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 یدهچک
ِ ؽٌبعبى اٍلیي پیؼ ًیبس داؽتي یک اختوبؿ عبلن، ثزقرزاری اهٌیرت پبیرذار در خبهقرِ     ثِ افتقبد ثغیبری اسفبحجٌؾزاى ٍ خبهق

اعت سیزا ثزخَرداری اس چٌیي اهٌیتی فالٍُ ثز آًکِ ثغتز عبس ؽزایظ السم ثزای رؽذ ارتقبء اقتقبدی هٌغقرِ اعرت ارزاّن عربس     

ضز تحت فٌَاى ثزرعی راّکبرّربی تَعرقِ   سهیٌِ ّبی هغلَة خْت رؽذ اختوبفی ٍ ازٌّگی آى ًیش هی ثبؽذ. در پضٍّؼ حب

تَفریهی ٍ هغبلقرب     –اهٌیت پبیذار در اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى پضٍّؾگز کَؽیذُ اعت ترب ثرب اعرتهبدُ اس رٍػ تحلیلری     

کتبثخبًِ ای چبلؼ ّب ٍ تْذیذا  پیؼ رٍی ثزقزاری ٍ تَعقِ اهٌیت پبیذار در اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى را در اثقبد عِ گبًرِ  

قتقبدی، اختوبفی ٍ اهٌیتی هَرد هغبلقِ قزار دادُ ٍ ثذیٌگًَِ پظ اس ؽٌبعبیی ًقبط قَ ، ضقف، ازفت ٍ تْذیرذ هَخرَد در   ا

ایي هٌغقِ، اعالفب  حبفلِ را تدشیِ ٍ تحلیل ًوَدُ ٍ ثذیي تزتیت ثْتزیي راّکبرّب خْت تَعقِ اهٌیت پبیذار درایي اعتبى را 

 ارائِ ٍ پیؾٌْبد ًوبیذ. 
 

 ٍ ثلَچغتبى یغتبى، ع یذارپب یتراّکبر، اهٌ :یدیكلواژگان 

 

 

 مقدمه، اهمیت و ضزورت تحقیق 
اهزٍسُ اهٌیت ثِ فٌَاى هْن تزیي هَتَر هحزک تَعقِ یباتگی، یکی اس هجبحث ثغیبر هْن ٍ حغبط خَاهـ ثؾزی اعت کِ در 

اعت . سیزا ثزقزاری اهٌیت در چٌیي اثقبدی  اثقبد گًَبگَى اقتقبدی، اختوبفی ٍ اهٌیتی هَرد تَخِ خذی کؾَرّب قزار گزاتِ

هتضوي رؽذ ٍ ارتقبء ّوِ خبًجِ خَاّذ ثَد. یکی اس اثقبد هْن اهٌیت ثقذ اقتقبدی آى اعت، در ایي ههَْم اهٌیت ثِ هقٌبی 

دٍلتی،  ایدبد ٍ احغبط اعویٌبى، اهٌیت ٍ آراهؼ در دعتزعی ثِ فَاهل تَعقِ اقتقبدی در ثزاثز اًَاؿ اؾبرّبی ثیي الوللی،

اداری، دابفی، عیبعی، حقَقی ٍ قبًًَی اعت. ایي فبهل اهزٍسُ ثِ یکی اس هْن تزیي هَاًـ رؽذ اقتقبدی پبیذار در خَاهـ در 

حبل تَعقِ تجذیل گزدیذُ اعت ٍ تحقق آى ًیش در گزٍ هحقق ؽذى اهٌیت عزهبیِ گذاری، اهٌیت اؽتغبل ٍ درآهذ ٍضـ ٍ 

اس دیگز اثقبد ثزقزاری اهٌیت پبیذار در خبهقِ، ثقذ اختوبفی ٍ ازٌّگی آى اعت. در ایي اخزای فحیح قَاًیي اقتقبدی اعت، 

