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 چکیدُ
هذيشيت، تٌْب يه ٌّش هجتٌي ثش تَاًوٌذي ّبي فشدي ًيؼت ّش چٌذ وِ ٍيظگي ّبي ؿخلي دس هذيشيت ثؼيبس حبئض 

ايي پظٍّؾ ثب ثْشُ گيشي اص اّويت اًذ اهب دس دًيبي اهشٍص، هذيشيت يه فلن سٍثِ سؿذ ثِ ؿوبس هي سٍد وِ آهَختٌي اػت. 

ثيبًبت همبم هقؾن سّجشي ثِ فٌَاى يه هٌجـ غٌي ثشاي عشاحي الگَي دليك ٍ فلوي،ٍيظگيْبي ؿبيؼتِ ػبالسي دس ًلت 

 هذيشاى سا هَسد ثشسػي ٍ پظٍّؾ لشاس هي دّذ.

ؿبخق  64ثخؾ هْبستْبي هذيشيتي، خلَكيبت اًمالثجي ٍ ٍيظگيْبي هقٌَي ٍ اخاللي ٍ دس  3اثتذا ٍيظگيْبي هذيشاى دس 

ػَال جْت اسصيبثي ٍضقيت هَجَد هذيشاى  051دس لبلت ًؾشيِ فيبس هذيشاى دػتِ ثٌذي ؿذُ ٍ ػپغ ثش ايي اػبع 

تِ تْيِ ٍ تٌؾين گشديذ. ًتبيج تحميك ًـبى داد ثيي ٍضـ اداسات دٍلتي ؿْش اكفْبى دس لبلت يه پشػؾ ًبهِ هحمك ػبخ

هَجَد ٍ هغلَة هْبستْبي هذيشيتي ٍ ٍيظگيْبي هقٌَي ٍ اخاللي هذيشاى اص هٌؾش ؿبخق ّبي هغشٍحِ تَػظ همبم هقؾن 

د ٍ سّجشي ثش اػبع ًؾشيِ فيبس هذيشاى تفبٍت ٍجَد ًذاسد. لزا ايي هْبستْب دس حذ هغلَثي ّؼتٌذ ٍلي ثيي ٍضـ هَجَ

هغلَة خلَكيبت اًمالثي هذيشاى تفبٍت ٍجَد داسد ٍ ايي هْبست دس حذ هغلَثي ًيؼت دس ًتيجِ ثب فٌبيت ثِ ثيبًبت اخيش 

هقؾن لِ هجٌي ثش تمَيت سٍحيِ اًمالثي دس ّوِ لـشّب ثِ ًؾش دغذغِ ي ايـبى هجٌي ثش ايٌىِ ّذف اكلي دؿوٌبى وٌبس 

َدُ ٍ ايي اهش هَجت هي ؿَد وِ هذيشاى ٍ آحبد هلت ثِ كَست ًبخَاػتِ دس گزاؿتي تفىش اًمالثي تَػظ هشدم اػت ثجب ث

ًمـِ ّبي چٌذ وـَس صٍسگَ وِ خَد سا جبهقِ جْبًي هي ًبهٌذ ّضن ٍ هحَ ؿًَذ ٍ اص هجبًي ٍاكَل اًمالة وِ ّوبًب حفؼ 

 ٍتمَيت سٍحيِ اًمالثي گشي ٍ جْبدي اػت دٍس ؿًَذ. 

ذُ اًمالة اػالهي تب سػيذى ثِ اّذاف ٍ آسهبًْبي هتقبلي آى، هؼتلضم استمبء ٍ حفؼ ثب تَجِ ثِ ًتبيج ، تذاٍم حشوت تَفٌ

سٍحيِ اًمالثي ًضد هلت، دٍلتوشداى ٍ هؼئَالى اػت. جذي ثَدى ٍ ػخت وَؽ ثَدى ٍ ثِ تقجيشي اًمالثي ثَدى، ًيبص اهشٍص 

 ثِ ثْتشيي ٍ هٌبػت تشيي ؿيَُ ثىبس گيشًذ. ٍ ّش سٍص هذيشاى ٍ وبسگضاساى ًؾبم جوَْسي اػالهي اػت وِ اهىبًبت هحذٍد سا
 .ؿبيؼتِ ػبالسي ٍيظگيْبي هقٌَي ٍ اخاللي، خلَكيبت اًمالثي، هْبستْبي هذيشيتي، :کلوبت کلیدی
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 2ابَالفضل آبکبر اصفْبًی، 1هحودرضب دلَی

 ٍاحذ دّبلبى ،داًـگبُ آصاد اػالهي ،فضَ ّيبت فلوي توبم ٍلت اػتبديبس ٍ 0
 ٍاحذ دّبلبى ،داًـگبُ آصاد اػالهي ،هذيشيت دٍلتي ،وبسؿٌبع اسؿذ 2

 

 ًَیسٌدُ هسئَل:

 اثَالفضل آثىبس اكفْبًي

 

بررسی ٍضع هَجَد ٍهطلَة هدیراى از هٌظر ضبخص ّبی هطرٍحِ 

« عیبر هدیراى» تَسط هقبم هعظن رّبری )هدظلِ العبلی( براسبس ًظریِ 

 )هَرد هطبلعِ : سبزهبًْب ٍ ادارات دٍلتی ضْر اصفْبى(

 
 



 5 -51، ص دوم، جلد 5931، پاییز 51، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

  هقدهِ    
هٌبثـ اًؼبًي اسصؿوٌذتشيي هٌبثـ ػبصهبًْب هحؼَة هي ؿًَذوِ ثب تالؽ ّوگبًي ٍ ايجبد ّوگبًي هيبى آًْب ٍ ثىبسگيشي كحيح اص 

آًبى ٍ ديگش اجضاي ػبصهبى هي تَاى اّذاف ػبصهبًي سا تحمك ثخـيذ. ايي هٌبثـ داساي تَاًبيي ّب ٍ لبثليت ّبي ثبلمَُ اي ّؼتٌذ 

وِ دس هحيظ ػبصهبًي ثِ فقل تجذيل هي ؿًَذ ٍ دػت يبثي ثِ ايي هْن ًيبصهٌذ دسن ٍ ؿٌبخت وبهل اًؼبًْب ٍ فشاّن وشدى 

ت. يىي اص هَاسدي وِ دس ايي صهيٌِ لبثل ثشسػي اػت لشاسدادى افشاد دس جبيگبّْبي هٌبػت ثب ؿشايظ هٌبػت ثشاي وبس ٍ تالؽ اػ

 تَاًبيي ٍ تجبسة ٍ لبثليت آًْب اػت. وِ ايي فشايٌذ دس لبلت ًؾبم ؿبيؼتِ ػبالسي ثشسػي گشديذُ اػت.

