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 مقدمٍ 

هسیطیت زاًف فطایٌسی چبلف ثطاًگیع اؾت ٍ قٌبذت اضظـ ٍالقی ٍ ثِ وبضگیطی هغلَة آى زض خْت وؿت هعیت 

هبى ضا اهطٍظُ، هسیطاى تالـ هی وٌٌس تب اظ عطیك هسیطیت زاًف، زاًف اًجبقتِ زض شّي افضب  ؾبظ. ضلبثتی زقَاض اؾت

اؾترطاج وطزُ ٍ آى ضا زض هیبى توبهی افطاز تؿْین وٌٌس ٍ زض ایي حبلت زاًف شذیطُ قسُ زض ؾیؿتن ثِ یه ًجـ لبثل 

اؾتفبزُ زائوی تجسیل قسُ ٍ هعیت ضلبثتی پبیساضی ضا ثطای ؾبظهبى فطاّن هی وٌس هسیطیت زاًف هسیطیت ول ؾطهبیِ 

گیطی زاًف هٌبؾت تَؾظ ًیطٍی اًؿبًی ٍ ظیط ؾبذت ّبی فطٌّگ ٍ فىطی ؾبظهبى، ذلك، تؿْین، ًگْساضی ٍ ثِ وبض

فٌبٍضی اعالفبت ٍ اضتجبعبت اؾت وِ زؾتبٍضز آى تَلیس اضظـ اظ زاضایی ّبی ًبهلوَؼ ؾبظهبى، حفؼ هعیت ضلبثتی ٍ 

 (1391لبضی ظازُ فطز ٍ فغبئی ،. ) ضٍظآهسی ٍ ایدبز ًَفی ؾبظهبى یبزگیطًسُ اؾت

زُ آگبّبًِ اظ الگَّب، ضٍقْب ٍ فٌَى تَؾقِ ٍ تغبثك آى ثب قطایظ خبهقِ ثَهی زض وٌبض ثِ ضٍظ وطزى اگط ثَهی ؾبظی ضا اؾتفب

ٍ تمَیت تىٌیىْب ٍ ضٍقْبی ثَهی یب ّوبى پیًَس زاًف ضؾوی ثب زاًف ٍ قطایظ ثَهی ثساًین، چٌیي ضاّجطزی هیتَاًس ثِ 

ظا، هتىی ثِ ذَز ٍ پبیساضهٌدط طیبى تَؾقِ زضٍىگیطی یه ختَاًوٌس ؾبظی ٍ هكبضوت هطزم زض خطیبى تَؾقِ ٍ قىل

حلی ٍیب ذبل هٌغمِ ای افطاز وِ ًؿجت ثِ هتفىط ٍتىٌیه ّبی  تَاى،اًطغی، اؾتفبزُ اظ، ثَهی ؾبظی فجبضت اؾت اظ،. قَز

ؾظ ًس. زض پػٍّف حبضط ثب تَخِ ثِ ایي وِ همَلِ ّبی ؾبذتوبى زاًف وِ تَآى هٌغمِ ٍ یب هحل تقْس ٍتقهت ثیكتطی زاض

پطٍثؿت ثیبى قسُ اؾت ثِ نَضت یه ًؾطیِ نطف اؾت  ٍ هی ثبیؿت ثب ؾبظهبًْبیی ًؾیط حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت 

اؾالهی تغجیك زازُ هی قس لصا همَلِ ّبی ثَهی ثِ زؾت آهسُ زض پػٍّف حبضط یىی اظ زؾت آٍضزّبیی اؾت وِ ذبل 

 ( 1383ثبقی،فلیطضب،پػٍّف حبضط اؾت ٍ زض ًتبیح ًكبى زازُ ذَاّس قس. )آلبیب

تَلیس زاًف . زض فهطحبضط اؾتفبزُ زاًف ثِ فٌَاى یه ؾطهبیِ زض ضلبثت ّبی ؾبظهبًی اظ اّویت ثبالیی ثطذَضزاض اؾت 

ثط ایي اؾبؼ تَخِ . خسیس ثب پیكطفت ّبی فٌبٍضی ًیبظ ثِ هسیطیت زاًف زاضز تب زض تحمك اّساف ؾبظهبى تبثیط گصاض ثبقس

اظ آى .  خْت تحمك  اّساف ٍ تقییي خبیگبُ  آى  ٍ وبضوطزّبیف زض حَظُ ٌّطی ضطٍضی اؾت ٍیػُ ثِ هسیطیت زاًف اظ

خبیی وِ ؾبظهبى حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلغبت اؾالهی زض ؾیبؾتگصاضی ٍ ثطًبهِ ضیعی فطٌّگی وكَض  ًمف ثؿعایی زاضز ٍ 

هسیطیت زاًف اظ هلعٍهبت اؾت وِ  ثب  ثؿیبضی اظ فقبلیتْب ٍیػُ ٍ ذبل آى ؾبظهبى اؾت، ثٌبثطایي، ثَهی ؾبظی الگَی

تَخِ ثِ هسلْبی هرتلف  هسیطیت زاًف، هسل پبیِ ّبی ؾبذتوبى زاًف ثطای ثَهی ؾبظی هسیطیت زاًف ؾبظهبى هصوَض 

ثط ایي اؾبؼ پػٍّف حبضط، زض نسز ثَهی ؾبظی همَلِ ّبی هسیطیت زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت .  اًتربة قس

قٌبؾبیی زاًف، اوتؿبة زاًف، تَظیـ زاًف، تَؾقِ : ل پبیِ ّبی ؾبذتوبى زاًف زض ّكت همَلِ اؾالهی ثط اؾبؼ هس

هسل ّبی هرتلف هسیطیت  زاًف، حفبؽت زاًف، اقتطان زاًف، ًگْساضی زاًف، اضظیبثی زاًف ٍ اّساف زاًف اؾت

 زاًف زض ازاهِ ذَاّس آهس
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ثغِ اثقبز هرتلف فطٌّگی ٍ هسیطیت زاًف ثِ هغبلقِ تطیي هغبلقِ زض ظهیٌِ ضا فوسُ: 1مدل مدیریت داوص اليسه

. همیبؼ الٍؾي زض ظهیٌِ اضتجبط هسیطیت زاًف ثب ًَؿ فطٌّگ حبون ثطؾبظهبى تٌؾین قسُ اؾت. گطزز ثطهی( 2003)الٍؾي 

، خصة زاًف، ؾبظهبًسّی زاًف، شذیطُ (زاًف آفطیٌی)ذلك زاًف : ثطاؾبؼ زیسگبُ الٍؾي هسیطیت زاًف قف ثقس زاضز

الٍؾي اظ . الٍؾي چْبض ًَؿ فطٌّگ ضا ًیع هتٌبؾت ثب ایي اثقبز هقطفی وطزُ اؾت. ًف، اًتكبض زاًف ٍ ثىبضگیطی زاًفزا

ّبی ضلبثتی  زض چبضچَة اضظـ( 1999)زض ٍالـ وَییي ٍ وبهطٍى . ثٌسی فطٌّگ، وَییي ٍ وبهطٍى اؾتفبزُ وطزُ اؾت عجمِ

. هطاتجی ؾبالضی، فطٌّگ ثبظاضی، فطٌّگ ؾلؿلِ گ گطٍّی، فطٌّگ ٍیػُفطٌّ: اًس ذَز چْبض ًَؿ فطٌّگ ضا قٌبؾبیی وطزُ

 (1389،فبعوِ فطالی) .الٍؾي اظ ایي چْبض عجمِ فطٌّگی اؾتفبزُ وطزُ اؾت

ذلك زاًف، : ثطاؾبؼ هسل ًیَهي ٍ وٌطاز، اثقبز هسیطیت زاًف فجبضتٌس اظ2مدل مدیریت داوص کىراد ي ویًمه

تَؾظ زیگطاى ٬هثل یه زفتطچِ ضاٌّوب . زاًف نطیح زاًف هؿتٌس اؾت. ْساضی زاًفثىبضگیطی زاًف، اًتمبل زاًف ٍ ًگ

یب . هثل تكریم فولىطز هَتَض اظ ضٍی نسا. ٍلی زاًف ضوٌی زاًكی اؾت وِ زض شّي اؾت. ًیع لبثل اؾتفبزُ اؾت

ِ هی تَاًٌس اظ آى زاًف ؾطیح ٍلتی ثِ اقتطان گصاقتِ قَز ّو. تىٌیه ّبی ؽطیف ًمبقی وِ زض فول آهَذتِ هی قًَس

ظیطا ثیبى تدطثِ زض لبلت ؾغَض ٍ ولوبت وبض آؾبًی . زاًف ضوٌی هوىي اؾت لبثل اقتطان گصاضی ًجبقس. اؾتفبزُ وٌٌس

