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 ٔمبِة پظٚٞـي:

 ٌِياى هديَْديدر هَاجِْ با  اکرم اهبريپ يت اقتصاديريراّبرد هد

ٍاڄ٭څوچ  ټاٌ٘ناْ/  ٓ وبسٌشاٖياثشاٞ ٘ى ڈىيٍير ٌاهثٍوي ٴٍهنٿ وانٙځاه تاٸ   kargaran1365.1080@gmail.comٌا

 ٍاڄ٭څوچبٖ/ يٗ ٞبؿٕيذٔحٕذحؼيػ   hashemei1401@gmail.comوانٙياٌ ڀٍوه ٬څوچ اغسډا٬ي وانٙځاه تاٸ

 16/02/1401ـ پزيشؽ:  17/10/1400دسيبفت: 

 ذٜيچى

تـوو ټـه تـه     يانيـ هوويتـا   يٌوات٣ اٸسٝـاو  ڇيزن٩ يؾځونځ نه،يڈٕڅډاناڊ خٓ اَ هػٍذ ته ڈى يٌو ٗياَ ڈٕائڃ خ يٽي

ته ڈىينه هډـٍاه تـا    هػٍذ خياڈثٍواونى.  ڈيڈهسڅٳ وٌ زنځنا ٸٍاٌ  يها وهيڈٕڅډاناڊ ٌا ته ٘ ،ٔثة زٕڅ٣ تٍ اٸسٝاو ڈىينه

ونثـاڂ   ّٕڈيـُ ڈٕـڅډاناڊ و يهوويـاڊ ٌا تـه     ناڈه، َنىڀي ڈٕاڄډر ّٕڈيُ تا يهووياڊ ڈىينه توو. اين خيډاڊ ناڈه ٜڅف اڈ١اي خيډاڊ

اَ ڈٙـٍټاڊ   ريـ قډا ٌا انٽـاٌ ټٍونـى و تـه   نـوو   نيٙـ يخ يهـا  ڀٵسهي ټٍوه، ٘ٽن ډاڊيخاَ ؾنىي وا٘ر. اڈا يهووياڊ خٓ 

تا يهووياڊ و ازهاي ٌاهثٍو اٸسٝاوي وٌ زٹاتڃ تا ّٕناڊ ٘ى. اين خـّوهٗ   خٍوانسنى. اين اڈٍ وٌنهاير ڈنػٍ ته ڈواغهة خياڈثٍ

ٍ ( ته SWOT) ـ زكڅيڅي و تا أسٵاوه اَ ڈىڂ ٔواذ تا ٌويٽٍوي زاٌيهي وٌ  ونثاڂ ٘نأايي ٌاهثٍو ڈىيٍير اٸسٝاوي خيـاڈث

ٌيُي ن٩اچ اٸسٝاوي ڈٕـسٹڃ و ٔـاڈانىهي ڈنأـثاذ     خايه»وهى ټه  هاي خّوهٗ نٙاڊ ڈي ڈواغهة تا يهووياڊ أر. ياٴسه

 تا٘ى. هاي ناٜي ڈي ها و زٽنيٻ أر. اين ٌاهثٍو نيُ واٌاي زاټسيٻ   تووه ٌاهثٍو أأي خياڈثٍ« ڈاڄي ڈٕڅډاناڊ

 ، يهوو، ن٩اچ اٸسٝاوي ڈٕڅډاناڊ، ڈنأثاذ ڈاڄي.ڈىيٍير ٌاهثٍوي، خياڈثٍ ٞب: وّيذٚاطٜ

 .JEL:  D72 ،F59تنىي  ٤ثٹه
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 ٔمذٔٝ

 يـاڊ هووي ټـه  ڇياتيـ  يڈوٌ اټٍچ اڈثٍياذ خيمِ قيڀٍٴسه وٌ زاٌ ٜوٌذ يها يڈ٥اڄ٭اذ و تٌٍٔ، ف ٸٍّٕڊيزٍٝ ته تا زوغه

س اڈثٍيه خي٬څ يڈكوٌ ينٹٙ ٌاڊ قٽوڈر خر ي. اهډنىو٘ا هـوو،  يوه ٬ډڅٽٍو ّٕڊ ق١ٍذ وٌ ڈواغهـه تـا   يو ٘ اڈثٍيوو

ـالچ ٔـاټناڊ ڈـ    يهووي و.وڀٍ ڃ يزكڅ و يتٌٍٔ ّٕناڊتا  اڈثٍيخ يٌٴساٌها ټهټنى  ياٸس١ا ڈ ضٍ قػـاَ و  ّٚاڊ وٌ ٜـىٌ ٔا

ٌا ڊ٘ىنى. ّٕنا ينه ڈكٕوب ڈيڈى ٌا  ّٕنـاڊ،  اَ يناٚ توونى؛ تٍنـ  ينييّٕ يوا ـ خ ايٙـاڊ  ُ يـ ځـٍ ن يو يو تٍنـ  ياڈثٍ اڄهـ ي

اَ اتسىا تـا   ،ٙاڊ وٌ ٨اهٍياَ ا ياٌيتٕ ،يهيتنا تٍ ٘واهى زاٌ. ٘نانسنى يى ڈيغى ينيو ٌا ڈثڅٯِ ٙاڊياهډؿوڊ ٬واچ ڈٍوچ 

سنى. خ يو٘ډن اڈثٍيخ ، وٌ تٍنـوٌو  اڊيـ هوويازډاچ قػر وٌ ٸثاڂ  ور تٍٙ يهىا ي٭ني اڊ،ٌٙٔاڄس تٍ ُ تناين اڈثٍينى٘ا

س يزهاغډ يٽٍوياَ اتسىا ٌو ّٕناڊتا  و  يو٘ـډن  ي٭نـ ي ،ٻ ڈٙـٽڃ تـاڄٹوه تـه ڈٕـلڅه تاڄٵ٭ـڃ     يڃ ٘ىڊ يزا اَ زثى نىنى٘ا

ٌاڊ، ٌوٖ ّٕڊ اذياڊ تنا ته ڈٹس١يهوويٙاڊ وٌ ڈواغهه تا يى. انينډا يٍينىه غڅوڀيهوو وٌ ّٕيڄػاغر   ،يز٭ـاڈالز  ها و وو

سنىٜڅف  و ه، غنٿين غُيي، ز٭ ناڈه ډاڊيان٭ٹاوٙ خ غډڅه اَ ٍا  ها و ز٭ـاڈالذ  ن ٌوٖي. او٘ا زوانـى   يڈـ ڀونـاڀوڊ  ٣ يوٌ ٘ـ

ٍاٌ واوڊ  اڈثٍيخ يسيٍيڈى يٽٍوهايانځٍ ٌوينډا ٍا   ّٕڊتا٘ى ټه تا وٌ ټناٌ هڇ ٸ ، َڈـاڊ  ٣ ّٕڊيٌٴساٌها و اٸس١ـائاذ و ٘ـ

ٌاهثٍو  .تيڇاي ڈيؤر  اڈثٍيخ يهاته 

 ٞبي يٟٛد وبسؿىٙي

ٍا اڈثٍيڈواغهه تا خ هني، َڈياڊ تا تى٬هىيهووي ٍاهڇ ّٕوٌونى. ّٕناڊ ت اَ ّٕڊ، زـٍ   و ڈهـڇ  يويـ ىڊ ته ڈ٥ـا٪ ون ئٌ يٌا ٴ

ٍا  يو٘ـډن  يناڈه اڈ١ا ټٍونى ټه تـا و  ډاڊيخ اڈثٍينوو وٌ قػاَ، اتسىا تا خ ينيو و ير ٬څډياَ ؤر نىاوڊ ڈٍغ٭ يت

ٍاين ٘ـى.   اڈثٍيـ ڈنػٍ ته ڈواغهه تا خڀوناڀوڊ  يها ٘ٽني ّٕناڊ وٌ قوَه ډاڊيى ټه خينٽٙ ينٽننى؛ اڈا ٤وڄ ْ   تـ ـا ، وٌ ٔا

ر يا ـ ياڈني ـ  أي، ٔياغسډا٬ي ـ  ٴٍهنځ  هوو وٌ قوَهي يها ي٘ٽنټاٌ  تهنػا الَچ ٔا ـاٌه  يو اٸسٝـاو  ي،س ټوزـاه   يا ٘ا

 :ٌو٘ن ڀٍوو ٍ اټٍچاڈثيّٕناڊ تا خ يياٌوي٘وو زا ٬څڃ ٌو

 يارتٕبػ ـ ي فشٍٞٙ  حٛصٜاَٚ. 

 نيـ ڀـٍٴسن اٜـڃِ و   ي(، تا181َ: ٍاڊ٬ډ )ّٕڂ ڈاننى نٕثر ٴٹٍ ته نىا ي؛نه وٌ ڈٕائڃ ا٬سٹاويهوو ڈىي ياٴٽن اڄٳ. ٘ثهه

ٍاڊ ّٕڂ: )ٌ.ٺ ي تـٍ نىاخٍٔـس   ئٍـس خ ف تريڊ تا زٍغاى وٌ ڈٍٙټيػاو زٍويو ا (553 ، 1ٚ زا، ظ هٙاچ، تي ؛ اتن72: ٬ډ

 ؛(562 ، 1ٚ زا، ظ هٙاچ، تي ؛ اتن51: نٕأّ: )ٌ.ٺ

ٍا ٍاڊ )ّٕڂ ڊانااٌزىاو ڈٕڅډ يب. زالٖ ت هٙـاچ،   )اتـن  نثـوذ  يها نٙانه يڇ اٴٙايو زكٍ اڈثٍي(، ټٵٍ ته خ69: ٬ډ

ٌاذي(، زك547ٍ ، 1ٚ زا، ظ تي ٍا 551 ، 1ٚ زا، ظ تيهٙاچ،  اتن) ٳ زو ٍاٲ ټٙـ    ي(، زالٖ تـ  اڈثٍيـ ىڊ خيتـه انكـ

 ،يٙـاتوٌ ين يواقـى  ؛557 ، 1ٚ ظ )هډـاڊ،  اڊڈٕـڅډان نوم ي( و زوت567 ، 1ٚ زا، ظ هٙاچ، تي ؛ اتن49: ڈائىه: )ٌ.ٺ

ٌاڊ،  ؛ ڈٽاٌچ66 ، 1ٚ ، ظ1383 ٍاَي و هډٽا  (؛57ـ56ٚ ، 3 ، ظ1374٘ي

، 1979 ٤ثـاٌه، (، انٽـاٌ ٸياڈـر )  564، ٚ 1زا، ظ  هٙاچ، تي ظ. انٽاٌ، انكٍاٲ و و٘ډني؛ ڈاننى انٽاٌ نثوذ )اتن

( و و٘ـډني تـا غثٍئيـڃ اڈـين     564، ٚ 1زا، ظ  هٙاچ، تي ؛ اتن18؛ ڈائىه: 31و30(، انكٍاٲ اَ زوقيى )زوته:37ٚ 

 (.543، ٚ 1ظ  زا، هٙاچ، تي )اتن



ٍاڊ و...ا / ٙٝيبٖ ٔذيٟٛديدس ٔٛارٟٝ ثب  اوشْ بٔجشيپ يت التلبديشيساٞجشد ٔذ ٍاهيڇ ټاٌڀ   163  ت

 يتيأٙي ـ بػيحٛصٜ ػدْٚ. 

 زـا، ظ  هٙاچ، تي )اتن ڊناه ڈٕڅډاي٬څ يغأؤ ؛(555 ، 1ٚ زا، ظ هٙاچ، تي )اتن اَ ازكاو و انٕػاچ ڈٕڅډاناڊ يٍيغڅوڀ

ٌاڊ ؛ ڈٽاٌچ558 ، 1ٚ ٍاَي و هډٽا ڈاننى ٴسنه  ،رياڈن٬څيه ى يزهى ؛(32 ، 1979ٚ ٤ثاٌه،؛ 63 ، 3ٚ ، ظ1374 ،٘ي

ُاب.ي٩ه وٌ غٍيٸٍ يانر تنيو ن ي٘ٽن ډاڊيو خ ؛(309 ، 1ٚ ٶ، ظ1417، ي)تاليٌ نٹا٪يٸ يتن  اڊ غنٿ اق

 يحٛصٜ التلبدػْٛ. 

ٕڅډاناڊ زو٣ٔ يهوو )٤ثاٌه،  وانر اڈواڂ ڈ ٍَخ ٕڅډاناڊ ته تهڃ28ـ 27، ٚ ٬1979ىچ تا ٰية ڈ  زا، هٙاچ، تي وٌَي )اتن (؛ ٍز

ٕڅډاناڊ )اتن (؛ و ٔهسځيٍي يهووياڊ وٌ ٤څة ڈاڂ نوو َا560، ٚ 1ظ   (.49، ٚ 4ٶ، ظ 1415قػٍ ٬ٕٹالني،  ڈ

ر ټه نو٪ ڈواغهه ڈاننـى ڈواغهـه   ؛ هـوو ي تـا  ڇيڈٕـسٹ  ڈواغهـه  يٽي :هوو وو نو٪ توويتا  اڈثٍيخ الَچ ته يټٍ ٔا

ـ ي ،ڇيٍڈٕـسٹ يٰ ڈواغهـه  ووچ ؛ثٍي٩ه و نيٸٍ يٍ، تنين١ ينٹا٪، تنيٸ يتا تن ين٩اڈ هـوو  يڇ تـا  يڈٕـسٹ  اڈثٍيـ خڀـاهي   ي٭ن

س يٍيوٌڀ ڈاننى نٹٗ ّٕنـاڊ   ټٍونى؛ ايٵا ڈيڇ يٍڈٕسٹيٌا ته ٜوٌذ ٰ اڈثٍيه خي٬څ يڀٍ اڊ نٹٗ زو٤لهيهووياڈا  نى،نى٘ا

ُاب  يها وٌ غنٿ  .يهوو وٌ قوَه اٸسٝاوي يا ټاٌ٘ٽنيتىٌ، اُقى و اق

ٍ  هـا  انوا٪ِ ٴسنه يُيٌ واٌ ٤ٍـ ٬هىه ڇٕيونيهوو و ٜهي، وٌ غهاڊ اڈٍوَ ؾوڊ اُڈـر  ه يـ ٬څ ياٸسٝـاو  يهـا  ڇيو زكـ

الڈ الڈ يها قٽوڈرى، هٕسن ئا ٌا وٌ ٌاهثٍو، اڈثٍيٍه و ٌوٖ خياَ ٔ يٍيزواننى تا اڄځوڀ يڈُ ين ئا ڈنأـثاذ   نوو 

َاين نى.ين نډاييز٭٬ٍٝ قا٠ٍ اڊ يهوويتا  و ز٭اڈالذ ـالڈ  ياڈٍوَه ټه ن٩اچ غډهـوٌ ، ٌو ا ـ ا ئا  نيـ و يڈثنـا ٍاڊ تـٍ  ي

الچ خا ًاٌ هئا ر، ّٕڀاه ٘ىه يڀ ٌاهثٍويٍيڈى ٬ډڅٽٍو هوي٘اَ  ئا ر ن٩ـاچ  يـ ڈوٴٹ ڈن٩ـوٌ  تـه  اڈثٍيـ قٽوڈر خ ير 

الڈ ٍاوان ئا تهـٗ   اڄهـاچ  زوانـى  ڈـي  ،يوٌ قوَه اٸسٝاو اڊيهوويتا  اڈثٍيخ هڈواغه يها وهي. ٘ټنى يىا ڈيخ ي٠ٍوٌذ ٴ

الڈ يغډهوٌ هڈواغهن نو٪ ييز٭  .تا٘ى ٬ٍٝ قا٠ٍ اڊيهووي تا ئا

الڈايٸٍّٕڊ و ٌوااذ ير ّٕيتا ڈكوٌواٌو  ئ٭ن ڈٹاڄه يا ٍا ،يذ ٔا ٔـدٓ   و تـى ايٌا وٌ  ههن ڈواغيا يو ؾځونځ ييؾ

ٍاغ٭هتا  ٛ ٔـ . ټنـى ٔـسنثا٢  ٌا ا  ههن ڈواغياذ اي، غُئييو ٌوا يٍيزٵٕ ،يهيته ڈنات٫ زاٌ ڈ ر يٍيڈـى  يهـا  دٓ ٘ـان

