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 تیفیک رد یرادیاپ شیازفا درکیور اب یرهش هدوسرف یاه تفاب یهدناماس
 (لمآ رهش هدوسرف تفاب :یدروم هنومن) نینکاس یگدنز

 1یحتف هیقر
 ناریا ،ناهفصا هاگشناد ،هوژپ صخاش هاگشهوژپ ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد 

 یقفش سوریس
 ناریا ،ناهفصا هاگشناد ،هوژپ صخاش هاگشهوژپ ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج داتسا

 یدمحم کیب نسح
 ناریا ،ناهفصا هاگشناد ،هوژپ صخاش هاگشهوژپ ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج رایشناد

60/06/396 :هلاقم شریذپ خیرات 27/06/6396 :هلاقم تفایرد خیرات 6 

 هدیکچ
    هوهتژ  دته . تتسا   یتیاا تتیمها یاراد ،رهش رد یگشیمه تیزکرم نوچمه یلیالد هب ًااتدمع یرهش یمیدق و هدوسرف تفاب

   یناتمز ورتملق رظن زا .تسا تفاب نیا نینکاس یگدنز تیفیک رد یرادیاژ  یازفا تهج لمآ رهش هدوسرف تفاب یهدناماس زین رضاح
 زا  .تتسا هد تش  هدافگتسا  یدربراتک   هوهتژ  نتیا رد  یگگتسبمه و  یدانتسا ،یفییوت یاه شور زا .تسا 2014 و 2014 یاه لاس نیب
  تاتعالطا یروآ  عتمج  یارتب  ینادتیم  دتیدزاب  نیتنچمه و یا  هتناخباگک عبانم ،تالحم هشقن ،یمدرم همانشسرژ و یسانشراک همانشسرژ
   اتب .دتشاب ی تم    هتطوبرم ناتسانشراک زا رتفن 14 و هدوسرف تفاب رد راوناا یاسور رفن 214 زین  هوهژ نیا رد هنومن مجح .دش هدافگسا
        زی اتنآ جیاتگن هتب هتجوت اتب و هتگفرگ رارتق یبایزرا دروم اه همانشسرژ زا هلیاح جیاگن ،یرامآ یاه نومزآ و SPSS رازفا مرن زا هدافگسا

SWOT تفاب یهدناماس رد نیمز هرابود میظنت و هنابلطواد شور زا هک دیدرگ داهنشیژ و هدش هئارا اهدربهار ،یرامآ یاه یبایزرا و 
 .ددرگ هدافگسا هدوسرف

 
 .SWOT،یگدنز تیفیک ،یهدناماس ،یرادیاپ ،یرهش هدوسرف تفاب :یدیلک ناگژاو
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 یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن
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 همدقم
  یرهدش ی اده    تدفاب بیادسرف هددیدپ اب ،دنا هدوب رادروخرب ییالاب قنور زا هتشذگ رد هک ام روشک یاهرهش زا یرایسب
  زا ادی تالحم رد یعامتجا یاه هصرع و هدش رتمک یگنهرف و یعامتجا یاهدنویپ یزورما یگدنز رد .دنشاب یم هجاوم
     تاد ااترا ردصانع ددقاف هدک  هددش  مدگ  تدیوه اب ییاهاضف یریگ لکش .دنشاب یم هرهچ رییغت دنمزاین ای و دنا هتفر نایم
  یدکی  هدودسرف یاه تفاب .دنشاب یم یرگنزاب و ءایحا دنمزاین ،دنتسه طیحم و رگیدکی اب اه ناسنا تالماعت و یعامتجا
  یاهتخادسریز  دودجو و  ،،دسانمان یرادروخرب و یدالاک یگدوسرف لیلد هب هک دنتسه یرهش یاهتفاب فلتخم عاونا زا
   زا تدسا تراداع    یرهدش هدودسرف تدفاب .(Dickens,2003: 42) دنتسه ییاضف -یناکم یرادیاپان یاراد ریذپ ،یسآ
 زا)  ار نادسنا  تدسیز طی دحم ی دفیک ی ادهشزرا   بهادک ،نآ رد فدلتخم رصانع و لماوع دوجو هک یرهش یاه تفاب
 ،ی تنوکدس ی اده شزرا   لوزدن ادب و دروآ یم مهارف (یعامتجاو یداصتقا ،یطیحم تسیز ،یدرکلمع ،یدالاک یاه هانج
 :Pakzad & jahanshai, 2010)  ددباییم ینوزف نکاس تیعمج رد ترجاهم لیم و دوشیم فقوتم تفاب رد یزاسون

  لالحمدضا هب ور و هداد تسد زا ار دوخ هتشذگ درکلمع ،دیدج تلاوحت رثا رد و نامز رورم هب هدوسرف یاهتفاب .(18
  تدکرح  هدب   ردجنم ،یدطیحم  تدسیز  طیاردش  لزدنت  هاردمه هب اهانب یکیزیف یدالاک ،یرخت تیعضو موادت و هدراذگ
  هددیدرگ  رگرادک و   ددمآردمک یادههورگ  هلیدسو هب نآ لاغشا و رهش یاهتمسق ریاس هب اهتفاب نیا زا دنمناوت یاههورگ
  رادرودخرب ی دددعتم داعبا زا یگدوسرف (pourahmad,2000: 94) تسا لزنت و دوکر دنیآرف عیرست نآ هجیتن هک تسا
 یا  هزادس -ی ددالاک ی گدودسرف زا دنترااع یگدوسرفداعبا نیرتمهم اما ،دنراد لباقتم دنویپ و طااترا رگیدکی اب هک تسا
   و ،دسانم ادن ی راددهگن ا دی انب یرادهگن مدع لماش یفلتخم لماوع و هدش یشان تفاب ای انب یدالاک تیفیک تفا زا هک
  دندشاب     یدم هددیدپ ندیا ردگید دادعبا زا زین یداصتقا و یدرکراک یگدوسرف .ددرگیم نآ بیادیپ ،اس اضف بولطمان

