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 هدیکچ
  زوانه ناوارف لیالد هب ناریا رد ،دور یم رامش هب ناهج رد یداا قا دشر و هعسوت یاه نار نیر مهم زا یکی ناونع هب هک یرگشدرگ
  تاسا ه سناو ن ،یگنهرف یرگشدرگ ریرن مک یاه هبذاج مغر یلع جدننس رهش ،نایم نیا رد .تسا ندرکن ادیپ ار دوخ یعقاو ناگیاج
       یدرا هار ی هعاسوت فداه ااب شهوژاپ نایا .     .دزااس لواح م ار دواخ یرگاشدرگ تعناص ،   الااب رایاسب یااه تیلباق نیا اب گنهامه
   ندراک یافرعم یگنهرف یرگشدرگ تاعلاطم رد ار Meta-Sowt یدر هار لدم راب نی سخن یارب جدننس رهش یگنهرف یرگشدرگ
  لاماع ،    دراف هاب رااحنم یااه تیلباق و  بانم هک تسا رواب نیا رب یروئت نیا .دشاب یم  بانم رب ین  م یروئت یان م رب تاوسا م .تسا
 و یدر هار یزیر همانرب اب دنناوت یم یگنهرف یرگشدرگ دصاقم ساسا نیا رب .دنهد یم لکش ار رادیاپ و رم سم ی باقر تیزم یلصا
    جدنناس رهاش یاگنهرف یرگشدرگ شهوژپ نیا رد .دنیامن ییاسانش ار رادیاپ ی باقر یاه تیزم ،ا قر هب ت سن یگنهرف  بانم تخانش
   .تاسا یالیلحت –  یتیاصوت شهوژپ نیا شور .تفرگ رارق یسررب دروم ،بیقر یاهداقم اب تباقر رد یا هقطنم و یلم حطس ود رد
      داش یروب دراگ شهوژاپ یااه نداد صااخ م 03 زا یهاوخ ررن اب هک دشاب یم تاوس ا م کینکت رب ین  م همانشسرپ شهوژپ رازبا
 نادمه رهش یا هقطنم بیقر نیرت مهم و زاریش رهش ،جدننس رهش یگنهرف یرگشدرگ یلم بیقر نیرت مهم ،داد ناشن شهوژپ جیا ن.
       هیامراس نزایگنا شیازافا یجرااخ لاماوع نیاب رد   .تاسا ی ناس کاشوپ و یقیسوم جدننس رهش یرگشدرگ   نم نیرت مهم .دشاب یم
   ندیاشخب اانغ و  ونت ،تسا  سو م تردق و الاب ترورض یاراد هقطنم ندوب ی ینما ،تسا تردق و ترورض نیرتالاب یاراد یراذگ
 .دن سه یمک ترورض و الاب تردق یاراد رهش یاروش و رهش ر شیب هجوت و یا هقطنم لداعت داجیا ،یلحم داا قا هب

 
 تاوساتم ،جدننس ،یگنهرف یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
   یراذرگ      هیامررس مدرع و تارناکما دوربمک هلارسم اب یگنهرف و یسایس ًااضعب و ییایفارغج لیالد هب ناریا یزرم قطانم
   دورجو هرب قطانم نیا یاهرهش هعسوت یارب بسانم یاه تخاسریز هک تسا هدش ثعاب عوضوم نیمه .دنتسه هجاوم
   مارجنا یاره  یسررب. دنوش یم بوسحم روشک مورحم طاقن وزج ناریا یا هیشاح و یزرم طاقن هراومه هجیتن رد .دیاین
  یاره        تریلاعف هرب نانیرشنزرم ندرش هدیرشک و تراررش ، ردرخم داوم ،الاک قاشاق نوش ییاه هدیدپ دهد یم ناشن هدش
   رورشک یزررم  یاهرهرش و  قطارنم هب هجوت مدع لابند هب هک تسا یتاناکما دوبمک و یراکیب ،رقف زا یشان ینوناقریغ
 زا  . ریا هدوب قطانم نیا رد یتینما و یسایس ،یعامتجا تالکشم یخرب دهاش  ه ریخا لاس دنش رد .تسا هداتفا قافتا
    یرناوارف یرگرشدرگ یاره  هربذاج قطانم نیا رثکا .دنتسه یرگشدرگ یالاب لیسناتپ یاراد ناریا یاهرهش رگید فرط
 ناوتیم یرهش هعسوت و -نزاوتم هعسوت – یا هقطنم یاهیرباربان  هاک تهج هک ییاهدربهار زا یکی هجیتن رد .دنراد
     ترلع هرب یرگرشدرگ .درشابیم لیسناتپ یاراد و مورحم یحاون رد یرگشدرگ شرتسگ و هعسوت ،تشاد هجوت نآ هب
  هرک دشاب یم ییازدمآرد و ییازلاغتشا ثعاب ،دریگ یم لکش یعیبط و یموب یاهلیسناتپ باسا رب نآ تخاسریز هکنیا
  قطارنم رد    یرهرش رادریاپ هعرسوت و  یداراتقا رادیاپ هعسوت و یراکیب  هاک یاهراکهار زا یکی ناونع هب دناوت یم
      ناربزیم هرقطنم رد ار یرمهم یعارمتجا و یرگنهرف تارییغت دناوتیم یدااتقا هبنج رب هوالع هک ،دور رامش هب فلتخم
 هعسوت نینچمه و هتشگ قطانم یا هعسوت فاکش و رقف  هاک ثعاب دمآرد  یزوت و ییازلاغتشا قیرط زا و دنک داجیا
      رایرسب تریلباق و ییارناوت هرک یقطارنم زا یکی .تشاد دهاوخ یپ رد ار یمومع تمالس و هافر ،یعامتجا تفرشیپ و
     هارتوک یاره یراذگترسایس ررثا رب هک تسا ناریا نیشندرک قطانم ،تسراد ناریا رد ار یرگشدرگ هعسوت یارب ییالاب
   و لئارسم ارب و هدش  قاو ناریا یبرغ یحاون یاهرهش رد هنوگرامیب و فیعض یدااتقا اب یتینما یارگ لرتنک و تدم
 نورب یارب .تسا هجاوم تسیز طیحم یرادیاپان و یلغش تینما ،تشادهب ،یراک یب ،رقف هلمج زا یددعتم یاهشلاش
    هرب هرجوت ارب هک داد هئارا ییاهراکهار دیاب ،یرهش رادیاپ و نزاوتم هعسوت تیعضو هب ندیسر و تیعضو نیا زا تفر
 ،دنا هدش نآ رد یرگشدرگ زیگنا تفگش یاه هبذاج قلخ ببس هک ،اهرهش نیا ییایفارغج و یگنهرف ،یخیرات طیارش
 .داد رارق هجوت دروم  هم نیا هب ندیسر یارب بسانم یاراکهار زا یکی ناونعب ار یرگشدرگ هعسوت یاهتسایس ناوتیم
  هدینارشوپ     ریارب یاره نیرمز و ارهلگنج ، تارم ار نیمزرس نیا موس ود هک دهد یم ناشن ناتسدرک ناتسا ییاضف ماظن
    رطارخب  ره یزروارشک یاهاضف ریاس رد .تسا هدیسر دوخ لقادح هب یدااتقا یاهیرادرب هرهب المع هکیروط .تسا
 یلاحرد نیا .دشاب هتشاد هملک موهفم هب یدیلوت دازام تسا هتسناوتن نیشندرک قطانم زونه ... و هزیناکم  تسیس نادقف
      هرک ترساجنیا .ترسا یرهلا یاریاطع و یدادادخ بهاوم و یعیبط طیحم هتفخ یاهناوت زا راشرس ناتسدرک هک تسا
   درنیارف هرک تسا رکذ لباق هتبلا ،ناتسدرک یطیحم هتفخ یاهناوت زا یریگ هرهب یارب یخیرات تسا یتصرف یرگشدرگ
 لیلدب .دریگ تروص یرگشدرگ هعسوت یسدنهم نایرج کی یط دنمفده و هنادنمدرخ یتسیاب اهناوت نیا ندرک لعفلاب
 ،درادن دوجو ،درب راک هب یرگشدرگ دصاقم هعسوت یارب ناوتب هرامه هک ییوداج لومرف ای هخسن چیه لماوع یا هراپ
   یرفلتخم ررصانع و داعبا یاراد ناتسدرک ناتسا یرگشدرگ زدنا  شش .دنتسین  ه هباشم انیع یداقم ود چیه هک اریز
 ،نآ هب ندیسر رد قالخ تکراشم قیوشت و زادنا  شش ققحت ریسم  یسرت روظنم هب یلو .دنریذپانادج  ه زا هک تسا
  دننس یطابترا و یدااتقا ،یگنهرف – یخیرات  قن یالتعا ،نآ دربهار نیلوا هک تسا هدش نییعت یلصا یاهدربهار



 981 ...یگنهرف یرگشدرگ یدربهار یزیر همانرب

        ناترسا ندارهن مارن و یرربهر  رظعم مارقم تارنایب هب هجوت اب اذل .(0396:11 ،رادیاپ تشکرز رواشم نیسدنهم) تسا
   و یرگنهرف هعرسوت ،   یزررم قطارنم  یارمآ یا هیحات یرباربان  هاک تهج رد ،ناریا یگنهرف ناتسا مان هب ناتسدرک
   هرب ندیرسر ،یزکرم تموکح اب درک موق یعامتجا ماجسنا و یلم داحتا ، دننسرهش هعسوت ،درک موق یگنهرف هیامرس
     دننرس یرگنهرف یرگرشدرگ ،درک موق تابلاطم هب ییوگخساپ و ناتسدرک ناتسا یارب یگنهرف یرگشدرگ دنرب کی
 . دشاب یم یرورض
 ، ناربز ،   یدررک لیرصا یقیرسوم ،اه نییآ هلمج زا ،یگنهرف یرگشدرگ ریظن  ک یاه هبذاج ندوب اراد اب ، دننس رهش
  یترسد  یانص ،یخیرات یاهترامع و نکاما ،یبهذم تاداقتعا و ،بان نافرع ،یتشیعم یاهوگلا ،موسر و بادآ ،تایبدا
      ییاریفارغج تریعقوم هرب هرجوت ارب یگنهرف یرگشدرگ رب ینتبم رهش هعسوت یاه هنیمز رد یمهم  قن دناوت یم... و
 هژورپ ماجنا رد  یرست ، دننس رهش رد یگنهرف یرگشدرگ یاه تیلاعف شرتسگ ترورض و تیمها .دیامن افیا ،دوخ
   یازرفا ،  لاغترشا دارجیا و یلحم نانکاس یارب ییازدمآرد روظنم هب رتشیب نارگشدرگ بذج ،همانرب اب و دنمفده یاه
   دننرس رهش یگدنزرس و نادنم هقالع هب درک مدرم گنهرف یفرعم ،نارگشدرگ و  دننس مدرم نیب یگنهرف تالماعت
  ناورترپ رایسب یاهاضف نتشاد رب هوالع روشک رد رترب یگنهرف زکارم زا یکی ی هلزنم هب  دننس یابیز رهش .دشاب یم
   هرب ناورت یم اه هبذاج نیا رانک رد .دراد زین یعیبط ی هنیمز رد یباذج رایسب دصاقم ،یخیرات و یگنهرف ی هصرع رد
     رامرش هلارس رره و ترسا روشک لخاد هب یبرغ یاهزرم یراجت ریسم هک درک هراشا  دننس رهش ندوب یطابترا لماع
 .دننک یم روبع  دننس رهش زا الاک دیرخ یارب روشک نانکاس زا یدایز
 شهوژپ هنیشیپ

Ezwani & Muhamad zamani (1610)، هرب نارتیپاک دجسم :یگنهرف ثاریم یرگشدرگ "ناونع تحت یشهوهپ رد   
     ثارریم زا یرکی نارتیپاک دجرسم ، هرک دنداد ناشن "گنانپ رد یدنه ناملسم نیدامن تیوه و ینوناک هطقن کی ناونع
    رد نارگرشدرگ یاررب هزریگنا  کری دوخ فورعم یرامعم اب یناهج ثاریم کی ناونعب .تسا یزلام گنانپ رد یگنهرف
    هعرسوت رد درناوت یرم ،  نارتیپاک ناربایخ رد یرلاگ داجیا ناگدنراگن رظن هب .دروآ یم دوجوب دجسم نیا دیدزاب تهج
 .دشاب رثوم دجسم نیا یرگشدرگ

Yang (1610) اوو دبعم ؛تسا هدرک باختنا ار نیش رد نانه ناتسا ،گناناین رهش یرگشدرگ هبذاج هس ،یشهوهپ رد، 
    یاررب یرمهم رایرسب  قن تنوکس لحم هک داد ناشن دیاتن .گناینان رد هقطنم برداد رتفد و یکاکح گنس ناه هزوم
   نارناوج یاررب یبسانم تصرف ،دیرخ یارب رهش نابایخ نیرتگرزب هب یرادا هقطنم یکیدزن و ،دراد یرگشدرگ دصاقم
 .دشاب یم حیرفت یارب