ههَْم افتقبد ثز ایي اعت کِ عبختبرّبی ًبهٌبعت خبهقِ، ازد را در ؽزایغی قزار هی دٌّذ کِ دعت ثِ افوبل خالف قَاًیي 

خالق اختوبفی حبکن ثز خبهقِ ٍ ازد ثیؾتز ثبؽذ ٍ اختوبفی ثشًذ ٍ اهٌیت ٍ ًؾن اختوبفی را ثز ّن سًذ حبل ّز چِ هیشاى ا

اازاد ثیؾتز ثب تقْذا  ٍ ٍؽبیف اختوبفی خَد آؽٌب ثبؽٌذ اهکبى احتزام ثِ حقَق اختوبفی ٍ در ًتیدِ ثزقزاری ثْتز اهٌیت 

ٍ ٌّدبرّب ٍ ( ٍ ثذیي گًَِ ٌّگبهی کِ اازاد ثِ خَدکٌتزلی اقذام ًوبیٌذ 66:1386اختوبفی ًیش اشًٍی خَاّذ یبات)حغیٌی،

ارسؽْبی خبهقِ ثزایؾبى درًٍی گزدد، اضبی آرام اکزی ٍ رٍاًی ثزای ّوگبى ازاّن هی آیذ ٍ ثِ تجقِ آى افتوبد ٍ اهٌیت 

(. آخزیي ثقذ ثزقزاری اهٌیت پبیذار ثقذ اهٌیتی ٍ 56:1389اختوبفی ثِ عَر رٍس ااشٍى گغتزػ خَاّذ یبات )اثزاّین سادُ،

بط اهٌیت ثِ فٌَاى یکی اس ًیبسّبی افلی اًغبى ٍ ثِ ههَْم رّبیی اس تزط، خغز ٍ احغبط ًؾبهی آى اعت کِ ثز ایي اع

دٍری اس ّزگًَِ تْذیذ اعت. اس ایي هٌؾز اهٌیت ثِ هقٌبی ایدبد ؽزایغی اعت کِ در آى اازاد ثتَاًٌذ آساداًِ رؽذ کٌٌذ ٍ ّیچ 
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( ثزقزاری اهٌیت در ایي ثقذ اس ٍؽبیف دٍلت 42: 1373ئیبى، گًَِ تزعی اس فَاهل ثیزًٍی سهبى حبل ٍ آیٌذُ ًذاؽتِ ثبؽٌذ)رضب

ٍ ًیزٍّبی ًؾبهی ٍ اًتؾبهی کِ فْذُ دار هغئَلیت حهؼ خبى ٍ هبل هزدم ٍ خبهقِ هی ثبؽٌذ. در هقبلِ حبضز ثِ هٌؾَر ارائِ 

ٍ ازفتْبی ثزقزاری راّکبرّبیی خْت تَعقِ اهٌیت پبیذار در اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى پضٍّؾگزاى ثِ ؽٌبعبیی چبلؾْب 

راّجزدّبیی چٌذ را  SWOTاهٌیت پبیذار در اثقبد اقتقبدی، اختوبفی ٍ اهٌیتی در ایي اعتبى پزداختِ ٍ ثب اعتهبدُ اس تحلیل

 ارائِ ًوَدُ اًذ.

 

 پیشینه تحقیق 

اى تٌؼ ثیؾتزی تَعقِ اهٌیت پبیذار در هٌبعق هزسی کؾَر ثَیضُ در هزسّبی ؽزقی ٍ اعتبى عیتبى ٍ ثلَچغتبى کِ اس هیش

ًغجت ثِ عبیز هزسّب ثزخَردارًذ ّوَارُ ثِ فٌَاى یکی اس دغذغِ ّبی افلی هغئَلیي ًؾبم خوَْری اعالهی ایزاى هغزح ثَدُ 

لیکي تب کٌَى هغبلقب  فلوی ٍپضٍّؾی هذٍى ٍ خبهقی در خقَؿ ثزرعی چبلؼ ّب ٍ ازفت ّبی پیؼ رٍی تَعقِ اهٌیت 