پؽ ثب تَخِ ثِ هغبلت ثیبى قسُ هی تَاى ًتیدِ گطفت وِ زاًف ضوٌی ثِ فٌَاى هحطوی هْن زض فطایٌس ذاللیت ٍ . ًیؿت

ٍ زاًف ضوٌی ٍ تهطیحی . یه هٌجـ ؾبظهبًی ٍ فبهل هَفمیت زض ؾبظهبى ایفب هی وٌسًَآٍضی ًمف هْوی ضا ثِ فٌَاى 

هىول یىسیگطًس ایي ثسیي هقٌبؾت وِ ثطای ایدبز زاًف خسیس ثِ اقتطان گصاضی ّط زٍی آًْب زض ؾبظهبى ضطٍضی اؾت 

 (1386حؿي ظازُ، ) .زض چطذِ اقتطان گصاضی زاًف ضوٌی هی تَاًس ثِ زاًف نطیح ثِ زاًف ضوٌی تجسیل گطزز

ؾٌگ )    ّبی ثِ ًبم هسل پبیِ( 2002) 3ایي هسل تَؾظ پطٍثؿت ، ضٍة ٍ ضهْبضزت: َای ساختمان داوص مدل پایٍ

ّوبى گًَِ وِ پیكتط گفتِ قس، ثب تَخِ ثِ خٌجِ وبضثطزی تط ایي هسل، . ؾبذتوبى هسیطیت زاًف ًبم گصاضی قسُ اؾت( ثٌبی

. گیطز هَضز تَخِ ثیكتط لطاض ذَاّین زاز ّب ضا تمطیجب زض ثط هی ًىبت هثجت ّوِ هسل آى ضا ثِ فٌَاى هسل ًؿجتب وبهلی وِ

هطاحل ایي هسل، . ثیٌٌس وِ زض چطذف زاین اؾت عطاحبى هسل یبز قسُ، هسیطیت زاًف ضا ثِ نَضت ؾیىل زیٌبهیىی هی

، (قٌبؾبیی)وكف : ّبی  َنثِ ٍؾیلِ ثل: ؾیىل زضًٍی . قبهل ّكت خعء، هتكىل اظ زٍ ؾیىل؛ زضًٍی ٍثیطًٍی اؾت

قبهل ثلَوْب ی اّساف : ؾیىل ثیطًٍی. قَز ٍ ًگْساضی اظ زاًف، ؾبذتِ هی( ثْطُ ثطزاضی)وؿت، تَؾقِ، تؿْین، وبضثطز

 ) .اؾت” زثبظذَض“وبهل وٌٌسُ ایي زٍ ؾیىل  .ًوبیس زاًف ٍ اضظیبثی آى اؾت وِ ؾیىل هسیطیت زاًف ضا هكرم هی

 (.1397ویبًفطز، 
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 ری سازمان تبلیغات اسالمی حًزٌ َى

 .وٌس ّبی ٌّطی ٍ فطٌّگی حوبیت هی اؾت وِ اظ فقبلیت اؾالهی ؾبظهبى تجلیغبت ٔ  ًْبزی ظیطهدوَفِ ٌّطیحَظُ 

تأؾیؽ قس  عبّطُ نفبضظازُوبًَى ًْضت فطٌّگی اؾالهی ثِ اثتىبض  ًبم ثِ ذَضقیسی 1357 ؾبل حَالی زض ٌّطی ٔ  حَظُ

 .پیَؾت اؾالهی تجلیغبت ؾبظهبى ثِ 1360 ٔ  ٍ پؽ اظ چٌس هبُ ثِ حَظُ اًسیكِ ٍ ٌّط اؾالهی تغییط ًبم یبفت ٍ زض اثتسای زِّ

، عبّطُ نفبضظازُ، اظ فقبالى طحؿیي فطزیاهی، فطیسٍى فوَظازُ ذلیلی، پَض لیهط اهیي، هطتضی آٍیٌی، هحؿي هرولجبف

ّبی ٌّطّبی تدؿوی، ٌّطّبی ًوبیكی، هَؾیمی، ازثیبت، عٌع،  تَاى قبذِ اظ فقبلیتْبی ایي ًْبز هی اًس ؾبثك ایي حَظُ ثَزُ

حَظُ ٌّطی توبهی اؾتبى ّب ًیع ترت ًؾبضت هقبًٍت  .پَیبًوبیی، ؾیٌوب، فىبؾی ٍ پػٍّف ٍ آهَظـ ٌّط ضا ًبم ثطز

ایي ًْبز هبهَضیت هحَض اؾت ٍ زض خْت تحمك اّساف ٍ  .جطزی اؾتبى ّب زض توبهی ضقتِ ّبی ٌّطی فقبلیت زاضًسضاّ

 (1394ًگبّی یِ فولىطز ٍ فقبلیتْبی حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ، )  .اضظـ ّبی اًمالة اؾالهی فقبلیت هی وٌس

 پیشیىٍ پصيَص

فٌَاى ًمف لبثلیت ّبی فطایٌسی هسیطیت زاًف زض تَاًوٌس ؾبظی ؾبذتبضی  (، زض پػٍّف ذَز ثب1397نبزلی زضٍاظُ )

اهطٍظُ اّویت ًیطٍی اًؿبًی ثِ فٌَاى ثطخؿتِ تطیي فبهل هعیت هٌبثـ اًؿبًی ) هَضز هغبلقِ ،زاًكگبُ فالهِ عجبعجبیی(، 

ّبی زاًكی هَخت اّویت یبفتي ضلبثتی، ثط وؿی پَقیسُ ًیؿت. اظ ؾَی زیگط، تغییط هبّیت فقبلیت ّبی ؾبظهبى ّب ثِ وبض

ضٍظافعٍى وبضثطز هسیطیت زاًف زض ؾبظهبى ّب قسُ اؾت. اظ ایي ضٍ ؾبظهبى ّبی هَفك ثِ قىل هؿتوطی هیعاى تَلیس، ًكط، 

تجبزل ٍ ثِ وبضگیطی زاًف زض ثیي وبضوٌبى ذَز ضا ثِ ٍؾیلِ ضٍـ ّبی هرتلف، اًساظُ گیطی ٍ هَضز اظضیبثی لطاض هی زٌّس 

طیك ثتَاًٌس ضاُ وبضّبی ًیل ثِ اّساف ؾبظهبًی ضا وؿت وٌٌس. زض پػٍّف حبضط ثطضؾی تأثیط لبثلیت ّبی تب اظ ایي ع

فطآیٌسی هسیطیت زاًف ثط تَاًوٌسؾبظی هٌبثـ اًؿبًی هسًؾط ثَزُ اؾت. زازُ ّبی ایي پػٍّف، اظ عطیك پطؾكٌبهِ اضؾبلی ثِ 

وـ آٍضی قسُ اؾت. تحلیل زازُ ّب ًیع ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ هسل ًفط اظ اؾبتیس ٍ وبضوٌبى زاًكگبُ فالهِ عجبعجبیی خ 78

ؾبظی هقبزالت ؾبذتبضی هجتٌی ثط ٍاضیبًؽ اًدبم قسُ اؾت. ًتبیح حبنل اظ پػٍّف حبوی اظ تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاض 

وٌسؾبظی هسیطیت زاًف ثط تَاًوٌسؾبظی هٌبثـ اًؿبًی اؾت. زض ایي هیبى، وبضثطز زاًف ثیف اظ ؾبیط لبثلیت ّب، تَاً

 زازُ اؾت.ؾبذتبضی هٌبثـ اًؿبًی ضا تحت تأثیط لطاض 

، پػٍّفّسف انلی ایي (، زض پػٍّف ذَز ثب فٌَاى تبثیط لبثلیت هسیطیت زاًف ثط ذاللیت ؾبظهبى ّب، 1396فیض )

ل زازى اؾتفبزُ اظ وبضثطزی تطیي ًَؿ هسیطیت یقٌی هسیطیت زاًف اؾت وِ ثیكتط ؾبظهبى ّب اهطٍظُ، ثب ضفبیت ٍ اذتهب

ٍ ثقس  قسُ اثتسا اظ تقطیف زاًف قطٍؿ  پػٍّف، زاًف زض پطٍغُ ّبی ذَز ثِ ثبالتطیي ؾغح هوىي ذَاٌّس ضؾیس، زض ایي 

لطاض زازى لبثلیت ٍ تَاًبیی هسیطیتی ثِ فٌَاى هتغیط هؿتمل ٍ  پػٍّف؛ ّسف ایي پطزاذتِ قسُ اؾتثِ هقطفی هسیطیت زاًف 

اثؿتِ ٍ فٌبٍضی اعالفبت زض ًمف تقسیل وٌٌسگی اؾت. زض ایي ثطضؾی ثِ تقطیف ّط ذاللیت ٍ ًَآٍضی ثِ فٌَاى هتغیط ٍ

