت یداهن نایم و یداهن نورد  خب ود
 یتیریدم درکلمع دناوتب رگید فرط زا و .تسا یتیریدم داهن کی ینامزاس راتخاس نامه رما نیا هک دوش هدروآ  هارف
 .دیشخب دوبهب ار (یرهشارف و یرهش ،یلحم) ییایفارغج فلتخم حوطس رد یرهش یاهداهن نیب
 ی      گشرارپکی مورهفم ارب درحاو تیریدرم مورهفم    و هدوربن درحاو تیریدرم داجیا یرهش تیریدم یگشراپکی زا روظنم
     حیحرص چیره یدرکرارک و یمورهفم رظن زا  ه اب فدارتم ای و  ه یاجب نآ هدافتسا و هتشاد رایسب یوهام یاهتوافت
     نامزارس ناورنع هرب یرلحم حوطس رد یرهش یاهداهن و نامزاس دحاو یرهش تیریدم  تسیس رد هکیروطب .دشابیمن
  دنرشاب  یرم (یرادرهرش نوچمه) یمومع ای یتلود یاهنامزاس  بات هکلب دنتسین صخشم یدرکلمع لالقتسا اب لقتسم
 ،  لدرم نری   ا یارنبم ررب .ترسناد « تیریدرم» و «رهش» موهفم ود زا یبیکرت یرهش هشراپکی تیریدم .(1389 ،نایمظاک)
   مارن هرب  نیرعم ییایفارغج ورملق رد هک هشیو یتیریدم ماظن کی زا تسا ترابع یگشراپکی درکیور اب یرهش تیریدم
 :زا دنترابع لدم نیا هناگهس داعبا .دراد هدهعرب ار یرهش یاهدرکلمع هعسوت و دوبهب تیلوئسم رهش
  و یرهرش ی  رربهر و تیادره ،  یرهرش یرهد نامزارس ،یرهش یزیرهمانرب رب لمتشم ،نآ یلصا فیاظو و تیریدم -1
 یرهش  بانم صیاخت و نیمات ،یرهش لرتنک و تراظن
 .رهش  یرح و رهش ،هقطنم ،هیحان ،هلحم ،نیمز هعطق رب لمتشم ،نآ ییایفارغج یاهورملق و رهش -2
  و قورقح ،  یرهرش یروارنف ،یرهش عامتجا ،یرهش دااتقا ،یرهش تسایس رب لمتشم ،یرهش یاهدرکلمع و رهش -3
 .(2 :1390 ،نایمظاک) یرهش طیحم و یرهش نیناوق
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  صخرش م یزرکرم تموکح نیب تابسانم رد هدمع روط هب یرهش تیریدم یتنس درکیور هدش نایب بلاطم هب هجوت اب
   رد یرمدرم یارهداهن و یلحم تاعامتجا و دنتسه تیریدم  قن رادهدهع نآ یاهیرازگراک و تلود نآ رد هک دوشیم
    ترسیس نریا رد (15 :1388 ،شوپ هایس دنمجرا و  خباون) دنرادن یشقن یرهش یزاس یمات و یریگ یمات دنیآرف
 و          نزاوتمارن ییاریفارغج حوطرس رد ییاراف هعرسوت و هدررک لرمع زرکرمتم ًااتدرمع فلتخم حوطس رد تیریدم ماظن
    دررکیور ارما .درشاب   یرم اراد ار ییالارب تبرسن تردق و  بانم زکرمت ،تیریدم ییارگزکرمت هطساوب یرهش یاهیرباربان
 دا   رجیا ارب یرهرش تیرید   رم رد لارعف تکرارشم ناکما و تسا هداد تیولوا یرهش تاعامتجا  قن هب نیون تیریدم
  توارفت .دشابیم یمدرم و یتلود ،یمومع ،یصواخ  خب یاهناگرا لماش اهداهن نیا .دریگیم لکش یلحم یاهداهن
 ی    رهرش هرشراپکی تیریدرم دررکیور و یرهش ییاورمکح بلاق رد نیون درکیور و یرهش تیریدم هب یتنس درکیور
  هدرمآ ریز لودج رد تردق  یزوت و اهدادرارق ،راتخاس ،فیاظو ،نارگشنک بلاق رد هسیاقم یاهرایعم اب نآ زا بعشنم
 .تسا

 یرهش ییاورمکح و تموکح ماظن) نیون و یتنس تیریدم هسیاقم :1 هرامش لودج
 (یگشراپکی - ییاورمکح) نیون یرهش تیریدم هسیاقم رایعم (یرهش تموکح) یتنس یرهش تیریدم
  مدرع -   یرتلود ًاارساس ا یریارجا لماوع - ناگدننک تکراشم دودحم دادعت
 یمدرم یاهداهن رواح

  و یرصواخ -    یرمدرم فرلتخم یاره خب ییارجا لماوع -ناگدننکتکراشم دایز دادعت نارگشنک
 یلحم یاهداهن یریگلکش - یمومع

  یاره  ترسایس یدنبترورص رد   یرارکمه مدرع - هرواشم یریگلکش مدع
 - ید  ربلاک ًااتدرمع درکلمع - یرهش تاعوضوم دایز یگدرتسگ - ییارجا
 ارگنف یارجا و یزیرهمانرب ،یکیزیف

 و اررررهدرکراک
 فیاظو

     تاعورضوم  رک یگدرترسگ یدرنبتروص و اهتسایس یارجا رد یراکمه ،هرواشم ماجنا
 یرهش یگدنز داعبا ریاس هب هجوت ،روحم تکراشم درکلمع ،یسایس

 درررکلمع ،  راررک یزاورم زرریم تیوراع ،ریذررپان  فارطعنا و هتررسب یارهزرم
 الاب زا  بانم صیاخت - کیتارکورب

  دررکلمع ،  ینامزارس یریازفا   ره و لرماعت ،رایدوخ و هنابلطواد تیواع ،زاب رایسب یاهزرم راتخاس
 ادززکرمت ؟؟  یزوت هب لیامت ،کیتارکومد

  طرباور و هناماخ  نکنایم ،الاب زا هتسویپ یربهر و یبتارم هلسلس رادتقا
 یرااحنا تباقر ،یراکناهنپ ،یمسرریغ یاهدروخرب ،دااتم

 یاررررهدادرارق
  نک نایم

 ا    رب یرنتبم طرباور و کریترکونکت ،   ارهراجنه ررس ررب قفاوت ،ینامرد  رحت و یقفا هرواشم
  دارمتعا ،   ترلود ترارظن  رقن ،یرهش یاهداهن ییوگخساپ تیفافش و ندوب زاب ،یراکمه
 اهداهن همه لاعف یریذپتباقر و لثم هب هلماعم

   مورفن مدرع ،  یرتلود رادرتق ا و طلرست ، هرعماج زا تلود یالاب لمع یدازآ
 نارگیزاب نیب یتسیزمه و لداعت مدع ، فنیم یاههورگ

 و نارگیزاب نیب یتسیزمه و لداعت ،تلود هدنکارپ طلست ،هعماج زا تلود  دنا لمع یدازآ تردق  یزوت
 ارگمه و ازفا  ه ،هبناج دنش یبلط تعفنم

