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 رادیاپ هعسوت هاگدید زا ییاتسور هعسوت یاه حرط یاه شلاچ
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 1رابت حالف هلارصن
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 هدیکچ
 ی  ه وعرت  هوب لرصو مدع ی قاو  خانش زین قیقحت نیا فده . عا یناسنا عمارج ی هبناج همه یلا ت و دشر ،ه عرت یعاعا فده 
  یولیلحت -یفیصرت قیقحت نیا شور . عا ییاتعور ی مدش ماجنا یاه یزیر ی همانرب و اه حر  ی هخرچ اب شلاچ رد ییاتعور رادیای
   نویا ،نیونچمه    . وعا مدوش هوتفرگ مرهب  ه swot لدم زا و مدافتعا زین یا هناطباتک و یطیرات شور زا و  عا یدربراک فده اب و
 و  اوه حر  ی هخرچ شلاچ عفر و اهانگنت و  الکشم عفر ،یگچراپکی ،ماجسنا اب ،ییاتعور رادیای ی ه عرت هک دشاب یم حرطم هیضرف
     یاهاوضف ،یوبتارم هلوسلع برچراوچ  رد هوک  دوهد ی وم   ناوشن قویقحت یاه هتفای ،یفر  زا .ددرگ یم لصاح ییاتعور یاه یزیر همانرب
  و  هوع ،     یتیلاو ف طیوحم و یناوسنا طیوحم ،کویژرلرکا طیحم ین ی ،نآ ی مدنهد لیکشت یازجا رد یرادیای نمض ،دیاب یم ییاتعور
 ی  هوچراپکی  و رادویای ی  ه وعرت  هوک  دروش یم یریگ هجیتن نینچ .دناعرب ررهظ ی هصنم هب یلم حطع ات یتنرکع ماظن رد ار درخ شقن
 ییاتعور رادیای ی ه عرت هجو چیه هب نارت یمن و دراد ییاتعور و یرهش ،یا هقطنم حطع رد رادیای ی ه عرت اب گنتاگنت طابترا ،یلم
  یوی رد ار مزال  یقفرم هتسنارتن ،هتشذگ یاه یزیر همانرب مامت رد ییاتعور رادیای ی ه عرت نکیل . خاع رود رظن زا ای ادج نآ زا ار
 .دشاب هتشاد
 