ثِ هذيشاى ًوي ؿَد آًچِ هْن اػت ايٌىِ  دس ايي ساثغِ ؿبيؼتِ ػبالسي ثبيذ دس توبهي ػغَح هَسد تَجِ لشاسگيشد ٍ تٌْب هحذٍد

ايي اهش ثبيذ اص ثبالتشيي ػغح آغبص گشدد. ثشاي تحمك اّذاف ػبصهبًي افشاد اليك ٍ وبسداًي ثبيذ دس ساع اهَس لشاس گيشًذ ثذيْي 

وِ ّن  اػت ثِ جض يه هذيش ؿبيؼتِ ؿخق ديگشي لبدس ثِ تحمك اًتؾبسات يه ػبصهبى ًخَاّذ ثَد ٍ هذيش ؿبيؼتِ وؼي اػت

داًؾ هذيشيت داؿتِ ثبؿذ ٍ ّن ثتَاًذ اص تجبسة اػتفبدُ هغلَة ثجشد. ثٌبثشايي ؿٌبخت اثقبد ؿبيؼتگي ّبي هذيشيتي ّن ثشاي 

تَػقِ ٍ ّن ثشاي اسصيبثي هذيشاى، فبهل اػبػي ثـوبس هي سٍد. ثشاي اًتخبة افشاد ؿبيؼتِ ثبيذ ضبثغِ ٍ هالن هَجَد ثبؿذ ٍ ايي 

اي اًتخبة ؿًَذ وِ لبثل ػٌجؾ ثبؿٌذ. لزا اًتؾبس هي سٍد صهبًي وِ هَلفِ ّب ٍ هحَس ّبي ؿبيؼتگي تقييي  ضَاثظ ثبيذ ثِ گًَِ

ؿَد اًتخبة ٍ اًتلبة هذيشاى ثب تَجِ ثِ ايي هؤلفِ ّب كَست گيشد ٍ ثشاي جلَگيشي اص ثِ ّذس سفتي ًيشٍ ٍ ػشهبيِ، اٍلَيت  هي

شي وِ دس حبل گزاس اص فلش اعالفبت ثِ فلش دًيبي هجبصي ّؼتين ٍ ػبصهبًْب ّبي هشثَط سفبيت گشدد. ثب تَجِ ثِ ايٌىِ دس فل

ًؼجت ثِ گزؿتِ دسگيشسلبثت ػختشي ّؼتٌذ ٍ تغييشات ػشيـ هحيغي ٍ ؿشايظ التلبد ٍ ثبصاس وبس، جْبًي ؿذى، افضايؾ 

بلـي جذي هَاجِ وشدُ اػت. دس ّبي ػالهت ٍ افضايؾ تمبضب ّوگي ػبصهبًْب ٍ هقيبسّبي هذيشيت ًيشٍي اًؼبًي سا ثب چ ّضيٌِ

 تشيي افشاد دس هٌبػت تشيي جبيگبُ دس يه ػبصهبى ثيبى هي ؿَد. ايي هيبى ؿبيؼتِ ػبالسي وِ ثىبسگوبسي هٌبػت

تشيي فبهل دس حيبت، سؿذ ٍ ثبلٌذگي يب ًبثَدي  ّبي اكلي اجتوبؿ اهشٍصي ّؼتٌذ ٍ هذيشيت، هْن ّب اص ؿبلَدُ ػبصهبى

وٌذ ٍ دس ّش لحؾِ، ثشاي ايجبد  سا ّذايت هي "ٍضقيت هغلَة"ثِ ػَي  "ٍضـ هَجَد"ذ حشوت اص ّبػت. هذيش، سًٍ ػبصهبى

تَاًذ ثش آيٌذُ داؿتِ ثبؿذ، اتفبق  ّبيؾ ٍ ثب توبم تبثيشي وِ هي گزؿتِ ثب توبم اّويت ٍ آهَختٌي .اي ثْتش دس تىبپَػت آيٌذُ

هتفبٍت ثيبفشيٌذ، ٍلي آيٌذُ دس پيؾ اػت ٍ لؼوت هْوي  اي ثِ گًَِثـشي، لبدس ًيؼت آى سا دگش ثبس ٍ  يافتبدُ اػت ٍ ّيچ ًيشٍ

وٌٌذ وِ ثش حؼت ؿشايظ  ّبي هتفبٍتي سا ايفب هي ّب، ًمؾ هذيشاى دس ػبصهبى. وٌذ گزسد سثظ پيذا هي هي "اهشٍص"اص آى ثِ آًچِ  

ثيبى  .ثْجَد فولىشد تبثيش ثؼضايي داسدّب دس  ّب هتفبٍت ٍ هتغيش اػت ٍ ؿٌبػبيي ايي ًمؾ صهبًي، هىبًي ٍ ًَؿ وبس، ايي ًمؾ

ّب دس ول ػبصهبى ؿبهل تقييي ولي ًَؿ فوليبتي اػت وِ ػبصهبى هؼٍَل اجشاي آى اػت. ايي فوليبت دس  ّب ٍ هبهَسيت ًمؾ

 . ؿَد ّبي ػبصهبًي ٍ فلؼفِ ٍفوليبت اجشا هي ّبيي چَى خذهبت ػبصهبى، اسثبة سجَؿ، سٍؽ صهيٌِ

ّبي  اي هْن ٍ اػبػي ثش فْذُ داسد. صيشا وبسآهذي ايي ًؾبم فبهل حيبتي ٍ هْن دس تحمك ثشًبهِ ًؾبم هذيشيت دٍلتي ٍؽيفِ

گشدد. ثذٍى  تَػقِ، وبهيبثي ٍ سفبُ وـَسّب ٍ دس يه والم ايجبد سضبيت فوَهي ٍ دس ًْبيت سػيذى ثِ التذاس هلي تلمي هي

التذاس »تَاًٌذ ثِ  ّبي تَػقِ فولي ًيؼت ٍ وـَسّب ًوي وبسآهذي ًؾبم هذيشيت دٍلتي، تحمك ّيچ يه اص اّذاف والى ثشًبهِ

دس فشكِ جْبًي ٍ ًْبيتبً تأهيي هٌبفـ هلي دػت يبثٌذ.ثِ ّويي دليل هتٌبػت ثب تغييشات « هٌذي سلبثت»دس حَصُ داخلي ٍ « هلي

ّب ون ٍ  حؼَة گـتِ ٍ دٍلتّب ه ّبي دٍلت جْبًي ٍ الضاهبت آى، ثْجَد هذيشيت دٍلتي ثِ فٌَاى يىي اص هحَسّبي اػبػي فقبليت

اًذ وِ تحمك ٍ حفؼ التذاس هلي هٌَط ثِ جلت سضبيت فوَهي اػت ٍ ثشاي جلت سضبيت فوَهي، ثبيؼتي  ثيؾ ثِ ايي ثبٍس سػيذُ

ّبي هختلف خَد سا ثِ عَس ّوِ جبًجِ دس وبًَى تَجِ لشاس دٌّذ ٍ ثش تحمك اّذاف، دػتشػي ثِ ًتبيج اسصؿوٌذ،  هذيشيت ػبصهبى

ّب،  ّب ٍ وبػتي ّب ٍ ليوت توبم ؿذُ، وبّؾ ًمق يفيت خذهبت فوَهي، تأهيي سضبيت ؿْشًٍذاى، وبّؾ ّضيٌِثْجَد و

 پبػخگَيي، اثش ثخـي، وبسآيي ٍ افضايؾ سفبُ هلي تأويذ فشاٍاى داؿتِ ثبؿٌذ.

آى ثش پبيِ اسصؿْبي  ّبي ًؾشي اداسُ اهَس حىَهتي دس ثب پيشٍصي اًمالة اػالهي ايشاى ٍ حضَس يه حىَهت هزّجي وِ صهيٌِ

ديٌي ٍ هزّجي اػتَاس ثَدُ ٍ افوبل حىَهت تحت تأثيش ًگشؽ الْي اًؼبى لشاس گشفتِ اػت، هذيشيت ثِ فٌَاى يىي اص ٍجَُ اداسُ 

حىَهت ٍ فشايٌذي وِ ثبيذ تحت تأثيش ًگشؽ تبصُ ٍ جذيذ اسصؿي حبون ثش ول جبهقِ لشاس داؿتِ ثبؿذ هَسد تَجِ لشاس گشفتِ 

 اػت.