 
 (4: 1383 ،یناوضر یدیعس و نایمظاک) : بنم

       مورهفم ارب درحاو تیریدرم مورهفم و هدوربن دحاو تیریدم داجیا یرهش تیریدم یگشراپکی زا روظنم رگید فرط زا
      یدرکرارک و یمورهفم ررظن زا  ره ارب فدارتم ای و  ه یاجب نآ هدافتسا و هتشاد رایسب یوهام یاهتوافت یگشراپکی
    هرب یرلحم حوطرس رد یر   هرش یارهداهن و نامزارس دحاو یرهش تیریدم  تسیس رد هکیروطب .دشابیمن حیحص چیه
      نورچمه) یمورمع اری یرتلود یاره    نامزارس  بارت هرکلب دنترسین صخشم یدرکلمع لالقتسا اب لقتسم نامزاس ناونع
      یارهداهن یرهرش تیریدرم  ترسیس رد .درنیامن یرم لمع اهنآ تارظن و اههتساوخ هب هجوت اب هک .دنشابیم (یرادرهش
  هدورب رتشیب تارایتخا و تردق یاراد داهن ای رتگرزب داهن رایتخا تحت دحاو تروص هب یلحم یاهداهن هشیو هب یرهش
   هرن درشاب  یرم حررطم یرهش  کاح و تموکح ثحب رتشیب دحاو تیریدم رد  قاورد .دراد قباطت نآ یاهدرکلمع اب و
  گرنهامه هکلب رهش  کاح زایتما تحت هن رتدرخ یاهنامزاس یرهش هشراپکی تیریدم  تسیس رد اما .یرهش تیریدم
    هرمه رد یرهرش نارعفنیم  تسیس نیا رد .دنوشیم دراو یرهش تیریدم راتخاس رد درکلمع لالقتسا اب هتسباو نآ اب
 و یمسر یاهنامزاس مامت هدنریگربرد موهفم نیا .دنتسه لیخد نآ رد و هتشاد لاعف تکراشم یرهش تیریدم لحارم

هشراپکی و ازفا  ه و ارگ ه هشراپان و ارگاو  
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  یرهرش تیریدم یاههمانرب یارجا و یزاس یمات و یریگ یمات رد یعون هب هن تسا اهرهش هرادا رب رثوم یمسرریغ
 .دنراد تلاخد یربهر نامزاس هار هشقن و یدربهار همانرب باسارب
 قیقحت یسانش شور

     و ناررهت رهرشنالک رد یرهرش تیریدرم هزوح رد ناریدم یارب یدربراک یشناد و  رد داجیا لیلد هب رضاح  هوشپ
 زا ، یروآدررگهوحن و اههداد تیهام یانبم رب و یدربراک یاه هوشپ عون زا فده یانبم رب یرهش هشراپکی تیریدم
       هزورح رد نارااختم و نارسانشراک  هوشرپ یرارمآ هرعماج .دور  یرم رامرش هب یشامیپ-یفیصوت یاه هوشپ عون
-نآ 318    هرک  ریزوت همانرشسرپ 400 برتسد رد و هداس یلامتحا ریغ شور هب دنتسه نارهت رهش رد یرهش تیریدم
   یریاور زا هرمان    رسرپ یریاور یرسررب یارب .تفرگ تروص نآ باسا رب اهلیلحت و دش هداد تشگرب ترواب یاه
  سرپ و تفرگ رارق یهاگشناد ناگربخ رایتخا رد و هیهت هیلوا همان سرپ کی ادتبا هک هدش هدافتسا یرهاظ ای ییاوتحم
    و خاربنورک یارفلآ یاره شور زا ت   الاورس ییاریاپ  جنرس یارب .دیدرگ هیهت ییاهن همان سرپ نانآ تارظن لامعا زا
1AVE 2 وCR رد هرک ترسا هدرش نایب (1951) خابنورک طسوت 7/0 یالاب خابنورک یافلآ درادناتسا .تسا هدش هدافتسا    
  و لرنروف و CR  یاررب ار 6/0  یالارب رادقم (1988) یی و یزوگاب نینچمه تسا هدوب 971/0 لک ییایاپ  هوشپ نیا
    نورنکم یارهریغتم مارمت هک دهدیم ناشن ریز لودج .دناهدرک رکم AVE یارب ار 5/0 درادناتسا رادقم (1981) رکرال
 .دنتسه یبسانم رایسب حطس رد ییایاپ یاراد قیقحت
 هداد لیلحت و هیزجت تهج و تسا هدوب همانشسرپ زا هدافتسا اب و یشیامیپ اه هداد یروآدرگ ی هویش  هوشپ نیا رد
  همانرشسرپ  هدرنهد     خرساپ داررفا یاره یرگشیو لریلحت و هیزجت هب یفیصوت رامآ زا هدافتسا اب همانشسرپ زا لصاح یاه
  یاررب اد     رتبا هرک ترسا هدرش هدافترسا ریسم لیلحت شور زا  هوشپ یموهفم یوگلا هب هجوت اب نینچمه ، یا هتخادرپ
  یگترسبمه  نری  ا درشاب رترشیب یلماع راب نازیم هشره و هدش  ارختسا اهنآ یلماع راب ،اهریغتم نیب یگتسبمه  جنس
  هرب  لدرم  یارهریغتم  نیرب طباور ات هدیدرگ هدافتسا (SEM) یراتخاس تالداعم یاهشور زا  قاو رد .دوب دهاوخ رتالاب
  لدرم   ریرسم بیاررض  هوشپ یموهفم لدم هب هجوت اب تیاهن رد و دریگ رارق نومزآ و یسررب دروم نامزمه تروص
 رد SWOT    یاره سیرتارم هرئارا هب یرگشسرپ دیاتن هب هجوت اب سپس .ددرگ یم هئارا  هوشپ هدشنومزآ و یتایلمع
       هرشراپکی تیریدرم یاره صخارش یاترسار رد ناررهت یرهش تیریدم دیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن اب طابترا
 .تخادرپ  یهاوخ رظن دروم یاهیشتارتسا هئارا هب نایاپ رد و  یزادرپ یم یرهش

 شهوژپ یاهریغتم یاههزاس ییایاپ :2 هرامش لودج
 AVE CR خابنورک یافلآ ریغتم AVE CR خابنورک یافلآ ریغتم
 897/0 744/0 827/0 تلادع 872/0 533/0 852/0 تکراشم
 925/0 805/0 879/0 ییادززکرمت 905/0 578/0 877/0 یشخبرثا و ییاراک
 926/0 678/0 905/0 یدربهار  نیب 903/0 574/0 875/0 یریذپ تیلوئسم
 یقفاوت یریگ تهج 872/0 631/0 805/0 تیفافش

901/0 836/0 938/0 
 893/0 677/0 840/0 یدنمنوناق

 
                                                                                                                                                               
1 Average variance extracted 
2 Composite Reliability 
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 اهدنیاشیپ                                                                                                     اهدنیاسپ
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 شهوژپ یموهفم یوگلا :1هرامش رادومن