ٍ ثیبى ؾبظ ٍ وبضّبی اؾتفبزُ ًَیي اظ ایي هتغیط ّب ٍ ضاثغِ ایی وِ ثیي ایي هتغیط ّب  ِ قسُ اؾتوسام اظ هؿتمل ّب پطزاذت

ولىطز وبضوٌبى ثب اؾتفبزُ اظ تبثیط زاًف زض ٍخَز زاضز ٍ زض آذط اؾتفبزُ اظ ًؾط ؾٌدی هقتجط ٍ ضؾیسى ثِ ًتیدِ ثْجَز ف

 هی ثبقس. ؾبظهبى ّب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C


 ..…ؾبظی همَلِ ّبی هسیطیت زاًف ثط اؾبؼ هسل پبیِ ّبی ؾبذتوبى زاًف  ثَهی

 

142 

 
 

ثطضؾی ضاثغِ ثیي فطٌّگ ؾبظهبًی ٍ هسیطیت زاًف زض زاًكگبُ »(، زض پػٍّكی ثب فٌَاى 1396فسایی، ًمكیٌِ ٍ اًسایف )

 .ثبقس بُ تْطاى هیّسف انلی پػٍّف ثطضؾی اضتجبط ثیي فطٌّگ ؾبظهبًی ثب هسیطیت زاًف زض زاًكگوٌٌس  ثیبى هی« تْطاى

ّوجؿتگی ٍ اظ قبذِ پیوبیكی اؾت ٍ ثط حؿت ّسف زض زؾتِ پػٍّف   -ایي پػٍّف اظ ًؾط قیَُ پػٍّف تَنیفی

ی آهبضی ایي پػٍّف ضا افضبی ّیبت فلوی زاًكگبُ تْطاى تكىیل زازُ ثَزًس وِ تقساز  گیطز. خبهقِ ای خبی هی تَؾقِ

ثبقس. ثطای خوـ آٍضی  ًفط هی 325ًَِ گیطی اظ ًَؿ تهبزفی ؾبزُ ٍ حدن ًوًَِ ثبقس. ضٍـ ًو ًفط هی 1713ّب ثطاثط ثب  آى

ّب ثب اؾتفبزُ اظ  پبیبیی پطؾكٌبهِ. اعالفبت اظ زٍ پطؾكٌبهِ فطٌّگ ؾبظهبًی زًیؿَى ٍ هسیطیت زاًف ًیَهي اؾتفبزُ قس

  .( ثِ زؾت آهس892/0ت زاًف)( ٍ ثطای پطؾكٌبهِ هسیطی915/0) ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ثطای پطؾكٌبهِ فطٌّگ ؾبظهبًی

: هَضزی هغبلقِ)پطٍثؿت هسل اؾبؼ ثط زاًف هسیطیت ٍ ؾبظهبًی ؾبذتبض (، زض پػٍّف ذَز ثب فٌَاى ضاثغ1396ِاؾسی)

 وِ اؾت آى هؿتلعم ؾبظهبًی ؾبذتبض اظ خبهـ ، ثیبى هی وٌس زضن(تْطاى قْطزاضی ایوٌی ذسهبت ٍ ًكبًی آتف ؾبظهبى

 ثىبضگیطی ٍ اؾتمطاض. اؾت قسُ تكىیل ًطم اخعاء اظ ّن ٍ ؾرت اخعاء اظ ّن ؾبظهبًی بضؾبذت وِ ثبقین زاقتِ تَخِ

 ٍضقیت ثطضؾی حبضط، پػٍّف اظ انلی ّسف. اؾت هوىي غیط تمطیجب ؾبظهبًی هٌبؾت ؾبذتبض ثسٍى زاًف هسیطیت

 ضاثغِ ٍ( توطوع یچیسگی،پ ضؾویت،)ؾبظهبًی ؾبذتبض اثقبز لحبػ اظ تْطاى قْطزاضی ایوٌی ذسهبت ٍ ًكبًی آتف ؾبظهبى

 ؾبظهبًی، زاًف حَظُ زض وِ؛ زاضز ثطآى زاللت آهسُ ثسؾت ًتبیح. ثبقس هی پطٍثؿت هسل اؾبؼ ثط زاًف هسیطیت ثب آى

 زاًف ًگْساضی ٍ زاًف اقتطان زاًف، تَؾقِ زاًف، قٌبؾبیی زاًكی، اّساف ضٍی ثط تبثیطگصاض هتغیط تٌْب توطوع هتغیط

 ثِ زاًف اقتطان ٍ قٌبؾبیی زض ّن ٍ گصاضی ّسف زض ّن تْطاى قْطزاضی ایوٌی ذسهبت ٍ ًیًكب آتف ؾبظهبى ٍ هیجبقس

 ضؾویت، هؿتمل هتغیطّبی ثیي ذغی ضاثغِ ّیچگًَِ آًىِ، ضوي. ًوبیس هی فول ؾبظهبى ؾتبز عطیك اظ هتوطوع نَضت

 ٍخَز تْطاى قْطزاضی ایوٌی ذسهبت ٍ ًكبًی آتف ؾبظهبى زض وبضوٌبى زاًف وؿت ٍاثؿتِ هتغیط ثب پیچیسگی ٍ توطوع

 اظ ذَز وبضوٌبى ؾبظهبًی زاًف وؿت زض تْطاى قْطزاضی ایوٌی ذسهبت ٍ ًكبًی آتف ؾبظهبى زیگط فجبضت ثِ. ًساضز

 ثط وِ اؾت هؿتملی هتغیط تٌْب ضؾویت هتغیط زیگط، ؾَی اظ. ثبقس ًوی ثطذَضزاض هٌبؾجی ؾبظهبًی ؾبذتبض

 هجیي اهط ایي ٍ ثَزُ اثطگصاض تْطاى قْطزاضی ایوٌی ذسهبت ٍ ًكبًی آتف بىؾبظه زض زاًف( ؾبظی وبضثطزی)ثىبضگیطی

 ّوچٌیي. ثبقس هی پصیط اهىبى ازاضی هطاتت ؾلؿلِ ٍ ضؾوی هجبزی عطیك اظ نطفب زاًف ؾبظی وبضثطزی وِ هیجبقس ایي

 ؾبظهبًی ؾبذتبض ثب تْطاى یقْطزاض ایوٌی ذسهبت ٍ ًكبًی آتف ؾبظهبى وبضوٌبى زاًف اضظیبثی هتغیط ثیي زاضی هقٌی ضاثغِ

 ٍ ضٍـ فبلس ذَز وبضوٌبى زاًف اضظیبثی ًحَُ زض تْطاى قْطزاضی ایوٌی ذسهبت ٍ ًكبًی آتف ؾبظهبى ٍ ًساقتِ ٍخَز

 .هیجبقس هٌبؾت الگَی

زضن ؾیبؾت ّبی ؾبظهبًی، پٌْبى ؾبظی زاًف ٍ (،  زض پػٍّف ذَز ثب فٌَاى  2019) 1هبلیه، فوط فبضٍق ٍ ّوىبضاى

وِ زضن ؾیبؾت ّبی ؾبظهبًی ثِ عَض هثجتی پٌْبى ؾبظی ، ثیبى هی زاضز وبضوٌبى: ًمف تقسیلگط تقْس حطفِ ای ذاللیت

زاًف ضا پیف ثیٌی هی وٌٌس وِ ثِ ًَثِ ذَز ثِ نَضت هٌفی ذاللیت وبضهٌس ضا ًیع پیف ثیٌی هی وٌٌس. فالٍُ ثط ایي، تقْس 

هٌبثـ  ثطضؾی ووه ثب هب. زّس هی وبّف ضا پٌْبى ؾبظی زاًف  حطفِ ای اضتجبط هثجت ثیي زضن ؾیبؾت ّبی ؾبظهبًی ٍ

                                                      
1 Malik, Omer Farooq and et al. 
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ؾقی زض ًكبى زازى ایي هَضَؿ وطزین وِ زضن ؾیبؾت ّبی ؾبظهبًی زاضای اثطات هٌفی ثط ذاللیت وبضهٌس ثِ عَض 

ّبی فولی هؿتمین ٍ ّوچٌیي ثِ عَض غیطهؿتمین اظ عطیك اثط آى ثط ضفتبضّبی پٌْبى ؾبظی زاًف هی ثبقٌس. تقسازی اظ پیبهس

، پٌْبى POP ّسف انلی زض ایي هغبلقِ ثطضؾی اضتجبط ثیي ایي هَضَؿ ًیع زض ایي هغبلقِ هَضز ثحث لطاض گطفتِ اؾت

ؾبظی زاًف ٍ ذاللیت وبضوٌبى ٍ ّوچٌیي ثطضؾی ًمف هسٍى تقْس حطفِ ای زض ضاثغِ پٌْبى وطزى زاًف اؾت. هب ًكبى 

ضا پیف ثیٌی هی وٌس ّوچٌیي ثِ نَضت هٌفی ذاللیت وبضوٌبى ضا  ثِ نَضت هثجت، پٌْبى ؾبظی زاًف POP زازین وِ