ت همبم هقؾن سّجشي حضشت آيت اهلل خبهٌِ اي)هذؽلِ القبلي( ّوَاسُ چشاك ساّي جْت حشوت دس هؼيش سٍؿي اًمالة ٍفتح ثيبًب

للِ ّبي ووبل ٍ سػيذى ثِ جبهقِ آسهبًي ثَدُ اػت. ايـبى دس عَل ايي ػبلْب ًگبُ فويمي ثِ هجبحث هذيشيتي دس ّوِ فشكِ هي 

ٍ هذيشيت اداسي ٍ دٍلتي داؿتِ اًذ ٍ دٍلتوشداى سا ثِ فٌَاى پيـبًي خذهت جولِ ثحث هذيشيت فشٌّگي، هذيشيت جْبدي 
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سػبًي ثِ هشدم ٍ اجتوبؿ هَسد خغبة لشاس دادُ ٍدس خلَف ًلت هذيشاًي اليك، ؿبيؼتِ، اًمالثي، هزّجي ٍ اخالق هذاس ثيبًبتي سا 

 ايشاد ًوَدُ اًذ.

فليْن الؼالم(  وِ خَد دسيبيي فويك اص هقبسف ٍ هجبحث هذيشيتي اػت، هقؾن لِ ثب اتىب ثِ والم اهلل هجيذ ٍاحبديث ائوِ اعْبس)

خلَكيبت ٍ ٍيظگيْبيي سا ثشاي هذيشاًي وِ ػىبًذاساى اداسات دس حىَهت اػالهي ّؼتٌذ سا ثيبى ًوَدُ اًذ وِ ثِ ّوت جٌبة 

جوـ آٍسي ٍدػتِ ثٌذي ؿذُ ؿبخق دس وتبة فيبس هذيشاى  64هحَس ٍ  3آلبي دوتش اهيشحؼيي ثبًىي فشد ايي خلَكيبت دس 

 اػت وِ هي تَاًذ ثِ فٌَاى الگَيي دس اًتلبة هذيشاى ؿبيؼتِ ٍ پيبدُ ػبصي ًؾبم ؿبيؼتِ ػبالسي دس اداسات هذًؾش لشاس گيشد.

فشضيِ تحميك اًتخبة ؿذُ ٍ  3هحَس هْبستْبي هذيشيتي، خلَكيبت اًمالثي ٍ ٍيظگيْبي هقٌَي ٍاخاللي ثقٌَاى  3دس ايي همبلِ 

ػَال دس لبلت پشػؾ ًبهِ اي هحمك ػبختِ تٌؾين ؿذُ ٍ دس اداهِ ٍضقيت هَجَد هذيشاى 051پبساهتش هغشٍحِ  64بع ثشاػ

اداسات دٍلتي ؿْش اكفْبى ثش اػبع ايي ػَاالت اسصيبثي ؿذُ ٍ ًتبيج آى ثب ٍيظگيْبي هغلَة هذ ًؾش همبم هقؾن سّجشي همبيؼِ 

ٍ اسصيبثي لشاس گشفتِ ٍ پيـٌْبداتي ثِ هٌؾَس ثْجَد ايي ٍيظگيْبي ٍ سػبًذى آى ثِ گشديذُ اػت ٍ ًتبيج ايي همبيؼِ هَسد تحليل 

 حذ هغلَة ٍ هحمك ػبختي هٌَيبت سّجشي ثيبى ؿذُ اػت.
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 بیبى هسبلِ پژٍّص ضرح ٍ
هذيشيت ثِ ؿىلْبي هختلف ٍ هتفبٍت دس عَل تبسيخ ٍجَد داؿتِ ٍ ثِ كَس گًَبگَى، صهيٌِ پبيذاسي ٍ دٍام ٍ لَام توذًْب ٍ 

حىَهتْب سا فشاّن ػبختِ اػت. ثب پيـشفت فلن ٍ افضايؾ آگبّي ثـش دس اػتفبدُ اص اهىبًبت ٍ تَاًبييْبي خَد، تأثيش هذيشيت دس 

وشدًذ ًيض  گَى ثِ اًؼبى ًگبُ هي ّبي هختلف ٍ هتفبٍتي وِ اص هٌؾشّبي گًَِ ّوشاُ ثب آى، ًؾشيِپيـشفت ثـش ًيض فضًٍي يبفت ٍ 

گشا ثَدى ٍ تَجِ ثِ ًتيجِ وبس اػت ٍ دس ايي ساػتب، اًؼبى  ّب، ّذف اسايِ گشديذ. ثِ ًؾش ايي جبًت، ٍجِ هـتشن توبهي ايي ًؾشيِ

آى دس ػغَح ثبالتش تَجِ ؿذُ اػت. آًچِ وِ ّؼت ايي وِ دس ّش حبل تَجِ  ًيض گبُ ّوؼٌگ اثضاس هَسد تَجِ لشا گشفتِ ٍ گبُ ثِ

 ثِ اًؼبى ًيض دس ساػتبي افضايؾ تَليذ ٍ ًتيجِ التلبدي هغلَة اًجبم ؿذُ اػت. 

ّبي ًؾشي اداسُ اهَس حىَهتي دس آى ثش پبيِ اسصؿْبي  ثب پيشٍصي اًمالة اػالهي ايشاى ٍ حضَس يه حىَهت هزّجي وِ صهيٌِ

ٍ هزّجي اػتَاس ثَدُ ٍ افوبل حىَهت تحت تأثيش ًگشؽ الْي اًؼبى لشاس گشفتِ اػت، هذيشيت ثِ فٌَاى يىي اص ٍجَُ اداسُ ديٌي 

حىَهت ٍ فشايٌذي وِ ثبيذ تحت تأثيش ًگشؽ تبصُ ٍ جذيذ اسصؿي حبون ثش ول جبهقِ لشاس داؿتِ ثبؿذ هَسد تَجِ لشاس گشفتِ 

 اػت.

اًمالة دس عَل ػبلْبي گزؿتِ وِ اًمالة اػالهي سا ػالهت اص دل عَفبى ّب فجَس داد اگشچِ اسصيبثي ٌّش هذيشيتي سّجش هقؾن 

 دس دّْب وتبة ّن ًوي گٌجذ اهبدسفيي حبل هَضَؿ هْوي اػت وِ ًوي تَاى اص وٌبس آى ثِ ػبدگي گزؿت.

ي ايـبى ًؼجت ثِ هؼبئل خشد يىي اص هْوتشيي ٍيظگيْبي همبم هقؾن سّجشي ثِ افتشاف دٍػت ٍدؿوي جبهـ ًگشي ٍ طسف اًذيـ

ٍوالى وـَس ثبالخق هؼبئل هذيشيتي اػت. ثب فٌبيت ثِ ايٌىِ هقؾن لِ خَد ًيض ػبليبى هتوبدي ػىبى فبلي تشيي دػتگبُ اجشائي 

( ًٍيض ثخبعش هَلقيت ايـبى ثِ فٌَاى سّجش جبهقِ اػالهي ٍ تٌؾين وٌٌذُ ٍّذايت  60-68وـَس )سيبػت جوَْسي ػبلْبي 

ظ لَاي ػِ گبًِ وـَس سا ثِ فْذُ داسًذ، ثِ كَست جبهـ ٍوبهل ثش هؼبئل ٍهـىالت هذيشيت وًٌَي جبهقِ اؿشاف وٌٌذُ سٍاث

 اعالفبتي داسًذ.

ضوي ايٌىِ ايـبى ثِ فٌَاى ٍلي فميِ، هشجـ تمليذ، پظٍّـگش ٍهحمك اػالهي ثش هؼبئل افتمبدي، فمْي، حمَلي ٍ هذيشيتي ديي 

ا ثش هَالي هتميبى، اهيشهَهٌبى ثِ فٌَاى يگبًِ تئَسػيي هذيشيت اػالهي، وليِ ي هَاضـ، ًلبيح هجيي اػالم ٍالف ثَدُ ٍثب التذ

 ٍكحجتْبي ايـبى هٌغجك ثش آيبت ٍسٍايبت هي ثبؿذ.