 ى ٍ ارائِ راّکبرّبی هغلَة خْت رؽذ ٍ ارتقبئ اهٌیت در ایي اعتبى اًدبم ًپذیزاتِ اعت.پبیذار در اعتبى عیتبى ٍ ثلَچغتب

 

 روش تحقیق
خْت دعتیبثی ثِ اّذاف تحقیق اس رٍػ تَفیهی، تحلیلی اعتهبدُ ؽذُ اعت ٍ ثِ هٌؾَر تحلیل ًقبط قَ ، ضقف، تْذیذّب ٍ 

هبدُ ؽذُ اعت. هٌغق رٍیکزد هذکَر ایي اعت کِ راّجزد ازفت ّبی تَعقِ اهٌیت پبیذار در ایي اعتبى اس هذل عَا  اعت

اثزثخؼ ثبیذ قَتْب ٍ ازفت ّبی عیغتن را ثِ حذاکثز، ضغف ّب ٍ تْذیذّب را ثِ حذاقل ثزعبًذ. ایي هٌغق اگز درعت ثکبر 

(. در 155:1383گزاتِ ؽَد ًتبیح ثغیبر خَثی ثزای اًتخبة ٍ عزاحی یک راّجزد اثزثخؼ خَاّذ داؽت. )پیزعَى ٍ راثیٌغَى،

ایي رٍػ اثتذا ّذف ارسیبثی ازفتْب ٍ تْذیذّب اس یک عزف ٍ ًقبط ضقف ٍ قَ  اس عَی دیگز اعت ّوچٌیي ایي هذل یکی اس 

(. 1اثشارّبی اعتزاتضیک تغبثق ًقبط قَ  ٍ ضقف درٍى عیغتوی ثب ازفتْب ٍ تْذیذا  ثزٍى عیغتوی اعت)خذٍل ؽوبرُ

ی فَر  گزاتِ رٍی هحیظ داخلی ٍ خبرخی ًبحیِ هَرد هغبلقِ اْزعتی اس ًقبط ضقف ٍ ثٌبثزایي اثتذا ثب تَخِ ثِ ثزرعی ّب

قَ ، ازفتْب ٍ تْذیذا ، هَرد ؽٌبعبیی قزار گزات ٍ خْت ثزعزف کزدى ٍ یب تقلیل ًقبط ضقف ٍ ثْجَد ًقبط قَ  ٍ ازفتْب 

کلی ّذف پضٍّؼ در ایي هقبلِ ثزرعی ٍ در ارتجبط ثب گغتزػ اهٌیت اعتزاتضی ّب ٍ راّجزدّبیی ارائِ ؽذُ اعت. ثِ عَر 

تحلیل هحیظ داخلی ؽبهل قَ  ّب ٍ ضقف ّب، هحیظ ثیزًٍی ؽبهل ازفت ّب ٍ تْذیذا  پیؼ رٍی تَعقِ اهٌیت پبیذار در 

 اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى هی ثبؽذ.

 ٍ ًحَُ تقییي اعتزاتضی ّب SWOT(: هبتزیظ 1خذٍل ؽوبرُ)

  (W)  ط ضقفًقب  (S)ًقبط قَ    SWOTهبتزیظ 

  WOاعتزاتضی ّبی    SOاعتزاتضی ّبی      (Oازفت ّب )

    

  WTاعتزاتضی ّبی   STاعتزاتضی ّبی  (T)تْذیذّب  

    

 1385هبخذ: هَعَی 

 (: هبتزیظ تْذیذا ، ازفتْب، ًقبط ضقف ٍ ًقبط قَ 2خذٍل ؽوبرُ )

 WOاعتزاتضی رؽذ خبرخی  SOاعتزاتضی رؽذ داخلی      

 WTراّجزدّبی دابفی تَفیِ هیگزدد STاعتزاتضی ّبی تٌَؿ تَفیِ هی گزدد 

 1385هبخذ: هَعَی 
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 معزفی ناحیه مورد مطالعه 