 :دوب دنهاوخ هنوگ نیدب قیقحت تایضرف یرهش هشراپکی تیریدم یاه صخاش و یموهفم لدم هب هجوت اب نیاربانب
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار یریذپ تیلوئسم اب تکراشم نیب -1
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار یدنمنوناق اب یریذپ تیلوئسم نیب -2
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار تلادع اب یریذپ تیلوئسم نیب -3
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار ییادز زکرمت اب اب یریذپ تیلوئسم نیب -4
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار تیفافش اب یریذپ تیلوئسم نیب -5
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار یدربهار  نیب اب یریذپ تیلوئسم نیب -6
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار یشخبرثا و ییاراک اب یریذپ تیلوئسم نیب -7
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار یشخبرثا و ییاراک اب یدنمنوناق نیب -8
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار یشخبرثا و ییاراک اب تلادع نیب -9
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار یشخبرثا و ییاراک اب ییادززکرمت نیب -10
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار یشخبرثا و ییاراک اب تیفافش نیب -11
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار یشخبرثا و ییاراک اب یدربهار  نیب نیب -12
 .دراد دوجو  یقتسم هطبار یرهش هشراپکی تیریدم اب یشخبرثا و ییاراک نیب -13

 قیقحت ییایفارغج ورملق
  ررفن 8٬244٬535   نآ ترّویعمج .ترسا   ناررهت ناترسرهش و نارهت ناتسا زکرم و ناریا تختیاپ و رهش نیرتگرزب ،نارهت
   رهرش نریا .تسا  ّوبرم رتمولیک 730 رهش نیا تحاسم.دیآیم رامش هب ناهج تّویعمجرپ رهش نیمجنپ و تسیب و تسا
  و نارریا روشک لامش رد ،نارهت رهش .تسا ایند گرزب رهش نیمتفه و تسیب وایسآ برغ یاهرهش نیرتگرزب زا یکی

تکراشم  
 تیلوئسم

یریذپ  

یدنمنوناق  

تلادع  

ییادززکرمت  

تیفافش  

 یریگ تهج– یدربهار شنیب
یقفاوت  

 و ییاراک
یشخبرثا  

 تیریدم
 هچراپکی

یرهش  

 

 

 

رثوم لماوع  
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  نآ یرهرش  نالرک هرقطنم ، ناررهت ناتسا  خب نیرت تیعمجرپ و نیرتلاعف .تساهدش  قاوزربلا هوکهتشر هنماد بونج
     .درهد یرم یارج دورخ رد ار رفن نویلیم 3/12 لداعم یتیعمج ، برم رتمولیک رازه 7/16 دودح رد یتعسو اب هک تسا
     ناررهت یرهرش نالرک هرقطنم زا  برمرتمولیک رهرد 1384 لاس یارب نارهت ناتسا هدش لیدعت تیعمج دروآرب باسارب

    و تیریدرم نامزارس) دنترسه اهاتسور نکاس رفن 96 و اهرهش نکاس رفن 646 دادعت نیا زا هک دنراد تنوکس رفن 742
 .(1384 ،یزیر همانرب

 
 ( 1397دنمراش رواشم نیسدنهم :عبنم) هعلاطم دروم هدودحم :1هرامش لکش

 اه هتفای و ثحب
 رد . دورش یرم هتخادرپ همانشسرپ هدنهدخساپ دارفا یتخانشتیعمج تیعضو لیلحت و هیزجت هب  هوشپ تمسق نیا رد
  داررفا هک یاهکناب ،لاغتشا تیعضو ،تالیاحت نازیم ،لهثت تیعضو ،تیسنج ،نس یاهریغتم یسررب هب تمسق نیا
 .تسا هدش هراشا لیم لودج رد تاعالطا نیا هصالخ ؛تسا هدش هراشا دنشابیم طابترا رد هدنهدخساپ

 شهوژپ هنومن یتخانشتعمج تیعضو :3هرامش لودج

 تیسنج
 دصرد  یناوارف -

 نس

 دصرد یناوارف -
 0 0 لاس 25 ریز 6/67 215 درم
 9/45 146 لاس 35-25 4/32 103 نز

 لهثت
 4/38 122 لاس 45-36 8/30 98 درجم
 7/15 50 لاس 45 یالاب 2/69 220 لهثتم

 لغش عون

 4/42 135 دنمراک
 تالیاحت

 0/34 108 یسانشراک
 0/56 178 دشرا یسانشراک
 0/10 32 یرتکد

 7/10 34 هاگشناد داتسا
 راک لحم

 4/17 55 یصواخ
 8/29 95 یتلود 6/29 94 ریدم
 8/52 168 یمومع 2/17 55 وجشناد
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  هوشپ یاهریغتم لیلحت و هیزجت
 ی لمارع راب نازیم هشره هک هدش  ارختسا اهنآ یلماع راب ،اهریغتم نیب یگتسبمه  جنس یارب ادتبا رد تمسق نیا رد
  ارما ، ترسا رایسب ثحب دشاب ردقش لقادح یلماع راب رادقم هکنیا هرابرد .دوب دهاوخ رتالاب یگتسبمه نیا دشاب رتشیب
  .درشاب یرم 5/0    زا رترشیب رادرقم دورشیم هیصوت هچنآ و 3/0 رادقم دوشیم دای نآ زا لوبق لباق لقادح ناونع هب هچنآ
 هک هدوب رظندم 5/0 یالاب یلماع راب  هوشپ نیا رد .تسا تیمها زئاح زین نآ ندوب رادانعم یلماع راب رادقم زا یادج
 نیا زا ریز رد قیقحت نیا یاهریغتم کتکت .دشاب رادانعم 96/1 ربارب t هرامآ رادقم اب ٪95 نانیمطا حطس رد تسیابیم
     رد هدهارشم و نورنکم یارهریغتم نیرب دوشیم هدهاشم ریز لودج رد هک روط نامه .دناهتفرگ رارق یسررب دروم رظن
 .دراد رارق یبسانم تیعضو رد دراوم یمامت