(Alvin, 1970: 65). یخیرات تفاب ،هدوسرف تفاب ره یلو ،تسناد هدوسرف تفاب ناوتیم ار رهش رد یمیدق تفاب ره 
  تدفاب .(shaee & pourahmad 2010:64 ) دردیگ  رب رد ار هدودسرف تدفاب دناوتیم میدق تفاب اذل ،دشابیمن یمیدق و
 و طااترا یریگلکش رد لالتخا ،جوم رما نیا ،دوشیم لماش ار رهش یریگ لکش هیلوا هتسه اهرهش رثکا رد هدوسرف
  تدیزکرم نوچمه یلیالد هب هدوسرف تفاب ،ددرگیم ینوماریپ بخب و ینایم بخب ،یزکرم بخب نیب ییاضف تدحو
    دی رد ار ناور و ملادس یگدنز رما نیا هک تسا یصاخ تیمها یاراد ،رهش هرکیپ هب یشخب تدحو یارب یگشیمه
 یاهبلاچ زا یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاس هدنز زاب و یزاسون ،یزاسهب .(shafie, 2007: 23) دنکیم نیمضت رهش
    تیادس ،زدیورپ ،ددنواجرو)  ددشاب ی دم   ادم رودشک هلمج زا هعسوت لاح رد یاهروشک رد یرهش تیریدم یورارف مهم
  دنودش       یدم هتخاندش یراددیاپان و یدسرتسد تالکدشم ،یدگنادزیر یدگژیو هس اب یرهش هدوسرف یاهتفاب .(یتنرتنیا
(Qalibaf, 2007:3). کودلب دصرد 00 زا بیب و دشاب رتمک عبرمرتم 007 زا اههناخ هصرع هک ینعم نیدب یگنادزیر -
   یرهدش کودلب رد دوجوم رباعم زا دصرد 00 ینعی یسرتسد مدع .دشاب  چوک اههناخ و دهد لیکشت ار یرهش یاه
    رادرودخرب مزال یدنمیا و ماکحتدسا زا اهدحاو زا دصرد 00 زا بیب هک یرادیاپان و دنشاب هتشاد رتم 6 زا رتمک ضرع
   یادهتفاب تیریددم رد یزیر همانرب هنوگ ره ،رضاح لاح رد .(Ayini, 2007: 8) تسا ینف یثحب نآ صیخشت و دشاان
  لدیلحت و   یرهدش ددشر  یاهراکوزادس و  ادههمانرب  حیحدص  تخاندش مزلتسم ،نآ هنادنمدرخ تیاده و یرهش هدوسرف
   دی  یراددیاپ  حوطدس  یدناحطدس .(Aliakbari & et al,2006: 23 ) تدساهنآ  زا عدانم یرهش یاهوگلا رد یرادیاپان
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  یراددیاپ موهفم یرشب هعماج دننام ایوپ ماظن  ی رد اریز ؛تسا یرهش هدوسرف یاهتفاب تاعلاطم رد یرورض عوضوم
 ی اده      تدفاب رد یگددنز نددنادرگزاب مودهفم هدب ءایحا .(Bedrij, 2002: 86) تسا نامز لو  رد لداعت تااث یانعم هب
    یادنعم هدب تدفاب مدرم یزاسدنمناوت و وس  ی زا یلعف ینوناق عناوم عفر مزلتسم زیچ ره زا بیپ ،هدوسرف و یمیدق
 یز دیر  هدمانرب یا هرواشم تامدخ ندروآ مهارف ،ییارجا یاه لکشت داجیا و یریگ میمصت یارب مزال تارایتخا یراذگاو
     ردگید یودس زا مزال تالیهدست دادجیا و  تدفاب  یعادمتجا -یدالاک تالضعم عفر رد یرادرهش مادقا زین و یحار  و
  یدادصتقا ی اده تیزم نیئاپ حطس لیلد هب اهنآ رد یعامتجا یگدنز ییایوپ ،لئاسم نیا هب هجوت مدع تروص رد .تسا
         تالدحم ءادیحا رد لدماوع ریادس رادنک رد زدین تامددخ حطدس و یگنهرف ،یعامتجا بنک ،نیارب هوالع .دنک یم تفا
 . تدسا نآ هنی دشیپ  و تدیوه یایوگ ،رهش نیا ،لق و هیلوا هتسه ،لمآ هدوسرف تفاب .دشاب راذگریثأت دناوت یم هدوسرف
   هدب یهادفر و یعامتجا و یگنهرف داعبا ًااصوصخ ،فلتخم یاه هانج زا ار یرهش رادیاپ هعسوت ،زین یگدنز حطس دواهب
  یگددنز  تدیفیک   رد یراددیاپ بیازدفا تهج هدوسرف تفاب یهدناماس زین رضاح بهوژپ فده .تشاد دهاوخ هارمه
 زا یر دیگ  هردهب اب و هدومن مهارف ار ناسنا هافر تااجوم هک یوحن هب ،تسا لمآ رهش رد ،یرهش هدوسرف تفاب نینکاس
  هبودصم    .دردیگربرد زدین ار هددنیآ یاه لسن یزاسزاب ای و یزاسون ،یزاسهب ،یشزومآ ،یناسر یهاگآ ییارجا یاه هویش
   مادجنا تادعلاطم و تامادقا هب هجوت اب ،زین یرهش هدوسرف یاهتفاب صوصخ رد یرامعم و یزاسرهش یلاع یاروش
 نا دی    م عادمجا و هددمآ لدمع هدب ی اده یبا دیزرا و مب هلزلز زا سپ روشک رد یرهش هدوسرف یاهتفاب هدودحم رد هدش
 نی دمه رد .د دیامنیم دیکأت ارجا و یتیریدم ،یراذگ تسایس فلتخم حوطس رد درکیور رییغت ترورض رب نیصصختم
  هدب     یگدودسرف زا دردکیور ردییغت عودضوم یزاسرهش تایبرجت زا یریگهرهب یاتسار رد درک ررقم یلاع یاروش هنیمز
 Amol Municipal    ) دردیگ راردق رادک روتدسد رد (Regeneration)    یرهدش ینیرفآزادب مودهفم رب دیکأت و یدمآراکان

Improvement and Renovation Organization, 2015). هدب و تدسا رادیاپ هعسوت هب ندیسر اهرهش رد مهم هلأسم   
   راتخادس ادب ،سانتم دیاب رهش یزاسون و یزاسهب تامادقا و اه حر  ،ییایفارغج طیحم رد یرهش رادیاپ هعسوت روظنم
    یدسدنهم یادهدرکیور نددش مکاح هنافسأتم اما (shaee & pourahmad, 2010:2) دریگ تروص هقطنم نآ  یژولوکا
 یطیارش نینچ رد تسا یهیدب .دادرییغت (یدالاک یزاسون) نآ و دعب  ی اب ار یرهش یزاسون داعبا ،یرهش هعسوت رد
 نانآ یماح و ناگدنزاس زا مدرم ییادج راوگان جیاتن و هدش هدرپس یشومارف هب ...و یداصتقا ،یگنهرف یعامتجا لماوع
 هک هدوب زاب متسیس تروصب ینوکسم یاهدحاو یاضف .(Andalib,2013:21) تسا هدرک زورب ،هدوب تلود ًاالومعم هک
  اده  هردجنپ و رد و یلافس و راد ،یش لزانم فقس .دشابیم رهش یگنهرف یاهیگژیو و ییاوه و بآ تیعقوم زا رثأتم
  زا و دندشاب یدم عبرم رتم 007 زا رتمک اهنآ هصرع ،ینوکسم تاعطق زا یمین ًااایرقت ینامتخاس ظاحل زا .دشابیم یبوچ
  رد هددش هتفرگ راکب حلاصم عون .دنهدیم لیکشت هقا  7 و 6 یاهنامتخاس ار دصرد نیرتشیب زین تاقا  دادعت ظاحل
   هکادش ردظن زا ،تسا لاس 05 ات 09 نیب اهنامتخاس رثکا تمدق و هدوب یبوچ و یرجآ لامح راوید عون زا رتشیب اهنآ
 Amol Municipal Improvement ) ددشاب یدم زین رتم 9 ضرع یاراد رباعم و اهنابایخ و اههچوک یاراد زین ی ااترا

