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 هديکچ
         رد تعنتص نتيا رد يتنيرفآ تتيزم فدته اتب يرگتشدرگ ياته   تتيفرر زا يدتنم  هرتهب يارب يددعتم ياه همانرب ريخا ياه لاس رد    
  ياته تخاسريز شرتسگ و يرگشدرگ فده ياهاتسور و قطانم يياسانش هب ناوت يم هلمج نآ زا هك ،تسا هديدرگ زاغآ نامروشك
       هراتشا روتشك يرگتشدرگ و يتتسد عيانتص ،يتگنهرف ثاريم نامزاس اهحرط يراذگ هيامرس تنواعم طسوت فلتخم حوطس رد مزي
 هب تبسن يرگشدرگ ي هنيمز رد يرتياب تيلباق ياراد هك اتسور تیه دادعت ،ماليا ناتسا ياتسور 627 عومجم زا ،نايم نيا رد ،درك
  اتب نارلهد ِززارد هشيب ياتسور يفرعم مدع .دنا هدش يفرعم و هديزگرب فده ياتسور ناونع هب نامزاس نيا طسوت دنتسه اهاتسور رياس
   تتيفرر ناوتت يم هدنرب شيپ ياهدربهار ي هئارا و دنمفده يزير همانرب اب هك داد رارق رواب نيا رب ار نيققحم ،هوقلاب ياه ناوت هب هجوت
  يدربراتك يتيهام اب و يليلحت - يیيصوت رضاح شهوژپ شور .درب ياب يرگشدرگ فده ياتسور هب ندش ليدبت يارب ار هقطنم نيا
  يتصخشم ياهدربهار و اه همانرب ،يلخاد توّقق و فعض طاقن و يطيحم ياهديدهت و تصرف ليلحت نمض تسا نآ يپ رد و دشاب يم
       ميتسرت هتب اتتسور يتلعف تيعتضو لتيلحت نمض ،اتسار نيا رد .ديامن هئارا دسانم يزادنا مشچ و بولطم تيعضو هب نديسر يارب ار
        فدته ياتتسور هتب ندتش ليدتبت روتظنم هتب زارد هشيب ياتسور يرگشدرگ هعسوت رظن دروم يوگلا و ؛هدش هتخادرپ بولطم ياضف
  مدرتم و نارد هيامرس هب يشخب يهاگآ ،يناسنا عبانم زا رث م هدایتسا ،(يدرگ ماليا) يلخاد رازاب شرتسگ .دش دهاوخ هئارا يرگشرگ
 .دشاب يم رظن دروم فده هب نديسر رد عيرست روظنم هب هدش هئارا ياهراكهار هلمج زا يرگشدرگ يداصتقا يايازم زا يلحم
 
 هعسوت یوگلا ،زادنا مشچ ،نارلهد زارد هشيب ،یرگشدرگ فده یاهاتسور ،یرگشدرگ :یديلك تاملك
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 هلأسم نایب و همدقم -1
   داًاجیا .تًاسا هتشاد ناهج یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا تیعضو رب یدایز تاریثأت اپون یتعنص ناونع هب یرگشدرگ
   نًایا یاًایازم هلمج زا ...و یگنهرف ثاریم رد یرااگ هیامرس ،یناهج حلص هب کمک ،یا هقطنم لداعت ،یروآ زرا ،لاغتشا