ٍاظ ٌا  يسيٍيوٌ ڈنات٫ ڈى يٌاهثٍو سه خٍوانر. تا زوغـه  ها  ن ٘انٛيا هت ٍاڈثيخ يٷ ٌٴساٌهايز٥ث ازا تسواڊ ت نډايىٔا

الڈي ٬نواڊ تهاڊ، يهوويٳ تا ين زٽڅييڇ نٕثر ته ز٭يى ٸٍّٕڊ ټٍيټّ٘ته ز زواڊ تـه   ي، ڈيٻ ڈٕلڅه ڈهڇ و ڈثسالته اڈر ٔا

سنثا٢ نډوو. ٔدٓ  ٌا هوويوٌ تٍنوٌو تا  اڈثٍيخ« ريه ڈّ٘ڈوٌيانيت» ينو٬ ٗ  ٔا  ،ي٥ـ يو ڈك ي٬واڈـڃ نـاٌغ   تـا ٔـنػ

ـالڈ ينٹا٢ ٠٭ٳ و ٸوذ ااڊ و يهووي يها ىها و ٴٍٜريا٬ڇ اَ زهى  يتـا تٌٍٔـ   ،و وٌ اواڈـه  يٙاڊ نٕثر ته غاڈ٭ه ٔا

ٌاهثـٍو   ،ػـه ياٴـر و وٌ نس يهـوو ؤـر   يٙـاڊ وٌ ڈواغهـه تـا    يڈىذ ا ، ته اهىاٲ تڅنىڈىذ و ټوزاهاڈثٍيخاڊ يٍه و تئ

ٌا زكڅيوٌ ڈواغهه تا  ٍاڈثيخ  ڃ نډوو.يهوو 

ر ټه نو٪ ٌوات٣ اٸسٝاوياين خّوهٗ وٌٜىو ا  يياتسـىا  يهـا  نـه وٌ ٔـاڂ  يڈى هـوو يڈٕـڅډاناڊ تـا    ين خأم ٔا

ر ـ يـ هووي يىاذ و ڈنأثاذ ڈاڄيوٌ ڈواغهه تا زهى اڈثٍيو خ ؟هػٍذ ؾځونه تووه ٔا ٥ٍه ين ټـاهٗ ٔـ  ياڊ و هډؿن

 ٌا ازهاي نډوونى؟ يٌاهثٍو اٸسٝاو ټىاچڈٕڅډاناڊ  ياٸسٝاو يها ٍٔانريهوو و ٌ٘ى َي
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ٌاهثـٍو يٍيڈى ،ريهوو و وٌ نهاي يها ي٤ٍٲ، ټاٌ٘ٽن وون اضٍ، اتسىا تٍوَ ڈٙٽالذ وٌ ٌوات٣ يوٌ ا  اڈثٍيـ خ ير 

 تـٍ اٸسٝـاو ڈىينـه   هـوو  يزٕڅ٣  ڈنػٍ ته ټه اڊيهوويتا  ڈٕڅډاناڊ يٌوات٣ اٸسٝاو و ټنسٍڂ ڇيزن٩ يؾځونځ غهروٌ 

ٌا ته ٘٘ىه توو و  ٍاٌ واوڀوناڀوڊ  يها وهيڈٕڅډاناڊ   و.وڀٍ يڈ يه توونى، تٌٍٔوٌ زنځنا ٸ

اڈـا   ،خّوهٗ قا٠ٍ وغوو واٌو يڈٙاته ٬نواڊ و ڈكسوا يو ڈٹاالز  ناڈه اڊيوهى هٍؾنى ټسة، خا ينٙاڊ ڈها  تٌٍٔي

ٌاهثٍو اٸسٝاو يخّوهٗ ٌو٘ډنى ر. ٔ٭يهوويوٌ ڈواغهه تا  اڈثٍيخ يتا ڈو٠و٪  ٕـنىڀاڊ  ينو ياڊ ٜوٌذ نځٍٴسه ٔا

ٌا  يا يٌاهثـٍو اٸسٝـاو  اڊ، يـ هوويتـا   ياٸسٝاو هوٌ ڈواغه اڈثٍيخ يٌٴساٌها  ڃيتٍ ّٕڊ تووه زا خٓ اَ زكڅ ْ ٙـاڊ  ـا ٍٔا  ت

ٍاظ ټنى.SWOT) ٔواذ اڄځوي سه  ( ٔا

ٍاقڃ ڈواغهـ  ،(1390، غىيى تناب)تحّيّي ثش ػّٕىشد پيبٔجش دس ثشاثش يٟٛد ټساب  تـا   اڈثٍيـ خ هوٌ ٴٝڃ ّٕنٍ ته ڈ

ـ ا يتنى خٍوانسه؛ اڈا زٵاوذ ّٕڊ تا خّوهِٗ قا٠ٍ وٌ ؤسه هوو ي يها يټاٌ٘ٽن ٌاهثـٍو ا   ي ٍاقـڃ وٌ ٸاڄـة   يٸسٝـاو ن ڈ

ر.هوو يتا  ياٸسٝاو هوٌ ڈواغهاټٍچ  اڈثٍيخ  ٔا

دس  ٚ يٟٛد اص ٞزشت تـب سحّـت   پيبٔجشو  ثب يٟٛديبٖ، اص ثؼخت تب سحّت ٔٙبػجبت پيبٔجشناڈه  وٌ خاياڊ

(، نويٕنىه ت٭ى اَ ڈ٭ٍٴي يهوو ـ تـه زٍزيـة ـ وٌ ٴٝـوڄي غىاڀانـه تـه ٌواتـ٣         1383)تؤساني،  لشآٖ ٚ حذيج

خـٍواَو. وٌواٸـ٫،    تا يهوو، ٔسيُ ٴٍهنځي يهوو تا خياڈثٍ و ٌوات٣ اٸسٝاوي ايٙاڊ تـا يهـوو ڈـي    ٔيأي خياڈثٍ

تـا يهوويـاڊ اَ ت٭طـر و هػـٍذ      ڀونه ټه اَ ٬ناوين خيىأر، نويٕنىڀاڊ وٌٜىو تياڊ ڈنأثاذ خياڈثٍ هډاڊ

زـواڊ   ټننى، اڈا نډـي  ڈي انى. هٍؾنى ايٙاڊ ييڃ هٍ ٴٝڃ، اٸىاڈاذ ق١ٍذ ٌا تياڊ زا ٌقڅر ايٙاڊ تووه خياڈثٍ

ڀونـه ټـه وٌ خـّوهٗ قا٠ـٍ تـىاڊ       وٌ ڈنأثاذ اٸسٝاوي تا يهـوو ّٕڊ  ته ٌاهٽاٌ يا ٌاهثٍوي اَ غانة خياڈثٍ

 ٘وو، ؤر ياٴر. خٍوانسه ڈي

ٍ   تٍنوٌوهاي ڈٕـاڄډر »وٌ ڈٹاڄه   ڈهـڇ اَ نډونـه  وو ( تايـى ڀٵـر:   1379)ٜـاوٸي،  « تـا يهـوو   ّٕڈيـُ خيـاڈث

هـاي   : يٽي ان٭ٹاو ٸٍاٌواو ٜـڅف ڈيـاڊ ّٕڊ ق١ـٍذ و ڀـٍوه    ٘ىه أرتٌٍٔي  ڈىينه ياڊتا يهووخياڈثٍ تٍنوٌوهاي 

و ويځٍي زالٖ ايٙاڊ تٍاي تٍٸٍاٌي ٜڅف تا يهوو نيثٍ خيٗ اَ غنٿ تـا نيثٍيـاڊ، هٍؾنـى ايـن      ،يهووي ڈىينه

ٍ  ّٕڈيـُ ڈيـاڊ   تٍنوٌوهاي ڈٕاڄډرهىٲ نويٕنىه ڈٹاڄه، تٌٍٔي أر.   زالٖ ته نسيػه نٍٔيىه  يهوويـاڊ و  خيـاڈث

ٌيـُي ن٩ـاچ    خايـه »اي ته ٌاهثٍو ايٙاڊ وٌ ڈنأثاذ ڈاڄي تا يهووياڊ نىاٌو. اڈا خّوهٗ قا٠ٍ ٌاهثـٍو   تووه و ا٘اٌه

ٍ  « اٸسٝاوي ڈٕسٹڃ و ٔاڈانىهي ڈنأثاذ ڈاڄي ڈٕـڅډاناڊ  وٌ ڈواغهـه اٸسٝـاوي تـا يهوويـاڊ      ٌا ٌاهثـٍو خيـاڈث

 ټنى. ( ڈ٭ٍٴي ڈيSWOTتٍأاْ اڄځوي ٔواذ )

و زكـوالذ ّٕڊ   ياٸسٝـاو  ريـ ڈوٸ٭ ؛نهيڈى هووي»ة ڈٹاڄ ،ٌوٗ ياضٍ خّٕضاٌ ته ڈو٠و٪  نيزٍ ٻينُو :ڀٵر ى تسواڊي٘ا

ٝ  دساسة تبسيخيية ؛ٔٛلف اِشػَٛ ٔٗ يٟٛد اِحزبصناڈه  اڊيو خا (1386و اقډىونى،  ي)ن١ٍ «يوٌ ٬ٍٝ نثو  ٟٔٙزيـ

ر ټه ته ٜوٌذ ڈوغُ و زنها ته اٸسٝاو  (2009 ن،يأي)قٕن  ؛ اڈـا اَ   ها تٕنىه ټٍوه اَ تهٗ يوٌ تٍن نهيڈى هووئا

ٌاهثٍوها يٙسيڈ٭ ريو٠٭ ٍا اڈثٍيټه خ ييڈٕڅډاناڊ و  سٹالڂ و٠٭ يت  ټـاٌ  تـه  اڊيـ هوويڈٕـڅډاناڊ اَ   ياٸسٝـاو  رئا

ر.  اوٌوهين اڊيته ڈ ئهن نى،تٕس  ٔا
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ر؛ ته ا ينيخٕ يا وهي٘ اڈثٍيته ٌوٖ خ ياتيوه خّوهٗ وٌ ؤسي٘ تـه ونثـاڂ    ن خـّوهٗ، يـ ن ڈ٭نا ټـه وٌ ا ئا
ىه زو٣ٔ خ يسيٍيڃ ٌوٖ ڈىيزكڅ ٍ٘ا ٍاتـٍ   يا يهـا    واټنٗڈػډو٬ه ٌٴساٌها و  َڇ زا ايهٕس اڈثٍياغ هـوو، تـه   يٙـاڊ وٌ ت

 تيڇ.ايؤر  اڊيهوويتا  ياٸسٝاو هوٌ ڈواغه اڈثٍيخ ياٸسٝاو ٌاهثٍو

م يهىٴډنى انسهاب ٘ىه ټه ٘اڈڃ نثٍڀـاڊ و ټاٌ٘نأـاڊ قـوَه زـاٌ     يٍيڀ ٷ نډونهيخّوهٗ اَ ٤ٍ يغاڈ٭ه ّٕڈاٌ
الچ ٌاهثٍويٍيو قوَه ڈى اټٍچ اڈثٍيخ يّه َنىڀيو هت ،ٜىٌ ٔا ر ير  ـساو   خـنع . نثٍڀاڊ و ټاٌ٘نأـاڊ ڈـًټوٌ   ٔا ٔا

ٍاغ٭ـه تـه   هٕـسنى ډـه  يټاٌ٘ناْ و خّوهٙځٍ تا ڈىٌٺ اٌ٘ى و ٥ٔف ٔه قوَه ٬څ خنعو  يوانٙځاه تا ڈىٌٺ وټسٍ . ڈ
ٍاذ اوڄ، ا وٌ وو ڈٍقڅه انػاچ ٘ىهّٕنه ٕـنىڀاڊ  يڀٍٴسه زؤـ٣ نو  ڃ ٜوٌذيه نثٍڀاڊ و ټاٌ٘نأاڊ، زكڅيخٓ اَ انً ن٩

ر. نكوه وَڊيى ڀٍوييته ّٕنها اٌغا٪ ٘ىه و زّ٘ ْ ُ يـ ن يو نـاٌغ  يته ٬واڈڃ وانڅـ  ياَوهيو اڈس يوه ىه ٔا ـا ٍٔا ن٩ـٍ   ت
ر.  نثٍڀاڊ و ټاٌ٘نأاڊ ا٬ډاڂ ٘ىه ٔا

ٌاهثٍويٍية ڈثاقص ڈىيوٌ زٍټ ن خّوهٗيا يوغه نوّٕوٌ اَ  اڊيـ هووينٕثر تـه   اټٍچ اڈثٍيٌٴساٌ خ هو نكو ير 
ر يهيڈنات٫ زاٌ ٌاهثـٍو ڈـى   يټه نس يثيزٍټ ؛ٔا ٌائـه  ـسٵاوه اَ    اڈثٍيـ خ ير اٸسٝـاو يٍيػه ّٕڊ ا  ٔـواذ  اڄځـوي تـا ٔا

(SWOT )ر (، ٬واڈـڃ  SWOT) ٔواذ اڄځوياَ  يٍيڀ و تا تهٍهي څيزكڅي ـ  هيٽٍو زاٌيټه تا ٌو ين خّوهٙي. ؾنٔا
ٌاهثٍو ڈنسع ٘وو، وٌ خيٌا زكڅ يو ناٌغ يوانڅ  ى.نٙ اٴريُ يٷ نينه زكٹيٙيڃ ټنى و وٌ انسها ته 

 يچبسچٛة ٔفٟٛٔ

ٍازّيٻ ڈىيٍير» س ، 1389ڀٍوانىڊ )٬ډيـى،   و ټٍوڊ اواٌه ڈ٭ناي ته (Managment« )ڈىيٍير» ټڅډه وو ٘اڈڃ «ٔا

ه 927ٚ  ٍازّيٻ» و«( ڈىيٍير»، ييڃ وِا س ـر )هډـاڊ،     و اڄػيٙـي  ٔوٶ ڈ٭ناي ته (Strattegic« )ٔا ٌاهثـٍوي ٔا

ه 112ٚ  ٍازّيٻ»، ييڃ وِا س ٍازّيٻ ڈىيٍير» «(.ٔا س ٍ »٘ـوو:   ز٭ٍيٳ ڈي ڀونه اين ٬ډڅيازي ڄكا٦ اَ «ٔا ٬څـڇ   و هنـ

ٍا زىوين،   ؤـر  نـوو  تڅنىڈـىذ  هـاي  هىٲ ته ٔاَو ڈي ٸاوٌ ٌا ټه ٔاَڈاڊ ؾنىڀانه اي و٨يٵه زٝډيډاذ اٌَياتي و اغ

ٍازّي( نيُ« ٌاهثٍو( »24، 1397ٚ ٴٍوٌّٕ،« )ياتى س ر زٝډيډازي )ٔا ٍاي ټه ٔا ٗ  هـاي  ٴٍٜـر  ٘ـٽاٌ  تا ٴٍو ت  ٌو خـي

ٌاڊ،  ٘وو )٬څي ڈي ازهاي زكوڂ و ټننىه نكوي وڀٍڀوڊ ته  (.33، ٚ 1382اقډىي و هډٽا

ٍازّ يُيٌ تٍناڈه» س ر ټهٌاهثٍوي ر يٍيڈهڇ ڈى يها ٍڈػډو٬هياَ َ يٽي «ٻئا  وٌ و ڀونـاڀوڊ  يها ٘ٽڃ ته ٔا

ٌائه س٭ىوڈ يها اڄځو ٸاڄة ـ واٌو. ا ناچ «SWOT»اڄځوي  ّٕڊ، نيزٍ ڈسىاوڂ ټه ٘وو يڈ ا  يهـا  يتٌٍٔـ  ٘ـاڈڃ  اڄځـو ن ي

ـ زهى و (Opportunity) هـا  ٴٍٜـر  (،Weakness) ٠ـ٭ٳ  نٹا٢ (،Strength) ٸوذ نٹا٢ ـر  (Threat)ها ىي  و ٔا

