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 111 ..................................................................................................... اکرم امبریپ

 شاد احسان

 117 ............................. توسعه موانع با مقابله در دولت یهاحل راه و یکشاورز اقتصاد یبررس و نقد

 زکاریتم دیمج ،یمانیسل نیام ،یشرافت یمرتض

 111 ..................................................... یکشاورز بخش در عاتیضا کاهش تیریمد یراهبردها

 بد ارسالن رضا محمد ،یشهباز آذر

 119 ............................................................ یاسالم انقالب از پس رانیا در گاز صنعت گاهیجا

 یشهرک محمد

 111 .............................................................. یمقاومت اقتصاد وردیرو با اقتصاد در دولت نقش

 یشهسوار سجاد

 113 .............................. رانیا یکشاورز بخش صادرات ارزش بر ینفت یدرآمدها توانه ریتاث یبررس

 بد ارسالن رضا محمد ،یصادق منصوره

یاحرفره  آمروزش  و انیر بندانرش  یهاشرکت بر دیتاک با کشور اقتصاد شرفتیپ در جوانان گاهیجا و نقش

 ................................................................................................................... 114 

 ییابرقو مجرد ههیوج ،یشهربابو یصفار میمر فر، یجبار یتق

 115 ......................................................... یکشاورز بخش رشد با یلیتبد عیصنا متقابل رابطه

 بد ارسالن رضا محمد ،یامیص هیراض

 111 .............................................. حال و درگ شته: یخو شهرستان در آفتابگردان دیتول اقتصاد

 بد ارسالن محمدرضا ،یائیض دیسع



 

 117 .................................................... (حال و گ شته) هیاروم شهرستان در عسل دیتول اقتصاد

 بد ارسالن محمدرضا ،یصفدر رضا

 111 ......................................... کشور اقتصاد بر آن ریتاث و یکشاورز بخش یراهوارها و ها چالش

 یهمت میابراه ک،ین یاله باقر ،یطاهر صادق

 119 .................. یراز نجم العباد مرصاد کتاب بر هیتو با اقتصاد یماندگ عقب ای شرفتیپ عامل عرفان

 ییدستنا یدالهی نیحس عبدوند، یظاهر میابراه

 131 ............................................ یگردشگر یها جاذبه بر دیتاک با هیترک و رانیا اقتصاد سهیمقا

 بد ارسالن رضا محمد نظرلو، یعبداله الیسه

 131 ........................................ اسالم یاقتصاد نظام بر آن ریتأث و هیسجاد فهیصح در رزق گاهیجا

 یعبد سجاد فرد، یجالل دهیسع ،یاحیس صادق

 131 ............................. یاسالم نظام در« کیالوترون دولت» ۀشرفتیپ یفناور  توسعه بر موثر عوامل

 یعبد دونیفر

 133 ......................................................................................... شرفتیپ در جوانان نقش

 یعرفان حامد ،یریام مال یمظفر پگاه ،یعرفان یهاد

 134 ............................................ رانیا یدرخت بیس صادرات و دیتول یجهان بازار ساختار یبررس

 بخت جوان ع را ا،یفرخادن دیفر

 135 ............................................. (یدار زیوآبخ مرتع -یعیطب منابع رشته) صنعت و علم ارتباط

 زاده یفوالد یمجتب زاده یفوالد یمهد

 131 دوم یجهان جنگ در رانیا اشغال  یاقتصاد تبعات لیتحل با رانیا اقتصاد یماندگ عقب در گانگانیب نقش

 یزمان یمهد ،یقربان ینعلیحس

 137 ............................................. عامل ریغ پدافند وردیرو با یشهر یفضاها از استفاده ضرورت

 سپهر یقربان آرش رضازاده، محمد دیس ان،یرضو یتق محمد دیس

 131 ........................................................................ آبادخرم شهر یویزیف توسعه بر یلیتحل

 یلشگر اصغر یعل محمدنژاد، یعل ا،یپو شمس محمدکاظم رزاپور،یم مانیسل سپهر، یقربان آرش

 139 ................................................................................ فردا یشهرها یالگو فشرده شهر

 سپهر یقربان آرش رضازاده، محمد دیس ان،یرضو یتق محمد دیس

 141 ............................................ رانیا یاسالم یجمهور در یمقاومت اقتصاد هینظر بر یا مقدمه

 یقرب دمحمدجوادیس



 

 141 (یاقتصاد مواتب ریسا با اسالم دگاهید یقیتطب سهیمقا)یاسالم اقتصاد با یاخالق اقتصاد ارتباط لیتحل

 یفرهاد داود ،یکاظم ابوطالب

 141 ..................................... کشور اقتصاد بر ینیرزمیز آب یها سفره حد از شیب پمپاژ یامدهایپ

 فرد یکاظم احسان

 143 .............................................. یلیهموف مارانیب نیب در اشتغال و ینیکارآفر تیوضع یبررس

 یشهرک فروزنده مهرداد باش،یینایب نیام ،یفخرآباد یکرم مهران

 144 ............................... رانیا یاقتصاد یماندگ عقب بر آن ریتاث و ییروستا توسعه تیاهم یبررس

 یکالنتر مهناز  ،ییکرو فروغ ،یآباد لیخل یجالل نیمع

 145 ............... یبانودار ستمیس در یور بهره شیافزا یبرا ییالگو یطراح و یمشتر با ارتباط تیریمد

 یخان میکر فرهاد

 برر  یاقتصراد  کرالن  یرهرا یمتغ یبرخر  یاثرگ ار یابیارز در یساختار یبردار حیتوض خود یالگو کاربرد

 141 ............................................................................. یکشاورز محصوالت یهامتیق

 بهارشیپ لیاسماع ،یدشت قادر ،یچرنداب کفاش دایآ

 147 ....................... رانیا یاقتصاد شرفتیپ در یکشاورز بخش اشتغال بر ییغ ا تیامن ریتأث یبررس

 فر ییرضا محمدرضا ،یآباد لیخل یجالل نیمع ،ییکرو فروغ پور، یکالنتر مهناز

 141 یدانشگاه آموزش بر دیتاک با جوانان ینیکارآفر رشد بر یآموزش موثر عوامل یبررس جهت یمدل ارائه

 کوراوند نیحس

 149 .(سیانف) یفاز یعصب یاستنتاج شبوه روش از استفاده با رانیا در درآمد عیتوز یآت روند ینیبشیپ

 یعماد محمد ،یانیک انیپو بُد، ارسالن محمدرضا سرد، قلعه یانیک سروش

 151 .............................. گ اراست؟ ریتاث رانیا یکشاورز بخش بررشد یتجار یآزادساز استیس ایآ

 بخت جوان ع را دکتر یمحمد هیسم

 151 ...................................................... (زنجان شهر یمورد مطالعه) کشت نهیبه یالگو نییتع

 بخت جوان ع را ،یهنگروان پور محمد هیمهد ،یمحمد هیسم

 151 ..................................................................................................... کیارگان کشت

 بدارسالن محمدرضا ،یمحمد هیسم

 153 ...................... کشور یفناور و یعلم شرفتیپ در جوانان مشارکت بر مؤثر عوامل و موانع یبررس

 یرمددیحق دیمج نژاد، ینصرالله بهاره ،یمحمد نیریش

 154 .................................................. یاسالم نینو تمدن در یاسالم مهیب عنوان به توافل نقش

 یفراهان مزرعه رایسم ،یفراهان مزرعه سمانه



 

 155 ............................................................... رانیا شرفتیپ در یمقاومت اقتصاد نقش لیتحل

 یفراهان مزرعه رایسم ،یفراهان مزرعه سمانه

 151 ............................... (1314-11) توسعه چهارم برنامه در آن راتییتغ روند و چرم صنعت رشد

 یمصطفو سادات الیل پور، ضیف یعل محمد

 157 .......................................................... رانیا یاقتصاد رشد بر یخارج تجارت ریتاث یبررس

 زاده میکر یمصطف ،یمظلوم دیمج سرمزده، یعباس حانهیر

 یروسرتا  در بیسر  محصرول : یمورد مطالعه) یمقاومت اقتصاد در یکشاورز یواحدها یزیر بودجه نقش

 151 ................................................................................................... (هیاروم ثمرتو

 بد  ارسالن رضا محمد پور، یمعدن میمر

 159 ............................... (یغرب جانیآذربا استان: یمورد مطالعه) یآب گندم دیتول یاقتصاد لیتحل

 مهر یزدیا نرگس بد،  ارسالن محمدرضا پور، یمعدن میمر

 111 ....... رانیا در شرفتیپ تحقق در یاسیس یدموکراس و یاقتصاد توسعه هیدوسو ارتباط نقشِ یبررس

 خداشناس میمحمدابراه ،یذاکر یمرتض منفرد، دیمج

 111 ...................................................................................... رانیا در  یشهر فقر یبررس

 ینامدار وشیفر ،یموسو شهربانو ق،یصد یمهد

 111 ................................................. استقرار یراهبردها و اموان طیشرا نییتب ،یمقاومت اقتصاد

 نیثمر یموسو دیسع

 113 ............................................................ فارس جیخل شمال بنادر افول علل بر کوتاه ینگاه

 ینادر حسن محمد

 114 .................................................... هاسوه اساس بر انیاشوان دوره یاقتصاد تیوضع لیتحل

 یدلیب یموسو رسول ،ییووین زهره

 یمرورد  مطالعره : نقرل  و حمل یازالگو استفاده با (هاکشتارگاه) لیتبد و توسعه مراکز یها تیاولو نییتع

 115 .................................................................................................. اصفهان استان

 بد ارسالن محمدرضا ،یهنگروان محمدپور هیمهد وارسته، مسعود

 شهرسرتان  ل،یر اردب استان یمورد مطالعه: یتیفعال بودجه با یکشاورز یها نهیهز وکاهش تیریمد رشد

 111 ............................................................................................................... رین

 یهنگروان محمدپور هیمهد بد، ارسالن رضا محمد وارسته، مسعود

 117 ........... اصفهان جهان نقش دانیم یحیتفر ارزش برآورد: یحیتفر -یفرهنگ اماکن ارزش و فرهنگ

 یهئگروان محمدپور هیمهد ،ییموال یمرتض وارسته، مسعود



 

 111 ............ قرآن در اقتصاد یساز لمسا نیقوان و یاسالم انقالب از بعد و قبل رانیا یماندگ عقب علل

 یوطن منصوره

 119 .............................................. رانیا در یاقتصاد رشد با یآب برق یانرژ مصرف رابطه یبررس

 نامدار فرزاد روانبخش، مایش ،یاریاسفند افروز

 حال و گذشته رد ا ریا یاجتماع  شرفتی پ : سوم محور

 171 ................ محور مشارکت وردیرو تا متمرکز تیریمد وردیرو از ییروستا توسعه اتیادب بر یمرور

 ینانید یمحمد دیرش ،ینیحس رحسنیام ،یرانیا یدوست دیام ، شیآذرک مانیپ

 171 ........................................... یاسالم جامعه شرفتیپ و فرهنگ  یارتقا در جماعت نماز نقش

 یجهان یعل ،یارمو اخوان یمجتب

 173 ...................................................... یمل غرور شیافزا در یقهرمان یها گاهیپا شیافزا نقش

 یلیاسماع وحدت

 174 ..................کشور توسعه در آن نقش و یاسالم دگاهید از یاجتماع داوطلبانه یها تیفعال یبررس

 یافسر یعل

 175 .......................................... یاجتماع روابط یالگوها نییدرتب( ص) اکرم امبریپ یزندگ سبک

 خمر طاهره کهخا، یسیاو نیام

 171 .................................. یاجتماع و یفرد یزندگ در مساجد یکارکردها خصوص در یا مطالعه

 کهخا یسیاو نیام

 177 ............................................. جامعه افراد یاجتماع اعتماد زانیم بر یجمع یها رسانه ریتأث

  یمهرجرد زارع هیسم ، آباده یاهال هیمرض فر، یجبار یتق

 171 ....................................................... تاکنون گ شته یاسالم یآرمانشهرها یقیتطب سهیمقا

 یرانشاهیا وبیا دادخواه، محسن

 179 . تهران یخوارزم دانشگاه پسر و دختر انیدانشجو انیم در ینیهمسرگز یها ارزش یا سهیمقا یبررس

 یاتیرحیپ نرگس  ا،ین یباقر محسن

 111 ........................................ ییمهرجو وشیدار یها لمیف یبررس با رانیا یاجتماع نظام لیتحل

  انیخراز الله ،یرامیب حانهیر

 111 ................................................................................ یتعال و شرفتیپ در جوانان نقش

 یزدی یباغ محمد ،یافضل فاطمه سپاسه، فاطمه ،یخانجانخان خاطره ان،ینیجب فاطمه



 

 111 ................. 1414 انداز چشم سند به یابیدست در( یجهاد تیریمد و یمل عزم) یاجتماع هیسرما

 یی شهیزنگ سجاد

 113 آن یکالبد عیسر توسعه یشناس بیوآس معاصر دوره تا اسالم از شیپ زمان از مشهد شهر تحول ریس

 رابع انیشالچ رضایعل رابع، انیشالچ نرگس

 114(یاریوبخت چهارمحال استان نخبگان: یموردپژوه) یاجتماع هیسرما با یاجتماع اعتماد ارتباط یبررس

 یفیص دینو ،یصف دیسع ،یفیص سروش ،یرعلیپ خداداد

 117 ............ یمعنو و یفرهنگ یها شاخص بر هیتو با کشور شرفتیپ در جوانان گاهیجا و نقش یبررس

 یبزرگ طالب اسحاق

 یاسرالم  یالگو سند نیتدو در آنان گاهیجا به توجه لزوم و شرفتیپ یها قله به یابیدست در جوانان نقش

 111 ................................................................................................. شرفتیپ یرانیا

 یگیب محمد پروانه ،یسربنان یمحمد بهناز ،ییطباطبا محمد دیس

 119 ... مسجد نهاد یمورد مطالعه ،یاسالم یجمهور یفرهنگ استیس در ینید ینهادها گاهیجا یبازکاو

 یحسن مژگان ،یعبدالملو نیحس

 191 ................................ هاسازمان در دانش اشتراک و یسازمان اعتماد نیب ۀرابط بر یفیک یلیتحل

 یعبد دونیفر

 191 ......................................................... رو شیپ یها فرصت و یاجتماع یها شبوه جوانان،

 متیغن الناز

 195 ...................................................... یاجتماع تیامن احساس بر موثر عوامل نیتب و یبررس

 افروز آتش رایسم ،یکاروان فیعبدالط

 191 (بانوان یهاپارک توسعه استیس یبررس) یاجتماع شرفتیپ بر آن ریتأث و محورتیجنس یاستگ اریس

 سرشت، اسداله نقدیکشویبا کولیوند، سلیمان پا

 197 ................................................................... حال و گ شته در یاجتماع میمفاه و ورزش

 ینظر الهام ،یقضاو هیرق ،یدیشه میمر ، حدادپور آصفه ،یآباد دولت یطاهر بهجت ،یگودرز هیآس

 191 ..................................... ییروستا رانیمد بر دیتأک با کشور شرفتیپ و توسعه در جوانان نقش

 یلمانید الدیم ،ینظر محمد ،یمراد ایمار

 199 ......................................... هایاریده از تیرضا بر دیتاک با یاجتماع تیرضا و اعتماد یواکاو

 ینظر محمد ،یمراد ایمار

 111 ..................................... یمتعال شرفتیپ ندیفرا در یرانیا جوانان یها یژگیو و خصال نیبرتر

 وروشین حهیمل



 

 

 حال و گذشته رد ا ریا سالمت نظام :چهارم محور

 111 ..................................... مقبوح ای است مطلوب یده گزارش - یپزشو اخالق در یده گزارش

 یسلطان احمد ترایم

 114 ........................... جامعه افراد یحرکت ییتوانا بهبود در یحرکت اصالح متخصصان پرورش نقش

 یاکبر پروانه

 115 .............. ورزش در ناتوان و توان کم افراد شتریب مشارکت بر یورزش یپزشو زاتیتجه بهبود نقش

 یاکبر پروانه

 111 ..................................................................... رانیا در سالمت نظام یتوامل روند لیتحل

 ایک صراف یعل پور، یامامقل سارا

 117 ............................................................................. سالمت نظام بر مناسب هیتغ  نقش