   عوًاضوم هًاب یا     هدرتًاسگ درًاکیور ،رًایخا یاًاه لا  ًاس رد هًاک .(151 :1181 ،یلیخد و یوسومردص) تسا هدوب تعنص
    ود یناًاهج گًانج زا دعب تالوحت هب ،یرگشدرگ زا عون نیا هعسوت هب هجوت فطع .تسا هتفای ییاتسور یرگشدرگ
     شیازًافا زًاین و یرهًاش یاًاه   طیًاحم یاًاه یگدولآ ،گرزب یاهرهش داجیا ،ینیشن رهش شرتسگ یاه هنیمز رد ؛هلمج زا
 :1181  ،یبوًاقعی)     دًاش حرًاطم ییاتًاسور ةعًاسوت تهج یرازبا ی هباثم هب ،دعب یاه ههد رد ،ددرگ یم رب تغارف تاقوا
 دندش ییاتسور هعسوت هب یبای تسد روظنم هب نیون تیّللاّععف نیا زا یریگ هرهب  دق شیپ هتفای هعسوت یاهروشک .(041
 هب .(48 :0181 ،یدمحا و روپ هعمج) درک لصاح ار یتبثم جیاتن و دمآرد ارجا ی هلحرم هب اهروشک نیا زا یخرب رد و
  ییاتًاسور یحاون یعامتجا و یداصتقا ی هعسوت و یزاسزاب یارب دمآراک یروزیلاتاک ناونع هب نآ زا هزورما هک یا هنوگ
  هًاک ییاهاتسور ای و یا  هیشاح ییاتسور یحاون یعامتجا و یداصتقا یاه شلاچ  فر یارب اپورا رساترس رد و هدش دای
 رد .(Sharply, 2002: 233)    تًاسا هًاتفرگ رارًاق هجوت نوناک رد ،دنا هدش وربور یتّلنس یزرواشک یاه تّعیلاّععف شهاک اب
      و ندًاعم ،یزرواًاشک نوًاچمه ییاتًاسور داًاصتقا  وسرم یاه تیّللاّععف هدرتسگ شهاک لابند هب .  0111 ههد زا اکیرمآ
     ییاتًاسور داًاصتقا هًاب یًاشخب      عوًانت و یتاًایلام یاهدًامآرد ،یًالحم یًایاز  لاغتًاشا یزاس مهارف روظنم هب ؛یرادلگنج
 ناونع هب و .(Allen & all, 1993: 27) تسا هتفرگ رارق هجوت دروم یا هیحان داصتقا هعسوت رازبا ناونع هب ،یرگشدرگ
 و اه تمیق ندوب نییاپ و  بانم ندوب  رتسد رد هب هجوت اب یرااگ هیامرس هنیمز رد هدنبای دشر و دنمشزرا شخب کی
   ،یئاقًاس و یلپاًاپ)   دراد یرًاتمک یاًاه  هًانیزه و تارطخ یرگشدرگ یاه حرط رگید اب هسیاقم رد اه حرط ندوب کچوک
       شهاًاک ،دًامآرد و لاغتًاشا داًاجیا ،ییاتًاسور داًاصتقا یزاس عونتم ،یداصتقا دشر زاس هنیمز دناوت یم و .(105 :0181
 زا .(Holland, 2000)    دوًاش ییاتًاسور قطاًانم رد رگید دراوم و اه تخاسریز دوبهب ،یریاپ تیعمج ناکما و ترجاهم
       هدًاکهد یوًاس هًاب شیًاپ و ندًاش یناًاهج لیلد هب یلحم  ماوج رد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت هزورما ،رگید یرظنم
    و یمیدًاق  وًاسر و بادآ ،یتنًاس ی اًاه  گًانهرف     ندًاش یناًاهج هًاک ارًاچ ،تسا هتفای ینوزفازور تیمها نتفر یناهج
  دًاناوت    یًام هًاک ییاًاج اهنت و هدش گنر مک اهرهش رد اهیگژیو نیا لیلد نیدب و دربیم نیب زا ار  ماوج یاهرولکلوف
 .(581 :1181 ،ربحنر و یمیحر) تسا یمیدق یاههدکهد و ییاتسور یاهطیحم دشاب اهتنس نیا ظفاح
  عوًانتم رایسب ام روشک ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ ةعسوت یاه تیلباق .دشاب یم ناوارف یاه هبذاج اب یروشک ،ناریا
  زا  زال یاًاه یرادرب هرهب و دنا هدشن یفرعم تسا ناریا  ان ی هتسیاش هک روط نآ نونکات ،دوجو نیا اب ؛تسا هدرتسگ و
       و قطاًانم ییاًاسانش رًاب یًانبم رًایخا یاًاه     لاًاس رد هًاتفرگ تروًاص یاًاه شالت هب هجوت اب .تسا هدماین لمع هب اه نآ
  یاًاه   تًایفرظ زا یدًانم هرهب روظنم هب فلتخم حوطس رد  زال یاه تخاسریز شرتسگ و یرگشدرگ فده یاهاتسور
  نامزاًاس اهحرط یرااگ هیامرس و یرگشدرگ تنواعم ،نامروشک رد تعنص نیا رد ینیرفآ تیزم فده اب یرگشدرگ
          فدًاه یاتًاسور ناوًانع اًاب دعتًاسم ییاتًاسور قطاًانم ییاًاسانش هًاب  ادقا یرگشدرگ و یتسد  یانص ،یگنهرف ثاریم
 ،دنا هدش ییاسانش اهنآ صاخ یگنهرف ،یخیرات ،یعیبط یاه هبذاج ی هطساو هب هک اهاتسور نیا .تسا  هدرک یرگشدرگ
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     و شرتًاسگ هًاب  ادًاقا .دًانک مهارف ار ییاتسور یرگشدرگ هعسوت ی هنیمز ،زاین دروم یاه تخاسریز ندرک مهارف اب ات
       طیارًاش زا نایئاتًاسور یرادروًاخرب و ییاتًاسور هعًاسوت یاًاه شلاچ هب یخساپ ،ناریا رد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت
  تًاسا یرگشدرگ فده یاهاتسور رد یزرواشک یاه تیلاعف لمکم شقن رد یرگشدرگ زا هدافتسا و یگدنز بولطم
    رد نآ تکوًاش و هوکًاش هًاک رود یا هنیشیپ اب ینیمزرس ، الیا ناتسا ،نایم نیا رد .(45 :0181 ،ناراکمه و ملق تسار)
   قطاًانم و اًاه    ناًاکم یاراد روًاشک یاًایفارغج زا یا  هًاشوگ رد ،تسا دوهشم و نایامن یبوخ هب خیرات تاحفص یال هبال
  و اًاه       جًانر لًامحت اًاب و هًاتفای لقیًاص ثداوًاح ناراب اب هک راید نیا  ولظم لاح نیع رد و رقؤم یامیس .تسا یعونتم
  همشچ ،تشد ،ناتسهوک :لیبق زا یعیبط رظانم و اهزادنا مشچ ظاحل زا ،هتشگ یگداتسیا و تمواقم رهظم اه یناماسبان
  اًاب و ،دنتسه بذاج و بلاج نارگشدرگ یارب هک ...و هقطنم صاخ  وسر و بادآ ،ریاشع چوک اب هارمه اه هناخدور و
   و ییاًاناوت زا الاًاک و رفاسم جورخ دورو و نارهم یللملا نیب زرم ندش زاب اب بسانم یدربهار و یزرم تیعقوم نتشاد
 زا 1  زارد هًاشیب یاتًاسور ،راید نیا یابیز رایسب قطانم زا یکی .تسا رادروخرب یرگشدرگ ی هزوح رد یناوارف تیلباق
   هدًاشن لیدًابت یرگشدرگ فده یاتسور هب زورما هب ات هوقلاب یاه لیسناتپ دوجو اب هک دشاب یم نارلهد ناتسرهش  باوت
 فده یاتسور هب نآ لیدبت یجنس ناکما و زارد هشیب یاتسور یاه ییاناوت یبایزرا هب رضاح شهوژپ ور نیا زا .تسا
    ثًاعاب یرادًاماد و یزرواًاشک نوچمه اتسور لومعم یاه تّعیلاّععف لمکم ناونع هب دناوتب ات ،تسا هتخادرپ یرگشدرگ
 .ددرگ ییاتسور یاه تخاسریز دوبهب و یعامتجا و یداصتقا هافر شیازفا

 شهوژپ تیمها و ترورض -2-1
   فادًاها قًاقحت    یاتًاسار رد ،هعًاسوت یاًاه  كرًاحم داجیا و تیمورحم  فر روظنم هب تلود یلصا یاهدرکیور زا یکی
    هدًاش دًایکأت یجراًاخ رگشدرگ نویلیم 05 دورو هب هنالاس نآ رد هک) روشک ةلاس تسیب زادنا مشچ دنس رد هدش نییعت
  اًاه  هًابذاج تخانش و یسررب .تسا یرگشدرگ ی هلوقم ،اهاتسور صخالب  ورحم قطانم یاه ناوت زا یریگ هرهب (تسا
   ثارًایم نامزاًاس ،روظنم نیدب .تسا یساسا و هیاپ تاعلاطم زا ،یرگشدرگ حرط و یزیر همانرب ره رد تامدخ هئارا و
       نًایا رد مًاهم یماًاگ روًاشک رًاسارس رد یرگًاشدرگ فده یاهاتسور باختنا اب یرگشدرگ و یتسد  یانص ،یگنهرف
 05105      تحاًاسم اًاب روًاشک ناتًاسا نیرًات   کًاچوک ،ناًایم نیا رد .(881 :1181 ،ربجنر و یمیحر) تسا هتشادرب اتسار
    رد هدًاش شرامًاش یاتًاسور 751 دادعت زا و ،تسین انثتسم هدعاق نیا زا (روشک تحاسم زا دصرد 5/1)  برم رتمولیک
  ،یًاگنهرف ثاریم نامزاس طسوت یرگشدرگ فده یاتسور ناونع هب اتسور تفه دادعت ،5181 لاس یمسر یرامشرس
  یاًاه  لیًاسناتپ هب هجوت اب زارد هشیب یاتسور یفرعم  دع .دنا هدش یفرعم و هدیزگرب روشک یرگشدرگ و یتسد  یانص
    ،(ننًاس و  وًاسر و بادآ) یًالحم ی   هژًایو  وًاسر ،یعیبط و یبهام - یگنهرف ،یخیرات عونتم یاه هبذاج زا معا  زال
     نمًاض اًات ،تًاشاد نآ رًاب ار نیققحم ...و تّعیلاّععف نیا زا تیامح هب یلحم  درم یگدامآ ،بسانم  اتبسن یاه تخاسریز
 تیعضو اب نآ ی هلصاف و دوجوم تیعضو نتفرگ رظن رد اب ار یاه همانرب و اهدربهار ،اه تیدودحم و اه تیزم یواکاو
   هًاب ندًاش لیدبت) هدش نییعت زادنا مشچ هب ات ،دنهد رارق رظندم بولطم جیاتن ندرک لصاح رد دربهار ریثأت و بولطم
   ،ییاًاهن یاًاه هدا  تًاس رًاب شهوژپ و ییاناد رب ینتبم تکرح میقتسم ریثأت هجوت اب .دیآ لئان (یرگشدرگ فده یاتسور