ر ٘ىه غُّٔ ڀٍٴسه ؾهاٌ نيا ياتسىا قٍوٲ اَ ّٕڊ ٬نواڊ  .ٔا

 و هـا  ٸـوذ  وٌتٍڀيٍنـىه  ټـه  وٌونـي  تٌٍٔـي  ڀيـٍو: يٽـي   ڈـي  ٜوٌذ تٌٍٔي نو٪ وو SWOTوٌ اڄځوي 

 ڈـىيٍير  تـٍاي  ٌا ٔـاَڈاڊ  هـاي  ڈكـىووير  و ڈنات٫ اَ وٸيٷ اڈٽاڊ اٌَياتي و أر ٔاَڈاڊ وانڅي هاي ٠٭ٳ

ُ  ٔـاَڈاڊ  تيٍونـي  ڈكـي٣  تـه  ټنى ڈي ٌاهثٍوي ايػاب ٌيُي تٍناڈه نځٍي ټڃ ويځٍ، ٔوي اَ .ټنى ڈي ٴٍاهڇ  نيـ

. خـٍواَو  ڈي تيٍوني ڈكي٣ زهىيىهاي و ها ٴٍٜر اٌَياتي ته وٌوني اَ تٌٍٔي خٓ ڈىيٍير ٌو، اَاين. ٘وو زوغه

ٛ  ڈـىيٍير  تـٍاي  ٌا ڈوٸ٭يـر  ٴٍهنځـي  ٔيأـي و  اٸسٝاوي، ٍ٘اي٣ هډؿوڊ ڈواٌوي تيٍوني تٌٍٔي  ڈٙـه

 تـٍاي  هأـر،  تٌٍٔـي  اين قاٜڃ ټه ٌا زٍټية تهسٍين تسوانى ټه أر ّٕڊ وٌ ٌاهثٍوي ڈىيٍير هنٍ. ٔاَو ڈي
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خٓ اَ ٴهٍٔر ټٍوڊ هٍيٻ اَ ٬واڈڃ  SWOT(. وٌ اڄځوي 61، ٚ 1393 ،ياڄوانّٕوٌو ) ؤر ته ٌيُي تٍناڈه

٘ـوو. تنـاتٍاين، هډـواٌه ايـن      وانڅي و ناٌغي، اَ ڈكڃ زالٸي هٍيٻ اَ ّٕنها، ٌاهثٍوهاي ڈـىن٩ٍ قاٜـڃ ڈـي   

، ٚ 1382اقډـىي و هډٽـاٌاڊ،    )٬څـي  ڀـٍوو  ڈي SO ،ST ،WO،WTڈازٍيٓ ڈنػٍ ته ؾهاٌ ؤسه ٌاهثٍو 

 ( يټٍ ٘ىه أر:1( غُئياذ اين ٌوٖ و زػُيه و زكڅيڃ ّٕڊ وٌ غىوڂ )249ـ248

 SWOT: تزضيٝ ٚ تحّيُ اٍِٛي 1رذَٚ 

 ٬واڈڃ وانڅي                         
 ٬واڈڃ ناٌغي

 (Wها ) ٴهٍٔر ٠٭ٳ (Sها ) ٴهٍٔر ٸوذ

 (Oها ) رٴهٍٔر ٴٍٜ
وهاي1ناقيه  ٌاهٍث ٘ي ) .  ٍٕس (: SOزهاغډي يا ڀ

ٜر ٔسٵاوه َا ٍٴ ٔسٵاوه َا نٹا٢ ٸوذ ا  ها تا ا

ٌاهثٍوهاي ڈكاٴ٩ه3 ناقيه ٌانـه )  .  ـسٵاوه َا  WOټا (: ٔا

ٍاڊ نٹا٢ ٠٭ٳ ٴٍٜر ٍاي غث  هاي تاڄٹوه نهٵسه ت

 (Tٴهٍٔر زهىيىها )
ٌاهثٍوهــاي ز2 ناقيــه (: STو٪ يــا ٌٸــاتسي )نــ. 

ٍاي غڅوڀيٍي َا  سٵاوه َا نٹا٢ ٸوذ ت  زهىيىهأا

ٍانه )    4ناقيه  ـځي ـا خٙي ـاي زـىاٴ٭ي ي وه ٌاهٍث  .WT  تـه :)

ياڊ ٔانىڊَ  ي َا زهىيىها و نٹا٢ ٠٭ٳ قىاٸڃٌ   هاي ن٘ا

ـ انس وٌ ييهـا  ٴٍٜـر  ُيـ ن يٍونيت ٣يڈك و تٍنوٌواٌ يوٌون يها ٸوذ اَ ٔاَڈاڊ ټه اوڂ قاڄر ٌ(، و1)٤ثٷ غىوڂ   اٌي

ٍاٌ ٔاَڈاڊ ر، واوه ٸ ٍا نيتهسٍ ٔا ٍا ٣ي٘ ـ نها ريڈوٸ٭ نيا اَ زوانى يڈ ٔاَڈاڊ و واٌو وغوو يتٍواٌ تهٍه يت ـسٵاوه  ري  ٔا

 ّٕوٌو. ٬ډڃ ته ٌا

ٌا ٔاَڈاڊ ټه ووچ قاڄر وٌ ر ييها ٠٭ٳ يوا ـ تا ريٍيٕر، ڈىين يتٍواٌ تهٍه هّٕڈاو ٣يڈك اڈا ،ٔا ـ زٱ تـا  ىي  وٌ ٍيي

سٵاوه ڈٕا٬ى ٣يڈك اَ نوو يټاال اي نىڈر نو٪  ى.يّٕ ٴائٷ نوو ٔاَڈاڊ يها ٠٭ٳ تٍ و ټنى ٔا

ر تٍنوٌواٌ يټاٴ يها ٸوذ اَ ټه ٔاَڈاڊ ٔوچ قاڄر وٌ  ټـه  ٘ـوو  ازهاي يثيزٍز ىيتا ٕرين ڈٕا٬ى ٣يڈك اڈا ،ٔا

 نٕاَنى. ٔاَڈاڊ ڈسوغه ٌا يانيَ و ٘ونى ثىڂز ٴٍٜر ته ٣يڈك ياهىيزهى

ر، ُيّٕڈ ىيزهى ُين ٣يواٌو و ڈك ٠٭ٳ ٔاَڈاڊ ټه ؾهاٌچ قاڄر وٌ ٍ  ٍٜٲ نوو ريٴ٭اڄ اَ ىيتا ٔاَڈاڊ ٔا  ټنـى  ن٩ـ

َاٌ وٌ ڈسٵاوذ، يڈكٝوڄ تا ټه تا٘ى ّٕڊ يخ وٌ و  (.63ـ62ٚ  ،1393 ،ياڄوان) وهى اواڈه نوو ټاٌ ته  يځٍيو تا

سٵاوه اَ ٌوٖ  ٌاهثٍو اٸسٝاوڈُتوٌوٌ اواڈه تا ٔا  :ڀٍوو ياڊ ڈيهوو تيوٌ ڈواغهه تا  اڈثٍيخ ي، 

ـ اَ ٬واڈـڃ ٸـوذ، ٠ـ٭ٳ، ٴٍٜـر و زهى     هٍيـٻ اٴسـه  ي ته ٘ٽڃ ن٩ـاچ  SWOT اڄځوي ؾوڊ ٌا ٘نأـا ي و  ييى 

ٌا ڈن٭ٽٓ ڈ ير ټنونيڈسنأة تا ڈوٸ٭ ٌاهثٍوهاي ٍ  ،ټنـى  ئاَڈاڊ  ـر ز٭ ـ زاټس»اَ  يٵـ يالَچ ٔا و  «ٻيـ زٽن»، «ٻي

ٍا اڄځوي ڈُتوٌځاه ّٕنها وٌ يغا ٌائه ڀٍوو. تنات ڈ٥ـاتٷ   ،ڈـىذ  ټوزـاه  يهـا  يٍيـ ڀ ڇيٌا تـه زٝـډ   «ٻيزاټس»زواڊ  ين ڈيا

ـر ټـه   يوٌ ا «ٻيزاټس»و  «ٌاهثٍو»ٳ ټٍو. زٵاوذ يټنى، ز٭ٍ يٍ ڈييٱټه ز يسيو٠٭ ـ يزٝـډ  «ٌاهثـٍو »ن ٔا  يډاذ ټڅ

ٍايانسٝاٚ واوڊ ڈنات٫ ڈّٕٚٔه  ر،  يها  زكٹٷ هىٲ يا ٔاَڈاڊ ت ٌات٥ه تـا تـه    «ٻيزاټس» ټه وٌقاڄئاَڈاڊ ٔا وٌ 

ٍا ي٭ني ،ن ڈنات٫يقٍټر وٌ ّٕوٌوڊ ا ٌا  يٌاهثـٍو  يهـا  ڇياذ زٝډيغُئ ،يٽيزاټس يها ڇي، زٝډٌوي تىينّٕنهأر.  ياغ

سٵاوه ڈّٚضٍ اَ ڈنات٫ ڈوغوو و هډؿن يازيډها زٝډ ٻيځٍ، زاټسيو ٬ثاٌذ ته .ٍويڀ يڈ وٌتٍ ٍا ين غُئيوٌ غهر ٔا  ياذ اغـ

ّا س  (.40ـ39ٚ ، 1389 ،يٍيٍټثياڈ) هأر ئا
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 يڈسٵـاوز  يهـا  ٻيزاټس ڀوناڀوڊ،وٌ ڈٹا٫٤ ٘وو و  اتسىا يٻ هىٲ ټالڊ ييڃ ڈو٠و٬ي ز٭ٍيٳ ڈي ،ٍز ٔاوه ٬ثاٌذ  ته

و ىيټن يانسهاب ڈ ٌا ـ زا ته ّٕڊ هىٲ ُن ـا تـه ّٕڊ ټـالڊ ؤـر ياتيـى. هډؿنـين زٽنيـٻ         ىي٘ـو  ٻي  اي، وٌ هـٍ قـوَه  ي

ين ټوؾٻ ـر    ٍز ُئي و وٸيـٷ ٔا ر. وٌواٸ٫ زٽنيٻ يٻ اٸىاچ غ اٸىاچ وٌ ٌٔيىڊ ته هىٲ ټالڊ وٌ ٸاڄة يٻ زاټسيٻ ٔا

ر ڈٙهٛ ڈي ٍازّٕي س  هايي وٌ ؾه َڈاني و ته ؾه نكوي انػاچ ڀيٍو. ؾه زٽنيٻټنى ييڃ هٍ زاټسيٻ  ټه يٻ ٔا

ٍاظ ٬واڈڃ وانڅ ييوٌ اواڈه تا ٘نأا سه ٌاهثـٍو     ياتيڃ و اٌَيزكڅ ي وو ناٌغ يو ٔا ـسٵاوه اَ ٌوٖ ٴـوٶ،  ّٕنها تا ٔا

 :ڀٍوو ياڊ ڈيهوو تيوٌ ڈواغهه تا  اڈثٍيخ ياٸسٝاو
 : ػٛأُ داخّي2رذَٚ 

 لٛت
ٍاي وٴا٪ و ڈكاٍٜ و٘ډن. ٔاَڈانىهي ٬اڄي و ٴٍڈانىهي 1 ناچ ڈن٩ڇ ت سن ٤ٍـ و ٍت الچ، و٘ا  هڈاننى ز٭يين خٍؾډـىٌا و ٴٍڈانـى   ؛هو٘ډنىانه ٔداه ٔا

ر و ؾح وٌ ُٰوه اُقى  ؛ٌٔا
ُاذ و٘ډنّٕوٌي ا٤ال٬اذ ټډ٘ ډ٫. غ2 ٍاو و زػهي ٔاڂ  ؛ي و ټيٵي َا ڈٽاڊ اٴ  ي؛وٌڀيٍَا ڀٙسي ٸثڃ هاي  ڀٍوهڈاننى ٌا
 ؛ن١يٍ وٌ نثٍو ننىٶ، نيثٍ و تني يٙاڊټإٌّڈىي او  ڈاننى اڈاچ ٬څي ،و اضٍتهٗ . نيٍوهاي انٕاني ٘ػا٪، ټإٌّڈى3
ٌا4 ٌا ؛انالٸيهاي  ويّڀي يي. وا غډڅه ڀً٘ر، ڈىا ٍا و َا  ؛وٌ قٷ يهووّٕڊ  ي٬ٵو و اغ
 ؛ٔوه تووڊ خياڈثٍا.5
 ؛ّٕياذ اڄهي َاڀيٍي  . تهٍه6
ٍاڊ ته اڊوٌ ڈياڊ ڈٕڅډان . ڈٍٙو٬ير و ڈٹثوڄير خياڈث7ٍ  ؛٬نواڊ نازڇ خياڈث
اٲ وٌ قٷ يهوو وٌ َڈينه اغسډا٬ي، ا٬سٹاوي و اٸسٝاوي8 ڈاننى تاٸي ڈانىڊ ٍت وين نـوو يـا اواڈـه ټٙـاوٌَي و زث٭يـى وٌ       ؛. ٬ٌاير ٬ىاڄر و اٝن

 ؛٘ٽني َڈاڊ خيډاڊ
سٹالڂ )ټډٻ نځٍٴسن َا يهوو وٌ غنٿ اُقى(9  ؛. ٬ُذ نٵٓ و ٔا
 ؛ناڈه تا ان٭ٹاو خيډاڊ . زٙٽيڃ اڈر واقى تا يهوو ڈىينه10
 ؛ڀيٍي ٘ٽاٲ ٤ثٹازي( ن١يٍ و غڅوڀيٍي َا ٘ٽڃ ڊ وٌ ُٰوه تنياڈهاغٍڈياڊ ڇ يوٌ ڈياڊ ڈٕڅډاناڊ )زٹٕيڇ ٰنا ر ٬ىاڄر٬ٌاي. 11
ٌَا ڈٕڅډ12  ؛ڊانا. زٹوير اٸسٝاوي ڈٕڅډاناڊ َا ٤ٍيٷ زٵٽيٻ تا
غډڅه ؛. و٫٠ ٸوانين ٌونٷ ټاٌ و زوڄيى13 ٍاڊ؛ َا ٍاي ڈهاغ  قًٲ ڈاڄياذ ت
ٌَا ڈىينه14  ؛. ن٩اٌذ ٍت تا
ٌٍا15 اٌ تا ايػاو ٬ٹى  اڊڈهاغٍ واوڊ . وٌ ټناٌ هڇ ٸ ٍاوٌي؛و اٝن  ت
ُا16 ٌا٠ي ڈواذ و ٬ٹى ڈ ي٬ه و ٌ. اقياي ا ًٌا ٌا٬ر ڈىينهته ڈن٩وٌ اٸ٥ا٪  واڀ  ؛ٌونٷ َ
ٍاي ٸوانين اڄهي . اٸسىٌا خياڈث17ٍ  ؛وٌ اغ
 ؛ته ٬هى و خيډاڊ . خايثنىي خياڈث18ٍ
ٌات19٥ ٍاڊ ٜډيډي و ڈكثر ه.   ؛ّٕڈيُ تا ڈٕڅډاناڊ و ويځ
الڈي ٴٍوي و اغسډا٬ي20 ٌائه ٔثٻ َنىڀي ٔا  ؛. ا
 ؛تيني ن٥ٍهاي اقسډاڄي وٌ َڈينه اٸسٝاوي و ن٩اڈي هاي و٘ډن و خيٗ . ٌٜى ٴ٭اڄير21
سٵاوه َا ٬څوچ و زػٍته . ڈٙوٌذ و زٝډيڇ22 ٍاڊ  ڀيٍي غډ٭ي و ٔا ُ     ؛هاي اتسٽاٌي ويځـ اب و خًيٍٴسـه ٘ـىڊ ن٩ـٍ    ڈاننـى ڈٙـوٌذ وٌ غنـٿ اقـ