Nilnoppakun &Ampavat(5610)، رد یهلاتسون و یگنهرف یرگشدرگ یزاس هشراپکی " ناونع تحت یشهوهپ رد 
       هرک دنترشاد رارهظا نارگرشدرگ هرک درنداد ناشن "دنلیات ناکگنایش ناتسا رد یرگشدرگ براجت تیفیک ءاقترا تهج
  تریلاعف ، یعارمتجا هنیمز رد ار اهنآ یاضاقت اریز تسا یژولاتسون و یگنهرف یرگشدرگ هوقلاب داقم کی ناکگنایش
  ..دنک یم هدروآرب ،ار اه هبذاج هب یسرتسد ،یرگشدرگ یاه

Zamil Zakaria and other (1610) یرگرشدرگ لواحم ناونعب ییالام غاب یحارط تیوه"ناونع تحت یشهوهپ رد  
   نارشفده و درنتخادرپ یجراخ و یلخاد نارگشدرگ هاگدید زا ییالام غاب یحارط موهفم یفرعم هب"یزلام رد یگنهرف
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     رشش یرحارط مورهفم دیلوت یگنوگش نینچمه و هدوب یگنهرف زادنا  شش و یگنهرف یرگشدرگ نیب هطبار حیضوت
  .دشاب یم هدوب یزلام رد یرگشدرگ هبذاج هب ندش لیدبت یارب یرگشدرگ دیدج لواحم کی ناونع هب زادنا

Akbulut and Artvinli(6610)، هار "  یرگن هرف یرگرشدرگ رب هیکرت نهآ هار هزوم تارثا "ناونع تحت یشهوهپ رد 
 هزوم .ددرگ یم دادملق یگنهرف ثاریم کی ناونعب نونکا و هدوب رثاتم هیکرت هعماج یگدنز و ینامثع تموکح زا نهآ
  ،دنراذگ یم  یامن هب ار هیکرت خیرات زا یتمسق نهآ هار
 "یرگ رشدرگ هعسوت رد نآ ریثات و یناریا گنهرف صخاش یبایزرا "ناونع تحت یشهوهپ رد ،(2296)ینیما و سمش
 نابز هب ناوت یم اه نآ هلمج زا هک هدش لیکشت یددعتم رصانع و اه هفلوم زا نامروشک هنیرید گنهرف هک دنداد ناشن
  .درک هراشا ناوت یم ،یناریا یرامعم ،یا هروطسا یاه تیاخش و تایبدا ،یلم دایعا و موسر و بادآ ،یسراپ
  هعرسوت رد 06     هرقطنم یخیرارت و یرگنهرف یارهروحم  قن "ناونع تحت یشهوهپ رد ،(1396)ناراکمه و ییامنهر
  یرم نارهت 06 هقطنم رد نارهت یگنهرف و یخیرات دنمشزرا یاهانب دصرد 11 ،هک دنداد ناشن "نارهت رهش یرگشدرگ
      ررب قربطنم یرهرشارف باریقم ارب تیمها رپ رایسب یاه تیلاعف زا یا هعومجم اب تسا یا هدودحم 06 هقطنم ،دنشاب
 .تسا هداد لکش ار نارهت رهش زکرم یلصا یدنبناوختسا (دبلاک و تیلاعف)قوف بیکرت هک شزرااب و یمیدق یدبلاک
 ،"    نارریا رد یرگنهرف یرگرشدرگ بذرج یتخانش هعماج لیلحت "ناونع تحت یشهوهپ رد ،(1396)یجیئان و یعاس
    بذرج هرنیمز ترسا ه ترسناوتن ،    ناواررف یرگنهرف یاره هربذاج و یخیرات یاهزادنا  شش نتشاد اب ناریا هک دندقتعم
 .دنک  هارف ار یگنهرف نارگشدرگ

 فیراعت و یرظن ینابم
    یرسقت هترسد هس هب بذج یاه هزیگنا و اه  رحم یانبم رب ار یرگشدرگ یاه هیرظن ناوت یم یدنب  یسقت کی رد
  رفرس ثعاب هک دننک یم هراشا دارفا دوخ رد یلماع دوجو هب هک دوش یم لماش ار اه هیرظن زا هتسد نا لوا هتسد :درک
  دنورش یم ییاه هیرظن لماش مود هتسد ،دنتسه یتخانشناور لماوع رتشیب لماوع نیا ،دنوش یم یصاخ داقم هب دارفا
 دنتسه ییاه هیرظن موس هتسد و دوش یم یصاخ داقم هب دارفا رفس ثعاب و دنراد هراشا ادبم رد یلماوع دوجو هب هک
    هریرظن درننام دنورش یم  اخ داقم نآ هب دارفا رفس ثعاب هک دنراد هراشا داقم رد یلماوع و  رحم دوجو هب هک
 .(1396:316 ،راکمه و یعاس)ربراب نیترام هدننک بذج لماوع هیرظن و ولزام یاهزاین بتارم هلسلس

       زریش یاررب دنترسه رازربا ارهنیا هرمه ،تسین اهداقم و یتحار لیاسو ،رفس زا ترابع طقف یرگشدرگ نتوش رظن زا
    رد هرک ترسا یتخانرش ناور ای یمسج یا هبرجت (اه تیباذج ای)هبذاج .تسا طوبرم اه تیباذج هب هک یزیش ،رگید
   ار لاورس نریا نتوش .درب یم رتارف لومعم یایند زا ار وا و دهد یم  ر تسا عونت لابند هب هک یسک نهذ بوشراش
  درح نیا ات دنتسه هتشذگ زا یخیرات یاه هدنامزاب و یگنهرف براجت رب ینتبم هک ییاه هبذاج ارش هک دنک یم حرطم
 ، اره هزوم و یخیرات قطانم هدهاشم ماگنه نارگشدرگ هک هچنآ تیهام .دننک یم بذج ار نارگشدرگ و دنراد یضاقتم
       ترسا نارگرشدرگ  ررحم زریش ود یو نارمگ هرب ؟تسیش دنتسه  لابندب هریغ و اه ترسنک و یلحم یاه صقر
 .تلاصا و تبرغ  غ یوجتسج
 ،   ترشهب قایترشا :بریترت هب)تسا هدش لئاق زیامت تبرغ  غ عون راهش نایم هک (13336)ند ماهارگ فالخ رب نتوش
    توارفتم ار هرنوگراهش نریا (تسا هدرک رکذ ار یکدوک نارود قایتشا و هتشذگ یاهنامز قایتشا ،هداس یگدنز قایتشا
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  هرک ارش ،هرمزور یگدنز یتخاونکی و تمالم و  نت زا زیرگ :دناد یم زیش کی توافتم لاکشا ار اهنآ هکلب .دناد یمن
     رریز اره شزرا و ترسا هدرش هدننکش یعامتجا ماجسنا و دیگ یگدنز ،تسا هدش هدیچیپ رایسب هعماج یو هدیقع هب
       و هترشذگ رد ار هرمه درنکیم یعرس نردرمارف هدرننک فرام .تسا زاین یناوخمه و یتشآ نیاربانب .تسا هتفر لاوس
    هدرنامزاب نتورش هریرظن قبط .(3196:20 ،نتوش)دننبایب دننک یم یگدنز ناش یتنس یگدنز اب هک هدشن هابت یاهروشک
 دوش یم  سیروت بذج ببس هتشگ زا یخیرات یاه
 .دهد رارقرظن دم زین ار دنسپ هماع گنهرف ،یگنهرف یرگشدرگ یسررب ماگنه دیاب درف ،زتار و ولاچیم هیرظن باسا رب
    یرگرشدرگ اری پارپ ای  ار یقیسوم لاویتسف دننامه ار یرگشدرگ تالواحم هنوگ نیا  یناوت یم  واخ نیا رد
    یرم یا یرگرشدرگ لوراحم ار یگنهرف یرگشدرگ ،یرگشدرگ ققحم ود ،قوف هیرظن یانبم رب . ینک گنررپ امنیس
   و اهدادریور رد تکررش ،دیدج یاه گنهرف اب ییانشآ نآ رد هک یا هضرع نتخاس  هارف رگشدرگ ی هزیگنا هک دنناد
     درورم دراقم دررف هرب راحنم و ههیو گنهرف ،اضاقت ی هیاپ و یا هتسه رانع و تسا یگنهرف یاه هبذاج زا رادید
 .(9396:11 ،یلوکشک یرقاب و یوسوم)تسا دیدزاب
 بذج دس و  نام دنناوت یم  ه یگنهرف رصانع دراذگب ریثات رگشدرگ بذج رب دناوت یم نوگانوگ یاههار زا گنهرف
     یاررب یبرسانم رترسب و درننک افیا یرگشدرگ رما رد تبثم و هدنور  یپ  قن دنناوت یم  ه و دنوش دادملق رگشدرگ
   و ترسا گرنهرف ،       مدررم رفرس یاره هزریگنا نیررتمهم و نیررت ییلرصا زا .دنوش نارگشدرگ بذج یقرت و تفرشیپ
  رره ز   ا  یرب یرگرشدرگ هرک ییاجنآ زا .تسا نابزیم و هدننک دیدزاب رب یگنهرف ریثات دجوم لکش ره رد یرگشدرگ
 ، درریگ رارق رتگرزب یماظن رد ات دوش اهر یدااتقا رکفت دنب زا دیاب ،نیاربانب تسا یگنهرف و یعامتجا یرادیدپ ،زیش
 (3196:61 ،یرفعج)تسا یرگشدرگ هعلاطم یارب بسانم یا هنیمز رگن یلک درکیور و یریگ تهج اب گنهرف
   نترشاذگ ناریم رد و " یریگداری ".تسا نارگید و ام نیب  رتشم هجو  قاو رد و  یزومآ یم هک تسا یزمر گنهرف
     رترشم و دورش هرتخومآ دیاب هک تسا دنمزاین ییاهدامن و یراذگزمر هب  ه طابترا و دراد زاین "طابترا " هب اه هدیا
  عاورنا یاراد هک تسا "یرگشدرگ" ،یگنهرف نیب طابترا یاه هویش زا یکی .(1396:21 ،ناراکمه و هداز بابع)ددرگ
  یرگرشدرگ ،  یعارمتجا یرگرشدرگ ، یرگنهرف یرگشدرگ ،ینامرد یرگشدرگ ،یحیرفت یرگشدرگ .دشاب یم یفلتخم
 ،  نارارکمه و هداز بابع)یرسایس یرگشدرگ و یراجت و یناگرزاب یرگشدرگ ،یترایز و یبهذم یرگشدرگ ،یشزرو
1396:31). 
   نآ مورهفم و فریرعت هرابرد ناققحم نیب رد ینالوط یثحب ور نیا زا و تسا هدیچیپ رایسب یگنهرف یرگشدرگ موهفم
 نآ یازجا دیاب  ینک یسررب ار یگنهرف یرگشدرگ یااخت روط هب  یهاوخب رگا .(Michalko,2004:20) دراد دوجو
  دراورم نیا . ینک یم یدنب هقبط ار هدمع دروم تشه یگنهرف یرگشدرگ یاه هبذاج یسانش هنوگ رد ام . یسانشب ار
  تریلاعف ، یترسد  یانص و اهرنه ،یگنهرف  اخ یاهوگلا ،یگنهرف و یخیرات ،یسانش ناتساب یاه تیاس :زا دنترابع
      نارمهم و مورسر و بادآ یرگنهرف یاهدادریور و اره لاویتسف ،اه هزوم ،باذج یرهش نکاما ،یدااتقا باذج یاه
  یرگنهرف یا   ره هربذاج ررظن زا ناریا .دراد ار دوخ  اخ یاه یگهیو ،اه هبذاج عاونا نیا زا کی ره .نینکاس یریذپ
 روشک هد نیب رد یگنهرف یاه لیسناتپ ظاحل زا و تسا ینغ رایسب یگنهرف یاه لیسناتپ ظاحل زا و تسا ینغ رایسب
  یاره نامتخاس ،یگنهرف و یلم یاه نامدای لماش ،یگنهرف و یخیرات ،یسانش ناتساب یاه تیاس .دراد رارق ایند لوا
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        .درشاب هداد  ر یبهذرم اری و یخیرارت  رهم قارفتا کری نآ رد هک ییاه ناکم و یبهذم  هم یاه نامتخاس ،یخیرات
  درباعم ، یمالرسا دجاسم عاونا .تسا اراد ار هنوگ نیا زا یرایسب دراوم ،دوخ دایز رایسب تمدق تلع هب یقرش گنهرف
 یبهذم بدقم نکاما و یناتساب یاه تیاس و اه هپت ،اه هربقم و اه هاگمارآ ،یخیرات یاه نامتخاس و اه  اک ،ییادوب
 .دنتسه نآ هلمج زا
    نریا .دنترسه برلاج نارگشدرگ یارب هک دوش یم هتفگ یگدنز زا ییاه هویش و اه تنس هب یگنهرف  اخ یاهوگلا
      هرک ییاره تریلاعف و یبهذرم تادارقتعا ،یگدنز یاه هویش ،اه نشج ،بابل ،موسر و بادآ لماش یگنهرف یاهوگلا
       رد هرک یتوارفت ترلع هرب ًاالورمعم .ترسا ،دوش یم هدهاشم یرهش یگدنز رد تردن هب و ییاتسور یگدنز رد رتشیب
       و ییارپورا نارگرشدرگ هدرمع یاررب یقررش گرنهرف ،  دراد دورجو اریند طاقن رگید اب یقرش گنهرف  اخ یاهوگلا
    هرارپ ندیرشک ریورات هب ای و فیصوت ،هدهاشم یگنهرف یرگشدرگ عاونا زا رگید یکی .تسا باذج رایسب ییاکیرمآ
 ،  یتنرس یارهرازاب رد دتس و داد ،یزرواشک تالواحم و ناهایگ شرورپ لیبق زا باذج یدااتقا یاه تیلاعف زا یا
     نارشاک ررامق رد یرریگ بالرگ  سارم لاثم یارب .تسا یریگیهام ای و راکش یارب  اخ یاه کینکت ندرب راک هب
  ناگدرننکدیدزاب زا یرا    یرسب یاررب بالرگ دریلوت دنور هک یروط هب .تسا یدااتقا باذج یاه تیلاعف عاونا زا یکی
    و یرگنهرف یاره هراونرشج ماسقا و عاونا .دننک یرادیرخ ار هدش دیلوت لواحم تسا نکمم اهتنا رد و تسا بلاج
      زا یرایرسب هزوررما .درنریگ یرم یارج یگنهرف یاهدادیور هورگ رد زین اه لاوانراک و هنایلاس یاه ییامیپهار ،یرنه
     هرب ار ناگدرننکدیدزاب هاگرشیامن اری و هراونشج یرازگرب رد هک دنا هدش یحارط یا هراونشج و یهاگشیامن یاهروت
 هجوت اب هک تساهدادیور نیا حرطم عاونا زا یکی اروشاع یرادازع  سارم .دنرب یم یگنهرف یاهدادیور نیا زا رادید
 یاه تیباذج زا یکی .دشاب هتشاد یجراخ نارگشدرگ یارب یصاخ تیباذج دناوت یم ،نآ یخیرات و یبهذم شزرا هب
       و یعیبر)ترساهنآ ارب درورخرب رد یرلحم نانکارس یریذرپ نامهم تیاخش و ندوب هناتسود ،نارگشدرگ یارب یعقاو
 .(6396:016 ،ناراکمه
   و یمرسجت یارهرنه یاه هزوم ،یخیرات یاه نالاد و نکاما ،کیروکلوف یاهرنه ،ییارجا یاهرنه زا یرگشدرگ نیا
 ،یتسد  یانص و اهرنه یاه یرلاگ ،اه هاگشیامن و اه لاویتسف ،دیدزاب زکارم و یخیرات یاه هزوم ،اهویدوتسا ،یرادید
     یاره هرچغاب و اره  رارپ ، یدررگ غاب یاهروت ،تاج هقیتع یاه هاگشورف ، لیف یاه لاویتسف ،اهروت ،یخیرات  یاقو
  لیکرشت اه ودرا و یتسد  یانص و یزپشآ یاه بالک ، حو تایح یاه  راپ ،اه مویراوکآ ،اه  حو غاب ،یمومع
   .)106-3296:366 ،ناراکمه و مواعم یریدق)تسا هدش
    یرگرشدرگ عورن رارهش  6  درارچیر .تسا هدش حرطم "؟تسیش یگنهرف یرگشدرگ " لاوس یدنله هیرشن کی رد 
   و رررشرک فرررط زا ًاالوررصا فرریرعت راررهش نرریا .دررنک یررم صخررشم ار فرریرعت نرریا برریاعم و ارریازم و یررگنهرف
  لمارش فیرعت راهش نیا .تسا هتفرگ تروص دنا هداد ماجنا هک یفیراعت رب یرورم یانبم رب و هدوب (0110)بورکود
       نریا هراربرد فرلتخم یاره هاگدرید .ترسا یلمع فیراعت و یکاردا ای یبرجت فیراعت ،یرگشدرگ زا یشان فیراعت
 یبرجت فیراعت ،یدومع روحم یور .(Richards,2003:64)درک نایب کی هرامش رادومن باسا رب ناوت یم ار فیراعت