در خٌَة ٍ ثب فٌَاى دٍهیي اعتبى پٌْبٍر کؾَر،   کیلَهتز هزثـ 187582 قزیت ثِاعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى ثب ٍعقتی 

، هزس هؾتزک داردکیلَهتز 1288پبکغتبى ٍ ااغبًغتبى حذٍد  ّبیؽزق ثب کؾَر اس. ایي اعتبى کِ ؽزقی ایزاى ٍاقـ ؽذُ اعت

ٍ  کزهبى ّبی غزة ثب اعتبى اس عوتٍ  بىخزاع اعتبى س قغوت ؽوبل ٍ ؽوبل غزة ثبدریبی فوبى، ا خٌَة ثب اس عوت

یگز کبهالً هتهبٍتٌذ. اس دٍ ًبحیِ عیغتبى ٍ ثلَچغتبى کِ اس لحبػ عجیقی ثب یکذ هتؾکل ّودَار اعت. ایي اعتبى ّزهشگبى

کیلَهتز 179385ًبحیِ ثلَچغتبى ثِ هغبحت  ٍقزار دارد  ، در قغوت ؽوبلی ایي اعتبىـکیلَهتز هزث 8178ًبحیِ عیغتبى 

فوبى اعت. ثز اعبط آخزیي  هزثـ هٌغقِ ٍعیـ کَّغتبًی اعت کِ حذ ؽوبلی آى کَیز لَ  ٍ حذ خٌَثی آى دریبی

 6838دّغتبى ٍ  92ؽْز،  16ثخؼ،  29ؽْزعتبى،  7دارای 1375چغتبى عبل ثلَ تقغیوب  کؾَری اعتبى عیغتبى ٍ

 .ًیک ؽْز ٍ عزاٍاى ساّذاى، ساثل، خبػ، چبثْبر، ایزاًؾْز، :آى فجبرتٌذ اس ؽْزعتبًْبیٍ آثبدی دارای عکٌِ ثَدُ اعت

 

 1(EFE)یافته های تحقیق : ماتزیس ارسیابی عوامل خارجی 

در هحیظ خبرخی ًبحیِ هَرد هغبلقِ ٍ ؽٌبعبیی ازفت ّب ٍ تْذیذا  هزتجظ ثب تَعقِ ّذف اس اًدبم ایي هزحلِ کٌذٍکبٍ 

اهٌیت پبیذار در اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى هی ثبؽذ. ایي هبتزیظ کِ پبراداین حبکن ثز عزاحی آى فوذتب تدَیشی اعت ثِ 

تکٌَلَصیکی، حقَقی ٍ ٍضقیت ثبسار در اعتزاتضیغت ایي اخبسُ را هی دّذ کِ فَاهل هحیغی، اقتقبدی، اختوبفی، عیبعی، 

( هبتزیظ سیز ًؾبًگز فَاهل هحیظ خبرخی تبثیز گذار ثز 231:1382هقغـ سهبًی هَرد ًؾز را ارسیبثی ًوبیذ. )فلی احوذی،

 تَعقِ اهٌیت پبیذار در اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى هی ثبؽذ.

 

 یذا  (هبتزیظ ارسیبثی هحیظ خبرخی ) ازفت ّب ٍ تْذ -(4خذٍل ؽوبرُ )

 ارسیابی محیط خارجی ) فزصت ها و تهدیدات (  

ها
ت 

ص
فز

 
 تَخِ ٍیضُ دٍلت ٍ هغئَلیي ثِ هغئلِ اهٌیت در هزسی ّبی ؽزقی 

 تقبهل ثغیبری اس عَایف ٍ فؾبیز اعتبى ثب هزسثبًبى 

 تالػ دٍلت خْت تقبهل ثیؾتز ثب کؾَرّبی ّوغبیِ ٍ ثزقزاری اهٌیت 

 بهِ ّبی ازٌّگی ٍ آهَسؽی حوبیت دٍلت اس اخزای ثزً

 حوبیت ٍیضُ دٍلت اس پیبدُ عبسی عزح ّبی اقتقبدی ٍ اؽتغبل سایی 

ت
دا

دی
ته

 