 هطکالت ٍ چبلطْبی دستگبّْبی دٍلتی از هٌظر هدیراى  

هبًي تب لبفذُ وِ هذيشيت اجشايي اػت، فذم تفىيه پؼت ّبي ػيبػي اص پؼتْبي اجشايي : دس ػبصهبًْب، اص ساع ّشم ػبص-0

هذيشيت ػيبػي افوبل هي گشدد. ٍ اص عشفي چَى ايٌگًَِ هذيشيت ّب ثش اػبع ؿبيؼتِ ػبالسي ٍ تخلق ٍ عي ػلؼلِ هشاتت 

ثِ اداسي افوبل ًوي گشدد ؛ وبسوٌبى اهيذ ثِ آيٌذُ ٍ سؿذ ٍ تقبلي سا اص دػت دادُ ٍ ثجبي تالؽ دس جْت ثْجَد فولىشد ػبصهبًي 

 .دًجبل سٍاثظ ػيبػي هي ثبؿٌذ

فمذاى ًؾبم اًتلبة ّب ثش اػبع ؿبيؼتگي : دس ًؾبم ّبي اداسي ثِ عَس اًفشادي ٍ دس ًؾبم اداسي ول وـَس ثشًبهِ سيضي  -2

خذهتي ٍجَد ًذاسد. اص ايي سٍ اًتلبة ػليمِ اي ٍ ثش اػبع سٍاثظ ٍ يب ثبًذي ٍ گشٍّي كَست هي پزيشد. لزا پؼت ّب ثِ هٌضلِ 

 .غٌبين پيَػتِ دس حبل داد ٍ ػتذ هي ثبؿٌذ

فذم ٍجَد ػيؼتن اسصؿيبثي فولىشدي ٍ ٍاحذّبي اداسي ٍ ػيؼتن پبػخگَيي : ًؾبم اسصؿيبثي فولىشد ػبصهبى ّب وِ  -3

سا هتضوي فولىشد دسػت ٍ ثش هجٌبي اّذاف ٍ اػتشاتظي ّبي هذٍى اتخبر ؿذُ ثبؿذ، ٍجَد ًذاسد. ثٌبثشايي هذيشاى ػبصهبًْب خَد 

هميذ ثِ ٍؽبيف ػبصهبًي ًوي داًٌذ ٍ دس همبم پبػخگَيي ثش ًوي آيٌذ ٍ اص عشفي خَد ًؾبم اداسي ًيض خَاّبى اسصيبثي فولىشد 

 .ًيؼت

فذم ٍجَد استجبط اسگبًيه ٍ تقشيف ؿذُ ثيي ػبصهبًْب ٍ ًْبدّبي وـَس : ػبصهبًْب ٍ ًؾبم ّبي اداسي هَجَد ثِ هثبثِ جضايشي  -4

 .تٌْبيي فول هي وٌٌذ ٍ خَد سا هميذ ثِ استجبط ٍ ّن ػشًَؿتي ثب ػبصهبى ّب ًوي داًٌذّؼتٌذ وِ ثِ 

فذم ٍجَد تَجيِ هٌغمي حيبت ثقضي اص ػبصهبًْب : دس جبهقِ هب ثقضي اص ػبصهبًْب ثِ فلت ضشٍست همغقي هتَلذ هي ؿًَذ ٍ  -5

ٌْب هٌبفـ هذيشاى ٍ وبسوٌبى اػت وِ ايي ػبصهبًْب سا پغ اص سفـ ضشٍست ثذٍى ّيچگًَِ تَجيِ هٌغمي ّوچٌبى ثبلي هي هبًٌذ. ت

ًگِ هي داسد ًِ ضشٍست ٍ ًيبص ٍالقي ثِ آًْب. ّيچ ًْبد، ػبصهبى ٍ اسگبًي ًيؼت وِ ثشسػي هٌغمي ًوبيذ ٍ دس كَست فذم ًيبص، 

 .ػبصهبى سا اص فشآيٌذ حزف ًوبيذ

بسوٌبى پغ اص سػوي ؿذى هغوئي ؿًَذ وِ ّيچگًَِ خغشي اػتخذام هبدام القوش : اػتخذام هبدام القوش ثبفث هي ؿَد تب و-6

آًْب سا تْذيذ ًوي وٌذ. فولىشد ضقيف، فذم داًؾ افضايي، فذم توىيي ٍ اثذاؿ ٍ ًَآٍسي ٍ... ّيچىذام ثبفث ًوي گشدد وِ وبسهٌذ 

 (056 -059: 0380احؼبع خغش وٌذ. )فٌذسػىي، 
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ت ًؾبم اداسي ٍ هذيشيتي دس ايشاى پيـٌْبدّبيي ثِ ؿشح صيش اسائِ هي دس پبيبى ثب تَجِ ثِ هغبلت هغشح ؿذُ دس صهيٌِ  هـىال

 گشدد:

ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصؿي جْت تَاًوٌذػبصي وبسوٌبى ًؾبم اداسي ٍ ٍلَف ثِ اػتقذادّب ٍ اهىبًبت جؼوي ٍ فىشي  -0

 خَيؾ.

 ػبلن، ػبصهبى ػبلن ٍ.... اًجبم تحميمبت صيشثٌبيي ثِ هٌؾَس ؿٌبخت ؿبخق ّبي تَػقِ اًؼبًي، اًؼبى وبهل، جبهقِ -2

ايجبد هىبًيضم ّبي اسصيبثي ٍ تـَيك ٍ تٌجيِ ثِ هٌؾَس ّذايت ػيؼتوبتيه وبسوٌبى ثِ ػوت ؿبخلْبي سفتبسي  -3

 اًؼبًي ٍ ػبصهبى ٍ جبهقِ ػبلن.

ايجبد هىبًيضهْبي استجبعي كحيح ) گفتگَ ٍ هجبحثِ ( ثِ هٌؾَس هجبدلِ اعالفبت ٍ تجشثيبت وبسوٌبى جْت آؿٌبيي  -4

 ـتش ثب اهىبًبت ٍ هٌبثـ راتي خَيؾ ٍ ديگشاى.ثي

تَجِ ثِ اكالح لَاًيي ٍهمشسات هتٌبػت ثب فغشت اًؼبًي ٍهزّت ٍلضٍم تجقيت اص لَاًيي ٍ همشسات اص عشيك ًْبديٌِ  -5

 ػبختي آًْب

ايجبد ًگشؽ ػيؼتوي ثِ هٌؾَس تَػقِ جبهقِ اًؼبًي ثِ گًَِ اي وِ وبس ٍ صًذگي دٍ سٍي يه ػىِ ثبؿٌذ. )ّوِ  -6

 جٌجِ ّبي وبس, صًذگي , اػتشاحت ٍ...دس يه ساػتب لشاسگيشًذ(

ايجبد ٍ گؼتشؽ تفىش ساّجشدي ثِ هٌؾَس ؿٌبخت جبهـ ًمبط لَت ٍضقف افشاد ٍ ػبصهبًْب ٍ فشكتْب ٍ تْذيذّبي  -7

 هحيغي آًْب

هَجَد خَد  گشايؾ ثِ گؼتشؽ هـبسوت وبسوٌبى ٍ تفَيض اختيبس ثِ آًْب ثِ هٌؾَس ثْشُ ثشداسي ثيـتش اص اهىبًبت -8

 ٍّوچٌيي ٍاگزاسي ٍؽبيف هشثَط ثِ ثخؾ غيش دٍلتي 

 ايجبد فذالت اص عشيك اػتمشاس ًؾبم ؿبيؼتِ ػبالسي دس اًتلبة وبسوٌبى ٍهذيشاى  -9

 تَجِ ثِ ًيبصّبي فيضيَلَطيىي  اهٌيتي ٍ اجتوبفي ٍخَدؿىَفبيي وبسوٌبى  ثِ عَس التضبيي)ثِ هَلـ ٍدس جبي خَد(. -01