and Renovation Organization, 2015). رد یگدودسرف هدب ناودتیم یرهش هدوسرف یاهتفاب رد یگدوسرف راثآ زا    
   ادت ددناهداد مه تسد رد تسد یگمه هک دومن هراشا ق انم نیا یداصتقا و یعامتجا و یطیحم تسیز ،یدالاک داعبا
        هکادش یاراد .دندشاب یدنمیا ددقاف و تنوکدس لدباق ردیغ  ًاادایرقت ینوکسم ظاحل زا و هدوب ،یرخت لاح رد اهانب رثکا
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 تالیهست و تاسیسات ییاسران و یگدوسرف ،رورم و رواع رد  تالکشم ، یراب یاههچوک و مهرد و هدیچیپ ی ااترا
  و لالتدخا راچد ،دوخ یتایح ءازجا درکراک ثیح زا مه و راتخاس ثیح زا مه تفاب نیا عقاو رد .تسا ......و یرهش
     لدحم هدب هدکلب ،هداد تدسد  زا ار دودخ یموب و یلصا تیعمج رتشیب اهنت هن ،نایلاس  لو  رد .تسا هدش یدمآراکان
      هدب هدک ،هدنغافا ردیظن هدناگیب عااتا یتح و ییاتسور نارجاهم و یموب ریغ نانکاس رارقتسا ،دمآرد مک نیرجاهم رارقتسا
    ،یدطیحم تدسیز ،یددالاک یاهییاسران نیمه .تسا هدش لیدات ،دناهدوب تنوکس یارب یرهش طاقن نیرت نازرا لااند
- لزادن تیفیک زا یرهش ق انم ریاس هب تاسن ق انم نیا رد یگدنز تیفیک هک تسا هدش ،جوم یداصتقا و یعامتجا
     ترودص ردضاح بهوژدپ عودضوم اب تهباشم رد یددعتم تاقیقحت .(Soltanzadhe, 2011: 3) دشاب رادروخرب یرت
  ناودنع  ادب دوخ هلاقم رد ،2007 لاس رد سیرگ و ناچ :ددرگ یم هراشا اهنآ زا یخرب هب بخب نیا رد هک تسا هتفریذپ
 یسررب و رادیاپ یرهش یحار  موهفم ییاسانش هب ،یرهش یزاسون هژورپ زا یعامتجا یرادیاپ دواهب یارب مهم لماوع
 . ددنتخادرپ  یرهدش  تادیح دیدجت و یزاسهب یاه هژورپ رد یعامتجا یرادیاپ دواهب یارب زاین دروم یساسا یاهروتکاف
  هدب یبای تسد یارب حر  صخشم یاه یگژیو دیاب هک داد ناشن نوگانوگ لماوع لیلحت و هیزجت زا هدمآ تسدب جیاتن
  ندودب  سرتدسد رد و  هعدسوت   لکدش ،هدنازور  یگددنز یاهدرکلمع هب ناسآ یسرتسد .دنوش وسمه یعامتجا یرادیاپ
 رد  یعادمتجا  یراددیاپ  بیازدفا  یاردب  یدساسا و  مدهم  لدماوع زا  طیدحم و  عبادنم یرادهگن و ظفح و رازاب یاهاضف
 ،0607   لادس رد بنارادکمه و وئل .(Chan & Grace, 2008:19) دنوش یم بوسحم یلحم یرهش یزاسون یاه هژورپ
  ادب  راذدگ   هدب ور یرهدش  هدعماج    نیرتعیردس و نیردتگرزب ناودنع هب ،نیچ یرهش یاضف کرد ناونع اب دوخ هلاقم رد
 تفاب رد ار یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا تاریثأت نازیم یسررب زا لصاح جیاتن ،اه هداد یناشوپ مه هویش زا یرادربوگلا
    نادیب و تدسا هداد راردق یسررب دروم رگیدکی رب ار لماوع نیا زا  یره ریثأت یگنوگچ و هدومن قیفلت مه اب هدوسرف
   ددردگ یعادمتجا یاه بنک و یمدرم تکراشم یاه صخاش دشر ،جوم دناوت یم یعامتجا یاهاضف دوجو هک تشاد
(Liu & et al, 2015:1). نیا ییاسانش و هعلاطم هب هدوسرف تفاب یهدناماس فده اب یشهوژپ رد 3296 لاس رد یناما 
 ی اده  تدفاب ی زادس  هددنززاب   رد نآ بدقن و یدلخاد هعسوت یاه تسایس رب دیکأت اب یو .تخادرپ زقس رهش رد اه تفاب
 نانکاس یتکراشم یاه هزیگنا تیوقت و یزاسدنمناوت یارب ییاهراکهار و تاداهنشیپ هئارا هب یرهش دمآراکان و هدوسرف
   رد هدلخادم هدشقن تروص هب یداهنشیپ یوگلا هئارا ،بهوژپ نیا جیاتن هلمج زا .تخادرپ رهش نیا هدوسرف یاه تفاب
    لادس رد یردظن و یمتدسر .(Amani, 2010:1 ) ددشاب ی دم  یزادسون و یزاسهب ،یزاس مواقم ریظن یتاداهنشیپ و تفاب
 - یدکیزیف یهدناماس یاهدراهار رب دیکأت اب برغ دابآ مالسا رهش هدوسرف تفاب ییاضف لیلحت هب ییاضف لیلحت ،7396
   تدفاب رد دودجوم تیریدم مدع و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یاهراتخاس نیب هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ یگنهرف
 ,Rostami & Nazari  ) تدسا دودجوم 03 % نادنیم ا ،یرض اب یرادانعم هطبار نآ دالاک و تفاب یگدوسرف اب هدوسرف

  نآ فدده و  تدسا   هددش هدافتدسا  یگتدسامه و یدانسا ،یفیصوت یاه شور زا یدربراک بهوژپ نیا رد .(20 :2013
   یروآدردگ تدهج .دشاب یم نینکاس یگدنز تیفیک رد یرادیاپ بیازفا درکیور اب یرهش هدوسرف یاه تفاب یهدناماس
 و یا  هدناخباتک  عبادنم ،اه یکورک ،تالحم هشقن زا ،یمدرم و یسانشراک یاه همانشسرپ زا یریگ هرهب رب هوالع ،تاعال ا
 (67 نژرو) SPSS  رازدفا مرن زا هدافتسا اب اه همانشسرپ زا هدش یروآ عمج جیاتن .دش هدافتسا زین ینادیم دیدزاب نینچمه
 رد . ددش  هدافتدسا یسانشراک همانشسرپ جیاتن زا زین SWOT  ینکت رد .تفرگ رارق یبایزرا دروم یرامآ یاه نومزآ و
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 5 ...درکیور اب یرهش هدوسرف یاه تفاب يهدناماس