ٍاي قٵٍ ننىٶ  ؛ٔڅډاڊ ٴأٌي ت
ٌا٬هټاٌ٘ىڊ ّٕناڊ ته ٜوٌذ  . نيٍوي ټاٌِ ڈهاغٍ و ڈٙٱوڂ ته23 اٌاوٌ ڈُ ڈُ  ؛ٌ٪ اٝن
ٌاه نىاونىانا. زوانډنىي ڈٕڅډ24  ؛ڊ وٌ ٍٔووڊ ٘٭اٌهاي قډأي و ايػاو ٌوقيه ټاٌ و غهاو وٌ 
ٍاي ّٕناڊ. ايػاو ٌوقيه وٌ ڈٕڅډاناڊ هنځاچ نثٍو تا و٬ا 25  ؛ټٍوڊ ت
سٱاڂ وٌ زوڄيى26  ؛. زٙويٷ ته ٘ا
 .. ڈىيٍير ٌقډاني خياڈث27ٍ
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 هؼف
ٌاڊ ٬ٍٝ غاهڅي و ن٥ٍ ا٬سٹاوي و ن٩اڈي ّٕناڊ تاٸي  انىيٗ و غهڃ . وغوو ڈٕڅډاناڊ ٔاوه1  ؛ڈانىه َا وو
ني 2  ؛هاي نهٕر هػٍذ ڊ وٌ ٔاڂاڈهاغٍَا . و٠٭ير ناڈنأة ڈاڄي و ٌوقي ٍت
ني نيٍوهاي ن٩اڈيتووڊ  . ٕٔر ٬ن3ٍٝ ني َا ڈٕڅډاناڊ وٌ غنٿ اقى ؛)ناٴٍڈاني( ٍت  ؛ڈاننى ٍٔخيؿي ٍت
 ؛واو و ٔسى ڈٕڅډاناڊته ڈن٩وٌ . نثوو ڈٽاڊ انسٝاٜي 4
ني َا ڈٕڅډاناڊ ته يهوو ته5  ؛٬نواڊ وؤر و وڄي . ا٬سډاو ٍت
زٍي وٌ ٬څڇ و ڈوٸ٭ير ٴٍهنځي يهوو .6 ٍاب َا قيص ٍت و ا٬  .ڈٹثوڄير يهوو ُن

 ػٛأُ خبسري: 3رذَٚ 

 فشكت
ٍا هايػاو وقىذ ڈٕڅډاناڊ وٌ ٔاي ٍاڊ و ٌوچزايډاڊ ته نىا و ٌٔوڂ وٌ ڈٹاتڃ يهوو، و اڈد  ؛وٌي اي

الڈي وٌ ڈٹاتڃ قٽوڈرٙ  ؛وٌ ٔايه يهوو زٙٽيڃ قٽوڈر ٔا
 ؛ناڈه ٔاَي تا يهووياڊ ڈىينه َا ٤ٍيٷ ان٭ٹاو خيډاڊ ڈڅر

ًاټٍه تا يهوو  الڈياضثاذ ڈن٥ٷ و ته ڈن٩وٌ ز٭اڈڃ و ڈ  ؛ٌّٗٴر ٔا
ٍاي ڈنأة  وٌڀيٍي تا يهووياڊ ٴٍٜسي الچ وٌ قوَه ا٬سٹاوي، انالٸي و ٴٹهيت  ؛اضثاذ نثوذ و غاووانځي ٸٍّٕڊ و وين ٔا

هاي ٴٍهنځي ها، نډاوهاټاٌڀيٍي نهاو هت ٌُا غډڅه ڈٕػى، اياڊ ؛و ات ٍاي غډ٭ه  نډاَو  َا ٍانيـاڊ،     تـه  تهٙـي   هويـر  تـ ڈٕـڅډاناڊ و ٬ـىچ زٹڅيـى َا اي
 ؛ب غاهڅي و يهووياڊٍا٬اٌوڈياڊ، 
ٍ      ته  تهٙيتهثوو ني َا ڈنـات٫ ڈـاڄي قٽوڈـر، ڈٕـڅډاناڊ و ٘ـهٛ خيـاڈث ـ  او٠ا٪ اٸسٝاوي و زّ٘ڈين ٍت ـ٥ه ٰنـا   هت ـ يؤا َا ّٕڈـىه   ؤـر  هڇ ت
 ؛٘ٽني يهوو خيډاڊ
ٍا ات ځيهډٕاي ٍاڊزاڈد  ؛وٌي ٸىٌزډنى اي
ٍاڊ و ٌوچ ىڊزډ الچ وٌ ز٭اڈڃ تا اي  ؛َايي ٔا

 ؛َا يهوو ته نٵ٫ ڈٕڅډاناڊانسٹاڂ ٸىٌذ اٸسٝاوي ڈىينه 
وڊ ن٥ٍ ّٕناڊا ٍاي ټنسٍڂ يهوو و َا تين ٍت ي ت ٌُا  ؛نً غُيه ات

واوهاي ڈاڄي و تاٌَڀاني خياڈثٍ ٌٍا  ؛و ڈٕڅډاناڊ وٌ َڈاڊ ٜڅف تا يهوو ان٭ٹاو ٸ
 ؛ٔاَي ٘ثهاذ ّٕناڊأاَي ڈٕڅډاناڊ وٌ غنٿ ا٬سٹاوي يهوو و ننط ٴٍٜرٙ ڈٹاوچ

ال ٌڀاڊ يهوو ته ٔا ني َا ُت ٍايٗ ٍت  .ڈاننى ڈهيٍيٷ ؛چڀ

 تٟذيذ
الچ و خياڈثٍ هرٍٔٔ ؛. يهوو1  ؛زٍين و٘ډناڊ ٔا
ٌاه2 ي غنٿ ا٬سٹاوي )ٔسيُ ٴٍهنځي .  ڂ َا ٌغـڇ،  ّٚاڀانـه، ٔـ   هاي ٔـه  خٍٔٗ؛ ڈاننى خٍٔٗ َا ٌٔوڂ نىا ؛زثڅيٱي( يهوو ٬څيه ڈٕڅډاناڊـ   انىَا

ٌ، قډاير َا ڈٍٙټاڊ، زٵٍٸه  ؛ايػاو زٍويى، زډٕهٍ و ٴٍيةاٴٽني، زكٍيٳ،  انٽاٌ خٓ َا انس٩ا
الچ ڊ و زو٤له ٬څيه خياڈثٍاڊ و ڈناٴٹا. هډٽاٌي تا ڈٍٙټ3 ُاب ؛و ٔا  ؛ڈاننى غنٿ اق
ٍاڊ اٸسٝاوي ٬څيه ڈٕڅډاناڊ تا زوغـه تـه وٌ   4 . ٔڅ٥ه اٸسٝاوي )ټٙاوٌَي، زػاٌذ و ٜن٭ر؛ ٔه ٬اڈڃ ٸىٌذ اٸسٝاو( يهوو وٌ ڈىينه و ايػاو تك

سن ڈنات٫ ڈاڄي و ڈ ٌا٬ر يطٍب ٍٰوبانسياٌ و٘ا ٌا٠ي َ  ؛زٍين ا
ٔاڂ5 ٕسين  ٕڅډاناڊ زا نه ٕسځي ڈاڄي ڈ غنځي َا يهوو تني . وات ٌُا ُاب؛ هاي هػٍذ، َا غډڅه اڈانر ڀٍٴسن اوواذ و ات ٍاي قٵٍ ننىٶ وٌ غنٿ اق ي٩ه ت  ٍٸ
ٍاي. نثوو ڈٽاني ناٚ 6 ْ يه ڈٙوٌذ وٌ ڈٹايٕه تا تير و اغسډا٬ي، ٔيأي، ّٕڈوَ٘ي٬ثاوي، زػډ٭اذ  ت  ؛وواڄډىٌا
ٌاڈٗ اغسډا٬ي ڈىينهو ضثاذ  نثوو . ٜٵاذ و تاوٌهاي يهوو ٬اڈڃ 8  ؛اڈنير و ّٕ
 ؛٘ٽني يهوو . خيډاڊ9
ٌاذ ،ڈسوڊ ويني . زكٍيٳ10 غډڅه زو  ؛َا
ٍاي وٌڀيٍي و غنٿ تا يهوو، ڈٍٙټ . ٍٜٲ وٸر َياوي َا خياڈث11ٍ  ؛ڊاڊ و ڈناٴٹات
ني ٘هٝي12 ٍائيڅياذ زو٣ٔ ٍت  ؛تن ٔالچ ڈاننى ٬ثىا  ،يهوو هاي ر. زٍويع ٴٍهنٿ يهوو و ٔا
 ؛ٔاَ وٌ ڈىينه هاي ڈٙٽڃ يٽي َا ڀٍوه ؛. ڈناٴٹاڊ يهووي13
٭اٌ غنٿ. 14 ٍاذ غنٿتين اوْ و نٌُظ و  اي هاي غاهڅي و زكٍيٻ اقٕأاذ ٸثيڅه تاَنواني ٘ا هـاي   هـاي خيٙـين وٌ نٕٙـر    ياوّٕوٌي نا٤

 .ايػاو زٵٍٸه وٌ ڈىينهڈن٩وٌ  تهزو٣ٔ يهوو  ڀٍوهي
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I) يٚ خبسر يػٛأُ داخّ يبثياسصُ ٚ يتحّ EFE) 

سٵاوه اَ وو ڈازٍ ټـالڊ   يهـا  ٌاهثـٍو  ُئـاَڈاڊ و زػـو   ريـ ڈوٸ٭ نييز٭ ،يو ناٌغ ي٬واڈڃ وانڅ ياتياٌَ ٓيهىٲ ٔا

ٍا رٔاَڈاڊ  يڈنأة ت  يا٤ال٬ـاذ وٌوو  اٴـر يوٌڈطاتـه   تـه  ٌاهثـٍو  ني٬ډڃ وٌ ڈٍقڅه اوڂ اَ ؾاٌؾوب زـىو  ني. أا

سٵاوه ڈ  ها ٌاهثٍو ٕهيو ڈٹا ڃيوٌ ڈٍقڅه زكڅ SWOT اڄځويوٌ  هآ يٍڈاز نيا ينٍوغاَ و  ٍويڀ يانػاچ ڈ . و٘ـو  ئا

َاين ٍاٌو،  ا ـسٵاوه ڈـ   ياتيٓ اٌَياَ ڈازٍ يو ناٌغ ي٬واڈڃ وانڅ ياتيڃ و اٌَيزكڅ يت ـ ا. ڀـٍوو  ئا ٍ  ني ُاٌ  ٓيڈـاز  ياتـ

ٍازّ س ر ټه ته ٔا ٌانـه ، يقٹـوٸ  ،يٴٍهنځـ  ،يأئ ،ياغسډا٬ ،ياٸسٝاو ي٥يوهى زا ٬واڈڃ ڈك يها اغاَه ڈ ٕرئا  ٴناو

ٌا وٌ ڈٹ٫٥ َڈان ريو٠٭ َاٌ و ٌٸاتر  ٍاټن ياتيڈىن٩ٍ اٌَ يتا وٌ  يو ٬ډـوڈ  يو نٝوٜـ  يووڄسـ  يهـا  ٔاَڈاڊ ينى و ت

ٌاوا ټاٌتٍو واٌو. ٥ٔSBUف ٍ٘ټر و  ٍاق ڇيخا ـر  يُي٬ډـىزاً زػـو   ٓ،يڈازٍ نيا يقاټڇ تٍ ٤  يٽٍوهـا يو وٌ ٌو ٔا

ُاٌڀوناڀوڊ،  ٍا يات ٍا  .ّٕيـى  ٘ـډاٌ ڈـي   تهٜن٭ر  ٣يو ڈك يٍاڈونيخ ٣يا٤ال٬اذ ڈك يّٕوٌ غډ٫ يت ٍ  هيـ زه يتـ  ٓيڈـاز

 ڀٍوو: يڀاچ ٤ خنع ىيتا يناٌغ و يوانڅ ٬واڈڃ ياتياٌَ

ٍاذ نثٍڀـاڊ   ،٬واڈڃ نياَ ا ٴهٍٔسي هيو زه يناٌغ ٣ي٬واڈڃ ڈك يياَ ٘نأا خٓ اوڂ: ڀاچ  ،ته ټډٻ نٹ٥ه ن٩ـ

ـ تـٍ واٸ٭  ياالڈٽاڊ ڈسٽ يقس ىي٬واڈڃ تا نيا .ڀٍوو يڈ٬اڈڃ ٴهٍٔر  20زا  10اَ  ريڈوٴٹ يىي٬واڈڃ ټڅ تـووه و   اذي

ـ ڀٍو يڈـ  ٻيـ زٵٽ «ىهايزهى»و  «ها ٴٍٜر»وو ؤسه  وٌّٕنها  ٔدٓ .ينه يهن ،تا٘ى ٷيوٸ ټـه   ينهٕـر ٬ـواڈڅ   :ىن

ٌا زهى ي٬واڈڅ ٔدٓ ،٘وو يڈ ريڈوغة ٴٍٜر و ڈوٸ٭  .٘وو يڈ ٴهٍٔرټنى  يڈ ىيټه ٔاَڈاڊ 

. غډـ٫  ٘ـوو  يواوه ڈڈهڇ( انسٝاٚ  اٌي)تٕ ٻي( زا رياهډ ي)ت ٜٵٍ نيت يوَن ةي٠ٍ ٻيهٍ ٬اڈڃ  ته ووچ: ڀاچ

ٍا ٍا ٻي يڈٕاو ىيانسٝاٚ واوه ٘ىه تا يوَن ةي٠  ايـ ٬واڈـڃ وٌ ٜـن٭ر    ينٕـث  ريـ اهډ وهنىه نٙاڊ ˚ةي٘وو. ٠

ر. يتٌٍٔ زكرٔاَڈاڊ   ٔا

ٍا ٔوچ: ڀاچ هـا و   ٔاَڈاڊ تا ٴٍٜـر  ايز٥اتٷ ٍ٘ټر  ُاڊيتٍ قٕة ڈ 4زا  1 نيت اَياڈس ٻي ،اَ ٬واڈڃ هٍيٻ يت

ٔـاَڈاڊ وٌ نٙـاڊ واوڊ    ايـ ٘ـٍټر   يټنـون  يهـا  ٌاهثـٍو  ياضٍتهٙ ُاڊيڈ انځٍيت اَياڈس ني. اڀٍوو يڄكا٦ ڈ ىهايزهى

رواټنٗ نٕثر ته ٬واڈڃ ڈُتوٌ  ر ټه واټنٗ ٬ ّٕڊ ايته ڈ٭ن 4. ٬ىو ٔا ڈ٭نأـر ټـه    نيتى ٻيتووه و ٬ىو  ياڄٔا

ر. ٳي٠٭ اٌيواټنٗ تٕ  ٔا

هـٍ ٬اڈـڃ وٌ    ريـ وٌغه اهډ ةي٠ٍ ،ڈن٩وٌ تىين. ڀٍوو يڈڈوَوڊ هٍ ٬اڈڃ ڈكأثه  ايواٌ  وَڊ اَياڈس ؾهاٌچ: ڀاچ

ٍاذ نثٍڀاڊ قاٜڃ اَ ڈسو٣ٔ نٹ٥ه اَياڈس هـا و   ريـ نٕـثر تـه ٴ٭اڄ   ي٥ـ ي٬اڈـڃ ڈك  ينو٪ واټـنٗ اقسډـاڄ   وٌتاٌه) ن٩

ٍا ،ىهضثر ٍ٘ٔنو٘ر ٔاَڈاڊ(  َاذيغىوڂ وٌ ٔسوڊ اڈس ي٥ٍٔها هٍيٻ يت  .وڀٍو يڈ وٌظڈوَوڊ  ا

 اَيـ و اڈس 4و قـىاټطٍ   1ټـه قـىاٸڃ    ڀـٍوو  ڈـي ڈوَوڊ ٔاَڈاڊ ڈكأـثه   ايواٌ  وَڊ اَياڈس غډ٫ خنػڇ: ڀاچ

وهنىه واټـنٗ   نٙاڊ ،ٔاَڈاڊ يتٍا 4 اَياڈس .أر 5/2 (EFE) ٓيها وٌ ڈازٍ ٔاَڈاڊ ايها  ٍ٘ټر يڈسو٣ٔ تٍا

ټه  وهى ينٙاڊ ڈ 1 اَياڈس نيهډؿن ٔر.ىهايها و ته قىاٸڃ ٌٔانىڊ اضٍ زهى ٔاَڈاڊ وٌ أسٵاوه اَ ٴٍٜر ي٬اڄ