 .اه یزیر همانرب ،اه حرط ،اه شلاچ ،ییاتسور رادیاپ ی هعسوت ،هعسوت ،اتسور :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
    راردق بیودصت درودم ناریا یداهنشیپ هلاس تفا ی همانرب نیلوا تایلک ،0796 رویرهش 0 خروم رد راب نیتسخن یارب 
        ،ناردیا رد هعدسوت هدنوگرا ءالدخ ببدس هدب یدلو ،دش ماجنا تدم  هاتوک رد و هدز باتش ی هعلاطم اب هچرگا و تفرگ
   یاردجا ینونادق هحین 2796 نمهب 17 رد ماجنارس و دمآرد راک زا دیفم و مزن ،دندرک داهنشیپ هننوجع اا نآ هچنآرا
   زا شیدپ ادت     ،عدقاو رد .دیدسر یدلم یارودش سلجم بیوصت هب راب نیلوا یارب (2796-1996) روشک ی هلاس 2 همانرب
  رامدش   مدک یادا  حردط و ه  دودب رودشک ی  هعدسوت یارب یزیر همانرب هتفای نامزاس ماظن هنوگ را دقاف ناریا 2996 ی هاد
 .تسا هدمآ یم رد ءارجا هب یجراخ یاا تکرش یوس زا نابصنم بحاص یدرف یاا هقیلس اب هدمع روط هب ما ینارمع
   زا ییاتدسور راددیاپ ی هعسوت هب هجوت دروم رد و تسین و هدوبن هدیشوپ سکچیا رب ییاتسور یزیر همانرب ترورض 
      نیدما رد .تدسا هددیدرگ حردطم ینوگادنوگ ی ادا همانرب و اا حرط و اارظن لدابت و اا ثحب نونک ات رود یاا هتشذگ
 دروم هب هلاس جنپ و هلاس تفا یاا همانرب ناونع تحت و یحارط یرت مجسنم یاا همانرب ،هتشذگ ی هاد دنچ رد ،اتسار
      ردظن زا یهجودت لدباق هدجیتن ،هدک    ددنچرا .تدسا هددیدرگ ظاحل اا همانرب نیا رد زین اااتسور هک هدش هتشاذگ ءارجا
 .تسا هتشادن یپ رد ار ییاتسور رادیاپ ی هعسوت
  دادعبا نیرتمهم و هتشاد یکیزیف و یدبلاک تیاام رتشیب رظن دروم یاا حرط هک دشاب یم نیا ،تسا راکشآ هچنآ نکیل 
    و یدادصتقا دادعبا هدب یه جودت مک اذل .تسا هدش هدید گنر مک رایسب ،یگنارف و یعامتجا ،یداصتقا داعبا ینعی ،نآ
    دودجو هدب تدسب نب زا ار اااتسور و دندرگ لصاو هطوبرم فاداا هب اا یزیر همانرب و اا حرط نیا هتشاذگن یعامتجا
 ی ادا ییاسران قیقد یسررب و اا یزیر همانرب و اا حرط هنوگ نیا رد یساسا یرگنزاب هک تسا یهیدب .دنزاس اار ،هدمآ
     رایدسب یمالدسا نهیدم یاااتدسور ی هعسوت رد دناوت یم ،رادیاپ ی هعسوت و هعسوت یزیر همانرب دنیارف رد هدش رادیدپ
   یااادضف و ادار  ادا یز دیر همانرب و اا حرط ی هخرچ شلاچ زا یشان ی هدمآ دوجو هب یااانگنت زا ار اااتسور و رثؤم
 .دزاس افوکش ار ییاتسور
 فادها  
 .ییاتسور رادیاپ ی هعسوت ی هصرع رد ،اا یزیر همانرب تیقفوم مدع للع ییاسانش -
 .اا یزیر همانرب و اا حرط توق و فعض طاقن نییعت -
 .نییاپ هب ناب زا یزیر همانرب و یدنب هجدوب رظن زا اهیزیر همانرب و اا حرط رد دوجوم یااانگنت ییاسانش -
 .یرورض یااراکاار ی هئارا و اااتسور رد دوجوم تالکشم یسررب -
       رد ادهنآ بدسانم یداد هردهب مددع و هتدشذگ ی هلاس جنپ و هلاس تفا یاا یزیر همانرب و اا حرط تیماا هب هجوت اب 
     ادب شلادچ رد ییاتدسور راددیاپ ی  هعدسوت   ادیآ هدک تسا حرطم هلأسم نیا ،ییاتسور رادیاپ ی هعسوت و هعسوت یاتسار
  هدب ار تیقفوم مدع و هدشن لصاو هطوبرم فاداا هب رادیاپ ی هعسوت هک هدوب هجاوم اا یزیر همانرب و اا حرط ی هخرچ
 ؟تسا هتشاد هارما
      رد دیادش و ددیاب هدک رودط نآ هتدسناوتن ،هدش ماجنا روشک رد نونک ات هک ییاا یزیر همانرب مامت هک نیا هب تیانع اب 
 ه دب ،ددرگ لئان یهجوت روخ رد هجیتن هب ،دراد یپ رد ار یلم رادیاپ ی هعسوت دوخ هک ییاتسور رادیاپ ی هعسوت یاتسار
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    یاردب ار هدصرع ،ییاتدسور ی ادا یز دیر  هدمانرب و  ادا  حردط ی هخرچ رد عقاو یاا شلاچ و ااانگنت عفر ،دسر یم رظن
 .دزاس یم ماارف ییاتسور رادیاپ ی هعسوت
 یسانش شور
     هدمانرب فعدض و دراد یدپ رد ار راددیاپ ی  هعدسوت    ،هدبناج هدما و بودلطم یاا یزیر همانرب و اا حرط ،یلک روط هب 
     یدسررب هدب قدیقحت ندیا رد اذل ،دوش یم ییاتسور عماوج یگدنام بقع هجیتن رد و ناوارف شلاچ بجوم زین اا یزیر
         یزدیر هدمانرب هدک رودشک رد هددش مادجنا نالدک یزدیر همانرب و اااتسور هتشذگ درکلمع و قباوس و کرادم و دانسا
  هددش یریگ هرهب یدربراک فدا اب و یلیلحت - یفیصوت شور زا و هتخادرپ ،دراد و هتشاد رتتسم دوخ رد ار ییاتسور
   درودم زدین یا  هدناخباتک   و یخیرادت شور ،دراد هتدشذگ رد هشیر یزیر همانرب و اتسور ی هقباس نوچ ،نینچما .تسا
   مدا هماندشسرپ ی ه دیهت    و هبحادصم ،هداادشم بدلاق رد ینادیم تاعلاطم شور زا ،یفرط زا و تسا هتفرگ رارق هجوت
 .تسا هدش هدافتسا
 قیقحت یرظن بوچراچ و ینابم ،هقباس
       مدارد یریگمدشچ رودط هدب یدعیبط و یعادمتجا یاا هدیدپ نآ رد هک تسا ییایفارغج یدحاو اتسور ،یلک روط هب 
  ،یوددهم) تساتسور زا رهش زیمت یارب یا هدمع  خاش و اتسور مهم یاا یگژیو زا ،یگتخیمآ مارد نیا ،دنا هتخیمآ
   کدی هدمانرب ،لصا رد .ددرگ یم رب رود یاا هتشذگ هب اا همانرب و اا حرط ی هقباس هک داد یم ناشن تاقیقحت .(1،2296
  ندیا . دزادس ی دم   خدشم ار رگید ی هلحرم هب هلحرم کی زا لاقتنا یگنوگچ هک تسا یداهنشیپ دنمشور بوچ راچ
         ردب رد ار ینادمرآ ادی یدنیع فددا ددنچ ادی کدی هب یبای تسد یوس هب دوجوم عضو زا تکرح ی هوحن ،بوچ راچ
   مظندم ،تادعالطا یروآدرگ لماش هک تسا هدیچیپ ما رد یدنیارف ،هعسوت یزیر همانرب .(326 ،2396 ،هعیش) دریگ یم
  ددشاب هتشاد مشچ شیپ ار یسایس و یعامتجا ،یداصتقا تاظحالم هک طرش نیا اب هتبلا .تساهنآ لح و لئاسم ندومن
 .(126 ،7396 ،رابت حالف ،شیاسآ)
  ناددقف هک تسا هداد ناشن فلتخم یااروشک رد هعسوت یاادنیارف هک ددرگ یم حرطم یدرباار یزیر همانرب دروم رد 
  دودخ یلصا فاداا زا ار هعسوت ییارجا یاا همانرب اهنت هن ،دناوت یم هعسوت یاا همانرب رد طیحم هاگیاج هب یفاک هجوت
 رد .(176 ،2396  ،یلدضف ینامحر) دشاب هارما یطیحم دعاسمان و بسانمان یاادمایپ اب ،تسا نکمم هکلب ،دزاس رود
 ی  هدعماج   ار فادفل ،یزادسون ی ه دیرظن  ناوردیپ .تسا فافل زا جورخ ینعم هب هعسوت ی هژاو ،رادیاپ ی هعسوت فیرعت
       زا رذدگ یدنعی ،فادفل ندیا زا جوردخ ار هعدسوت ،نیاربانب .دنروآ یم رامش هب هعماج نآ یاا شزرا و گنارف و یتنس
  لادس      رد رادب نیتدسخن یاردب ینادهج تادیبدا رد رادیاپ ی هعسوت موهفم .دندرک یم یقلت ندش نردم و یتنس ی هعماج
  حردطم (ام کرتشم ی هدنیآ) مان هب ،للم نامزاس ی هعسوت رد تسیز طیحم یناهج نویسیمک شرازگ راشتنا اب و 2336
  هدب ، ددنک ی دم نیمأت ار لاح ن امز یاازاین هک یا هعسوت ،دنا هدرک فیرعت نینچ ار رادیاپ ی هعسوت شرازگ نیا رد .دش
 .(237 و 937 ،2396 ،هداز یقت) دزادنا رطخ هب ار ناشیاازاین هب ییوگ خساپ رد یتآ یاا لسن ییاناوت هک نآ نود
      یااددنور ادب هاردما هدک تدسا ایوپ یدنیارف یلکروط هب هعسوت :دوش یم حرطم نینچ ییاتسور ی هعسوت فیرعت رد 
   نیددب ،یردظن ی  هدبنج  رد یگتفادی هعسوت ،ساسا نیمارب .دماجنا یم تسیز لباق و لداعتم یتیعضو هب ،زاس نوگرگد
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  ار یدلم فاداا دنناوتب و دنوش شیوخ تشونرس نییعت هب رداق نیمزرس کی یعامتجا یاا هورگ و دارفا هک تسا انعم
   ادب دودخ       طدباور و تابدسانم رد هدکنآ نود هدب ،ددنرب شیدپ هب شیوخ تاناکما و طیارش ساسارب ،هناااگآ یباختنا اب
 .(337 ،2396 ،یدیعس) دندرگ هجاوم طلس و یگتسباو ،رامثتسا ،نارحب :نوچما یتالکشم
  و هادفر و ءاقترا روظنم هب یطیحم و یگنارف ،یعامتجا ،یداصتقا تارییغت رادیاپ دنیارف کی ییاتسور رادیاپ ی هعسوت 
  رد راددیاپ یا  هدنوگ    هدب هدک تدسا یدعب دنچ یدنیارف نیا ،رگید نخس هب .تسا عامتجا لک تدم یننوط یتخبشوخ
   هدباثم هدب  ددناوت ی دم رادیاپ ی هعسوت ،ساسا نیارب .تسا یطیحم و یگنارف ،یعامتجا ،یداصتقا فاداا تدحو ددص
    ظدفح و یدطیحم طیاردش دوبهب ،یداصتقا دشر هک دوش فیرعت ییاتسور ی هعماج رب رثؤم یدعب دنچ تارییغت دنیارف
 .(337 ،2396 ،ایکزا) تسا نآ مهم یاا هصخشم زا ،زاسما یا هنوگ هب یطیحم یاا شزرا
   رودحم ،ددشر ی ادا ه دیرظن هاگدید زا هژیو هب ،هعسوت نوتم رد .تسا تیماا زئاح فلتخم داعبا رد ییاتسور یرادیاپ 
  ادب .دراد دوجو نآ فارطا رد هنمادرپ یتایبدا هک تسا هدوب یزاسون میاداراپ زا یشخب یتنس روط هب ییاتسور ی هعسوت
   رد و قدیقحت یاداورملق ی ه دیلک ی  هددنریگرب   رد یتدسیاب ییاتدسور یرادیاپ دنیارف ،رادیاپ ی هعسوت زا یتشادرب نینچ
  یودنعم و یدام یگدنز طیارش یوس هب ،بسانمان یگدنز تیعضو کرد زا یعامتجا و یداصتقا ماظن تکرح یاتسار
 ،2396  ،یرددب ) دودب   ددنااوخ ردییغت ی هجیتن ما و تلع ما ییاتسور یرادیاپ و هعسوت ،یفیصوت نینچ اب .دشاب رتهب
936-736). 
     یمودمع یااددنور ادب گدنتاگنت طابترا اهنت هن ،ییاتسور یاا هصرع رد یگدنز صاخ یاا هبنج زا کی را ینوگرگد 
     رد یماددقا هدنوگ ردا ،نیاربادنب .تسین یلم حطس رد ماع یاا یریگ تمس زا ادج هکلب ،دراد ییاتسور یاا هاگتنوکس
 ،6396 ،یدیعدس) دیآ رامش هب ییاضف یادناماس زا ییزج دیاب و دناوت یم ییاتسور یگدنز یاا هبنج ینوگرگد یاتسار
   تمدس و نامزادس دیدجت دوخ رد هک تسا یدعب دنچ ینایرج هعسوت اریز ،تسین یداصتقا دشر ناما هعسوت .(206
   لمادش ،ددمآرد و دیلوت نازیم رد دوبهب رب هوالع هعسوت .دراد هارما هب ار یعامتجا - یداصتقا ماظن لک توافتم یریگ
    .تدسا مدردم یمودمع یاارظن هجو و ااراتسیا ،نینچما و یرادا ،یعامتجا ،یداهن یااراتخاس رد یناسنا ینوگرگد
 .(79 ،6396 ،یمیااربا ،یدزی یلپاپ) دریگ یم رب رد زین ار مدرم دیاقع و موسر و تاداع یتح دراوم یرایسب رد هعسوت
 :هلمج زا ،دزاس یم نایامن یمالسا نهیم یاااتسور رب ار دوخ بولطم ان ریثأت هدمآ شیپ لئاسم و دراوم یخرب
  ددنچ یط نآ مارآ دشر رگنایب ،ییاتسور تیعمج تنوحت هلمج زا :اااتسور یعامتجا داعبا زا یخرب رد لوحت (فلا 
  هدب 2396 و 0396 ،0296 ،0196 ،0096 ی ادا  لادس   یدط رد ییاتدسور تیعمج هک تروص نیا هب ،تسا ریخا ی هاد
       تدیعمج ددشر خردن شاادک بدسانت هدب .   تدسا هددیدرگ مالدعا رفن نویلیم 1/67 و 97 ،7/97 ،19/77 ،3/26 بیترت
  رد ددصرد 3/70   ردب غلادب ینیشن اتسور تبسن اریز ،تسا شااک لاحرد زین روشک لک تیعمج زا نآ مهس ،ییاتسور
 ،روشک رامآ نامزاس) 0396 لاس رد دصرد 19 و 0296 لاس رد دصرد 9/39 ،0196 لاس رد دصرد 6/01 ،0096 لاس
  یاردب یمهم ی هلأسم هک دراد همادا رضاح لاح رد ما دنور نیما و تسا هدوب 2396 لاس رد دصرد 1/67 و (0396
 .تسا یرگن هدنیآ رکیور اب رادیاپ ی هعسوت و یزیر همانرب رما رد نیلوؤسم و ناریدم
 ی  هدمانرب 2196 ی  هداد  یاددتبا رد  هدک تسایوگ کرادم و دانسا :اااتسور یداصتقا ماظن داعبا زا یخرب رد لوحت (ب
 رد ،      اتدسور یدادصتقا و یزروادشک یتندس مادظن هداد نیا رخاوا ات و دش هتشاذگ ءارجا ی هلحرم هب یضرا تاحالصا
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  کدی ی هناتسآ رد اااتسور ،سپ نیا زا .دیدرگ گنر مک و شااک یزراب تروص هب ای و لحنم روشک یاااتسور بلغا
 .دندش عقاو ... و یعامتجا ،یداصتقا ماظن رظن زا راظتنا لباق ریغ و قیمع یشاپورف