پیف ثیٌی هی وٌس. یبفتِ ّب ثب تحمیمبت لجلی ؾبظگبضی زاضز ٍ ایي ًكبى هی زّس وِ زض یه هحیظ وبضی ثب وبضوٌبى هتقْس 

وِ هوىي اؾت ثب  احتوبل زاضز وِ وبضوٌبى زض پٌْبى ؾبظی زاًف زذبلت زاقتِ ثبقٌس، ظیطا آًْب هی تطؾٌس زاًف ّبیی

(. ثب پٌْبى ؾبظی 2016اّساف ذَة ثِ اقتطان ثگصاضًس هوىي اؾت ثبفث هكىالت غیط هٌتؾطُ قَز )ؾَ ٍ ّوىبضاى

زاًف، وبضوٌبى ًیع هوىي اؾت ثِ ایي ثبٍض ثطؾٌس وِ ّوىبضاى آًْب لبزض ثِ وكف ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ ًمبط ضقف قبى 

 ىي اؾت هٌدط ثِ هْبض ذاللیت پٌْبى وٌٌسُ زاًف قَزًیؿتٌس. ثِ ًَثِ ذَز، ایي ضفتبض زفبفی هو

(، زض ضؾبلِ زوتطی ذَز ثِ ثطضؾی هیعاى اضظـ ٍ اّویت اخطای هسیطیت زاًف زض هطاوع تحمیمبتی زٍلتی 2017)1هٌسٍظا

ِ ایبالت هتحسُ آهطیىب زض عی زُ ؾبل گصقتِ، پطزاذت. زض ایي پػٍّف هسیطیت زاًف ضا ثِ فٌَاى یه ًیبظ ضؾوی ٍ یب ث

فٌَاى ثركی اظ ضاّجطزّبی ؾبظهبًْب، هَضز هغبلقِ ٍ تَخِ لطاض زازُ قسُ اؾت. ٍ ایٌىِ هسیطیت زاًف هی تَاًس ثبفث ثْجَز 

ثْطُ ٍضی ٍ افعایف ثبظزُ ٍ ایدبز فطنتْبی ضلبثتی زض ؾبظهبًْبی هَضز هغبلقِ قَز. ثطذی اظ ضاّجطزّبی هسیطیت زاًف 

اقتْب ٍ ؾَاثك هسیطیت )زاًف آقىبض( ضا ثجت هی وٌس. زض حبلی وِ اضظـ ٍ افتجبض نطفب  تطویجی اظ تدعیِ ٍ تحلیل، یبزز

ضاّجطزّبی زیگط هسیطیت زاًف ثط اؾبؼ هكبّسات نَضت گطفتِ قسُ، قبهل تغییط فطٌّگ ٍ ؾْین ؾبذتي اعالفبت 

َنی ثب چبلف )زاًف پٌْبى( هی ثبقس. زض ایي هغبلقِ هكرم قس وِ اخطای زاًف زض ثرف زٍلتی ًؿجت ثِ ثرف ذه

ثیكتطی هَاخِ اؾت. ّوچٌیي ثیي اتربش قیَُ اخطای هسیطیت زاًف ٍ ثْطُ ٍضی هطاوع تحمیمبتی زٍلتی ضاثغِ هقٌی زاضی 

 ٍخَز زاضز.

 َدف اصلی پصيَص

 :ایي پػٍّف زض پی زؾتیبثی ثِ ّسف انلی ظیط اؾت

 .طی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهیّبی ؾبذتوبى زاًف زض حَظُ ٌّ هسیطیت زاًف ثط اؾبؼ هسل پبیِثَهی ؾبظی  

  اَداف فرعی پصيَص 

تقییي هیعاى اّویت قٌبؾبیی زاًف،  اوتؿبة زاًف ، تَؾقِ زاًف ، تَظیـ زاًف ، حفبؽت زاًف ، اؾتفبزُ زاًف ، اًساظُ 

 گیطی زاًف ، ّساف زاًف اظ ًؾط ذجطگبى ٍ هترههبى هسیطیت زاًف زض  حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی،

 ص ريش پصيَ

ضٍـ پػٍّف حبضط، اظ ًَؿ وبضثطزی ٍ ثِ ضٍـ ویفی ثب ضٍیىطز زلفی وِ ثب  تقییي هیعاى اّویت قبذم ّب ی  هسیطیت 

زاًف اظ ًؾطذجطگبى ٍ هترههبى هسیطیت زاًف  ثط اؾبؼ هسل پبیِ ّبی ؾبذتوبى زاًف؛ ٍ زض ًْبیت ثِ ثَهی ؾبظی 

                                                      
1
 Mendoza 
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هَضـَؿ زض پصیطز وِ  ثب هكبضوت افطازی اًدبم هی ضٍـ زلفی. هسیطیت زاًف زض خبهقِ پػٍّف اًدبم قسُ اؾت

گعیٌف افضبی ٍاخـس قـطایظ ثـطای . ایي افطاز ثب فٌَاى پبًل زلفی قٌبذتِ هیكًَس. پـػٍّف زاضای زاًـف ٍ ترـهم ثبقٌس

ي افطاز آیس؛ ظیطا افتجبض ًتبیح وبض ثؿتگی ثِ قبیـؿتگی ٍ زاًف ای حؿبة هی پبًـل زلفی اظ هْوتطیي هطاحل ایي ضٍـ ثِ

 . گیـطز گیـطی غیطاحتوـبلی نـَضت هـی هقوَال  اًتربة افضبی پبًل اظ عطیك ًوًَـِ. زاضز

 جامعٍ ي ومًوٍ گیری

ًفط وِ ثط اؾبؼ هقیبضّبیی ًؾیط  21قبهل (تْطاى)خبهقِ پػٍّف قبهل ذجطگبى ٍ هترههبى زاًف زض  حَظُ ٌّطی هطوعی

زاًف تَؾظ پطٍثؿت  بی پطؾكٌبهِ اظ هسل پبیِ ّبی ؾبذتوبىگَیِ ّ تحهیالت ، زضخِ یه  ٌّطی هی ثبقٌس وِ 

 .اضائِ قسُ اؾت ٍ ثبضّب هَضز اؾتٌبز ٍ اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت اذص قسُ اؾت( 2000ؾبل)

 ابسار گردآيری دادٌ َا

بز ، تب اثعاض گطزآٍضی پػٍّف پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ  ٍ ثط اؾبؼ عیف لىیطت پٌح گعیٌِ ای ثب همیبؼ ثؿیبض ظیبز ، ظی.

قبذم ّبی تبثیط گصاض زض ّط یه اظ ّكت قبذم ّبی  پبیِ ّبی ؾبذتوبى . اًساظُ ای ، ون ، ثؿیبض ون  تْیِ قسُ اؾت

الی  1ؾَاالت )قبذم قٌبؾبیی زاًف  . گطزیس تٌؾین ؾَال 70زاًف ، هكرم قس ٍ ثط اؾبؼ آى پطؾكٌبهِ ای زض لبلت 

تَظیـ زاًف  ، قبذم(30الی  19ؾَاالت ) قبذم تَؾقِ زاًف  ، (18الی  11ؾَاالت )قبذم اوتؿبة زاًف ، (10

،  قبذم (54الی  45ؾَاالت )، قبذم اؾتفبزُ زاًف (44الی 40  ؾَاالت)، قبذم حفبؽت زاًف (39الی  31ؾَاالت )

 . اؾت( 70الی  66ؾَاالت )ٍ قبذم اّساف زاًف  ( 66الی  55ؾَاالت ) اًساظُ گیطی زاًف  

 گردآيری دادٌ َا ريایی ي پایایی ابسار

اؾت، فلیطغن ایي وِ گَیِ ّب اظ یه هسل قٌبذتِ قسُ ٍ هَضز اؾتٌبز ٍ ضٍایی اثعاض پػٍّف اظ عطیك نَضی هحتَایی  

لجَل لطاض گطفتِ قسُ اؾت، گَیِ ّبیی هغبثك ثب ٍیػگی ّبی وبضی حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ثِ آى اضبفِ قس ٍ 

ضطیت پبیبیی .ٍ ثِ ّویي زلیل زاضای خٌجِ ثَهی ؾبظی هی ثبقس.ى ؾبظهبى هصوَض لطاض گطفتهَضز تبییس تٌی چٌس اظ ذجطگب

 . آهسُ اؾت 1آى زض ّط ثرف زض خسٍل قوبضُ 

 پبیبیی پطؾكٌبهِ اظ عطیك آلفبی وطًٍجبخ 1خسٍل قوبظُ  

 الفبی وطًٍجبخ قبذم

 801/0 قٌبؾبیی زاـ

 892/0 اوتؿبة زاًف

 919/0 تَؾقِ زاًف

 875/0 اًفتَظیـ ز
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 836/0 حفبؽت زاًف