                                                           
1. Bishe deraz 
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       داًاعبا تخانًاش و تاًایعقاو  اًاسارب بوًالطم تیعًاضو هب یلعف تیعضو زا ندیسر ی هوحن و  همانرب هئارا تسا  زال
    هًاک یتاًاعلاطم  اًاجنا نارلهد زاد هشیب یاتسور رد یرگشدرگ هعسوت روظنم هب .دریگ رارق یسررب دروم هلأسم فلتخم
      هعًاسوت نوًاچ ،رًاگید فرًاط زا .دًاسر یم رظن هب یرورض ،دهد هئارا ار یصاخ یاه همانرب و اهدربهار زین و تاعالطا
 زا یریگ هرهب ،نیاربانب ؛درااگ یم یاج رب یعامتجا و یگنهرف ،یداصتقا فلتخم یاه شخب رب یقیمع ریثأت یرگشدرگ
  هعًاسوت      اًاهنت هًان و .دوًاب دًاهاوخن ریاًاپ  ناًاکما یا هعسوت تاعلاطم  اجنا اب زج  رتسد رد  بانم زا هدافتسا و اه تیزم
         راتخاًاس رًاب اًاهنت هًان یًاناوارف ءوًاس راًاثآ ،یًاملع ریغ تامادقا زا لصاح یاهدمایپ هکلب ،دوش یمن ققحم یرگشدرگ
   لًاح یناًاسآ هب هک دنک یم لیمحت یطیحم تسیز و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یاه تّعیلاّععف ریاس رب هکلب یرگشدرگ
 .تسین رودقم اه نآ
 (یئزج فده) شهوژپ فادها -2-1
 ؛فلتخم داعبا زا زارد هشیب یاتسور دوجوم تیعضو تخانش •