 هدش هدهاشم و نونکم یاهریغتم نیب یلماع راب :4 هرامش لودج

 یدنمنوناق

 t هرامآ یلماعراب ریغتم

 ییادززکرمت

 t هرامآ یلماعراب ریغتم

L 1 752/0 487/15 De 1 728/0 335/14 

L 2 736/0 169/13 De 2 718/0 854/13 

L 3 728/0 855/9 De 3 793/0 025/18 

L 4 736/0 125/13 De 4 803/0 235/19 

L 5 718/0 124/13 De 5 802/0 267/18 

L 6 714/0 941/12 De 6 707/0 584/12 

 تلادع

Ju 1 724/0 551/12 De 7 746/0 233/12 

Ju 2 749/0 868/14 

 تیفافش

Tr1 808/0 963/16 

Ju 3 811/0 348/21 Tr2 774/0 432/14 

Ju 4 784/0 476/14 Tr3 807/0 202/16 

Ju 5 690/0 947/9 Tr4 789/0 933/16 

Ju 6 767/0 886/15 

 یدربهار  نیب

St1 812/0 737/21 

Ju 7 789/0 257/17 St2 850/0 961/25 

 تکراشم
Pa 1 845/0 775/21 St3 848/0 022/30 

Pa 2 867/0 185/24 St4 779/0 068/17 

Pa 3 876/0 173/24 
 یشخب رثا و ییاراک

Pe1 898/0 210/36 

 یریذپ تیلوئسم

Re 1 824/0 396/22 Pe2 898/0 513/44 

Re 2 839/0 430/21 Pe3 897/0 684/39 

Re 3 852/0 172/26 

 هشراپکی تیریدم

Ma1 877/0 853/26 

Re 4 811/0 671/16 Ma2 929/0 798/59 

Re 5 817/0 471/17 
Ma3 936/0 546/56 

Re 6 799/0 996/21 

  ترسا را ررقرب  یلورقعم هطبار و یگتسبمه هطوبرم نونکم یاهریغتم و تادهاشم نیب دش لصاح نانیمطا هکنیا زا سپ
 . درش  درهاوخ یسررب رضاح  هوشپ یرامآ تایضرف قیرط نآ زا هک دسریم یرگید تیمهااب لیلحتوهیزجت هب تبون
  ارت  ددررگ یرم  هدافترسا (SEM)  یراتخارس  تالدارعم یاهشور زا ،دشابیم ریغتم دنش رضاح قیقحت تیهام هک اجنآ زا
  و لدرم t    رادرقم رریز یاره هرارگن رد . درریگ رارق نومزآ و یسررب دروم نامزمه تروص هب لدم یاهریغتم نیب طباور
   .تسا هدش هداد ناشن هدش نومزآ لدم (β) ریسم بیارض
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 شهوژپ هدشنومزآ و یتایلمع لدم t یاههرامآ :2 هرامش رادومن

 
 شهوژپ هدشنومزآ و یتایلمع لدم ریسم بیارض :3هرامش رادومن

 رتگرزب هک تسا 961/9 ربارب هدش نومزآ لدم t هرامآ و 680/0 یریذپ تیلوئسم و تکراشم هطبار یارب ریسم بیرض
   هرک درصرد 95 ن  ارنیمطا حطرس اب هک تشاد زاربا ناوتیم اذل .دشابیم ٪95 نانیمطا حطس یارب 96/1 ینارحب رادقم زا
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   یریذرپ تیلوئرسم هطبار یارب ریسم بیرض .تسا راذگریثات یرهش تیریدم راتخاس رد یریذپ تیلوئسم رب تکراشم
  حطرس  یاررب 96/1 ینارحب رادقم زا رتگرزب هک تسا 380/10 ربارب هدش نومزآ لدم t هرامآ و 695/0 زین یدنمنوناق و
    رد یدرنمنوناق ررب یریذرپ تیلوئسم هک دصرد 95 نانیمطا حطس اب هک تشاد زاربا ناوتیم اذل .دشابیم ٪95 نانیمطا
  هرارمآ و 657/0 تلادع اب یریذپ تیلوئسم هطبار یارب ریسم بیرض نینچمه .تسا راذگریثات یرهش تیریدم راتخاس
t ناورتی رم اذل .دشابیم ٪95 نانیمطا حطس یارب 96/1 ینارحب رادقم زا رتگرزب هک تسا 039/9 ربارب هدش نومزآ لدم  
  .ترسا راذگریثات یرهش تیریدم راتخاس رد تلادع رب یریذپ تیلوئسم هک دصرد 95 نانیمطا حطس اب هک تشاد زاربا
 555/10     رربارب هدرش نورمزآ لدرم t هرامآ و 688/0 ییادززکرمت اب یریذپ تیلوئسم هطبار یارب ریسم بیرض رخآ رد
  نارنیمطا حطس اب هک تشاد زاربا ناوتیم اذل .دشابیم ٪95 نانیمطا حطس یارب 96/1 ینارحب رادقم زا رتگرزب هک تسا

 لودج رد ریسم لیلحت طباور ریاس زا لصاح دیاتن .تسا راذگریثات زین ییادززکرمت رب یریذپ تیلوئسم هک دصرد 95
   .تسا هدش هداد ناشن ریز

 قیقحت تایضرف تیعضو :5هرامش لودج
 هیضرف تیعضو t هرامآ β ریسم بیرض حرطم هیضرف
 دییات 961/9 680/0 یریذپ تیلوئسم اب تکراشم  یقتسم هطبار
 دییات 380/10 695/0 یدنمنوناق اب یریذپ تیلوئسم  یقتسم هطبار
 دییات 039/9 657/0 تلادع اب یریذپ تیلوئسم  یقتسم هطبار
 دییات 555/10 688/0  ییادززکرمت اب یریذپ تیلوئسم  یقتسم هطبار
 دییات 874/11 718/0 تیفافش اب یریذپ تیلوئسم  یقتسم هطبار
 دییات 553/8 591/0 یدربهار  نیب اب یریذپ تیلوئسم  یقتسم هطبار
 دییات 755/2 314/0 یشخبرثا و ییاراک اب یدنمنوناق  یقتسم هطبار
 دییات مدع 584/0 074/0 یشخبرثا و ییاراک اب تلادع  یقتسم هطبار
 دییات مدع 827/0 114/0 یشخبرثا و ییاراک اب ییادززکرمت  یقتسم هطبار
 دییات 469/2 302/0 یشخبرثا و ییاراک اب تیفافش  یقتسم هطبار
 دییات مدع 389/0 063/0 یشخبرثا و ییاراک اب یدربهار  نیب  یقتسم هطبار
 دییات 258/10 685/0 یرهش هشراپکی تیریدم اب یشخبرثا و ییاراک  یقتسم هطبار

 لیلحت هب و دش هئارا اهنآ تارثثت و ریثثت و قیقحت یاهریغتم نیب طباور ریسم لیلحت رادومن زا لصاح دیاتن هب هجوت اب
  هرب هجوت اب . یتخادرپ نایوگخساپ هاگدید زا یرهش هشراپکی تیریدم یاتسار رد یرهش تیریدم ماظن رب رثوم لماوع
 و یریگ  یمات دنیِتآرف رد مدرم رثوم و لاعف تکراشم نودب یرهش تیریدم و یزیر همانرب ریسم لیلحت رادومن هحیتن
 و دراد ترورض یحارط و یزیر همانرب هدنیآرف فلتخم لحارم رد یتکراشم نینش .درک دهاوخن بسک یتیقفوم ءارجا
    ارب یزریر هرمانرب لیدبت رثوم یارجا ای و یقطنم تامیمات ماختا ،تخانش تیفیک ندرب الاب هب یوحن هب هلحرم ره رد
      یرب دیارتن لورحت نریا ًااملرسم هک هتفای موهفم هزورما .دنک یم کمک نامیمات مدرم یارب یزیر همانرب موهفم هب مدرم
        نآ هعرسوت و یرگرشدرگ عورضوم هرب هرک نآ زا  یرپ ناررهت رد یرهش تیریدم .تشاد دهاوخ لابندب ار یا هقباس
   هاردا رد ار مدررم یرارکم ه و تکرارشم نازیم و دنک هجوت رهش یگنهرف و یعامتجا ماجسنا و  فح هب دیاب دشیدنیب
 دریگن ماجنا یبوخ هب نانآ گنهرف و مدرم زاین هب هجوت اب رگا یا همانرب ره تروص نیا رد ریغ رد و دهد هعسوت رهش
   ارب لارح .دناشک یم یراکمه و تکراشم زا زیرگ یوس هب ار نانآ و هدرک داجیا ار ناریدم زا ییادج باسحا نانآ رد
 ، فعرض ، تورق طاقن اب طابترا رد SWOT یاه سیرتام هئارا هب یرگشسرپ دیاتن و  خب نیا رد تاحیضوت هب هجوت
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   هرب ناریاپ رد و  یزادرپ یم یرهش هشراپکی تیریدم یاه صخاش یاتسار رد نارهت یرهش تیریدم دیدهت و تصرف
 .تخادرپ  یهاوخ رظن دروم یاهیشتارتسا هئارا