                                                                                                                                                                
1 -Richrard 
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 ،      فریرعت نریا لرباقم رد ؟ترسانعم هرش هرب اعقاو ،یکاردا طیارش رد یگنهرف یرگشدرگ ی هبرجت تیهام یکاردا –
       تریلاعف وررملق اری باریقم  جنرس یاررب ،  اربلاغ و دور یرم راک هب یگنهرف رگشدرگ ییاسانش یارب یلمع فیرعت
    تراربع هرب .ترسا انعم –  جنس رومحم ،یدومع روحم ور نیا زا .دریگ یم رارق هدافتسا دروم یگنهرف یرگشدرگ
      نارگرشدرگ دادرعت شرامرش قریرط زا نآ یارنعم و یگنهرف یرگشدرگ تیهام ندیمهف قیرط زا روحم رس ود رگید
 .ددرگ یم زیامتم یگنهرف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Richards,2003:65)یگنهرف یرگشدرگ فیراعت یدنب میسقت ، ،1هرامش رادومن

      ترسیس اری یرگرشدرگ تعنرص هاگدید زا هک تسا اراد ار یدرگناهج زا هدش قتشم فیراعت ،رس کی رد یقفا روحم
  نارگرشدرگ دوخ ،یشزیگنا فیراعت ی هیلوا نوناک ،فلاخم فرط رد .دنک یم هاگن یگنهرف یرگشدرگ هب یرگشدرگ
  تعنرص یگنهرف یرگشدرگ  خب اب هطبار رد اضاقت و هضرع اب روحم نیا نیاربانب .دراد رارق رفس یارب اهنآ لیالد و
 .تسا یگنهرف یرگشدرگ یاهاضاقت و یرگشدرگ
 ،      درشاب نارگمه لوربق درورم هرک یرگنهرف یرگشدرگ ی هرابرد دحاو فیرعت کی ،دومن ینیب  یپ دیاب هک هنوگنامه
 ،    نوگارنوگ یاره ظارحل هرب ،رگید یاه یرگشدرگ عاونا هب تبسن ،یرگشدرگ نیا .(Hughes,2002:65) درادن دوجو
  ارهنآ موسر و بادآ و رگید دارفا یگدنز یریگدای هراومه رفس لوط رد هک ارش ؛تسا درف هب راحنم رایسب و توافتم
   ارب داررفا ،  یمورهفم درعب رد ، دورش یم لیکشت دعب ود زا نینچمه و .(1396:136 ،یرذکشا عراز)دوش یم هداد ناشن
 یم تکرح دوخ یلعف تماقا لحم زا رود یگنهرف یاه هبذاج یوس هب ون یاه هبرجت و تاعالطا یروآ  مج فده
      یاره هربذاج یاررب اره نارسنا تکرح ،ینف دعب و ،(1296:95 ،تنوب)دننک نیمات ار  یوخ یگنهرف یاهزاین ات ،دننک
    ییاره  یارمن و ارهرنه ، یرگنهرف و یتخانشابیز یاه هناشن ،یخیرات ثاریم یاراد یاه ناکم ،نوش یصاخ یگنهرف
   زا درعب ود نریا هک (Bachleitner & Zins,1999:201)دراد رارق تنوکس یلومعم ناکم زا  راخ هک دیریگ یم ماجنا
 .دنک یم کمک تینما و تابث و رارمتسا و رتهب یتسیزمه هب ،یگنهرف یرگشدرگ
  رهش ،یخیرات یاهانب ،یناتساب یاه ناکم :دننام یخیرات و دیدج رصانع لماش یگنهرف یرگشدرگ ،هصالخ روط هب
 ،بابل ،موسر و بادآ و اه تنس ،امنیس ،رتائت ،هماع گنهرف ،اه ترسنک ،اه هراونشج ،اه هزوم ،گنج یاه نادیم ،اه
  .(1396:136 ،یرذکشا عراز)تسا یتسد  یانص و رنه ،نابز ،اهاذغ ،نید
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  یارهرنه ،یتاعلاطم یاهروت ریظن یگنهرف ًاامازلا یاه هزیگنا رطاخ هب  اخشا ییاجباج ناونع هب یگنهرف یرگشدرگ
 ،   دوبداری یارهانب و اره هطوحم زا رادید ،یگنهرف یاهدادیور رگید و اه هراونشج هب رفس ،یگنهرف یاهروت و یشیامن
   تراربع یرگنهرف یرگشدرگ ،رت هدرتسگ یموهفم هب .دشاب یم ترایز و رنه ای رولکلوف ،تعیبط ی هعلاطم یارب رفس
 حطس یاقترا هب لیامتم ،هتخاس هدروآرب ار عونت هب رشب زاین اه ییاجباج نیا اریز ،دارفا یاه ییاجباج ی هیلک زا تسا
 .(WTO,1985:100)تسا دیدج یاه ییورایور و هبرجت ،یهاگآ  یازفا و درف یگنهرف
 :دوش یم  یسقت عون ود هب یناهج لوصا قبط یگنهرف یرگشدرگ نینچمه و
 لوا عون یرگشدرگ -6

 دوش یم ... و یرامعم ،یسانش ناتساب ،یخیرات یاه تیاس ،اه هزوم دننام بوملم یاه ناکم زا رادید هک
 مود عون یرگشدرگ -0

    یرم یرسانش مدررم و یملع یاه هبنج ... و تشیعم عون ،گنهرف ،موسر و بادآ دننام بوملمان یثاریم راثآ لماش هک
 (6396:016 ،ناراکمه و یعیبر)دشاب
   یرقت یدام ریغ گنهرف و یدام گنهرف  خب ود هب ًاالومعم هک تسا یدرگناهج یاه همانرب رد یمهم رانع گنهرف
 ، یقیرسوم ، صرقر هک یلاح رد ،تسا دوبدای یاهانب و یرامعم ،یتسد تاعونام و رنه لماش یدام گنهرف .دوش یم
 ،     یلوکرشک و یورسوم)دنریگ یرم راررق یدارم ریغ گنهرف تحت ،موسر و اه یژولوئدیا ،یلک یگدنز کبس ،بهذم
9396:260). 
  ارب ،      دریدرگ  ارخترسا یرگنهرف یرگرشدرگ یاره صخارش ، یرگنهرف یرگشدرگ فیراعت و یرظن ینابم هب هجوت اب
     رهرش یرگنهرف یرگرشدرگ یاره صخاش یبایزرا " هوهپ ناونع هب هجوت اب و یرگشدرگ ناسانشراک زا یجنسرظن
 10     تریاهن رد و دندرش  ارپ ترسیل زا ،دنرادن دوجو  دننس رهش رد هک یگنهرف یرگشدرگ یاه صخاش " دننس
 .دش نیودت  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ یارب یگنهرف یرگشدرگ صخاش
 شور و داوم
      ًاالورصا و دراد یگترسب یریارجا تارناکما و اره هیضرف ،فده ، هوهپ عوضوم تیهام هب قیقحت شور عون باختنا
        یباریزرا و تالاورس خرساپ هرب یبایترسد رد ار قرقحم  یررس و ناسآ ،قیقد یا هویش هب هک دوش باختنا دیاب یشور
       رهرش یرگنهرف یرگرشدرگ یدرربهار یزریر هرمانرب " لابند هب قیقحت نیا هک اج نآ زا .دیامن یرای قیقحت تایضرف
 Meta- Sowt کینکت زا یریگ هرهب اب  دننس

 :دیدرگ حرطم قیقحت زاغآ رد ریز لاوس راهش ،دشاب یم"
   ًاالورصا و دراد یگترسب    یریارجا تارناکما و اره هیضرف ،فده ، هوهپ عوضوم تیهام هب قیقحت شور عون باختنا
        یباریزرا و تالاورس خرساپ هرب یبایترسد رد ار قرقحم  یررس و ناسآ ،قیقد یا هویش هب هک دوش باختنا دیاب یشور
     هررهب ارب  دننرس رهرش یگنهرف یرگشدرگ یدربهار یزیر همانرب " لابند هب قیقحت نیا .دیامن یرای قیقحت تایضرف
  تریلباق و  بانم دیاب اذل .تسا هدش یفرعم  بانم رب ینتبم یروئت اب تاوس اتم ،دشاب یمMeta- Sowt کینکت زا یریگ
    )دریدرگ حررطم  هوهرپ لاوس نیلوا لوا هلحرم رد هجیتن رد ، ینک یسررب ار  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ یاه
 (؟دشاب یم یگنهرف یرگشدرگ یاه تیلباق و  بانم هش یاراد  دننس رهش
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        و اره تریلباق ی هطرساو هرب قرفوم یاهاترسور و اهرهرش ،  قطارنم اره نامزاس هک تسا نیا رب شرف یروئت نیا رد
    مادرقا نیریعت یاررب       دننرس یرگرشدرگ یاره تریلباق هرجیتن رد ، درننک یم ادیپ هعسوت دوخ زیامتم یاه یگتسیاش
 .دوش یم حرطم مود لاوس اذل .دنتسه یتایح نآ ینوریب طیحم اب هسیاقم رد کیهتارتسا
 تسا شزرا اب  بنم کی ینامز و ،تباقر اب هطبار رد زج تسین توق ای فعض هطقن یلماع چیه ،تاوساتم کینکت رد
   نازریر هرمانرب  قاو رد .دشاب هتشاد ار ینوریب طیحم تادیدهت نتخاس رثا یب ای اه تصرف زا هنیهب هدافتسا ییاناوت هک
 رد .دنیامن تواضق یجراخ طیحم یبایزرا زا یادج دوجوم یاه تیلباق ای  بانم ندوب شزرااب اب هطبار رد دنناوت یمن
   هرجوت ارب  هوهپ تالاوس .دندش هئارا مراهش و موس تالاوس اذل .دنیامن یم حرطم ار کیهتارتسا بسانت هدیا هجیتن
 .دنا هدش یحارط تاوساتم یدربهار یزیر همانرب کینکت یارجا هب
 ؟دشاب یم یگنهرف یرگشدرگ یاه تیلباق و  بانم هش یاراد  دننس رهش -6
 ؟دنتسه اهرهش مادک  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ یا هقطنم و یلم یابقر -0