 ؛یرگشدرگ یجنس ناکما یاتسار رد هعلاطم دروم هدودحم یاه یدنمناوت یسررب •

 ؛تیعقاو رب ینتبم و  رتسد لباق ، ماج یزادنا مشچ ی هئارا •

 .ییاتسور یرگشدرگ هعسوت ققحت روظنم هب دربهار ییارجا یاه همانرب و اهدربهار نیودت •

 یزیر همانرب دنیارف و شهوژپ شور -8-1
     لًاحارم  اًاجنا یارًاب .دًاشاب یم یدربراک اوتحم رظن زا و یلیلحت - یفیصوت ،عوضوم تیهام یانبم رب رضاح شهوژپ
    اًاجنا هًاب یرظن ینابم نیودت روظنم هب یصصخت تالاقم ،بتک هعلاطم لماش (یدانسا) یا هناخباتک  بانم ادتبا ،قیقحت
     داًاینب و یرگًاشدرگ و یتًاسد  یانًاص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا دننامه یتاعالطا یاه کناب هب هعجارم اب سپس ،دیسر
  رًات   لًاماک تاًاعالطا بسک یارب ،همادا رد .دش هدیزرو تردابم زاین دروم تاعالطا و یروآ  مج هب  الیا ناتسا نکسم
    تًاهج تیعًاضو یرادرًاب    شیًاف و هدهاًاشم ،هبحاًاصم اب ،میدرک زاغآ زارد هشیب یاتسور هب رفس اب ار ینادیم تاعلاطم
  اًاب ار تا       دًایدهت و تًاصرف ،فعًاض ،توًاُكق طاًاقن نیرًات  مًاهم زا یتسرهف سپس ،دش یسررب یرگشدرگ یجنس ناکما
 SWOT  یدرًابهار لدم بلاق رد نآ لیلحت و هیزجت هب و هدرک یروآ  مج یلحم  درم و ناسانشراک رظن زا یریگ هرهب
  هًاشیب یاتسور یرگشدرگ هعسوت بولطم یوگلا یحارط هب  ادقا ،هدش حرطم یلصا فده هب لین روظنم هب .میتخادرپ
  هًاب هدنیآ رد دهاوخ یم یرگشدرگ زا هقطنم ،هک دهد یم خساپ شسرپ نیا هب هک ؛زادنا مشچ نییعت :لماش نارلهد زارد
    ،دًایآ دوًاجوب  فاًانم كارتشا هک دوش یم بجوم كرتشم زادنا مشچ نتشاد ؟دوش لئان یدوصقم هچ هب ای و دورب اجک
   یاراد هًاک یتیعقوًام .دهد رارق دیدج یتیعقوم رد ار اه نآ و هدروآ نوریب یگرمزور زا ار ناعفنیذ دناوت یم هک یا هدیدپ
     دًایاب  ًاقوم هًاچ ،یزًایچ هچ دنراد یم نایب  قاو رد هک ؛نالک فادها .دشاب دنتسم تیرومأم دنس یاراد یلاع درکلمع
  تًاهج هک یا هقطنم دیاب یمادقا ره زا لبق فادها نیودت رد .دنوشب یمّلک ناکما و  وزل تروص رد دیاب و دوشب  اجنا
  لًایلحت و هیزجت نیا .دریگ رارق لیلحت و هیزجت دروم یجراخ و یلخاد طیحم دعُوب زا ،تسا رظندم یرگشدرگ هعسوت
    رًاگید هًاتکن .دًاشاب ریاپ  ناکما اه نآ یسرتسد تیلباق و هدش نیودت هنایارگ  قاو تروص هب فادها هک دوش یم بجوم
    سکعنًام دوًاخ رد ار (یًاّللم) دوخ تسدالاب حوطس رد یرگشدرگ هعسوت فادها دیاب هدش نییعت فادها هک تسا نیا
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   یارًاب هدًاش  اجنا یاه شالت رگناشن هک ؛یدروم جیاتن  اجنارس و .(14 :0181 ،یزبس) دیامن تیوقت ار اه نآ و هدومن
      هعًاسوت دًانور رد  یرًاست روًاظنم هًاب ییارجا یاه همانرب و اهدربهار ،نایاپ رد .میدرک تسا بولطم ی هدنیآ هب ندیسر
 .دوش یم هئارا نارلهد زارد هشیب یاتسور یرگشدرگ
 یرظن ینابم -2
  رد رتًاشیب .  0711 و 0111 ی      هًاهد رد و تًافای شرتًاسگ دًاعب هًاب .  0511 ی ههد زا ،ییاتسور یرگشدرگ هب هجوت
  نًایا .(8 :5181 ،یودهم و یراختفا) تفرگ رارق هجوت دروم یلحم  ماوج و نازرواشک یارب ییاتسور داصتقا ی هنیمز
  درًایگ   یًام  اًاجنا اتسور طیحم رد هک یرگشدرگ یاه تیلاعف ی هیلک زا تسا ترابع  اع یانعم رد ،یرگشدرگ زا عون
 مهارف ییاهنآ یارب ار یفاضا دمآرد هک تسا یرگشدرگ تیلاعف یعون ،کیسالک یانعم رد و .(071 :4181 ،هداز یشنم)
    یارًاب  الوًامعم ،اًاپورا رد .(,Szabo 2005 :180)  تًاسا  تعنًاص و  یزرواًاشک ی  هزوًاح رد  ناًاشیلصا لغش هک دنک یم
  یاًاه      تًایلاعف هًامه  وزًال تروًاص رد اًاما  ،دوًاش     یًام هدرًاب راًاک هًاب (هعرزم رب ینتبم یرگشدرگ) نازرواشک فیصوت
    ییاتًاسور یرگًاشدرگ دًانک یم دیکأت 1نوسلین .(Ec- Aeildl, 1997) دریگ یم رب رد ار ییاتسور یحاون رد یرگشدرگ
   زا نآ ندًاش ازًاجم هوحن و ییاتسور  ماوج هب طوبرم دیاقع ی هیاپ رب رتشیب هک یگدنز ی هویش کی تروص هب یتسیاب
     دًاعُوب زا هًاتفرگ تأًاشن ییاتًاسور یاه هبذاج رتشیب هک تسا رواب نیا رب یو ،دوش كرد تسا رهش  ان هب هک یزیچ ره
  یرًایگ  لکًاش ثعاب مه ییاتسور یرگشدرگ (Kajanusa & other, 2004) .دشاب یم هقطنم نآ رد نکاس  درم یگنهرف
  زا یرادرًاب هرهب .دزاس مهارف نامهیم و نابزیم یارب ار هدنرب - هدنرب یتیعقوم دناوت یم مه و هدش اتسور دبلاک و هعماج
  کًای زا یرگشدرگ فده یاهاتسور یعامتجا و یداصتقا متسیس لماک كرد  زلتسم ییاتسور یرگشدرگ یاه تیلباق
  دًاشاب      یًام رًاگید فرًاط زا اتًاسور یاًاه تخاسریز اب نانآ یگنهامه یگنوگچ و نارگشدرگ یاهزاین تخانش و فرط
    قطاًانم رد یرگًاشدرگ یاًاه   تًایلاعف فیًاصوت یارب یرایسب میهافم ،لاح ره رد .(55 :0181 ،ناراکمه و ملق تسار)
      زا هًاک ،تًاسا نآ دًاننام و مًاسیروتوکا ،هًاعرزم یرگشدرگ ،یزرواشک یرگشدرگ لماش رتشیب هک هدش نایب ییاتسور
  یاًاه  هًاناخ نداد  هراًاجا  یًانعم  هًاب    الوًامعم ،دًانالنف رد .(Soteriades, 2002)  دًابای یم توافت رگید روشک هب یروشک
  هداوناًاخ  اًاب  یرگًاشدرگ ار  یًامهم   شًاخب ،ینوولًاسا رد .تساتسور رد ییااغ داوم كرادت و نارگشدرگ هب ییاتسور
 . دًانیامن یم تماقا زاجم یقاتا کی رد ای نازرواشک هداوناخ رانک رد نارگشدرگ نآ رد هک دهد یم لیکشت ناراد هعرازم
  اًای یور  هداًایپ ،یاراوس قیاق ریظن ییاه تیلاعف اب عرازم رواجم ریسم رد هک تسا هعرزم رد ندزرداچ ینعم هب ،دنله رد
      و هناحبًاص كرادًات زا تًاسا تراًابع ،ناًانوی رد .(Murdoch & miele, 1999: 45) تسا هدروخ هدنویپ یراوس بسا
   یگناًاخ تالوًاصحم زا بلغا هک لوادتم یاه هناحبص اب ییاریاپ و فراعتم یگدنز  زاول یاراد یاه قاتا اب باوختخر
 .(Yu, 2004: 45) دنوش یم هیهت
 شهوژپ ورملق -8
 هلصاف رد اتسور نیا .تسا  الیا ناتسا ،ِننارلهد ناتسرهش زا یزکرم شخب رد نارانا ناتسهد زکرم ،زارد هشیب یاتسور
     .دراد رارًاق نارًالهد هًاب نارًاهم ریسم رد ،نارلهد رهش برغ یرتمولیک 58 و نارهم رهش یقرش بونج یرتمولیک 001