 نارهت رهشنالک رد یرهش هچراپکی تیریدم دیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن سیرتام :6 هرامش لودج
 (W)فعض طاقن (S)توق طاقن 

 نانآ یریذپ تیلوئسم و تکراشم هب نادنورهش لیامت .1
 اهنآ تیاعر و یرادرهش هزوح نیناوق زا یهاگآ .2
 یوس زا اه حرط یارجا رد یرهش تسیز طیحم نتفرگ رظن رد .3
 نیلوئسم
 نادنورهش تایاکش هب یگدیسر یارب تالیهست .4
 یرادا تافلخت دروم رد یبسن تیفافش .5
 یصواخ  خب هب یرادرهش فیاظو زا یشخب یراذگاو .6
    و رهرش هیرشاح رورما هب یگدیسر تهج  اخ تیریدم داجیا .7
 تالحم
 یروحم هیحان .8
       و رهرش یارورش یاراعا زا یرایرسب یربرجت و یرملع قباوس .9
 یرادرهش
 نادنورهش تیاضر یبسن  یازفا .10
 نیمز هنیهب تیریدم و لرتنک .11
 یرادرهش لنسرپ یارب یشزومآ یاه هرود یرازگرب.12
 نارهت رد فلتخم ناسانشراک و ناااختم دوجو .13

  یاره یریگ  یمات رد لوئسمریغ دارفا تلاخد و موفن لامعا .1
 یرهش
   ارهنآ بورلطم تکراشم مدع و نادنورهش زا یهاوخرظن مدع .2
 اه حرط یارجا و هیهت دنیارف رد
 یراک یزاوم و یرهش یاهداهن نیب فیعض یگنهامه .3
    و دریدج یارهزاین هرب رضاح یرهش نیناوق ییوگخساپ مدع .4
 یدنمنوناق فعض نینچمه
    و نادنورهرش یاره هترساوخ هب یرادرهش بسانم خساپ مدع .5
 یرادرهش هب هعجارم رد مدرم یمگردرس
  نریا رد تیفافش مدع و اه حرط هنیزه و نامز ندوبن ینالقع .6
 دراوم
      رخب ارب رهرش هرادا یمرسر یاهداهن نیب فیعض یراکمه .7
 یمدرم یاهداهن و یصواخ
 نیلوئسم یریذپ تیلوئسم و ییوگخساپ فعض .8
 حرط تایئزج هرابرد نادنورهش هب یفاک یناسر عالطا فعض .9
 اه
 یبسن تیمورحم و تاناکما هب قطانم یواسم یسرتسد مدع .10
 قطانم یخرب

   برسانم یشتارترسا دوبن و نالوئسم کیشتارتسا هاگدید مدع .11
 هدنیآ یارب

 هناگدنش تیمکاح .12
 یرادرهش رد صاختمریغ یاهورین زا هدافتسا .13
      و یرادرهرش لنرسرپ یاررب یا هرود یاره شزورمآ فعض .14
 یرهش یتاقیقحت یاهدرواتسد نیرخآ زا لنسرپ یفاکان عالطا

 یتنار هیحور و یرادا داسف دوجو .15
 یرادرهش هب نادنورهش بولطمان شرگن .16
 یرهش دحاو تیریدم ققحت مدع .17
 ییافکدوخ مدع لیلدهب اه یرادرهش مزال هجدوب نیمثت مدع .18
  .رادیاپ یاهدمآرد دوبن و

 WO یاه یشتارتسا SO یاه یشتارتسا (O)اه تصرف

   هاگترسد ارب هدنزاس یراکمه . یگنهامه ناکما .1
 رهش حطس رد یتامدخ و یتلود یاه
  یزارس کشوک تهج بسانم یاهرتسب دوجو .2
 یصواخ  خب هب روما یراذگاو و یراورهش
 نادنورهش هب کینورتکلا تامدخ زا هدافتسا .3
   یازرفا هبور یاضاقت و یمدرم یهاگآ  یازفا .4
 تکراشم تهج اهنآ
   رد تاررطایترا و تارعالطا یرواررنف زا هدافترسا .5
 نادنورهش رظن زا هدافتسا و تامدخ هنارا
 و ییادززکرمت یاتسار رد ینوناق تبثم یاهماگ .6
 یزاس یصواخ
 نارهت یرهش هعومجم حرط تاعلاطم .7
 و یرادا ،یراجت زکرم و تختیاپ ناونعب نارهت .8
 روشک یتعنص و یسایس

 (O4, S1)نادنورهش تکراشم تهج یلمع هنیمز داجیا .1
    یاترسار رد نارااختم و نارسانشراک تارظن ندومن یتایلمع .2
 (S9, S13, O1)ینامزاس نیب یگنهامه
       یاره هرنیمز رد یرصواخ  رخب یاره یدرنمناوت زا هدافتسا .3
 (S6, O2, O6)رتدیدج
 ر   رب دریکثت ارب نآ ندومن یتایلمع و هشیو یتیریدم ماظن یحارط .4
 (O9, O10, O8, O7, S13)ینامزاس یگنهامه حطس نیرتالاب
    تررهج روررما زررکرمت و یرادرهررش قطاررنم ییاراررک  یازررفا .5
 ,O5, S1, S4 )نارنآ ناوت زا هدافتسا و نادنورهش هب ییوگخساپ

S8) 

     یرارکمه تریروحم ارب یتکرارشم تیریدم هنیمز ندومن  هارف
 (W2,O4)یمدرم
    ارب یرارکمه و یگنهارمه تهج رهش هرادا یاههاگتسد مازلا .2
 (W3, O1, W7)رگیدکی
    تامدرخ  یازرفا ارب IT    یاره تریفرظ زا هدرترسگ هدافتسا .3
 (W5,O5)یکینورتکلا
 یدربهار یاهحرط تاعلاطم ندومن یتایلمع رد ناریدم عامجا .4
 (W11, O8)نارهت
 ندومن یتایلمع و یرهش دحاو تیریدم نداد رارق تیولوا رد .5
 (W18, O1, O5)نآ
 یناسر عالطا و رمتسم طابترا تهج یکینورتکلا هکبش داجیا .6
 (W5, W9, O5)نادنورهش هب
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 WT یاه یشتارتسا ST یاه یشتارتسا (T)تادیدهت