 893/0 اؾتفبزُ زاًف

 910/0 اًساظُ گیطی زاًف

 860/0 اّساف زاًف

 ريش گردآيری دادٌ َای پصيَص

زض پػٍّف حبضط ثسلیل آى وِ قبذم ّبی پػٍّف اظ هٌبثـ وتبثربًِ ای ثِ زؾت آهسُ اؾت لصا ضٍـ اؾٌبزی ٍ وتبثربًِ 

فبزُ اظ پطؾكٌبهِ هَضز تبئیس نبحت ًؾطى، هیعاى تحمك قبذم ّب هتٌبؾت ثب حَظُ ؾپؽ ثب اؾت. ای ًیع اؾتفبزُ قسُ اؾت

 .ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ثِ هٌؾَض  ثَهی ؾبظی  آى زض ؾبظهبى هصوَض اضظیبثی قس 

  

 یافتٍ َای پصيَص

 چگًَِ اؾت؟  اظ ًؾط ذجطگبى ، همَلِ ٍ ظیط همَلِ ّبی قٌبؾبیی زاًف ثط اؾبؼ هسل پبیِ ّبی ؾبذتوبى زاًف 

ثبالتطیي ٍ تهَیط ؾبظی زاًف اظ فطآیٌس فقبلیت  23/4ض ثب هیبًگیي  تَخِ ثِ زاًف ذبضج اظ ؾبظهبى ٍ ذبضج اظ وكَ عاىیه

پبئیي تطیي قبذم ضا زض قٌبؾبیی زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى  66/3ّبی زاًكی اظ عطیك فٌبٍضی اعالفبت ثب هیبًگیي

یچىسام اظ گَیِ ّبی قبذم قٌبؾبیی زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ّ.  تجلیغبت اؾالهی ًكبى هی زّس

زض ًتیدِ، خبهقِ . پبؾد پطاوٌسُ زازُ اًس 4/1خبهقِ پػٍّف ثِ گَیِ قٌبؾبیی زاًف ثبلمَُ زض ؾبظهبى ثب . هقٌبزاض ًیؿتٌس

ض زض قٌبؾبیی زاًف هَافك ّؿتٌس  ٍ ًیع، ثب تَخِ ثِ تَخِ ثِ زاًف ذبضج اظ ؾبظهبى ٍ ذبضج اظ وكَ عاىیهپعٍّف ثب گَیِ 

ٍ . آهبض اًحطاف اؾتبًساضز ّیچىسام اظ گَیِ ّبی قٌبؾبیی زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ضفبیت ًوی قَز

ی ّوچٌیي، گَیِ قٌبؾبیی زاًف ثبلمَُ زض ؾبظهبى  ثطای خبهقِ پػٍّف حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی قفبف ًو

 .ثبقس

هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول چگًَگی قٌبؾبیی زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی زض خسٍل ظیط آهسُ 

 .اؾت

 
 هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول ول قبذم قٌبؾبیی زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی2خسٍل قوبضُ 

 97/3 هیبًگیي

 73/0 اًحطاف اؾتبًساضز

 21 لحوـ و

زض ٍضقیت  97/3ًكبى هی زّس، قبذم قٌبؾبیی زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ثب هیبًگیي  2خسٍل قوبضُ 

 . هَافك لطاض زاضز
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ثِ عَضی وِ  اخوبؿ لَی . ضطیت ّوبٌّگی وٌسال هقیبضی اظ اخوبؿ اؾت وِ ؾغح اخوبؿ ثیي افضبی زلفی ضا ًكبى هیسّس

w>0/7  اخوبؿ هتَؾظ ،w=0/5   اؾت 3/0; ، اخوبؿ ضقیف. 

 .ثیبًگط اى اؾت وِ همساض ضطیت وٌسال ثطای  قبذم قٌبؾبیی زاًف هقٌبزاض ًیؿت 2خسٍل قوبضُ 

 .ثیبًگط آى اؾت وِ ثیكتط ذجطگبى هَافمت ذَز ضا افالم وطزُ اًس  2ًتبیح هٌسضج زض خسٍل قوبضُ 

 لگًی مدیریت داوص چگًوٍ است؟ از وظر خبرگان ، مقًلٍ  ي  زیر مقًلٍ َای يضعیت داوص در ا

 سیتَل) سیخس یّب سُیوؿت زاًف زضثبضُ اثبالتطیي ٍ   4.33ثب هیبًگیي  ثِ هٌؾَض وؿت زاًف ٌسّبیفطا دبزیاهیعاى تَخِ ثِ 

پبئیي تطیي قبذم ضا زض اوتؿبة زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى  71/3ثب هیبًگیي ( یفطٌّگ ٍ ٌّط اؾاله ٌِیهمبلِ زض ظه

ّیچىسام اظ گَیِ ّبی قبذم اوتؿبة زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی .  الهی ًكبى هی زّستجلیغبت اؾ

زض ًتیدِ خبهقِ . پبؾد پطاوٌسُ زازُ اًس 42/1خبهقِ پػٍّف ثِ  گَیِ اوتؿبة  زاًف ثبلمَُ زض ؾبظهبى ثب . هقٌبزاض ًیؿتٌس

وتؿبة  زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی هَافك زض ا ثِ هٌؾَض وؿت زاًف ٌسّبیفطا دبزیاپػٍّف ثب گَیِ  

ّؿتٌس ٍ ًیع ثب تَخِ ثِ آهبض اًحطاف اؾتبًساضز ّیچىسام اظ گَیِ ّبی اوتؿبة زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت 

ظهبى ٍ ّوچٌیي گَیِ اوتؿبة زاًف زض ؾبظهبى ثطای خبهقِ پػٍّف ثطای حَظُ ٌّطی ؾب. اؾالهی ضفبیت       ًوی قَز

 .ثٌبثطایي ایي گَیِ زض زٍم حصف قسُ اؾت . قفبف ًوی ثبقس 00/4تجلیغبت اؾالهی ثب قبذم 

هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول چگَتگی اوتؿبة زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی زض خسٍل ظیط آهسُ 

 .اؾت

 زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول ول قبذم اوتؿبة زاًف  3خسٍل قوبضُ 

 4.0298 هیبًگیي

 76435. اًحطاف اؾتبًساضز

 21 خوـ ول

زض   02/4ًكبى هی زّس،  قبذم اوتؿبة زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ثب هیبًگیي  3خسٍل قوبضُ 

 . ٍضقیت هَافك لطاض زاضز

 زاًف زض الگَی هسیطیت زاًف چگًَِ اؾت ؟ اظ ًؾط ذجطگبى ، همَلِ  ٍ  ظیط همَلِ ّبی تَؾقِ

هكبضوت زاًف  ٌسیفطآثبالتطیي ٍ  33/6ی ثب هیبًگیي ٍاحس ٌّط ذسهبت زض تیفیوبضثطاى ًؿجت ثِ و تیضضب یبثیاضظهیعاى 

. زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ًكبى هی زّسزاًف  پبئیي تطیي قبذم ضا زض تَؾقِ 85/3ی ثب هیبًگیيفطز

خبهقِ پػٍّف ثِ گَیِ . زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی هقٌبزاض ًیؿتٌسزاًف  ظ گَیِ ّبی قبذم تَؾقِّیچىسام ا

وبضثطاى  تیضضب یبثیاضظزض ًتیدِ خبهقِ پػٍّف ثب گَیِ . پبؾد پطاوٌسُ زازُ اًس  7/1ثبلمَُ زض ؾبظهبى ثب زاًف تَؾقِ 

َافك ّؿتٌس ٍ ًیع ثب تَخِ ثِ آهبض اًحطاف اؾتبًساضز ّیچىسام اظ هزاًف  ی زض تَؾقِذسهبت زض ٍاحس ٌّط تیفیًؿجت ثِ و

زض ؾبظهبى  زاًف َؾقِتٍ ّوچٌیي گَیِ . زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ضفبیت ًویكَززاًف  َؾقِتگَیِ ّبی 
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ایي گَیِ زض زٍض  ثٌبثطایي. قفبف ًوی ثبقس0/ 66ثطای خبهقِ پػٍّف ثطای حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی  ثب قبذم 

 .زٍم حصف قسُ اؾت

 .هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول  چگًَگی تَؾقِ زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی زض خسٍل ظیط آهسُ اؾت

 زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهیزاًف  هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول ول قبذم تَؾقِ 4خسٍل قوبضُ 

 4.2659 هیبًگیي

 1.21667 طاف اؾتبًساضزاًح

 21 حوـ ول

زض  ٍضقیت  26/4زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ثب هیبًگیي زاًف  ؾقِتًَكبى هی زّس،  قبذم   4خسٍل قوبضُ 