                                                           
1. Nillson 
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 هتشاد رارق هدوب روهشم "تعسو" هب هک یراز هشیب رد اتسور ینونک تیعقوم هتفرگ تروص ینادیم تاعلاطم  اسارب
        .دوًاش هداًاهن زارد هًاشیب  اًایالا میدًاق زا یناًاکم تًایعقوم  اسارب اتسور نیا  ان ،تسا هدیدرگ ثعاب لیلد نیمه هک
   هًاب هًاجوت اب و نادیفس شیر هتفگ هب انب اما ،دنا هتسناد 1181 لاس هب ار اتسور نیا رد رشب یگدنز عورش و یریگ لکش
   رد نکاًاس  اوًاقا زا یقیقد عالطا هک تسا هتشاد دوجو تنوکس هقباس زین نیا زا شیپ ،هدودحم نیا رد هدنام یقاب راثآ
     رد نارًالهد ناتًاسرهش قطاًانم رًاگید دننامه اتسور نیا ،یمیلقا طیارش رظن زا .تسین تسد رد لحم كرت تلع و نآ
    رارقتًاسا لًاحم و دازآ یاًاه بآ   حطًاس هًاب تبسن اتسور مک عافترا .تسا هدش  قاو میالم کشخ همین  رگ رایسب ةنهپ
 ة    ًاخرچ .تًاسا هدروآ ناًاغمرا هًاب اتسور نیا یارب ار میلقا زا یا هژیو عون ،یبرغ  رگاز یاه هوک هتشر نایم رد اتسور
  هلاًاس 5  رد شراًاب نیگنایم اب) طسوتم شراب شزیر اب  أوت و هاتوک ،درس ناتسمز زا تسا یبیکرت هقطنم یمیلقا هنالاس
  و تًافاب رب میقتسم تروص هب یمیلقا طیارش هنوگ نیا هک بوطرم و  رگ ،دنلب  اتبسن ناتسبات و (رتم یلیم 075 هتشاگ
    شیدًانا طیًاحم رواًاشم نیسدنهم) تسا هدرک  امرفمکح ار یصاخ لوصا زا یوریپ و هتشااگ ریثأت اتسور یرامعم عون
 .(01 :0181 ،رادیاپ
  زا هًاک .دشاب یم راوناخ 441 اب رفن 507 اتسور تیعمج ،0181 لاس نکسم و  وفن یمومع یرامشرس جیاتن  اسارب
  رًایز نالاسدرخ ار (دصرد 85/51) رفن 11 و (دصرد 5/54) نز رفن 515 ،(دصرد 44/54) نادرم ار رفن 118 دادعت نیا
  راًاکیب رفن 78 دادعت اتسور یرفن 775 تیعمج عومجم زا 5181 لاس رد تسا رکذ نایاش .دنهد یم لیکشت لاس تفه
 دنا هدوب لوغشم یرادماد و یزرواشک ریظن ییاتسور لومعم یاه تّعیلاّععف رد  ارثکا هک ،دنا هتشاد دوجو لغاش رفن 141 و
   یًاط رد ار اتًاسور ةنارس دمآرد نازیم 1 هرامش لودج .(51 :0181 ،نامه) دنا هدوب رادروخرب یبسانم  اتبسن دمآرد زا و
 .دهد یم ناشن هتشاگ لاس 08

 هتشذگ لاس 08 یط رد زارد هشیب یاتسور ۀنارس دمآرد :1 هرامش لودج
 
 
 
 
 
 

 81 :0181 ،نامه : بنم

   هًاب ،دنًاشاب یم (یرشع ینثا)  یشت بهام وریپ و ناملسم  ارثکا و ،تسا یدرُكک زارد هشیب ی اتسور  درم شیوگ و نابز 
   یاتًاسور تًافگ ناوت یم لیلد نیمه هب .دشاب یم یبهام ای و یموق یاه تیلقا زا یراع ،اتسور ی هلحم 4 زا هک یروط
  رد دیهًاش 04   میدًاقت اًاب اتسور نیا یلاها تسا رکذ هب  زال .تسا یبسانم یگچراپکی یاراد یعامتجا رظن زا زارد هشیب
 .(41 :0181 ،نامه) دنا هداد یاج دوخ ی همانراک رد ینیرز گرب  دقم عافد نارود
 

 0381 لاس  0381 لاس 0281 لاس 0081 لاس لاس

 507 557 7011 155 تیعمج
 44585715 11185511 1158711 558545 لایر / اتسور ةنارس دمآرد نازیم
 %51 %055 %041 %45 دشر دصرد
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 ناتسهد و ناتسرهش ،ناتسا ،روشک حطس رد زارد هشیب یاتسور تیعقوم :1 هرامش لکش

 1181 ، الیا ناتسا یمالسا بالقنا نکسم داینب : بنم

 شهوژپ یاه هتفای -4

 (اه هبذاج و تاناکما) زارد  هشیب یاتسور یرگشدرگ یاه تیفرظ یجنس ناکما -1-4

 یلحم مدرم تکراشم -1-1-4
  ،(ارًاجا و  یرًایگ   میمًاصت ،یزًایر همانرب) ییاتسور یرگشدرگ هعسوت دنیارف رد یموب  درم تکراشم تیمها هب هجوت اب
      ةعًاسوت هًاب تبًاسن نکاًاس دارًافا   هاگدًاید هًاک تسا نآ نیبم زارد هشیب یاتسور رد هتفرگ تروص ینادیم یاه یسررب
  هزورًاما ،دندرک یم یقلت دیدهت کی ناونع هب ار اتسور هب ینوریب دارفا دورو هک هتشاگ یاه ههد فالخ رب ،یرگشدرگ
  ،یًایاز     لاغتًاشا رًایظن تعنًاص نًایا هعسوت زا لصاح  فانم زا یعمج طابترا یاه هناسر قیرط زا  درم یهاگآ شیازفا اب
     هًاب هًاکلب ،هدًاشن یًاقلت دیدهت کی ناونع هب اهنت هن هک تسا یهیدب ...و ییاتسور یاه تخاسریز دوبهب ،دمآرد شیازفا
     اًاما ،دراد دوًاجو یلاًاها نیًاب رد یرااگ هیامرس و تیلاعف هب یناوارف لیامت و .دوش یم هتسیرگن نآ هب تصرف کی دید
   لاًابق رد یًالحم  درم نییاپ کسیر ثعاب یرگشدرگ یروآدوس زا نانیمطا  دع و یرااگ هیامرس هوحن زا یهاگآ  دع
  هًاتکن نیا ینادیم تاعلاطم زا ،یلک روط هب .دبلط یم ار شزومآ رما هب طبترم نیلوئسم هجوت هک ،تسا هدش یرگشدرگ
     یانًاص شورًاف ،اًاه  هاًاگجرفت و نکاما هعسوت ،یراکیب  فر زارد هشیب یاتسور  درم رواب هب هک دیامن یم تیمها زئاح
  اتًاسور نیا رد یرگشدرگ هعسوت هطساو هب دناوت یم ،یموب و یتنس گنهرف ی هعاشا زین و یفرصم داوم رگید و یتسد
 .دروخب مقر
 ییانبریز تالیهست -2-1-4
 رد ار ییاتسور ییانبریز تالیهست هک .دیدرگ 5 هرامش لودج یریگ لکش هب جتنم ییانبریز ی هزوح رد ینادیم یسررب
 .دهد یم ناشن ار درادن ات یلاع یبایزرا
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 یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد زایندروم یتخاسریز تالیهست :2 هرامش لودج
 اه تخاسریز هعسوت و ثادحا دیرخ  یهار نیب تاناکما تماقا