 

 -6  :دودش ی دم    میدسقت هتدسد ود هدب زین یرامآ هعماج ،یمدرم و یسانشراک همان بسرپ ود نتشاد لیلد هب بهوژپ نیا
     و یزادسون نامزادس رد هد وبرم نادسانشراک -7 .(6 ) لودمرف هب هجوت اب ،هدودحم نآ رد دوجوم یاهراوناخ یاسؤر
  ار هدنومن مجح ،نارکوک لومرف قیر  زا زین (7) لومرف .دشاب یم رفن 09 اهنآ دادعت هک یگنهرف ثاریم هرادا و یزاسهب
 .دیامن یم هاساحم راوناخ یاسؤر یارب
 
 

 (Statistical Yearbook of Mazandaran Province, 2015 :عانم)

=509 
7(00/0) / (9/0)(2/0)(763/6) 

=  (6-7(00/0) / (9/0)(2/0)(763/6)(7270/6)+6 

 نارکوک شور زا هدافتسا اب هنومن مجح :(7) لومرف

 هعلاطم دروم هدودحم
  هدب   هزوردما ،ددشاب یم هدوسرف یزکرم هتسه یاراد روشک نهک یاهرهش رگید دننامه زین ناردنزام ناتسا رد لمآ رهش
  لدحم و هداد  تدسد زا ار  دودخ  هدبذاج  یددالاک و  یدادصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا فلتخم تالکشم و تالضعم لیلد
   ادب زارده دور نیفر  رد لمآ رهش .تسا هدیدرگ توافتم یعامتجا تلزنم و هاگیاپ اب هعماج فلتخم یاه هورگ رارقتسا
     و رزدخ یادیرد بودنج یرتمودلیک 26 ،ناتسا زکرم ،یراس برغ یرتمولیک 02 هلصاف رد ایرد حطس زا رتم 62 عافترا
  هدب هجوت اب ییاوه و بآ رظن زا .دراد رارق نارهت یقرش لامش یرتمولیک 026 و زرالا هوک هنماد لامش یرتمولیک بش
   هدک تدفایرد  ناودت ی دم 5396 لاس رد تسا  یتپونیس مه نآ هاگتسیا عون هک لمآ یسانشاوه هرادا زا یتفایرد رادومن
  نازدیم هب هنایلاس یوج یاهشزیر طسوتم و دارگیتناس هجرد 9/26 یامد طسوتم اب ییاوهو بآ رظن زا لمآ ناتسرهش
96  Amol)  ددسر  یدم ددصرد 02    هدب زدین رهدش نیا یاسن تبو ر نیگنایم و تسا هتشگ رادروخرب لاس رد رتمیلیم 6

Weather Office, 2015).  5396        لادس رد هدک نکدسم و سودفن یمودمع یرامدشرس نیردخآ  قدا (Statistical 

Yearbook of Mazandaran Province, 2015) 02232   و تدیعمج ردفن 367627   یاراد ،رهدش ندیا ،تفرگ تروص 
  ددشاب ی دم   ادیرد حطدس زا رتم 62 عافترا اب زاره دور نیفر  رد و ناردنزام هگلج رد عقاو 5/9 راوناخ دعب اب و راوناخ
(Rahro Consulting Engineers, 2006) هداد ناشن زین رظن دروم هدودحم و لمآ ییایفارغج تیعقوم (6) هشقن رد هک 
 و 7270    راونادخ داددعت و ردفن 92007 تیعمج و راتکه 505 یایرقت تعسو یاراد زین لمآ هدوسرف تفاب .تسا هدش
 ،(9) و (7)  هدشقن   سادسا ردب .(Statistical Yearbook of Mazandaran Province, 2015) دشاب یم 2/9 راوناخ دعب
 هکا دش و یتسیروت یاه هبذاج و یگنهرف یاه ثاریم ،یراجت رظن زا یرهش بخب نیا .تسا هلحم 56 یاراد تفاب نیا
 ی هطدساو هب .دنک یم نادنچ ود ار نآ یور رب یسررب تیمها هک هدوب رادروخرب ییالاب رایسب یاه شزرا زا زین ی ااترا
 رواجم یحاون رد (...و یهافر ،یحیرفت ،ینامرد یربراک زا معا) تامدخ هب یسرتسد تیفیک ،هدوسرف تفاب یهدناماس
-  بدتآ ردیظن یتاقافتا زورب ماگنه رواجم تالحم ینمیا حطس ءاقترا ،جوم و هتفای بیازفا زین هدوسرف تفاب تالحم
 یاضف و یرگشدرگ ،یحیرفت یاهناکم میسرت اب هکنیا نمض .ددرگیم یناسردادما تعرس بیازفا و قیرح و یزوس
       و لدیم بیازدفا ،دجوم ردما ندیا و هددش تیوقت مدرم رد زین یتسودییاایز و یسانش ییاایز سح ،تالحم رد زاس
     دراودم ردب هوالدع .ددردگ  یدم تالدحم نیا رتشیب قنور و هناگ 56 تالحم رد تنوکس تهج ترجاهم هب اهنآ تاغر

 = 7270 تفاب رد راوناخ دادعت :(6) لومرف
92007 

= 
 5396 لاس رد هدوسرف تفاب رد تیعمج لک

 راوناخ دعب 2/9
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  یخیرادت یثاریم ناونع هب و هدش بوسحم لمآ رهش ،لق و هیلوا یهتسه ،لمآ هدوسرف تفاب هکنیا هب هجوت اب ،روکذم
        یزادسزاب ،یخیرادت رادثآ ظدفح ردب ددیکأت ادب) تفاب یهدناماس ،تسا رهش نیا یهنیشیپ و تیوه یایوگ ،یگنهرف و
    بذدج ،دجوم ددناوت    یدم (یترادظن و یدگنهرف یادههمانرب یهعسوت و تالحم تیوه رگیعادت و نیدامن ییاهاضف
 .ددرگ لمآ یخیرات تفاب رتقیقد تایئزج زا رهش یحاون ریاس رد نکاس مدرم رتشیب یهاگآ و تالحم نیا هب رگشدرگ
  .ددردگ  یدم زدین یعامتجا یگدنز تیفیک نتفر الاب و مدرم بنیب ءاقترا ،جوم یخیرات تیوه هب تاسن یهاگآ بیازفا
 :Source         ) تدشاد ددهاوخ هاردمه هدب ار یرهدش راددیاپ هعدسوت ، ودف دراودم بیادیپ هطساو هب یگدنز حطس دواهب