ـ اَ زهى ُيـ هـا و خٍه  ٔـاَڈاڊ وٌ أـسٵاوه اَ ٴٍٜـر    ايـ ڈوَوڊ ٍ٘ټر ٌاهثٍوهاي   زوانډنـى نثـووه أـر    اهىي

 (.238ـ236، ٚ 1382اقډىي و هډٽاٌاڊ،  )٬څي



170    ، َ1400ؼتبٖ پبييض ٚ صٔ، 25، پيبپي اَٚ، ؿٕبسٜ ضدٞٓػيػب 

I)ي ػٛأُ داخّ يبثيُ ٚ اسصيتحّ .1 FE) 

ُاٌ ٓيڈازٍ نيا ٍاي يات رٔاَڈاڊ  ي٬واڈڃ وانڅ يتٌٍٔ ت ٍا ني. أا ُاٌ ت وٌ  ئـاَڈان  ا٤ال٬ـاذ وٌوڊ  يّٕوٌ غډـ٫  يات

ٌاوا    يو نٝوٜـ  يووڄسـ  يها وٌ ٔاَڈاڊ ٌاهثٍوي يُيٌ تٍناڈه نىايٴٍ ٍاواڊ واٌو. خـا ُاٌِ  نيـ قـاټڇ تـٍ ا   ڇيټـاٌتٍو ٴـ  اتـ

ٍا يُيا٤ال٬اذ، زػو يّٕوٌ غډ٫ ر، ڀٍؾه ت ٌاوا ئا ٌاڊ،  ياقډى ٬څي) واٌو يٍيڀټاٌ ته ريٸاتڅ ُين يٹيزڅٵ ڇيخا  و هډٽـا

 ٘وو. يڈ ي انػاچاتيڃ و اٌَيزكڅ ي،٬واڈڃ وانڅ يين ڈٍقڅه و خٓ اَ ٘نأايوٌ ا .(238ـ236 ٚ، 1382

 : ٘تبيذ تزضيٝ ٚ تحّيُ ػٛأُ داخّي4رذَٚ 

 أتيبص ٚصٖ ػٛأُ داخّي
أتيبص 

 ٚص٘ي

لّٛ
 ت

ٞب
 

S1هاي اٸسٝاوي، ٔيأي، اغسډا٬ي، زډىني و زّ٘ٔيٓ نهاوهـاي نـاٚ    : ٸىٌذ زٙٽيڃ ن٩اچ
 خياڈثٍزو٣ٔ 

1/0 4 4/0 

S2:   الڈي  2/0 4 05/0 اٸسىٌا وٌوني اڈر ٔا

S3: 4/0 4 1/0 ـ ا٤ال٬ازي ٸىٌذ ن٩اڈي 

S4: 2/0 4 05/0 نالٸير و خويايي وٌ ڈىيٍير و ٌهثٍي 

S5: 08/0 4 02/0 ڊانازٹوير ٥ٔف ٬څډي و ٴٍهنځي ڈٕڅډ 

S6: هاي ناٚ خياڈثٍ ويّڀي، غډڅه ٬ٝډر و زډٕٻ ته وقي  12/0 4 03/0 َا

 4/1 - 35/0 ها اڈسياَي ٸوذ غډ٫

ف
هؼ

 
ٞب

 

 أتيبص ٚصٖ ػٛأُ داخّي
أتيبص 

 ٚص٘ي
W1: ني ڈٕڅډ ٌاڊ غاهڅي انىيٗ نا٘ي َا غهڃ تاٸي ڊ ٔاوهانان٥ٍ ا٬سٹاوي و ن٩اڈي ٍت  02/0 2 01/0 ڈانىه َا وو

W2: ٍ8/0 4 2/0 هاي نهٕسين هػٍذ ڊ وٌ ٔاڂاو٠٭ير ناڈنأة ڈاڄي و ٌوقي ڈهاغ 

W3: ني ڈٕڅډاناڊ يهوو  02/0 2 01/0 َوڀي ٍت

W4:  ني نيٍوهاي ن٩ـاڈي نـي     ،ٕٔر ٬نٍٝتووڊ )ناٴٍڈاني( ٍت ڈٕـڅډاناڊ وٌ  َا ڈاننـى ٔـٍخيؿي ٍت
 غنٿ اُقى

01/0 4 04/0 

W5: 04/0 4 01/0 خيډاني تا يهوو ڊ ڈىينه و هڇاوغوو ڈناٴٹ 

W6:  ٍٚاي نثوو ڈٽاني نا  6/1 4 4/0 ڊاناواو و ٔسى ڈٕڅډت

W7: 02/0 2 01/0 اي، ويني و انسالٴاذ ٸوڈي ڈياڊ اوْ و نٌُظ تاٴر ٸثيڅه 

رٕغ
 54/2 - 65/0 ها غډ٫ اڈسياَ ٠٭ٳ 

 94/3  1 غډ٫ ټڃ ٬واڈڃ وانڅي

ر. اڀٍ نډـٍه نهـايي ٔـاَڈاڊ     5/2و ڈيانځين ّٕنها  4و قىاټطٍ  1غډ٫ اڈسياَ وَني وٌ ٬واڈڃ وانڅي ٔاَڈاڊ قىاٸڃ  ٔا

ر و اڀـٍ نډـٍه نهـايي تـيٗ اَ      5/2ټډسٍ اَ   5/2تا٘ى؛ ي٭ني ٔاَڈاڊ اَ ن٩ٍ ٬واڈڃ وانڅي وٌ ڈػډو٪ وؾاٌ ٠٭ٳ ٔا

اْ ڈازٍيٓ اٌَيـاتي   ٍٔا ٍاين ت ر. تنات ٌاي ٸوذ ٔا ر ټه ٔاَڈاڊ اَ ن٩ٍ ٬واڈڃ وانڅي وٌ ڈػډو٪ وا تا٘ى تيانځٍ ّٕڊ ٔا

ر.تيانځٍ نٹا٢ ٸوذ تاالي قٽوڈر نثو 94/3(، نډٍه نهايي 2ڈوغوو وٌ غىوڂ )  ي وٌ ڈواغهه تا يهووياڊ ڈىينه ٔا



ٍاڊ و...ا / ٙٝيبٖ ٔذيٟٛديدس ٔٛارٟٝ ثب  اوشْ بٔجشيپ يت التلبديشيساٞجشد ٔذ ٍاهيڇ ټاٌڀ   171  ت

 (EFE)ي ػٛأُ خبسر يبثيُ ٚ اسصيتحّ. 2

ُاٌ ٓيڈازٍ نيا ٍازّ يات س ر ټه ته ٔا  ،يأـ ئ ،ياغسډـا٬  ،ياٸسٝـاو  ي٥ـ يوهـى زـا ٬واڈـڃ ڈك    يها اغاَه ڈـ  ٕرئا

ٌانه  ي،قٹوٸ ،يٴٍهنځ ٌا وٌ ڈٹ٫٥ َڈان ريو٠٭ٴناو َاٌ و ٌٸاتر  ٍاټن ياتيڈىن٩ٍ اٌَ يتا  ،يووڄسـ  يهـا  ٔـاَڈاڊ  ينى و ت

ٌاوا واٌو. اييټاٌ SBUوٌ ٥ٔف ٍ٘ټر و  يو ٬ډوڈ ينٝوٜ ٍاق ڇيخا ـ ا يقاټڇ تٍ ٤ ٍ  ني  يُي٬ډـىزاً زػـو   ٓ،يڈـاز

ُاٌ يُيزػوڀوناڀوڊ  يٽٍوهايتووه و وٌ ٌو ٍا يات ٘ـډاٌ   تـه ٜـن٭ر   ٣يو ڈك يٍاڈونيخ ٣يا٤ال٬اذ ڈك يّٕوٌ غډ٫ يت

ٌاڊ، ياقډى ٬څي) ّٕيى ڈي  .(233ـ231 ٚ، 1382 و هډٽا

 ڀيٍو. ٜوٌذ ڈي ياتيڃ و اٌَيزكڅ ي،٬واڈڃ ناٌغ يين ڈٍقڅه و خٓ اَ ٘نأايوٌ ا

 : ٘تبيذ تزضيٝ ٚ تحّيُ ػٛأُ خبسري5رذَٚ 

تيبص ٚصٖ ػٛأُ خبسري  ٔا
تيبص  ٔا

 ٚص٘ي

ت
ك

فش
 

ٞب
 

O1: ٍٍاي ٴٍوٖ ټاالهاي ڈٕڅډ ؛تووڊ يهووياڊ زاغ  1/0 2 05/0 ڊ ته ٌوچ / ٘اچاناٴٍٜسي زػاٌي ت

O2 تاوٌي يهوو وٌ زٍويع أالچ و ڈّٚيـى خيـاڈثٍ تـووڊ؛ ڈاننـى أـالچ       نىاتاوٌي و وقي: ٴٍٜر
 ّٕوٌوڊ ڈهيٍيٷ

02/0 3 06/0 

O3: وڊ ٥ٔف ٬څډي ڈٕ ؛ڊاتووڊ يهووياڊ و ڈٍٙټ تأواو ٍاي تاالٍت  06/0 2 03/0 ډاناڊڅٴٍٜسي ت

O4: ٍغډڅه نيث ٴٍٜـسي ڈنأـة    ؛ّٕڈىه َا نٹـٟ خيډـاڊ يهوويـاڊ    ؤر هٴىٺ( ت و ڈنا٤ٷ قاٜڅهيُ )َا
ٍاي  ڊاناٌونٷ اٸسٝاوي ڈٕڅډ ت

2/0 4 8/0 

O5: ٍاي  ٴٍٜـسي ڈنأـة    ؛ّٕڈىه َا غنٿ يـا ٰيٍغنـٿ تـا يهـوو     ؤر هڇ )نډٓ يا ٰيٍنډٓ( تيٰنا تـ
 ٔاڈانىهي ڈنأثاذ ڈاڄي ڈٕڅډاناڊ

2/0 4 8/0 

O6:  ٍاٴيايي ويّه يطٍب ٍاه زػـاٌذ     واٸ٫ :ي٭ني)ڈوٸ٭ير غٱ ڈػـاوٌذ تـا وٌيـا و     و ٘ىڊ وٌ اڈسـىاو ٘ـاه
ٍاواڊ ها و ؾاه ها، نهڅٕساڊ هډؿنين وغوو قٍّه  (هاي ٴ

05/0 3 15/0 

 97/1 - 55/0 ها غډ٫ اڈسياَي ٴٍٜر

تٟذيذٞب
 

تيبص ٚصٖ ػٛأُ خبسري  ٔا
تيبص  ٔا

 ٚص٘ي

T1: 2/0 4 05/0 ا٬سٹاوي، ټالڈي و ٬ٍٴاني يهوو ياهزهىيى 

T2: 8/0 4 2/0 اٸسٝاوي يهوو ياهزهىيى 

T3: 2/0 4 5/0 ٴٍهنځي يهوو هايزهىيى 

T4: 2/0 4 05/0 ٬ناو و نٝوٜياذ وٌوني انالٸي و ٘هٝيسي يهووياڊ 

T5: 4/0 4 1/0 اڈنيسي و ٔيأي يهووـ   ن٩اڈي ياهزهىيى 

رٕغ
 

 8/1 - 45/0 غډ٫ اڈسياَي زهىيىها

 77/3 - 1 غډ٫ ټڃ ٬واڈڃ ناٌغي

ٍايو اڈس 4و قىاټطٍ  1ٔاَڈاڊ قىاٸڃ  يوٌ ٬واڈڃ ناٌغ ياَ وَنيغډ٫ اڈس ـر  5/2ٔـاَڈاڊ،   ياَ ڈسو٣ٔ ت ـ . اڈسٔا  4اَ ي

ٍا ـسٵاوه اَ ٴٍٜـر   يواټنٗ ٬اڄ وهنىه ٔاَڈاڊ نٙاڊ يت . ٔـر ىهايهـا و تـه قـىاٸڃ ٌٔـانىڊ اضـٍ زهى      ٔاَڈاڊ وٌ ٔا

سٵاوه اَ ٴٍٜر ياٌاهثٍوهوهى  ينٙاڊ ڈ 1اَ ين اڈسيهډؿن زوانډنـى نثـووه    اهىيُ اَ زهىيها و خٍه ڈوَوڊ ٔاَڈاڊ وٌ ٔا
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ر.  اْ ٌو، اين أَا ٍٔا ـ ت 77/3 يي، نډـٍه نهـا  (3)ڈوغوو وٌ غىوڂ  ياتيٓ اٌَيڈازٍ ت ـسٵاوه قٽوڈـر نثـو   ي اَ  يانځٍ ٔا

ر؛نه ياڊ ڈىيهوويىها وٌ ڈواغهه تا يها و ته قىاٸڃ ٌٔانىڊ اضٍ زهى ٴٍٜر ـسٵاوه اَ    اڈثٍيـ ڈ٭نـا ټـه خ   نيتى ٔا تـا ٔا

وٌ غنـٿ و   هـوو يّٕڈـىه اَ   ؤـر  تهڇ يٰنا و اڊيهووي ډاڊيّٕڈىه اَ نٹٟ خ ؤر ته ُيڈاننى ڈنا٤ٷ قاٜڅه ييها ٴٍٜر

ٍ  اڊيـ هووي يزوانٕسنى زٕـڅ٣ اٸسٝـاو   ،غنٿٍيٰ ـ ٌا ټـاهٗ وه  نـه يڈىغاڈ٭ـه   ي،ټڅ٤ـوٌ  تـه ڈٕـڅډاناڊ و   تـ ـ ن  اى و ت

َاٌ ڈٕس ييتٍخا اَغډڅه يي،ٌاهٽاٌها هـا و   ٍٔـانر يػـاو َ ي، اياٸسٝـاو  ئثٻ َنـىڀ  يوٌ تأَاَ ئاَ ٴٍهنٿ ،ٹڃتا

ٗ  هوويڈٕڅډاناڊ ته  يُاڊ واتٕسځي، ڈيٷ ڀٍٴسن ز٭هى ڈاڄياڊ اَ ٤ٍيهوويټنسٍڂ  الَچ  يهـا  ٍٔـانر يَ ،واوه ٌا ټـاه

ٍاي ٍاهڇ  يڈاڄ يو ٔاڈانىه ين٩اچ اٸسٝاو يُيٌ هيخا ت ٌا ٴ  ى.ٔاَنڈٕڅډاناڊ 

 ٔؼّٕب٘بٖ ئٙبػجبت ٔبِ ئؼتمُ ٚ ػبٔب٘ذٞ ي٘ظبْ التلبد يضيسٝ يساٞجشد پب

َاٌ و اي وٸسي ٌا ٌهـا ټـٍوه    ار ڈٍٙټيڈٕڅډاناڊ ته ٔثة ّٕ نـه  ياَ ڈٽـه تـه ڈى   ،ڊ ڈػثوٌ ٘ىنى زا نانه و ټا٘ـانه نـوو 

ُاٌ و ؤا يهػٍذ ټننى، اَ ّٕوٌوڊ هٍڀونه اڈٽاناذ ڈاڄ  ينـوت  ينـه ؤـ٫ ڈـاڄ   يُ ڈكٍوچ ٘ىنى. انٝـاٌ ڈى يڃ ټاٌ نيو ات

سنى؛ اڈا  ٌا هٍنى٘ا ٍاٌ وااٌ ڈهاغٍيسنى وٌ انسزوانٕ ڈيؾه   ياٸسٝـاو  يزوانډنـى  ،ٕه تا ڈٕڅډاناڊياڊ وٌ ڈٹايهووياونى. ڊ ٸ

سنى. ڀواه ٔهن ا ييتاال ر ټه يو٘ا غا ڈانـى، ٘ـاڈڃ    ته يټه اَ و ياڈواڄ و ىيوٌ غنٿ اُقى ته ٘هاوذ ٌٔ ڈهيٍيٷن ٔا

( ټـه  41، 4ٚ، ظٶ1408 ٍ،يـ ټط اتـن ؛ 46 ، 6ٚ ، ظٶ1415 ،يقػٍ ٬ٕـٹالن  اتن) هٵر ڈكو٤ه نهڅٕساڊ نٍڈا توو