 تزٍیح ٍ تجلیغ خزیبى ّبی رادیکبل هذّجی 

 تزاکن گزٍّک ّبی تزٍریغت در ؽزق کؾَر 

 حضَر ًؾبهی آهزیکب ٍ ًبتَ در هزسّبی هدبٍر 

 ثی ثجبتی عیبعی در کؾَرّبی ّوغبیِ 

 اقز ؽذیذ اقتقبدی ٍ هْبخز  اابغٌِ ٍ ثِ دالیل خبؿ 

 آعیت ّبی اهٌیتی ًبؽی اس کؾت ٍ تزاًشیت هَاد هخذر 

 ًبپبیذاری اهٌیتی در ایبال  هزسی ٍاقـ در غزة پبکغتبى 

 

 

 

                                            
1

 -  External Factor Evaluation 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 1(IFE)ماتزیس ارسیابی عوامل داخلی   
ٌبعبیی ًقبط قَ  ٍ ضقف آى هی ثبؽذ. ثذیي هقٌب کِ ّذف اس اًدبم ایي هزحلِ عٌدؼ هحیظ داخلی هٌغقِ هَرد هغبلقِ ٍ ؽ

خٌجِ ّبیی کِ در راُ دعتیبثی ثِ اّذاف ثزًبهِ ریشی ؽذُ ٍ اخزای تکبلیف آى، ازاّن عبس سهیٌِ ّبی هغبفذ یب ثبسدارًذُ هی 

ر ثز تَعقِ اهٌیت ( هبتزیظ سیز ًؾبًگز فَاهل هحیظ داخلی تبثیز گذا198:1379ثبؽٌذ هَرد ؽٌبعبیی قزار هی گیزًذ. )دیَیذ،

 پبیذار در عیغتبى ٍ ثلَچغتبى هی ثبؽذ.

 

 هبتزیظ ارسیبثی هحیظ داخلی ) قَ  ّب ٍ ضقف ّب ( -( 5خذٍل ؽوبرُ  )

 ارسیابی محیط داخلی )قوت ها و ضعف ها(  

ها
ت 

قو
 

 حضَر گغتزدُ ًیزٍّبی هغلح ثَیضُ ًیزٍی اًتؾبهی در اعتبى 

 ًغذاد هزسّبی ؽزقی ٍخَد ثزًبهِ ریشی ّبی گغتزدُ خْت ا

 تَاى ثبلقَُ اعتبى خْت تَعقِ سیز عبخت ّبی اقتقبدی 

 ٍخَد ثزًبهِ ّبی هذٍى ٍ هتٌبٍة ًیزٍی اًتؾبهی در رفذ ٍ دعتگیزی اؽزار ٍ قبچبقچیبى 

 حضَر اازاد هتخقـ ٍ تحقیل کزدُ در اعتبى 

 دعتزعی ثِ آثْبی آساد 

 حضَر داًؾگبّْب ٍ هزاکش آهَسػ فبلی 

  

ها
ف 

ضع
 

 اقز ًغجی اقتقبدی اعتبى 

 کوک ثزخی اس عَایف ٍ فؾبیز هٌغقِ ثِ اؽزار ٍ قبچبقچیبى 

 تزدد ّبی غیز هدبس گغتزدُ 

 فذم تَعقِ هَاسی سیز عبخت ّبی اهٌیت هزسی ثب حدن تْذیذا  

 اقز ازٌّگی ٍ آهَسؽی اعتبى

 فذم پیبدُ عبسی عزح آهبیؼ خوقیت در اعتبى 

 بهبًِ هٌغدن ًؾبر  ثز تزدد اتجبؿ ثیگبًِ ًجَد ع

 

                                 SWOTتحلیل یافته ها با استفاده اس مدل 

ًقغِ تْذیذ هی ثبؽذ. ثِ ایي  7ًقغِ ضقف ٍ  7ًقغِ ازفت در هقبثل  5ًقغِ قَ  ٍ 7ًگبّی ثِ خذاٍل اَق ثیبًگز ٍخَد 