    ردب ءادکتا ادب ،      دودب اااتدسور رد یدادصتقا یودگلا ردییغت و نویدسازینردم طسب زاغآرس هک تارییغت نیا ،تقیقح رد 
 و   نودگرگد هدعماج رد ار   ددیلوت و فردص م یودگلا ، هادجنپ ی هاد لیاوا و هاد نیا رخاوا رد یتفن راشرس یاادمآرد
 ی ادا ی راذدگ هیامرس .تسا هدشن هتشاذگ هضراع نیا یاا مخز رب یمارم نونک ات هک دیدرگ لصاح یدیدش تارییغت
 رد ار   شدخب ود ندیا دمآرد نازیم ،تامدخ و تعنص شخب ود رد ،دش یم نیمأت تفن شورف لحم زا هک تلود عیسو
      هدک مدیراد دادقتعا ادم یدتقو .داد شیازفا تدش هب ،درک یمن تیامح نآ زا تلود هک یزرواشک تیماا رپ شخب ربارب
    تاردییغت مزلتدسم هدک  ددنناد ی دم  یددعب دنچ نایرج ار هعسوت ،ناصصختم و تسا لوحت کی ی هدیچیپ دنیارف هعسوت
 و یربارب   ادن شاادک ،یدادصتقا دشر عیرست زین و یلم یااداهن و مدرم ی هماع یقلت زرط ،یعامتجا راتخاس رد یساسا
 و اتسور یتنس ماظن یشاپورف ،دنور نیا هک تسا حضاو رپ اذل ،(166 ،1296،شیاسآ) تسا قلطم رقف ندرک نک هشیر
   رهدش قدنور و  رهدش هب اتسور یداصتقا یگتسباو ،رتمهم هما زا و یعامتجا ،یداصتقا رظن زا ار اااتسور ندش یوزنم
     نادیامن ار دودخ ،ترجادهم زا یددیدج دنور داجیا ینعی ،دریگ تروص دیابن هچنآ ماجنارس و تشاد یپ رد ار ینیشن
  یدسررب ،  رودشک یعادمتجا و     یدادصتقا مادظن رد هددش دادجیا یاا ینوگرگد دنیارف ندوب دیدج هب هجوت اب و تخاس
 .تخاس فوطعم دوخ هب ار نااوژپ شناد و نادنمشناد هجوت ناریا ی هعماج رد ،ترجاهم ی هدیدپ
   ناراذدگ تدسایس ،دوش یم رثأتم نآ زا و دراذگ یم رثا ترجاهم رب ،ییاتسور ی هعسوت یاا تسایس هک ییاج نآ زا اذل 
     لدصاح :تدسا ددقتعم ،ددنلگوا  کدیرا نایم نیا زا .(166 ،1296،شیاسآ) تسا رتدمآراک یشم طخ مادک دننادب دیاب
 ی  هداد  رد اارهدش هب ناییاتسور دیدش ترجاهم ،یضرا تاحالصا یارجا رثا رد ییاتسور ی هعماج یداصتقا تنوحت
     نازدیم هدب نادیرج ندیا اما ،تشاد دوجو 3796 لاس طساوا زا لقا ن تیعمج تکرح نایرج هچرگ .تسا هدوب 2236
 .تفرگ تدش (یسمش 3196) یدالیم 9236 و 7236 یاا لاس رد یهجوت لباق
  ددصرد 97  هدب 0096 لاس رد دصرد 19 زا شااک هبور یگناآ اب یزرواشک شخب رد نیلغاش تبسن ،هنیمز نیما رد
 ،هتشاذگ شیازفا هب ور تعنص و تامدخ شخب رد ییاتسور نیلغاش مهس ،لباقم رد .تسا هدومن لزنت 0396 لاس رد
 ی هدر  رد ،ددصرد 69 اب تعنص شخب نآ زا سپ و (%11) مهس نیرتشیب اب تامدخ شخب رضاح لاحرد هک یروط هب
 .دندومن یم تیلاعف یزرواشک شخب رد دیاب تیعمج نیا هک یتروص رد .تسا هتفرگ رارق یدعب
  مدغر  یدلع       هدک تدسا نآ زا یکادح تادقیقحت زا یدخرب :اااتدسور یسایس و یداهن ماظن داعبا زا یخرب رد لوحت (ج
  یدصخشم لصف یاراد مود ی همانرب ات ییاتسور نارمع زین یمالسا بالقنا زا سپ ،بالقنا زا لبق یاا همانرب تایبرجت
  ددیکأت   هدک ددنچرا .  تدسا هدودب    مکادح رودشک یزدیر  هدمانرب رب نانچما هتشذگ یاا هویش و تسا هدوبن اتسور یارب
  هدتفای هبلغ ییاتسور ی هعسوت رب یکیزیف شرگن نکیل ،تسا اااتسور نوزوم و گنااما ی هعسوت رب دیدج یاا همانرب
   ردتمک و هتدشاد هجوت دروم ار کیدزن ی هدنیآ و لاح تالکشم ،اااتسور دروم رد هدش ینیب شیپ یاا همانرب رثکا .تسا
 .تسا هتفرگ تروص ،تسا یزیر همانرب مهم لوصا زا یکی هک هدنیآ یاا همانرب یارب یشالت
   رد لاغتدشا و ددیلوت ،   یدکیزیف تدفاب حالدصا و اااتسور هب یناسر تامدخ درکیور اب طابترا رد ،هعسوت لوا ی همانرب 
  رارقتدسا یناکم -ییاضف یزیر همانرب ،هعسوت مود ی همانرب .تشاد رظن دروم ار ییاتسور عیانص و یزرواشک یاا شخب
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   ادما ،تدسا هتشاد رارق رایعم نیما رد ما موس ی همانرب و تفرگ رظن رد ار اااتسور یادناماس و تامدخ و اا تیلاعف
   ىمودمع ىدشم  طدخ ناونع هب ناریا ىمالسا ىروهمج ىگنارف و ىعامتجا ،ىداصتقا هعسوت مراهچ هلاس جنپ ی همانرب
  زا یدفیط ، تدیعماج ثیح زا و دشاب یم یمهم ىااروحم ىاراد 3396 ىلا 1396 یاا لاس لوط رد روشک ییارجا ماظن
  زا ردت       لدماک ،ءازدجا نادیم یگتدسویپ و ینونادق داودم و ییارجا -یدرباار یاا تسایس ،فاداا ،یلک یاا یریگ تهج
     ییاتدسور یااادضف رد هدچراپکی و نوزودم و گنااما ی هعسوت و تسا هدیدرگ رادیدپ موس و مود و لوا یاا همانرب
 .دش دااوخ  خشم نآ جیاتن یبایشزرا زا سپ هک تسا هدش عقاو رظن دروم
  زا یدیادز    تدیمورحم یاردب ،یمالدسا بالقنا زا دعب هعسوت تالیکشت و راتخاس اب طابترا رد و هنیمز نیا رد ماجنارس 
   ،رودظنم نیددب . تدفرگ   راردق هدجوت دروم و ساسحا تدش هب یرادا یاا نامزاس و راتخاس رییغت ییاتسور یاا طیحم
 بالقنا نکسم داینب و یروهمج تسایر مورحم قطانم رتفد :هلمج زا ییاتسور شخب ی هعسوت یارب یدیدج یااداهن
 .دندش داجیا ،اتسور یاهیرایاد و یمالسا یاااروش و (یزرواشک داهج) یگدنزاس داهج و یمالسا
  ،کداد یا    هدنیزا عدیزوت ییاتدسور عماوج رد ،هدش ماجنا یاا یزیر همانرب و هتشذگ ی هاد دنچ یطرد ،دوجو نیا اب 
    اتدسور کدی یاداراوناخ نیب یدمآرد و یا هنیزا فالتخا هچ را و تسا هدیدرگ دوهشم یرهش عماوج زا رتدب رایسب
 .داد یم رارق ریثأت تحت زین ار اتسور نآ یدبلاک یامیس و تفاب ،دشاب رتشیب
 یرورض ،ییاتسور رقف هژیو هب اااتسور یگنارف و یعامتجا ،یداصتقا لئاسم قیقد تخانش ی هنیمز رد ،یلک روط هب 
      راردق یددج هدجوت درودم اااتدسور تالکشم و لئاسم ،رادیاپ ی هعسوت هب ندیسر روظنم هب اا یزیر همانرب رد ،تسا
 :ددرگ یم هراشا ریز حرش هب ییاتسور رقف داعبا زا یخرب هب .دریگ
 ؛اااتسور یاافر ی هیلوا تاناکما ندوب لقا دح رد 62
 ؛لرتنک لباق ریغ یا هدیدپ ییاتسور رقف 72
 ؛ییاتسور یارقف یریذپ کسیر نییاپ رایسب تردق 29
 .دراد یم هگن مورحم یقرت و دشر لیاسو هب یسرتسد زا ار ییاتسور یارقف ،ییاتسور رقف 21
 اه هیضرف یبایزرا و شهوژپ یاه هتفای لیلحت
  یاردجا  رد ینودگرگد    ادب هاردما ردیخا ی هاد دنچ رد ییاتسور ی هعماج تنوحت یسررب تهج هک یدایز تاقیقحت 
  نوگادنوگ  دادعبا رد  ییاتدسور     تدسیز یااادضف و عدماوج هدک  ددنک یم  خشم ،هتفرگ تروص یا هعسوت یاا همانرب
  هددیدرگ هار دما  یدساسا ی ادا  شلادچ اب یلحم و یلم حطس ود رد یداهن و یکیژولوکا ،یگنارف ،یعامتجا ،یداصتقا
   نیوددت رد مکادح شور و تفایار ،درکیور داعبا رد دوجوم تاشیارگ و اادنور ساسارب تیعضو نیا رارمتسا .تسا
  هدمانرب و  ادا  حردط ی  هدخرچ رد ار یی ادا  شلادچ ، ییاتدسور عماوج درکراک و راتخاس و ییاتسور ی هعسوت یاا همانرب
 :تسا هتشاد یپ رد ریز حرش هب ،اا یزیر
 ؛یلعف دنور اب ییاتسور -یرهش یاا یرباربان دایدزا *
 ؛ییاتسور ی هدرتسگ یاا ترجاهم *
 ؛اتسور یعیبط عبانم بیرخت نآ یپ رد و یزرواشک ندش اار *
 ؛اتسور و رهش یارب اذغ دیلوت عبانم نتفر نیب زا *
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   بدیرخت ناردحب ،(    گرزدب یاارهدش هژدیو هدب)  یرهدش ی ادا  هاگتنوکدس رد تیلاعف و تیعمج دح زا شیب تشابنا *
   فرادعتم ادن مکا ردت تهج هب یداصتقا - یعامتجا یاا بیسآ ،یراکیب ،ینیشن هیشاح شرتسگ  ،یرهش یاا متسیسوکا
 .اارهش رد تیعمج
   ،دودجوم تیعدضو ی ادا   خادش  ،ییاتدسور -  یدنیمز ردس ی ادا ت دیعقوم و اا تیعقاو :ریظن یدراوم ندرک ظاحل اب 
  و رازادب ،تلود دیدج فیاظو و یملع دیدج یاادرواتسد زا هدش لصاح تایبرجت ،ور شیپ یاا شلاچ و اا تصرف
  یدلحم تاعامتجا ی هبناج هما و رادیاپ ی هعسوت ی هنیمز رد یرثؤم یاا ماگ ناوت یم ،یندم یااداهن و یلحم عماوج
  مااردف اا  اتدسور راددیاپ ی هعسوت ی هنیمز ات دناشوپب دوخ هب لمع ی هماج دج هب مهم نیا یتسیاب و تشادرب ییاتسور
 .ددرگ
      هدمانرب یراتخادس هودجو رد لودحت و ردییغت هب ،تسا مزن ییاتسور ی هعسوت نیون درباار ققحت روظنم هب ،نیاربانب 
    ؛یریذدپ تیلوؤدسم ؛تدینما  ؛یزادس هاگآ تقد هب و دوش هتخادرپ ،نوگانوگ یاا هنیمز رد ییاتسور هعسوت یاا یزیر
 .دریگ رارق اا همانرب ردص رد یشخب رثا و یربارب ؛یگچراپکی ؛تکراشم ؛ییاکتا دوخ ؛یزاس دنمناوت
 2216 قفا ات یمالسا ناریا ییاتسور ی هعماج ی هعسوت تیعضو 
  نوگادنوگ ی ادا هنیمز رد 2216 قفا ات ،روحم نیا رد روشک نالک یاا تسایس و فاداا و ییاتسور ی هعماج ی هعسوت 
 :دوش یم هراشا اهنآ زا یخرب هب هک تسا تیماا زئاح
 ی ادا  ناودت  سادسارب ،ییاتسور قطانم رد یداصتقا یاا تیلاعف عونت و ییاز لاغتشا ی هعسوت رد هدرتسگ یاا مادقا 26
 ؛یتامدخ و یتعنص یاا تیلاعف شرتسگ و یزرواشک شخب یاا تیلاعف داجیا قیرط زا ،یا هقطنم
 ؛بسانم یژولونکت یریگراک هب قیرط زا ،یزرواشک یاادحاو ییاراک شیازفا دروم رد رمتسم شالت 72
 ؛روشک یاااتسور رد رتشیب تامدخ ی هضرع و یراذگ هیامرس هب مادقا 92
 ؛فلتخم حوطس رد ییاتسور تامدخ زکارم داجیا قیرط زا ،اااتسور رد یساسا تامدخ ی هئارا هب هتسیاب مادقا 12
 ؛اااتسور رد یراذگ هیامرس هب یصوصخ شخب قیوشت هب مادقا 02
 ؛اااتسور رد ییاتسور دازام تیعمج یریگ هرهب یارب یداصتقا یاا تیلاعف هب مادقا 12
 ؛دیدج عبانم هب یبایتسد و یا هیشاح عبانم هژیو هب ،عبانم ی هیلک ظفح 22
 ؛یاافر تالیهست و ییانب ریز تاسیسأت داجیا هب لماک شرگن 32
 ؛اتسور یزرواشک تادیلوت ندیناسر رثکادح هب روظنم هب ،یناقاد یاا یرادرب هرهب تیوقت دروم رد مادقا 32
 .نارمع و یزیر همانرب رد ناییاتسور یمدرم یاا تکراشم بذج رد شالت هنوگ هما ماجنا 262
 م دغ    ر یدلع .تدسا ینادسنا ددعب ،روشک رد ییاتسور ی هعسوت یزیر همانرب یلصا یاا ترورض زا یکی ،دوجو نیا اب 
     ییاتدسور یحاودن رد رودشک تدیعمج زا یادمع شخب زونا ،خیرات لوط رد ییاتسور تیعمج تبسن رمتسم شااک
   نینکادس دودجوم تیعضو اب و یتیعمج یاارامآ هب هجوت اب ،رضاح لاح رد نکیل .(9396،7،یناوضر) دننک یم یگدنز
 .دنرادن رارق یبولطم تیعقوم رد یناسنا دعُبب زا روشک یاااتسور رثکا ،اااتسور
 2136 ی  هداد زا  هدک داد یم ناشن اا یسررب اریز ،دشاب یم ریذپان بانتجا یرما اااتسور ندش یناهج دنور ،نینچما 
   هتخاندش یدادصتقا یدنیارف ناونع هب ،هدش دراو دروفسکآ تاغل گنارف رد ندش یناهج حالطصا راب نیتسخن یارب هک
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   هدب دادصتقا شناد رد ،سپ نآ زا .دنبای یم یناهج ی هبنج ،یداصتقا طباور و اا هدیدپ جیردت هب نآ رد هک یدنیارف .تسا هدش
  مدا    زوردما هدب ادت و ه  ددیدرگ لیددبت یروحم یعوضوم هب جیردت هب ندش یناهج ،للملا نیب قوقح داصتقا صوصخ
  یادنعم هب ندش یناهج ،لاح نیع رد .دنا هتفرگ دوخ هب یداصتقا تیاام ،ندش یناهج هب طوبرم یاا هیرظن زا یرایسب
   هدب فدلتخم ی ادا  نادکم   ،تدسین هدچراپکی دنیارف نیا .دنوش ما لثم ناهج رد ناسکی روط هب اج هما هک تسین نیا
    هدب هدک ردصاعم ناهج رد اما .دننک یم رارقرب طابترا ما اب ناهج رد نوگانوگ یاازادنا مشچ اب و توافتم یاا تروص
   رد یدللملا نیدب   طدباور ادب ،یفیک ظاحل هب یداصتقا و یسایس ،یعامتجا لئاسم یگدیچیپ ما رد ،تعسو نازیم ظاحل
 .دوش یم نایامن رما نیا ،تسا توافتم هتشذگ