 ّبی پژٍّصسَال
 آيب ثشاي اًتخبة ٍاًتلبة هذيشاى داؿتي ؿبخق ضشٍسي اػت ؟ -0

 ثشاي اًتخبة يب اًتلبة هذيشاى اص ديذگبُ اػالم چِ ؿبخلْبيي سا ثبيذ هذ ًؾش لشاس داد؟ -2

 اص ديذگبُ جْبى غشة هذيشاى ثبيذ داساي چِ ؿبخلْبيي ثبؿٌذ؟ -3

 ٍهقيبسّبي هذيشاى چيؼت؟ديذگبُ همبم هقؾن سّجشي)هذؽلِ القبلي(دس خلَف ؿبخلْب  -4

 ٍضقيت هَجَد هذيشاى اداسات دٍلتي ؿْش اكفْبى چگًَِ اػت؟ -5

 

 اّویت ٍ ارزش پژٍّص
پزيشؽ ٍ گؼتشؽ ػشيـ سٍيىشد ؿبيؼتگي هحَس ثِ وبسگيشي آى دس ثشًبهِ ّبي تَػقِ وبسوٌبى ثيؾ اص ّش چيض، ًتيجِ هضايب ٍ 

حبضش، اّويت جبيگبُ ٍ ًمؾ ػغَح هذيشاى ثِ فٌَاى عشاحبى، ّذايت گشاى فَايذي اػت وِ دس ايي سٍيىشد ًْفتِ اػت. دس فلش 

ٍ اداسُ وٌٌذگبى اكلي ػبصهبى ثش وؼي پَؿيذُ ًيؼت ٍ ثِ وبسگيشي ًؾبم ّبي هَثش اًتلبة، جزة، ًگْذاسي، اسصيبثي ٍ تَػقِ 

شاد تلوين گيشًذُ دس هَاجِْ ثب هؼبئل آًبى عجيقتبً اص جبيگبُ هْن ٍ ٍيظُ اي ثشخَسداس اػت. هذيشاى ثِ فٌَاى اكلي تشيي اف

هختلف دسٍى ٍثشٍى ػبصهبًي، ًمؾ ثؼضا ٍ تقييي وٌٌذُ اي دس هَفميت يب حتي ؿىؼت ػبصهبى ايفبد هي وٌٌذ اص آى جبيي وِ 

 هذيشيت دس ّش ػبصهبًي اص اّويت ٍيظُ اي ثشخَسداس اػت ٍ اص هْوتشيي فقبليت ّبيي اػت وِ ثِ هذد آى هبهَسيت ّب ٍ اّذاف

 .يبثذ، يىي اص ساّْبي اكلي ًؾبم ؿبيؼتِ ػبالسي، گوبسدى هذيشاى ؿبيؼتِ اػت ػبصهبًي تحمك هي

لزا ثب تَجِ ثِ ضشٍست ٍ اّويت هَضَؿ ٍ وبسثشد ٍػيـ ؿبيؼتگي ّب هذيشاى دس دػتيبثي ثِ  ساّجشدّب ٍ اػتشاطي ّبي ػبصهبى 

ّبي هذيشيت هٌبثـ اًؼبًي، هَضَؿ ثشسػي ٍضـ  ػيؼتن ّوچٌيي ضشٍست ؿٌبػبيي هقيبسّبي كحيح جْت ثِ وبسگيشي دس صيش

ثِ فٌَاى هَضَؿ « فيبس هذيشاى»هَجَد ٍهغلَة هذيشاى اص هٌؾش ؿبخلْبي هغشٍحِ تَػظ همبم هقؾن سّجشي ثشاػبع ًؾشيِ 

 .پظٍّؾ اًتخبة گشديذ

ة هذيشاى اليك ٍؿبيؼتِ ًتبيج ٍ دػتبٍسدّبي ايي پظٍّؾ جْت ثشسػي هيضاى پيبدُ ػبصي هٌَيبت سّجشي دس خلَف اًتلب

اػالهي هي تَاًذ هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد ًٍيض الگَي هٌبػجي جْت  –ٍاجشاي ًؾبم ؿبيؼتِ ػبالسي ثش اػبع الگَّبي ايشاًي 

اًتلبة هذيشاًي ثب داؿتي  حذاوثش ٍيظگيْبي هذيشيتي )هْبستْبي هذيشيتي، خلَكيبت اًمالثي، ٍيظگيْبي هقٌَي ٍاخاللي ( سا 
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يذ. ًتبيج سٍؽ پيـٌْبدي دس ايي پظٍّؾ ثِ عَس ٍيظُ ثشاي اػتبًذاسي اكفْبى، فشهبًذاسي اكفْبى، ػتبد احيبء اهش ثِ اسائِ ًوب

 هقشٍف ًٍْي اص هٌىش ؿْشػتبى اكفْبى ٍ ًْبدّبي تلوين گيش دس خلَف اًتلبة هذيشاى وبسثشد داسد. 

 اّداف پژٍّص

  ثيي ٍضقيت هَجَد ٍهغلَة هذيشاى اص ًؾش ٍيظگيْبي هذيشيتي هذيشاى دس اداسات دٍلتي ؿْش اكفْبى استجبط هقٌب داسي ٍجَد

 داسد. 

  ثيي ٍضقيت هَجَد ٍهغلَة هذيشاى اص ًؾش ٍيظگيْبي اًمالثي هذيشاى دس اداسات دٍلتي ؿْش اكفْبى استجبط هقٌب داسي ٍجَد

 داسد. 

 ٍ هغلَة هذيشاى اص ًؾش ٍيظگيْبي هقٌَي ٍاخاللي دس اداست دٍلتي ؿْش اكفْبى استجبط هقٌب داسي ٍجَد ثيي ٍضقيت هَجَد

 داسد. 

 رٍش پژٍّص
ّبي ويفي اػت صيشا ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ، دادُ -ّب وويوبسثشدي اػت ٍ اص ًؾش هبّيت دادُ -ايي پظٍّؾ اص ًؾش ّذف ًؾشي

آيذ. اص هْبستْبي هذيشيتي،خلَكجبت اًمالثي ٍ ٍيظگيْبي هقٌَي ٍاخاللي ثِ دػت هي هشثَط ثِ ٍضقيت هَجَد هذيشاى اص ًؾش

همغقي هي ثبؿذ. اص ًؾش سٍؽ تجضيِ ٍ تحليل اعالفبت، ايي تحميك اص   -ي گشدآٍسي اعالفبت تَكيفي اص ًَؿ پيوبيـيًؾش ًحَُ

اي، ستجِ ثٌذي، آهبسّبي تَكيفي، اص تحليل همبيؼِ ّوجؼتگي اػت، وِ اعالفبت حبكل اص پشػـٌبهِ ثب اػتفبدُ -ايًَؿ همبيؼِ

 سٍؽ ّبي آهبسي اػتٌجبعي هتٌبػت ثب دادُ ّب هَسد تجضيِ ٍ تحليل لشاس هي گيشد.