 ؟دیامن یم زیامتم دوخ یابقر زا ار  دننسرهش اه تیلباق و  بانم مادک -9

 ؟دنمادک  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ هعسوت یجراخ طیحم لماوع نیرتمهم -1

     تارعلاطم رد .ترسا همانرشسرپ نیودرت کمک اب ینادیم تاعلاطم و یدانسا – یا هناخباتک تاعالطا یروآدرگ شور
      یاره صخارش هرب هرجوت ارب هک ،تسا هدش یروآ  مج هیلوا یاه هداد  ه و  هوهپ یاه صخاش  ه یا هناخباتک
 حرط ،اه همانلاس زا یگنهرف  یانص هیلوا یاه هداد یفرط زا و تسا هدش نیودت  هوهپ تالاوس و اه هیوگ ، هوهپ
  . تسا هدش یروآ درگ یرگشدرگ دصاقمربتعم یاه تیاس و اه
 هب هجوت اب اه همانشسرپ نیودت تهج رد .تسا تاوساتم کینکت رب قبطنم هتخاس ققحم همانشسرپ  هوهپ نیا رازبا
  اهترصرف و  دننس یگنهرف یرگشدرگ یاهیدنمناوت و اهتیلباق یزغم نافوط شور زا هدافتسا اب و هبحاام یرظن ینابم
 .تسا هدش یحارط (یلم ،یا هقطنم) حطس رد یجراخ تادیدهت و
    ررظن رریز تالاورس تیفیک و تیمک تلاح نیا رد هک تسا هدش هدافتسا ییاوتحم – یقطنم ییاور زا  هوهپ نیا رد
  رارق دیتاسا
 12    اربنورک یارفلآ بیرض هک تسا هدش هتفرگ هرهب  ابنورک یافلآ بیرض نومزآ زا ییایاپ نییعت یارب .تسا هتفرگ
 .دشاب یم دصرد
 .دشاب یم spss یاهرازفا مرن و تاوساتم کینکت زا یریگ هرهب اب  هوهپ ماخ یاه هداد لیلحت و هیزجت
  یرسانش هعماج ،یرگشدرگ ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دیتاسا و نالوئسم و ناااختم  هوهپ نیا یرامآ هعماج
 .دوب دنهاوخ طبترم یاه هتشر و خیرات ، سیروت یزیر همانرب ،(یگنهرف یسانش هعماج و یسانش مدرم)
   یداررفا و نرایااختم و دیتاسا دادعت زا یمسر تاعالطا دوجو مدع و یرامآ هعماج ندوب دودحمان هب هجوت اب اذل
      لورمرف درننام یرملع یاره لورمرف اب یرامآ هعماج نییعت ناکما ،دنراد رارق  هوهپ نیا نیااختم هورگ رد رد هک
  .دش دهاوخ باختنا دنمفده و هداس یفداات شور هب رفن 12 لوا  خب رد اذل .درادن دوجو ... و نارکوک
 ،  درشاب یرم یا هقطنم و یلم بایقم ود رد یقیبطت هسیاقم تهج رد بیقر یاهرهش باختنا یرامآ هعماج نینچمه و
     قطارنم تامیرسقت هرب هرجوت اب)برگاز هقطنم ،9هقطنم زا یا هقطنم بیقر یاهرهش باختنا رایعم یا هقطنم حطس رد
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    هرب .دندرش بارختنا ،1 و 5 قطانم یبونج یور ناوراک و ناریا بلق زا زین یلم یابقر و دشاب یم (روشک یرگشدرگ
  یاهرهرش یلم بیقر یاهرهش و دنشاب یم نادمه و دابآ مرخ ،هیمورا ،هاشنامرک یاهرهش یا هقطنم یابقر بیترت نیا
 .دنشاب یم نامرک و دزی ،زاریش ،ناهفصا

 روشک یدنب هقطنم و یلم همانرب ساسا رب یرگشدرگ قطانم تامیسقت .1لودج
 هقطنم زکرم هقطنم یاهناتسا هقطنم مان فیدر
 نارهت یزکرم و نیوزق ،نانمس ، ق ،نارهت ،ناتسلگ ،ناردنزام زربلا 6 هقطنم
 زیربت ناجنز و یقرش ناجیابرذآ ،لیبدرا ،نالیگ نالبس 0هقطنم
 هاشنامرک ناتسرل و مالیا ،هاشنامرک ،ناتسدرک ،یبرغ ناجیابرذآ ،نادمه برگاز 9هقطنم
 زاوها یرایتخب لاحمراهش و ناتسزوخ یناتساب تختیاپ 1هقطنم
 زاریش رهشوب و دمحا ریوب و هیولیکهک ،براف ،ناهفصا (ایشرپ)ناریا بلق 5هقطنم
 نامرک ناگزمره ،نامرک ،دزی یبونج یور ناوراک 1هقطنم
 دهشم ناتسشولب و ناتسیس و یبونج ناسارخ ،یوضر ناسارخ ،یلامش ناسارخ (یترایز گرزب هقطنم)یقرش یاهزرم 1هقطنم

 6296 ،یدرگناهج و یدرگناریا نامزاس: بنم
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا هقطنم و یلم یرگشدرگ یابقر و جدننس رهش ییایفارغج تیعقوم هشقن .2لکش

     گرزرب رهرش نیمورس و ترسیب و نیشندرک گرزب رهش نیمود ناونع هب ناتسدرک یسایس – یرادا زکرم  دننس رهش
   رارهنلا فران زا یقرش لوط هجرد 11 و یلامش شرع ی هقیقد 59 و هجرد 16 ییایفارغج تیعقوم رد و هدوب ناریا
 و .دراد     کرشخ هرمین و دررس یاوره و بآ و هدش  قاو برگاز یناتسهوک ی هقطنم رد رهش نیا دراد رارق چیونیرگ
  و  بارنم .(5396:510 ،      ررف  ظن)ترسا رریغتم رهرش فرلتخم طارقن رد رتم 2956- 1516 نیب ایرد حطس زا نآ عافترا
 .تسا هدش هدروآ ،0 هرامش لودج رد  دننس رهش (بوملمان و بوملم)یگنهرف یرگشدرگ یاهلیسناتپ
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 جدننس رهش (سوملمان و سوملم)یگنهرف یرگشدرگ عبانم ،2لودج
  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ یاهلیسناتپ و  بانم یگنهرف یرگشدرگ یاه هنوگ فیدر

 یدازآ همسجم یرهش یاهدامن 6
 هدومزآ گنهرس ترامع ،هدازدمحا ترامع ،کلملا لیکو ترامع ،فارشالادجما ترامع ،ناوید ریشم ترامع ،دابآورسخ تراما  رهش یخیرات یهانب 0

 ،دیعس رالاس ترامع ،یثایغ رقاب دمحم خیش ترامع هعومجم ،راجتلا کلم ترامع ،مالسالا خیش هللا فطل الم ترامع ،نالدرا
 و یراد هلگ هناخ ،یناتسدرک  ودرم دمحم خیش هللا  تیآ هناخ ،یشاب رامعم هناخ ،یدارم ریپ هناخ ،درک هناخ ای یریزو فصآ ترامع

 خیش هللا فطلالم ترامع مامح ،فصآ ترامع مامح ،قلاخلادبع مامح ،یحالص مامح ،ناخ مامح ،هشیش مامح .یدهتجم هناخ
 کلملا لیکو مامح و مالسالا

 یقداص نیدلا بطق ،اهراکماک هداوناخ ،درک یولوم  نادنمرنه و رخافم 9
 و نیدامن تاکرح و یقیسوم 1

 ینییآ
 فد ،انرس ،کبنت ،لاشمش ،لهد ،هروه ،روم

 شالک ،یچنرف ،هخوش ،لاش ،چیپ ،راتسد ،لاووش ،اوک ،هتلس ،همخوس ،بارک ،یرو هه ،یتش هر ،کچل ،.هریگال   اشوپ 5
 تبث یگنهرف بوملمان راثآ 1

 هدش
 تشط ،تالآرویز تخاس تراهم ،لهد تخاس تراهم ،بسا اب یلحم یاهیزاب ،فد تخاس تراهم ،یراک  زان ،یفاب  وم ،ینیشنوش

 یناوخ یدولوم ،یلحم صقر ،هنس  یلگ ،یتنس بط ،یزاس یسرا ،یطارخ ،یراذگ
 مرحم مایا ،ثعبم دیع ،رطف دیع (ینس)ناملسم  بهذم 1
 داشرا و گنهرف رد یقیسوم 15 ،هدش ارجا رتائت 166 ،ینویزیولت همانرب تعاس 1116 ،ییویدار همانرب تعاس 5111 لک رد بوملمان یگنهرف  یانص 2
  دننس هزوم ،فصآ ترامع هزوم ،ناخ مامح هزوم  هزوم 3
 راید هناخراگن ،داشرا هناخراگن هناخراگن 16
 تشروخ ،هکشرپ شآ ،یدرک غود شآ ،هنالک ،ریس هگنس شآ ،هنالوک هناد شا ،روغلب بدع شآ ،نیشیورب ،باویر تشروخ ،هنیکلش  یلحم یاذغ 66

 قاسرب ،رگنک
 فد هراونشج ،یروس هبنشراهش ،ادلی بش ،زورون ،رجف ههد دادیور و اه نشج 06
  دننس یتنس رازاب  یتنسرازاب 96
 ینالدرا یناروس  نابز 16
 ناتسدرک یروانف و  لع  راپ یعوضوم یاه  راپ 56
 دجسم ،رمعریپ هداز ماما ،نوتاخ هرجاه هداز ماما ،هروگ هقاط هداز ماما ،ابق دجسم ،ناخیش هدرم لهش هاگمارآ ، دننس  ماج دجسم یبهذم یخیرات یاه ناکم 16

 یلاو دجسم ،هللا  رف ازریم دجسم ،هلوق دجسم ،ناطلسلا لیکو
 515 یاجنگ ،نلاس 0داشرا و گنهرف هب هتسباو یاه نلاس دادعت ،رگاشامت 16632 ،یلدنص 3116 ،نلاس 1 یاراد ،ددع 0 امنیس ادعت بوملم یگنهرف  یانض 16

  ،ناوجون و  دوک یرکف شرورپ هناخباتک 1 ،یمومع هناخباتک 06 ،هناخپاش 59 ،یلدنص
 یبوش  یانص ،یزاس زاس ،فاب  یلگ ،یفاب ناوغرا ،یرگلافس ،یفاب هویگ یتسد  یانص 26
 رصاعم تایبدا و یهافش تایبدا  تایبدا 36
 غابراهش یخیرات غاب 10

 اه هداد لیلحت و هیزجت

 ابقر و  بانم یبایزرا :لوا هلحرم
   دانرسا ارب ماگمه  هوهپ نیا یارب یزیر همانرب ینامز هرود .تخادرپ ابقر و  بانم یبایزرا هب دیاب هلحرم نیتسخن رد
     ار قالرخ یرگرشدرگ هعرسوت فادرها دیاب هلحرم نیا رد .تسا صخشم 1116زادنا  شش دنس اب قبطنم و تسدارف
       زا کری رره تریمها هرب هرجوت ارب دش هتساوخ ناسانشراک زا .تخادرپ فادها نیا یدنب تیولوا هب سپس و درمشرب
 رب فادها زا کی ره لودج رد .دننک یدنب تیولوا (نییاپ و طسوتم ،الاب)حطس هس رد ار اه نآ هدش ییاسانش فادها
   مررن دراو تارعالطا ، کری ره تیمها نازیم نییعت و نیودت زا سپ هک تسا هدش هداد ناشن اهنآ تیولوا هجرد باسا
 .دش Meta-swot رازفا

 جدننس یگنهرف یرگشدرگ هعسوت یارب هدش نییعت فادها.3هرامش لودج
 فده تیولوا
  دننس یرهش یرگشدرگ هعسوت هب تاصااتخا ریگ  شش  یازفا الاب تیولوا
  دننس رهش رد نارگشدرگ تماقا تدم  یازفا طسوتم تیولوا

 یگنهرف قالخ یرگشدرگ درکیور اب  دننس رهش هعسوت الاب تیولوا
  دننس رهش هب نارگشدرگ دورو ربارب 9 دشر طسوتم تیولوا
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  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ یاه تیلباق و  بانم ییاسانش :مود ماگ
  تراربع هب .دنا هدش ییاسانش  دننس یگنهرف یرگشدرگ تیقفوم تهج یدیلک لماوع دعب ماگ رد و هلحرم نیعت رد
    و  بارنم نریا هرک اجنآ زا .تسا یرورض تیقفوم یاتسار رد هک تخادرپ ییاه ییاناوت و  بانم ییاسانش هب دیاب رگید
   دریاب هدرش هداد صیاخت نازوا عومجم .درک یدنب نزو ار اه نآ دیاب ،دنتسین یناسکی تیمها و نزو یاراد اه هبذاج
  لدرم ،    یرفلد شور درننام ینوگارنوگ یاره لدم و اه شور زا ناوت یم لماوع نیا یدنب نزو تهج دشاب 116 ددع
  لکرش .دش هدافتسا یبتارم هسلس لیلحت زا  هوهپ نیا رد .تفرگ هرهب هریغ و نوناش یپورتنآ لدم ،یا هکبش لیلحت
  یربتارم هلسلس لیلحت یهد نزو قباطم هک تسا  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ هعسوت رد رثوم لماوع هدنهد ناشن
 .تسا هدش یهد نزو