ن يهـوو و هډؿنـ  ي يتـاڄٹوه و تاڄٵ٭ـڃ اٸسٝـاو    يهـا  تا ؾاٗڄ هوٌ ڈواغه اټٍچ اڈثٍي٘ى. خ يڈكٕوب ڈ ياوياڈواڂ َ

ٌا تـه ٜـوٌذ غـى   يهوويثاً وٌ ټنسٍڂ ّٕناڊ توو، ن٥ٍ ينه ټه زٹٍيڈى ير اٸسٝاويو٠٭ ن هډـي . نـى اقٕـاْ ټٍو  ياڊ 

اْ اڈثٍيڈوغة ٘ى زا خ ٍٔا ًاٌ تٍ قٽوڈـر  يضّ٘ز يو ٬واڈڃ ناٌغ ي٬واڈڃ وانڅ ت اَ  يٍيـ ڀ ن تهـٍه يو هډؿنـ  ينثـو ٍڀ

ٌاهثٍويٸٍّٕڊ ټٍ ٍاڊ اٸسٝاويا زانى ناوه ټيو خ يقا٤ٍ يڇ،  ـسٹالڂ    ياتيتڅنـى وٌ ؤـس   يڀاڈ ،ټٍوه اٌا ننط ين تك تـه ٔا

الڈ يو ڈنأثاذ ڈاڄ ياٸسٝاو  ى.نتٍواٌ ئا

 يوٌَ ڊ تـه تهـڃ  اناة ڈٕـڅډ يـ زٍٰ ؛(28ـ 27 ، 1979ٚ ٤ثـاٌه، ) هـوو يڊ زؤـ٣  انا٬ىچ تاَخٍوانر اڈواڂ ڈٕڅډ

 ،ي٬ٕـٹالن قػـٍ   اتـن ) اڊ وٌ ٤څـة ڈـاڂ نـوو اَ ڈٕـڅډاناڊ    يـ هووي يٍيڀ ٔهرو  ؛(560 ، 1ٚ ظ زا، يهٙاچ، ت اتن)

ر ټه  يڈواٌو اَغډڅه( 49 ، 4ٚ ظ، ٶ1415 ٘ـى.   ڈـي اڊ و ڈٕـڅډاناڊ  يـ هووي ياٸسٝـاو  هڈنػٍ ته ڈواغهڀاهي ٔا

سن ن٩اچ اٸسٝاو ˚هډين ٍا يو٘ا الڈ يقٽوڈر نوخا يڈٕسٹڃ ت ٌأا ٍأانر ڈي  ي٠ٍوٌ ي  ـ ٌ هيخا»ن ي. تنات ن٩ـاچ   يُي

ٌاهثٍو اٸسٝاويزٍ ڈهڇ« ڈٕڅډاناڊ يڈنأثاذ ڈاڄ يڈٕسٹڃ و ٔاڈانىه ياٸسٝاو  توو. يقٽوڈر نثو ين 

اْن يهډؿن ٍٔا الچ يڈٽسة اٸسٝاو يها يّڀي، اهىاٲ و وياٜوڂ، ڈثان ت ـ خ، نىا ريڈاڄٽ» اَ غډڅه ،ٔا و  اڈثٍي

س ينٵ» ؛«اڈاچ سطډاٌ و ډاٌ٭ٔا سٹالڂ و نٵ» ؛«ٔا ٍ » ؛«يواتٕسځ يقٵ٧ ٔا ػـاو  يا» ؛«ز٭ـاوڊ و اقٕـاڊ  » ؛«ڇ ٌتـا يزكـ

ٍاچ  يوٌّٕڈـىها  ريـ ڈډنو٬ڈاننى  ي،٬ىاڄر اغسډا٬ ڈاننـى   ي،نـ يو و يؾـاٌؾوب انالٸـ  وغـوو  » ؛«ن٩ـاچ َټـاذ  » ؛«قـ

ڈٕـسٹڃ وٌ ڈواغهـه تـا ڈٽسـة      يتـه ن٩ـاچ اٸسٝـاو    ياتي، ؤـس «ر ٌ٘ـوه يڈډنو٬ و زٍٝٲ وٌ اڈواڂ يها ريڈكىوو

ٍاي ياٸسٝاو الچ ٠ٍوٌ يقٽوڈر نوخا يهوو، ت  توو. ئا



ٍاڊ و...ا / ٙٝيبٖ ٔذيٟٛديدس ٔٛارٟٝ ثب  اوشْ بٔجشيپ يت التلبديشيساٞجشد ٔذ ٍاهيڇ ټاٌڀ   173  ت

الچ، وٌڈي ٍاغ٭ه ته ڈنات٫ زاٌيهي ٜىٌ ٔا ٍاي ؤـسياتي تـه اهـىاٲ نـوو، َا غډڅـه          تا ڈ ياتيڇ ټه قٽوڈـر نثـوي تـ

ٌ، نياَڈنى ايػاو نهاو اٸسٝـاوي ڈٕـسٹڅي تـوو     ا ٍاڊ و زهيىٔساڊ اٝن ؤسياتي ته ن٩اچ اٸسٝاوي ٔاڄڇ و تهثوو و٠٭ير ڈهاغ

٥ ثاذ ڈاڄي وٌ ٸاڄة ٸـوانين اٸسٝـاوي و٠ـ٫    ټه ته ؤا ٍاي زّ٘ڈين اهىاٲ قٽوڈر ز٭يين و ڈنٔا ه ّٕڊ، ڈنات٫ ڈاڄي ڈ٭يني ت

ٕڅډاناڊ، َا غډڅه  ٌو، خياڈثٍ اين ٘وو. َا سٵاوه َا نٹا٢ ٸوذ قٽوڈر و ڈ ٍاڊ و ڈٙٱوڂ تـه »تا ٔا ټاٌ٘ـىڊ   نيٍوي ټاٌِ ڈهاغ

اٌ ٪ اٝن ٌُا ٬ه وٌ ڈ ٌُا ـڅډاناڊ  »(؛ 256و255، ٚ 3، ظ 1988، واوو  يات« )ّٕناڊ ته ٜوٌذ ڈ ٌا٠ي ڈواذ زؤـ٣ ڈٕ « اقياي ا

ٍاڊ ته ٜوٌذ اٸ٥ا٪»(؛ 171و170)هډاڊ، ٚ  ٌا٠ي ڈواذ ته ڈهاغ ي ا ًٌا ٍاڊ وٌ  »؛ )هډاڊ( «واڀ اٌ و ڈهـاغ ڈٙاٌټر اٝن

ٍاي ڀـٍوه »(؛ 505، ٚ 1زا، ظ  هٙاچ، تي )اتن« َنىڀي و ز٭ىيڃ ٍٔڈايه ٌَا ت « هـاي ٠ـ٭يٳ و ڈسؤـ٣    قًٲ ڈاڄياذ وٌ تا

ٌَا»( و 577ـ575، ٚ 1960 ،ثهيٸس اتن؛ 747، ٚ 1، ظ 1984ي، ٔډهوو) ٍاي  ( 215، ٚ 1376، يضٹٵ« )ن٩اٌذ ٍت تا تـ

سٵاوه قىاټطٍي َا ٴٍٜر ٍاه زػاٌذ»ها، َا غډڅه  ٔا ٌٍا ڀٍٴسن وٌ اڈسىاو ٘اه ة ڈىينه و ٸ ـ )تٽـٍي  « ڈوٸ٭ير ڈنٔا  ي،انىٕڄ

ٜڅهيُ قاٜڃ َا نٹٟ خيډاڊ ي»(؛ 5، ٚ 1، ظ 1945 ٍ  هووياڊ، ڈاننىڈنا٤ٷ قا غډڅه ٴىٺ و نيثـ ٰنـايڇ  »و « ڈنا٤ٹي َا

ي ن٩ـاچ اٸسٝـاوي ڈٕـسٹڃ و ٔـاڈانىهي      خايه»ٌاهثٍو  (،177، ٚ 1، ظ 1369 ،واٸىي« )قاٜڃ َا وٌڀيٍي يا غنٿ ٌُي

ٕڅډاناڊ ثاذ ڈاڄي ڈ ٍناڈه« ڈنٔا ٍا ټٍونى. تىين ٌا ت ي و اغ ٕڅډاناڊ خايـه  ٌُي و ٌيـُي   ٔاڊ و تا ڀً٘ر َڈاڊ، ن٩اچ اٸسٝاوي ڈ

ٌاهثٍو وٌ غىوڂ ) ڈٕسٹڃ ٘ى. ُئياذ انسهاب اين  ر.6غ  ( ّٕڈىه ٔا
 سيضي ٘ظبْ التلبدي ٔؼتمُ ٚ ػبٔب٘ذٞي ٔٙبػجبت ٔبِي ٔؼّٕب٘بٖ : پبي6ٝرذَٚ 
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ــو٘  ــا٢ ٸ ــسٵاوه َا نٹ ذ ٔا
ــڃ ــاٌ » :ڈطـ ــٍوي ټـ نيـ
ــاغٍ ــاٌټر »، «ڈهـ ڈٙـ

ــاغٍ  ــاٌ و ڈهـ ـ وٌ  اڊاٝن
ٌَا »، «َنىڀي ن٩اٌذ ٍت تا

ٍاي   ــ ــاذ ت ــًٲ ڈاڄي و ق
ــىاټطٍي َا   ــسٵاوه قـ ـ ٔا

ــر ــر » ،«ٴٍٜـ ڈوٸ٭يـ
ــه و  ــة ڈىينـــ ڈنأـــ
ــىاو   ــٍٴسن وٌ اڈسـ ڀـ ٌٍا ٸ
ٍاه زػــــاٌذ  ، «٘ــــاه

ــڅهيُ و » ــا٤ٷ قاٜـ ڈنـ
ڇ قاٜڃ َا وٌڀيـٍي  يناٰ

يا غنٿ تـا يهـوو وٌ خـي    
 «نٹٟ خيډاڊ يهووياڊ

ــاڈانىهي  خايــه» ــاوي ڈٕــسٹڃ ؤ  ٌيــُي ن٩ــاچ اٸٝس
ٕڅډاناڊ ٔثاذ ڈاڄي ڈ ـاوي    ڈهڇ« ڈنا ٌاهثـٍو اٸٝس ين  ٍز
َاين ـات٫      قٽوڈر نثوي توو. ا ٍاغ٭ـه تـه ڈن ٌو، ت٭ـى َا ڈ
الچ وٌڈي يهي ٜىٌ ٔا ـاتيڇ ټـه قٽوڈـر نثـوي       زٌا ي

ٔسياتي ته  ٍاي و ـاچ  ت ٔسياتي ته ن٩ غډڅه و اهىاٲ نوو، َا
ـساڊ    ٍاڊ و زهيىٔ ـاغ ٔاڄڇ، تهثوو و٠٭ير ڈه ٝاوي  اٸس

ـاو    ڈنى تـه ايػ ٌ، نيَا ٝا ـاوي     خايـه »ان ـاو اٸٝس ٌيـُي نه
ٕسٹڅي ٍاي   توو ټه ته« ڈ ٥ه ّٕڊ، ڈنات٫ ڈاڄي ڈ٭ي٘ني تـ ؤا

ـاڄي، وٌ       ـثاذ ڈ ـين و ڈنٔا زّ٘ڈين اهـىاٲ قٽوڈـر ز٭ي
َاين ٝاوي و٫٠ ٘وو. ا ـا   ٌو، خياڈٍث ٸاڄة ٸوانين اٸس ت

ٔسٵاوه َا نٹا٢ ٸوذ، َا غډڅه  ٍاڊ »ا ـاغ وي ټٌا ڈه ، «نٍي
َنىڀي» ٍاڊ وٌ  ٌٝا و ڈهاغ ټر ان ٌٙا ذ تـٍ   »، «ڈ ـٌا ن٩

ٌَا و قــًٲ ڈاڄيــاذ ي َا «تــا ــسٵاوه قــىاټٍط ٍاي ٔا ، تــ
ٍاه  » ـاه ڀٍٴسن وٌ اڈسىاو٘  ٌٍا ة ڈىينه و ٸ ڈوٸ٭ير ڈنٔا

ذ ـٌا ــڃ َا  »، «زػـ ـايڇ قٜا ٰنـ ـڅهُي و  ـ ـا٤ٷ قٜا ڈنـ
تــا يهــوو وٌ خــي نٹــٟ خيډــاڊ  وٌڀيــٍي يــا غنــٿ

و «. يهووياڊ ـسٹڃ و   خايه»ٌاهٍث ٝاوي ڈٕ ي ن٩اچ اٸس ٌُي
ٕڅډاناڊ ٔثاذ ڈاڄي ڈ ٍناڈـه « ٔاڈانىهي ڈنا ٌيـُي و   ٌا ت

ٍا ټٍونى. تىين ـاوي   اغ ڈاڊ، ن٩اچ اٸٝس ٌوي تا ڀً٘رَ 
ٕڅډاناڊ خايه ٕسٹڃ ٘ى. ڈ ي و ڈ  ٌُي

ــٻ اوڂ: ٌَا  زاټسي ــا ــاو ت ايػ
 ڈٕسٹڃ َا يهووياڊ

ٔاَي ٴٍهنٿ ووچ:زاټسيٻ 
وٌ تأَاَي ٔـثٻ َنـىڀي   
اٸسٝاوي و ٸ٥ـ٫ واتٕـسځي   

 ته يهوو
ــٻ اوڂ:  ــاو »زٽنيــ ايػــ

 «هډىڄي
ن٩ــاٌذ تــٍ »زٽنيــٻ ووچ: 

ٌَا و قًٲ ڈاڄياذ ّٕڊ  «تا

ــوچ:  ــٻ ٔـ ــاو  زاټسيـ ايػـ
 هاي اٸسٝاويَئٍانر
ــٻ:  ــر»زٽني ــات٫  زٹوي ڈن

 «يڈاڄ
ــاٌچ:  ــٻ ؾه ــٍڂ  زاټسي ټنس

يهوويـاڊ َا ٤ٍيـٷ ڀـٍٴسن    
 ز٭هى ڈاڄي
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ؤيڅه ڈٕڅډاناڊ ته تاَاٌ  توو زا تىين زٍين زاټسيٻ خياڈثٍ زٵٽيٻ و غايځُيني تاَاٌ ڈٕڅډاناڊ اَ يهووياڊ، ڈهڇ

ٸينٹا٪ واتٕسه نثا٘نى و اَ اقسٽاٌ ټاال زو٣ٔ يهوو و زٕڅ٣ اٸسٝاوي ّٕناڊ غڅوڀيٍي ٘وو. يهووياڊ تاَاٌهاي  تني

ا٘اٌه ټٍو ټـه  « قٔثا٘ه»زواڊ ته تاَاٌ  ٸينٹا٪ هڇ وٌ انسياٌ وا٘سنى ټه اَ ّٕڊ ڈياڊ ڈي ڈهڇ ويځٍي تػُ تاَاٌ تني

(. تٍخايي تاَاٌ ڈٕسٹڃ تٍاي اين توو ټه تاَاٌ ڈٕڅډاناڊ 289ٶ، ٚ 1399٘ثه،   و زػاٌذ توو )اتنڈٍټُ واوؤسى 

هاي ٴـٍاٌوي نـوو ٌا وا٘ـسه تا٘ـى. ايـن اڈـٍ ڈوغـة ٘ـى ټـه           زواڊ ٌٸاتر تا يهووياڊ و ٴائٷ ّٕڈىڊ تٍ ؾاڄٗ

ٍو٘نىڀاڊ يهوو توو ـ  ٴٍو٘ي و ٰٗ وٌ ڈ٭اڈڅه ـ ټه اَ نٝايٛ ٴ  ٴٍو٘ي، ڀٍاڊ ڈٕڅډاناڊ و تاَاٌياڊ نځٍاڊ ټڇ

٤وٌټڅي، ايػاو تاَاٌ زو٣ٔ خياڈثٍ تٍاي ڈثاٌَه تا ٔڅ٥ه اٸسٝاوي و أـسطډاٌ يهوويـاڊ و غڅـوڀيٍي اَ     نثا٘نى. ته

ٴٍو٘ي، اقسٽاٌ و ڈ٭اڈالذ ٌتوي ّٕناڊ توو. اَ ٔوي ويځٍ، ته تهثوو و٠٭ير اٸسٝاوي و ڈ٭يٙسي ڈٕڅډاناڊ  ڀٍاڊ

ڈٕڅډاناڊ زٵاوزي أأي تا تاَاٌ يهـوو وا٘ـر و ّٕڊ قـاټڇ تـووڊ ٌوـ      ټٍو؛ َيٍا تاَاٌ اقىاضي ټډٻ ٘اياني ڈي

 ٍ٘ي٭ر أالڈي و ٸوانين ڈثسني تٍ وقي توو.