Research finding). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (( Source: National Divide Map, Mapping Organization,2015 رظن دروم هدودحم و لمآ ییایفارغج تیعقوم :1 هشقن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((Source: Amol Municipal Improvement and Renovation Organization, 2015 لمآ رهش رد هدوسرف تفاب تیعقوم :2 هشقن
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 7 ...درکیور اب یرهش هدوسرف یاه تفاب يهدناماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (source: Amol Municipal Improvement and Renovation Organization, 2015)  لمآ رهش رد هدوسرف تفاب تیعقوم :3هشقن

 اه هتفای
    رد ،هدلاقم ندیا رد یدسانشراک و یمدرم همانشسرپ ییایاپ و ییاور یسررب زا دعب ،(7) لودج و (6) لودج هب هجوت اب
    دودخ هدب ار زادیتما نیرتشیب ،یترت هب ،رازاب نییاپ و هلحم یکسا ،نادیم هزاس ،الک هپسا ،تالحم زا نینکاس یلک یبایزرا
  و هدل   حم یدجرگ ،میددق رهدش ،هلحم رگدراک هب طوبرم ،یترت هب زین یلک یبایزرا تازایتما نیرتمک .دنا هداد صاصتخا
 .(6) رادومن .تسا هدوب هلحم یکاین

 یمدرم همان شسرپ یارب خابنورک یافلآ جیاتن :(1) لودج

 
 
 
 
 

 
(Source: Research finding) 

 یسانشراک همان شسرپ یارب خابنورک یافلآ جیاتن :(2) لودج

 
 
 
 

 
 

(Source: Research finding) 

 همان بسرپ لک هلحم مان همان بسرپ لک هلحم مان
 %6/22 هلحم تشدناهاش %2/52 ًاالک هپسا
 %72 هلحم یکاین %9/03 نادیم هزاس
 %2/63 هلحم یداق %3/53 هلحم یکسا
 %9/23 رازاب نیئاپ %0/62 هلحم یجرگ
 %6/23 هلحم یشاک %5/63 هلحم رگدراک
 %6/23 هلحم رسکاچ %2/92 هلحم غاالگ
 %2/52 میدق رهش %5/52 هلحم یئاشم

 همان بسرپ لک هلحم مان همان بسرپ لک هلحم مان
 %0/03 هلحم تشدناهاش %76 ًاالک هپسا
 %7/63 هلحم یکاین %0/22 نادیم هزاس
 %2/63 هلحم یداق %9/63 هلحم یکسا
 %2/32 رازاب نیئاپ %3/22 هلحم یجرگ
 %7/22 هلحم یشاک %3/93 هلحم رگدراک
 %9/72 هلحم رسکاچ %9/93 هلحم غاالگ
 %6/62 میدق رهش %2/03 هلحم یئاشم
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 (Source: Research finding) هدوسرف تفاب تالحم دروم رد نینکاس یلک یبایزرا نیگنایم :(1) رادومن

       تکرادشم ،تامددخ یادهرایعم ندودمن ظادحل ادب ناشتنوکس لحم هب تاسن تالحم نینکاس یبایشزرا نوماریپ نویسرگر جیاتن
  هدک (R-square =33/0      ) داد هدئارا ار ردیز هدلداعم ،هدلحم تدفاب و یگددنز تیفیک ،یداصتقا لماوع ،یعامتجا بنک و یمدرم
 .(9) لودج .دشاب یم یبایشزرا رد  وف لماوع هیلک رادانعم و تاثم ریثأت رگناشن
 07/0 هلحم تفاب و یگدنز تیفیک +07/0داصتقا +37/0یعامتجا بنک و یمدرم تکراشم +67/0تامدخ =یلک یبایشزرا

 یمدرم همانشسرپ نویسرگر جیاتن :(3) لودج
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

6 

(Constant) 0٫ 6706000000000000 .0  .0 6 

667960926 529/0 0 567/0 تامدخ  ٫ 672 .0 

306707207 265/0 0 037/0 بنک و تکراشم ٫ 790 .0 

775366006 709/0 0 007/0 داصتقا  ٫ 505 .0 

262063566 299/0 0 007/0 تفاب و تیفیک  ٫ 732 .0 

a. Dependent Variable: یلک یبایشزرا  

(Source: Research finding) 
    رد و ددیدرگ لدیمکت هد وبرم ناسانشراک طسوت هناگادج تروص هب زین تالحم زا  ی ره دروم رد یسانشراک یاههمانبسرپ
 .دیدرگ ظاحل رظن دروم هلحم اب طاترم یاه بسرپ زا  ی ره هب هجوت اب ،هلحم ره رد ناسانشراک تارظن نیگنایم ،راک ٔٔٔهمتاخ
 و  اده  فعدض ، اده  تودق ، اده  تدصرف ٔٔٔ هزودح راهچ رد یزاسون و یزاسهب یاه نامزاس و یرادرهش تامادقا دروم رد اه بسرپ
 .(7) رادومن .دندش حر  هعلاطم دروم تالحم اب طاترم یاهدیدهت

 
 
 
 
 
 

 (Source: Research finding) تفاب تالحم رد یزاسون و یزاسهب نامزاس و یرادرهش درکلمع هب ناسانشراک زایتما نیگنایم :(2) رادومن

  رد لدمآ   یزادسون و یزادسهب نامزاس و یرادرهش تامادقا هطبار هک داد ناشن زین یسانشراک همانشسرپ نوماریپ نویسرگر جیاتن
  هدب لمآ هناگ 56 تالحم هدوسرف تفاب رد دوجوم یاهدیدهت بهاک و فعض عفر ،توق ءاقترا ،تصرف زا یریگ هرهب صوصخ
 رتشیب ،لصاح ،یارض هب هجوت اب و هدوب ربارب اه هزوح یمامت رد ًااایرقت درکلمع .(5) لودج .تسا هدوب رادانعم و تاثم تروص
 .تسا هتشادرب ماگ توق ءاقترا تهج رد
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 3 ...درکیور اب یرهش هدوسرف یاه تفاب يهدناماس

 

 +907/0 تودق ءاقترا +357/0 تصرف زا یریگ هرهب =هدوسرف تفاب یهدناماس تهج یزاسون و یزاسهب نامزاس و یرادرهش تامادقا
 257/0دیدهت بهاک +007/0فعض عفر

 یسانشراک همانشسرپ نویسرگر جیاتن :(4) لودج
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0 600.0  006/0- 622/0 

O 357/0 0 759/0 032/632 00 

S 907/0 0 529/0 666/300 0 

W 007/0 600/0 609/0 620/335 00.0 

T 257/0 0 527/0 670/236 0 

a. Dependent Variable: TOTAL 
(Source: Research finding) 

 لیلحت و هیزجت

 یمدرم همانشسرپ رد یگتسبمه نومزآ -
 ،لمآ هناگ 56 تالحم زا  ی ره رد ،هدش صخشم یاهرایعم و تالحم زا نینکاس یلک یبایزرا نیب هطبار یسررب رد
 ره ،سانم یاه یژتارتسا نییعت رد جیاتن نیا .تفریذپ ماجنا (0) لودج قباطم ،یگتسامه یاه نومزآ زا هدافتسا اب
 .دنشاب یم رادروخرب یدایز تیمها زا یگدنز تیفیک بیازفا و یعامتجا ،یگنهرف یرادیاپ ءاقترا تهج ،هلحم