 
 رازفا مرن طیحم رد هدش دراو تروص هب رهش یرگشدرگ هعسوت رد رثوم لماوع .3لکش

 10  (لکرش هب هجوت اب) دننس رهش یرگشدرگ یاه تیلباق و  بانم .دش هداد خساپ  هوهپ لوا لاوس هلحرم نیا رد
 .تسا هدش نییعت بوملم یگنهرف یرگشدرگ  بنم 3 و بوملمان یگنهرف یرگشدرگ  بنم 66 هک ،دنشاب یم  بنم
 یتباقر داعبا ییاسانش موس ماگ
  (اره تیلباق و  بانم) تیقفوم یلصا لماوع تسا مزال ،دش دهاوخ  یسرت یتباقر هشقن یدعب لحارم رد هک ییاجنآ زا
   یرگرشدرگ دارعبا ،یلبق هلحرم رد هدش  ارختسا یاه تیلباق و  بانم هب هجوت اب .دنوش یدنب هتسد یتباقر دعب ود رد
   ارب لرماوع زا یخرب یراگزاسان هب هجوت اب نینچمه .دندش باختنا بوملمان یگنهرف یرگشدرگ و بوملم یگنهرف
  هوهپ تیهام هکنیا لیلد هب ،دندش فذح لماوع تسرهف زا رت یقطنم دیاتن هب یبایتسد روظنم هب هدش باختنا داعبا
   زا .دنورش ییارسانش ،دنور یم رامش هب بیقر ،رگشرگ بذج هنیمز رد هک ییابقر دیاب همادا رد ،تسا تباقر رب ینتبم
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  ناهفرصا ،نامرک ،زاریش)رهش راهش و یا هقطنم یابقر ناونعب (نادمه و دابآ مرخ ،هیمورا ،هاشنامرک)رهش راهش ور نیا
 .دندش باختنا یلم یابقر ناونعب(دزی و

 
 یتباقر داعبا ییاسانش .4لکش

  یا هقطنم و یلم یابقر اب  دننس رهش یاه تیلباق هسیاقم مراهش ماگ
   یرلیخ ارت یلاع یلیخ زا ییات دنپ فیط کی رد هدش ییاسانش  بانم و اه تیلباق باسا رب  دننس رهش هلحرم نیا رد
   هرب تبرسن هدش هتخانش یاه تیلباق باسا رب  دننس رهش هک ینعم نیا هب .(5و1لوادج)دوشم هسیاقم ابقر اب فیعض
 .تسا مود لاوس هب ییوگخساپ لابند هب هلحرم نیا  قاو رد .دراد رارق یهاگیاج هش رد یرگشدرگ یاهداقم رگید

 یا هقطنم یابقر اب جدننس رهش یاه تیلباق و عبانم هسیاقم ،4هرامش لودج
 هیمورا دابآ مرخ نادمه هاشنامرک هنوگ اه تیلباق و  بانم
 ربارب  ه اب ربارب  ه اب رت نییاپ رایسب  نییاپ بوملم یرهش یاهدامن
 ربارب  ه اب نییاپ رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب بوملم  رهش یخیرات یهانب
 ربارب  ه اب ربارب  ه اب نییاپ ربارب  ه اب بوملمان  نادنمرنه و رخافم

 ربارب  ه اب رترب رترب رایسب رترب بوملمان ینییآ و نیدامن تاکرح و یقیسوم
 ربارب  ه اب رترب رترب رایسب ربارب  ه اب بوملمان   اشوپ

 رترب رترب رترب ربارب  ه اب بوملمان هدش تبث یگنهرف بوملمان راثآ
 نییاپ نییاپ نییاپ نییاپ بوملمان  بهذم

 ربارب  ه اب ربارب  ه اب رت نییاپ رایسب ربارب  ه اب بوملمان بوملمان یگنهرف  یانص
 ربارب  ه اب ربارب  ه اب نییاپ نییاپ بوملم  هزوم
 ربارب  ه اب ربارب  ه اب ربارب  ه اب ربارب  ه اب بوملم هناخراگن
 ربارب  ه اب ربارب  ه اب ربارب  ه اب ربارب  ه اب بوملمان  یلحم یاذغ
 نییاپ نییاپ رت نییاپ رایسب نییاپ بوملمان دادیور و اه نشج

 ربارب  ه اب ربارب  ه اب نییاپ ربارب  ه اب بوملم  یتنسرازاب
 ربارب  ه اب رترب رترب رترب بوملمان  نابز

 ربارب  ه اب ربارب  ه اب رت نییاپ رایسب نییاپ بوملم یعوضوم یاه  راپ
 ربارب  ه اب ربارب  ه اب نییاپ ربارب  ه اب بوملم یبهذم یخیرات یاه ناکم

 ربارب  ه اب رترب نییاپ ربارب  ه اب بوملم بوملم یگنهرف  یانض
 ربارب  ه اب رترب رترب رترب بوملمان یتسد  یانص

 ربارب  ه اب ربارب  ه اب نییاپ ربارب  ه اب بوملمان  تایبدا
 ربارب  ه اب ربارب  ه اب نییاپ ربارب  ه اب بوملم یخیرات غاب
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 یلم یابقر اب جدننس رهش یاه تیلباق و عبانم هسیاقم ،5هرامش لودج
 نامرک زاریش ناهفصا دزی هنوگ اه تیلباق و  بانم
 نییاپ رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب بوملم یرهش یاهدامن
 رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب نییاپ بوملم  رهش یخیرات یهانب
 نییاپ نییاپ نییاپ ربارب  ه اب بوملمان  نادنمرنه و رخافم

 رترب رایسب رترب رترب رایسب رترب رایسب بوملمان ینییآ و نیدامن تاکرح و یقیسوم
 رترب رایسب رترب رایسب رترب رایسب رترب رایسب بوملمان   اشوپ

 رترب رترب رترب رترب بوملمان هدش تبث یگنهرف بوملمان راثآ
 نییاپ نییاپ نییاپ رت نییاپ رایسب بوملمان  بهذم

 نییاپ نییاپ نییاپ نییاپ بوملمان بوملمان یگنهرف  یانص
 رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب نییاپ بوملم  هزوم
 نییاپ نییاپ نییاپ نییاپ بوملم هناخراگن
 نییاپ نییاپ نییاپ نییاپ بوملم  یلحم یاذغ
 ربارب  ه اب ربارب  ه اب ربارب  ه اب ربارب  ه اب بوملمان دادیور و اه نشج

 نییاپ نییاپ نییاپ نییاپ بوملم  یتنسرازاب
 رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب بوملمان  نابز

 رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب بوملم یعوضوم یاه  راپ
 نییاپ نییاپ رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب بوملم یبهذم یخیرات یاه ناکم

 رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب بوملم بوملم یگنهرف  یانض
 نییاپ نییاپ رت نییاپ رایسب نییاپ بوملمان یتسد  یانص
 نییاپ رت نییاپ رایسب نییاپ نییاپ بوملمان  تایبدا

 رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب رت نییاپ رایسب بوملم یخیرات غاب

 

       هرشقن هرلحرم نریا ناریاپ رد و دررک نیریعت ار اه ییاناوت و  بانم اب یتباقر داعبا زا کی ره طابترا نازیم دیاب همادا رد
 .تسا  دننس ره هب تبسن ابقر تیعضو رگنایب هشقن نیا .دش دهاوخ هتخاس یتباقر

 
 یا هقطنم یابقر هب تبسن جدننس رهش هاگیاج یتباقر هشقن ،5لکش
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 یا هقطنم یابقر ،یتباقر تیزم نزو .6هرامش لودج
 زایتما بوملم ان یگنهرف یرگشدرگ بوملم یگنهرف یرگشدرگ 

 هدش لامرن قلطم هدش لامرن قلطم هدش لامرن قلطم
 9 9 01/6 21/0 33/1 11/9 هاشنامرک
 1 1 12/1 10/0 60/6 0/1 نادمه
 6 6 6 91/0 93/1 36/9 دابآ مرخ
 0 0 6/6 63/0 12/1 9 هیمورا

 0/1   زاریتما ارب  نادرمه رهش ،بوملم یگنهرف یرگشدرگ دعب رد یا هقطنم یرگشدرگ دصاقم رد ،5لکش هب هجوت اب
 9   زاریتما ارب هریمورا و موس بیقر 36/9 زایتما اب دابآ مرخ ،مود بیقر 1/9 زایتما اب هاشنامرک ،دشاب یم بیقر نیرتگرزب
 ، مود بریقر 12/0   زاریتما ارب هاشنامرک ،بیقر نیرتگرزب 63/0 زایتما اب هیمورا بوملمان دعب رد .دشاب یم مراهش بیقر
 .تسا مراهش بیقر 10/0 زایتما اب نادمه و موس بیقر 91/0زایتما اب دابآ مرخ
          یاهرهرش و ترسا نادرمه رهرش بررگاز هرقطنم رد  دننرس رهرش یرگنهرف یرگشدرگ بیقر نیرتگرزب یلک روطب
 .دنشاب یم یدعب یاه هبتر رد دابآ مرخ و هیمورا ،هاشنامرک

 یلم یابقر ،یتباقر تیزم نزو .7هرامش لودج
 زایتما بوملمان یگنهرف یرگشدرگ بوملم یگنهرف یرگشدرگ 

 هدش لامرن قلطم هدش لامرن قلطم هدش لامرن قلطم
 6 0 13/1 1/0 23/1 1/1 دزی
 9 9 23/1 2/0 6 11/1 ناهفصا
 0 6 33/1 2/0 53/1 10/1 نامرک
 1 1 6 9 11/6 11/1 زاریش

 

 
 یا هقطنم یابقر هب تبسن جدننس رهش هاگیاج یتباقر هشقن.6لکش

 11/1    زاریتما ارب زاریرش  رهرش ،   بورملم یرگنهرف یرگرشدرگ دعب رد یلم یرگشدرگ دصاقم رد ،1 لکش هب هجوت اب
 و 10/1   زاریتما ارب نامرک رهش ،11/1زایتما اب ناهفصا رهش ،دشاب یم  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ بیقر نیرتگرزب
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 زاریش یاهرهش بوملمان یگنهرف یرگشدرگ دعب رد .دنیآ یم باسح هب یدعب یاهبیقر ناونعب 1/1 زایتما اب دزی رهش
  راررق یدعب یاه هبتر رد 1/0 زایتما اب دزی رهش و 2/0زایتما اب ناهفصا و نامرک یاهرهش و بیقر نیرتگرزب 9 زایتما اب
  .دنراد
     ارب ناهفرصا یاهرهرش و درشاب یم 1 زایتما اب زاریش رهش  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ بیقر نیرتگرزب یلک روطب
 دنشاب یم یدعب یاه هبتر رد 6 زایتما اب نامرک و 0 زایتما اب دزی ،9 زایتما
  بانم رب ینتبم یروئت باسا رب اه تیلباق و  بانم یبایزرا: جنپ ماگ
 ینیزگیاج لباق ریغ و یریذپان دیلقت ،یبایماک باسا رب اه تیلباق و  بانم ، بانم رب ینتبم یروئت باسا رب ماگ نیا رد
 هک روطنامه .دریگ یم رارق  جنس دروم ( فلاخم یلیخ ، فلاخم ،یثنخ ، قفاوم ، قفاوم یلیخ)ییات دنپ فیط کی رد
   بارنم ندوب شزرااب ینامز اریز دریگ یمن رارق یبایزرا دروم هلحرم نیا رد ندوب شزرا اب رایعم دوب هدش نایب  ه البق
  نازریم رظن زا ناسانشراک یاه خساپ .دنریگ رارق یجراخ لماوع اب هسیاقم ماقم رد هک دیجنس ناوت یم ار اه تیلباق و
 :دوب هارمه ریز دراوم نوچمه یتارابع اب تقفاوم
   لرباقریغ و ؟دنترسین تیلباق نیا دیلقت هب رداق ام یابقر :یریذپ دیلقت ؟دنتسین راک نیا ماجنا هب رداق ام یابقر :یبایمک
   خرساپ  هوهرپ موس لاوس هلحرم نیا رد ؟ یرب یم هرهب دوخ ناربج یشم طخ هطساو هب لماوع نیا زا ام :نیزگیاج
 .دش دهاوخ هداد

 عبانم رب ینتبم هاگدید ساسا رب اه ییاناوت و عبانم یبایزرا ،8هرامش لودج
  ینک یم هدافتسا یشم طخ ناونعب اه تیلباق نیا زا ام دنتسین  بانم نیا زا دیلقت هب رداق ام یابقر دنتسین اه تیلباق نیا زا هدافتسا هب رداق ام یابقر 
 هقطنم یلم هقطنم یلم  هقطنم یلم 