قف ٍ تْذیذ ثِ فٌَاى هحذٍدیت ٍ تٌگٌبّبی پیؼ رٍی ایي هٌغقِ ؽٌبعبیی ؽذُ ًقغِ ض تزتیت  ًقغِ ازفت ٍ قَ  در ثزاثز

تَعقِ اهٌیت پبیذار اعت. ًتبیح حبفل اس آًبلیش ایي ًقبط هذکَر حبکی اس آى اعت کِ ؽبیغتِ اعت هغئَلیي هٌغقِ ثِ هٌؾَر 

 راّجزدّبی سیز را اخزا ًوبیٌذ.  در اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى

  SO(max – maxi) ها الف( استزاتژی 

عبسهبى ثب اعتهبدُ اس ًقبط قَ  داخلی هی کَؽذ اس ازفت ّب ی خبرخی حذاکثز ثْزُ ثزداری را  SOدر اخزای اعتزاتضی ّبی 

ًوبیذ ثٌبثزایي هذیزاى در ایي ٍضقیت ثب ثْزُ هٌذی اس ًقبط قَ  ٍ ازفتْب هی تَاًٌذ ؽزایظ هذیزیتی کبرا، داؽتِ ثبؽٌذ. در 

 ى ثِ ًکب  اعتزاتضی ایي ثخؼ اؽبرُ داؽت: ایي ثخؼ هی تَا

 اهٌیتی در عغح اعتبى  –ّن ااشایی ؽزایت ّبی اًتؾبهی  -

 

                                            
1
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 ST (max - mini)ب( استزاتژی های 
هی کَؽذ تب ثب اعتهبدُ اس ًقبط قَ  داخلی خَد ثزای خلَگیزی اس تبثیز هٌهی تْذیذا   STعبسهبى در اخزای اعتزاتضی ّبی 

ٍکبرّبیی را در پیؼ ثگیزد ٍ یب تْذیذا  را اس ثیي ثجزد . در راّجزدّبی تٌَؿ ثخؾی کِ ثز ًقبط درًٍی ٍ خبرخی ثز عبسهبى عبس

 تْذیذا  ثیزًٍی هتوزکش اعت راّکبرّبی سیز ثِ هٌؾَر تبهیي ثزخی اس ًیبسهٌذی ّب ٍ راـ تْذیذا  ارائِ هی گزدد . 

 اًغذاد کبهل هزسّب  -

 ی ثزگشاری عزح ّبی ازٌّگی ٍ آهَسؽ -

 

 WO ( :mini - max)ج( استزاتژی های 

ایي اعت کِ عبسهبى اس هشیت ّبیی کِ در ازفت ّب ًْهتِ اعت اعتهبدُ ًوبیذ. در ایي راّجزدّب   WOّذف اس اعتزاتضی ّبی 

 ضوي تبکیذ  ثز راـ آعیت پذیزی اهٌیتی اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى، راّجزدّبی سیز ارائِ هی گزدد. 

 ّبی اقتقبدیتقَیت سیز عبخت  -

 ایدبد ازفت ّبی ؽغلی هٌبعت  -

 تَخِ ثِ هقؾیت هزسًؾیٌبى  -
 

 WT ( :min - mini)د( استزاتژی های 
عبسهبى هی ثبیغت، کبّؼ ًقبط ضقف داخلی ٍ پزّیش اس تْذیذا  ًبؽی اس هحیظ خبرخی را در  WTدر اخزای اعتزاتضی ّبی 

 دعتَر کبر خَد قزار دّذ: 

 خوقیتی در اعتبى  پیبدُ عبسی عزح آهبیؼ -

 تذٍیي ٍ پیبدُ عبسی عزح خبهـ ٍ اهٌیت هزسی در عغح اعتبى  -

 آهبدُ عبسی حذاکثزی ًیزٍّبی ًؾبهی خْت هقبثلِ ثب ًب اهٌی ّبی احتوبلی  -

 