  رد لوئررسمریغ دارررفا تررلاخد و موررفن لاررمعا .1
 یرهش یاه یریگ  یمات
 ررریغ یاههاگتنوکررس و ینیررشن هیررشاح موادررت .2
 یمسر
  یارره هورررگ و یررسایس یارره حاررنج تررلاخد .3
 موفن یم فلتخم
   یاره هرمانرب هب هجوت مدع و رگندرخ تیریدم .4
 تدمدنلب
  نادرنش ه   رن درنور و هرنابلطزکرمت یاهراتخاس .5
 روشک رد ییادززکرمت بولطم
 نالک حطس رد یدنمنوناق فعض .6
       طیاررش یارقترا یاررب یدرج مزرع کری مدع .7
 یرهش دحاو تیریدم یاتسار رد یتیریدم
   و ناریدرم یریگرارکب رد یرالاس هتسیاش مدع .8
 نیااختم
 یتلود یاهنامزاس رد یشخب درکیور همادا .9
  مدررم یعقاو تکراشم یارب یزاس هنیمز مدع .10
 دوخ تشونرس رد

  ترلود لالقتسا سح و تلود و تلم فاکش .11
 تفن دمآرد هب یاکتا لیلد هب تلم زا

     نترساک و رهرش یاهارورش هارگیاج فیعات .12
 اهنآ ینوناق تارایتخا

     و یا هیررشاح یحاوررن هررب تالیهررست و تامدررخ شرتررسگ .1
 (S7, T2)نانیشن هیشاح یزاسدنمناوت
     تیریدرم دارجیا ترهج یرادا یارهیفرظ و یناسنا  بانم دیسب .2
 (S9, S13, T4,T9) یرهش دحاو
  یرادرهرش و مدرم گنتاگنت یراکمه تهج بسانم رتسب داجیا .3
 (S1, S12, T13) یلحم تموکح یزیر هیاپ و
     دورخ ارب مدررم ندررک هارمه یارب رهش یاروش ییاراک  یازفا .4
 (S1, S9, T14)اروش هاگیاج تیوقت تهج

 یاررههورگ تررلاخد زا تررعنامم و ارره نامزاررس یرادررمنوناق .1
 ,W1     ) (یرلحم و یرلم حطرس رد) نارنآ فیارظو رد طبترمریغ

W16, T1, T3, T8) 
  نارنآ رمتسم شزومآ و یرادا لنسرپ صاخت و ناوت  یازفا.2
      ییوگخرساپ و نادنورهرش ارب  کحترسم هرطبار داجیا تهج رد
 (W8, W14, W15,T10)نانآ هب بسانم
  و یرهررش هعررسوت موزررل تریل ک رد یررلحم نالوئررسم عارمجا .3
 (W13, T9, T11,W18)ینامزاس نیب یگنهامه ترورض
     یاترسار رد نارنآ هرب یرشخب تصرف و مدرم لومش شریذپ .4
 (W2, T12, T13, T14)دوخ تشونرس رد تکراشم
 لیسناتپ زا هدافتسا تهج رتشیب یاه تصرف و اه هنیمز داجیا .5
 (W7, T7)روما یازجا رد یصواخ  خب یاه
 یاهزاین هب هجوت اب نآ رییغت نینچمه و نیناوق تیاعر هب مازلا .6
 .(W4, T8)زور

 
 یرهش هچراپکی تیریدم (IE)یجراخ یلخاد سیرتام :4هرامش رادومن
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 یجراخو یلخاد لماوع تارمن رایعم فارحنا و نیگنایم هبساحم :7 هرامش لودج
 IFE EFE 

X 2.31 2.04 
S 0.96 0.62 

X+S 3.27 2.66 
X-S 1.35 1.42 

 
  اهنآ یدنب تیولوا و اهیژتارتسا هدودحمرد یرهش هچراپکی تیریدم ظاحل هب نارهت هاگیاج نییعت :5هرامش رادومن

 و یبایزرا هدش نییعت  یپ زا فادها باسارب ًاالوا دیاب یزیر همانرب و یحارط یاهلح هار دروم رد  یمات هنوگره ماختا
 ، یرگنهرف ، یعارمتجاراثآ زا   رعا ، یمات ره یبناج راثآ ًاایناث و ددرگ صخشم اهفده ققحت رد لح هار ره لواح نازیم
 و  بورلطم  رارثآ نیرتشیب یاراد هک هنیهب لح هار هب ناوت هب قیرط نیا زا ات دوش مولعم دیاب یطیحم تسی ز و یدااتقا
  بارسارب و  قریقد   ره  ردرقش  رره  هدرنیآدروم رد یریگ  یمات نآ رب هوالع . تفای تسد تسا بولطمان راثآ نیرتمک
 و رمتسم یبایزرا .دور یمن نیب زا نآ رد یلامتحارظندیدجت و یبایزرا هب زاین زاب دریگ تروص لماک و تسرد تاعالطا
 .دماجنا یم تاهابتشا زا یریگولج و اهنآ حیحات هب دیدج تاعالطا باسارب اه همانرب و اهحرط ای و تامیمات موادم

 و یرهش یحارط و یزیر همانرب  هم روما دناوتب دش رکم هک یتااخشماب هک تسا یماظن نادقف رد لکشم هکنیا هصالخ
  یاره  هویرش زا  هدافترسا  ارب  یرنعی  ترورص نیا ریغ رد تسا یهیدب و ،دشخب ققحتایوپ و گنهامه روط هب ار یا هقطنم
  نیاربارنب و نا ررهت رهش دشر رب تراظن و لرتنک هنوگره لامعا ،یمئاد و  جسنم ماظن کی بایغ رد و یدروم و یعطقم
  ارب هدنیآ رد تسناوت دهاوخ ماظن نیا داجیا .داد دهاوخن تسدب ار یبولطم هجیتن و هدوب لصاح یب نآرد یگدنز تیفیک
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  لیدربت  بورلطم  تریوه  ارب و  ترسیز لباق ،بوخ رهش کی هب ار نارهت ،یگدنز تیمک و تیفیک رد رثوم لماوع لرتنک
 .دیامن
 اهدربهار هئارا تهج (QSPM)یمک کیژتارتسا یزیر همانرب سیرتام

 (QSPM)یمک کیژتارتسا یزیر همانرب سیرتام :8 هرامش لودج
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 اتسار نیا رد هک تفرگ یم رارق یعفادت تیعقوم رد نارهت یرهش تیریدم ،SWOT 8 هرامش لودج دیاتن هب هجوت اب
 :دشاب یم حرش نیا هب (QSPM)یمک کیژتارتسا یزیر همانرب سیرتام باسا رب نآ یدنب تیولوا و اهیشتارتسا

 ینامزا رس       نیرب یگنهارمه تروررض و یرهرش هعرسوت موزرل تیلک رد یلحم نالوئسم عامجا :3 هرامش یشتارتسا -1
(W13,T9,T11,W18) 
  یرلم حطس رد)نانآ فیاظو رد طبترمریغ یاههورگ تلاخد زا تعنامم و اهنامزاس یرادمنوناق :1 هرامش یشتارتسا -2
  (W1,W16,T1,T3,T8 )(یلحم و
 (W4,T8 )زور یاهزاین هب هجوت اب نآ رییغت نینچمه و نیناوق تیاعر هب مازلا :6 هرامش یشتارتسا -3
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 )دو رخ       ترشونرس رد تکرارشم یاترسار رد نارنآ هرب یرشخب ترصرف و مدرم لومش شریذپ :4 هرامش یشتارتسا -4
W2,T12,T13,T14) 