 لته

 ارسنامهم

نبپمک
 گ

یورس
 یاه س

 یتشادهب

  لتم

 دیرخ زکارم

خوس هاگیاج
 ت

 یناسر

اغوس
 ت

 جاتحیام

سپ
ارباخم و ت

 ت

آ عبانم
 ب

خوس
 ت

 قرب

شادهب
 نامرد و ت

 درادن

 درادن

 درادن

سانم
 ب

 درادن

سانمان
 ب

سانم
 ب

 یلاع

سانم
 ب

سانم
 ب

 یلاع

 یلاع

 یلاع

سانم
 ب

 1181 ،ناگدنراگن : بنم

     دادًاعت و (یلًاصا رباًاعم یًاکیدزن رد) یبسانم  اتبسن تیعقوم زا هک اتسور ینوکسم لزانم زا یدادعت تسا رکذ هب  زال
     رادًام رًایظن یموًامع یاه یربراک یخرب رانک رد ینوکسم یربراک زا شخب نیا .دنا هدش ییاسانش بولطم یاه قاتا
            هاًافر حطًاس شیازًافا روًاظنم هًاب اًاما ،دًانریگ رارًاق هدافتًاسا دروًام نارگًاشدرگ تقوم ناکسا لحم ناونع هب دنناوت یم
    تخاًاس هًاب ناوًات    یًام :لاًاثم ناوًانع هب ،دریگ تروص اهنآ رارقتسا ناکم صوصخ رد یتادیهمت تسا  زال نارگشدرگ
      تًاهج (هناخزپًاشآ و قاًاتا کًای دًاح رد)  ود ی  هًاقبط و راوناخ تنوکس یارب نآ ی هقبط کی هک هقبط ود یاهدحاو
          یارًاب یداًاصتقا رًاظن زا ،نارگًاشدرگ یارًاب شیاًاسآ داًاجیا نمًاض یاًاه حرط نینچ .دومن هراشا نارگشدرگ هاگتماقا
   یارًاب ار یاًاه  ناًاکم    ،یهاًاگتماقا تالکًاشم شهاًاک روظنم هب اتسور  درم ،نونکا مه .دشاب یم هفرص هب زین ناییاتسور
 .دنا هتفرگ رظن رد ار نایئاتسور لزانم و یرادهد تیئه نامتخاس دننامه نارگشدرگ تماقا

 یرگشدرگ یاه هبذاج -8-1-4
  یتراًایز - یگنهرف ،یخیرات یاه هبذاج هتسد هس رد اتسور یرگشدرگ یاه هبذاج هتفرگ تروص ینادیم تاعلاطم قبط
 .تسا هدش هراشا دراوم نیا هب 8 هرامش لودج رد هک ،دنشاب یم کیکفت لباق یعیبط و

 نارلهد زارد هشیب یاتسور یرگشدرگ یاه هبذاج :8 هرامش لودج
 رگشدرگ بذج یاه تیفرظ هبذاج مان  هبذاج عاونا

 
 یخیرات یاه هبذاج

 .دراد هقطنم تمدق زا ناشن هک دراد رارق اتسور برغ یرتمولیک 51 رد ریجنا ای ریجنالق ۀعلق

 .دنراد رارق اتسور فلتخم طاقن رد هک ،بایسآ 7 لماش یبآ یاه بایسآ

 .راجاق هاش دمحا نارود هب طوبرم یخیرات یانب یرمرادناژ

 

 

 

 

 - یوگنهرف یاه هبذاج

 یترایز

 

 

 .دنناد یم هیفنح دمحم ناگداون زا ار یو ،تسا دوجوم هک ی همان هرجش قبط رب (ع) لاتق میهاربا هدازماما

 .تسا هدوب نارلهد رهش رد ناوارف تامارک یاراد و گرزب نافراع زا (ع) ریمرهش هدازماما

    دومحم دیهوش رادروس لزنم

 ییارحص

 ی  هًاناخ رد دیهش نیا یاه سکع و لزنم  ی هیثاثا ،دوش یم یرادهگن یمیدق کبس نامه هب
 .تسا تیور لباق ناشیا یگدنز یگداس و هدوب دوجوم یو کچوک

  یووحیرفت ۀووعومجمو دووس

 لاتق میهاربا

 یاه شزرو  اجنا تهج  زال تاناکما اب ،رکب یزادنا مشچ اب یندید رایسب یناکم
 .انش و یراوس قیاق

 .تسا  الیا ناتسا ییاتسور  ماج دجسم نیلوا عماج دجسم

 یراک تبنم ،یفاب بالق ،یلامدمن ،ریصح ،میجاج ،یلاق ،میلگ  یتسد عیانص

 ،( هدًاش هتفوک جنرب) کمگ ،اپمچ جنرب ،کشک ،هرک ،تسام ،یلحم غود ،روگنا ،یلحم رانا یلحم یاهاذغ
  ،یًالحم  غرًام مخت ،رَنگنَنک ،(ندیپ) هنوپ ،رانُكک ،یدنق نان ،یریت نان ،یتسد نان ،هتشرب  دنگ
 لدرخ ،(هدش درخ  دنگ) هنمگ ،(شخ) یلحم نغور

 

 یعیبط یاه هبذاج

   اًان    ،تًاسا هدًاشن صخًاشم بآ یاهتنا هک کنخ و اراوگ یبآ اب هوک لد نایم رد یتفاکش ریره راغ
 .تسا زارد هشیب یبآ رختسا دنا هداد راغ نیا هب هک یرگید

 .تسا هقبط ود یراد راغ نیا (5181 -0781) یدرونهوک تئیه شرازگ قبط رب نالرتوبک راغ

 .تسا  هدیشخب راغ هدودحم هب یصاخ ییابیز ریره یاه لگنج

 ناردنزام ناتسا یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس : بنم
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 SWOT لیلحت -4-1-4
    و ینابیتًاشپ رد تًایقفوم بًاسک روظنم هب یجراخ و یلخاد طیحم لیلحت رد ی ا هدرتسگ یدربراک رازبا ،تآوِسس لیلحت
  نًایا .(Rauch, 2007: 414) د ًایآ     یًام رامًاش هًاب یدرًابهار یریگ میمصت یاه تیعقوم یارب کیتامتسیس یشور ی هئارا
     اًاب دروفنتًاسا هاگًاشناد رد یًاشهوژپ یا  هژورًاپ رد .  0111 ی  هًاهد رد «یرفماه یرفلآ» طسوت راب نیلوا یارب کینکت
 و یلخاد فعض و توّلق طاقن ییاسانش .(Arsalan, 2008) دش هئارا یناپمک 005 زا هدمآ تسد هب تاعالطا زا هدافتسا
   دًانیارف رد .دًاهد  یًام لیکشت ار لدم نیا یلصا ی هدولاش تسوربور نآ اب هعومجم هک یجراخ یاهدیدهت و اه تصرف
    ناوًانع هًاب اًاه     فعًاض هًاب دًایاب ،تًاسا یرورض نکمم دح ات اهدیدهت و اه فعض زا بانتجا SWOT لیلحت ییارجا
    هًاب هًاجوت اًاب .(Danca, 2010 ) دوًاش هتسیرگن تصرف هب لیدبت یورین ناونع هب اه دیدهت هب و توّلق هب لیدبت لیسناتپ
 :زا دنترابع زارد هشیب یاتسور یرگشدرگ یطیحم یاهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توّلق طاقن ،هدش  اجنا تاعلاطم