 یمدرم همانشسرپ رد اهریغتم و هلحم تیفیک زا نینکاس یلک یبایزرا نایم یگتسبمه نومزآ جیاتن :(5) لودج

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 **.تسا رادانعم 60/0 حطس رد یگتسامه * .تسا رادانعم 00/0 حطس رد یگتسامه

(Source: Research finding) 

 و یعادددمتجا یگددددنز تدددیفیک
 یدالاک راتخاس

 یداصتقا تیفیک
   بندددک و یدددمدرم تکرادددشم
 یعامتجا

   هددب یدسرتسد تدیفیک
 تامدخ

 
 تیفیک زا یلک یبایزرا
 هلحم

 فیدر

 یگتسامه ،یرض **622/0 **252/0 227/0 *636/0
 6 الک هپسا

960/0 529/0 600/0 900/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **622/0 500/0 **766/0 **766/0

 7 نادیم هزاس
900/0 200/0 692/0 000/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **762/0 *726/0 000/0 266/0

 9 هلحم یکسا
956/0 000/6 990/0 500/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **090/0 *725/0 *629/0 **936/0

 5 هلحم یجرگ
000/0 770/0 900/0 600/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **562/0 **603/0 **663/0 667/0

 0 هلحمرگدراک
207/0 000/0 000/0 000/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **000/6 *322/0 *202/0 056/0

 6 هلحم غاالگ
207/0 370/0 060/0 000/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **000/6 266/0 **522/0 729/0

 2 هلحم یئاشُمم
226/0 000/0 360/0 000/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **000/6 067/0 **293/0 227/0

 2 هلحم تشدناهاش
326/0 000/0 079/0 000/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **532/0 **672/0 356/0 **902/0

 3 هلحم یکاین
000/0 527/0 000/0 000/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **002/0 **652/0 **292/0 **360/0

 06 هلحم یداق
600/0 000/0 000/0 000/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **273/0 **022/0 626/0 **203/0

 66 رازاب نییاپ
000/0 639/0 000/0 000/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **593/0 **532/0 **593/0 **673/0

 76 هلحم یشاک
000/0 000/0 600/0 000/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض **693/0 **622/0 **652/0 **222/0

 96 هلحمرسکاچ
000/0 000/0 000/0 000/0 p- value 
 یگتسامه ،یرض 000/0 000/0 **662/0 **662/0

 56 میدق رهش
999/0 999/0 000/6 000/6 p- value 
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 SWOT زیلانآ -

       نیدیعت ،سیرتادم ندیا لیکدشت زا فدده هدک  تدفگ  ناودت یم هصالخ رو  هب (6) لودج قباطم SWOT سیرتام رد
 .دشاب یم تالحم رد یعفادت و هناراک هظفاحم ،یتباقر ،یمجاهت یاه یژتارتسا

 لمآ هدوسرف تفاب تالحم یارب WT و ST، SO، WO یژتارتسا :(6) لودج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source: Research finding) 

 ،(7EFE) و (6IFE) ی اده سی رتادم   لیکدشت و نادسانشراک طسوت تالحم یجراخ و یلخاد طیارش یبایزرا هب هجوت اب
   دودجوم یدساسا       ددیدهت ادی و تدصرف نیدنچمه و یدساسا تودق ای فعض تالحم زا  ی مادک رد هک دیدرگ نییعت
 .دهد یم ناشن ار جیاتن (2) لودج هک دشاب یم

                                                 
1. Internal Factors Evaluation matrix 
2. External Factors Evaluation matrix 

 SO یژتارتسا

6 SO-یگنهرف و یمومع یاهاضف قلخ و یحار  یارب هلحم یعیا  یاه لسناتپ زا هدافتسا 

7 SO-تکراشم رما رد  اتشم دارفا بذج یارب یعامتجا یاه تسشن لیکشت 

9 SO-یصوصخ تیکلام یالاب دصرد هب هجوت اب یصوصخ هیامرس بذج 

5 SO-هقطنم یداصتقا یاه تیلاعف رب زکرمت اب راک و ،سک یاضف دواهب 

0 SO-هلحم فلتخم طاقن رد ...و اهدامن داجیا اب نینکاس نیب رد ناکم هب قلعت سح تیوقت و ءاقترا 
 6 SO-یعامتجا تالماعت یرارقرب و یناسر عال ا ،یگنهرف داهن ناونع هب هلحم دجسم زا هنیهب هدافتسا 

2 SO-هدافتدسا ندنادسر رثکاددح هدب  و هدودس رف تدفاب رد هنیهب هلخادم یارب یرهش تاررقم لماک یارجا     
 هلحم تلاصا ظفح تهج یخیرات یاهانب زا ،سانم