 ٟٛديثٝ  يٚ لٌغ ٚاثؼتٍ يالتلبد يػجه ص٘ذٌ يدس ثبصػبص يػبص دْٚ: فشًٞٙ تبوتيه

ٍاي، خًياٌټوٌ هٍ  ئاَ ټه ٴٍهنٿ ڀونه هډاڊ ٌا ت ٍاو غاڈ٭ه ّٕٔاڊ يٍٖ ّٕڊ  ُ  اٴ ٍا نـه  يزـٍ و ه ٌا تـ قٽوڈـر و   يّٕڊ 

ٍاي  ئـاَ  ُ ٴٍهنٿين يټنى، وٌ ڈٕائڃ و ڈٙٽالذ اٸسٝاو يووڄر ټډسٍ ڈ ٍ   تـٍوڊ  تـ  يهـا و زنځاهـا   ڇيٌٴـر اَ زكـ

َاين. واٌور ياوڄو ياٸسٝاو ٍا اڈثٍيخ ٌو، ا ه يـ اڊ ٬څيـ هوويټـه   ياٸسٝـاو  يڈٕڅډاناڊ اَ ٴٙـاٌها و زنځاهـا   ييٌها يت

الڈ ٍايي هاي يػاو ټٍوه توونى، اَ ٘يوها يغاڈ٭ه ٔا و ٸ٥ـ٫   ياٸسٝـاو  ئثٻ َنىڀ يوٌ تأَاَ ئاَ ٴٍهنٿ» يڃ ت

 نى:تهٍه ڀٍٴس« ٍيته ٰ يواتٕسځ

 يزبد ٕٞذِيا تىٙيه اَٚ:

اَ  يتوونـى و ڀٍوهـ   ڈواغـه  ينه تا ڈٙـٽالذ ڈـاڄ  يڃ ق١وٌ نوو وٌ ڈىيټه ڀٵسه ٘ى، ڈٕڅډاناڊ ڈهاغٍ وٌ اوا هډؿناڊ

ٍا    يّٕڈىنى و ڈ ياَ انٝاٌ ڈ ياڊ نُو ڀٍوهيهووياڊ، ين ڈيټٍونى. وٌ ا يانٝاٌ ته ّٕناڊ ټډٻ ڈ ٌا تـ  يڀٵسنى: اڈـواڂ نـوو 

َاين  ى ٘ىيٍ نواهيٍا ٴٹيى؛ َيو اٜكاتٗ ڈٍٝٲ نٽن ڈكډى ًٙينَ »ى: يـ ٴٍڈا يهـوو ڈـ  ي، نىاونـى وٌ خأـم تـه    ٌو ا  اڄَـّ

هٔ  ّٔٓازَلهٔڇٔ ڈٓا يٽْسُډٔوڊَ وٓ تِاڄْثٔهْڃِ اڄنَّآْ يّْ٘ڈٍُٔوڊَ وٓ يثٕهَڅُوڊَ ـ  ڈٙـن  اڄڅَـّ ًَاتٖا  ڄٙڅْٽَٵٙـٍِينَ  ٬َّٕٗسَـىٕنَا  وٓ څٙهٙٴ١َْ (؛ 37 )نٕـأّ: « ڈٜهِينًـا  ٬ٓـ

اڊ انٵاٶ اَ= ټه يانټٕ  ٴ١ـڃ  اَ نـىا  ٌا ّٕنؿـه  و وهنـى  يڈ ٴٍڈاڊ تهڃ ته ٌا ڈٍوچ و وٌَنى يڈ تهڃ> نىا ٌاه وٌ اڈواٙڄ

ٍا ڈا و> ټاٴٍنى= ټننى، يڈ خنهاڊ واوه ّٕناڊ ته نوو ٍاڊ يت ًات ټاٴ  ڇ.يا ټٍوه ّٕڈاوه نواٌټننىه ي٬

ٍ    غهـر ڈـّٚضٍ وٌ   يتا ٬ٹى انوذ، ٬الوه تٍ ازهاي اٸـىاڈ  اڈثٍيخ وٌ غهـر   يڊ، ڀـاڈ اټـاهٗ ڈٙـٽالذ ڈهـاغ

سيٽىيىڊ ڈٕڅډاناڊ ته يتٍ تهڃ وٌَ ياڊ ڈثنيهووي٭اذ ي٘ا ئاَ اننط ټه ڈوغـة اُنـٓ و ٬الٸـه و     يڀاڈ نى؛ځٍ تٍو٘ا
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ٍاوٌين ايهډؿن ٍاوٌ ن ن٩ـا يڊ و انٝاٌ ٘ى. اااڊ ڈهاغٍيڈ يػاو ن٩اچ ت اٌَ٘ـډنى وٌ غهـر    يٽـ يڃ تـه زٽن يزثـى  يچ تـ

 ى.ڀٍوياڊ يهووي٭اذ ي٘ا ئاَ اننط

 بت آٖي٘ظبست ثش ثبصاس ٚ حزف ٔبِ تىٙيه دْٚ:

ر: وٌ خ تبسيخ كذس اػالْوٌ ټساب  َاٌ ڈىيزٵٽ يّٕڈىه ٔا َاٌ تنيٻ تا َاٌ    يهـا  هينٹـا٪، ٔـٍڈا  يٸ ينه اَ تا ڈوغـوو وٌ تـا

َاٌها وٌ ٸن يه ٴٍو٘نىڀاڊ ايُ ؤسډاينه و نيڈى َاٌهايتا ه انـىٺ تـوو و وٌ ّٰٕـاَ    ياڊ و ڈٍٙټاڊ ٔـٍڈا يهووي ياْ تا تا

ٍا ر. ته هډ يٜاقثاڊ ّٕناڊ ٔوو يت َاٌ تنيخٓ اَ و اڈثٍيخ ٔثةن ينى٘ا َاٌ ڈىيٸ يىاٌ تا نـه، ٘هٝـاً ڈكـڃ    ينٹا٪ و تا

َاٌ ڈٕڅډ ٌاڊ ڈاڄ نى و ٴٍڈوونىن ټٍويٌا ڈ٭ اناڊتا ٍ ) اذ ڀٍٴسه نٙـوو يزا اَ وټانىا ّ  يٌَڀـ  وٌواٸـ٫  .(479 ، 1384ٚ ،اونـ

ٍاي اڈثٍيخ َاٌ ڈٕڅډاناڊ، ڈاڄيٌونٷ زوڄ ت سيى تا ٌا اَ ّٕناڊ تٍو٘ا َاٌ  نىاذ  اڊ و ڈٙـٍټاڊ وؾـاٌ ٠ـٌٍ    يهوويزا وٌ ڈٹاتڃ تا

َاٌ ڈٕڅډي٠ډن زٕه اڈثٍينٙونى. خ ـاْ ن٩ـاٌذ ڈـاڄ     يڊ تا و٫٠ ٸـوان اناڃ ٌونٷ تا ٌاذ ٌو٘ـن، ٔا ٌا تـٍ   ين و ؤـسو

 .)هډاڊ(نى ټٍو يُيٌ هيخا يڈنأثاذ اٸسٝاو

سا ٌٔوڂ نىا ټهر ټٍوه يٌوا اَ اڈاچ ٜاوٶ ٘يم ٤ؤي ٌٔا ٌاڊ و ٴٍو٘ـنىڀاڊ  ينٍ يانالٸ يتهٕاَ ي)وٌ  ىا

َاٌ ڈى  نواٌي،ٌتـا  :ټننـى  يٵه واٌنى ټه وٌ ڈ٭اڈالذ اَ خـنع نٝـڅر ووٌ  يٌاڊ و ٴٍو٘نىڀاڊ و٨اىينٍ»: نىنه( ٴٍڈوويتا

 ، 7ٚ ، ظ1390 ،ي٤ؤـ « )ىيو نٽوهٗ ّٕڊ وٌ َڈاڊ نٍ ،ٴٍوٖة ټاال، ٔسووڊ غنٓ وٌ هنځاچ ئوڀنى، ټسډاڊ ٬

َاٌ ڈى اټٍچ اڈثٍي، خَڈينهن يوٌ هډ .(284 ّٕب تـه ّٕڊ   يٍ، ڈٹـىاٌ يټـه هنځـاچ ٴـٍوٖ ٘ـ    ٌا  ينـه ٴٍو٘ـنىڀان  يوٌ تا

 .(13 ، 7ٚ )هډاڊ، ظنى ټٍو  ين ٬ډڃ نهيا َا ذ٘ىته اٴُوونى،  يڈ

َاٌ اڈثٍيخ يها زډاچ زالٖ ٴٍوٖ نٍڈـا   و اَ اقسٽاٌ و ٰٗ وٌ ڈ٭اڈڅه يٍيها، غڅوڀ ډريٸټنسٍڂ  ،اَ ن٩اٌذ تٍ تا

َاڊ و ڈٹاوٴٍو٘ي ىڊ، ڈډان٭ر اَ زٹڅة و ټڇيٸثڃ اَ ته ضډٍ ٌٔ  تـٍ ٌتـا تـوو    ياَ ڈ٭اڈالذ ڈثسن يٍ، و نهي، ن٩اٌذ تٍ او

 (.182ٚ ٶ، 1399٘ثه،   )اتن

 يالتلبدٞبي  يشػبختزبد صياتبوتيه ػْٛ: 

ر يٍيو نٵويناخً يٍيناخً ٸوذ و ٬اڈڃ ڈهڇ ٔڅ٥ه  نٹ٥ه «و ڈٕسٹڃ ياٸسٝاو ٸو»   نٹ٥ـه  ٳ،ياٸسٝاو ٠٭ ني. هډؿنٔا

ـر.   ٔاَ  نهي٠٭ٳ و َڈ ـالڈ  نٵوي و ٔڅ٥ه و وناڄر و٘ډناڊ ٔا ٍا  يغاڈ٭ـه ٔا  ،ياٸسٝـاو  يهـا  ٔـانر ٍيَ ػـاو يا يتـ

ـر. خ الَچ و اٸـىاچ   يُيٌ تٍناڈه اَڈنىين ي،ڈنات٫ ڈاڄ ريڈٕسٹڃ و زٹو ين٩اچ اٸسٝاو يُيٌ هيخا ـ ٔا ٍا  اڈثٍي ػـاو  يا يتـ

ٽاڊ ٬ډوڈ ير ڈنات٫ ڈاڄيزٹو اَغډڅه يي،ها ٻياَ زٽن ،ڈٕڅډاناڊ ئٍانر اٸسٝاويَ سٵاوه ټٍو يو ٔا  .نىٔا

ـ (، ٜـٍٲ زٹو ينٹا٪ )ٔاڂ ووچ هػٍيٸ يڅه تنيّٕڈىه اَ ٸث ؤر هڇ تياڊ، ٰنايهوويو  اڈثٍين خين ُٰوه تيوٌ اوڄ ر ي

الچ ي٘ى؛ اڈا اڈواڄ يه ن٩اڈيتن ـر نـووٖ تـه      ڈهيٍيٷّٕوٌوڊ  ټه اَ ٔا ت٭ى اَ ٘هاوذ او وٌ غنٿ اقى تنا تـه وٌنؤا

ٍا يڈنات٭ ،ىئٌ اڈثٍيخ ٌايه اايػاو ټٍو ټقٽوڈر  يت ٍا   وي  ييٙاڊ اڈواڂ و وا ٜـىٸه  نـه  يڈى يٌا تـه ڈٕـڅډاناڊ و ٴٹـ

 .(496 ، 6ٚ ظ ،ٶ1413 ،ي٭ٹوتي) ىهنو



176    ، َ1400ؼتبٖ پبييض ٚ صٔ، 25، پيبپي اَٚ، ؿٕبسٜ ضدٞٓػيػب 

 اينٽـه ڇ ٘ـى. ت٭ـى اَ   ياڊ ڈٕـڅډاناڊ زٹٕـ  يـ ڈ يڇ ته ٜوٌذ ڈٕـاو ي(، ٰناي)ٔاڂ ؾهاٌچ هػٍ ٍين١ يوٌ ُٰوه تن

ر ٜڅف ټٍونى و خين١ يتن غُ ٤ال و نٹٍه، هيؽ ټـاال   و ٍوڊ ٌونىينه تيټه اَ ڈى نډوونىتا ّٕناڊ ٔاَٖ  اڈثٍيٍ وٌنؤا

ٍاه نوو نثٍنى. ٰنا و ٔالقي ته ٍاڊ و وو  يوٌ ڈ اڈثٍيّٕڈىه زو٣ٔ خ ؤر هڇ تيهډ  ڇ ٘ـى يزٹٕـ  اَ انٝـاٌ  زـن اڊ ڈهـاغ

 .(409و408 ، 2ٚ )هډاڊ، ظ

ٌا غډ٫ ټٍويٰنا اڈثٍي(، خي٩ه )ٔاڂ خنػڇ هػٍيٸٍ ياڊ ُٰوه تنيوٌ غٍ ٌا تـه  يـ غـىا و تٹ ٌا ا نى و نډٓ ّٕنهڇ  ه 

ة وو ٔـهڇ ز٭څـٷ ڀٍٴـر   ي، زنټه ته هٍ  نىڇ ټٍوئهڇ زٹٕ 072/3  ، 2ٚ ، ظ1369، ي)واٸـى  ٻ ٔهڇ و ته هٍ ٔا

ٌا ته خنع ٸٕډر يٸٍ يتن يها نهڅٕساڊ اڈثٍيخ .(395 ٌا تـه    نىڇ ټٍويزٹٕ يڈٕاو٩ه  تـن غـُّٔ    محيمةِةو نډـٓ ّٕڊ 

ًاٌويڇ ټه ڈٕلوڂ ٰنا َتيىي ٌا  يو ؾهاٌ ٔهڇ و نىتوو، واڀ ـ تـه زٍز ـ ځٍ  نډوونـى  ڇ يٍ زٹٕـ يڃ و ٬ٙـا يـ اڊ ٸثايـ ڈـ   ةي

 .(504 ، 1362ٚ، ي)ٴأٌ

٥ه نٹٟ خه ټه ت يډيػه ڀٍٴر ټه قاٜڃ ٰنايزواڊ نس يڈ ـ يـ هوويډـاڊ  يؤا ثـٍ  ي٩ـه و ن يٸٍ يٍ، تنـ ين١ـ  ياڊ تن

ٍا يو وٌّٕڈى ڀٕسٍوه و ضاتس يڈنات٫ ڈاڄػاو يى، ڈوغة ائٌ يقٽوڈر نثو ؤر ته ـالڈ   يت اَ  يو ز٭ـىاو  يقٽوڈـر ٔا

الڈ ٬نواڊ ته اڈثٍيڈٕڅډاناڊ ٘ى و خ  ى.تهٙنتوونى، تهثوو  يټه وٌ ٴٙاٌ ڈاڄٌا  يو٫٠ ڈٕڅډانان نىزوانٕس يقاټڇ ٔا

 ئبِك ٌشفتٗ تؼٟذ يبٖ اص ًشيٟٛديچٟبسْ: وٙتشَ  تبوتيه

الڈياذ ٔاڄيڈاڄ ينو٬« هيغُ» ر ټه قاټڇ ٔا ـ ي ،تٍ اهڃ ټسـاب  يانه ٔا اڊ ڈٹـٌٍ  ياڊ و ٌَزٙـس يـ هووياڊ، يكيڈٕـ  ي٭ن