   یاررجا رد یرصوا  خ  رخب یاهلیرسناتپ زا هدافتسا تهج رتشیب یاهتصرف و اههنیمز داجیا :5 هرامش یشتارتسا -5
 (W7,T7) روما
 یریگ هجیتن
      ررب هرک دورب یرهرش هرشراپکی تیریدم یاتسار رد نارهت یرهش تیریدم رب رثوم لماوع لیلحت  هوشپ نیا زا فده
      ترسا تریمها زئارح هرچنآ و درش صخشم اهنآ تاریثثت و لماوع نیا ریسم لیلحت تروص هب و یموهفم لدم باسا
 هد  ورمن  ترباث   هربرجت .درشاب یم نایوگخساپ هاگدید زا یرهش هشراپکی تیریدم رد نادنورهش تکراشم یدیلک  قن
  برسک  یتیقفورم ، ءاررجاو  یرریگ   یمرات دنیآرف رد مدرم رثوم و لاعف تکراشم نودب یحارط و یزیر همانرب هک تسا
 یوحن هب هلحرم ره رد و دراد ترورض یحارط و یزیر همانرب دنیآرف فلتخم لحارم رد یتکراشم نینش . درک دهاوخن
  هرمانرب »  مورهفم  هرب « مدرم اب یزیر همانرب لیدبترثوم ی ارجا ای و یقطنم تامیمات ماختا ،تخانش تیفیک ندربالاب هب
   لاربند هرب ار یا  هقبارس  یرب  دیارتن لوحت نیا ًااملسم هک هتفای موهفم هزورما .دنک یم کمک تامیمات مدرم یارب یزیر
 هرادا ،  اهرهرش ندرش گرزب و یگدنز فلتخم یاه هصرع و یناسنا طباور ندش هدیچیپ باسا نیمه رب .تشاد دهاوخ
    یهارگیاج یرهرش تیریدرم هژاو  هزوررما     .ترسا هتخارس نکممارن یتنرس یاه هویش هب ار اهرهشنالک نیا تیریدم و
   کرشوک  رماوج تیریدم هتشذگ رد .دوش یم بوسحم اه رهشنالک هرادا یارب ریذپان راکنا یترورض و هتفای کیمداکآ
 مدرم ندرک هاگآ زج یا هراش اهرهش هرادا یارب رضاح لاح رد اما هتفرگ یم تروص مدرم یاه یهاگآان  وم رب راوس
         یاره شزورمآ حررط ارب هرک ترسا ینارمز تدرم .تسین یرهش تیریدم فلتخم یاه  خب ناهن و ناهنپ یایاوز زا
   ترسود ار نارشرهش نادنورهش ات دریگ تروص یراک و دوش یزاس تیوه اهرهش یارب هک دوش یم شالت یدنورهش
    نادنورهرش رد یعارمتجا قرلعت دراد داق یدنورهش یاه شزومآ هعومجم .دننک تکراشم نآ هرادا رد و دنشاب هتشاد
 اب .دنک هرادا هنیزه نیرتمک اب ار اهرهش ،مدرم تکراشم و یعامتجا یاه تیلوئسم داجیا قیرط زا دناوتب ات دیامن داجیا
    تیلوئرسم و یتکرارشم هریحور نادقف هطساوب ینیگنس رایسب یاه هنیزه هزورما هک تفایرد ناوت یم یلامجا هاگن کی
     بارنم و تارناکما هرب  هرجوت اب هک تسا  هم نیا رگنایب هتکن نیا و دوش یم لیمحت یرهش تیریدم رب یعامتجا یاه
   یزارس اریهم و یرهش تیریدم هعومجم شالت نودب اعطق .تسین رهش هرادا رد نادنورهش تکراشم زج یهار دوجوم
  دارهن کی هب هک دننک یم تکراشم یتروص رد مدرم هک تسا هداد ناشن هبرجت .دوب دهاوخن ریذپناکما رما نیا ،تامدقم
   یزارس دارمتعا   یاره هرنیمز تشاد ناعما دیاب .دنسانشب ار نآ دیاب ادتبا دننک دامتعا دنهاوخب رگا و دنشاب هتشاد دامتعا
    هدرشن  هاررف نآ یارهدرکراک و یرهش تیریدم تخانش هنیمز نونکات و تسین  هارف رهش تیریدم و نادنورهش نیب
    و دارمتعا یرعیبط رورط هب نایربانب ،تسا نیئاپ حطس و  ک یتخانش ،یرادرهش زا مدرم تخانش هک تسا حضاو .تسا
     رد  وراخ هرب یرادرهرش هرب مد   ررم دارمتعا مدرع .تشاد دهاوخن یبولطم تیعضو اهرهش هرادا رد مدرم تکراشم
       رد ریذرپان بارنتجا ررما کری ناورنع هرب نادنورهش تکراشم .تسا یهاگآ دوبمک هکلب تسین ینیبدب زا ریخا یاهلاس
         مارجنا رد لیهرست و رهرش هرادا رد اره هرنیزه ریگمرشش  هارک رورظنم هب ات دریگب لکش دیاب رهش تیریدم هاگدید
   هرب رهرش هرادا رد ار مدرم تکراشم ات  ینک شالت اه تصرف زا بولطم یریگ هرهب تهج رد نینچمه و اه تیرومام
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  دارجیا یارب دیدرت نودب و درک یزاس دامتعا ناوت مامت اب دیاب مدرم تکراشم ققحت یارب کش یب . یشاب هتشاد هارمه
  یرهرش تیری درم تامدخ و اهدرکلمع ،اه تیرومام ،فیاظو ،فادها زا مدرم ندرک هاگآ تهج رد دیاب ،رادیاپ دامتعا
 یراذگ هیامرس مدرم یمومع یاه یهاگآ  یازفا تهج دیاب نادنورهش تکراشم بلج یارب تقیقح رد .تشادرب ماگ
     رد لیهرست نیرنچمه و تریفیک  یازرفا و یرادا راتخاس حالصا هارمه هب یگنهرف و یملع یاه تیلاعف ماجنا و درک
       هرتفریذپ رهرش تیریدرم و یمورمع دارهن کری ناو  رنع هرب یرادرهش ات دوش یم بجوم نادنورهش هب یناسر تامدخ
      دارعبا هرمه ارب هرک ترسا یتیریدم هکلب تسین رهش دبلاک و اه تیلاعف ،اه ناکم رب تیریدم طقف رهش تیریدم .دوش
  یاره       یهارگآ ررب یرهرش تیریدرم یراذرگ هیامررس هب دیکات رد یساسا هتکن .دراد  یقتسم طابترا نادنورهش یگدنز
   هرب زرین نادنورهش ،اهنآ تکراشم زا یریگ هرهب و مدرم دامتعا بلج و یزاس هاگآ نیا نایرج رد هک تسا نیا یمومع
     یرنک شالرت نادنورهرش یهاگآ  یازفا رد ردق ره تقیقح رد .دش دنهاوخ هاگآدوخ فیاظو و فیلاکت ،اه تیلوئسم
     هرک ترسا حرضاو ررپ  .ترسا یزاس دامتعا و مدرم تکراشم  یازفا هار اهنت نیا و دش دنهاوخ رتریذپ تیلوئسم اهنآ
  دریاب و درک دهاوخ هارمه دایز یاه هنیزه و تالکشم اب ار رهش هرادا ،یرهش تیریدم و مدرم نیب هلصاف ندش رتشیب
    یاره هرمانرب نیودرت ،   یتامدرخ یاره شور یزارس هنیهب ،یناسنا یاهورین یدمآراک  یازفا ،ینامزاس  ناد ءاقترا اب
      و یهارگآ  یازرفا ترهج ار مزال یاره هرنیمز ، اره تیلاعف یشخب رثا  یازفا اتیاهن و زاس دامتعا یشزومآ و یگنهرف
  یاره تیریدرم ندرک گنهامه زج یهار چیه ،یرهش هبناج همه هعسوت یارب نیاربانب .درک  هارف نادنورهش تکراشم
 ی    اررجا تعررس  یازرفا و اره  هرنیزه  هاک رب یتبثم ریثات دناوت یم یرهش دحاو تیریدم ققحتدرادن دوجو یرهش
  تالکرشم زا یکی تسا یرهش یاه هژورپ تفرشیپ یلصا  نام اهرهش تیریدم رد اه یگناگود .دشاب هتشاد اه هژورپ
     درشاب  کارح یرهرش تیریدرم رد یگناگود هک ینامز ات و تسا یرهش هشراپکی تیریدم تیمکاح دوبن اهرهش نالک
   لودرج دیارتن هب هجوت اب هک تسا یتبثم هبرجت یرهش هشراپکی تیریدم .دش  یهاوخن اهرهش تالکشم لح هب قفوم
 ، ینامزارس نیب یگنهامه ترورض و یرهش هعسوت موزل تیلک رد یلحم نالوئسم عامجا ؛نارهت رهشنالک یارب تاوس
   هرب مازرلا ،    (یرلحم و یرلم حطرس رد)نارنآ فیاظو رد طبترمریغ یاههورگ تلاخد زا تعنامم و اهنامزاس یرادمنوناق
   یاترسار رد نارنآ هب یشخبتصرف و مدرم لومش شریذپ ،زور یاهزاین هب هجوت اب نآ رییغت نینچمه و نیناوق تیاعر
     رد یرصواخ  رخب یاهلیرسناتپ زا هدافترسا تهج رتشیب یاهتصرف و اههنیمز داجیا و دوخ تشونرس رد تکراشم
 .دوش یم داهنشیپ روما یارجا
 عبانم
 ، رهرشنامرآ  هیررشن ،   دهرشم :یدرورم هرنومن اهرهشردام هشراپکی تیریدم ققحت یوگلا نیودت ،(1395)رغصا یلع ،رو هلیپ ،دیمح ،ییاقتا