     ترادجت و ترجادهم ادب ،یرتدسگ ناهج فاداا اب ،هتفرشیپ یایند هک دراد دوجو ناهج رد یفلتخم ییاتسور یحاون 
     رامثتدسا و تارمعتدسم کدلمت رودظنم هب ناییاپورا تکرح .تسا هدروآ دوجو هب ناهج رسارس رد ار یدایز تارییغت
  ندیا .تسا هتخاس لوحتم ار اااتسور ...و یگنارف ،یعامتجا ،یداصتقا ماظن ،نرق نیدنچ یطرد ،یعیبط عبانم و مدرم
 یرگید یزیچ رقف و یگدنام بقع ،یگتسباو زج ،ناهج طاقن رتشیب رد (ییافک دوخ اب هارما) یتشیعم ماظن رد لوحت
 .تسا هدرواین ناغمرا هب ار
      ادب تادطابترا شیازدفا ،هددنیآ ندردک لرتنک ،تردق ،تعنص ،نآ مهم ی هبنج ،اااتسور رد ندش یناهج دنیارف جیاتن ،نیاربانب 
   هدب ینادهج حطس رد ییاتسور تیعمج ریخا یاا هاد رد .تسا یناهج سایقم رد ،رگید تردق دیلوت و یناهج ی هکبش
  زا یهجودت لباق شخب زونا ،لاح نیا اب .تسا هدوب شااک هب ور هتسویپ یرهش یاا نوناک شرتسگ و ییارگرهش عفن
 .دننک یم یگدنز ییاتسور یاا طیحم رد نیمز ی هرک نانکاس
  ود ندیا رد ،    تدسا هددش حردطم ییارگرهدش لباقم رد یااگ هک یزیرگ اتسور ی هدیدپ ،تفگ ناوت یم ،ساسا نیا رب 
  هدب موسوم یااروشک ییاتسور یاا هاگتنوکس ،اادنور هنوگ نیا .تسا هتفای زورب توافتم لماکروط هب یتیاام اب بطق
      ،نآ زرادب یدلجت هدک تدسا هتخادس وربور زاس هلأسم یتنوحت اب ،یفیک رظن زا ما و یمک ظاحل زا ما ار موس ناهج
  اذدل .تسا هدوب گرزب یاارهش زا یخرب راجنهبان یریگ لکش و ییاتسور یاا هاگتنوکس زا یرایسب یشاپورف و هیلخت
    لردتنک هدب تبدسن ییاتسور قطانم تردق نادقف هب ،رگید نخس هب و تردق رباربان تابسانم هب ساسا زا ندش یناهج
  رد هدک  ددردگ یم زاب ،ییاتسور قطانم رتشیب هچرا ندمآرد تردق هب یاادنور و اا هکبش ی هطلس ریز هب و دوخ هدنیآ
 گرزب یاا تکرش ،رتعیسو موهفم هب و یناهج یراد هیامرس تردق .دیآ یم رد ءارجا هب دیلوت زاب ،دیلوت یناهج سایقم
 یتی لادعف  هدنوگرا رد هکلب ،ییاتسور یتنس یاا شخب رد اهنت هن هک دور یم رامش هب نآ یاا هنومن زا یکی اهنت ،یناهج
 .(269-369 ،2396 ،یدیعس) تسا راذگ رثا (ییاتسور یاا طیحم حطس رد)
 ه دب و  دودش ی دم   لدقن و لدمح و  ددردگ ی دم  ددیلوت ییاتسور یحاون زا هیلوا داوم زا یا هدمع شخب هک تسا حضاو رپ 
      ادب هزوردما ،یتعندص تنودصحم و یدنییزت ،یگناخ تنوصحم ،هسبلا ،ییاذغ داوم ی هخرچ .دسر یم یناهج ی هکبش
 یریگ لکش .دوش یم هدااشم ناهج رسارس رد یلحم یاا تکرام رپوس رد نوگانوگ یاا کرام اب ،فلتخم یاا ناونع
  هدک  ددشاب یم اا نآ اب ناییاتسور یراکما و یناهج یراجت یاا تکرش سیسأت ،ییاتسور داصتقا زا یرگید یاا شخب
    نادبابرا ،نیدعراز تدیکلام رد لوحت ،زبس بالقنا ،یضارا تاحالصا و تنوحت دنور ناهج زا ییاا هشوگ رد ناوت یم
     نادیب ار یدملع تادعلاطم و کادخ تیوقت ،یرایبآ ،یژولونکت اب هارما یزرواشک نیون یاا هویش یریگراک هب ،لادوئف
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  و لدمح ی  هعدسوت ی هلی دسو هب زین مدرم هکلب ،تسین اا هیامرس و ااناک ییاج هب اج طقف ندش یناهج ،نینچما .درک
      فاردطا هدب ...حیردفت ،لیدصحت ،ل اغتدشا :دننام فلتخم فاداا یارب تاطابترا و تاناکما ،تاعالطا یژول ونکت ،لقن
 .دننک یم رفس ناهج
 ییاتسور یزیر همانرب ندرک ییاضف رد لوحت
  .تدفرگ رارق نیلوؤسم هجوت دروم (3196-72) روشک ینارمع ی همانرب نیلوا یارجا نامز زا شیب و مک ،درکیور نیا 
         دودجو مددع و رودشک ییاتدسور قطادنم هدب فدلتخم تامددخ ی  هدئارا  رد یگناادماان دوجو» لیلد هب ،نامز نیا رد
     زا هدنیهب یرادردب هردهب یاتدسار رد ار یرت عماج یزیر همانرب موزل «تامدخ عیزوت تهج بسانم یوگلا و تالیکشت
  عادضوا اب بسانتم روشک یاااتسور یدبلاک تیعضو ،رگید یوس زا .درک یم حرطم ،هدمآ لمع هب یاا یراذگ هیامرس
      یژودلونکت زا یدنیعم حطدس یاریذدپ هدک اااتسور یلعف طیارش اب و هتفرگ لکش شیپ لاس اا هد یعامتجا - یداصتقا
   هدب یددج ی ادا  شدقن ی هئارا هک نآ نمض .تشادن یراگزاس  ،تسا هدومن هبرجت دوخ رد ار یرایسب تارییغت و هدش
  رادظتنا  ناودت ی دمن  ار اااتدسور ی هعسوت فاداا ققحت  ،اهنآ داجیا نود هب هک تسا ییاا هنیمز مزلتسم ،ییاتسور قطانم
 .تشاد
    ناودنع ادب (یدبیک رت و یدقیفلت ی ادا  حردط)   یاردجا و هدیهت صوصخ رد هیلوا یاا تکرح عطقم نیا رد ،ببس نیدب 
    مااردف رودظنم هدب ،بسانم یدبلاک داجیا زین و تامدخ ی هنیهب عیزوت نآ فدا هک ییاتسور قطانم یزاسهب یاا حرط
   هدجوت درودم ی ردت ی ددج تروص هب  ،دوب اااتسور رد یعامتجا - یداصتقا ی هعسوت نایرج دوبهب یارب یرتسب ندرک
 .(3196 ،راقدی) تفرگ رارق
  یگچرادپکی و ماجسنا لیلد هب یلبق یاا همانرب هب تبسن همانرب نیا صاخ یگژیو رگناشن  ،قوف فاداا هب مزن تیانع 
     یتیریددم و یتکرادشم شدقن ءادقترا هارما هب یدبلاک راتخاس حالصا هب نام وت هجوت .دشاب یم رظن دروم فاداا رتشیب
   یودگلا حالدصا و یموب و یلحم یاا هداد رب دیکأت اب ییاز لاغتشا یاا تیفرظ ی هعسوت و دشر هب هجوت و ناییاتسور
   نمدض .تدسا  ادا تیلاعف ندرک یبیکرت و یزیر همانرب ندومن ییاضف و یقیفلت شرگن زا یشان مهم فاداا زا ،رارقتسا
  ادا ت دیلاعف دشر و یمک شیازفا یپ رد هدمع روط هب هک اااتسور رد یشخب یاا تیلاعف و اا همانرب رتمک قیفوت هک نآ
    قدیرط زا راددیاپ و یدفیک ی  هعدسوت یااوگلا رب ینتبم بلغا هک تسا یدیدج درکیور ذاختا یقطنم ی هجیتن ،دنا هدوب
  ،یدادصتقا   ،یدطیحم لماوع هب ناسکی و لداعتم هجوت و هعسوت میوقت ،مدرم تکراشم شیازفا و اا تیلاعف ندرک یموب
 .دشاب یم گنااما تروص هب یدبلاک و یعامتجا
 ،هعسوت لاح رد یااروشک زا یرایسب دننام زین ناریا روشک یمالسا نهیم رد ییاتسور نارمع یاه همانرب و اهدربهار
    هدب ماددقا ،یدنارمع ی ادا  هدمانرب   بوچرادهچ رد ،ییاتدسور لئاسم اب دروخرب ی هوحن صوصخ رد ،ریخا نرق مین یط
  یدادبآ و یاا  دفر تامددخ ی  هعدسوت  ،یدساسا فدا ،اادرباار نیا بلغا رد .تسا هدومن یصاخ یاادرباار باختنا
 .تسا هدوب یدبلاک تارییغت داجیا و (... و هار ثادحا ریظن) یکیزیف تامادقا قیرط زا اااتسور
 ی  هدعماج     رد ردییغت و ینودگرگد دادجیا رد یعدس فلتخم یاا تسایس تحت اا تلود ،شیپ لاس 20 ات 21 دودح زا 
 اهنآ زیچ هما زا و دنا هتسیرگن ریقحت ی هدید اب ناییاتسور ننس و ااراتفر رثکا ای مامت هب هنافسأتم و دنا هدومن ییاتسور
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  ددنا  هدتفای           ددشر و هعدسوت یاداوگلا ادب ریادغم ار یدگلمج و هدردک مامدشتسا یگتفادین هعدسوت ای یگدنام بقع یوب
  اااتدسور ی  هعدسوت  هدب رجنم اهنت هن دراوم زا یرایسب رد تامادقا هنوگ نیا ،داد یم ناشن تاقیقحت .(1296،7،بلاط)
        تددش ار نادنآ ترجادهم ددنور ،اارهدش هدب ناییاتدسور یسرتسد ی هنیمز ندومن ماارف اب ،مومع روط هب هکلب ،هدشن
 .(0196 ،پاکسا) تسا هدش بوسحم هعسوت دض یمادقا و هدیشخب
    هدب .تدسا هداادشم لباق یبوخ هب ،روشک یزیر همانرب ماظن تیلاعف لاس هاجنپ دودح یط رظن دروم تنوحت ناریا رد 
    ردیظن) یددبلاک یادا     تخادسریز ردب یدنتبم و کدیژولوکا یاا هاگدید ی هیاپ رب ،هدمعروط هب هیلوا تامادقا هک یوحن
   یزروادشک ددیلوت شیازفا ریظن) یداصتقا یاا تخاسریز و (تااد نیب یعرف یاا هار سیسأت و راهنا ندومن یتشادهب
       ذادختا رد تدیعماج ،نودنکا مدا هدک یلادح رد .تسا هدوب (ریاب یضارا ندرک ریاد و تاونق ءایحا و ثادحا قیرط زا
 هب رتشیب ،اااتسور روما ی هرادا رد ناییاتسور شقن ءاقترا فدا اب ،اااتسور ییاضف ی هعسوت یاا یژتارتسا و اادرباار
 .دروخ یم مشچ
  رودط هب ،دوب مکاح روشک یزیر همانرب ماظن رب مود و لوا ی همانرب ود هک 2196 ی هاد لیاوا ات 2796 ی هاد رخاوا زا 
   ددیکأت اااتدسور ی  هعدسوت  هدب یبایتسد تهج رد ،یزرواشک تنوصحم دیلوت شیازفا و بآ عبانم ی هعسوت رب ،هدمع
        ،یزادسدس قدیرط زا بآ عبادنم نیمأدت :ردیظن یزروادشک یدادصتقا یاا تیلاعف هب نآ رد یرتشیب تیولوا و دومن یم