 .هَافك لطاض زاضز 

 از وظر خبرگان ، مقًلٍ  ي  زیر مقًلٍ َای تًزیع داوص در الگًی مدیریت داوص چگًوٍ است؟ 
زض هَضز هَضَؿ  ییٌبضّبیؾو یثطگعاضثبالتطیي ٍ  95/5ثب هیبًگیي  زاًف ـیاظ تَظ یٍ همطضات ؾبظهبً يیًلَا تیحوبهیعاى 

ّیچىسام .  زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ًكبى هی زّسزاًف  پبئیي تطیي قبذم ضا زض تَظیـ 76/3ثب هیبًگیي ٌّط

 ـیتَظخبهقِ پػٍّف ثِ  گَیِ . غبت اؾالهی هقٌبزاض ًیؿتٌسزض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلی زاًف ـیتَظاظ گَیِ ّبی قبذم 

ٍ همطضات  يیلَاً تیحوبزض ًتیدِ خبهقِ پػّف ثب گَیِ هیعاى . پبؾد پطاوٌسُ زازُ اًس  74/76ثبلمَُ زض ؾبظهبى ثب زاًف 

زاًف  ـیتَظگَیِ ّبی  هَافك ّؿتٌس ثب تَخِ ثِ آهبض اًحطاف اؾتبًساضز ّیچىسام اظزاًف  ـیتَظزض  زاًف ـیاظ تَظ یؾبظهبً

ثطای حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت زاًف  ـیتَظٍ ّوچٌیي، گَیِ . زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ضفبیت ًویكَز

 .ثٌبثطایي ایي گَیِ زض زٍم حصف ذَاّس قس. اؾالهی ثبقبذم قفبف ًوی ثبقس

 .زض خسٍل ظیط آهسُ اؾت  بظهبى تجلیغبت اؾالهیهیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول چگًَگی تَظیـ زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾ

 زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهیزاًف  ـیتَظهیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول ول قبذم   5خسٍل قوبضُ 

 4.1852 هیبًگیي

 1.23095 اًحطاف اؾتبًساضز

 21 حوـ ول

زض ٍضقیت  1/4ى تجلیغبت اؾالهی ثب هیبًگیي زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبزاًف  ـیتَظًكبى هی زّس،  قبذم  5خسٍل قوبضُ 

 . هَافك لطاض زاضز

 

 ؟از وظر خبرگان ، مقًلٍ  ي  زیر مقًلٍ َای حفاظت داوص در الگًی مدیریت داوص چگًوٍ است

اظ  یطیزض خْت ثْطُ گ تیفقبل یثط ؾبظهبًسّ سیتبوثبالتطیي ٍ  28/4حفبؽت ثب هیبًگیي ثِ هٌؾَض  ٌسّبیفطآ دبزیاهیعاى 

. زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ًكبى هی زّس پبئیي تطیي قبذم ضا زض حفبؽت 00/4ثب هیبًگیي زاًف

خبهقِ پػٍّف ثِ  . زضحَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی هقٌبزاض ًیؿتٌس زاًفّیچىسام اظ گَیِ ّبی قبذم حفبؽت 

 دبزیازض ًتیدِ خبهقِ پػٍّف ثب گَیِ هیعاى  . زُ اًسپبؾد پطاوٌسُ زا  79/0گَیِ حفبؽت زاًف ثبلمَُ زض ؾبظهبى ثب 
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ٍ ًیع  ثب تَخِ ثِ آهبض اًحطاف اؾتبًساضز ّیچىسام اظ . هَافك ّؿتٌسزاًف  زض حفبؽت ثِ هٌؾَض اوتؿبة زاًف ٌسّبیفطآ

لمَُ ٍ ّوچٌیي، گَیِ حفبؽت زاًف ثب. زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ضفبیت ًوی قَززاًف گَیِ ّبی حفبؽت 

ثٌبثطایي ایي گَیِ زض زٍم حصف . زض  ؾبظهبى ثطای خبهقِ پػٍّف حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی قفبف ًوی ثبقس

 .قسُ اؾت

زض خسٍل ظیط آهسُ  هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول چگًَگی حفبؽت زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی

 .اؾت

 زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهیزاًف بًساضز ول قبذم حفبؽت هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾت 6خسٍل قوبضُ 

 4.1714 هیبًگیي

 65203. اًحطاف اؾتبًساضز

 21 حوـ ول

 .زض  ٍضقیت هَافك لطاض زاضز 17/4ثب هیبًگیي زاًف  ًكبى هی زّس  قبذم حفبؽت 6خسٍل قوبضُ 

 ؟گًی مدیریت داوص چگًوٍ است از وظر خبرگان ، مقًلٍ  ي  زیر مقًلٍ َای استفادٌ داوص در ال

ثبالتطیي ٍ  38/4ثب هیبًگیي  ( ٍ پطتبل ؾبظهبى َیآضق) یزاًف وبضقٌبؾبى زاذل یّب تیّب ٍ ؽطف ییَاًبت ، یگبًیثب دبزیا

پبئیي تطیي قبذم ضا زض اؾتفبزُ زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ًكبى  66/3ی ثب هیبًگیيزاذل ِیاًتكبض ًكط

خبهقِ . ّیچىسام اظ گَیِ ّبی قبذم اؾتفبزُ زاًف زض حَظُ ٌّط ی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی هقٌبزاض ًیؿتٌس . هی زّس

ّب ٍ  یی، تَاًبیگبًیثب دبزیازض ًتیدِ، خبهقِ پػٍّف . پبؾد پطاوٌسُ زازُ اًس/  63ی ثب زاذل ِیاًتكبض ًكطپػٍّف ثِ گَیِ 

ٍ ًیع،  ثب تَخِ ثِ آهبض . زض اؾتفبزُ زاًف هَافك ّؿتٌس (ؾبظهبى ٍ پطتبل َیآضق) یزاًف وبضقٌبؾبى زاذل یّب تیؽطف

ٍ . اًحطاف اؾتبًساضز ّیچىسام اظ گَیِ ّبی ا ؾتفبزُ زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ضفبیت ًوی قَز

 .ّوچٌیي گَیِ اؾتفبزُ زاًف ثطای خبهقِ پػٍّف حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی قفبف ًوی ثبقس

 .بًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول ٍضقیت اؾتفبزُ زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی زض خسٍل ظیط آهسُ اؾتهی

 .ثٌبثطایي ایي گَیِ زض زٍم حصف قسُ اؾت 

زض خسٍل ظیط آهسُ  هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول چگًَگی اؾتفبزُ زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی

 .اؾت

 زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهیزاًف هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول قبذم اؾتفبزُ   7وبضُ خسٍل ق

 4.0000 هیبًگیي

 71484. اًحطاف اؾتبًساضز

 21 حوـ ول
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زض ٍضقیت  00/4زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ثب هیبًگیي  زاًف ًكبى هی زّس،  قبذم اؾتفبزُ  7خسٍل قوبضُ 

 . لطاض زاضزهَافك 

 
 

 ؟ از وظر خبرگان ، مقًلٍ  ي  زیر مقًلٍ َای اودازٌ گیری داوص در الگًی مدیریت داوص چگًوٍ است

 

ثبالتطیي،  42/4ثب هیبًگیي (  اتَهبؾیَى ازاضی )هیعاى تَخِ ثِ هؿتٌس ؾبظی هؿتوط اعالفبت ٍ زاًف هْبضت ّبی وبضوٌبى 

پبئیي تطیي قبذم ضا زض اًساظُ  66/3ل گیطی فطٌّگ ؾبظهبًی ثب هیبًگیيتَخِ ٍ الگَیبثی اظ هٌبثـ زاًف هَخَز زض قى

ّیچىسام اظ گَیِ ّبی قبذم اًساظُ گیطی زاًف زض . گیطی زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ًكبى هی زّس

 3/1بلمَُ زض ؾبظهبى ثب خبهقِ پػٍّف ثِ  گَیِ اًساظُ گیطی زاًف ث. حَظُ ٌّط ی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی هقٌبزاض ًیؿتٌس

) زض ًتیدِ خبهقِ پػٍّف ثب گَیِ هؿتٌس ؾبظی هؿتوط اعالفبت ٍ زاًف هْبضت ّبی وبضوٌبى . پبؾد پطاوٌسُ زازُ اًس

ٍ ًیع،  ثب تَخِ ثِ آهبض اًحطاف اؾتبًساضز ّیچىسام اظ گَیِ ّبی . زض اًساظُ گیطی زاًف هَافك ّؿتٌس( اتَهبؾیَى ازاضی

ٍ ّوچٌیي، گَیِ اًساظُ گیطی زاًف ثطای . زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ضفبیت ًویكَزاًساظُ گیطی  زاًف 

ثٌبثطایي، ایي گَیِ زض زٍم حصف قسُ . خبهقِ پػٍّف زض ؾبظهبى حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی قفبف ًوی ثبقس