 مقدم یگیب فائزه

 119 ............................................... انیرانیا سالمت نظام یارتقا در آن نقش و یرانیا یسنت طب

 یبریرخیپ نایم

 111 ...................................... یاسالم-یرانیا یپزشو عطف نقطه ،یپزشو علم میپارادا در یبازنگر

 آباد یمهد یجعفر نیرحسیام

 111 ........................................... درمان و بهداشت نظام در( درمان مومل) یخصوص مهیب گاهیجا

 انینیجب فاطمه ،یزدی یباغ محمد ،یافضل فاطمه سپاسه، فاطمه ،یخانجانخان خاطره

 113 ........................... سالمت یارتقا الزمه کشور، سالمت نظام یکارکردها اصالح و یشناس بیآس

 انینیجب فاطمه ،یافضل فاطمه سپاسه، فاطمه ،یخانجانخان خاطره ، یزدی یباغ محمد

 111 ...................................................................... سالمت اقتصاد در ییکارا سنجش تیاهم

 انینیجب فاطمه ،یزدی یباغ محمد ،یافضل فاطمه سپاسه، فاطمه ،یخانجانخان خاطره

 111 ................... (کشورها ریسا با رانیا یقیتطب یبررس) رانیا گاهیجا به ینگاه با توسعه و سالم شهر

 یزاهد آرزو ،ییعال هحانیر خوشاب، یعل

: یمرورد  مطالعره ) یپزشو رشته انیدانشجو در یسنت طب از استفاده لیتما زانیم بر موثر عوامل یابیارز

 119 ................................................................................ (کازرون یاسالم آزاد دانشگاه

 پور یتق سحر ،یدریح عصمت ،یعیشف محمدجعفر شه،یپ زراعت نبیز



 

 111 ............................ نینو طب و یسنت طب در زعفران ییدارو اهیگ کیفارماکولوژ خواص یبررس

 ییرضا ثیحد ،ینیحس سادات کمال دیس ،یشجاع مرصاد ،یبابگهر یزمان یعل

 یمورد مطالعه) ؛ینید اصول و یمبان بر دیتأک با فرزندان یروان تیامن و سالمت در خانواده یتیترب نقش

 111 ....................................................................................... (یجنوب خراسان استان

 آباد ملک ینیز صادق آباد، ملک ینیز یهاد

 111 .................................................................... داریپا توسعه و محور سالمت یزندگ سبک

 دیجاو نیرحسیام نژاد، یمنوچهر محسن ،ینیحس سادات کمال دیس

 113 .............................................................. رانیا مردم یزندگ سبک و سالمت یشناس بیآس

 نژاد یمنوچهر محسن د،یجاو نیرحسیام ،ینیحس سادات کمال دیس

 114 ...................................................... سالمت نظام شرفتیپ در آن ضرورت و ییدارو اهانیگ

 یرآبادیخ نظام یمرتض دیس ،یسوران زیفرانگ

 115 .... ندهیآ نسل سالمت یارتقا و آموزاندانش یبدن یتیوضع یها یناهنجار و یقامت ساختار به توجه

 پورمیرکریم نیدحسیس  ،یدیس محمدرضا

 111 .............................. حال و گ شته سالمت نظام در سالمت یگردشگر گاهیجا یمبان بر یلیتحل

 یداراب یطالب رضا محمد ،یداراب یطالب کلثوم

 یرهبرر  معظرم  مقرام  شاتیفرما تیمحور با) میتحر زمان در رانیا یاسالم یجمهور یروان سالمت ارتقاء

 117 ...................................................................................................... (اهلل حفظه

 انیعارف محسن

 از پرس  افتیباز دوره در خون الکتات و یخستگ شاخص ،یهواز یب توان بر نیبتاآالن مصرف روز 14 اثر

 111 ..................................................................... ورزشوار مردان در نهیشیب تیفعال کی

 یعبد سجاد

 119 .................................................................................... بهداشت و سالمت نظام نقش

 یمظفر پگاه ،یعرفان حامد ،یعرفان یهاد

 131 ................... شرفتیپ یسو به یگام سالم جامعه یالگو یطراح: قرآن نهییآ در یاجتماع سالمت

 این یفاطم یمحمدعل

 131 ............................................................. رانیا بهداشت و سالمت در یمیش کاربرد و نقش

 یباریجو یکالک هیسم نسب،ینوروز نهیسو ،یمیکر هیسم

 133 .................................... انیدانشجو یشادکام و روان سالمت بر محور م هب درمان یبخش اثر

 یمبو تبسم ر،یمالم یمرتض



 

 134 ............................................ جامعه سالمت یارتقا در یورزش یها بیآس از یریشگیپ نقش

 زادهیعل نیحس محمد پور، میرکریم نیحس دیس

 حال و گذشته رد ی فناور و علم :پنجم    محور

 131 ............................... یاسالم امت شرفتیپ یبرا ییالگو فقر، با مبارزه در صدر یموس امام نقش

 یجهان یعل ،یارمو اخوان یمجتب

 137 ...................................... یطوس نیرالدینص خواجه شهیاند در شرفتیپ یالگو نییتب و یبررس

 یجهان یعل ،یارمو اخوان یمجتب

 دانشرگاه  یمرورد  مطالعره : علرم  سراختار  یبررس جهت یروش عنوان به یعلم یهموار یهاشبوه لیتحل

 131 ................................................................................................... یبهشت دیشه

 منش عرفان نیمحمدام ،یارشد هما

 139 ............................... یابر دیتول و ساخت شرفتهیپ یفناور هیپا بر یجهان نیتام رهیزنج یطراح

 پور یاکبر نیحس

 141 .............................................................. دانشگاه آداب عنوان تحت یدرس واحد دو جادیا

 یریام حمزه

 141 .............................................................................. کشور یآموزش نظام  یشناس بیآس

 یحسن رضایعل ،یمنتعل فاطمه ان،یباقر لیسه محمد

 141 ............................................................... (یمورد مطالعه) دانش تیریمد یفناور توسعه

 یخزاع ایثر ،یبرزگان یطوب ،یخسرو هیسام

 143 ................................... یسلولز عیصنا در ییخودکفا یبرا یاچهیدر شور،ین باگاس از استفاده

 یبهادر هیمرض

 144 ...................... یآموزش نینو موارد وردیرو با کشور یهادانشگاه در یفناور و علم یشناس بیآس

 ادگاری مینس ،یمحمدآباد یمنصور مانیسل ،یبهبود ریام

 145 .......................................................... کشور در ینانوفناور محصوالت یساز یتجار موانع

 یبهرام سجاد

 141 ....................................... 1111 سال تا یپزشو و بهداشت در ینانوفناور یهاپژوهش راهبرد

 یبهرام سجاد

 141 .............. ینوآور گرید یمرزها هیپا بر یاقتصاد بزرگ یهابنگاه در یتونولوژ کیاستراتژ تیریمد

 یصفار دیجمش باش، یینایب نیام ،یفخرآباد یکرم مهران



 

 149 ...................................... کشورها شرفتیپ نشان بر غلط یمالک و اریمع ،یعلم مقاالت تیکم

 ییخدا یمرتض ان،یفرهمند دیوح النده،یگ یلیجل محسن

 151 ........................................ یاسالم رانیا شرفتیپ تحقق یراستا در یموانع ؛یابیارزش یها دام

 یزال سلمان ،یدریح مهرداد

 151 ......... صنعت و علم دانشگاه انیدانشجو دگاهید از کشور یعلم شرفتیپ در ها دانشگاه نقش یبررس

 یزیعز وسفی ،یباقرآباد یدریح یمهد

 151 .... دیجد عصر در یاسالم رانیا یاساس یهاچالش قوا، تعامل عدم و ییغربگرا ت،یریمد سوء م،یتحر

 یصوف یریقد یمصطف ،یصوف یخسرو ریام

 یهرا سرامانه  جراد یا در گرر  هیتوصر  یهاستمیس نقش گردشگر؛ صنعت در هوشمند یهایتونولوژ کاربرد

 153 .................................................................................... یگردشگر خدمات برخط

 مانیا یداود میمر ،یداداش عقوبی

 تحروالت  برر  هیر تو برا  رانیا یحقوق نظام در یاسالم بشر حقوق توسعه یفریک یهامیپارادا یبررس و نقد

 154 ......................................................................... یاسالم انقالب از پس یبشر حقوق

 یکوچ انیرضائ رضا محمد

 155 .................................................................................................... بزرگتر یا "ما"

 یوانان یسییر احمدرضا

 تررا 1391 خرررداد از) شرررفتیپ شررگامانیپ کنگررره دوره پرنج  مقرراالت یعلمرر  رفتررار و ییمحترروالیر تحل

 151 .............................................................................................. (1393بهشتیارد

 یمانینژادسل دیحم ،یمیکر محسن ،یفیص سروش

 157 ........................................................ جهان و رانیا در علم دیتول یندهایفرآ یشناسبیآس

 یفیص دینو ،یفیص سروش ،یرعلیپ خداداد ،یصف دیسع

 159 ..... ریاخ سال 15 طول در حوزه نیا علم دیتول یها مولفه لیتحل: یپزشو حوزه در یفناور شرفتیپ

 یرانیش اعظم ،یمظاهر الهه اطرج، زهرا  حدادپور، آصفه ،یدیشه میمر ،یقضاو هیرق ،یطاهر بهجت

 111 ........................ توسعه درحال یکشورها یبرا نیتأم رهیزنج بالدرنگ یهماهنگ یبرا یمدل ارائه

 تارخ جعفر محمد جالل، یعباد مونا

 111 ....... کشور یعلم یهاشرفتیپ در آنان مؤثر مشارکت ۀالزم یانتقاد تفور از انیدانشجو یبرخوردار

 یعبد دونیفر

 111 ............................. یاسالم نظام در« کیالوترون دولت» ۀشرفتیپ یفناور  توسعه بر موثر عوامل

 یعبد دونیفر



 

 113 ....................... یرهبر معظم مقام شهیاند از یریگبهره با یاسالم انقالب از پس یعلم ییشووفا

 یعبد دونیفر

 114 ........................ آب منابع حفظ گرو در شرفتیپ یبرا یروش شرو،یپ یها یاستراتژ ،یمجاز آب

 عطارزاده فاطمه ،ینصرآباد یعل ،ینوقاب پردل رسول

 115 ................................ یشهر رانیمد دگاهید از مشهد یشهردار جوان مشاوران عملورد یابیارز

 خواه وطن مسعود ،یمشرق رضا مسعود ،یکماندار محسن خوشاب، یعل ،ییعال حانهیر

 111 ....................................................................... تیحیمس و اسالم در علم گاهیجا یسبرر

 ینیحس عبداهلل  ،ینیحس کلثوم  زاده،یعل حهیمل

 117 ................................................................................. گ شته و حال در یفناور و علم

 یفرامرز اسمنی

 یجهران  جنرگ  در رانیر ا اشرغال  یاجتماع اثرات یبررس با انیرانیا یماندگعقب در گانگانیب نقش یواکاو

 111 .............................................................................................................. دوم

 یزمان یمهد ،یقربان ینعلیحس

 119 ............................رانیا یاسالم یجمهور در یفناورستیز یعلم داتیتول ۀتوسع زانیم یابیارز

 ییآقا احمد خانلو،قره منوچهر

 171 ........ یاسالم یزندگ سبک ارائه در یمجاز یهارسانه از یریگبهره یراهبرد یزیربرنامه بر یلیتحل

 یمیکر جعفر

 171 ....................... بلوچستان و ستانیس استان در( دولت و مردم ارتباط سامانه) سامد طرح یابیارز

 یوانیک روانیش

 داریپا توسعه ییفضا -یکالبد یهاشاخص شرفتیپ بر دیتأک با یشهر یهامحله یداریپا سطح بر یلیتحل

 173 ................... (سنندج شهر آبادیحاج و هیظفر قوپال،تپه ان،یقطارچ یهامحله: یمورد نمونه)

 ییبابا شبنم ،یمیسل ایناد ،یمحمد یول مظفر ،یمحمد مهرداد

 175 ............................................................... رانیا در وسیکمومتر گسترش بر یانداز چشم

 پوریمصطف سارا

 یفنر  و یعلمر  یهرا  تیر ظرف از اسرتفاده  جهرت  آن یبازسراز  و پررورش  و آمروزش  نظرام  یکنون ساختار

 171 ............................................................................................. یداخل متخصصان

 نیمع بهزاد

 177 ..................................................................... یسازیتجار در مؤثر یپارامترها ییشناسا

 یلیرجلیم یمهد ،ییردا رضایعل



 

 171 .................... انیاألع اتیوف اول جلد گزارش بر بنا یاسالم تمدن شرفتیپ در یرانیا یعرفا سهم

 ینجف حسن

 179 .............................. ریاخ قرن چند در رانیا یعلم یماندگ عقب یخارج و یداخل لیدال یبررس

 این یمیکر عباس ان،ینظر محسن

 111 ............................................................. هاچالش و هابیآس ،یاسالم جوامع یعلم یارتقا

 چشمه هفت ینور کاظم

 حال و گذشته رد ا ریا یاس یس  یاه نظام :ششم   محور

 و یاسر یس یهرا ارزش فرهنگ،: ینا جوزف هینظر هیپا بر)( ص)اکرم امبریپ نهضت در نرم قدرت یبازخوان

 111 ......................................................................................... (یخارج یهااستیس

 یشوشتر یمصطف ،یبهرام دیوح

 113 .........................................................................قفقاز یمنطقه در رانیا یاسیس گاهیجا

 انیحاج نبیز

 114 .................................................................... هیمور مزیج نظر از رانیا یماندگعقب علل

 ییرضا یعل

 115 ............. (انقالب رهبر سخنان تیمحور با) یاسالم نظام در کاربرد تا مفهوم از ،ینید یساالرمردم

 رهنمود دیسع

 117 .................... یاسالم انقالب گ ار انیبن منظر در یاسیس یتعال و شرفتیپ بر ناظر یها گزاره رصد

 ییکهرا ینوروز شبنم ییسعدآبادسعدآباد  اصغراصغر    ییعلعل

 111 ......... یفاز وردیرو با( السالم همیعل)  تیب اهل رهیس در یاسیس شرفتیپ و توسعه لیتحل و یبررس

 ذوالفقارزاده یمهد محمد ،ینارنج محمدپور یمصطف دیس ،یسعدآباد اصغر یعل

 119 ....................................................................... (رانیا)یاسالم امت و ینید یساالرمردم

 محمدپور ایمح  ر،یم نیالبن ام سر، اهیس زهرا

 191 ............................. یاسالم انقالب از پس رانیا بر آن یهابیآس و نرم جنگ یهامولفه یبررس

 یگیر ینواب رضا ر،یم نیالبن ام  سر، اهیس زهرا

 191 ........... (ره)ینیخم امام یاسیس شهیاند بر یوردیرو با مدار شرفتیپ جامعه در مردم یسنج موان

 زاده عیشف صداقت

 191 ................................................... م؟یهست چه: یاسالم انقالب ساله 35 کارنامه بر یدرآمد

 یطون حامد



 

 193 ........................... یفرانسو پژوهانعهیش یآرا و یعیش اناتیجر بر رانیا یاسالم انقالب راتیتأث

 یشاهیعل یعل

 194 ..... دوم یجهان جنگ در رانیا اشغال یاسیس تبعات یبررس با کشور یماندگعقب در گانگانیب نقش

 یزمان یمهد ،یقربان ینعلیحس

 195 ....................................................... رانیا استقالل و یاسیس نشاط نیتأم در جوانان نقش

 آتشگاه یعباس نیپرو ،یکرم فرشاد

 و یداخل یعرصه در رانیا یاسالم یجمهور نظام یها یگ اراستیس در موثر یهامؤلفه لیتحل و یبررس

 191 .......................................................................................................... یخارج

 تن نییرو سمانه درست، نیحس رجا، یمحمود ایدزکریس

 197 .................................... کشور دو یهموار موانع و ها فرصت ارمنستان؛ بر یاسالم انقالب ریتاث

 پور یهاد رسول ،یموسو محمدرضا دیس ،یدریح ودود محمد

 191 ................................................................ رانیا یاسالم یجمهور در داریپا تیامن یالگو

 امجد ینیحس احمد ،یقائد ریام ،یموسو محمدرضا دیس

 199 هاروش و میمفاه: شرفتیپ و یبالندگ یها مفروض بر یمبتن سازمانها یاجتماع هیسرما یتوانمندساز