    یدلع ادما .ددش   یدم هداد ،اااتدسور یدبلاک نارمع یاا همانرب هب تبسن ... و یزرواشک تنآ نیشام نیمأت ،نویسازیناکم
    دودبمک ،یدتلود یادا   هاگتدسد ییارادک نادقف ،یسایس تابث دوجو مدع :ریظن ییاا تیدودحم لیلد هب ،هلأسم نیا مغر
 نی  دلوا یاردجا اب نامزما ،هرود لیاوا رد ینادنچ تیقفوم ،هریغ و یلام فیعض ی هینب ،ییانبریز تالیهست و تاسیسأت
        هدجوت و هدتخیمآ مدا رد هدیحان ناردمع ادب ییاتدسور نارمع هک عطقم نیا رد .دماین تسد هب روشک ینارمع ی همانرب
  نامزادس ) تدفرگ لکش ناغم تشد رد یزرواشک بطق نیتسخن داجیا ،تشگ یم لومعم ییاتسور یاااضف هب یا هژیو
 .(7196 ،هجدوب و همانرب
 یلحم تاعامتجا ی هعسوت درکیور اب یزراب توافت ،ییاتسور ی هعسوت لئاسم اب دروخرب ی هویش رظن زا درکلمع نیا 
      زدین و ناییاتدسور یرادیدوخ و تکرادشم قدیرط زا یزرواشک تنوصحم دیلوت شیازفا نآ ی هدمع دیکأت هک ،تشاد
 .(7296 ،نونرو) تسا ییاتسور یاا تخاسریز تیوقت
    ییاتدسور قطادنم زا یعیدسو شخب ،تشگ یم لوذبم صاخ یحاون ی هعسوت و نارمع هب هژیو هجوت هک هرود نیا رد 
 رد  ،یدفرط زا . دردب ی دم رسب یتشیعم و یداصتقا دب تیعضو رد ناکامک و تشاد رارق هعسوت نایرج زا رود هب ،روشک
         زا ،ددشر بدطق دردباار هژدیو هدب یدادصتقا یادادرکیور ،هعدسوت لاح رد یااروشک ریاس و ناریا رد 2196 ی هاد
    یدنارمع مرادهچ و مودس یاا همانرب اب نامزما هاد نیا .دنتفای شرتسگ تعرس هب و هتشگ رادروخرب یصاخ تیلوبقم
  و یدلم داصتقا دشر ی هکرحم روتوم ناونع هب هتفرشیپ عیانص ی هعسوت ،دشر بطق درباار یارجا زا فدا .دوب روشک
      ادب ،ناردیا رد دردباار ندیا ذادختا نیزاغآ ِرلحارم رد .دوب ییاتسور قطانم هب یساسا ریغ تامدخ ی هئارا ،نآ اب ماگما
        نیکلادم لیددبت قدیرط زا تعندص هدب یزروادشک شدخب یاا هیامرس لاقتنا ی هنیمز ،یضرا تاحالصا ی همانرب یارجا
     دادجیا ردب ددیکأت و یدلم       لادخان ددیلوت و لاغتدشا رد یزروادشک مهدس شااک و یتعنص ناراذگ هیامرس هب ییاتسور
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      هدب ناییاتدسور زا یرایدسب ترجادهم بدجوم ،اارهش یدبلاک نارمع و روشک ندش یتعنص زاین دروم یاا تخاسریز
 .دیدرگ نارهت هژیو هب گرزب یاارهش
 زا اهنآ یارجا و رگیدکی زا اا همانرب کیکفت لیلد هب ،هدمع روط هب یا هیحان نارمع یاا نامزاس سیسأت زا یشان مادقا 
  دودبن  زدیمآ      تدیقفوم ناددنچ ،ءاردجا رد یگناادما مددع ،هجیتن رد و طبریذ ییارجا یاا هاگتسد و اا هناخترازو قیرط
 ندرک یا هقطنم تهج رد زین یتامادقا ،یا هیحان نارمع یاا نامزاس لیکشت اب ماگما .(7196 ،هجدوب و همانرب نامزاس)
 یتعنص و یزرواشک یاا بطق داجیا قیرط زا (اا شخب تیلاعف ندرک یا هقطنم) یلم ی هعسوت یزیر همانرب یاا تیلاعف
  و یتعندص ی ادا  بدطق نیوزق و کارا  ،زیربت  ،ناهفصا رد ،یریگ تهج نیا یط .دیدرگ ماارف روشک فلتخم یحاون رد
 ی ادا  هدنیمز ،یلمع روط هب هک دندمآ دوجو هب یزرواشک یاا بطق ناجیابرذآ و ناتسزوخ  ،ناهفصا  ،ناگرگ ،نالیگ رد
 .دندومن یم لابند یزرواشک یاج هب ار تعنص ندرک نیزگیاج
 ی ادا  هدوددحم   رد مدا یزروادشک  ردب یساسا دیکأت ،تعنص رب نوزفا زور هجوت رب هوالع ،هرود نیا رد ،یلک روط هب 
 ی ادا یرترب هب هجوت موهفم هب ،دیلوت شیازفا هب نداد تلاصا اب نآ نمض هک هدوب لک یرادنامرف ای ناتسا کی زا ینیعم
      و هتدشگ موردحم و دعتدسم قطادنم نیدب یا  هدقطنم  فاکدش  نددش  ردت ق دیمع ثعاب  ،دعتسم و زیخلصاح قطانم یبسن
   ،هددیدرگ اااتدسور ی ه دیلخت دنور شیازفا هب رجنم رما نیا .تسا هتشاد لابند هب ار دعتسم ریغ قطانم رتشیب تیمورحم
  ددصرد 7/37  هدب 0196 لاس رد دصرد 9/36 زا روشک هنکس زا یلاخ یاااتسور دادعت  ،هاد کی لوط رد هک یوحن هب
 .دیسر 0096 لاس رد
   درودم راادم یناسنا یورین دوجو مدع  ،اا تخاس ریز یساسا فعض ،ناریا رد رظن دروم درباار تسکش یلصا لیند 
    رد ،دردباار ندیا فعدض زا یشان هدمآ دوجو هب یاا یرباربان ،رگید یوس زا و مزن یژولونکت و تیریدم نادقف  ،زاین
 ی  هدننداع عیزوت 2236 ی هاد ییاتسور ی هعسوت یاا حرط ،هک دنچ را .دشاب یم ینوماریپ طاقن رد هعسوت تارثا رشن
  ار ییاتدسور قطانم یعامتجا - یداصتقا تاقبط و ییاتسور و یرهش قطانم نایم یداصتقا دشر زا یشان یاادرواتسد
 .(7296 ،نونرو) دنداد یم رارق دیکأت دروم
 و ی عادمتجا تلادع رب ینتبم ییاا تفایار 2196 هاد رخاوا ات 2096 هاد زا زین ناریا رد ،قوف یاا هاگدید اب نامزما 
   ،نادمز ندیا رد   .ددش عدقاو تیانع و هجوت دروم ،دعب هب ینارمع مجنپ ی همانرب زا صوصخ هب تاناکما لداعتم عیزوت
 ر      د و تدفرگ راردق ددیکأت درودم ،رودشک نازدیر همانرب راک رازبا نیرتمهم ناونع هب یا هیحان نارمع عماج یزیر همانرب
   ،ییادنب ردیز ی ادا ی راذدگ      هیامردس لدادعتم عدیزوت :لمادش هدک ییاتسور نارمع شخب یساسا یاا فدا ققحت تهج
   رودهظ ودن ی ادا هد دیدپ     شریذدپ رودظنم هدب یدشزومآ یاا همانرب ی هبناج هما شرتسگ و یاافر تالیهست ،تامدخ
  ندیا ی هیاپ رب .(2296،نکسم داینب) تفرگ رارق هجوت دروم ییاتسور نارمع یاا هزوح داجیا  ،دش یم تااد یگدنزاس
16 هک ییاتسور نارمع ی هزوح 2276 دودح لیکشت ،درکیور     اردف ار ردفن نودیلیم 26  ردب  غلادب یتیعمج اب اتسور 222
 .دوب هدش ینیب شیپ ،تفرگ یم
     تدیزکرم ،تامددخ یددنب هکبدش ،اااتسور یدنب حطس :دننام یتاعوضوم راب نیتسخن یارب  ،قوف یاا هزوح حرط رد
  طیاردشرد ،ییاتسور نارمع یاا هزوح داجیا تفایار .تسا هدیدرگ حرطم اااتسور یادنامزاس حرط یعون و اااتسور
 یااانگنت نتفرگ رظن رد نود هب ،اهنآ داجیا داهنشیپ اذل .دش ذاختا تلود یارب یلام ی هظحالم لباق یاا شیاشگ داجیا
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  هدئارا ،  رودشک یاااتدسور تیعضو زا نازیر همانرب حیحص کرد مدع زین و ینف و ییارجا تاناکما و نتخاس ،یکیزیف
 .(3196 ،راقدی) دیدرگن رسیم اهنآ لماک ققحت ،ساسا نیا رب و دش
  و شرتدسگ ی هنیمز رد هناااوخ تلادع یاا هاگدید ،روشک رد یمالسا بالقنا عوقو اب نامزما و هرود نیا طساوا رد 
    یدبالقنا یاداداهن لیکدشت اب نامز نیا رد .تفای جاور شیپ زا شیب اااتسور یدابآ و نارمع تهج رد تامدخ عیزوت
   و هبادشم تبدسن هب ِصفیاظو اب یشخب یاا هاگتسد دوجو مغریلع ،یمالسا بالقنا نکسم داینب و یگدنزاس داهج :ریظن
  فددا اب هدمع روط هب هک ااداهن هنوگ نیا رد ناب هب نییاپ زا یزیر همانرب ینیع رولبت و ندوب یمدرم تلصخ ،یزاوم
  ادا هینایب نیلوا ی هظحالم .دومن یلجت ،دندوب هدمآ دوجو هب نیمورحم تیعضو هب یگدیسر و اااتسور یدابآ و نارمع
  قدقحت تهج رد اهنآ فاداا نیرت هدمع زا ،تیمورحم و رقف عفر هک داد یم ناشن یبوخ هب ااداهن نیا یاا همانساسا و
 .دور یم رامش هب ییاتسور ی هعماج رد یعامتجا تلادع
    ادما ،تدسا یداندسا یاا شور ،یرامآ یاا هداد و تاعالطا یروآ عمج یاا شور نیرت هنیزا مک هک میناد یم ،نکیل 
    ندروآ تدسد هدب یاردب ققحم هک تسا مزن دراوم نیا رد .تسین دوجوم دانسا رد ،زاین دروم یرامآ تاعالطا هشیما
 مادقا ،هنیمز نیا رد هک ،(327 :7396 ،یتزع) .دنک فرص یرتشیب هنیزا و تقو ،زاین دروم یرامآ یاا هداد و تاعالطا
     یروآ عدمج و مادجنا لادح رد و هتدشذگ یاا یزیر همانرب تیعضو یسررب روظنم هب اذل .تسا هدیدرگن ماجنا یرثؤم
 زا  قدیقحت نیا رد هک تسیرورض ینادیم تاعلاطم و یا هناخباتک و یدانسا یاا یسررب ،زاین دروم یاا هداد و تاعالطا
  تاماددقا لیلحت رد بسانم یاا شور زا هک SWOT لدم زا اا هتفای لیلحت و هیزجت یارب سپس و هدش یریگ هرهب نآ
   ییادسانش درودم اادیدهت و اا تصرف ،فعض ،توق طاقن و تسا هدش هدافتسا ،تسا یدرباار یزیر همانرب دنیآرف رد
 .تسا هدیدرگ هئارا یدرباار یزیر همانرب یاا سیرتام ماجنارس و هتفرگ رارق
 اهدربهار نیودت تهج SWOT کیژتارتسا لدم زا یریگ هرهب