 

 ّبی پژٍّصتعبریف ٍاژُ
 تعبریف ًظری 

 هْبرتْبی هدیریتی: 

لجيل تذثيش، فمالًيت، هٌغك، اثتىبس، ـشايغي اص ؿبهل هحَسّبيي اػت وِ ثشاي ّش هذيشي دس ّش ًؾبم ٍ ثب ّش هشاهي الصم اػت

 .ي كذس ٍ اًتمبدپزيشي ػبالسي، ػقِ افتوبد ثٌفغ، وبسآهذي، احؼبع هؼئَليت، دلؼَصي، ؿبيؼتِ

 خصَصیبت اًقالبی:
اي اص جولِ: پبيجٌذ ثِ  گبًِ 20ّبي  ّبي دسٍى ًؾبم جوَْسي اػالهي ثبيذ لحبػ ؿَد. خلَكيت ّبيي اػت وِ دس هذيشيت يظگيٍ 

ب ٍ ؿقبسّبي اًمالة، ثليشت، پيشٍي اص خظ اهبم ٍ سّجشي، حفؼ هٌبفـ ٍ هلبلح ًؾبم، اػتمالل ٍ خَدثبٍسي هلي، كجش ٍ ّ اسصؽ

 ...صيؼتي، هشدهي ثَدى، ٍصاًت ػيبػي ٍ ٍجِْ اجتوبفي، وفبيت ٍ كالحيت ٍ اػتمبهت، تَجِ ثِ وبس فشٌّگي، فؼبدػتيضي، ػبدُ

     ٍیژگیْبی هعٌَی ٍاخالقی:
الوي اػت وِ ثشاي لجَل هؼئَليت يه اًؼبى هتذيي دس ًؾبم اػالهي ثبيذ لحبػ ؿَد. هَاسدي اص جولِ: ايوبى، ه 07ؿبهل 

  ...اخالف، تَول، خَدػبصي، اخالق، ففت، اهبًت، فذاوبسي، دٍسي اص غشٍس، اهيذ ٍ ؿجبفت ٍ

 ضبیستِ سبالری:
ت ّبي ؿغلي تٌْب ثش اػبع ؿبيؼتگي ٍ ًِ ثشهجٌبي جٌؼيت، ًؾبم ؿبيؼتِ ػبالسي فجبست اػت اص ًؾبهي وِ دس آى هضايب ٍ هَلقي

 ؿٌبػي( عجمِ اجتوبفي، لَهيت يب ثشٍت ثِ افشاد تفَيض هي ؿَد. )الٍػَى ٍ گبسٍد،الفجبي جبهقِ

هجبًي ٍ اػبع ؿبيؼتِ ػبالسي ٍ هذًيت دس جبهقِ هـتشن اػت ٍ ػِ ٍيظگي هقشفت جَيي، فذالت خَاّي، فجَديت ٍ هحجت ثِ 

وبت صيش ثٌب يي ثشاي ػبهبى دّي ًؾبم ؿبيؼتِ ػبالسي ٍ اص ٍيظگيْبي ؿبيؼتِ ػبالسي دس ػغح هلي ٍ ثشخَسداسي اص فٌَاى هـتش

رٌّيت ساّجشدي ٍ دٍسي گضيذى اص همغقي ٍ جضيشُ اي اًذيـيذى ٍ جبسي ػبختي فضبي فىشي دس ػغَح تلوين ػبصي ٍ 

 (0377:تلوين گيشي دٍلت هي ثبؿذ. )هشتضي هشفـي، هبٌّبهِ تذثيش 
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 رٍش پژٍّص
ؿٌبػي كحيح هيؼش خَاّذ ثَد، ثِ فجبست ديگش پظٍّؾ اص حيث سٍؽ ّبي فلوي يب ؿٌبخت فلوي تٌْب ثب سٍؽدػتيبثي ثِ ّذف

گش جؼتجَّبي فلوي دس جْت دػتيبثي ثِ حميمت ّبي پظٍّؾ ثِ فٌَاى ّذايتيبثذ ًِ هَضَؿ پظٍّؾ. سٍؽاػت وِ افتجبس هي

ّبي هختلفي ّؼتٌذ وِ هضايب ٍ  ّب دس ثشگيشًذُ سٍؽثٌذيؿًَذ ٍ ّش وذام اص ايي دػتِثٌذي هيهختلفي دػتِّبي دس ؿىل

ؿَد. ثش هقبيت خبف خَد سا داسًذ. افتجبس دػتبٍسدّبي پظٍّؾ ثِ ؿذت تحت تبثيش سٍؿي اػت وِ ثشاي پظٍّؾ ثشگضيذُ هي

ويفي اػت، اص -ّب وويوبسثشدي اػت ٍ اص ًؾش هبّيت دادُ-شيحبضش اص ًؾش ّذف ًؾ اػبع هجبًي ًؾشي هغشح ؿذُ، پظٍّؾ

 ّوجؼتگي اػت. -ايهمبيؼِ پظٍّؾّب همغقي اػت ٍ ثبالخشُ اص ًؾش ًَؿ ًؾش صهبى گشدآٍسي دادُ

 هشاحل سٍؽ اًجبم وبس ايي پظٍّؾ ثِ ؿشح صيش اػت:

ثِ تفليل ؿشح دادُ ؿذ ٍ ٍيظگيْبي هذيشاى  2فلل  اًجبم هغبلقبت ًؾشي ٍ ؿٌبػبيي هقيبسّبي اسصيبثي: ايي هشحلِ دس قدم اٍل:

 اص ديذگبُ غشة ٍاػالم ٍ ضشٍست داؿتي ؿبخق ثِ هٌؾَس اسصيبثي ٍضقيت هَجَد هذيشاى ثِ تفليل ؿشح دادُ ؿذُ اػت.

ثشاػبع ؿبخلْبيي وِ تَػظ همبم هقؾن سّجشي )هذؽلِ( دس فشهبيـبت ٍػخٌشاًيْبي هختلف دس هَسد ٍيظگيْبيي وِ  قدم دٍم:

پبساهتش ٍؿبخق جوـ آٍسي ؿذُ دس  64پشػؾ )ثشاػبع  051يه هذيش دس جبهقِ اػالهي ثبيذ داؿتِ ثبؿذ، پشػؾ ًبهِ اي ثب 

 وتبة فيبس هذيشاى( آهبدُ گشديذ.

ؿبخق ٍ ٍيظگي هذيشاى هي ثبؿذ دس اداسات دٍلتي ؿْش اكفْبى  64پشػؾ وِ دس ثشگيشًذُ 051اي ثب  پشػؾ ًبهِ قدم سَم:

 ٍدس ػغح هذيشاى ٍهقبًٍيي اداسات تَصيـ گشديذ. 

 ّب ٍ پيـٌْبداتگيشي ٍ ثيبى هحذٍديتًتيجِ قدم چْبرم:

 

 هتغیرّبی پژٍّص
 هتغيشّبي هَسد اػتفبدُ دس ايي پظٍّؾ فجبستٌذ اص:

 ثبؿذ. : ؿبهل هْبستْبي هذيشيتي، ٍيظگيْبي هقٌَي ٍاخاللي ٍ خلَكيبت اًمالثي هيهستقل هتغیرّبی

 

 برداری ٍ چگًَگی برآٍرد حجن ًوًَِتعریف جبهعِ آهبری، رٍش ًوًَِ

 جبهعِ آهبری
يي تقشيف گيشد. ثٌبثشاجبهقِ همبديش ثضسگتشيي هجوَفِ اص هتغيشّبي تلبدفي اػت وِ دس يه صهبى هقيي هغلَة هب لشاس هي

جبهقِ آهبسي فجبست اػت اص: تقذادي اص فٌبكش هغلَة هَسد ًؾش وِ حذالل داساي يه كفت هـخلِ ثبؿٌذ )آرس ٍ هَهٌي، 

ثبؿذ. تقذاد ول جبهقِ آهبسي ثشاثش  (. جبهقِ آهبسي ايي پظٍّؾ ؿبهل وليِ هذيشاى ٍهقبًٍبى اداسات دٍلتي ؿْش اكفْبى  هي0383

 ًفش گضاسؽ گشديذ. 069

 تَصيـ فشاٍاًي وبسهٌذاى جبهقِ آهبسي ثشاػبع ػوت ّبي ؿغلي سا ًـبى هي دّذ. - 0جذٍل

 تَصيـ فشاٍاًي وبسهٌذاى جبهقِ آهبسي ثشاػبع ػوت ّبي ؿغلي(: 1جدٍل)

 

 

 

 

  