 یموسو ستاره پور، قاسم یعل ،یعامل جبل جالل

 311 .............................. رانیا یبرا کوچک و بزرگ تنب ،یابوموس گانهسه ریجزا کیاستراتژ گاهیجا

 یمحمود دیسع انبارلو، رضایعل ،یموسو محمدرضا دیس ،یمطلب مسعود

 311 ...................................... رانیا یاسالم یجمهور یمل تیامن و تیهو گسترش در ریعشا نقش

 یاله جواد ،یمحمد نیحس ،یمحمد یعل ،یموسو محمدرضا دیس

 311 ................................... (انیساسان زمان رانیا نمونه) رانیا یاسیس نظام در دولت و نید وندیپ

 یالنیم لیجم ،یفارسان یارشاد الهه ،یفارسان یارشاد معصومه

 حال و گذشته رد ا ریا یایجغراف : هفتم محور

 314 ............... کشور توسعه و شرفتیپ یبرا متفاوت یهامیاقل توجه با یاقتصاد سبز یها خانه یطراح

 انیشجاع آتنا ،یافروز یاکبر هیرق ،یرمضان میمر ،یغالم نیام خوشمردان، یلیاسماع یعل

 315 ............................................................ رانیا یشهر یهامجسمه در یاسالم یرانیا تیهو

 یمانیا الهه

 311 ...................... انیرانیا یفرهنگ یزندگ ساختار در یاسالم یرانیا تیهو کردن یکاربرد یچگونگ

 یمانیا الهه



 

 مختلرف  نقراط  در میکلرزاد  یفنولوژ مختلف مراحل نییتع یبرا( GDD) یتجمع رشد روز درجه کاربرد

 317 ............................................................................................... خوزستان استان

 یچراغ دیرش

 311 .................................................................... کشور شرفتیپ در یانرژ کیتیژئوپل گاهیجا

 یبیحب رحمان

 319 .................................... کارکرد و مفهوم شرفت؛یپ یرانیا یاسالم یالگو در یعموم کیتیژئوپل

 یخاتون یمجتب

 311 ............................................................................. داریپا ی توسعه در سمیاکوتور نقش

 یحجاز محسن ،ییابو فاطمه ان،ینیجب فاطمه ،یزدی یباغ محمد ،یافضل فاطمه سپاسه، فاطمه ،یخانجانخان خاطره

 311 (چابهار آزاد بندر: یمورد مطالعه) کشور یاقتصاد شرفتیپ یبرا یراهوار آزاد، یها آب بنادر توسعه

 شاد احسان

 314 ................................................................یکشاورز خاموش دیتهد ،یاراض یکاربر رییتغ

 انیلیشل نساء

 311 ............................ فارس استان ه،یقطرو شهر ییفضا -یکالبد توسعه در یارتباط یها راه نقش

 یآباد مینع نینازن ،یشوق هیمرض ،یهاشم معصومه

 317 ............................................................................................ بشر حقوق و ها زگردیر

 یشهرک یمجتب

 یکشرورها  گرر ید و رانیر ا با یعرب متحده امارات زیآم مناقشه رفتار یا فرامنطقه و یامنطقه عوامل نییتب

 311 ........................................................................................................... منطقه

 کار صالح مسعود

 319 .............................................. فارس جیخل یرانیا ریجزا کیاستراتژ تیموقع نییتب و یبررس

 کار صالح مسعود

 ارائره  و هرا  چرالش  یبررسر  نده،یآ و حال در آن روند و گ شته در رانیا ستیز طیمح تیوضع بر ینگرش

 311 ......................................................................................................... راهوارها

 زاده صباغ یعل ،یعمونب زهرا

 311 ..................................................................... ایپو شهر هر ازین شیپ مناسب، سبز یفضا

 یآباد تاج مایش ، قلعه سه یمیکر نیحس

 311 ............................................................. ییروستا داریپا توسعه در یاجتماع هیسرما نقش

 یدهقان مهرداد ،یخداداد یعل ،یکماس نیحس



 

 313 .................................................. (هیسلطان گنبد یمورد مطالعه) یاقتصاد توسعه و ایجغراف

  ییموال یمرتض ،یمحمد هیسم

 314 ..................................................................... کشور شرفتیپ در کیتیژئوپل عوامل ریتأث

 نور یمحمد اصغر

 315 کشور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه یهابرنامه در یعیطب منابع یزیر برنامه گاهیجا بر یلیتحل

 یمحمود اهلل تیب

 311 .... (نیاسفرا یمورد نمونه) رانیا در یاجتماع یهاهیسرما ییفضا تحرک و یشهر – روستا مهاجرت

 ینور محسن ،ینور مسلم
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 شگفتار:یپ

ت کد برا مشرار  یآن با یاساس یها یریران و جهت گیا یاسالم یشور در نظام مقدس جمهورکشرفت یر پین مسییتع

رد. یر ن مرز وبوم صرورت گ یو جوانان ا یو حوزو یگسترده و حضور همه جانبه دانشمندان، محققان، نخبگان دانشگاه

 ت تام با روح و جان ساختار جامعه دارد.ی، سنخین اقدام نخبگانیا

در  یرانر یو ا یاسالم یه آموزه هاکواهد بود ق و استقبال خیهمزمان با توف یشرفتیخ  و تجارب گ شته، پیبه گواه تار 

 بچشاند.  یو ظفر را به ذائقه بشر یروزمندیند پیه طعم خوشاکآن، چنان حل شده باشد 

ه کر شررفت اسرت   یشرگامان پ ینگرره پ کن یمششده یوتاه برگزک یده مقاالت و نوشتارهایوش رو شامل چیمجموعه پ

 یاد ملر یر بن، یعلمر  یانجمرن هرا   یاز جملره اعضرا   یران اسرالم یز ایان و جوانان عزیاز دانشجو یحاصل تالش جمع

 یه در راسرتا کر اسرت   یو حوزو یدانشگاه یصنف یانون هاکو  ییدانشجو یل هاو، تشیفرهنگ یانون هاکنخبگان، 

اقتصراد   -1 ت در گ شرته و حرال  یفرهنگ و معنو -1شامل: شرفت یشگامان پینگره پکن یمششمحورها و موضوعات 

 -5ران در گ شرته و حرال   یر نظام سرالمت ا  -4ران در گ شته و حال یا یشرفت اجتماعیپ -3حال  ران در گ شته ویا

ران در گ شرته و حرال   یر ا یایجغراف -7ران در گ شته و حال یا یاسیس یها نظام -1در گ شته و حال  یعلم و فناور

 ن شده است.یتدو

ن یر سرب نمروده و در ا  کاثر نمره حرد نصراب     111آن تعداد،  یرخانه و داوریبه دب یاثر ارسال 711حدود از مجموع 

شررفت و عردالت،   یجراد گفتمران پ  یبره ا  کمر کنره  ین تالش بتوانرد در زم یه اکشده است. انشااهلل  یمجموعه گردآور

شرفت موثر واقرع  یپ یرانیا یاسالم یالگو یان در طراحیجوانان و دانشجو یدگاه هایاز د یو بهره مند یفرهنگ ساز

 شود. 

، یز مختلرف علمر  کر دآورندگان آثرار و مرا یسندگان مقاالت، پدیارزنده داوران، نو یاز مساعدت ها و تالش هاان یدر پا

 د.یآ یر به عمل مور و تشیتقد یپژوهش

ش چشم جوانان اهل یرا در پ ینو و روشن یهمراه است، بتواند افق ها یه با شور و نشاط جوانکنگره کن ید است ایام

 .برداشته شود یق تریبلندتر و عم یر واال، گام هاین مسیا یو هر روز در ط دیبگشاعلم 

 

 شرفتیپ شگامانیپ نگرهک نیمشش یبرگزار ستاد
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 اول: محور

 ت رد گذشته و حالی فرهنگ و معنو
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 میرکقرآن  یبر مبنا باشناسانهیزت از بعد یمؤثر بر معنو یهامؤلفه ییشناسا

 1انیمیرح ی، هاد1ییده الهام آقایس

 

 

 ده:  یکچ

م یاز مفراه  یاجرامع و سرازواره   یسرب نگرشر  ک یو براالم است ک یها هیشف الکبر  یمبتنم یرکقرآن  یشناس ییبایز

ن پرژوهش  یدر ارد. کلمات رجوع کان یع از ارتباطات چند جانبه میده و وسیچیه پود به شبی، بایشناسانه قرآنییبایز

ه در کر واقرع شرده    ییان واژگران مرورد شناسرا   یم ی؛ روابط مفهوممیرکدر قرآن  ییبایز یه مفهوموشبل یوضمن تش

از قررآن   ج بدست آمرده یبا توجه به نتات یده است. در نهایانجام ییبانمایو ز ییبایز یدیلکم یت به استنباط مفاهینها

در دو دسرته بره   هرا  ن مؤلفره ین ایمهمتر ده است.یگرد ییباشناسانه شناسایت از بعد زیمؤثر بر معنو یهام، مؤلفهیرک

ات حرق؛  یر نش بره منزلره تجل  یالم حرق، جهران آفرر   کر حرق،   یهاییبایز، باور و توجه به ک. در1اختصار عبارتند از: 

 یاعتقراد  یهایطان؛ زشتیها توسط شین زشتییردن درون و برون؛ تزک ینوران یبرا یردوو عمل یاعتقاد یها ییبایز

هرا؛ لر ت   ییبرا یاز خالق ز یتمندیرضا یها. پرورش مهارت1شدن درون و برون؛  یبه عنوان عامل ظلمان یردوو عمل

؛ یردور و عمل یاعتقراد  یهاییبایات او؛ ل ت بردن از زینش به منزله تجلیالم او، جهان آفرکحق،  یهاییبایبردن از ز

د مصرنوعات  یر هرا؛ تول ییبرا یبرا ز  یو معنو ین؛ تعامل عاطفیآفرظلمت یردوو عمل یاذب اعتقادک یهاییبایتنفر از ز

   .یل اخالقیز از رذایب نفس و پرهیو ته  یل اخالقیبا؛ پرورش فضایز

 میرک، قرآن یشناسییبایت، زیمعنو :یدیلکواژگان 

 

 

 

 

  
                                                           

1
 e.aghaie7@gmail.comدانشگاه امام صادق )ع(،  یت آموزشیریارشد رشته مد یارشناسک . 

1
 raheali.hadi@gmail.comزد، ی، دانشگاه یکزیرشته ف یتراکد ی. دانشجو 

https://profiles.google.com/?hl=en
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 ید بر فرهنگ بومیکبا تأ یشهروند جهانت یشدن فرهنگ محور و ضرورت ترب یجهان

 آموزش و پرورش یدرس یدر برنامه ها

 1وملهکم پور یرا ابراهیسم

 

 :دهیکچ

در  ید بر فرهنگ بروم یکبا تأ یت شهروند جهانیشدن فرهنگ محور و ضرورت ترب یجهان ین پژوهش بررسیهدف از ا

ن یشر یپ یو پژوهش ها یتابخانه اکن مطالعه با استناد به منابع یآموزش و پرورش بوده است. در ا یدرس یبرنامه ها

ت یر دگاه رابرتسون و ضرورت تربیشدن فرهنگ محور از د یمقوله جهان یق، به بررسیرامون موضوع تحقیانجام شده پ

ترار   ین لحرا  الگرو  یفرهنگ ها پرداخته شرده اسرت. برد    یساز یق بومیدر آموزش و پرورش از طر یشهروند جهان

توسرط   یدرسر  یهرا  یزیر برنامره ر  یر مد نظر قرار گرفرت و برر اسراس آن چگرونگ    کا یعناصر برنامه درس یبوتوعن

ن پرژوهش نشران داد   یا یافته هایح داده شده است. یشدن فرهنگ محور توض ین رشته بر اساس جهانیارشناسان اک

نشرود و ضرمن    یصرف منته یار غربوز فرهنگ و افکشدن به تمر یه جهانکند ید دقت نمایبا یزان درسیه برنامه رک

سرپرده نشرود. برا     یبه فراموشر  یدرس یدر برنامه ها یو اسالم ی، فرهنگ ملیجهان کمشتر یبا فرهنگ ها یهمراه

ق یر فرهنرگ محرور از طر   یشرهروند جهران   یهرا  یژگیم ویر مستقیم و غیپژوهش، آموزش مستق یافته هایتوجه به 

و  یشهروند جهران  یبه لحا  توجه به مؤلفه ها یدرس یتاب هاک یل محتوایار و پنهان و تحلوآش یدرس یبرنامه ها

 شنهاد شده اند.یم در آن پکفرهنگ حا

 ، آموزش و پرورشی، برنامه درسی، فرهنگ، فرهنگ بومیشدن، شهروند جهان یجهان: یدیلکواژگان 

                                                           
 samiraebrahimpour@yahoo.comقات تهران، یواحد علوم و تحق ی، دانشگاه آزاد اسالمیدرس یزیبرنامه ر یتخصص یتراکد یدانشجو -1
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 یر رسمیغ یونتگاه هاکدر س یاجتماع یب هایل عوامل موثر بر وقوع آسیتحل

 : شهر سنقر(ی)مطالعه مورد

 2ی، حمزه سالم1یاجاق یرعلیام

 

 :دهیکچ

و  ی، اقتصراد یالبرد کنرامطلوب   یهرا  یژگر یختره برا و  ینا متعرارف و خرود انگ   یونتگاههاوو گسترش س یریل گوش

شرهدا و   کشرهر  یر رسرم یان غوبوده است منطقه اس ییایلکدر سنقرو ینیرشد شهرنش یامدهایاز جمله پ یاجتماع

ه و یر رو یبر  یه در اثر مهراجرت هرا  کاست  ییایلکدر شهر سنقرو یر رسمیان غواز جمله مناطق بزرگ اس کتپه مال

الت و وبرا مشر   یالبرد ک یهرا  یژگر ین محدوده از نظر ویافته است . ایل گرفته و گسترش وش یینترل نشده روستاک

 کم برر منطقره شرهر   کحا یتیجمع یها یژگینار وکدر  یالبدکات یروبروست مجموعه خصوص یفراوان یها یینارسا

باشد.  ییایلکم شهر سنقر و یاز جرا یزان قابل توجهیز مکن محدوده محل تمریباعث شده است تا ا کشهدا و تپه مال

 یونتگاههاودر سر  یاجتمراع  یب هرا یمؤثر برر وقروع آسر    ین عوامل جامعه شناسیو تبب ین پژوهش با هدف بررسیا

 یمر  1391در سرال   ییایلکدر شهرستان سرنقرو  کشهدا و تپه مال کشهر یمنطقه  یشهر یر رسمیو غ یه ایحاش

ن یر ه اکن منطقه را تحت پوشش قرار داده، یدر ا یاجتماع یها یدر وقوع ناهنجار یالبدک یها ییر نارسایپردازد، تأث

ار گرفتره  کر شرنامه((به  اطالعرات ))پرس  یجمع آور یباشد.و برا یمسأله ساز م یب اجتماعیآس کیموضوع به عنوان 

 یوآزمرون هرا  SPSS 15شده با اسرتفاده از نررم افرزار    یباشد.اطالعات جمع آور ینفرم111شده است وحجم نمونه 

ه کر شرده انرد    یل آماریتحل یواستنباط یفیوه توصیرها وبه دوشییوگاما  و با توجه به نوع متغ tau-cوtau-bنرال ک

دند یه به اثبات رسیه چهار فرضیه از پنج فرضکده است. یل حاصل گردیذج یات نتایل آزمون فرضیه وتحلیبعد از تجز

 الت ،سرن ، یزان تحصر یر ))میمستقل(( نظ یرهایر وابسته(( ))متغی(( به عنوان))متغیب اجتماعیر ))آسین متغیه بک

الت وسرن  یه باالرفتن سطح تحصک ین معنیوجود دارد.به ا یرابطه معنا دار ونت افراد((ومحل س و یت اقتصادیوضع

ه هرچه سرطح  ک یابد درحالی یاهش مک یب اجتماعیافراد،آس یوبه تبع آن محل مناسب زندگ یوبهبود وضع اقتصاد

                                                           
 j_gh59@yahoo.com،  قاتی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیت شناسیارشد جمع یارشناسک یدانشجو.  1

 قاتی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیت شناسیارشد جمع یارشناسک ی. دانشجو 1

mailto:j_gh59@yahoo.com
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ه گرروه همسراالن و   کر م یرسر  یجره مر  ین نتیه به اکابد ی یش میافزا یب اجتماعید آسین آییر شده پاکذ یرهایمتغ

 ینمر  یب اجتمراع یگ ارد ومنجر به وقوع آسر  یاثر نم سانویبا یط تقریدر شرا یاجتماع یب هایدوستان بر وقوع آس

 گردد.  