    ندیا هاگددید زا .تدسا SWOT   کدینکت ،ادهنآ نیودت و یدرباار یزیر همانرب دنیآرف رد مهم رایسب یاارازبا زا یکی 
  دنادسر ی دم     ندکمم لقاددح هدب ار ااددیدهت و اا فعض و رثکادح هب ار اا تصرف و اا توق ،بسانم درباار کی ،لدم
 طاقن ،رادیاپ ی هعسوت و هعسوت یارب بسانم یاادرباار هب یبایتسد یارب ،نیاربانب .(166 :2396 ،ناراکما و ینایداا)
  هداد ددنویپ SO، WO، ST، WT  یدلک  تدلاح راهچ رد و سیرتام کی بلاق رد اادیدهت و اا تصرف ،فعض و توق
 .ددرگ یم باختنا اهنآ نایم زا بسانم یژتارتسا یاا هنیزگ و دوش یم
  یژتارتدسا .تسا یرگنزاب یژتارتسا ناونع هب ،WO یژتارتسا .دناد یم ناشن ار یتباقر یاا یرترب ،SO یاا یژتارتسا 

ST، یژتارتسا .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم عونت یژتارتسا ناونع هب WT، تدسا نآ ردب یعفاددت یژتارتسا ناونع هب    
   زا ،هدعلاطم درودم ی ه دیحان     یدعیبط طیدحم یور راردف فعدض طاقن ندناسر لقادح هب نمض ییارجا یااراکاار اب ات
     لدماوع و و یدلخاد یلماودع یبادیزرا ،یلک روط هب .(326 :6396 ،یمرک) دیامن بانتجا زین ینامزاس نورب یاادیدهت
 .تسا هدیدرگ نییبت (7) و (6) هرامش لوادج رد اا یزیر همانرب رب راذگ ریثأت یجراخ