 .اؾت

ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی زض خسٍل ظیط آهسُ هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول چگًَگی اًساظُ گیطی زاًف زض حَظُ 

 .اؾت

 زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهیزاًف هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول ول قبذم اًساظُ گیطی  8خسٍل قوبضُ 

 4.0119 هیبًگیي

 79069. اًحطاف اؾتبًساضز

 21 حوـ ول

زض  01/4ثب هیبًگیي  حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی زض  زاًفًكبى هی زّس، قبذم اًساظُ گیطی   8خسٍل قوبضُ 

 ٍضقیت هَافك لطاض زاضز

 از وظر خبرگان ، مقًلٍ  ي  زیر مقًلٍ َای اَداف داوص در الگًی مدیریت داوص چگًوٍ است؟ 
 

 .سُ اؾتهیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول چگًَگی اّساف زاًف زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی زض خسٍل ظیط آه

 زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهیزاًف هیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ول ول قبذم اّساف  9خسٍل قوبضُ 

 4.2619 هیبًگیي

 92357. اًحطاف اؾتبًساضز

 21 حوـ ول
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یت زض ٍضق26/4زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ثب هیبًگیي  زاًف ًكبى هی زّس،  قبذم اّساف 9خسٍل قوبضُ 

 . هَافك لطاض زاضز

 هیعاى اخوبؿ ًؾط ذجطگبى ثب اؾتفبزُ اظ ضطیت ّوبٌّگی وٌسال

 ؾغح هقٌبزاضی  (wضطیت وٌسال) تقسازفبهل ّب همَلِ ضزیف

 0 000/1 10 قٌبؾبیی زاًف  1

 000/0 75/0 8 اوتؿبة زاًف  2

 00/0 65/0 12 تَؾقِ زاًف  3

 14/0 35/0 9 تَظیـ زاًف 4

 00/0 00/1 5 حفبؽت زاًف 5

 00/0 55/0 10 اؾتفبزُ زاًف 6

 01/0 52/0 12 اًساظُ گیطی زاًف 7

 02/0 33/0 4 اّساف زاًف 8

 

 بحث ي وتیجٍ گیری

اهطٍظُ اّویت ًیطٍی اًؿبًی ثِ فٌَاى ثطخؿتِ تطیي فبهل هعیت ضلبثتی، ثط وؿی پَقیسُ ًیؿت. (، 1397نبزلی زضٍاظُ ) 

طیي ًَؿ هسیطیت یقٌی هسیطیت زاًف اؾت وِ ثیكتط ؾبظهبى ّب اهطٍظُ، ثب ضفبیت ٍ اؾتفبزُ اظ وبضثطزی ت(، 1396فیض )

ثطضؾی (، 1396، فسایی، ًمكیٌِ ٍ اًسایف )اذتهبل زازى زاًف زض پطٍغُ ّبی ذَز ثِ ثبالتطیي ؾغح هوىي ذَاٌّس ضؾیس

 وِ اؾت آى هؿتلعم ؾبظهبًی ضؾبذتب اظ خبهـ (، زضن1396 اؾت،  اؾسی )اضتجبط ثیي فطٌّگ ؾبظهبًی ثب هسیطیت زاًف 

 ثىبضگیطی ٍ اؾتمطاض. اؾت قسُ تكىیل ًطم اخعاء اظ ّن ٍ ؾرت اخعاء اظ ّن ؾبظهبًی ؾبذتبض وِ ثبقین زاقتِ تَخِ

 ًیع زاًف هسیطیت ؾٌدف ثطای. (،1395اؾت، چطاغقلی )  هوىي غیط تمطیجب ؾبظهبًی هٌبؾت ؾبذتبض ثسٍى زاًف هسیطیت

 ، قٌبؾبیی زاًف ، زاًف ّبی ّسف هتغیط 8 هسل ایي اؾبؼ ثط . اؾت قسُ اؾتفبزُ ْبضزتضه ٍ ضٍة پطٍثؿت، هسل اظ

 اؾت قسُ گطفتِ لطاض ثطضؾی هَضز زاًف اضظیبثی ، زاًف شذیطُ ، زاًف وبضثطز ، زاًف تؿْین ، زاًف تَؾقِ ، زاًف وؿت

 ثْطُ ّوبى یب زاًف وبضثطز فبهل ٍ بًگیيهی ثیكتطیي زاضای زاًف شذیطُ فبهل زاًف هسیطیت زٌّسُ تكىیل فَاهل ثیي زض. 
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 1زاضز.،هبلیه، فوط فبضٍق ٍ ّوىبضاى ثْجَز ثِ ًیبظ وِ ثبقس هی هیبًگیي ووتطیي زاضای زاًف اوتؿبة ٍ زاًف گیطی

زضن ؾیبؾت ّبی ؾبظهبًی، پٌْبى ؾبظی زاًف ٍ ذاللیت وبضوٌبى: ًمف تقسیلگط (،  زض پػٍّف ذَز ثب فٌَاى  2019)

وِ زضن ؾیبؾت ّبی ؾبظهبًی ثِ عَض هثجتی پٌْبى ؾبظی زاًف ضا پیف ثیٌی هی وٌٌس وِ ثِ ثیبى هی زاضز  ،تقْس حطفِ ای

ًَثِ ذَز ثِ نَضت هٌفی ذاللیت وبضهٌس ضا ًیع پیف ثیٌی هی وٌٌس. فالٍُ ثط ایي، تقْس حطفِ ای اضتجبط هثجت ثیي زضن 

(، هسیطیت زاًف ضا ثِ فٌَاى یه ًیبظ ضؾوی 2017)2سٍظازّس،هٌ هی وبّف ضا ؾیبؾت ّبی ؾبظهبًی ٍ پٌْبى ؾبظی زاًف 

ٍ یب ثِ فٌَاى ثركی اظ ضاّجطزّبی ؾبظهبًْب اؾت. ٍ ایٌىِ هسیطیت زاًف هی تَاًس ثبفث ثْجَز ثْطُ ٍضی ٍ افعایف ثبظزُ ٍ 

ایي فَاهل  ثِ ثطضؾی فَاهل هبًـ زض اقتطان زاًف پطزاذت.(، 2011) 3ظٍاٍیایدبز فطنتْبی ضلبثتی زض ؾبظهبًْبیكَز،

ووجَز اهىبًبت فٌبٍضی اعالفبتی ٍ  ،فبهل فطزی زض اقتطن زاًف اؾت یُ زٌّس فجبضتٌس اظ: ووجَز ذَزوبضآهسی وِ ًكبى

زازى فبهل ؾبظهبًی وِ هبًـ اظ اقتطان زاًف  اضتجبعی وِ ثیبًگط فبهل فٌی اؾت ٍ ووجَز تكَیك ؾبظهبًی ثطای ًكبى

ّبی فطزی ٍ اختوبفی  آى اؾت وِ پػٍّكگطاى ثیكتط ثب خٌجِ اظ حبوی ّب (، یبفتِ 2010) 4، ٍاقیؽ، وَهبض ٍ چبًسضاقَز هی

ّب ثبفث ذلك زاًف قسُ ٍ ثِ خطیبى آى ووه   زاًف زضگیط ّؿتٌس تب خٌجِ فٌی. افطاز ٍ تقبهالت آى هسیطیت ؾبظهبًی –

ثیي تبهیي وٌٌسگبى زاًف زض  زض پػٍّف حبضط قٌبؾبیی زاًف ؾبظهبى ٍ ذبضج ا ظ وكَض ٍ ثحث ٍ تجبزل زاًف.وٌس هی

حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی هكَْز ًیؿت، لصا ًؾبم هٌس وطزى قٌبؾبیی زاًف ٍ پیبزُ ؾبظی آى تحت فٌَاى 

اوتؿبة زاًف زض وؿت زاًف ثبلفقل ثِ . زض حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی اهطی ضطٍضی اؾت« هسیطیت زاًف»

ّبی پػٍّكی هطتجظ ثب فطٌّه ٍ ٌّط اؾالهی ووطًگ اؾت، لصا پیبزُ ؾبظی هسیطیت هٌؾَض تَلیس زاًف ٍ اًدبم عطح 

تهَیط ؾبظی زاًف اظ عطیك ٍخَز قجىِ زاًف ثِ هٌؾَض .زاًف خْت ثْجَز ضًٍس فقبلیتْبی ایي ؾبظهبى اهطی ضطٍضی اؾت

 .زؾتطؼ پصیطی آى

تَؾقِ زاًف . ی قجىِ زاًف اهطی ضطٍضی اؾتوؿت زاًف زضثبضُ ایسُ ّبی خسیس زض ؾبظهبى ٍخَز ًساضز لصا پیبزُ ؾبظ