   ینیه نشی، حاشیر رسمیان غوب ، اسیآس: یدیلکواژگان 
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 ین اسالمیتمدن نو یبرا ییات، الگویات  و روایدر آ یف آرمان شهر مهدویتوص

1یجهان ی، عل1یکاخوان ارم یمجتب
 

 

 

 

 :دهیکچ

شرگرف در   یراتر یین است مستلزم خواسته هرا و تغ وه ممکوجود دارد  یمدت گوناگوندر جوامع مختلف اهداف بلند 

ه یر تواننرد پا  یشروند، مر   یده میسنج یمل ییها ییه معموال با تواناکن اهداف یباشند. ا یت اجتماعیعمق روح و معنو

 انیر من یر رح گردنرد. در ا ملت طر  کیمعقول  یها یبلند پرواز یا در راستایگر و ید  به مرحله یگ ار عبور از مرحله ا

تمدن ساز و در مراحرل    شهیر و اندونخست مستلزم وجود تف  در وهله ین اسالمینو  تمدن یایو اح یتمدن ساز  مقوله

  سرت و در درجره  ین یجزئ یشه ای، اندیر تمدنوه فونیل ایبه دلباشد.  ین شده میتدو یطرح ها یملزم به اجرا یبعد

ن رو یر قررار دارد. از ا  یشررفت اقتصراد  یتوسرعه و پ  یبرنامه ها یو حت یعموم یها یاست گ ارینسبت به س یواالتر

 یل و در راسرتا یر د در ذیر و... با یاست خرارج ی، سیشرفت اقتصادیتوسعه، پ ی، برنامه هایعموم یها یاست گ اریس

)عرج(   یظهرور حضررت مهرد    عصرر  یه طرح مساله جامعه آرمانکز آنجا ا. رندیقرار گ ین اسالمین نوتمد یبرنامه ها

 یدوار مر یر نرده ام یافراد جامعه را به همراه دارد و انسان را به آ یبرا ید بخش محبت و همدلینوار، از جمله ید بسیفوا

ابتردا   وتاه،ک یبعد از مقدمه ا مقالهن یدر ا باشد. ین اسالمیجاد تمدن نویا یبرا یین آرمان شهر الگویتواند ا یند، مک

 یاسرالم ث یر ات و احادیر ات و روایر امرل آ کح یبا توضر  آنگاه خواهد شد.ف یتعر ین اسالمیتمدن نو آرمان شهر وواژه 

 یوارسته ا و املکانسان ه درآن هنگام ک ،جه حاصل خواهد شدین نتیا )عج( یباره آرمان شهر عصر ظهورامام مهددر

جامعره را   یرهبرر  ،انتخاب شده استل جهان ک یرهبر ت ویهدا یه از طرف خداوند براک )عج( یبه نام حضرت مهد

امرل  ک ید و برا اجررا  ی، عدالت را در تمام جهان خواهرد گسرتران  ستممحو ظلم و  با )عج( امام دگرفت.نبه عهده خواه

 یو رشرد تعرال   یامل قانونمندکت یبارعا آن آرمان شهردر .ان  به ارمغان خواهد آوردیجهان یامل را براکمساوات رفاه 

                                                           
دانشررگاه تهررران،  یعرریو منررابع طب یشرراورزکس یپرررد یوهسررتانکو  کاء منرراطق خشرریررگررروه اح یو عضررو انجمررن علمرر  یترررکد یدانشررجو - 1

mtakhavan@ut.ac.ir 
 رجکست یط زیار دانشگاه محیاستاد - 1
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امرل در  کت بره طرور   یامنسرآمد تمام دوران خواهد بود و  یو اقتصاد ینولوژو، تیلحا  رشد علمجامعه از ت، یمعنو

 مفرما خواهد شد.وتمام جهان ح

 )عج(. یعصر ظهورحضرت مهد ،ین اسالمیتمدن نو، آرمان شهر: یدیلکواژگان 
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

آثار و ابعاد مختلف آن بر  ی، بررسدوم یظهور زندگ ؛یمجاز یفضا ینده پژوهیآ

 تالیجیانسان عصر د یزندگ

 2یمعظمه صابر، 1 یصالح اصغر

 

 :دهیکچ

ت کمحصول شر "دوم یزندگ "ت یآن، سا یاتیف و نمونه عملیندالو( سیو حقوق ی، اقتصادیابعاد ) فرهنگن مقاله یا

ن مردم،خاصه جوانان  منجرر  بره ظهرور    یدر ب یمجاز یگسترش فضادهد.یل قرار میو تحل یندن لب را مورد بررسیل

ن علوم یر مورد توجه محققیه در چند سال اخک یان رشته ایم یدوم شده  شده است .مفهوم یبه نام زندگ یده ایپد

 اطالعات  قرار گرفته است. یو ارتباطات وفناور یاجتماع

ده ین پدیاز ا یافکشناخت  یو اجتماع یاستگ اران فرهنگیها و بعضا س، خانواده یمجاز یاربران فضاکثر کمتاسفانه ا

ده یر ن پدیر ن ایمخراطب  یدر زنردگ  یو اجتمراع  یفررد  یب هاین عدم شناخت منجر به بروز آسینو ظوهر نداشته و ا

 خواهد داشت

 یفناورانه و بعرد  یاست . بعد یدو بعد  مفهوم یاد  دارایذهن بن یزندگ یو نوع یبریات سایبر ح یدوم مبتن یزندگ

 یاست و برا روش مطالعرات اسرناد    ینده شناسیرد مطالعات آویبا رو یفیه از نوع توصکن پژوهش یهدف ا .یاجتماع

انسران عصرر    یمختلرف زنردگ   یدوم در ساحت ها یظهور و اثرات مختلف زندگ یردن چگونگکرفته روشن یانجام پ 

 اطالعات است یفناور

ه در کر دوم اسرت   یپنهان و شناخته نشده زنردگ  یایزوا یبرخ یو حقوق ی، اقتصاد یتی، ترب ی، اجتماعیابعاد فرهنگ

 شود. ین مقاله بدان پرداخته میا

 ینده پژوهشی، آ یفرهنگ مجاز یندن لب ، فضای، ل یمجاز یدوم ،فضا یزندگ: یدیلک گانواژ

                                                           
  saleh.asghari.cs@gmail.com     دانشگاه علم و فرهنگ،  یارشد مطالعات فرهنگ یارشناسک یدانشجو. 1
2  .Moazzameh.saberi@yahoo.com 

 



11 

 

 امبر اعظمیدگاه پیبا زنان از د یتعامالت اجتماع

 3خایک یمصطف، 2طاهره خمر، 1هخاک یسین اویام

 

 ده:یکچ

و  یرم اسالم در ابعراد مختلرف فررد   وامبر میدر رفتار پ ییو الگو ینیز عیمتما یوه هایو ش یره عملی،س یزندگ کسب

ن یامبران و آخرر یر و مسلمانان است .حضرت محمد بعنوان خاتم پ یفرهنگ اسالم یراث معنویاز م ی،بخش یاجتماع

 یسرالها  یدر طر  ،یاجتمراع  مختلرف  یرد هاکارکنه ها ،و ین ،در صحنه ها ،زمیبا نوع انسان در زم یحلقه اتصال وح

انواع ه در کادگار گ اشت یرا از خود به  یاز از انواع تعامالت مختلف انسان یمتد نه،یحضور در مدقبل و خاصه بعد از 

 یات فررد یر مختلف ح ینه هایدر زم ورد مؤمنانه مسلمانان قرار گرفت واعمال و عمل کمبنا و مال ،یمنسبات اجتماع

ها و یها ،نوآوریاست گزاریتعامل ،س یوه های.ش و خواهد بودراهگشا بوده  اوپس از  یهمه روزگاران و سده ها یو جمع

 ییمبنرا  و یمعرفتر  یآنهم با شاخصه هرا و آمروزه هرا   ،ات خودیمرتبت در روزگار ح یحضرت ختم یاربردکارات وابت

از موضروعات قابرل    یور یره العررب  یر ه و فرودست زن در جزیم ماکت و اعتبار یدر برخورد با زنان و اهم یعرب جاهل

ن پژوهش بر آن اسرت ترا برا    یا.امبر است یپ یاق رفتاریره و سیه سیدر سا یاسالم یزندگ کاوش  در سبکو  یبررس

ت تعامرل  یر فیکامبر اعظم ،نروع و  یپ یو اعتقاد یرومنظومه ف ینیل جهان بیاوش  در منابع معتبر و تحلکاش و ونک

را   یاق نبرو یبره سر   یاسرالم  یزنردگ  کاز سب یوه ایش ،رده و از قبل آنک ییو بازنما یآن حضرت با زنان را  بازخوان

 دیاستقراءو استدالل نما

 ، عرب،  یزندگ کامبر اسالم ، سبی، ،پ یزنان، فرهنگ جاهل: یدیلک واژگان

                                                           
 ستان و بلوچستانیقات سیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یحقوق اسالم یارشد رشته فقه و مبان یارشناسک.  1
 ستان و بلوچستانیدانشگاه س یت آموزشیریارشد رشته مد یارشناسک.  1
 واحد زاهدان یدانشگاه آزاد اسالم یحقوق اسالم یارشد رشته فقه و مبان یارشناسک ی. دانشجو 3
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 جوانان ینداریات و دین( بر معنویر خانواده )والدیتأث یبررس

 3آباده یه اهالی، مرض1یه زارع مهرجردیسم ،1 یلنگرود یاظم علوکد یس

 

 :دهیکچ

ن بره  ین باورهرا از والرد  یر بر عهده دارند. بخش اعظم ا ینقش مهم یشناختو روان یاجتماع یدر زندگ ینید یباورها

ه پرردازان  یفرزندان همواره مورد توجه نظر ینید یهاشیبه گرا یل دهوشوند. نقش خانواده در شیمنتقل مفرزندان 

یجوانان مر  یندارین و خانواده بر دیرات والدیتأث ین مقاله، طرح و بررسین بوده است. هدف از ایو محققان حوزه و د

ن مقالره پرس از   یر انرد. در ا شرده  یگردآور یوه اسنادیبوده و اطالعات به ش یاتابخانهک -یباشد. روش پژوهش مرور

ت فرزنردان؛ بره   ین، خانواده و تربیبر انسان، رابطۀ خانواده و د ینداریر دی، تأثینداریت و دیاز معنو یح مختصریتوض

ن( از یه خرانواده )والرد  کر دهرد  یهرا نشران مر   ین بررسیت جوانان پرداخته شده است. ایر خانواده بر معنویتأث یبررس

 و اتیر آ در قرت یحق نین ایباشند. همچنیدر فرزندان خود  م ینداریف دیا تضعیت یتقو یدهلون عوامل شیمهمتر

 مرؤثر  عوامرل  از تواند یم نیوالد از جوانان یریگ الگو جهت به خانواده .است گرفته ار قر دیکتأ مورد یفراوان اتیروا

 . باشد ت جوانانیو معنو یندارینه دیزم در

 ن، جوانانی، خانواده، والدیندارین، دید: یدیلکگان واژ

                                                           
1
 زدیدانشگاه  یشناسو روان یتیگروه علوم ترب یعلمئت ی. عضو ه 

1
 یتیترب یشناسارشد روان یارشناسک ی. دانشجو 

3
 یتیترب یشناسارشد روان یارشناسک ی. دانشجو 
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 راحمد(یه و بویلویهگکاستان ) ی؛ مطالعه موردیتوسعه فرهنگ یبررس

1وسف پنجه بندید یس
 

 

 ده:یکچ

 یسرالها  یهایراحمد را برا اسرتفاده از داده هرا و سرشرمار    یه و بویلویهگکاستان  یتوسعه فرهنگ یر شاخصهایمقاله ز

 –ز کر ه مریر ل لرنرر و نظر یر دان یه اشاعه فرهنگر ین مقاله از دو نظریقرار داده است. در ا یمورد بررس 1391و  1315

 1/3%، بعرد خرانوار بره    51بره   ینیزان شهرنشر یاستفاده شده است. م ین توسعه فرهنگییتب ین برایرامون والرشتایپ

سروادان   یافته، تعداد بر یش یبه شدت افزا یمکاز نظر ان یافته، تعداد دانشجویاهش ک 71/1ت به یده، رشد جمعیرس

بدسرت آمرده    یتوسعه فرهنگ یمکد از نظر یده است. اگر چه شاینما به صفر رسیس یده، تعداد سالن هایبه صفر رس

شرود،   ینمر  یمکرخ نداده است.  چون توسعه فقط شامل بعد  یواقع یتوسعه به معنا یفیکباشد، اما در واقع از نظر 

راحمد جزو محرروم  یه و بویلویهگکشور انجام شده، استان که در ک یقاتیشود. در تحق یرا هم شامل م یفیکه بعد وبل

ه از نظرر  ور نیتره قابرل ا  وباشرد. ن  یه استانها محروم تر مر یاز بق یانات فر هنگوشور است و از نظر امک ین استانهایتر

انرات  ون شهر و روستا هرم از نظرر ام  ین تفاوت وجود دارد. بن مردان و زنای، اشتغال ب یلیموالت تیزان سواد، تحصیم

ن یز وجرود دارد. همچنر  ین یتفاوت قابل توجه یانات آموزشوان متخصص و امو، وجود پزشی، بهداشتی، رفاهیفرهنگ

وجرود دارد، بره    یقابل توجه یز تفاوتهاین یفرهنگ یافتگیزان توسعه یر استانها از نظر مین استان نسبت به ساین ایب

 ده اند. یجه رسین نتیشور، به اکقت انجام شده در یثر تحقکه اک یگونه ا

 راحمدیه و بویلویهگک، استان یتوسعه، فرهنگ، توسعه فرهنگ :یدیلکواژگان 

                                                           
 panjehband@yahoo.comی، ارشناس ارشد پژوهشگرک - 1
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 شست و شو دهنده ذهن ها یماهواره ا یه هاکشب

 3ثم سپهری، م1ی، فرشاد پورعل1ر افروزیام

 

 

 :دهیکچ

شرده و بره    یرانر یا ین وارد خانواده هرا یدلنش یبا و با سخنانیز یه با لباسکهستند  یدشمنان، یماهواره ا یه هاوشب

ن یر ننرد. ا ک یق مر یر تزر ،ل جامعهکر یینترل و تغکپوچ خود را به اذهان افراد جامعه و با هدف  یها یدئولوژیا یآرام

آنران خروب    باشد. یدر حال گسترش م یروسیو مانند و ع تر شده استیش سریش از پیه بکاست  یپروسه چند وقت

را  یادیر ن بنیقروان ، نتررل ذهرن افرراد   کد با ندار ین مبنا سعیامل است و بر همک یه هر فرد خود جامعه اکدانند یم

مخصوصا  ،ه هاون شبیورود ا ینند. هر چند در ابتداکدا یپ یخود دسترس یق به اهداف اصلین طریر دهند تا از اییتغ

ه به بدنره  کرا  یم ضرباتیتوان یاما امروز به وضوح م .ص نبودیاهدافشان قابل تشخ ،زبان یفارس یماهواره ا یه هاوشب

. با وجود ترالش  میل قرار دهیه و تحلیآنان را مورد تجز یو اجتماع یو از دو بعد فردم ینکزنند را مشاهده  یجامعه م

 یار بررا ور ن راهیپس مناسرب ترر   ش نرفته است.یاز پ یارک یماهواره ا یه هاومقابله با شب یگسترده دولت برا یها

 ید بره قردر  یر با یو داخلر  یمل یدات رسانه هایگر برنامه ها و تولید یبه عبارت .آنهاست با ن معضل رقابتیمبارزه با ا

ن یر ا ی از دسرت بدهنرد و چرخره    یمراهواره ا  یه هرا واق خود را نسبت به شبین جامعه اشتیمردم ا هک باشند یغن

مناسرب بوجرود    یپروژه ها یمناسب رو یه گ اریو سرما، آنان یاز هاین ییشناسا ،مخاطبان ییت تنها با شناسایفعال