 ST یژتارتسا

6 ST -یضارا ،سانم تمیق هب هجوت اب گنیکراپ یارب ییاهاضف نداد صاصتخا 

7 ST -لاعفریغ تیعمج بهاک یارب یارب هلحم رد یداصتقا یاه تیلاعف رب هیکت اب لاغتشا داجیا 

9 ST -یزاسهب یاهاروش درکلمع دواهب تهج یزاسهب رد  اتشم دارفا یریگراکب 

5 ST -یحیرفت و یگنهرف یاهاضف و ،سانم رظنم و زاس یاضف داجیا تهج ریاب یاه نیمز زا هدافتسا 

0 ST -یلصا نابایخ هب رت بولطم یسرتسد تهج تفاب یسدنه هعسوت و رباعم ،ی ااترا هکاش یزاسهب 

6 ST -تفاب یزاسهب تامادقا ماجنا روظنم هب دارفا یالاب تنوکس هقباس زا هدافتسا 

2 ST -هدوسرف یاهانب ءایحا یارب یصوصخ تیکلام زایتما زا هدافتسا 

2 ST -دمآرد مک نینکاس یارب هرهب مک و تدمدنلب یاه ماو صیصخت 

3 ST -تالحم زکارم رد یزاسون و یزاسهب نامزاس هب هتسباو ،عش ثادحا 

06 ST -تفاب هزوح رد یسدنهم و ییارجا یاه هنیزه فیفخت رب ینام ،عماج حر  رد ینوناق ،یوصت 

 WO یژتارتسا

6 WO -هلحم یخیرات تفاب و میلقا اب اهزاس و تخاس ندرک وسمه 

7 WO - یلحم تامدخ و اه یربراک ،سانم ییاضف عیزوت 

9 WO - یهدناماس هب تاسن دمآراکان و هبورخم یاهاضف ناکلام مازلا یارب طباوض و همیرج نییعت 

5 WO - زاین دروم یاه یربراک هب اه نیمز ناکلام صیصخت یارب تالیهست و ،سانم طیارش نییعت 

0 WO -ییاز لاغتشا و یرگشدرگ یاهاضف داجیا یارب یصوصخ یاه هیامرس بذج 

6 WO -یلاها دوخ تکراشم زا هدافتسا اب یعامتجا یاه ،یسآ بهاک یارب ،سانم طیارش ندرک مهارف 

 WT یژتارتسا

 6 WT-نآ زا یشان یعامتجا یاه ،یسآ بهاک و هلحم هب ردخم داوم دورو زا یریگولج 

7 WT- یگنهرف و ینامرد ،یشزرو یاه یربراک هنارس دواهب و رییغت 

9 WT- یزاسهب و یزاسون رما رد یصوصخ ناراذگ هیامرس بذج روظنم هب یقیوشت یاه حر  نیودت 

5 WT-تدهج یمومع زاب یاهاضف و ،سانم یاه یربراک هب اهنآ لیدات و ریاب و هبورخم یاهاضف یزاسهب  
 دارفا حیحص بذج

0 WT-یزاسون و یزاسهب رما رد تکراشم تهج یموب یاهورین زا هدافتسا 

6 WT-لدحم یزادسون یاردب نینکاس یلام تیعضو هب ندیشخب ناماس تهج یتیامح یاه  ودنص لیکشت    
 رتشیب یگدوسرف زا یریگولج و ناشتنوکس

2 WT-نینکاس زاین دروم و یزورما یاه یربراک هب هجوت اب هلحم راتخاس یزاسهب 

2 WT-یمومع تینما بیازفا یارب رباعم هکاش ضیرعت و یزاسهب 

3 WT-تالحم یمومع تشادهب تیعضو ندربالاب یارب یطیحم تسیز نیناوق رت هناریگ تخس یارجا 
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 66 ...درکیور اب یرهش هدوسرف یاه تفاب يهدناماس

 

  و هدودب ،لاغ توق ای و تصرف ،یجراخ ای یلخاد یبایزرا هب هتسب ،دشاب 9 یالاب هلحم ره رد راد نزو زایتما هچنانچ 
 .دراد یرت گنر رپ بقن دیدهت ای فعض ،دشاب 9 زا رتمک رگا

 لمآ هدوسرف تفاب تالحم رد درکلمع یجراخ و یلخاد یبایزرا جیاتن یدنب عمج :(7) لودج
 یلخاد  یژتارتسا لماوع
 IFE (اه فعض و اه توق)
 تالحم مان

 نزو زاددیتما
 راد

 یجراخ  یژتارتسا لماوع
 EFE (اهدیدهت و اه تصرف)
 تالحم مان

 نزو زاددیتما
 راد

 000/7 ًاالک هپسا 226/7 ًاالک هپسا
 666/7 نادیم هزاس 266/9 نادیم هزاس
 030/7 هلحم یکسا 222/7 هلحم یکسا
 672/7 هلحم یجرگ 275/7 هلحم یجرگ
 967/9 هلحم رگدراک 500/9 هلحم رگدراک
 706/9 هلحم غاالگ 260/9 هلحم غاالگ
 550/9 هلحم یئاشم 666/9 هلحم یئاشم
 229/9 هلحم تشدناهاش 267/9 هلحم تشدناهاش
 620/7 هلحم یکاین 666/9 هلحم یکاین
 926/9 هلحم یداق 503/7 هلحم یداق
 057/9 رازاب نیئاپ 595/9 رازاب نیئاپ
 662/7 هلحم یشاک 562/7 هلحم یشاک
 056/9 هلحم رسکاچ 772/7 هلحم رسکاچ
 033/7 میدق رهش 020/9 میدق رهش

(Source: Research finding) 

 یریگ هجیتن

 ریظن ییاهحر  زا زین هیکرت و ناتسلگنا ،اکیرما ریظن ییاهروشک هک دیآیمرب نینچ ،یجراخ تاعلاطم یخرب یسررب اب
  یاده   حرد  و یدادصتقا و یعادمتجا ینیرفآزاب و اهتفاب نیا رد یدرکراک عونت داجیا ،هدوسرف تفاب هب یشخبتلاصا
 اب ،هیرجین رد رادیاپ یرهش هعسوت یارب یرهش یزاسزاب همانرب حر  جیاتن رد لاثم ناونع هب .دندومن هدافتسا یتکراشم
    / یدصوصخ بدخب تکرادشم لیسناتپ و دیدرگ ظاحل حر  مهم تیولوا ناونع هب مدرم یرگنشور و ،سانم شزومآ
  ددم هیرجین رد یرهش تفایزاب و یرهش هعسوت رتعیرس تفرشیپ یارب رثؤم هلخادم یژتارتسا  ی ناونع هب زین یتلود
 و ،سانم یسرتسد .(Bryan & Jumudo, 2014: 11) و (Gbadegesin & Aluko, 2010: 244-253) تفرگ رارق رظن
   و یزادسهب یادههژورپ رد زین یعامتجا یرادیاپ و یطیحم عبانم زا تظافح و نینکاس یاهزاین نیمأت یاتسار رد ناسآ
     رهدش نیددنچ رد بهوژدپ جیادتن .(Chan & Grace, 2008: 19 ) ددش بوسحم مهم لماوع هلمج زا یرهش یزاسون
     و ینیرفآزادب ردما رد یرهدش راددیاپ هعسوت یساسا بخب ناونع هب یعامتجا یرادیاپ هک دوب نیا زا یکاح زین ییاپورا
 زا یرهش هدوسرف تفاب یسررب تهج زین نیچ رد .(Colantonio & Dixon, 2011: 172) دوریم رامش هب یهدناماس
     زدین یدلخاد تادعلاطم ثدحب رد .(Liu & et al, 2015: 1-2)    ددش هدافتدسا یدگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یاهرایعم
        ضراودع فذدح ادی دزدی رد .دودمن هرادشا ردی ز دراودم هب ناوتیم اهنآ هلمج زا هک هتفریذپ تروص یرایسب تاقیقحت
   و قدلعت سدح بیازفا تااجوم یتحایس و یرگشدرگ یاهاضف شرتسگ و رباعم ضیرعت ،هدوسرف تفاب رد تاریمعت
      ادب یدمدرم تکرادشم و یددالاک ،یدادصتقا ،یعامتجا لماوع زین دابآ مرخ رد .دش مهارف تالحم هب نینکاس تشگزاب
  و نادیداه .(Shakarami, 2006: 203)     ددش هدتخادرپ یرهدش هدودسرف تفاب ءایحا هب ،یناکم قلعت سح داجیا فده
  یاده  هدمانرب مدهم بخب ناونع هب یمدرم تکراشم زا ،یرهش هدوسرف یاهتفاب نوماریپ دوخ تاعلاطم رد زین روپشناد
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  ناودنع ت دحت  یدشهوژپ  رد زدین  ادین  دین و روپدوواد .(hadian & daneshpour, 2007: 18) دندرک دای رادیاپ هعسوت
  تدفاب رد  یرهدش  راددیاپ هعسوت یدالاک داعبا هب یبایتسد یوس هب یدراهار ،یرهش هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب
   دنتدشاد یدطیحم  تدسیز و  یددالاک  ،یعادمتجا  ،یدادصتقا  یاده  یدگژیو یدسررب  ادب   ناردهت هیداجدس  یودک هدوسرف
(Davoodnia & niknia, 2011: 1). هدلحم هدودسرف تدفاب یهدنامادس نودماری  پ دودخ تادعلاطم رد زین بلا  یفطل      
 دیدش یگدوسرف و رباعم تلافسآ ندوب ،سانمان ،رباعم هکاش ضرع ندوب ناماسبان لیاق زا یتالکشم اب تشر دایآرقاب
 .دنتشاد هراشا یرهش رادیاپهعسوت تهج هدوسرف یاهتفاب یهدناماس یاهحر  رد ...و .دش هجاوم ینوکسم یاهانب
  یزدیر همانرب رد هک ییاهدراهار ،بهوژپ نیا رد هدمآ تسدب جیاتن زین و هدش ماجنا یاه یسررب و تاعلاطم هب هجوت اب
       حطدس رد نینکادس یگددنز تدیفیک رد یراددیاپ بیازدفا درکیور اب یرهش هدوسرف یاه تفاب یهدناماس زین و یرهش
      هدب هدجوت ادب تالدحم تیعدضو دواهب -6 :دنشاب یم لیذ حرش هب تسج هرهب اه نآ زا ناوت یم و هتشاد دربراک روشک
  دوداهب -9 .تالحم حطس رد یمومع لقن و لمح تیفیک و طیارش دواهب -7 .مدرم یاه ییاناوت و تالحم تیصوصخ
 تکراشم ،لج -0 .تالحم هب طوبرم لئاسم هنیمز رد (CBOS) اه نامزاس ریاس تکراشم -5 .یطیحم تسیز طیارش