 ًوًَِ برداری ٍ تعییي حجنرٍش ًوًَِ
دّذ تب ثب كشف اهىبًبت ووتش ثِ ًتبيج هغلَة ثشػذ ٍ گيشي يىي اص هشاحل هْن پظٍّؾ اػت وِ ثِ هحمك ايي اهىبى سا هيًوًَِ

جَيي ًوبيذ ٍ فجبست اػت اص اًتخبة افشاد ًوًَِ اص هيبى افضبي يه جبهقِ وِ ثشاػبع اكَل ٍ دس صهبى، ّضيٌِ ٍ ًيشٍي وبس كشفِ

گيشي اًَاؿ گًَبگًَي داسد ٍ سٍؿي وِ دس ايي پظٍّؾ هَسد اػتفبدُ لشاس (. ًو0383ًَِؿَد)آرس ٍ هَهٌي، لَافذ خبف اًجبم هي

ثبؿذ. دس ايي پظٍّؾ جْت تقييي حجن ًوًَِ، اص فشهَل وَوشاى اػتفبدُ ؿذُ گشفتِ اػت سٍؽ ًوًَِ گيشي تلبدفي ػبدُ  هي

 031ًفشاًتخبة ؿذ ٍ ثِ هيضاى  069ثٌبثشايي حجن ًوًَِ پظٍّؾ   ثبؿذًفش هي 069اػت وِ اص ايي عشيك حجن ًوًَِ ثشاثش 

 007پشػـٌبهِ وبهل ؿذُ ٍثشگـت ؿذ.ثشّويي اػبع تجضيِ ٍ تحليل ثشسٍي  007پشػؾ ًبهِ تَصيـ گشديذ ٍثِ هيضاى 

 پشػـٌبهِ اًجبم ؿذ. 

 جبهقِ آهبسي ػوت ّبي ؿغلي سديف

 71 هذيشاى اداسات 0

 47 هقبًٍبى اداسات 2

 007 جوـ ول
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پشػـٌبهِ  025اكفْبى ثَدًذ لزا تقذاد ثب تَجِ ثِ هـخق ثَدى جبهقِ آهبسي وِ هذيشاى اسؿذ اداسات ٍ ػبصهبًْبي دٍلتي ؿْش 

پشػـٌبهِ وبهل ؿذُ ٍ ثشگـت ؿذ. ثش ّويي اػبع تجضيِ ٍ  007ثيي هذيشاى ٍ هقبًٍيي اداسات تَصيـ گشديذ وِ اص ايي تقذاد 

 پشػـٌبهِ اًجبم ؿذ. 007تحليل ثش سٍي 

 

 قلورٍ تحقیق
 قلورٍ هکبًی تحقیق

اكفْبى ثب هحَسيت ثشسػي ٍضقيت هَجَد هذيشاى اص هٌؾش ؿبخق ّبي  دس ايي پظٍّؾ  وليِ هذيشاى اداسات دٍلتي ؿْش

 هغشٍحِ تَػظ همبم هقؾن سّجشي)هذؽلِ القبلي( ٍ همبيؼِ آى ثب ٍضقيت هغلَة  هَسد هغبلقِ لشاس گشفتِ اػت.

 قلورٍ زهبًی تحقیق 

 جوـ آٍسي گشديذُ اػت ٍ هَسد تحليل لشاس گشفتِ اػت.  94دادُ ّبي هَسد اػتفبدُ دس ايي پظٍّؾ دس ًيوِ اٍل ػبل 
 

 ًتیجِ گیری
ًتبيج حبكل اص ثشسػي ٍضقيت هَجَد ٍ هغلَة هذيشاى ثش اػبع ؿبخق ّبي هغشٍحِ تَػظ همبم هقؾن سّجشي ثش اػبع  -0

بستْبي هذيشيتي، ٍيظگي ّبي اًمالثي ٍيظگيْبي هقٌَي، هْبستْبي هذيشيتي ًؾشيِ فيبس هذيشاى ًـبى هي دّذ اص هيبى هْ

 ًمؾ هَثشتشي دس هذيشاى داسد.

 ًتبيج حبكل اص ايي پظٍّؾ ًـبى هي دّذ ٍيظگي ّبي اًمالثي دس هذيشاى اص اّويت ووتشي ثشخَسداس هي ثبؿذ. -2

 ضايي دس ًؾش هذيشاى ثشخَسداس اػت.دس ثشسػي هْبستْبي هذيشيتي ًؾبست ثش فولىشد صيش هجوَفِ اص اّويت ثؼ -3

 دس ثشسػي ٍيظگيْبي اًمالثي اسجحيت هٌبفـ ؿخلي ثشهٌبفـ جٌبحي، حضثي ٍ ؿخلي دس ػغح پبئيٌي اػت. -4

 دس ثشسػي ٍيظگيْبي هقٌَي ٍ اخاللي تَجِ ثِ دفب ٍ فجبدت دس ًؾش هذيشاى داساي اّويت هي ثبؿذ. -5

صهَى فشيذهي ًـبى هي دّذ ٍيظگيْبي هقٌَي ٍ اخاللي داساي ثبالتشيي ًتبيج حبكل اص هيبًگيي ستجِ ّبي هتغيشّبي سٍؽ آ -6

هيبًگيي ستجِ اي لشاس داسد ٍ پغ اص آى هْبستْبي هذيشيتي هيبًگيي ستجِ اي خَثي سا ثِ خَد اختلبف دادُ ٍ خلَكيبت 

 اًمالثي دس پبئيي تشيي ػغح هيبًگيي ستجِ اي لشاس داسد.

ثش اػبع ػي ًـبى هي دّذ ٍيظگيْبي هقٌَي ثب ثبال سفتي ػي هذيشاى ػغح هقٌي  ًتبيج حبكل اص آصهَى تحليل ٍاسيبًغ -7

داسي ثيـتشي سا ثِ خَد اختلبف دادُ ٍ پغ اص آى خلَكيبت اًمالثي دس افشادي وِ ًضديىتشيي فبكلِ ي ػٌي سا ثب ٍلَؿ 

 اًمالة اػالهي ايشاى داسًذ ػغح هقٌي داسي ثيـتشي داسد.

ًتبيج حبكل اص آصهَى تحليل ٍاسيبًغ ثش اػبع هيضاى تحليالت ًـبى هي دّذ فلي سغن ايٌىِ هي ثبيؼتي هْبستْبي  -8

هذيشيتي ػغح هقٌي داسي ثيـتشي سا ثِ خَد اختلبف دّذ ليىي ٍيظگيْبي هقٌَي ٍ اخاللي ثب ثبال سفتي ػغح تحليالت 

 هذيشاى ثْتشيي ػغح هقٌي داسي سا داسا هي ثبؿذ. 
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 پیطٌْبدات

.i  پیطٌْبدات کبربردی 

-تَاى اص ًتبيج حبكل اص تجضيِ ٍ تحليل يبفتِوِ ايي تحميك دس يه هحذٍدُ صهبًي هـخق اًجبم گشفتِ اػت، ًويثب تَجِ ثِ ايي

ي صهبًي تحميك ثبصُّبي آى ثِ كَست لغقي ٍ ّويـگي اػتفبدُ وشد. ثٌبثشايي پيـٌْبدات اسائِ ؿذُ ًيض ثشاػبع ًتبيج حبكل اص 

 ثشاػبع ًتبيج ػَاالت پيـٌْبد هي گشدد :ثبؿذ.ي آهبسي هـخق هيٍ ًوًَِ

 اػتمشاس ًؾبم ؿبيؼتِ ػبالسي  -0

 ايجبد ثجبت دس خذهبت هذيشاى -2

 سفبيت فذالت دس اًتلبثْب -3

 وبّؾ تأثيش تغييشات ػيبػي دس اًتخبة ٍ اًتلبة هذيشاى  -4

iiپیطٌْبدات برای تحقیقبت آتی . 
 هيضاى پيبدُ ػبصي هٌَيبت همبم هقؾن سّجشي دس صهيٌِ ؿبيؼتِ ػبالسي دس اًتلبة هذيشاىثشسػي  -1