 رد.کت خود را شروع خواهد کد و حریآ یم

 ییزدا ،فرهنگ یفرد یها بی،آس یاجتماع یها بیآس مقابله، ،یا ماهواره یها هوشب :یدیلکگان واژ

 

 

                                                           
1.  Aafroozmagic@gmail.com  
1. farshad_maverick1117@yahoo.com  

3.  meysam_sky1991@yahoo.com 

mailto:farshad_maverick2007@yahoo.com
mailto:farshad_maverick2007@yahoo.com
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 شود؟ یده مید« ماهواره»چرا 

  1رزادهینا پیم

 

 ده:یکچ

اگرر   ینراتوان هسرتند و حتر    یرقرابت  یت هرا یر ا مزیت یجاد مزیاز ا یرسانه ا یه سازمان هاک یرد زمانکد ید نبایترد

ت، مررگ  یر و در نها ینیه نشر یسرت و حاشر  ووم بره ش ور نند؛ تنها محکبان خود رقابت یتوانند با رق یبخواهند هم نم

قرار  یپرتعداد ماهواره ا یه هاوما در شب« یرسانه مل»ما به عنوان یدان رقابت هستند. سازمان صداوسیدر م یجیتدر

جامعره   یو فرهنگر  یروف ینگونه نشود و فضایرد تا اکد یشد. چه باک ینده را انتظار مین آیغفلت، ا یکگرفته و با اند

 رد؟یر بگیتأث ین رسانه ملیا یاز برنامه ها

 ن پرسش پاسخ دهد.یوضع موجود، تا حد توان به ا یب شناسیند تا با آسک یادداشت تالش می

 تنوع ،رقابت ،مخاطب، یرسانه مل ،مایصداوس ،ماهواره :یدیلک گانواژ

 

 

                                                           
1 .mina3131@gmail.com 
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 جوانان ین داریت و دیموثر بر معنو یمولفه ها ییشناسا

 3ی، ساناز جالل2ی، زهرا گنج1یجبار یمحمدتق

 

 :دهیکچ

 نیر ه دکر  ییجوانان انجام گرفته است.و از آنجا ینداریت و دیموثر بر معنو یمولفه ها یبا هدف بررسپژوهش حاضر 

 رابه شناسان جامعه توجه هک است ین مقوالت در جامعه بشریتر یردکارکن و ینهادها و مهم تر نیتر یمیقد از یوی

ن ی. و همچنر برخورداراسرت  ییواال گاهیازجا نیآن،د یم هب بافت علت به زین رانیا درجامعه است، و ردهک جلب خود

ردن جوانران و  کر ر یدر مردارس ،جامعره پر     یتیو ترب یفرهنگ یزی،از برنامه ر یهر نظام یزیاز برنامه ر یهدف اساس

-یگراه اقتصراد  ین قشرر از جامعره از جملره پا   یر ا ینردار یعوامرل مروثر برر د    ین مرا بره بررسر   ینوجوانان است بنابرا

 م. یباشد پرداخته ا یم ینید یف ارزشهایه از عوامل مهم تضعک یاف نسلوخصوص مساله شالت و به ی،تحصیاجتماع

  .جوانان ،یدار نید ،تیمعنو: یدیلکواژگان 

                                                           
. 

1
 زدیدانشگاه  یدرس یزیار برنامه ریاستاد  

 
1
 z.ganji.11@gmail.comزد یدانشگاه  یتیترب یارشد روانشناس یارشناسک ی. دانشجو 

 . 
3
 tak_s1@yahoo.com زدی دانشگاه یتیترب یروانشناس ارشد یارشناسک یدانشجو 
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 ت جوانانیمعنو ینماز و نقش آن در تعال

 1رضا خرم روزیعل

 

 

 :دهیکچ

توانرد برا    یمر  یری رویه چه نونیفعال همواره در معرض ارزش ها و ضد ارزش ها قرار دارند . ا یجوانان به عنوان قشر

ه نماز بره  و، آنان را از امر خطا باز بدارد همواره مورد آزمون و پرسش قرار گرفته است ، حال آنیت درونیحصول معنو

آورد . نمراز   یبوجود م یتیدر هر سن و موقعح در افراد را یصح کجاد دریا ییتوانا ید الهکن و امر مویعنوان ستون د

آن  یمرال و تعرال  کبشرر، بره    یری جاد بستر معرفرت افزا یتواند با ا یان خالق و مخلوق میم میمستق یبه عنوان ارتباط

را مرورد   یبشر است ، بسرتر  یه همانا تعالکنماز و هدف آن  یقت معنویحق ین پژوهش با بررسیبرساند . در ا کمک

متفراوت   یتیق از نماز خرود را در مروقع  یعم کابد و با دری  یان رشد موه در آن قشر جوان امکدهد  یقرار م یبررس

 .   باشد ینگر م یفیکل مطالب یو تحل یتابخانه اکن موضوع ینگرد . روش پژوهش در ا ینزد خالق م

 .، جوانان، فطرتیروح یتعال، یمعنو ینماز، مبان: یدیلک گانواژ

 

 

 

                                                           
 انیدانشرررگاه ین پرررژوه حررروزه علررروم اسرررالمیرررد -)ره( ییانررره دانشرررگاه عالمررره طباطبرررایارشرررد مطالعرررات خاورم یارشناسرررک یدانشرررجو 1

alirezakhoramruz@yahoo.com 
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 جوانان ین داریت و دیافانه عوامل موثر بر معنوکموش یو معرف یابیشه یر

 1 ینب انجامی، ز1یرمحمدسجادخسرویم

 

 :دهیکچ

ز بره  یر ران نیرده است در جامعه اکه توجه جامعه شناسان را به خود جلب کاست  یین نهادهایتر یمیاز قد یوین ید

ل یر نگلهارت و برگر بره تحل یا یاز تئور یبرخوردار است . ما در مقاله اصل ییگاه واالین از جایآن، د یعلت بافت م هب

اطالعرات مرا    ینفر وابزار جمع آور 331ش با حجم نمونه یمایمبادرت نموده )از روش پ ینید یبندیعوامل موثر بر پا

از  ینردار یسنجش د یگر براین و شغل و...( و از طرف دیمستقل اطالعات والد یر هاییپرسش نامه محقق بوده ، متغ

ف یر ( تعریوو مناسر  یامرد ی، پ ی، تجربر  یرا شامل چهار بعد )اعتقراد  ینداریه دکم یبهره برد کو استار کمدل گال

 ینردار ی( برر د  یل ارتبراط جمعر  ی) خانواده ، مدرسه و وسا یریجامعه پ  ینقش آژانس ها ین بررسیرده اند . در اک

در رابطره   یگاه اجتماعیو پا ییت ، عام گرایرد روحانومانند عمل یگریقرار گرفته ، ضمنا عوامل د یجوانان مورد بررس

 ین شرهر مختلرف بروده اسرت بررا     یان چنرد یما دانش آموزان و دانشرجو  یقرار داده شده اند، جامعه آمار ینداریبا د

رده کر ( اسرتفاده  یه ایو سرهم  ی، سراده ، تصرادف   یخوشره ا  یریر مختلرف )نمونره گ   یانتخاب حجم نمونه از روشها

)  یل ارتبراط جمعر  یر وسرا ید ترأث ییاز تا یکقات حایباشد(، دستاورد تحق یبرگ م 199م)حجم مستندات ما حدود یا

ت یر و روحان یری ب خرانواده ، مدرسره ، عرام گرا   یر گر به ترتیدهد و از طرف د یل ( مینترنت ، ماهواره ، تبلت و موبایا

 بودند .ت را دارا یاهم یدرجات بعد

 .ینداری، د یگاه اجتماعی، پا یل ارتباطی، وسای، فرهنگ ساز یاسالم ی، خانواده ، ارزشها یبندیپا :یدیلک واژگان

 

 

                                                           
 PC1BOSS1@Gmail.com -ساله آموزش و پرورش  15ر و مشاور ین الملل قشم، دبیدانشگاه بانه ینرم افزار را یارشد رشته مهندس یدانشجو - 1
 Z.anjami1114@gmail.com، ز یر یواحد ن یرشته حقوق ، دانشگاه آزاد اسالم یدانشجو - 1
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 شورک یفرهنگ یوتعال یت اسالمیات آن در تربکنقش و بر توجه به امر ظهور و

 4یرانیدادخواه تاحسان ، 3یاظمکه یمرض، 1مان یا یه داودیراض، 1یسحر فرهاد

 

 :دهیکچ

دگان پنهران  یعصر)عج( را از دی، وجود حضرت ولیت برخورد مسلمانان با ولیفیکدر  یطوالن یخداوند به دنبال امتحان

ه همران  کر ت حضررت  یر رش والیپ  یبرا یجهان یه نقمت نگردد و تشنگیه چشمه رحمت است ماکرد تا حضور او ک

ه کر  یاست از جانب خداوند متعال، جهت تحقق انتظار به گونه ا یه ایخفبت رحمت یابد. پس غیانتظار است تحقق 

ه در کر م ین گفترار بررآن  یر لحظه از ظهور ولو در خواب باشند. ل ا در ا کی کبرون آب، تشنه در یهمگان همانند ماه

پرس از آن برا    مختلف آن پرداختره و  یاز ظهور وجنبه ها یقیات  به شناخت مفهوم دقیات و روایابتدا با مراجعه به آ

ات آن در کر شدن آن و ونقش و بر یمختلف  انتظار ، جهان یتحقق جنبه ها یساده ، در مورد چگونگ یمدل ساز کی

 م.ینکشور بحث ک یفرهنگ یوتعال یت اسالمیترب

 .ظهور علم ت،ی، عدالت، امنیت اسالمیظهور،ترب: یدیلک واژگان

                                                           
  31111111az@gmail.comنا همدان ، یس ی، دانشگاه بوعل یاضیر یاردانک 1
 rdavoudi111@gmail.comنا همدان ، یس ی، دانشگاه بوعل یاضیر یارشناسک 1
 marziehkazemi@roketmail.comهمدان ، ک، علم و فرهن یکترونوال یارشناسک  3
 ehsan.jni1@gmail.comنا ، یس یمواد ، دانشگاه بوعل یارشناسک 4

mailto:38600260az@gmail.com
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 شورک یاقتصاد یها شرفتیاز بعد پ یفرهنگ یب شناسیآس

 1دگاهید یعل، 1رضا دهقان

 

 

 ده:یکچ

و  ینر یه از دو بعرد د کر شرناخته شرده اسرت     ین فرهنرگ هرا  یل ترین و اصیاز ارزنده تر یوی یاسالم یرانیفرهنگ ا

ا بحرث فرهنرگ و اخرالق    یر ن مباحث در دنیاز پر دغدغه تر یویباشد.  یم یمدت و غن یاصالت طوالن یدارا یخیتار

ن مقالره  یشود. در ا ین میریسا یفرهنگ ها یرات و حمله هایین دوران دست خوش تغیه در اکخاص جوامع است، 

 ید هجمره هرا  یل تشرد یر از دال یور یان و یشود و سپس نقش آنان ب ید مییکابتدا برنقش جوانان در حوزه فرهنگ تا

 گردد. یعنوان م یفرهنگ

 .، اقتصاد و فرهنگفرهنگ ،: جوانانیدیلک واژگان

                                                           
 fivorytower@yahoo.com، مازندران. دانشگاه  1
1  .xfarahmand@ymail.com 

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=fivorytower@yahoo.com&a_ordnum=4929
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 شرفت(یپ یالگو یبه سو ی)گام یرانیجامعه ا یزندگ کسب یب شناسیآس

 1انید دهقانیحم

 

 ده:یکچ

 ،یرانر یا  جامعه هک است ییارویرو نیا ه درکبوده (  تهیمدرن) تجدد و سنت گفتمان دو ییارویرو شاهد ما معاصر رانیا

 یجهران  راتییر تغ .اسرت  یزنردگ  کسب و جامعه بر مکحا گفتمان نوع در وهم ساختارها در هم یادیز راتییتغ شاهد

(  قبل و بعداز انقرالب  در) توسعه یبرنامه ها یاجرا بر دیکتا ،یرانیا جامعه  بر آن راتیتاث و یجهان یجنگ ها متاثراز

 در یغربر  ودول غررب  تمردن  به نسبت یماندگ عقب فاصله ردنک مکو یترق و توسعه جهت  جامع یا برنامه عنوان به

 ورسرانه  ارتباطرات  ،گسرترش یآموزش سرازمان  در راتییر تغ ت،یش جمعی، افزا یواقتصاد ی،فرهنگیاسیس  یها عرصه

 جامعره  یزنردگ  کر سبییتغ  در موثر یاساس توان عوامل ینفت،را م به وابسته ،اقتصاد یوبصر یسمع و توبوم یها

 یبرا مبران   یصرفا ماد یند توسعه و شاخص هایفرا یرفته متناسب با ارزش هایرات انجام پ ییآورد. تغ شمار به یرانیا

 یب هرا یجراد آسر  ی، ا یغربر  یزنردگ  کران در تضاد و تعارض بوده و غالبا باعث اشاعه سرب یدر ا یجامعه اسالم ینید

ن یر دادن ا مرردم ، سروق   یر در ارزش ها و نگررش هرا  ییت و خانواده، تغیمتعدد از جمله بحران هو یو فرد یاجتماع

ه به یرو ی،مهاجرت ب یمصرف یجاد جامعه ایت, ایسنت، رشد فرد یصرف،نف یویو دن یارزش ها به سمت مسائل ماد

 ین مطالعره برا اسرتفاده از روش هرا    یر ده است. در ایو...گرد ییگرا کده مدری، رشد پد یارویسمت شهر ها و وقوع ب

ن مسرئله صرورت   یر از ا یمناسرب  ین سراختار یری سو تب کیشده از  یموجود سع یل آمار هایاد و تحلیه داده بنینظر

 ت ها، موانع تحقق آن ارائه گردد.  ی، اهداف، ظرفیرانیا یاسالم یزندگ کح ابعاد سبیگر ضمن تشرید یگرفته و از سو

    .سنت ،یزندگ کرات، توسعه، سبییتغ :یدیلک واژگان

      

 

 

                                                           
 hdehghanian@rihu.ac.ir .پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،  یفرهنگ یجامعه شناس یتراکد یدانشجو - 1
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 ستان(کشهر تا ی)مطالعه مورد شهر ییبر ساختار فضا یر عوامل فرهنگیتأث یبررس

 1یرضا رحمان

 

 ده:یکچ

ن پژوهش مرورد نظرر قررار    یه در اک یشهر است . عوامل فرهنگ ییاز عوامل مهم و موثر در ساختار فضا یویفرهنگ 

،  ییفضرا  یو شراخص هرا   یو رفترار  ینشر ی، ب یرور ف یلر ک ی، پارامترهرا  یقروم  یهرا  یژگیگرفته اند عبارتند از : و

در  یریچره ترأث   یه عوامل فرهنگر کن سوال است یپاسخ به ا ین مقاله در پی. ا یاالها و خدمات فرهنگکو  یزاتیتجه

( ی)اسرناد  یتابخانه اک ین و به روش هایواقع در استان قزو ستانکموضوع در شهر تان یشهر دارند . ا ییساختار فضا

د مجررب ،  یپرسشنامه توسط اسرات  یید رواییرفته است . ضمن تأیانجام پ ش( یمایژه پرسش نامه و پی)به و یدانیو م

ل و یر در تحل SPSSدرصرد بره دسرت آمرده و از نررم افرزار         4/11ب یرونباخ و با ضرک یز با روش آلفایآن ن ییایپا

تعداد  هکنفر  411ل شده توسط یموت یل پرسشنامه هایجه بدست آمده از تحلیپردازش آن ، استفاده شده است . نت

و  ین عوامل فرهنگیه بکاز آن است  یکانتخاب شده اند ، حا یآن بر اساس جدول مورگان و افراد آن به روش تصادف

توجره بره انسران اسرت و      یفرهنگر  یوجود دارد . در واقع ، توجه به پارامترها یدار یشهر رابطه معن ییساختار فضا

 یایر ان را بعهده دارنرد در جغراف ود فضا و می، تول یاجتماع یر زندگه دکگران هوشمند و توانا یانسان ها به عنوان باز

ه یر ه بدون توجه بره نظر کشوند و روشن است  یط ظاهر میشان در برابر مح یو اجتماع یاسیرات سو( با تفی)فرهنگ

 .پرداخت یمسائل انسان یریر پ یو تأث یرگ اریل ژرف و درست تأثیتوان به تحل ینم یو فرهنگ یاجتماع یها

 .ستانکتا، یی، ساختار فضای، قوم مدارفرهنگ : یدیلک واژگان 

                                                           
 rahmani.rezairan@yahoo.comام نور تهران، یدانشگاه پ یلیموالت تیز تحصکمر - یشهر یزیا و برنامه ریجغراف یترکد ی. دانشجو 1
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 1شورکم یشدن بر نرخ جرا یو صنعت ینیاثر شهرنش

4انینا زمردیم، 3ید جنابیام، 1فرد یبرکن ایحس
 

 

 :دهیکچ

 یهرا  یمرار یمانند ب ،یاجتماع یها یماریاز ب یویت، به عنوان یه جرم و جناکرد ید مورد توجه قرار گیت باین واقعیا

ن است وفتند، ممیاب جرم نون بردن علل و ارتیر اصالح و از بووقوع جرم به ف یهستند و اگر از ابتدا یمسر یجسم

 یاقتصراد  یها تیفعال یه جرم روک یور شده، به علت آثار مهلکجه با توجه به مطالب ذیند.در نتکت یگران سرایبه د

ر گر ار برر جررم و    یمردم دارد، موجب شده تا مقوله مطالعه عوامل تاث یت زندگیفیک یرو یلکا  به طور ی یو اجتماع

 یهرا  دهیر از پد ید اقتصراد یر ل جهران ظراهر شرود. از د   ک یاستیس یها ت در برنامهیاولو کیها به عنوان  مقابله با آن

ع و یش رشرد صرنا  یجه افزایاس و در نتیبه اقتصاد مق یابیدهنده دست لیتسه کیشدن به عنوان  یو صنعت ینیشهرنش

ش ین عوامرل افرزا  ین دو از مهمترر یر گسرترش ا  ید اجتماعیه از دکاست  ین در حالیشود و ا یاد می یتوسعه اقتصاد

شرور از  کشدن بر نرخ قترل و سررقت در    یو صنعت ینین پژوهش دو مقوله اثر شهرنشین در ایباشند؛ بنابرا یم میجرا

ن دو یر از ا یم ناشیاهش جراک یبرا یشنهاداتیج و پیقرار گرفته است و در انتها نتا ی( مورد بررسی)نظرکیجنبه تئور

 مقوله ارائه شده است.