اظ عطیك فطآیٌس یبزگیطی آهَظ ـ ثبقگبُ هىتت هْط ٍ اضظیبثی وبضثطاى ًؿجت ثِ ویفیت ذسهبت زض ٍاحس ٌّطی، ٍ فطایٌس 

یبزگیطی زاًف ٍ ایدبز ؾبهبًِ ّبی تقبهلی هسیطیت اعالفبتی هٌبؾت زض حَظُ ٌّطی هكَْز ًیؿت لصا خْت ثْجَز ؾبظهبى 

تَظیـ زاًف اظ عطیك ثطگعاضی ًوبیكگبُ ّبی زاذلی ٍ . ثِ ثَهی ؾبظی  ؾبظی هسیطیت زاًف اهطی ضطٍضی اؾت ًیبظ

،اؾتفبزُ زاًف اظ عطیك ایدبز (هبًٌس ؾَضُ هْط)ذبضخی زض حفبؽت زاًف اظ عطیك تبویس ثط ایدبز ٍ ًگْساضی پبیگبُ زاًف 

، اًساظُ (هبًٌس اتَهبؾیَى، ؾبهبًِ خكٌَاضُ ّب)َض اؾتفبزُ زاًف ؾبذتبض گطٍُ ثحث، قجىِ ّبی اختوبفی ٍ ایٌتطاًت ثِ هٌؾ

گیطی زاًف اظ عطیك ایدبز فطٌّگ ؾبظهبًی ٍ هؿتٌسؾبظی هؿتوط اعالفبت ٍ زاًف هْبضت وبضوٌبى ٍ ضؾویت ثركی ثِ 

 . زاًف ؾبظهبًی 

ٍ ضاُ اًساظی تبالض گفتگَی  ثِ ًؾط هیطؾس ثب ضاُ  اًساظی ؾبهبًِ ؾیؿتن خبهـ هسیطیت زاًف ٍ ایدبز پَضتبل ترههی

هدبظی ٍ اتبق فىط ثطای تجبزل تدطثیبت هیبى وبضوٌبى اظ الهی ًمبط وكَض ثب ترهیم وس زاًكی ثِ هٌؾَض حفؼ حمَق 

                                                      
1 Malik, Omer Farooq and et al. 
2
 Mendoza 

3 Zawawi 

4 Vashisth, R., Kumar, R.,   & Chandra 
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هقٌَی ٍ هبزی ٍ تطغیت وبضوٌبى ثِ ایي اهط ٍ اؾتمطاض ٍ اؾتوطاض ًؾبم پیكٌْبزّب ٍ پیكٌْبز هیكَز پػٍّكی زض ثبضٍض ًوَزى 

بظهبًی ثب تؿْین ٍ تجبزل زاًف ٍ خطیبى زاًف زض ؾبظهبى اخطا قَز؛ اخطای پػٍّكی زض اضج ًْبزى ثِ افطاز پیَؾتِ زاًف ؾ

ٍیػُ ثطای آًْب؛ ٍ ًیع ، پػٍّكی زض ثطضؾی تبثیط اؾتفبزُ اظ هسل ( هبزی ٍ هقٌَی)تؿْین وٌٌسُ زاًف ٍ لبئل قسى خبیگبُ 

ز؛ٍ ّوچٌیي پػٍّكی زض ثطضؾی تبثیط فٌبٍضی اعالفبت زض پیبزُ پبیِ ّبی ؾبذتوبى زاًف ثط ؾبظهبًْبی ٌّطی اخطا گطز

ؾبظی هسیطیت زاًف زض ؾبظهبى ّبی فطٌّگی ثِ اخطا زض آیس؛زض ًْبزیٌِ وطزى فطٌّگ تجبزل زاًف زض ؾبظهبى پیكٌْبز 

یطیت هیكَز؛ اخطای پػٍّكی زض حبوویت تفىط ذالق ٍ اًتمبزی زض فطٌّگ ؾبظهبًی پیكٌْبز هیگطزز؛ثَهی ؾبظی  هس

زاًف ثبتَخِ ثِ ظیطؾبذتْبی فٌأٍضی اعالفبت ٍ اضتجبعبت زض ول ؾبظهبًْبی ٌّطی ٍ فطٌّگی وكَض اًدبم قَز؛ پیكٌْبز 

هی قَز ضاثغِ ثیي هسیطیت زاًف ثب تَاًوٌسؾبظّبی ذجطگبى ٍ وبضقٌبؾبى ؾبظهبى حَظُ ٌّطی ؾبظهبى تجلیغبت اؾالهی ًیع 

 . هَضز پػٍّف لطاض گیطز

 

 

 مىابع فارسی

(، ًمف ًمف لبثلیت ّبی فطایٌسی هسیطیت زاًف زض تَاًوٌس ؾبظی 1397ؾقیس نبزلی، زضٍاظُ،ٍ ّوىبضاى،) -

 1ؾبذتبضی هٌبثـ اًؿبًی ) هَضز هغبلقِ ،زاًكگبُ فالهِ عجبعجبیی( فهلٌبهِ هسیطیت ضاّجطزی زاًف ؾبظهبًی زٍضُ 

 .72-49نفحِ  1قوبضُ 

ف ثط ذاللیت ؾبظهبى ّب ، هدلِ ضٍیىطزّبی پػٍّكی ًَیي زض (، تبثیط لبثلیت هسیطیت زا1396ًفیض، آتٌب ) -

 2هسیطیت ٍ حؿبثساضی قوبضُ .

ثطضؾی ضاثغِ ثیي هسیطیت زاًف ثب ذاللیت ٍ ًَآٍضی ؾبظهبًی زض وبضوٌبى . ،(1397)اؾسی نسیمِ، -

 108-97:.ل .ّبی آهَظقی زاًكگبُ فلَم پعقىی تْطاى ثیوبضؾتبى

 زض ؾبظهبًی فولىطز ٍ یبزگیطی ثیي ، ضاثغة(1388)هحوس حؿیي، اؾسی، حؿي؛ ًهطتی، اهیط؛ لطثبًی،  -

 1ٍضظقی، قوبضُ  هسیطیت ایطاى، ًكطیة اؾالهی ثسًی خوَْضی تطثیت ؾبظهبى وبضقٌبؾبى

، ثطضؾی تبثط ثَهی ؾبظی زض تَاًوٌسؾبظی افطاز ، ،هدلِ زٍضاًسیكبى هؿبئل فلوی ٍ (1383)آلبثبقی،فلیطضب -

 فطٌّگی ٍالتهبزی

ٍاحس فلَم ٍ  -(، انَل ٍ ضٍقْبی پػٍّف ویفی، چبح اٍل، تْطاى، زاًكگبّأظاز اؾالهی1385، )حطیطی، ًدال -

 تحمیمبت.

 ّب. اًتكبضات وتبثساض، تْطاى، چبح اٍل. (،  هسیطیت زاًف، هفبّین ٍ ظیطؾبذت1386حؿي ظازُ، هحوس. ) -

یي فطٌّگ ؾبظهبًی ٍ هسیطیت زاًف (.، ثطضؾی ضاثغِ ث1396الِ. ) فسایی، غالهطضب، ًمكیٌِ، ًبزض، اًسایف، ؾیف -

همبالت آهبزُ زض زاًكگبُ تْطاى. فهلٌبهِ هغبلقبت وتبثساضی ٍ فلن اعالفبت، زاًكگبُ قْیس چوطاى اَّاظ، 

 اضزیجْكت. 08تبضید  ، پصیطفتِ قسُ ، اًتكبض آًالیي اظاًتكبض

http://slis.scu.ac.ir/?_action=press&issue=-1&_is=مقالات%20آماده%20انتشار
http://slis.scu.ac.ir/?_action=press&issue=-1&_is=مقالات%20آماده%20انتشار
http://slis.scu.ac.ir/?_action=press&issue=-1&_is=مقالات%20آماده%20انتشار
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 ّبی هسیطیت زاًف  هسل، وتبة (1389)فطالی ، فبعوِ، -

تحلیلی )هسیطیت زاًف فبهل اثطثركی ؾبظهبى ّب (. 1392)لبضی ظازُ فطز، ؾیس ضیبءالسیي ٍ فغبئی، ؾیس قىَض  -

، 27قوبضُ  ، فهلٌبهِ تَؾقِ هٌبثـ اًؿبًی ٍ پكتیجبًی، ؾبل ّكتن،(ثط ًمف اوتؿبة زاًف ٍ تدطثِ زض ؾبظهبى ّب

 .فهل ثْبض

(، ٍضقیت 1397ویبًفط، فطّبز؛ فجبؾپَض، فجبؼ؛ ًیلی احوسآثبزی، هحوسضضب؛ ضحیویبى، حویس؛ هَهٌی، فهوت ) -

 .219  -203:  7هَخَز ؾغح هسیطیت زاًف زاًكگبُ پیبم ًَض اؾتبى ذَظؾتبى. هسیطیت فطزا. ؼ 
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