 زارد هشیب یاتسور یلخاد فعض و توّقق طاقن :8 هرامش لودج

 (Weaknesses) فعض طاقن (Strength) توّلق طاقن 

 یداصتقا

 یرگشدرگ رد یرااگ هیامرس تهج هقطنم ندوب هدامآ و دعتسم -
 نارگشدرگ دیرخ و دیدزاب روظنم هب یلحم یااغ و یتسد  یانص دوجو -

 هدافتسا هوحن رد یتلود شخب یرااگ هیامرس و یزیر همانرب  دع -
 ؛دوجوم یاه یدنمناوت و اه تیلباق زا زا
 .یرگشدرگ تعنص ندوب ازدمآرد هب هقطنم  درم ییانشآ  دع -

 یگنهرف -یعامتجا

 (یدرُكک و یرشع ینثا هعیش) ینابز و یداقتعا داعبا رد یعامتجا یگچراپکی -
 نایئاتسور نیب تکراشم و یراکمه سح دوجو -
 یلحم  درم نایم رد یتّلنس و یلحم  وسر و بادآ دوجو -

   هعًاسوت روًاظنم هب  زال تالیهست و اه تخاسریز ندوب بسانمان -
 ؛یرگشدرگ
 ؛نارگشدرگ اب دروخرب رد یلحم نانکاس ییانشآ  دع -
 .اتسور رد هدید شزومآ و صصختم یورین دوجو  دع -
 

سیز
 یطیحم ت

 ؛درف هب رصحنم و ابیز یاه زادنا مشچ دوجو -
 ؛كاپ  الماک یاوه و بآ زا یرادروخرب -
 ؛نارگشدرگ و نانیشن رهش تحارتسا یارب  ارآ یطیحم -
 .انش و یراوس قیاق ریظن یشزرو یاه تیلاعف یارجا یارب لیسناتپ دوجو -

 
 

 یراتخاس

 هب یبایتسد تهج رد یرگشدرگ ندوب از لاغتشا هب نیلوئسم رواب -
 .ییاتسور هعسوت

 یاه یدنمناوت زا هدافتسا یگنوگچ رد یلحم  درم شزومآ  دع -
 .طبترم نیلوئسم فرط زا اتسور

 1181 ،ناگدنراگن : بنم

 زارد هشیب یاتسور یطیحم تادیدهت و اه تصرف :4 هرامش لودج

 (Threats) یطیحم تادیدهت (Opportunities) یطیحم یاه تصرف 

 یداصتقا

 رد یرااگ هیامرس و یزیر همانرب هب تلود هجوت شیازفا -
 ؛یرگشدرگ

 ؛یرااگ هیامرس تهج یصوصخ شخب لیامت دوجو -
 یلحم یااغ ،یتسد  یانص شورف اب نایئاتسور دمآرد شیازفا -

 ؛...و
 لغاشم رد (ناناوج صوصخ هب) یلحم  درم ییاز لاغتشا -

 یتامدخ

 تازیهجت و تاسیسأت داجیا تهج یرااگ هیامرس هنیزه شیازفا -
 .یرگشدرگ زاین دروم

 

 -یعامتجا
 یگنهرف

 ؛رگشدرگ دورو اب یعامتجا تافلخت دایدزا - .یرهش  درم نیب رد ترفاسم هزیگنا شیازفا -
 ؛یتّلنس و یلحم گنهرف نتفر نیب زا -

 .یلحم نانکاس یوس زا نارگشدرگ گنهرف هب ندش کیدزن هب لیامت -

سیز
 ت

 یطیحم

 ؛شحو تایح رارف و ناتخرد و یهایگ ششوپ نتفر نیب زا - 

 یراتخاس

 و ییاز لاغتشا تهج تصرف نیا زا یدنم هرهب هب لیامت شیازفا -
 .تلود رد نایئاتسور ترجاهم زا یریگولج

 شرتسگ تهج یتلود یاه نامزاس و تارادا ییوسمهان -
 .یرگشدرگ تاسیسأت و تازیهجت

 1181 ،ناگدنراگن : بنم
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 یریگ هجیتن -1

    هولاقم میاوتن هوب هجوت اب فلتخم داعبا رد نارلهد زارد هشیب یاتسور رد یرگشدرگ هعسوت فادها شخب نیا رد

    هوب یویارجا یاوه   هومانرب و اوهدربهار ،سیرتام بلاق رد و یرگشدرگ هعسوت یوگلا نایاپ رد و .دوش یم یسررب

 .دوش یم هئارا هعلاطم دروم یاتسور یرگشدرگ هعسوت دنور رد عیرست روظنم
  نًایا هب یتلود شخب هجوت بجوم ییاتسور هعسوت یاتسار رد یدربهار ناونع هب یرگشدرگ نوزفا زور نتفای تیمها
  ، ًاقاو رد .تسا هدش روشک فلتخم قطانم رد یرگشدرگ فده یاتسور ناونع اب یاهاتسور ندش هدیزگرب و تیلاعف
     بًالاطم هًاب هًاجوت اًاب ،تسا روشک رد یرگشدرگ تعنص نتفای تیمها و نادرمتلود هژیو هجوت زا ناشن تسایس نیا
       زارد هًاشیب یاتًاسور رد ییاتًاسور یرگًاشدرگ هعًاسوت دًایاوف نیرت مهم ،راتسج نیا فلتخم یاه شخب رد هدش هتفگ
 :زا دنترابع فلتخم داعبا زا نارلهد
     ناراًاگ یارًاب بًاسانم قطاًانم دوبن و اوه یمرگ اب ریخا یاه لاس رد :فارطا نادنورهش شیاسآ و هافر یارب یناکم .1
     نًایا رد یرگًاشدرگ هعًاسوت ،میتًاسه روشک قطانم رگید هب ینارلهد نادنورهش ترجاهم شیازفا دهاش تغارف تاقوا
 و  ندًامت  ،داًاصتقا  یاًاههمشچرس ظفح ی هلزنم هب نانآ رارقتسا  وادت هک اتسور یلاها ندومن راگدنام رب هوالع ،اتسور
 .دشاب تغارف تاقوا ناراگ یارب نادنورهش یوگباوج دناوت یم .(Saleh ،35:2002) تسا هعماج کی گنهرف
        اًاب (دًامآرد شیازًافا و یًایاز لاغتًاشا) هدًاش حرًاطم فده ود هب یبایتسد هب لوصح :دمآرد شیازفا و ییاز لاغتشا .5
   یاهزادًانا مًاشچ     و رظاًانم ندًاید رًاب هوالًاع ات ،تسا یصاخ یزیر همانرب و تیریدم  زلتسم یرگشدرگ زا یریگ هرهب
    یارًاب ار دوًاخ یدًانم  هًاقالع نارگشدرگ ،اتسار نیا رد .دنوش انشآ اج نآ گنهرف و  وسر و بادآ اب ،طاقن نآ فلتخم
    یًانعم هًاب رًاما نیا و هدومن زاربا ...و یتنس یاهااغ ،یلحم تالوصحم ،یتسد  یانص لیبق زا اتسور تالوصحم دیرخ
 .دنلیخد تعنص نیا رد میقتسم ریغ ای میقتسم روط هب هک تسا ینایئاتسور دمآرد شیازفا