 ران.یشدن ، ا ی، شاخص صنعتینیم، نسبت شهرنشینرخ جرا: یدیلکواژگان 

                                                           
 ییبره راهنمرا  «  رانیر م در ایبر نرخ جرا ینیشدن و شهرنش یاثر صنعت یبررس »با عنوان  "ید جنابیام"ارشد  یارشناسکنامه  انین مقاله برگرفته از پایا 1

 باشد. یفرد م یبرکن ایتر حسکد
 akbari45@gmail.comرمان ک د باهنریت و اقتصاد دانشگاه شهیریده مدوار دانشیاستاد 1
  omid.j.eco@gmail.com ستان و بلوچستانیاقتصاد دانشگاه س یترکد یدانشجو 3
  minazz111@gmail.com رمانک د باهنریدانشگاه شه یشاورزکاقتصاد  یارشد مهندس یارشناسک یدانشجو 4
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 پس از مرگ ید زندگیه جدینظر

 1ساجدی محمد

 ده:یکچ

پرس از   یبشر در همه دوران ها بوده و هست. توجه به زنردگ  یمعرفت یدغدغه هان یاز مهمتر یاخرو یموضوع زندگ

مال، معنا دار برودن  کل به یل به بقا، میباشد، از جمله: م یاز و ج اّب میبشر مورد ن یبرا یمتعدد یمرگ از جنبه ها

 ن و عبادت.ی، فلسفه اخالق، ضرورت دیزندگ

 یجراد مر  یانسران ا  یو باورهرا  یر ابعاد معرفتر یبر سا یارور قابل انیر غیثپس از مرگ تأ یه نوع باور به زندگکاز آنجا 

ن یر ن مقالره ا یر ه این خصوص ارائه شرود. فرضر  ی، منسجم و قابل قبول در ایعقالن یه ایه نظرکار مهم است یند، بسک

 ل شود.یانسان تبد یه باورهاودار در شبیباور پا کیتواند به  یم یه این نظریه چنکاست 

م مجردد قواعرد مربوطره،    یو تنظر  یسر ی، باز نویمختلف فلسف یحوزه ها کیوق و تفیند با تدقک یتالش م ن مقالهیا

گر مرورد  ید یفلسف ین مقاله در نظام هایه به زعم اک یم و مبانیمفاه ین برخید. همچنیمنسجم تر ارائه نما یاتینظر

 ین مبران یر ، برا ا یاخرو یمقاله در خصوص زندگن یه خاصّ ایشنهاد و نظرین مقاله پیتوجه قرار نگرفته است، توسط ا

 شود. یم مید تنظیجد

ن سراحت  ین و مهمترر یسراحت روح بره عنروان سروم     ی(، معرفین علّت نظام علّی)به عنوان پنجم یعلّت اراد یمعرف

ت و یر خالق ین سره مقرام بررا   یری انسان، تب یاول و دوم به عنوان دو نشئه وجود ین نشئه نفسانییانسان، تب یوجود

رون، از یر ن نگراه از درون ونگراه از ب  یب کیو، تفیتشخصّ ین همانیو ا یصیتشخ ین همانین ایب کیوت نفس، تفیالفع

 ن مقاله است.یارات خاصّ اوجمله ابت

ر نشرئات  یتاً سین خصوص ارائه داده و نهایع در ایبد یه ای، نظریاخرو ید به زندگیجد یرد هاوین مقاله با طرح رویا

بعد از مرگ )بررزخ   یات نفسانیح -توسط نفس ییاید جسم دنیتول -(یاول )برزخ نزول یانسان را: نشئه نفسان یوجود

 داند. یتازه توسط نفس، م یاتید حیو تول یامتیخته شدن قیبرانگ -از صور اول ینشئه مرگ ناش -(یصعود

 "توانرد نرام    ین نوشرتار مر  یر ا هیر افتره اسرت، نظر  ی، شهرت "ة الحدوث بودن نفسیجسمان"ه صدرا به یاگر نظر

 ، برخود داشته باشد."ة الصدور بودن جسمینفسان

                                                           
 sajedi@staff.um.ac.ir، دانشگاه فردوسی یدانشجو.  1

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=sajedi@staff.um.ac.ir&a_ordnum=4749
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ن نوشرتارها،  یر معاصر با موضوع مرتبط با مقاله، همراه با نقد ا یمقاالت و نوشته ها یبرخ ییل محتوین مقاله با تحلیا

 ند.  ک یارائه م یر فلسفیس کیه خاصّ خود را در یج نظریبتدر

 .ۀ الصدور جسمیه نفسانیۀ الحدوث نفس، نظریه جسمانی، نظریاخرو ینفس، بدن، روح، زندگ : یدیلکواژگان 
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 نوجوانان و جوانان یو فرهنگ یت ملیهو یدر بازشناس نقش ورزش یبررس

 3دین جاویرحسی، ام1نژاد ی، محسن منوچهر1ینیمال سادات حسکد یس

 

 :دهیکچ

شربرد  یه در جهرت پ کر اسرت؛   یو فرهنگر  یضرورت اجتماع کینسل فردا در جامعه،  ی، فرهنگیت ملیهو یبازشناس

ژه یر ت، به ویدهنده هو لورگ ار و شیاز عناصر تأث یریگن رو، بهرهیدارد. از ا یار مهمینقش بس یمل کیاهداف استراتژ

، برا اسرتفاده از   یاسرناد ل یر و از نروع تحل  یفیمطالعه حاضر بره روش توصر  ند. کیدا میپ یاالعادهت فوقی، اهمورزش

نقرش متقابرل    ی، جهت بررسر یو فرهنگ یت ملیمرتبط با ورزش و هو یشناسجامعه یها هیو نظر یعلم یها پژوهش

ت یر جهت توسعه ابعراد هو  ییارهاک ت راهیو در نها است نگارش شده نوجوانان و جوانان یو فرهنگ یت ملیو هو ورزش

م یمطالعه حاضر نشان دهنده ارتباط مستق یها افتهیشود.  یق ورزش ارائه مینوجوانان و جوانان، از طر یو فرهنگ یمل

ه ورزش کر هرا نشران داد    افتره ین ینوجوانان و جوانان است؛ همچنر  یو فرهنگ یت ملیان ورزش و ابعاد مختلف هویم

ت و یرضرا  ،ی، حرمت خرود جمعر  یمل یهمبستگثبات رفتار جامعه، شدن،  یاجتماع یندهایمثبت بر فرا یاثرات یدارا

والن ورزش و ئمسر ج مطالعره حاضرر، بره    یدر مجموع نترا  نسبت به جامعه است. یجاد حس وفاداریاو  یتعهد اجتماع

 یت بردن یت نظام تربیتقو، نسبت به ورزش یفرهنگو  یابعاد اجتماع از یآگاه با هکند کیه میشور توصک یت بدنیترب

 نسرل فرردا  نرده  یو آ ینونک یازهاین یه بتواند پاسخگوکنند کرا وضع  ینینو یها کارها و مالیمعو وشند وب و ورزش

نوجوانران و   یت ملر یر ت و انسرجام هو یر جهرت تقو  یان و رسانه ملیها، مربنه توجه به نقش خانوادهین زمیدر ا .باشد

 ت است. یار حائز اهمیجوانان، بس

 ، نسل فردایت فرهنگی، هویت ملیورزش، هو: یدیلک ناژگاو

                                                           
  kamalsadathosainy@yahoo.comران، یورزش، دانشگاه مازندران، بابلسر، ا یولوژیزیارشد ف یارشناسک یدانشجو 1
 رانی، آمل، ادانشگاه شمال ،ت ورزشیریمد یترکدوره د یدانشجو1
 ران          یورزش، دانشگاه مازندران، بابلسر، ا یولوژیزیارشد ف یارشناسک یدانشجو3

mailto:kamalsadathosainy@yahoo.com
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 ت نوجوانانیشخص یریگلکفوتبال بر ش یاو رسانه ی، اجتماعیرات فرهنگیتأث

 3دین جاویرحسی، ام1نژاد ی، محسن منوچهر1ینیمال سادات حسکد یس

 

 :دهیکچ

لوشر  یمناسرب بررا   یتواند بستریم یاجتماع یادهیورزش به عنوان پدو  هستند جامعه یفردا سازندگاننوجوانان 

ن یرا دربر  یگر ار رین حجم تأثیشتریه بکاست  یورزش یان فوتبال نماد عالین میدر ا .ت نوجوانان باشدیشخص یریگ

، نگرارش شرده اسرت و در آن    یاسرناد  لیتحل نوع از و یفیتوص وهیش مطالعه حاضر بهها بر نوجوانان داراست.  ورزش

رات فوتبرال برر   یتأث یمرتبط با ورزش، جهت بررس یو روانشناس یشناس ات و مطالعات جامعهیشده است از نظر یسع

یاز اصرل  یور یران بره عنروان   یه فوتبال در اکاست  از آن یکها حاافتهیت نوجوانان استفاده شود. یشخص یریگ لوش

ن یر رگر ار اسرت. لر ا ا   ید تاثیر نسرل جد  یریپ و فرهنگ یریپ ، بر جامعهیورزش یها تین فعالیترن و پرمخاطبیتر

شرور  کت نوجوانران  یت و شخصیهو یریگلوش یمناسب برا یخود، بستر یت اجتماعیت، مقبولیماه لیورزش به دل

و  یریها، الگوپر  شهیشدن اند یردن و درونک یدر اجتماع یااز نقش مؤثر فوتبال رسانه یکها حاافتهین یاست. همچن

پرر   یهرا  ه فوتبال جرزء ورزش کمطالعه حاضر، از انجا  یها افتهیدر مجموع، با توجه به نوجوانان است.  یسازتیشخص

ن و یادیر و هرم در م  ین ورزش، هرم در رسرانه ملر   یر در ا یت اخالقیریمد ن نوجوانان است،یرگ ار در بیمخاطب وتاث

ت افرراد در  یدر اسرتقرار شخصر   یدوران نوجوان یه الگوهاکن از آنجا یاست؛ همچن یضرور یمربوطه امر یهاسازمان

ن یدر بر  یو اخالقر  ی، اجتمراع یآموزش مسائل فرهنگ یبرا یار مناسبود راهیدارد، با یانندهکن یینقش تع یبزرگسال

 ان فوتبال ارائه نمود. ینان و مربویباز

 ت، نوجوانانیت، هویورزش، فوتبال، شخص :یدیلکواژگان 

                                                           
  kamalsadathosainy@yahoo.com، مازندران، بابلسر ورزش، دانشگاه یولوژیزیارشد ف یارشناسک یدانشجو 1
 ، آملدانشگاه شمال ،ت ورزشیریمد یترکدوره د یدانشجو1
 ورزش، دانشگاه مازندران، بابلسر یولوژیزیارشد ف یارشناسک یدانشجو3

mailto:kamalsadathosainy@yahoo.com


17 

 

 یرانیا -یشرفت در فرهنگ اسالمیتوسعه و پ

 یل زارع مرزیعق، 1جزفتن یمحمد سرحد

 

 ده:یکچ

مردم اروپرا در قالرب    یدگرگون باشد. یجامعه م کیامل فرهنگ وفرهنگ و ت یپُرثمر، برا یزندگ یجاد نوعیتوسعه ا 

مرهرون انقرالب در    کا بردون شر  یر رومند و اقتصاد پوین یع مدرن، ارتش های، صنایقو یاسیو س یاجتماع ینهاد ها

از خرود  یمورد ن یفرهنگ یت هایها و ظرف یتوسعه توانمند یبرا یجد یزیبرنامه رشورها به کاز  یاری. بسباورها بود

 یزیر ر نامره ر یر و  یاسرت گر ار  یار بحث سیمختلف پرداخته اند؛با تأسف بس یو درخشش در عرصه ها یروزیپ یبرا

د نشده اسرت.  یتولنه ین زمیز دراین یتوجه نشده و دانش چندان یدانشگاه یران چندان به مثابه موضوعیدر ا یفرهنگ

 یده اجتمراع ین پدیسازد. ا یستن ما به جهان را دگرگون مین نحوه نگریجهان و همچن یظاهر یمایشدن س یجهان

ه کر توسرعه   همراه است. یمتقابل جهان یو وابستگ یجهان یروابط اجتماع یش دامنه و ژرفایهمواره با افزا یو فرهنگ

خداوند است و چرون   یفراهم نموده است، توسعه در تقرب جامعه به سوه دارد و خود مقدماتش را یاسالم به آن توص

ت، رفاه و بهداشت و ارتباطات بردون  یه ثمره آن امنک، ی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعیهمه ابعاد زندگ یتوسعه اسالم

ار کر در  یامبران در آن برجسته و مهم بروده اسرت و در آن اجبرار   یرده و نقش پکآن است احاطه  یبیآثار سؤ و تخر

افرراد جامعره خرود بره      کت که تکآماده گردد  یط طوریه شراکوشش آن است کار است و در یبر اخت یست، مبتنین

ط یجامعره خرود برا توجره بره شررا       یاسرتان هرا   یافتگیر درسرنجش توسرعه    نرد. یت نماکر حر یاعرتال و ترقر   یسو

 رد.یگ یصورت م ی، منطقه اییفضا یزینظام برنامه ر ینوع "ی،و فرهنگی،اجتماعیعیطب"

 .یتوسعه فرهنگ ،یتنوع فرهنگ شدن، یجهان ،ینولوژوت انواع توسعه، اسالم، فرهنگ، توسعه، :یدیلکواژگان 

                                                           
 www.msarhadi47@yahoo.com. دانشگاه شاهرود،  1
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 شدن دانشگاه ها( ی)عوامل مؤثر بر اسالم یا فرنگی یفرهنگ یدانشگاه، نهاد

 یشمس ی، عباس بروشان، مرتض1یمیخ ابراهیفاطمه ش

 

 ده:یکچ

و  یفرهنگ یطیمح یدارا یباشد. اگر دانشگاه یجامعه در صدر جوامع م کی یفرهنگ یبه عنوان نماد و الگودانشگاه 

شناسرند.   ین عنوان مر یرود و آن را بد یبه شمار م یو اسالم یفرهنگ یر جوامع جامعه ایدگاه سایباشد از د یاسالم