ر ټه ڈٕ يَاااذ وٌ ين ڈاڄيټنى. خٍوانر ا يڈ ـالڈ  ياڊ و ٌَزٙيهووياڊ، يكيّٕڊ ٔا تـا ټډـاڂ    ياڊ وٌ خناه قٽوڈـر ٔا

ٌاڈٗ َنىڀياڈن سه تا٘نى. يّٕڈ ڈٕاڄډر ير و ّٕ َاينُ و٘ا ، 1982 )ٜـاڄف،  ٘ـوو  يُ ڀٵسـه ڈـ  ين« اهڃ يڈه»ٙاڊ يته ا ،ٌو ا

ـ تـٍ و  و٫٠ ٘ى و تنا« زوته»ة ٔوٌ 29ية تٍ ّٕ ه تنايقٽڇ غُ. (363و362 ٚ ه وٌ ٔـاڂ نهـڇ   يـ ن ّٕيـ ىڀاه ڈٙـهوٌ، ا ي

رڀٍويناَڂ « زثوٺ»ٗ اَ ُٰوه يخ يهػٍ  .(29و28 ، ٚٶ1388 ،ٔڅّاچ  اتن) ىه ٔا

ـر و ٌؤـسا     « غٍٓتأّ» «:رَشثبء»ٚ « أرسُح»ـ كّح ثب يٟٛديبٖ  ٍاٌ و٘ا تـوو.  « ايٌـ»زـات٫   ييوٌ ٸڅډـٍو ٘ـاچ ٸـ

وٌ زثـوٺ ڈٕـسٹٍ    اڈثٍيـ ټـه خ  ي، وٌ هډاڊ ڈـىذ ټوزـاه  يتوونى. وٌ ٔاڂ نهڇ هػٍ يهووين وو ڈن٥ٹه ئاټناڊ ا

ـ خـٍوانسن غُ  يّٕڈىنى و تا ق١ٍذ تٍ ڈثناايٙاڊ اَ ٔاټناڊ ايٌـ و غٍتأّ نُو  يّ٘زي، هنىتوو ّٕنځـاه   .ه ڈٝـاڄكه ټٍونـى  ي

ٍا اڈثٍيخ  .(91 ، 4ٚ ، ظٶ1417 ،يٌَٸان)نى نو٘س يا ٙاڊ ٜڅكناڈهيا يت

يـه و تٍنـي   غُتـٍ خٍوانـر    ايٙاڊ .ّٕڈىنى اڈثٍينُو خ« ڈٔٹنا»اڊ يهووي ياَ ٔو ين وٌ زثوٺ، ٴٍٔساوڀانيهډؿن

ُاٌٖ ڈوغوو اَ ڈسن خنىڈٝاڄكه ټٍوتا ّٕناڊ ځٍ ي٢ ووٍ٘ خـٓ اَ تاَڀٙـر    ٍاڈثيـ ر اَ ّٕڊ واٌو ټه خيناڈه، قٽا ډاڊي. ڀ

ٌا نو٘ـس يٴٍٔساوڀاڊِ ڈٔٹنا، ّٕڊ ٜـه  ٍا  نىٵه   .(105ـ 100 ، 3ٚ ، ظٶ1398 ،ي)تـاليٌ نى ٔـاټناڊِ ڈٔٹنـا ٴٍٔـساو    يو تـ

ٍا ٍا يـ ّٕڈ ڈٕاڄډر ير َنىڀين اڈني٠ډن زّ٘ڈ ،هينً غُاتا  اڈثٍيػه ڀٍٴر خيزواڊ نس ين ڈيتنات اڊ زكـر  يـ هووي يُ تـ

الڈ ٍاٌ واويقٽوڈر ٔا ٌا زكر ټنسٍڂ ٸ  .نى، ّٕناڊ 



ٍاڊ و...ا / ٙٝيبٖ ٔذيٟٛديدس ٔٛارٟٝ ثب  اوشْ بٔجشيپ يت التلبديشيساٞجشد ٔذ ٍاهيڇ ټاٌڀ   177  ت

 يشيٌ زٝي٘ت

الڈيت٭ى اَ زٙٽ اټٍچ اڈثٍيخ ن يـ ٙـاڊ وٌ ا ي. انىهوو ڈواغهـه ٘ـى  ي ياٸسٝاو ياهىينه تا زهىيوٌ ڈى يڃ قٽوڈر ٔا

ٍا ٍايتا ي٣ ڈي٘ ٌاهثٍوهـا   يٌ٘ى و ڀٕسٍٖ نهاڂ نوخا يٕر ت ـالچ،   ټـاٌ  تـه هـوو  يتـا   ياٸسٝـاو  هٌا وٌ ڈواغهـ  يئا

سٹالڂ تٍٔاني، واڊٌٔاڄسٙتووڊ  يهډځان ا٬الڊزا ٬الوه تٍ  ٴسنىڀٍ ڈي ٌا ته ٔا الچ   اڈثٍيـ خ يڃ ٌٴساٌهـا يـ ى. زكڅنن ٔا

اْ يوٌ ا ٍٔا ر ټه ا ّٕڊانځٍ يت SWOT اڄځوين ڈواغهه ت اَ نٹـا٢ ٸـوذ ڈوغـوو وٌ قٽوڈـر      يٍيڀ ٙاڊ تا تهٍهئا

الڈ سٵاوه اَ ٴٍٜريو هډؿن ئا ٌاهثـٍو ڀٕسٍ٘ـ  يها و ته قىاٸڃ ٌٔانىڊ اضٍ زهى ن تا ٔا ٘ـډنىانه  و هو يىها تا ازهاي 

َاين. نىڈوٴٷ توو ٌاهثٍو يوٌ ا ٌو، ا ـ خا»ن خّوهٗ ته  ـ ٌ هي  يڈنأـثاذ ڈـاڄ   يڈٕـسٹڃ و ٔـاڈانىه   ين٩ـاچ اٸسٝـاو   يُي

اٌه« ڈٕڅډاناڊ ڈنأـثاذ   يڈٕـسٹڃ و ٔـاڈانىه   ين٩اچ اٸسٝـاو  يُيٌ هيتڅنى وٌ خا يڀاڈ اڈثٍي٘ى زا ٌو٘ن ڀٍوو خ ٘ا

سنى. يڈاڄ  ڈٕڅډاناڊ تٍو٘ا

 التلبدي ٔؼتمُ ٚ ػبٔب٘ذٞي ٔٙبػجبت ٔبِي ٔؼّٕب٘بٖسيضي ٘ظبْ  : پبي7ٝرذَٚ 
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ٌَا ڈٕسٹڃ َا يهووياڊ زاټسيٻ اوڂ:  --------- ايػاو تا

ٔــثٻ  ٔــاَي وٌ تأَــاَي ٴٍهنــٿ زاټسيــٻ ووچ:
 َنىڀي اٸسٝاوي و ٸ٫٥ واتٕسځي ته ٰيٍ

 «ايػاو هډىڄي» زٽنيٻ اوڂ:

ٌَا و قًٲ ڈاڄياذ ّٕڊ» زٽنيٻ ووچ:  «ن٩اٌذ ٍت تا

 «يڈنات٫ ڈاڄ زٹوير» زٽنيٻ اوڂ: هاي اٸسٝاوي ايػاو َئٍانر زاټسيٻ ٔوچ:

ټنسـٍڂ يهوويـاڊ َا ٤ٍيـٷ ڀـٍٴسن      زاټسيٻ ؾهاٌچ:
 ز٭هى ڈاڄي

--------- 
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 ٔٙبثغ
 .هيواٌاڄٽساب اڄ٭څډ ٍوذ،ي٬اوڂ اقډى ٬ثىاڄډوغوو، ت ٷي، زكٹاِلحبثٝ ضياِتٕ ياالكبثٝ ف ٶ،٬1415څي،  اقډىتن ،ي٬ٕٹالنقػٍ  اتن
، ٸاهٍه،  ڃيڈكډىنڅ ٷي، زكٹوتبة االٔٛاَ ،ٶ1388 ،ٸأڇ ىياتو٬ث ،ٔڅّاچ اتن  .هياالَهٍ اذياڄٽڅ ةمكتبهٍْا
 .اقډى ة ڈكډوويى قثيٷ ٴهيڇ ڈكډى ٘څسوذ ٤ث٫ ٬څى نٵٹه، غىه، إڄي، زكٹالوٌَسةتبسيخ الوذيٌة ٶ، 1399٘ثه، ٬ډٍ،  اتن
 .ڈ٥ث٭ه واٌاڄٽسةتيٍوذ، ټو٘ٗ ضٍوذ ٬اټٙه،   ، تهإِؼبسف چ،1960 ڈٕڅڇ،  تن ثىا ٬، ثهيٸس اتن
 .ياڄ٭ٍت أّاڄسٍاشيقا واٌ ٍوذ،يت ،يٍي٘ ي٬څ ٷيزكٹ ،يةٍ الٌهبية الجذا ٶ،1408 تن ٬ډٍ، ڃيأډا٬ ،ٍيټط اتن
ٹا يڈ٥ٝٵ ٷي، زكٹالٌجَيه السيشة زا،  تن، تي هٙاچ، ٬ثىاڄډڅٻ اتن اه و إڄ  واٌاڄډ٭ٍٴه. ٍوذ،ي، تي٘څث ٧ي٬ثىاڄكٵ و ياٌياألت  ڇياٍت
 .هيواٌاڄډٍٝٸاهٍه،  ،داٚد يػٙٗ اث چ،1988 ا٘٭ص، تن ډاڊئڅ، واوو يات
 .نځاه وانٗزهٍاڊ، ؼ ؾهاٌچ، ، ٔذيشيت اػتشاتظيه، ٠ٍ1389ا، ي، ٬څيٍيٍټثياڈ
ٍ ن زهٍاڊ، ٽڇ،ي و خنػاه ؼ ،يػٕٛٔ تيشئذ ،1393، يىڈهىئ ،ياڄوان  .يٙن
ٛاهغ چ،1945 ُ،يتن ٬ثىاڄ٭ُ ٬ثىا  ي،انىٕڄ يتٽٍ  ٔ ِجالدٚ  ٗ اػٕبء ا ب اػتؼزٓٔ   .ڄػنه ةمطبعٸاهٍه، ٔٹا،  ي، ته ټو٘ٗ ڈ٥ٝٵٔؼزٓٔ 
 .هيواٌاڄٽسة اڄ٭څډ ٍوذ،ي٠ٌواڊ ڈكډى ٠ٌواڊ، ت ٷي، زكٹاِجّذاٖ فتٛحٶ، 1398 ،اقډىتن يكيي ،يتاليٌ
ؼبةٶ، 1417 ،  ـــــ  .ٍوذ، واٌاڄٵٽٍيت ،االؿشاف ٘ا

ځاه ٘ټاٌ٘نأي اٌ٘ى، ٘يٍاَ،  ناڈه اڊيخا، ثب يٟٛديبٖ، اص ثؼخت تب سحّت ٔٙبػجبت پيبٔجش، 1383اقډى،  تؤساني، غاڊ  .ٍاَيواٙن
 .ٸڇ، هػٍذ ،ٙٝيدس دِٚت ٔذ يحىٛٔت اػالٔ ٗي٘خؼت يبػيٚ ػ يػبختبس ارتٕبػ ،1376 ىڈكډى،ئ ،يضٹٵ
 .، ؼ خنػڇ، ٸڇ، ڈّٕٚٔة ّٕڈوَ٘ي و خّوهٙي اڈاچ نډينيدس ثشاثش يٟٛد تحّيّي ثش ػّٕىشد پيبٔجش، 1390تناب، ٬څي،  غىيى

ـ خا ،دساسة تبسيخية هٌهجيه ؛هَقف الشسَل هي يهَد الحجبص ،2009، خالذةِعبذاللطيف، قٕن يأين ـ   ناڈـه  اڊي نػـاـ وٌ   يوانٙـځاه ڈڅ
 .نيناتڅٓ، ٴڅ٥ٕ

 ،ٔمـبالت ٚ ثشسػـيٟب  ، «يو زكوالذ ّٕڊ وٌ ٬ٍٝ نثو ياٸسٝاو ريڈوٸ٭ ،نهيڈى هووي» ،1386، ٴا٤ډه اقډىونى و ن١ٍي ٔيىاقډى٠ٌا
 .66ـ47 ، 84ٚ ٖ
ت اِّّذ٘ٶ، 1417 ،يڈكډىتن ٬ثىاڄثاٸ ،يٌَٸان  .هيواٌاڄٽسة اڄ٭څډ ٍوذ،يت ،ياڄهاو ُيڈكډى ٬ثىاڄ٭ُ فيزٝك ،ٝيؿشح إِٛٞا
او يٌَڀٍ  ؼ ٔوچ، زهٍاڊ، ٔډر. ،كذس اػالْ )ػلش ٘جٛت( خيتبس ،1384 ،نيٰالڈكٕ ،ّن
ٌاڄى ي،ٔډهوو لٌف چ،1984 ،ي٬څ نينو فبء ثبخجبس داسإِ وذ،  ى،ي٬ثىاڄكډ نياڄى يټو٘ٗ ڈكډى ڈك  ته ،يٚفبءاِٛ ٍاش أّيقا وٌاتٍي ٍت اڄس  ي.اڄ٭
نوٌوهاى » ،1379ي، ڈ٥ٝٵ ي،ٜاوٸ  .27ـ7 ٚ ،2 ، ٖتبسيخ اػالْ، «هوويتا  اڈثٍيخ ُيّٕڈ ڈٕاڄډرٍت

 .نييواٌاڄ٭څڇ ڄڅډال ٍوذ،ي، تـ ٘ـأتٟب ٚ تٌٛسٞبٝ ياُِّٙظُٓ االػالٔچ، 1982 ،يٜاڄف، ٜثك
 .ن اڄهالڂييٍوذ، واٌاڄ٭څڇ ڄڅډاليهٵسڇ، ت ، ؼاِمشآٖ اِيٟٛد فيچ، 1979ٳ ٬ثىاڄٵساـ، ي٤ثاٌه، ٬ٵ
 .هيواٌاڄٽسة االٔالڈ، زهٍاڊ ،ذيإِف خيؿشح إِمٙٝ اِـ ياالحىبْ؛ ف تيتٟز، 1390ڈكډىتن قٕن،  ،ي٤ؤ
ٗ.يهٙسڇ، زهٍاڊ، زوڄ ، ؼٍ٘شؿي ربٔغ ثش ٔذيشيت اػتشاتظيه، 1382 ،٠ٍا و هډٽاٌاڊ،ي٬څاقډىي،  ٬څي  ى وان

 ٌاه ٌ٘ى.زهٍاڊ،  ،فشًٞٙ فبسػي ػٕيذ، 1389ى، قٕن، ي٬ډ
 .اڊ، ڈّٕٚٔه انػاچ ټساب، زهٍٚ رٟبد يبٔجشيپ، 1362 ،نياڄى غالڂ ،يٴأٌ
 .يٴٍهنځ يها اڊ، زهٍاڊ، وٴسٍ خّوهٗييخأٌا ي٬څزٍغډة  ،ٔذيشيت اػتشاتظيه، 1397، يىويو ،ٴٍوٌّٕ

 .هيزهٍاڊ، واٌاڄٽسة االٔالڈ ،تفؼيش ٕ٘ٛ٘ٝ، 1374و هډٽاٌاڊ،  ناٍٜ، يٍاَيڈٽاٌچ ٘
ٍ ن ي٠ٍا يټاوزي٬څة ، زٍغډاػجبة اِٙضَٚ ،1383، تن اقډى ي٬څ ،يٙاتوٌين يواقى ُڄو، زهٍاڊ، ٙن  ي.ٸٍاڀ
ځاهيواڈٱان يڈكډوو ڈهىوة ، زٍغډٔغبصي؛ تبسيخ رًٙ ٞبي پيبٔجش، 1369، ڈكډىتن ٬ډٍ، يواٸى ٍ واٙن  .ي، زهٍاڊ، ڈٍاټُ ٙن
 ڄڅډ٥ثو٬اذ. ياأل٬څډ مؤسسةٍوذ، يٷ ڈهنا، تي، زكٹتبسيخ اِيؼمٛثيٶ، 1413ي٭ٹوب،  اتي اقډىتن ،ي٭ٹوتي