 اه یزیر همانرب رب راذگ ریثأت یلخاد یلماوع یبایزرا (1) هرامش لودج
 ییاتسور ی هعسوت یزیر همانرب 

 لدددددددماوع
 یلخاد

 (S) توق طاقن
 اااتسور رد زیخلصاح و بسانم یاهکاخ دوجو
 یزرواشک تنوصحم دیلوت یارب ناب لیسناتپ
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 یراذگ هیامرس تهج رد بسانم یاا هنیمز
 اهیزیر همانرب رثکا یارب لوبق لباق دح رد بآ دوجو
 رادیاپ هعسوت یارب بسانم ی هنیمز و روشک صاخ ییایفارغج تیعقوم
 اهیزیر همانرب رد هدرکلیصحت و ناوج یناسنا یورین زا یریگ هرهب
 اهیزیر همانرب رد یلحم ناریدم ناونع هب اهیرایاد و اااروش دوجو
 هعسوت یاهیزیر همانرب هب ناییاتسور زا یدایز دصرد لیامت دوجو
 ییاتسور رادیاپ هعسوت ی هصرع هب ناییاتسور شیارگ
 لقن و لمح بسانم یاا هکبش دوجو
 ییاتسور هعسوت یزیر همانرب رد اا NGO زا یریگ هرهب

 (W) فعض طاقن

 نآ تفر ردا و بآ دوبمک
 نآ ینارگ و مس و رذب و دوک دوبمک
 ییاتسور یلیدبت عیانص نادقف
 یزرواشک تنوصحم دح زا شیب تاعیاض
 یزرواشک تنوصحم بسانم رازاب نادقف
 دیلوت رما رد نازرواشک شزومآ فیعض ای دوبن
 اااتسور رد یزرواشک یرادرب هرهب هویش حالصا مدع
 ییاتسور یزرواشک روما نویسازیناکم فعض ای و نادقف
 اهنآ یگدوسرف و دوجوم تازیهجت و تاناکما  قن

 

 اه یزیر همانرب رب راذگ ریثأت یجراخ یلماوع یبایزرا (2) هرامش لودج
 ییاتسور هعسوت ی هبناج همه یزیر همانرب 

 یجراخ لماوع

 اددا تددصرف
(O) 

 اهنآرب تراظن و هعسوت رما رد اتسور ریاب یضارا زا یریگ هرهب
 فلتخم داعبا رد مزن یراذگ هیامرس
 تسیز طیحم ظفح اب ییاتسور مسیروت تعنص زا بولطم هرهب
 هدزاب رپ تنوصحم زا هدافتسا تهج هژیو یزیر همانرب
 ییاتسور ینواعت یاا تکرش داجیا رد ماجسنا
 ییاتسور یزرواشک نویسازیناکم رما رد بولطم یریگ هرهب
 تنوصحم ظفح تهج یاارابنا و ولیس تخاس
 یزرواشک شخب رد یرو هرهب ناوت ندرب ناب
 هدید بیسآ نازرواشک هب تمارغ تخادرپ و تنوصحم دیرخ
 ییازلاغتشا و رتشیب دمآرد یارب هناخدرس و یلیدبت عیانص سیسأت

 (T) اادیدهت

 یزرواشک یضارا ظفح و اااتسور یکیزیف هعسوت زا یریگولج
 هریغ و اا یرادماد تاعیاض زااااتسور یطیحم تسیز دراوم ظفح
 اتسور یداصتقا ی هخرچ رد یناغفا نارگراک دوجو
 اااتسور یدیلوت تنوصحم و نازرواشک همیب رد فعض ای دوبن
 ییاز نابایب دنور شیازفا و فلتخم داعبا رد دیدش شیاسرف
 یزرواشک یاهتیلاعف رد هدشن هیفصت یاهبالضاف زا یریگ هرهب
 دیلوت فلتخم لحارم رد یتراظن و حیحص یزیر همانرب نادقف
 ... و لیس ،یلاسکشخ زورب اب یزرواشک تنوصحم رطخ
 ییاتسور یزرواشک شخب رد یرگ هطساو
 یزرواشک یاا نیمز یربراک رییغت یشیازفا دنور