شرناخته   یرد و اسرالم یر بره خرود بگ   یفرهنگ یدانشگاه بعد کیه کشود  یموجب م یه چه عواملکم ید بدانیحال با

ف ثبرات  یه موجب تضعکرا  یم و عواملیرا بشناس یدانشگاه اسالم کی یارهایم تا معین راستا ما بر آن شدیشود. در ا

مهم  یانونکو  یده فرهنگیچینهاد پ کیم. امروزه دانشگاه به عنوان ینک ییشود را شناسا یبودن دانشگاه ها م یاسالم

و نشراط جامعره    ییایو حفظ و پو یت زندگیفیکند و در جهت بهبود ک یم کمکجامعه  یو اجتماع یبه انتظام اخالق

رده از کشتاز تحوالت عمل ین به عنوان هسته پیهمچن ین نهاد بزرگ اجتماعیقائل است. ا ییت هایخود مسئول یبرا

مهرم   یدادهایر تسلط برر رو  یجامعه را برا یلم و فن آورژه در عرصه عیبه و یو فرهنگ یرات اجتماعییق رصد تغیطر

 ند.ک یا مینده توانمند و مهیآ

 ن.یشدن، جامعه، د یدانشگاه، فرهنگ، اسالم: یدیلکواژگان 

                                                           
  mahtabcafeenet@gmail.com وتر ، یامپک یارشناسک یدانشجو  1

mailto:mahtabcafeenet@gmail.com


19 

 

ه آماده کان کودکر آنها بر ذهن یرتصاویران وتاثیدر ا یر خارجیسهم لوازم التحر

 باشند یم یریفرهنگ پذ

 3محمد جواد مداحی، 2رضا علیدوست، 1حسن صابرمحمد 

 

 :دهیکچ

امروز است  یرانیا یبزرگ خانواده ها یاز دغدغه ها یوی یاسالم یرانیان وپرورش آنها با فرهنگ اکودکت یمساله ترب

ه کست چرا یل نیدل یذهن بچه ها ب یر گ ار بررویتاث یارتون هاکها و  ین همه بازین خانواده هاباوجود ایا یو نگران

ننده فرهنگ غرب به عنوان فرهنرگ برترر اسرت و ناخودآگراه آنران را بره       ک یان تداعکودک یها برا ین نوع سرگرمیا

ر لروازم  یق تراث یر ن تحقیر م درایدهرد. مرا قصرددار    یخود سوق م یاسالم یرانیگانه شدن با فرهنگ ایاز آن وب یرویپ

ار کر ن یر ا یم.وبراینک یان بررسکودکشوندرابرذهن  ین برنامه ها به بازار عرضه میا یت هایه بابرندشخصک یریالتحر

ترب ، مقراالت   کن رابطره رااز  یه در ایه ابتدا چند نظرکن صورت یم به ایبهره برده ا یدانیو م یتابخانه اک یازروش ها

ر هسرتند  یر ن نوع لروازم التحر یم دربطن بازار ایه به طور مستقک یسانکم ودرادامه با چند نفراز یردکنترنت مطالعه یوا

 م.یمصاحبه انجام داده ا

 .ر، بازارید،لوازم التحرینه تولی،هز یفرهنگ ، تهاجم فرهنگ: یدیلک گانواژ

                                                           
 rezaalidost311@email.com، فردوسی مشهد.  1
1  .rezaalidost311@yahoo.com 
3  .mohammadjavadofficial@gmail.com 

http://6th.kpip.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=rezaalidost311@email.com&a_ordnum=4859
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 یدر دانشگاه اسالم نایدانشجو یگر گاه مطالبهیو جا تیبر ماه یدرآمد

1یچیآسف یهاتف الرحمن صالح
 

 

 

 :دهیکچ

 نیب واقرع  یگررا  آرمران  کیو متعاقب آن  یقیحقگر  گر و مطالبه پژوهش کید یاول با یدر وهله یقیحق یدانشجو

در  یش و سعیخو یرامونیپ ی ه عالوه بر پرداختن به علم، مداقّه در جامعهکاست  یسک یواقع یباشد. دانشجو

دانشجو است، تنها به  کی یستهیه شاک یارش باشد. احترامکز در دستور یآن جامعه ن شرفتیرفع موانع اعتال و پ

 یهرا  س با اندوختن دانسرته ک چیرا هیرده است، زک یل طیرا در تحص یا درجاتیآموخته  یه مطالبکست یاعتبار آن ن

ات، ظفرر  یر ب حیپرآسر  یهرا  مرودن راه یمجهروالت و پ  کتب، به ادراومدرسه و ممودن طول و عرض یان و پینیشیپ

 ی، اثربخشر یو علم یط فرهنگیت و محیه در آن موقعکل است یه احترام به دانشجو، غالباً بدان دلوافت، بلینخواهد 

 شرود  یده مر به عنوان دانشجو، محترم شرمر  یفرد یعنیافت، یل خواهد یاص یتیت و ماهی، هویو یگر فرد و مطالبه

، اش ینیب ز در جهران یر ش نیخرو  ی ارتقراء جامعره   ی، عمل بدان علرم و ترالش در راسرتا   یاندوز ه عالوه بر علمک

 ین راه، آمراده یر ا از آن برترر نشرمرد و همراره در ا   یگر را با آن برابر و یه مقامات دکجا  داشته باشد، تا آن یگاهیجا

 باشد. یفشان و جان یارکفدا

آن  ی چره یم و از درینکاف یار مجمل به دانشگاه مطلوب اسالم و انقرالب م یهر چند بس یگ ر ن نوشتار،یدر ا

 م پرداخت.یخواهخواه  گر و آرمان مطالبه یدانشگاه، به دانشجو

 یانسان  هی، سرمایخواه ، آرمانیگر ، دانشجو، مطالبهیدانشگاه اسالم: یدیلک واژگان

                                                           
1
 M.S. in Remote Sensing & GIS, Department of GIS, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 

 Hatef.salehi@yahoo.com 
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

 ر آن بر فرهنگیو تاث یاجتماع یهاه کشب یایچالش ها و مزا

 1پور باورصاد یسجاد صالح

 

 :  دهیکچ

 ندارنرد،  یادیر ز یلیخ عمر هونیا با هک ل داده اندورا ش یاجتماع د از روابطیجد ییایدن یمجاز یاجتماع یها هوشب

 یایر دن در یپررنگ نقش یاجتماع یها هوشب .آورند ژه جوانان بدستیان مردم و بویدر م یگاه مناسبیجا توانسته اند

 الملرل  نیبر  یحتر  و شرورها ک سرطح  در و افرراد  یاجتمراع  و یفررد  یمختلف زندگ ابعاد ه برک یبطور دارند، امروز

 یزنردگ  در را یترر  مهرم  و شرتر یب مراتب به نقش ندهیآ در و گسترش هستند حال در لیدل نیهم به و رگ ارندیتاث

 .ردک خواهند یباز

 یاسرالم  یرانر یاز آن هرا برا فرهنرگ ا    یبرخ یرت هایژه بحث مغاینه بوین زمیدر ا یاریبس یان چالش هاین میدر ا

ه وردن شرب کاز جمله از دسترس خارج  یمختلف یارهاواز متخصصان راه ین و برخیل مسئولین دلیه به همکماست 

ن یر دنرد. در ا یگرر را برگز ید یداخل یه مجازوده ها شب یبر رو یه گ اریتر و سرمایو توئ کسبویمانند ف یمجاز یها

 م.  یپرداز یش رو  میپ یارهاون موارد و راهیا یپژوهش به بررس

 .یداخل یه مجازو، شبکسبوی، فرهنگ جوانان، فیاجتماع یه هاوشب :یدیلک گانواژ

                                                           
 sajad.salehipour@gmail.com، ید بهشتیاطالعات، دانشگاه شه یت فناوریریارشد مد یارشناسک یدانشجو -1

 



31 

 

شور با ک یهااستان نیب در طالق تی، وضعیتیو جمع ی، اجتماعیابعاد اقتصاد یبررس

 ید بر سطح توسعه انسانیکتا

 3رگلی، احمد م2یاحسان گنجعل ،1صباغ زاده یعل

 

 :دهیکچ

ه آمرار آن در جامعره رو بره    کر باشرد   یثر جوامع، مساله طالق مکقابل بحث در جامعه ما و ا یاز مسائل اجتماع یوی

چرون انحرافرات،    یالتواد مسرائل و مشر  یر باعث ازد ینی، صنعت و شهرنشینولوژوشرفت روز افزون تیش است. پیافزا

جامعه بره خصروص نهراد خرانواده را      یرات ساختارییه تغکاست  یاز مسائل یویه طالق هم کجرم ها و ... شده است 

 طرالق  تیوضرع  ،یتیجمع و یاجتماع ،یاقتصاد ابعاد یبررس ن پژوهشیا یاصل ر خود قرار داده است. هدفیتحت تاث

باشرد. روش مطالعره    یمر  1315 – 1391 یسرال هرا   یط یانسان توسعه سطح بر دیکات با شورک یاستان ها نیب در

 آمرار  زکر ن مرونفوس و مسر  یسرشمار یلیج تفصینتا را اطالعات و هاداده یاصل ه و منبعیل ثانویه تحلیبر پا یاسناد

 ی درصد رشد سراالنه سه یدهد. مقا یم لیوتش 1391تا  1315 یز ثبت احوال در سال هاکمر یران و سالنامه آماریا

ه کدهد  ینشان م 1315 -75 یها سال یشور طکت در یل جمعکتعداد  ی تعداد ازدواج و طالق با درصد رشد ساالنه

 -15 یهرا  سرال  یطر  یشتر بوده، ولیشور بکت یجمع ی شور از متوسط رشد ساالنهکها در  تعداد ازدواج ی رشد ساالنه

نشان  ریاخ یها آمار طالق در سال یبررس م.یشور هستکها در  طالقر تعداد یشاهد رشد چشمگ 1315 -91و  1375

ج نشران داد  ی. نترا ش همراه بوده اسرت یدرصد افزا 1/13  با 1311 -91 یسالها یط طالق هتعداد ثبت واقع دهد یم

د بره  یشرا ، یمترر اسرت. بره عبرارت    کزان طالق آنها ین سطح از نظر بعد خانوار قرار دارند، میه در باالترک ییاستان ها

ن ترر از  ییزان طالق آنها پایقرار داشته باشند، م یها از نظر بعد خانوار در سطح باالترجرأت بتوان گفت هر چه استان

 متر بوده است.  که بعد خانوار آنها کاست  ییهااستان

 .ی، عوامل اقتصادیتی، عوامل جمعیطالق، عوامل اجتماع: یدیلک واژگان

                                                           
 a.sabaghzadeh@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران،.  1
 Ehsan.ganjali@yahoo.com، دانشگاه آزاد زابل - -کارشناس ارشد .  1
 a.sabaghzadeh11@gmail.com، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور زابل.  3
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 ژه به آنیست و لزوم توجه ویط زیت اخالق در محیگاه و اهمیبر جا ینگرش

 2ی، زهرا عمونب1صباغ زاده یعل

 

 یستیاخالق و حفاظت از تنوع ز

ط یتسرلّط برر محر    یانسان بررا  ییر، موجب توانایدر دو قرن اخ یو فن آور  ر و روزافزون علمیشرفت چشمگیرشد و پ

الن اخالق کنار مفهوم کها در  رشاخهیاز ز یوی. ش تر شده استیهرچه ب یریگ عت و تصرّف در آن و بهرهیست، طبیز

فلسرفه اخرالق    یه هم شراخه  کاست « یشناخت ستیاخالق ز» اخالق: یفلسفه کیادمکآ ینوپا در حوزه  یا و رشته

سرت  یز یهرا  با جنبره  یاخالق یدهایدها و نبایوند بایاخالق و پ یستیز یها نهیها و زم خاستگاه یاست و بحث درباره

گونراگون   یبرا جنبره هرا    یآدم یدر زندگ یو عمل یاربردک یل داشتن جنبه یرد و هم به دلیگ یرا در بر م یشناخت

هردف   .(394ص  ،4 شاف، جکر یتفس) شود یز مطرح مین یو عمل یاربردکاخالق  یابد و در حوزه ی یق میارتباط وث

مردرن اسرت و برا     ینولروژ ووتیو ب یستیعلوم ز یاز دست آوردهال حاصل یق و درست مسایعم کدر یستیاخالق ز

 یمر  انسان مفهوم و اتیح ارزش رینظ موضوعات یاخالق ن تریریز یه هایال و ها ، به جنبهیق فلسفیعم یپرسش ها

 علروم  اخرالق  یدهر  جهرت  و نترلک زین و یستیز اخالق ی حوزه در یعموم یاستگ اریس به مربوط لیمسا و پردازد

سرت  یط زی. اخرالق محر  اسرت  ین در قلمرو اخالق عملر ینو یحوزه ا یستیرد. درواقع اخالق زیگ یا در بر مر یستیز

دارد  یعر یسرت طب یط زین انسان هرا و محر  یب یضرورت وجود روابط اخالق یه ادله نظام مند و جامع برایدر ارا یسع

 یدر افرراد جامعره بررا    یاخالقر  یدرونر  جاد موانعیتوان ا یرا م یستیط زیاخالق مح ی(. نقش اصل1311، ن زادهیام)

وجرود دارد،   یدو مقولره   یات اخالقر یر ستمندان آن دانسرت. در نظرام هرا و نظر   یعت و زیرفتار مناسب نسبت به طب

ستم یوسکتها، گونه ها، ایتمام موجودات زنده، جمع ی، برایستیط زیمورد استفاده در اخالق مح یه ارزشینخست نظر

ا یر ه بردون حضرور انسران و    کد دارد یکن موضوع تأیقائل است و بر ا یارزش وجود یعیطب یچشم اندازها یها و حت

 یده انگاشتن ارزش وجودین نادیارزش است. بنابرا یخود دارا یعت به خودیعت، بازهم طبیانسان از طب یبهره بردار

 یامرروز  یسرت یط زیحر الت مواز مشر  یاریشره بسر  یتروان ر  یعت را میستمندان و نگرش خودخواهانه به طبیر زیسا

                                                           
قرررات تهرررران یواحرررد علررروم و تحق یسرررت. دانشرررگاه آزاد اسرررالم یط زیمحررر، یعررریمنرررابع طب یارشرررد مهندسررر یارشناسرررک یدانشرررجو.  1

A.sabaghzadeh@yahoo.com   

 amonabi@ymail.com، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.  1
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 یه داراکر اسرت   یر اخالقر یر از غ یا عمرل اخالقر  یار سنجش عمل درست از نادرست و یمع یعنیدانست. مقوله دوم، 

 ف است.یدر تعار ییتضادها

 مهرم  یاخالق هینظر سه. آنهاست یشناس ارزش و یشناس شناخت ،یشناس یهست یمبان و اصول از یناش تضادها نیا

 مطلروب  جره ینت ،ییگرا دهیفا هینظر در. است 3ییگرا لتیفض و 1ییگرا فهیوظ ،1ییگرا دهیفا: از عبارتند رابطه نیا در

 کی یبرا داشتن منفعت ار،ک کی یدرست یابیارزش اریمع و افراد ثرکا یبرا تیرضا ثرکحدا به دنیرس عمل، کی یبرا

ه، بره  وندارد بل یج آن ربطیعمل به نتا کی ی، ارزش اخالقییفه گرایدر وظ (.1391 ،یهمام و انیومل) است تیجمع

درسرت انجرام شرده باشرد. در      یه بر اساس اصول اخالقر کدرست است  یه عملکن معنا ینوع عمل وابسته است. به ا

و  یتیشخصر  یهرا  یژگر یشتر به فاعل فعل و ویل هستند و در آن، بیل و رذای، فضایار عمل اخالقی، معییلت گرایفض

سته برخوردار باشد و آن رفتار را صررفا  یزه شایرفتار از انگ کیه، اگر فاعل در انجام ین نظریشود. در ایمنش او توجه م

نصرورت، آن رفترار   یر ایر را انجرام داده اسرت و در غ   یلت بودن آن انجام داده باشد، عمل اخالقر یل ارزش و فضیبه دل