NGOS لیکشت -6 .فلتخم یاه هنیمز رد NGOS مادجنا -2   .یدشزرو و یدشزومآ ی اده  هدنیمز رد تالحم نورد رد  
    ادب تالدحم رد ددیدج یلغش یاه تصرف داجیا -2 .طیحم اب راگزاس هتالا ،فلتخم یاه هنیمز رد یداصتقا یاه تیلاعف
         و عدناوم عدفر تدهج تالدحم رد نانکادس یراذدگ هیامردس لیهدست -3  .تالدحم تایصوصخ و اه یگژیو هب هجوت
 ی اده  نادگرا     و تالدحم زا  دیره رد یلادها نیدب هطساو  ی ناونع هب تالحم هناخ ثادحا -06 .دوجوم تالکشم
    رد یزادسون و یزادسهب نامزادس هب هتسباو ،عش ثادحا -66 .نینکاس هب تامدخ یفیک حطس ندرب الاب یارب یرجم
   دوداهب و هدلباقم ناوت ،تالکشم عقوم هب تخانش رد صصخت رب هوالع هک تالحم یاروش داجیا -76 .تالحم زکارم
 -56        .تالدحم حطدس رد رتدشیب یعادمتجا تالمادعت تدهج نانکادس قلعت سح بیازفا -96 .دنشاب هتشاد ار طیارش
 .یگنهرف و یداصتقا یقیوشت یاه هتسب یفرعم -06.تالحم رد ییاه ینواعت داجیا قیر  زا تکراشم
     هرادبود میدظنت و هدناال واد شور زا هدک ددرگ یم داهنشیپ ،هدوسرف یاه تفاب رد هلخادم فلتخم یاه هویش هب هجوت اب
  دودس رد زین هیلوا ناکلام ،ندوب هنیزه مک و ندوب یمدرم نمض اریز ،ددرگ هدافتسا هدوسرف یاه تفاب تالحم رد نیمز
    یاردجا رودظنم هدب ،نیاربانب .دبای یم بیازفا نینکاس نایم رد زین یگدنز طیحم هب قلعت سح و دنتسه میهس یزاسزاب
   شور بادختنا ادب . ددسر ی دم   ردظن هدب یرورض یمدرم تکراشم تهج یزاس گنهرف یاه همانرب شرتسگ ،اه هویش نیا
      حرد  سادسا ردب ددنفظوم دندشاب دوخ کالما رد یتارییغت ای و ینامتخاس یانب ثادحا هب ممصم هک نیکلام هناال واد
 شور نیا یایازم .دنزادرپب دوخ کالما زرم ندرک اج هباج ای و نیمز ماغدا ،نیمز میسقت هب تاسن یرهش هعسوت عماج
 و نیمز «هرداصم» یاج هب نیمز ددجم میظنت شور رد .دشاب یم تاحالصا ماجنا ندوب یمدرم و ندوب هنیزه مک لماش
     رد یزادسزاب ددنیارف رد نادکلام  دلم « ییادج  هدباج» هب مادقا تلود ،رظن دروم هدوسرف تفاب ناکلام یاه نیمز دیرخ
 اه نابایخ و اه هداج ،اه کراپ ریظن یمومع فراصم تهج ار مزال نیمز تلود شور نیا رد .دنک یم تفاب یاه هدودحم
  .ددننک    یدم اددیپ تدسد هدش حالصا تفاب  ی رد ینوکسم دحاو هب هدوسرف تفاب ناکلام مه و دروآ یم تسد هب ...و
 .دزاس یم میهس تفاب یایحا زا یشان دوس رد زین ار ناکلام هک تسا نآ ندوب درب -درب شور نیا زراب یگژیو

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 96 ...درکیور اب یرهش هدوسرف یاه تفاب يهدناماس

 

    دردکلمع بجندس یادهرازبا و رادیاپ هعسوت درکیور اب هدوسرف تفاب یهدناماس یهزوح رد بهوژپ هکنیا هب هجوت اب
 :ددرگیم داهنشیپ زین هدنیآ نارگشهوژپ هب قیقحت روظنم هب ریز تاعوضوم ،دشابیم هدرتسگ رایسب هنیمز نیا رد
       زا هدافتدسا ادب هدودسرف تدفاب یهدنامادس تدهج تالحم رد یمدرم تکراشم شرتسگ رد راذگریثأت لماوع یسررب •
 یراتخاس تالداعم یزاسلدم  ینکت
 یمدرم تکراشم بیازفا و یزاسهاگآ درکیور اب هدوسرف تفاب یهدناماس رد هناسر بقن یسررب •
 رادیاپ هعسوت درکیور اب هدوسرف تفاب یهدناماس رد درکلمع تیدودحم و یروآون ،یهاگآدوخ نزو و بقن یسررب •
 .نیمزرس بیامآ رظنم زا لمآ رهش رد هدوسرف تفاب یهدناماس رما رد یزاسون و یزاسهب نامزاس درکلمع یسررب •
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