 -        یدادصتقا مادظن لدک توادفتم یردیگ تمدس و نامزادس دیدجت دوخ رد هک تسا ینایرج هعسوت هکنیا هب هجوت اب 
  رد یدساسا ی ادا ی نودگرگد       لمادش ،ددمآرد و ددیلوت نازدیم رد ،عادضوا دودبهب رب هوالع و دراد هارما هب ار یعامتجا
  ادب ،(2،1296  ،ادیکزا ) تدسا مدرم یمومع یاارظن ههجو و ااراتسیا ،نینچما و یرادا -یعامتجا ،یداهن یااراتخاس
  و ااددیدهت ی هنیمز رد شاکنک و فعض و توق طاقن یسررب و روکذم دراوم لیلحت و هیزجت هب تیانع اب ،دوجو نیا
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 ی  هعدسوت     هدک ندیا و مدهم ندیا هارارف ناوارف یاا شلاچ و ااانگنت هب مزن هجوت ،اا یزیر همانرب یورارف یاا تصرف
 و  ادا  حردط ی  هدخرچ  رد عدقاو ی ادا شلاچ و ااانگنت عفر اب ،دراد یپ رد ار یلم رادیاپ ی هعسوت دوخ ییاتسور رادیاپ
    تادبثا هدب قدیقحت ی هی دضرف  اذدل ، ددردگ ی دم  مااردف ییاتسور رادیاپ ی هعسوت یارب هصرع ،ییاتسور یاا یزیر همانرب
 .دسر یم
 اهداهنشیپ و یریگ هجیتن
     ناودتب قدیرط ندیا زا ادت ، ددشاب ی دم  رودشک یاااتسور یارب مزن رایسب تایرورض زا ،ناریا رد ییاتسور یزیر همانرب 
     ندیا ییاتدسور تدیعمج یاردب ار یبسانم تسیز طیحم و هدومن عفترم ار ناریا ییاتسور یحاون رد دوجوم تالکشم
 .دنشاب یم یا هعسوت ی هنیمز رد هژیو هب ،یداینب تارییغت داجیا دنمزاین ناریا یاااتسور .تخاس ماارف رهُگگرپ نیمزرس
 ،(2796-1996 ) یدنارمع لوا ی  هلادس  تدفا ی  هدمانرب   یدنعی ،بالدقنا زا لبق یاا یزیر همانرب رد هک تسا حضاو رپ 
  جندپ ی  هدمانرب ،(6196-1196  ) یدنارمع مودس ی هلاس جنپ ی همانرب ،(1996-6196) ینارمع مود ی هلاس تفا ی همانرب
  مدشش ی  هلادس  جندپ ی همانرب ،(7096-1096) ینارمع مجنپ ی هلاس جنپ ی همانرب (2196-6096) ینارمع مراهچ ی هلاس
  هعدسوت لوا ی  هلادس  جندپ ی  هدمانرب  :هدلمج زا یمالسا بالقنا زا دعب یاا یزیر همانرب دنور و (2096-6196) ینارمع
 ،(3296-9396 ) هعدسوت  مودس ی  هلادس  جندپ ی همانرب ،(1296-3296) هعسوت مود ی هلاس جنپ ی همانرب ،(7296-2196)
   ادی فدقوتم اا همانرب یخرب ،هک دنچرا ،دندمآرد ءارجا ی هلحرم هب ،(1396-3396) هعسوت مراهچ ی هلاس جنپ ی همانرب
   ،هدمانرب ردا رد دوجوم یااانگنت تهج هب ،ییاتسور لئاسم هب اا تیانع یخرب مغر یلع .دندیدرگن ارجا لماک روط هب
 راکشآ ار دوخ یزراب وحن هب ناکامک ییاتسور یاا هغدغد و دندرگ لئان رادیاپ ی هعسوت هب اااتسور روما رد دنتسناوتن
 .تسا هدیسر اااتسور هب یهجوت لباق ییانبریز تامدخ تدم نیا رد هک درک شومارف دیابن هتبلا ،دنزاس یم
    هدب هیودس ود یدتکرح اب یتکراشم تفایار رب دیکأت ،اتسور تیریدم یزیر همانرب دیدج یوگلا رد هک تسا حضاو رپ 
 دشاب یم هعسوت نایرج رد ،ییاتسور مدرم یاازاین هب ییوگخساپ رد ،تاعامتجا ناوت شیازفا رد راذگ رثا لماع ناونع
     تکرادشم مددع و ناردیا رد ادهنآ رایسب یگدنکارپ اب هارما ،اااتسور ناوارف دادعت یلو ،(11 ،7396 ،نیجشا یینوم)
      ادب هاردما تالکدشم ندیا .تدسا هدومن داجیا اااتسور یادناماس یارب ار یدیدش تالکشم ،ییاتسور مدرم زا یخرب
     قطادنم رد یتدسیز تالکدشم ردب -  زوردما ه دب ات رود یاا هتشذگ زا -ییاتسور یحاون نأش رد یاا یزیر همانرب مدع
     یزدیر هدمانرب اردیز .دردک یادناماس ار تالکشم نیا ناوت یم یزیر همانرب قیرط زا طقف .تسا هدوزفا ناریا ییاتسور
 ،7396  ،یدوردگنل یدعیطم) داد یم یرای هعسوت و یلاعت یارب ،شالت نیا رد ار هعماج و ناسنا هک تسا یمیاد نایرج
736). 
    ندیا ،رگیددکی ردب  ادا یز دیر  هدمانرب قیبطت و یمالسا نهیم رد هتفرگ تروص یاا یزیر همانرب ی هیلک هب رظن ناعما اب 
   ادب ،ردضاح لاح رد .دنا هدیسرن هطوبرم فاداا هب هدوب راظتنا دروم هک روط نآ اا یزیر همانرب هک دوش یم لصاح هجیتن
  هدب مود ی همانرب رد روشک ییاتسور نارمع یاا تیلاعف روحم هک یزیر همانرب ندرک ییاضف درکیور تیلوبقم هب هجوت
   ،تدسا یدقیفلت شرگن رب ینتبم هک ییاتسور یحاون هچراپکی ی هعسوت و یادناماس یاا همانرب یارجا اب ،دور یم رامش
   رد و هدتفای قدقحت هتشذگ زا رت گنااما یماظن اب و لبق زا رتعیرس ییاتسور ی هعسوت و ینارمع فاداا ،دور یم راظتنا
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 ییاتسور یحاون رد دوجوم یاا تیمورحم عفر هب ،روشک ی هعسوت یساسا یااروحم و یلک یاا یریگ تهج یاتسار
 .تسیرورض رایسب ،اا یزیر همانرب مامت یاا ییاسران یسررب ،هک لصا نیا اب .دیامنب یرثؤم کمک
  اتدسور   یبایدشزرا و ترادظن ،ءارجا ،یزیر همانرب ،یراذگتسایس ،رادیاپ ی هعسوت تیریدم دنیارف رد و اتسار نیما رد 
 و  ادا  حردط ی  هدخرچ رد  ادا  شلادچ  و ادا هانگنت عفر هب تبسن و دریگ رارق ناریدم و نیلوؤسم لماک هجوت دروم دیاب
  تدلزنم ،شیاسآ ،هافر و ماارف ییاتسور رادیاپ ی هعسوت ی هصرع ات ،دریگ تروص رمتسم و عطاق مادقا اا یزیر همانرب
 .ددرگ لصاو دوخ یعقاو هاگیاج هب ،اااتسور رد یناسنا لامک و
 عبانم
 .رون مایپ ،نارهت ،ییاتسور یزیر همانرب یاا شور و لوصا ،1296،نیسح ،شیاسآ
 .حلسم یااورین ییایفارغج نامزاس ،نارهت ،مود پاچ ،اتسور یسانش تخانش ،7396،هلارصن ،رابت حالف ،نیسح ،شیاسآ
 و  ادا ی رادرهدش        نامزادس ،ناردهت ،رودشک ترازو ،ییاتدسور و یرهدش تیریددم هماندشناد ،ییاتسور رادیاپ هعسوت ،2396 ،یفطصم ،ایکزا

 .روشک یاا یرایاد
 .تاعالطا هسسؤم ،ناریا ییاتسور یگتفاین هعسوت و هعسوت یسانش هعماج ،1296 ،یفطصم ،ایکزا
 .هجدوب و همانرب ترازو ،ربخم سابع همجرت ،ییاتسور هعسوت و یلحم حطس رد یزیر همانرب ،0196 ،پاکسا
 .بالقنا و نکسم همانلصف ،2296 ،یمالسا بالقنا نکسم داینب
 .روشک ترازو ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،ییاتسور یرادیاپ ،2396 ،یلع دیس ،یردب
 .تمس تاراشتنا ،نارهت ،ییاتسور هعسوت یاا هیرظن ،6396 ،ریما دمحم ،یمیااربا ،نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ
 ی ادا یرا دیاد و  ادا ی رادرهدش  نامزادس ،نارهت ،روشک ترازو ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،رادیاپ هعسوت ،2396 ،همطاف هداز یقت

 .روشک
 .روشک ترازو ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،روحم -طیحم یدرباار یزیر همانرب ،176 ،2396 ،اضرلا دبع ،یلضف ینامحر
 .سموق رشن ،نارهت ،ییاتسور هعسوت یزیر همانرب رب یا همدقم ،9396 ،اضردمحم ،یناوضر
 .ناریا رد یزیر همانرب هقباس لوا هعومجم ،7196 ،هجدوب و همانرب نامزاس
 .یرامشرس ی هدیزگ ،0396 ،روشک رامآ نامزاس
 .روشک ترازو ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،اتسور و ندش یناهج ،2396 ،سابع ،یدیعس
 .روشک ترازو ،ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،ییاتسور هعسوت ،2396 ،سابع ،یدیعس
 .روشک یاا یرایاد و اا یرادرهش نامزاس ،نارهت ،روشک ترازو ،ییاتسور و یرهش تیریدم ی همانشناد ،همانرب ،2396 ،لیعامسا ،هعیش
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،ناریا رد ییاتسور تیریدم ،1296 ،یدهم ،بلاط
 .رون تاراشتنا ،یداصتقا لئاسم هینمز رد دربراک ،یعامتجا مولع رد قیقحت شور ،7396 ،یضترم ،یتزع
   ،هدغارم یزدکرم شخب یاااتسور یدروم هعلاطم swot لدم زا هدافتسا اب ییاتسور یرگشدرگ یبایزرا ،6396 ،هیقر ،یفیرش ،ابیرف ،یمرک
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 .تمس ،نارهت ،ناریا ییاتسور یایفارغج رب یا همدقم ،2296 ،دوعسم ،یودهم
 .دهشم یااگشناد داهج ،ناریا رب دیکأت اب ییاتسور یزیر همانرب ،7396 ،نسح ،یدورگنل یعیطم
 و  ادا ی رادرهدش  نامزادس ،نار دهت ،ییاتسور یاا هاگتنوکس یدبلاک یزیر همانرب رد یلحم تیریدم هاگیاج ،7396 ،هلارصن ،نیجشا یینوم

 .روشک یاا یرایاد
 .هعسوت و اتسور همانلصف ،ییاتسور هبناج هما یاا حرط ،7296 ،نتار .ویلبد .نونرو
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   هیردشن ،(زاریدش رهش :یدروم هعلاطم) Swot لیلحت ساسا رب یرگشدرگ هعسوت یدرباار یزیر همانرب ،2396 ،ناراکما و هراز ،ینایداا
 .666 -776 تاحفص ،7 هرامش ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج
 .یگدنزاسداهج ،نارهت ،ییاتسور نارمع ،اتسور ،3196 ،یلع ،راقدی
 
 
 
 