  فلاخم  فلاخم الماک  فلاخم  فلاخم الماک  فلاخم  فلاخم الماک یرهش یاهدامن
  فلاخم  فلاخم  فلاخم  فلاخم الماک یثنخ  فلاخم الماک  یخیرات یهانب
 یثنخ  فلاخم یثنخ  فلاخم الماک  فلاخم  فلاخم الماک  نادنمرنه و رخافم

  قفاوم الماک  قفاوم الماک  قفاوم الماک  قفاوم الماک  قفاوم  قفاوم الماک ینییآ تاکرح و یقیسوم
  قفاوم الماک  قفاوم الماک  قفاوم الماک  قفاوم الماک  قفاوم  قفاوم الماک   اشوپ

  قفاوم  قفاوم  قفاوم  قفاوم یثنخ یثنخ هدش تبث بوملمان زاثآ
  فلاخم  قفاوم یثنخ  فلاخم الماک یثنخ  فلاخم الماک بهذم

 یثنخ  قفاوم الماک  قفاوم  فلاخم الماک  قفاوم  فلاخم الماک بوملمان یگنهرف  یانص
 یثنخ  قفاوم الماک  قفاوم  فلاخم الماک  قفاوم  فلاخم الماک  یاه هزوم
 یثنخ  قفاوم الماک  قفاوم  فلاخم الماک یثنخ  فلاخم الماک  هناخراگن
  قفاوم الماک  قفاوم  قفاوم الماک  فلاخم یثنخ  فلاخم  یلحم یاذغ
  قفاوم الماک  قفاوم الماک  قفاوم الماک  فلاخم الماک  قفاوم  فلاخم الماک   سارم و اه نشج
  قفاوم الماک  قفاوم الماک  قفاوم  فلاخم الماک یثنخ  فلاخم  رهش یتنسرازاب

  قفاوم الماک  قفاوم الماک  قفاوم الماک  قفاوم  قفاوم الماک  قفاوم  نابز
  قفاوم الماک یثنخ  قفاوم الماک  فلاخم الماک یثنخ  فلاخم  یعوضوم  راپ

  فلاخم  فلاخم یثنخ  فلاخم الماک یثنخ  فلاخم یبهذم ناکم
  قفاوم الماک  فلاخم  قفاوم  فلاخم الماک  قفاوم  فلاخم بوملم یگنهرف  یانض

  قفاوم الماک  قفاوم  قفاوم الماک  فلاخم الماک یثنخ  فلاخم یتسد  یانص
 یثنخ  فلاخم  قفاوم  قفاوم یثنخ  فلاخم  یهافش و بوتکم تایبدا

  فلاخم  فلاخم الماک یثنخ  فلاخم الماک یثنخ  فلاخم  یخیرات غاب

  شش ماگ
    ییارسانش ترهج لریلحت نیا ،دندش ییاسانش  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ رب رثوم یجراخ لماوع هلحرم نیا رد
   ررب هوالرع ماگ نیا رد .دشاب یم  دننس رهش یرگشدرگ هعسوت یلامتحا تارطخ نینچمه و یور  یپ یاه تصرف
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     نریا ندورب یرارطرضا هرجرد و  یازفا لامتحا ،یراذگ ریثات نازیم ،ییایوپ و ییاتسیا نازیم ،ینوریب لماوع ییاسانش
 .دوش یم هداد خساپ مراهش لاوس هلحرم نیا رد .دنریگ یم رارق یبایزرا دروم  ه لماوع

 رثوم یجراخ طیحم لماوع ،3هرامش لودج
 رارطضا هجرد  یازفا لامتحا ریثات نزو تادیدهت و اهتصرف

 تدم زارد رد طسوتم یوق یلیخ  هم یلیخ  دننس رهش رد یراذگ هیامرس تهج رد یجراخ ناراذگ هیامرس هزیگنا  یازفا ناکما
 تدم زارد رد الاب طسوتم طسوتم درک تیوه و گنهرف نتشاد هگن هدنز

 تدم زارد رد الاب یلیخ یوق  هم یلیخ یرگشدرگ و یرهش تالیهست و اهتخاس ریز تیعضو دوبهب
 یدوز هب هن الاب یلیخ یوق یلیخ  هم یلیخ (... و یرادرهش)یتلود یاهناگرا دمآرد  یازفا
 تدم زارد رد طسوتم طسوتم طسوتم نارگشدرگ و نادنورهش نایم تبثم یگنهرف لدابت

 تدم زارد رد الاب یلیخ یوق یلیخ  هم یلیخ یا هقطنم لداعت داجیا
 تدم زارد رد الاب یلیخ یوق یلیخ  هم یلیخ یلحم دااتقا هب ندیشخب انغ و عونت
 تدم زارد رد الاب یوق  هم یلیخ رهش هوسرف یاه تفاب یایحا ناکما

 یدوز هب الاب طسوتم  هم یرگشدرگ  خب هب نامتخاس  خب یاه هیامرس بذج ناکما
 دوز یلیخ الاب یلیخ یوق یلیخ  هم یلیخ یرگشدرگ  خب هب رهش یاروش و یرادرهش رتشیب هجوت

 یدوز هب هن الاب طسوتم  هم یزورما لکش هب یتنس لکش زا یرنه یاه تیلاعف راتخاس دیدجت
 دوز یلیخ الاب یوق  هم رتالاب تالیاحت اب یرنه و یگنهرف یلغش یاه هورگ بذج و یمسر ریغ و بذاک لغاشم ندرک دودحم ناکما

 یدوز هب هن الاب یوق  هم یلیخ نانیشنزرم قاشاق نازیم  هاک
 هلصافالب الاب یلیخ یوق یلیخ  هم یلیخ یتآ اه همانرب و تامیمات رد یگنهامهان و یرهش تیریدم ندوبن هشراپکی

 یدوز هب طسوتم یوق  هم هدنیآ رد نا  اور و اه همانرب رد هقطنم ندوب یتینما
 یدوز هب الاب یلیخ یوق یلیخ  هم یلیخ هقطنم ندوب تسرف رجاهم

 یدوز هب الاب طسوتم  هم  دننس یدبلاک بسانمان هعسوت ناکما
 یدوز هب طسوتم یوق  هم تامدخ و نیمز تمیق  یازفا

 یدوز هب الاب یلیخ یوق یلیخ  هم یلیخ یگنهرف یرگشدرگ یاضف هب ندش لیدبت تیلباق اب ییاهاضف دوبمک

  تفه ماگ
     رقاو رد .درنزادرپب یجرارخ لماوع یور رب تیلباق و  بانم ریثات یبایزرا هب دش هتساوخ ناسانشراک زا هلحرم نیا رد
    نریا لاربند هرب     هرلحرم نریا رد ارم .ددررگ یم هبساحم یجراخ اب یلخاد لماوع قابطنا هطساو هب ،کیهتارتسا بسانت
  .دنهد یم  هاک ار تادیدهت ای و هدرک ینابیتشپ ار اه تصرف ،اه تیلباق و  بانم هنوگش هک  یتسه عوضوم

 یجراخ طیحم لماوع اب سوملم یگنهرف یرگشدرگ عبانم یدربهار بسانت ،01هرامش لودج
 و دامن 

 ناملبم
  راپ یتنس رازاب هناخراگن هزوم یخیرات انب

 یعوضوم
 - یخیرات ناکم

 یبهذم
  یانص
 یگنهرف

 غاب
 یخیرات

 یلیخ یراذگ هیامرس هزیگنا  یازفا
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض یوق فیعض
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 یلیخ یوق یوق یوق یوق یدح ات درک تیوه و گنهرف نتشاد هگن هدنز
 فیعض

 فیعض یوق فیعض

 تالیهست و اهتخاس ریز تیعضو دوبهب
 یرهش

 یلیخ
 فیعض

 ات فیعض یوق یدح ات یوق فیعض فیعض
 یدح

 یلیخ
 فیعض

 یاهناگرا دمآرد  یازفا
 (... و یرادرهش)یتلود

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ یدح ات فیعض یلیخ یدح ات یدح ات یوق فیعض فیعض
 فیعض

 و نادنورهش نایم تبثم یگنهرف لدابت
 نارگشدرگ

 فیعض فیعض یوق یدح ات یدح ات یوق یدح ات فیعض فیعض

 یلیخ یا هقطنم لداعت داجیا
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض
 یوق

 یلیخ یدح ات یدح ات
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 یلیخ یلحم دااتقا هب ندیشخب انغ و عونت
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ یدح ات یدح ات یوق فیعض
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض
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 یلیخ رهش هوسرف یاه تفاب یایحا ناکما
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ یوق یدح ات یوق فیعض
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 هب نامتخاس  خب یاه هیامرس بذج
 یرگشدرگ

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 یوق

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض یلیخ فیعض
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 هب یاروش و یرادرهش رتشیب هجوت
 یرگشدرگ  خب

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ یدح ات فیعض
 یوق

 یلیخ یوق یدح ات
 فیعض

 فیعض یدح ات

 یلیخ یرنه یاه تیلاعف راتخاس دیدجت
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 یلیخ فیعض فیعض یدح ات
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 و بذاک لغاشم ندرک دودحم ناکما
 یمسر ریغ

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض فیعض یوق
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 یلیخ نانیشنزرم قاشاق نازیم  هاک
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض فیعض یوق
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 فیعض

 یلیخ یرهش تیریدم ندوبن هشراپکی
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض فیعض یوق فیعض
 فیعض

 فیعض فیعض

  اور و اه همانرب رد هقطنم ندوب یتینما
 هدنیآ رد نا

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ یدح ات
 یوق

 یلیخ یوق فیعض
 فیعض

 فیعض یوق

 یلیخ هقطنم ندوب تسرف رجاهم
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض
 یوق

 یلیخ یوق فیعض
 فیعض

 فیعض یدح ات

 یلیخ  دننس یدبلاک بسانمان هعسوت ناکما
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ یدح ات فیعض یوق یدح ات
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 فیعض

 یلیخ تامدخ و نیمز تمیق  یازفا
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ یدح ات فیعض یدح ات فیعض
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 فیعض

 یاضف تیلباق اب ییاهاضف دوبمک
 یگنهرف یرگشدرگ

 یلیخ فیعض
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض فیعض یدح ات
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 فیعض

 

 یجراخ طیحم لماوع اب سوملم ان یگنهرف یرگشدرگ عبانم یدربهار بسانت ،11هرامش لودج
 و رخافم 

 نادنمرنه
 بوملمان راثآ  اشوپ یقیسوم

 هدش تبث
  یانص نابز نشج اذغ بهذم

 یتسد
  یانص تایبدا

 یگنهرف
 بوملمان

 هیامرس هزیگنا  یازفا
 یراذگ

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 یوق

 یلیخ فیعض فیعض
 فیعض

 یلیخ یدحات یدحات
 فیعض

 یلیخ
 یوق

 یلیخ
 فیعض

 فیعض یلیخ

 و گنهرف نتشاد هگن هدنز
 درک تیوه

 یلیخ یوق یلیخ
 یوق

 یلیخ
 یوق

 یلیخ یوق فیعض یوق یلیخ
 یوق

 یلیخ
 یوق

 یلیخ
 یوق

 ات فیعض
 یدح

 اهتخاس ریز تیعضو دوبهب
 تالیهست و

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ یدحات یوق یوق
 فیعض

 یلیخ یوق فیعض یدحات یدحات
 فیعض

 فیعض

 یاهناگرا دمآرد  یازفا
 (... و یرادرهش)یتلود

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ یدحات یوق یوق
 فیعض

 یلیخ یوق فیعض یوق یدحات
 فیعض

 فیعض یلیخ

 نایم تبثم یگنهرف لدابت
 نارگشدرگ و نادنورهش

 یلیخ یوق فیعض یوق یلیخ یوق یوق یدحات
 یوق

 یلیخ
 یوق

 فیعض یوق یوق

 یلیخ یا هقطنم لداعت داجیا
 فیعض

 یلیخ فیعض یوق یدحات یدحات یدحات یدحات یوق
 یوق

 یلیخ
 فیعض

 فیعض یلیخ

 هب ندیشخب انغ و عونت
 یلحم دااتقا

 یلیخ فیعض
 یوق

 یلیخ یدحات یوق
 فیعض

 یلیخ فیعض یوق یوق
 یوق

 یلیخ
 فیعض

 فیعض یلیخ

 یاه تفاب یایحا ناکما
 رهش هوسرف

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 یلیخ فیعض یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض فیعض
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 فیعض یلیخ

 یاه هیامرس بذج
 یرگشدرگ هب نامتخاس

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 یلیخ فیعض یلیخ
 فیعض

 یلیخ یدحات یدحات
 فیعض

 یلیخ یوق
 فیعض

 فیعض یلیخ

 و یرادرهش رتشیب هجوت
 یرگشدرگ هب یاروش

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 یوق

 یلیخ یدحات یدحات
 فیعض

 فیعض یلیخ فیعض یوق فیعض یوق یوق
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 یاه تیلاعف راتخاس دیدجت
 یرنه