 .17 هرامش

 ناریا ینایم یاه رهش یمسر ریغ یاه هاگتنوکس یهد نامزاس رد یرهش هشراپکی تیریدم (1391 ) اضرمالغ ،نایمظاک ،لیعامسا ،ناریود
 68 ات 53 زا - هحفص 16 یشهوشپ-یملع 30 هرامش - 1391 ناتسمز و زییاپ « یرهش تیریدم :هلجم ( نادمه ،ناجنز)

 .ون دنویپ ،نارهت ،یرهش نارمع تیریدم (1381) یقت دمحم ،نایوضر

 .1384 ،یرادرهش یزیر همانرب و تیریدم نامزاس

  هرعلاطم ؛یر  هرش هرشراپکی تیریدم یریذپ ققحت رب رثوم لماوع یواکاو ،(1396)یربکا دیجم و اضردیجم ،یقارع ینایتشآ ، یحر ،رورس
 .52 هرامش ،ایفارغج همانلاف ،نارهت رهشنالک یدروم
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 .14هرامش ،یرهش تیریدم و یزیر همانرب کیشتارتسا تشرس ،یرهش تیریدم همانلاف ،1382 ،دمحا ،ایندیعس

 رهش هیرشن .نارهت رهش ییایفارغج تاعلاطم زکرم یرهش یاه حرط هعسوت و هیهت زکرم ،ندنل رد یرهش تیریدم (1392 ) مارهش ،نایباهش
 .روشک یاهیرایهد و اهیرادرهش .46-29صص ، تشه لاس ،راگن

  همانلراف ،(  یرهرش تامدخ تیرومام یدروم هعلاطم ) نارهت یرهش تیریدم ماظن یگشراپکی هعلاطم ( 1392 ) هلا حور ،یناگرگ ناخیلع
 .37 -29 صص ،13 هرامش ،لوحت و تیریدم

  ترشهبیدرا ،  ناررهت رد یرهرش   هرشراپکی لرقنو لمح هب یبایتسد یاهراکهار و تامازلا رب یا همدقم (1394) ریما ،یحور ،یداشنم حالف
1394. 

 ،  اریفارغج همانلراف ،یرهش هشراپکی تیریدم رد رهش تامیسقت  قن ،(1392)یلع ،روپ دمحم ،اضر دمحم ،این  فاح ،رقاب دمحم ،فابیلاق
  .37 هرامش

  هرشراپکی تی  ریدرم رد رهرش یرادا – یسایس تامیسقت  قن نیببت (1389) یلع ،روپ دمحم و اضر دمحم ،این  فاح؛ رقاب دمحم ،فابیلاق
 .ایفارغج یشهوشپ یملع همانلاف ( نارهت رهش :یدروم هعلاطم ) یرهش

 و تیریدم سنارفنک نیمراهش ،قیفلت ارف شور اب یرهش هشراپکی تیریدم ققحت یاهراکهار و داعبا ییاسانش (1391 ) اضرمالغ ،نایمظاک
 .یرهش یزیر مانرب

   یمرات و یراذگ تسایس رظنم زا نارهت رد یرهش هشراپکی تیریدم یسانش بیسا (1390 ) هرهز هدیس ،ینیدباعریم ؛ اضرمالغ ،نایمظاک
 .38-27 صص ،ناتسبات ،46 هرامش ،یزاس رهش و یرامعم – ابیز یاهرنه هیرشن ،یرهش یریگ

 ، اهیرادرهرش ن  امزارس تارارشتنا ،اهیرادرهش هب دیدج فیاظو یراذگاو یجنس ناکما ،(1383 ) دیون ،یناوضر یدیعس ،اضرمالغ ،نایمظاک
 . یرهش تیریدم مود دلج

 .یرهش یزی همانرب تاعلاطم زکرم ؛روشک ترازو ،یرهش هعسوت یاه حرط ققحت یاه هویش ،(1379)دنمراش رواشم نیسدنهم

  هرعلاطم حرط (1392) ناجرم ،هدومزا و زاناس ،ینابعش ؛ یلع دیس ،یتاجن ریم ؛ هفطاع ،یعینص و ارهز هدیس ینیسح ،نیدلا سمش ،یمظان
  هرلجم ،   دهرشم رهرش یمالرسا یاروش یاه  هوشپ زکرم ،نا ققحت  ناوم  هاک ای فذح یاهراکهار و یرهش دحاو تیریدم  ماج
 .2-1 صص ،1388 ناتسباتو راهب ،2 هرامش ،لوا لاس ،دهشم رهش یمالسا یاروش همانلاف ود ،یهوشپ دهشم

 . نارهت ناسانش هعماج تاراشتنا ،یرهش رادیاپ هعسوت ینابم ،(1388) قحسا ،شوپ هایس دنمجرا ،دادرهم ، خباون
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