  گیزی نتیجه
ى ٍ ًتبیح حبفل اس هغبلقب  اًدبم ؽذُ در خقَؿ چبلؾْب ٍ ازفتْبی ثزقزاری تَعقِ اهٌیت پبیذار در اعتبى عیغتب

ثلَچغتبى حبکی اس آى اعت کِ ٍخَد ًقبط ضقف ٍ تْذیذ خذی اس قجیل ثی ثجبتی اهٌیتی ٍ تٌؼ ّبی ازقِ ای در ّوغبیگبى 

ؽزقی کؾَر ٍ اقز ًغجی اقتقبدی، ازٌّگی ٍ آهَسؽی هزدم در اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى عجت گزدیذُ تب هقَلِ ثزقزاری ٍ 

ن تزیي هغبئل اعتبى هغزح ثبؽذ ایي ًتبیح ثیبًگز ایي حقیقت هی ثبؽٌذ کِ ثب ٍخَد تَعقِ اهٌیت پبیذار ثِ فٌَاى یکی اس هْ

ًغجی ٍ یب ثقضب فذم ثزخی اس هَلهِ ّبی اهٌیت در اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى ًیبس اعت تب هغئَلیي ٍ دعت اًذرکبراى 

ّبی السم خْت تَعقِ ّز چِ ثیؾتز اهٌیت  هزثَعِ ثب ایدبد ٍ تقَیت ّز یک اس ابکتَرّبی اقتقبدی، اختوبفی ٍ اهٌیتی سهیٌِ

پبیذار در عیغتبى ٍ ثلَچغتبى ازآّن آٍرًذ. ضوٌب پضٍّؾگزاى ثِ هٌؾَر تغزی دعتیبثی ثِ اّذاف تحقیق پیؾٌْبدا  سیز را 

 ارائِ ًوَدُ اًذ.

 

 پیشنهادات:
 حوبیت ّوِ خبًجِ اس هزسثبًبى ًبخب 

  تَعقِ ّذاوٌذ ثبساچِ ّبی هزسی 

 ی اس ؽزایت اعالفب  هزدهیثْزُ گیزی حذاکثز 
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 ِتَخِ ثِ ًقؼ فلوب ٍ ثشرگبى ثَهی هٌغق 

 

 منابع و ماخذ
(. هالحؾب  اهٌیتی عیبعی، ازٌّگی ٍ اختوبفی در ایدبد ثبسارچِ ّبی هزسی، دٍ هبٌّبهِ تَعقِ اًغبًی 1389اثزاّین سادُ،حغیي) -

 31پلیظ، عبل ّهتن ػ
 ت اعتزاتضیک؛ تزخوِ: عْزاة خلیلی ؽَریٌی، اًتؾبرا  یبدٍارُ کتبة (. ثزًبهِ ریشی هذیزی1381پیزعَى، راثیٌغَى ) -

 (. هذیزیت اعتزاتضیک؛ پبرعبئیبى، فلی افزاثی، عیذ هحوذ، تْزاى ، داتز پضٍّؾْبی ازٌّگی 1379دیَیذ، ازد. آر )  -

 (. افَل هذیزیت. چبح اٍل، تْزاى، عوت 1373رضبئیبى، فلی )

(. ًگزؽی خبهـ ثز هذیزیت اعتزاتضیک: رٍیکزدّب، پبراداین، هکبتت، ازآیٌذ 1382هْذی؛ تبج الذیي، ایزج )فلی احوذی، فلیزضب؛ اتح اهلل،  -

 ّب، هذلْب، تکٌیک ّب ٍ اثشار، تْزاى، تَلیذ داًؼ 

  ( کبرثزد هذل در خغزاایب ثب تبکیذ ثز ثزًبهِ ریشی ؽْزی ٍ ًبحیِ ای، تْزاى، اًتؾبرا  فلن ٍ دیي1385هَعَی، هیز ًدف ) -
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