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 یوق

 یلیخ
 یوق

 یلیخ یدحات
 فیعض

 یلیخ یوق یدحات فیعض
 یوق

 یلیخ
 فیعض

 فیعض یلیخ

 لغاشم ندرک دودحم ناکما
 یمسر ریغ و بذاک

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض یدحات
 فیعض

 یلیخ یوق یوق
 فیعض

 یلیخ
 یوق

 یلیخ
 فیعض

 فیعض یلیخ

 قاشاق نازیم  هاک
 نانیشنزرم

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض یدحات یدحات
 فیعض

 یلیخ یدحات یدحات
 فیعض

 فیعض یلیخ فیعض یوق

 تیریدم ندوبن هشراپکی
 یرهش

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض یدحات
 فیعض

 یلیخ یدحات فیعض
 فیعض

 فیعض یلیخ فیعض یدحات

 رد هقطنم ندوب یتینما
 اه همانرب

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 یوق

 یلیخ یوق یوق یوق یدحات یوق
 یوق

 فیعض یلیخ فیعض یدحات

 یلیخ هقطنم ندوب تسرف رجاهم
 فیعض

 یلیخ فیعض یوق یوق یوق
 یوق

 فیعض یلیخ فیعض یوق فیعض یدحات

 بسانمان هعسوت ناکما
  دننس یدبلاک

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 یلیخ یوق یدحات
 فیعض

 فیعض یلیخ فیعض یدحات

 و نیمز تمیق  یازفا
 تامدخ

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 یلیخ یدحات فیعض
 فیعض

 فیعض یلیخ فیعض یدحات

 تیلباق اب ییاهاضف دوبمک
 یرگشدرگ

 یلیخ
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 یلیخ فیعض
 فیعض

 فیعض یلیخ فیعض یوق فیعض یوق فیعض

 کیهتارتسا هشقن  تشه ماگ

 
 جدننس رهش یگنهرف یرگشدرگ هعسوت یدربهار هشقن ،7 لکش

 یکیدزن (فلا :دنریگ یم رارق لیلحت دروم رایعم هس یانبم رب یجراخ لماوع و اه تیلباق و  بانم کیهتارتسا هشقن رد
   کیهتارترسا هرشقن یور رب .اه بابح هزادنا (د ؛لماوع یناقوف و یقفا تمس (ب یجراخ لماوع اب اه تیلباق و  بانم
 بسانت و یریذپاندیلقت ،یبایمک ،یقفا روحم (2لکش) .دنا هدش هداد ناشن یبآ یاه بابح اب یلخاد اه تیلباق و  بانم
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    ارب برسانت نازریم بابح هزادنا نینچمه .دهد یم ناشن ار لماوع کیهتارتسا بسانت هجرد و نازیم ،یدومع روحم و
 یتوافتم نازوا یاراد  دننس رهش یاه تیلباق و  بانم دهد یم ناشن  هوهپ یاه هتفای .دیامن یم صخشم ار فادها
   رد نیزگیارج نودرب و یندشندیلقت ،ردان لماوع زا  اشوپ و یقیسوم یدربهار ی هشقن باسا رب هک یروط هب .تسا
 رهش رد یگنهرف یرگشدرگ هعسوت فادها اب بسانتم لماع ود نیا و دنتسه  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ هعسوت
     یرگرشدرگ هعرسوت فادرها ارب یلیخ اما تسا نیزگیاج نودب و یندشن دیلقت ،ردان لماوع زا نابز .دنشاب یم  دننس
    رهرش یرگنهرف یرگرشدرگ هعسوت فادها اب بسانتم اهنشج و یتسد  یانص ،یشزومآ و یرنه یزکارم .تسین هارمه
 .دنتسه نیزگیاج و دیلقت لباق اما دنتسه  دننس
    هرقطنم ندورب یرتینما ،  ترسا تردرق و ترورض نیرتالاب یاراد یراذگ هیامرس هزیگنا  یازفا یجراخ لماوع نیب رد
     هرجوت و یا هرقطنم لدارعت دارجیا ، یرلحم دااتقا هب ندیشخب انغ و عونت ،تسا طسوتم تردق و الاب ترورض یاراد
 دنتسه یمک ترورض و الاب تردق یاراد رهش یاروش و رهش رتشیب
 یریگ هجیتن
   یاررب ار یداراتقا و یعامتجا – یگنهرف گرزب تصرف ،رادیاپ  یانص نیرت  هم زا یکی ناونع هب یرگشدرگ هزورما
         دادرعت یرمک  یازرفا فدره ارب و یرگرشدرگ هعرسوت یاررب  یدرربهار یزیر همانرب اب .تسا هدروآ دوجو هب اهرهش
   یزریر هرمانرب .دوب راودیما اهرهش یگنهرف و یدااتقا هعسوت هب ناوت یم ،تامدخ یفیک  یازفا سپس و نارگشدرگ
 ،   نامارس کری هعرسوت نایرج تیاده تهج هدنزاس ،تامادقا یارجا و یریگ  یمات یارب هتفای ماظن یشور یدربهار
 Meta-SWOT  .درنک یم یرای یرگشدرگ هعسوت یزیر همانرب فادها هب ندیسر یارب ار نازیر همانرب ،داینب و درکراک
 رد  واخ هب ،یرشب هبرجت .دزادرپ یم SWOT لدم صقاون  فر هب هک تسا نردم یدربهار یزیر همانرب لدم کی
 ،  لاغترشا دارجیا یاتسار رد دااتقا هب یشخب عونت و قطانم هعسوت یاه هار زا یکی ،هک دراد نآ زا ناشن ریخا نرق  ین
     هرب برسانم یارهراکهار زا یرکی ناونع هب دناوت یم یرگشدرگ نیب نیا رد .تسا یهاگآ و تاطابترا ،دمآرد  یازفا
   ترباقر یگنورگش ،    ترسا ورربور نآ ارب هرفرح نیا هک یتالکشم زا یکی اما دیامن ینایاش کمک لغاشم یشخب عونت
  .تسا رگشدرگ بذج و یبایرازاب ،یریذپ
   یرنغ یخیرارت یاراد بلغا اهرهش نیا .دنا ینوگانوگ یایازم یاراد هقطنم حطس رد ینایم و کشوک یاهرهش هزورما
       یاهرهرش یارقترا و درشر هرب هرقالع ارما ، ترسا هدیشک لوط لاس نارازه ،ینونک تروص هب اهنآ یریگ لکش هک دنا
  ینیرشنرهش هب 1136 ی ههد رخاوا رد یناهج کناب .دراد ینالوط هقباس ًااتبسن و تسین یدیدج عوضوم مادنا کشوک
      ی هعرسوت یاررب هدرش نیرسحت یدرربهار ناونع هب ار هیوناث یاهرهش ی هعسوت و دش دنم هقالع یرهش ی هعسوت و
  نودرب ،  ترسا هرعومجم و نامزاس کی یراک ی هتسه ناونع هب یدربهار یزیر همانرب .داد رارق هجوت دروم یا هقطنم
  رد اررش و تسا تکرح لاح رد فرط مادک هب هک دمهفب دناوت یمن هعومجم کی یدربهار یزیر همانرب و بوشراش
  هرناروآون و قالخ یا هویش اب هک دهد یم ار ناکما نیا اه نامزاس هب یدربهار یزیر همانرب .دنک یم تکرح تهج نآ
     نریا هرب یبایترسد یاترسار رد .دنروآرد لرتنک تحت ار هدنیآ و دننزب  قر ار دوخ تشونرس ،هنوگ نیدب و دننک لمع
 سپ ،ور نیا زا .دش هدافتسا یا هقطنم و یرهش تاعلاطم رد Meta-SWOT یدربهار لدم زا راب نیتسخن یارب ،فده
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  ی هرجیتن رد .دش هسیاقم ابقر نیا اب رهش ،صخشم ینامز قفا رد رظندم فادها ،یزیر همانرب ینامز ی هرود نییعت زا
  .دش یبایزرا  بانم رب ینتبم هاگدید باسا رب اه ییاناوت و  بانم ،همادا رد و  یسرت یتباقر ی هشقن ،اهدنیارف
    رادریاپ ترباقر و هعرسوت هک دزاس راکشآ ار هتکن نیا ،از نورب هعسوت هاگدید در اب دراد یعس لدم نیا رگید فرط زا
    هورحن نیررتهب هرب دوخ درف هب راحنم یلخاد یاه تیلباق و  بانم زا ،یرهش قطانم هک دوش یتایلمع دناوت یم ینامز
  ررظن دروم فادها نیودت هب سپس و هدومن مادقا یزیر همانرب ینامز هرود نییعت هب ادتبا ،باسا نیا رب .دنیامن هدافتسا
     مارگ رد و  دننرس رهرش رد یرگرشدرگ دوجوم یاه تیلباق و  بانم همادا رد .دش هتخادرپ ،هدش نییعت ینامز قفا رد
  هرشقن ،   اهدرنیارف نریا هرجیتن رد . یتخادرپ ابقر نیا اب ، دننس رهش هسیاقم هب و هدش ییاسانش بیقر یاهرهش ،یدعب
      هوهرپ یاره هرتفای .درش  یسرت -بوملمان یگنهرف یرگشدرگ و بوملم یگنهرف یرگشدرگ دعب ود اب – یتباقر
  دهد یم ناشن
 نالک لماوع و (نیزگیاج لباق ریغ و ریذپان دیلقت ،بایمک) بانم رب ینتبم یروئت باسا رب ،اه تیلباق و  بانم همادا رد
 هعسوت بولطم یاهدربهار و نیودت لماوع زا کی ره کیهتارتسا بسانت تیاهن رد .تفرگ رارق یبایزرا دروم یطیحم
  خرساپ لیذ حرش هب هناگراهش تالاوس تاوساتم لدم یارجا زا دعب و .دش  ارختسا  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ
 .دش هداد
 ؟دشاب یم یگنهرف یرگشدرگ یاه تیلباق و  بانم هش یاراد  دننس رهش.6
 ، داربآ ورسخ ترامع ،درک هناخ) دننس رهش یخیرات یهانب ، دننس رهش رد (... و اهسیدرس ،اهسیدنت)یرهش یاهدامن
 ،   یرنییآ و نیدارمن تارکرح و یقیسوم ،(...و ناگدنزاون ،نارعاش) دننس رهش نادنمرنه و رخافم ،(...و لیک و ترامع
 ،     دننرس رهرش یاره هزورم ،   بوملمارن یرگنهرف  یانرص ، بهذرم ، هدرش تبث یگنهرف بوملمان راثآ ،یدرک  اشوپ
 ،  یعورضوم یاره  راپ ،یدرک نابز ، دننس رهش یتنسرازاب ، دننس رهش  سارم و اه نشج ،یلحم یاذغ ،هناخراگن
    و  بارنم یخیرارت غارب ،یدر   رک یهافرش و بورتکم تایبدا ،یتسد  یانص ،یگنهرف  یانض ،یبهذم یخیرات یاه ناکم
 .دنتسه  دننس رهش یرگشدرگ یاهتیلباق
  یهارگیاج هش زا یگنهرف یرگشدرگ ی اه تیلباق و  بانم رظن زا یا هقطنم و یلم یابقر اب هسیاقم رد  دننس رهش.0
 ؟تسا رادروخرب
 و دزی و زاریش ،ناهفصا یاهرهش یلم بایقم رد و هاشنامرک و نادمه رهش دامن دعب رد یا هقطنم بیقر نیرت  هم -
  .دشابیم نامرک رهش یدعب هبتر رد
  یاهرهرش   .درنراد راررق یرتالاب حطس رد هاشنامرک و نادمه یاهرهش یا هقطنم بایقم رد یخیرات یاهانب دعب رد -
    و لوا حطرس یاربقر زاریرش و نامرک ،ناهفصا یاهرهش یلم بایقم رد ،دنتسه مود تیولوا یابقر هیمورا و دابآ مرخ
 .دوش یم بوسحم مد حطس بیقر دزی
   زاریرش و ناهفرصا ،نامرک یاهرهش یلم بایقم رد و نادمه رهش یلصا بیقر یا هقطنم بایقم رد رخافم دعب رد -
   .دنشاب یم
  .تسا اتمه یب یا هقطنم و یلم بایقم رد  دننس رهش یقیسوم دعب رد -
 .تساتمه یب یلم بایقم رد اما دنتسه یا هقطنم یابقر هاشنامرک و هیمورا رهش  اشوپ دعب رد -
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 .تساتمه یب یلم بایقم رد و یا هقطنم بیقر هاشنامرک رهش ،یلم تبث بوملمان راثآ دعب رد -
     یرلم باریقم رد و یا هرقطنم یاربقر نادمه و هاشنامرک ،دابآ مرخ یاهرهش بوملمان یبهذم یرگشدرگ دعب رد -
         .دنشاب یم نامرک و زاریش ،ناهفصا یاهرهش سپس و دزی رهش بیقر نیرتمهم
  و دزری ، زاریرش ،ناهفصا یاهرهش یلم بایقم رد و یا هقطنم بیقر نادمه رهش ،بوملمان یگنهرف  یانصدعب رد -
  .دنشاب یم یلصا یابقر نامرک
     یاهرهرش یرلم باریقم رد و دنترسه یلصا یابقر هاشنامرک و نادمه یاهرهش یا هقطنم بایقم رد ،هزوم دعب رد -
 .دنتسه یلصا یابقر دزی و نامرک زاریش ،ناهفصا
 یاهرهش یلم بایقم رد و دنتسه یلصا یابقر هاشنامرک و نادمه یاهرهش یا هقطنم بایقم رد هناخراگن دعب رد -
 .زاریش و نامرک ،دزی ،ناهفصا
  و نارمرک ، زاریرش ،ناهفصا یاهرهش یلم بایقم رد و دنتسه حطس  ه ابقر مامت یا هقطنم بایقم رد ،اذغ دعب رد -
 .دنتسه رترب یابقر دزی
 .درادن یبیقر  ه یلم بایقم رد ،درادن یبیقر  دننس رهش یا هقطنم بایقم رد ،دادیور و نشج دعب رد -
     یاهرهرش یرلم باریقم رد و درش هتخانش رترب بیقر ناونعب نادمه رهش یا هقطنم بایقم رد ،یتنس رازاب دعب رد -
 .دنتسه رترب بیقر ناهفصا و زاریش ،نامرک ،دزی
       یاهرهرش یرلم باریقم رد و درشاب یرم هریمورا رهش  دننس رهش یلصا بیقر یا هقطنم بایقم رد ،نابز دعب رد -
 .دنتسه یلصا یابقر دزی و نامرک ،زاریش ،ناهفصا
 ، ناهفرصا یاهرهش یلم بایقم رد و ،یلصا بیقر نادمه رهش یا هقطنم بایقم رد ،یعوضوم یاه  راپ دعب رد -
 .دنتسه یلصا یابقر زاریش و دزی ،نامرک
  دزری یاهرهش یلم بایقم رد و یلصا بیقر نادمه رهش یا هقطنم بایقم رد ،بوملم یبهذم یرگشدرگ دعب رد -
 .دنتسه رترب یابقر ناهفصا و
        یاهرهرش یرلم باریقم رد و یلرصا بریقر نادرمه رهرش یا هقطنم بایقم رد ،بوملم یگنهرف  یانص دعب رد  -
 .دنتسه رترب یابقر دزی و ،نادمه ،زاریش ،ناهفصا
    لوا هرلهو رد یرلم باریقم رد و تسا  دننس رهش بیقر هیمورا رهش یا هقطنم بایقم رد ،یتسد  یانص دعب رد -
 .دنتسه  دننس رهش یابقر زاریش و دزی ،نامرک یاهرهش دعب و ناهفصا رهش
    رهرش ادرتبا رد یرلم بایقم رد و تسا  دننس رهش بیقر نادمه رهش یلم بایقم رد ،تایبدا یرگشدرگ دعب رد -
 .دنتسه  دننس رهش یابقر نامرک و دزی ،ناهفصا یاهرهش یدعب یاه تیولوا رد و زاریش
     یاهرهرش یرلم باریقم رد و ترسا  دننس رهش بیقر نادمه رهش یا هقطنم بایقم رد ،یخیرات یاهغاب دعب رد -
 .دنتسه  دننس رهش یابقر دزی و نتمرک ،ناهفصا ،زاریش