 .ثشسػي هَاًـ اًتلبة هذيشاى اليك ٍؿبيؼتِ ػبالسي دس اًتلبثبت -2

ثشسػي تبثيش تغييش خظ هـي دٍلتْب ٍثِ تجـ آى تغييش هذيشاى اداسات ثش پش سًگ يب ون سًگ ؿذى ؿبخق ّبي هغشٍحِ تَػظ 

 سّجشي دس خلَف ٍيظگيْبي هذيشاى همبم هقؾن

 

  هراجعهٌببع ٍ 
ًبهِ  الجالغِ، پبيبى ّبي حضشت اهيش)ؿ( دس ًْج (، الگَػبصي سفتبس هذيشاى ثب تَجِ ثِ ًبه0379ِاحوذ خبًي، هؼقَد ) -

 .(وبسؿٌبػي اسؿذ، سؿتِ هقبسف اػالهي ٍ هذيشيت، تْشاى: داًـگبُ اهبم كبدق )ؿ
 .(.هٌـَس هذيشاى دس ًؾبم اػالهي : پيشاهَى فْذ ًبهِ هبله اؿتش. هؼجذ همذع جوىشاى0388اػتبدي. سضب. )  -

 .( هذيشيت اػالهي. اًتـبسات جْبد داًـگبّي ٍاحذ فالهِ عجبعجبئي0383افجِ اي. ػيذ فلي اوجش. ) -

 ..اًتـبسات تحؼيي(ىچبح ػَم )تْشا  «.سُ»ػيشُ اخاللي ٍ تشثيتي اهبم خويٌي (. 0380)الْبهي ًيب.فلي اكغش.  -

 .. ًـش ًي.چبح ّفتن() تْشاى هذيشيت فوَهي. (. 0373) الَاًي. هْذي. -

 .. هجبًي هذيشيت  ) دس فلش اعالفبت (. ًـش هذيشاى تْشاى0393ايشاى ًظاد پبسيضي. هْذي.  -

 .ساُ فـك(.فيبسهذيشاى : اص هٌؾش سّجش هقؾن اًمالة. اًتـبسات حذيث 0392ثبًىي پَسفشد.اهيشحؼيي.) -

 .. اًتـبسات گلچيي( هذيشيت آهَصؿي ٍ آهَصؿگبّي. ) تْشاى (.0370) ثْشًگي، هحوذسضب، -

 .. ًـش ثيي الولل( ًگشؿي ثش هذيشيت اػالهي. چبح ػَم.) تْشاى( 0381)ػيذ سضب. .تمَي داهغبًي -

 .0هجلِ سؿذ آهَصؽ اثتذايي، ؿوبسُ. هذيشيت چيؼت ؟ (0377) حؼيي پَس. ؿْشُ. -

 .ُ، هذيشيت فلَي، لن: پظٍّـىذُ حَصُ ٍ داًـگب(0380تي، اثَعبلت ٍ ديگشاى )خذه -

ًبهِ  الجالغِ، پبيبى (، هالوْبي اًتخبة ٍ اًتلبة ًيشٍي اًؼبًي دس هذيشيت اػالهي ثب تأويذ ثش ًْج0378خؼشٍي، هحوَد ) -

 وبسؿٌبػي اسؿذ، سؿتِ هقبسف اػالهي ٍ هذيشيت، تْشاى: داًـگبُ اهبم كبدق)ؿ(.

ًبهِ  الجالغِ، پبيبى (، هالوْبي اًتخبة ٍ اًتلبة ًيشٍي اًؼبًي دس هذيشيت اػالهي ثب تأويذ ثش ًْج0378خؼشٍي، هحوَد ) -

 .(وبسؿٌبػي اسؿذ، سؿتِ هقبسف اػالهي ٍ هذيشيت، تْشاى: داًـگبُ اهبم كبدق)ؿ

 .اًذيـِ جَاى ي)ؿ(، تْشاى: خبًِ(، دٍلت آفتبة، اًذيـِ ػيبػي ٍ ػيشُ حىَهتي فل0377دلـبد تْشاًي، هلغفي ) -

 .ّبي گَّشثبس (. سٍاى ؿٌبػي وبسثشدي. دوتش غالهشضب هقوبسصادُ عْشاى. اًذيـ0390ِدٍثشيي. اًذسٍ. جي.) -

  .رٍلي اسوي. سضب. اهيي ثيذختي. فلي اوجش. هذيشيت هٌبثـ اًؼبًي دس حىَهت اػالهي. پشتبل جبهـ فلَم اًؼبًي -

ثبهذاد.چبلـْبي هذيشيت هٌبثـ اًؼبًي دس ثخؾ دٍلتي. همبالت ػَهيي وٌفشاًغ تَػقِ  سجت ثيگي. هجتجي.پشتَي. -

 .هٌبثـ اًؼبًي

 .اًؼبًي (. هجبًي ػبصهبى ٍهذيشيت. اًتـبسات ػوت : هشوض تحميك ٍتَػقِ فلَم0391سضبئيبى. فلي. ) -

ذالحؼيي ًيه گْش، ًـش تَتيب، سيوَى ويَي، لَن ٍاى وبهپيٌَْد، سٍؽ تحميك دس فلَم اجتوبفي، تشجوِ دوتش فج -

0376. 

 .0379ؿوغ الؼبدات ٍ ديگشاى , فشٌّگ جبهـ هذيشيت , چبح دٍم , تْشاى , اًتـبسات داًـگبُ عجبعجبيي, ،صاّذي -

 .. ًـش سٍاى( همذهبت هذيشيت آهَصؿي. ) تْشاى (.0375) فاللِ ثٌذ. فلي. -
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 .21، ف90، ؿوبسُ 78آيٌذُ، ًـشيِ تذثيش، اسديجْـت  غفبسيبى ٍفب، ػبصهبى ّبي ثذٍى هذيش، ػبصهبى ّبي لشى -

 .41، ف 77، اسديجْـت 80غفبسيبى، ٍفب، تَاًجخـي وبسوٌبى، پلي ثِ ػَي هذيشيت آيٌذُ، ًـشيِ تذثيش، ؿوبُ  -

 .77، تبثؼتبى ٍ پبييض 2غفبسيبى، ٍفب، لجل اص الگَگيشي هذيشيتي ثبيذ ثذاًيذ وِ...، هذيشػبص، ػبل اٍل، ؿوبسُ  -

 .لشآى وشين -

 .43چبح اٍل، كفحِ  0377ويبًي. غالهشضبف. سٍيىشدّبي ًَيي دس هذيشيت، ًـش ّضاساى،  -

  .اًتـبسات دفتش آهَصؽ .( ) تْشاى ساّجشدّبيي دس هذيشيت آهَصؿگبّي. (0379) گشٍُ آهَصؿي هذيشاى. -

 .لبًَى سّجشي. هقيي خبًلشي. اثَفغب )تْشاى( 20(. 0393هبوؼَل. جبى ػي. ) -

 .(. هذيشيت ٍفشهبًذّي دس اػالم. اًتـبسات ًؼل جَاى0389هىبسم ؿيشاصي. ًبكش.) -

  .هذيشيت هٌبثـ اًؼبًي. اًتـبسات ؿشٍيي(. 0370)ًبكش. هيشػپبػي.-

 .: اًتـبسات يؼغشٍى (سّجشي ٍ هذيشيت آهَصؿي، چبح دٍاصدّن ) تْشاى (. 0383)هيش ووبلي. ػيذ هحوذ. -

 .ًْج الجالغِ -
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