   ناًایم رد یزرواًاشک یرو      هرًاهب شهاًاک بًاجوم رًایخا یاًاه  لاًاس یاه یلاسکشخ و یبآ مک :ییاتسور داصتقا عونت .8
     فادًاها زا یًاکی هًاک هًاتکن نیا هب ملع اب .دبای شیازفا اهرهش هب ترجاهم ریس هدیدرگ ثعاب هک تسا هدش ناییاتسور
  یاًاه      تًایلاعف لًامکم شًاقن رد یرگًاشدرگ زا یرًایگ    هرًاهب ،روًاشک رد یرگًاشدرگ فد ًاه یاهاتسور داجیا رد یلصا
     رد هًاک هدًاش حرًاطم یاًاه همانرب و دربهار زا هدافتسا اب اتسور هوقلاب یاه ناوت ندرک لعفلاب اب ناوت یم .تسا یزرواشک
 .داد قوس تعنص نیا رد تیلاعف و یرااگ هیامرس تمس هب ار  درم ،دوش یم هداد حرش لیصفت هب یدعب شخب

    زا نوًاچمه یًافنم راًاثآ رب هوالع ،نوگانوگ  وسر و بادآ اب دارفا زا یمیظع لیخ روضح :ییاتسور گنهرف ةعسوت .4
     ،یًالحم  ًاماوج نیًاب یگتًاسبمه و دنویپ ،یراکمه میکحت هب ناوت یم هک تسا یناوارف تبثم راثآ یراد یگتخاب دوخ
 .درک هراشا شزومآ و یتنس یاه گنهرف اب ییانشآ
 ییارجا یاه همانرب و اهدربهار هئارا -1 -1
   وًالع رد .دیمان رظن دروم فادها هب ندیسر یارب یساسا تامادقا عومجم و تکرح هب هدنهد تهج ناوت یم ار دربهار
   شخبرًاثا روًاظنم هب .دنهد یم لیکشت یتیریدم یاهدربهار ار یرگشدرگ هعسوت یاه حرط یساسا ی هدولاش یرگشدرگ
     تًاسدب تًاسا رارًاق ار یزًایچ هچ دربهار دوش  ولعم ات دندرگ صخشم یفادها تسیاب یم ادتبا ،اهدربهار ندرک لمع
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   .دروآ تًاسدب ار هدًاش صخشم فادها ناوتب اهنآ ی هلیسو هب هک یرازبا ینعی ددرگ میسرت یلمع حرط ،همادا رد ؛دروآ
  روًاظنم هب ییارجا یاه همانرب و اهدربهار سیرتام و زارد هشیب یاتسور یرگشدرگ هعسوت یوگلا 8 و 5 هرامش لاکشا
 .دنهد یم ناشن ار هلاقم نیا رظن دروم فده هب یبایتسد دنور رد  یرست

 
 نارلهد زارد هشیب یاتسور یرگشدرگ هعسوت یوگلا :2 هرامش لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 
 نارلهد ِززارد هشیب یاتسور یرگشدرگ هعسوت یاهدربهار :8 هرامش لکش

 ناگدنراگن :عبنم
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 عبانم
   ناًاساول ناتًاسهد :SWOT      لدًام زا هافتًاسا اًاب ییاتًاسور یرگًاشدرگ هعسوت یاهراکهار .(5181) دوواد ،یودهم و نیدلا نکر ،یراختفا

 .1-08 صص ، ود ش ،یناسنا  ولع  ردم ی همانلصف ،کچوک
 .1181 ، الیا ناتسا یمالسا بالقنا نکسم داینب
 ،تمس تاراشتنا :نارهت .(میهافم و تیهام) یرگشدرگ .(0181) یدهم ،یئاقس و ؛نیسحدمحم ،یدزی یلپاپ
        ناتًاسرهش ناًاغرب یاتًاسور :یدروًام هًاعلاطم ییاتًاسور رادًایاپ تشیعم رب یرگشدرگ ریثأت .(0181) یدمحا ،هفوکش ،دومحم ،روپ هعمج

 .88-81 صص ،1 ش ،ییاتسور یاه شهوژپ ی همانلصف ،غالبجواس
       فدًاه یاهاتًاسور یدروًام هًاعلاطم مًاسیروتوکا یاًاه   هًابذاج یدًانب تیولوا و یبایزرا .(1181) دومحم ،ینانتسدربجنر ،شویراد ،یمیحر

 .181 -051 صص ،41 ش ،یا هقطنم و یرهش یاه شهوژپ و تاعلاطم ی همانلصف ،یرایتخب لاحمراهچ ناتسا یرگشدرگ
  هًاعلاطم SWOT     کًاینکت زا هدافتًاسا اًاب ییاتًاسور یرگشدرگ یاه تیدودحم و اه تیزم یواکاو .(0181) ناراکمه و یدهم ،ملق تسار

 .85-78 صص ،4 ش ،هدنیآ زادنا مشچ و یرگشدرگ ی همانلصف ،یرایتخب لاحمراهچ ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور :یدروم
  هًامان       ناًایاپ ، الًایا ناتًاسا یدروًام هًاعلاطم اًاه هبذاج ریاس اب دنویپ مه گنج یرگشدرگ هعسوت یدربهار یزیر همانرب .(0181) وزرب ،یزبس

 .ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد .یناسنا  ولع هدکشناد .مسیروت یزیر همانرب یایفارغج هتشر دشرا یسانشراک
  ،نارگًاشدرگ دید زا یقرش ناجیابرذآ ناتسا یرگشدرگ تالیهست تیعضو یبایزرا .(1181) داوج ،یئومنهک یلیخد ،راتسریم ،یوسومردص

 .151 -841 صص ،1 ش ،ییایفارغج یاه شهوژپ ی همانلصف
 ،فلؤم  ایپ تاراشتنا :نارهت ،یرگشدرگ هلوقم ردنا .(4181) هللا تمحر ،هداز یشنم
 .(1181)  الیا ناتسا یرگشدرگ و یتسد  یانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا ،اهحرط یرااگ هیامرس و یرگشدرگ تنواعم
 یمالسا بالقنا نکسم داینب : الیا ،نارلهد ناتسرهش  باوت زا زارد هشیب یاتسور یداه حرط .(0181) رادیاپ شیدنا طیحم رواشم نیسدنهم

 . الیا ناتسا
 ی همانلصف ،ناجنز ناتسا هیناطلس شخب ییاتسور قطانم رد ییاتسور یرگشدرگ یاهدمایپ یخرب ةرابرد یجنسرظن .(1181) رفعج ،یبوقعی

 .181-851 صص ،5 ش ،هعسوت و اتسور
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