 ،9  زاریتما اب ناهفصا یاهرهش و دشاب یم 1 زایتما اب زاریش رهش  دننس رهش یلم یگنهرف یرگشدرگ بیقر نیرتگرزب
 دنشاب یم یدعب یاه هبتر رد 6 زایتما اب نامرک و 0 زایتما اب دزی
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  و هریمورا ،هاشنامرک یاهرهش و تسا نادمه رهش برگاز هقطنم رد  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ بیقر نیرتگرزب
 .دنشاب م یدعب یاه هبتر رد دابآ مرخ
 ؟دیامن یم زیامتم دوخ یابقر زا ار  دننسرهش اه تیلباق و  بانم مادک.9

    دنرشاب یرم فادرها اب بسانتم هک دنتسه  دننس رهش تیلباق و  بانم یرهشدامن و یخیرات یاهانب ، اشوپ ،یقیسوم
 .دنتسه ریذپان دیلقت و ردان  بانم  اشوپ و یقیسوم نینچمه
 یگنهرف یرگشدرگ هعسوت فده اب کیهتارتسا بسانت نشج و  اشوپ ،یقیسوم ،یلحم اذغ ،یتسد  یانص ،هناخراگن
 دنراد  دننس رهش
 ؟دنمادک  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ هعسوت یجراخ طیحم لماوع نیرتمهم -9

    هرقطنم ندورب یرتینما ،  ترسا تردرق و ترورض نیرتالاب یاراد یراذگ هیامرس هزیگنا  یازفا یجراخ لماوع نیب رد
     هرجوت و یا هرقطنم لدارعت دارجیا ، یرلحم دااتقا هب ندیشخب انغ و عونت ،تسا طسوتم تردق و الاب ترورض یاراد
 دنتسه یمک ترورض و الاب تردق یاراد رهش یاروش و رهش رتشیب
    و یرلم ترباقر یاررب یدایز یاه لیسناتپ بوملم یگنهرف یرگشدرگ رد  دننس رهش  هوهپ یاه هتفای هب هجوت اب
   ود هرک درنک تباقر بوملمان یگنهرف یرگشدرگ رد دناوت یم یگنهرف یرگشدرگ هنوگ رد رهش نیا درادن یا هقطنم
 .تسا هدش هئارا همادا رد لدم

 
 یا هقطنم یابقر اب جدننس رهش یگنهرف یرگشدرگ ینیببت لدم ،8لکش

  یلرصا لیسناتپ ناونعب یقیسوم ،یا هقطنم یابقر اب تباقر رد  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ ینییبت لدم هب هجوت اب
 تیولوا رد یتسد  یانص و اه نشج و اه دادیور ، اشوپ ،دوش یم یفرعم  دننس رهش بوملمان یگنهرف یرگشدرگ
 بیقر نیرت  هم ،دشاب یم هیمورا رهش ، دننس رهش یقیسوم یرگشدرگ یارب بیقر نیرت  هم .دنراد رارق یدعب یاه
 ،  دننرس رهش نشج ودادیور یرگشدرگ یارب بیقر نیرت  هم ،هاشنامرک رهش ، دننس رهش  اشوپ یرگشدرگ یارب
 (2لکش).دشاب یم هیمورا رهش ، دننس رهش یتسد  یانص یرگشدرگ یارب بیقر نیرت  هم و نادمه رهش
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 یلم یابقر اب جدننس رهش یگنهرف یرگشدرگ ینییبت لدم ،3 لکش

     یلرصا لیرسناتپ ناورنعب یقیرسوم ،  یرلم یاربقر اب تباقر رد  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ ینییبت لدم هب هجوت اب
 تیولوا رد یتسد  یانص و اه نشج و اه دادیور ، اشوپ ،دوش یم یفرعم  دننس رهش بوملمان یگنهرف یرگشدرگ
 رد ،  درادرن بریقر و تساتمه یب یلم بایقم رد  اشوپ و یقیسوم یرگشدرگ رد  دننس رهش.دنراد رارق یدعب یاه
    یترسد  یانرص یرگرشدرگ رد و دنتسه  دننس رهش بیقر زاریش و ناهفصا ،نامرک ،دزی یاهرهش دادیور یرگشدرگ
  (3لکش).دشاب یم ناهفصا رهش یلصا بیقر
 ؟دنمادک  دننس رهش یگنهرف یرگشدرگ هعسوت یجراخ طیحم لماوع نیرتمهم.1

 ترورض یاراد یجراخ طیحم لماوع تبثم یگنهرف لدابت و هقطنم ندوب یتینما ،یراذگ هیامرس هزیگنا  یازفا ناکما
      ندوربن هرشراپکی و یرادرهرش و رهرش یارورش رتشیب هجوت ،یا هقطنم لداعت داجیا ،هزیگنا  یازفا ناکما ،دنتسه الاب
  ییالارب تردق یاراد هک دنتسه یجراخ طیحم لماوع زا یلحم دااتقا هب ندیشخب انغ و عونتو یاراد یرهش تیریدم
 .دنشاب یم
 .دنتسه فادها اب بسانت یاراد یا هقطنم لداعت داجیا و یلحم دااتقا هب ندیشخب انغ و عونت
 عبانم
 نارهت هاگشناد دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناگرگ یا هیحان هعسوت رد یرگشدرگ  قن ،(1296)همطاف ،یدهاج

 نایبت تاراشتنا ،نارهت ،لضاف دمحم همجرت ،یگنهرف هعسوت یملع دربهار ،(3196)رفعج ،یرفعج

 هلجم ،هاشنامرک رهش یگنهرف یرگشدرگ بذج شرتسگ رب رثوم لماوع ،(6396)هنگنز بوریس و یقیقح تخبون رقاب دمحم ،یلع ،یعیبر
 156-596   ، هدجه هرامش ، شش لاس ،یگنهرف تیریدم

 رون مایپ تاراشتنا ،نارهت ، تفه پاش ، سیروت تعنص و ایفارغج ،(1296)رغصا یلع ،یناوضر
 رهش یرگشدرگ هعسوت رد 06 هقطنم یخیرات و یگنهرف یاهروحم  قن ،(1396)نایناهج رهشونم و این کلم هبوبحم ،یقت دمحم ،ییامنهر

 1هرامش ،9 هرود ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن ،نارهت
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     یرگرشدرگ ی هعرسوت ررب رثورم لماوع ،(1396)یدابآ کلم یراتخم اضر و یوسوم فجنریم ،ییاقس نسحم ،دمحم دیس ،یرذکشا عراز
 ، یا هرقطنم –    یرهرش  یارمآ و اریفارغج ،   دزری رهرش:ییاسانش درورم ،یزکرم ناریا رد یجراخ نارگشدرگ بذج درکیور اب یگنهرف
 210-326   ،16هرامش

     هاگرشناد یعارمتجا مورلع همانلراف ،ناریا رد یگنهرف یرگشدرگ بذج یتخانش هعماج لیلحت ،(1396)یجیئان اضردمحم و یلع ،یعاس 
 05هرامش ،ییابطابط همالع

  و رارکتبا یشهوهپ – یملع ی همان لاف ،ناریا رد یگنهرف ی هیامرس ءاقترا رد یرگشدرگ تعنص هب قالخ شرگن ،(1396)اتیزر ،اینرهپس
 65-11   ،مراهش ی هرامش ،مراهش هرود ،یناسنا مولع رد تیقالخ

 ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن ،یرگشدرگ هعسوت رد نآ ریثات و یناریا گنهرف صخاش یبایزرا ،(2296)ینیما هریان و دیجم ،سمش
 1هرامش ،6 هرود

    تارقیقحت و تارعلاطم زرکرم ، ناررهت ، هعرسوت و یدرگناهج گنهرف تالاقم هعومجم)یگنهرف رییغت و یدرگناهج ،(3196)ستنارف ،نتوش
 ات یب ،داشرا ترازو یتحایس

     یرگرشدرگ هعرسوت رد یرهرش و یرارمعم ثاریم یاه شزرا  قن ،(1396)یدمحا ناطلس زانلا و یدارم دمحم رغصا ،رفظم ،هداز بابع
 13-11  ، هدراهش هرامش ،یرهش تاعلاطم یشهوهپ یملع همانلاف هرامش ،هیمورا یخیرات تفاب :یدروم هعلاطم ،یگنهرف

 91هرامش ، هدزناش لاس ،یاایفارغج نامزاس ،یرهش رادیاپ هعسوت و یرگشدرگ ،(1296)نیمار ،یرافغ

 ،  یا هرقطنم دودرحم یراکمه و ییارگمه ،(1396)یسیو دازرف و نیشون ءایض یدهم دمحم ،یناسارخ نیما دمحم ،یبتجم ،مواعم یریدق
 116_166   ،6هرامش ، هدزاود لاس ،51 ،یلم تاعلاطم همانلاف ،یگنهرف یرگشدرگ ی هعسوت یارب یراکهار

 تمس ،نارهت ،یرگشدرگ تیریدم ،(5296)یدهم ،یمظاک
 ،  مرارهش لارس ،   یلمارع لریلحت شور زا هدافترسا اب ناهفصا رهش یگنهرف هعسوت حطس رب یلیلحت ،(0396)یدزیا هحیلم و لامج ،یدمحم

  هدزناش هرامش
     شزرا ارب یاره هرناخ زا ترظافح  رحم یاه قوشم یشخبرثا یبایزرا ،(0396)یناهفصا یرصان رجاه و ماردیب لوسر ،دومحم ،یدمحم

 1 هرامش ،یرهش تیریدم و دااتقا همانلاف ،(ناهفصا یافلج هلحم یخیرات یاهانب:یدروم هعلاطم)یخیرات

 باتک دارآ ،نارهت ،موهفم و تیهام ،یگنهرف یرگشدرگ ،(9396)یلوکشک یرقاب یلع و فجنریم ،یوسوم
    صخارش بارسا ررب یرهش قطانم یدنب تیولوا و یبایزرا ،(5396)هناخاتوت ینونجم یلع و روپ ماظن دیهان ،باتفآ دمحا ،نیسح ،رف  ظن

 1هرامش ، تسیب ی هرود ،اضف  یامآ و یزیر همانرب ،( دننس رهش:یدروم هنومن)قالخ رهش یاه
  همانلراف ،    ( یرک هریزج:یدرورم هعلاطم)یرگرشدرگ هعرسوت یگنهرف – یعامتجا یرادیاپ یسررب ،(6396)یمرک دادرهم و اتهم ،نیب کین
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