   (.154 ص ،9 ان، جیمجمع الب) ستین یاخالق

 ست، انسان، اسالم.یط زی، محیست شناختیزشرفت، اخالق یپ :یدیلکواژگان 

                                                           
1   . Utilitarianism 

1   . Deontology 

3   . Virtue-oriented  
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

 ینیت دیان به هویش دانشجویگرا

 3یکشهرباب یم صفاریمر، 1ییهه مجرد ابرقویوج ،1یلنگرود یاظم علوکد یس

 

   :دهیکچ

در چهرار   ینر یت دیر ن پرژوهش، هو یانجام گرفت. در ا ینیت دیان به هویش دانشجویگرا یمقاله حاضر با هدف بررس

مرورد سرنجش    انهیگراسنت ینیت دیسم، هویالویراد ینیت دیانه، هویتجددگرا ینیت دیوالر، هووس ینیت دیهونوع 

زد و حجرم  یر ان دانشرگاه  یشرامل دانشرجو   یبوده و جامعه آمار یشیمایو پ یمکقرار گرفت. روش پژوهش،  یو بررس

اسرتفاده   ییایر رونبراخ جهرت پا  ک یب آلفایبوده و از ضر یو صور ییپژوهش، محتوا یین شد. روایینفر تع 351نمونه 

ر یر برا سرا  یر ن متغیر دار وجود دارد و ا یال رابطه معنویت رادین مدت حضور در دانشگاه و هویج نشان داد بیشد. نتا

ت یر مختلف و نروع هو  یاهلوها و تشت در انجمنین عضویج نشان داد بین نتایدار ندارد. همچن یها رابطه معنتیهو

 دار وجود دارد.یتفاوت معن ینید

 ینر یت دیر سم، هویالویراد ینیت دیانه، هویتجددگرا ینیت دیوالر، هووس ینیت دی، هوینیت دیهو: یدیلک گانواژ

 .ییل دانشجووانه، حضور در دانشگاه، تشیگراسنت

                                                           
 kalavi@yazd.ac.irزد، ی، دانشگاه  یتراکد -1

 rl_mojarrad@yahoo.comزد ی. دانشگاه یتیترب یارشد روانشناس یارشناسک یدانشجو .  1

 ildrmvolkan13@yahoo.comزد ی. دانشگاه یتیترب یارشد روانشناس یارشناسک یدانشجو .  3

 



31 

 

استان  یهمگان یها: ورزشی)موردپژوه یت ورزشکبا رفتار و مشار یدارنیارتباط د

 (یاریچهارمحال و بخت

 4ییبهارلو ی، هاد3یرعلی، خداداد پ1ید صفی، سع1یفیسروش ص

 

دن بره توسرعه   یرسر  یهرا ن راهیاز موثرتر یویتا اجرا؛  یریگمیند توسعه از مرحله تصمیمردم در فرآ 5تکجلب مشار

هرا،   برر مجموعره نگررش    یه مبتنر کر است  7یاز رفتار اجتماع یخاص یانگر الگویب ینش ورزشکاست. رفتار و  1داریپا

ن؛ یر دا است. یجامعه پو کی 9یزندگکت سبیو درنها 1یارزشستارها، هنجارها، فرهنگ، آداب و رسوم، نظامیها، اارزش

منتسرب  اعمرال   و دیعقا از واحد یاست. نظام آنان یجمع دسته یهاباورداشت و اجتماع کی یاخالق یهاارزش انیب

 کیر ا یر  واحرد  یمعنرو  اجتمراع  کیر  در را مؤمنران  همره  هکر افته یحرمت زشده ویمتما امور یعنیمقدس ر   امور به

ل یر تما از یوناشر  یزنردگ  در ییغرا  یمعنرا  افتنیر  یبرا بشر یاپوون؛ تیرو دنیآورد. از ایم هم گرد ینید التیوتش

اسرت.   هرا همره انسران   اریناهشر  ریضم اعماق در دارشهیر و قیعم یانسان و احساس یدرون ششک از و منبعث یبشر

ن، یر د یهاشوند. آموزهیت میاز آن توسط هنجارها حما یاریه بخش بسکهاست از ارزش یاز مجموعهین 11یدار نید

از نقصران و   ی، عرار یر وحر یناپر  از پشتوانه خلل یل برخورداریبر دانش و تجربه بشر به دل یمبتن یهابرخالف آموزه

 یور یرو نیروند. از ایمال به شمار مک یت انسان به سوکحر یقیق راستا و جهت حقیننده دقکم یبوده و ترس یاستک

 یدارنیر و د ینید یریگگ ارد، جهتیر میافراد تأث یت ورزشکه بر رفتار و مشارک ییهاوارهن عوامل و طرحیتراز مهم

ل بره اهرداف   یاو در جهت ن یط اجتماعیگر و محنشکن یب یند تعاملینش هدفمند در فرآک یز نوعیت نکاست. مشار

م شردن در منرابع و منرافع    یه منجرر بره سره   کر با در نظرداشتن اهداف مشرخص   یآگاهانه و جمع یاگونهن و بهیمع

                                                           
 seifi.soroush@yahoo.comنخبگان استان چهارمحال و بختیاری،اد یرد، عضو بنکارشناس مطالعات ترجمه، دانشگاه شهرک -1
 saeedsafi1311@gmail.comرد کدانشگاه شهر یمقام معظم رهبر یندگیو معاونت نهاد نما یأت علمیعضو ه  -1
   khpirali@yahoo.com یاریاد نخبگان استان چهارمحال و بختیس بنییرد، رکدانشگاه شهر یأت علمیعضو ه -3
 ردکواحد شهر یمدرس دانشگاه آزاد اسالم -4

5
. Participation 

1
. Stable Development 

7
. Social Behavior   

1
. Value Order 

9
. Life Syle 

11
. Religiousity 
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در  3یو توسرعه اجتمراع   1یاسر ی، توسعه س1یتوسعه فرهنگ یهان از شاخصیچنرود. همیشمار مشود بهیم یاجتماع

ه کر  یدر افرراد  یت ورزشر کبرا رفترار و مشرار    یدارنیر ارتباط د یشود. پژوهش حاضر باهدف بررسیم یشورها تلقک

و روش آن پرس  یند انجرام شرد. پرژوهش حاضرر از نروع مطالعرات همبسرتگ       ینمایم یهمگان یهامبادرت به ورزش

و  یخرانوادگ  یهرا یورادهیننده در پکت کمرد( شر711زن و771نفر)1551ت کن مطالعه با مشاریباشد. ایم یدادیرو

، ی( شرامل چهرار بعرد)اعتقاد   1377زاده)سراج ینداریسنجش د یهال پرسشنامهیموق تیه از طرک یصبحگاهورزش

ه برا در نظرر   کر (1391اران)ور و هم یفیصر  (SSI)پژوهشگرسراخته (و پرسشرنامه  یوو مناس یامدی(، پی)تجربیعاطف

 ی، ترالش بررا  یهمگران  یروادهیتجمع و پ کی یانداز)تماشاگرانه)مانند راهیت ورزشکگرفتن سه وجه از رفتار و مشار

 یو جنسر  یمرال  کمک، یورزش ییا گردهمایت در جلسه کل شریخاص و...(، متوسط)ازقب یاگونهارخود بهکادامه روند

ت یعضرو ، یهمگران  یرخرداد ورزشر   کیر و...(و فعال)صرف وقت در  یهماهنگ ی، تماس برایداد ورزشیرو یبه برگزار

( یورزشر یمقاصد فرهنگ یو.. برا یمال یهاکمک ی، گردآوریم وگروه خاص ورزشیا تیانجمن  کیفعال و مستمر در 

 یه، همبسرتگ یانس دوسرو یر ل واریرونباخ، تحلک یچون)آلفا ییهاآماره کمک، با19نسخه SPSSافزاربا استفاده از نرم

 یهرا یج نشان داد همبستگیرفت. نتایصورت پ  111/1یمستقل( با درنظرگرفتن سطح معنادار یهاگروهtرسون و یپ

ان وجرود دارد.  یگوپاسخ یت ورزشکبا سه بعد رفتار و مشار یبه اصول م هب یبندیو پا یدارنیان ابعاد دیم یمعنادار

 در محافل یسخنران ،یگروه اجالس در تکشر قیطر از دارند، یایقو ینید یهایریگجهت هک یافرادن منظر؛ یاز ا

 یمر هب  یهایریگجهت بیترت نیدهند. بدیم شیافزا را شیخو یاجتماع یهاگران و... مهارتید با ، گفتگویعموم

 هیر نظرباتوجه بره  و ینظر لحا گردد. بهیم افراد یجمع یرفتارها تیتقو ه باعثک نندکیم فراهم را از منابع یانبوه

 بره  و هدفمنرد نمروده   داده، انسان جهت یهاتکحر به یارزش ستمیس کیعنوان عمال به نید توان گفتیم آلپورت

 باعرث  یارزشر  ستمیس کیعنوان به آلپورت، م هب دهیعق سازد. بهیم رهنمون املوت و یانسان ،یروان یاعتال یسو

 خود رده و مسئولک عمل یاجتماع یهمبستگ عامل ای منبع کیعنوان شود و بهیم انسان اتیح به دنیبخش وحدت

 یدارنید یبندمین با تقسیچناست. هم شده موظف انگاشته هاضدارزش و هاارزش است و دربرابر یاجتماع طیو مح

ش یافرزا  یرا بررا  یط مناسرب یم هب محر  یه بعد ساختارکانگر آن است یها بافتهی، یو شناختار یبه دو بعد ساختار

 ینر ینش دکر ابعاد  رو درتمامنیند. از اکیت فراهم مکال مختلف مشاروو اش یمدن یو اثربخش یاجتماع یهاتکمشار

                                                           
1
. Cultural Development 

1
. Political Development 

3
. Social Development 
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 دارد، یو ورزش یتکرفتار مشار یهابا مؤلفه یشتریارتباط ب و است یمهمتر نندهکینیبشیپ یومناس بعد ،یو م هب

 یدارنیر د یومناسر اس یر مق یبراال  دارد. نمررات  یمثبت رابطه یرفتار ورزش ابعاد تمام با زین یعاطف بعد هک هرچند

 جراد یمسرتعد ا  افرراد  نیا هکرسد یم نظراست. به یاجتماع نظر از خود دادنجلوه مثبت یفرد برا تالش از یاسوانع

نیر د   یومناس ه ابعادک توان گفتیم هستند. در واقع یاسیس تکمشار یبرا یتر، حتمسئوالنه یاجتماع یهانگرش

 افتهی یواقع تیموجود ینیابعاد د هک ردکادعا  توانیم یند. زمانکیم عمل تکمشار و یآگاه نیب یپل عنوانبه یدار

د و بره  یر انره رخ نما یجوتکمشار یرفتارها در قالب یندارید یعمل ابعاد به بالقوه و یذهن حالت از یدارنید هک است

 یاریر چهارمحال و بخت ران و باالخص استانیه جامعه اکداست یناگفته پل گردد. یتبد کو مشتر یعموم یفهم و باور

ت و یر و تثب یل جامعره اسرالم  یوبرمسرلمانان الزم اسرت در تشر    ینید یهااست. ل ا براساس آموزه ینیجامعه د کی

و  ین در امرور اجتمراع  ینرو  یردهرا ویت مسرتمر برا رو  کشدن، مشاریاز شئون اجتماع یویاستقرار آن همت ورزند و 

 د و دامنره یر نمایرخ مر  یه اجتمراع یه سررما کر جاست نیو ا است. یادت اجتماعیدست آوردن عزت و سو به یهمگان

جاد یشود ایشنهاد میرو پنیاز ان باشد. یآفرتواند خود ارزشین ارزش میدهد و ایرا گسترش م یاجتماع یهامهارت

ش یافزا یبرا یاتیاز حین نیردن اکیع و شرطیه تطمیبه دور از سا یهمگان یهااز ورزش کو مشتر یفهم و باورعموم

 رد.یش مورد اهتمام قرارگیش از پیب یو همگان یت ورزشکدار در مشارید درجامعه و به تبع آن توسعه پاینشاط و ام

   ان.ی، دانشجویهمگان یهات، ورزشک، مشاریم هب یریگ، جهتیدارنید: یدیلک گانواژ

 



39 

 

 یریل گکو نقش آن در ش یبر فرهنگ بوم یمجاز یر رسانه ها و فضایتأث یبررس

 افراد جامعه یتیشخص یالگوها

 1یاسحاق طالب بزرگ

 

   :دهیکچ

و  یتیشخصر  یبره الگوهرا   یباورهرا و جهرت دهر    یریر ل گودر ش یاجتماع یه هاوو شب یگروه یر رسانه هایتأث

ست، پرر  یده نیپوش یسکهر منطقه بر  یبوم یخ و سنن و فرهنگ هایزان ارتباط آن با تاریافراد جامعه و م یکادرا

نش و کر ه واکر نرد  ک یع در بطن جامعه رسوخ مر یآنچنان سر یمجاز یایاثرات رسانه ها و دن یه گاهکواضح است 

ت یهو یل دهون رسانه ها در شینقش ا یست و جامعه ناچار است پس از بررسین نودر قبال آنها مم یریجبهه گ

خرود را   ید تا بتواند فرهنگ بروم یمناسب نما یو بسترساز یت ها و باورها، اقدام به فرهنگ سازیجعل هو یو گاه

 ین مقالره ابتردا سرع   ین جهت در ایآن مصون نگه دارد.به هم یمنف یامدهایت، از گزند پیه بر اصالت و معنویوبا ت

رد و در یر قررار گ  یرسانه ها بر فرهنگ و آداب و رسوم ملت هرا، مرورد بررسر    یرگ اریزان تأثیه گستره و مکشده 

ل وبر شر  یاجتماع یه هاوو شب یمجاز یردن اثرات مخرب فضاک یاهش و خنثکجهت  ییارهاوبه ارائه راه ادامه

 یجهت بازسراز  یمناسب، اقدامات عمل یها یاست گ اریافراد جامعه پرداخته شود تا با س یت و باورهایهو یریگ

از تفاوت نگررش   یناش یاز خطرات و تضادها یو مل یرد و فرهنگ بومیصورت گ یمعرفت یان هایبن یساز یو بوم

 در امان بماند. یمجاز یو فضاها یاجتماع یه هاوها در استفاده از شب

 تیهو ،یمجاز یفضا شرفت،ی: رسانه، اصالت و فرهنگ، پیدیلک واژگان

                                                           
1
 eshagh1114ut@gmail.comدانشگاه تهران، یس فارابیارشد پرد یارشناسک ی.دانشجو 
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 نانجوا یدارنید بر اثرگذار یهالفهؤم از یکیبه عنوان  ین صفت جوانمردییتب

 1یدون عبدیفر

 

 :دهیکچ

صرورت   یف بلنرد یر تعر یه از جوانونیا یاست گاه برا یصفت جوانمرد جوانان یدارنید بر اثرگ ار یهامولفهاز  یوی

ل یدر او دارد. تحصر  یاریبسر  یاخالقر  یهالتیت از فضیاون وصف حینامند؛ ستودن انسان به ایرد او را جوانمرد میگ

قرات  یور از زمرر  تحق کجوان ضررورت مضراعف دارد. پرژوهش مر      کی یالزم است و برا یهر انسان یلت براین فضیا

م و یرکر ات قرران  یآ یشده، با بررس یصورت گرفته  و سع یلت جوانمردیفض ین موضوعییه با هدف تبکاست  یفیک

ج ینترا   جوانران ارائره گرردد.    یدارنیر د بر اثرگ ار یالفهؤملت به عنوان ین فضیاز ا یر جامعیتصو)ع( نیانات معصومیب

ت اسرت،  یر جوانران حرائز اهم   یدارنیر د برر  اثرگر ار  یهالفهؤم از یویبه عنوان  یه صفت جوانمردکانگر آن است یب

ه کر  یسر کن نردارد  یر د»د: یر فرمایمر  )ع(اظمکند. امام ینمایم یانسان معرف ینداریار دیآن را مع)ع( نیچنانچه معصوم

 ینر ین مروت است و در دید یاز برتر»د: یفرمایم )ع(یو امام عل« ه خرد ندارد.ک یسکندارد و مروت ندارد  یجوانمرد

ن ور ه دارنرده آن مم کر است  یلت اخالقیو فض یصفت نفسان یجوانمرد«. ستین یریست خین یه مروت و جوانمردک

و  یو آغاز آن اطاعت از خداوند متعال و خوشروئ یمهار نفس و خردمند یل جوانمردیا زن باشد. راه تحصیاست مرد 

 است.  یویها و مداومت بر احسان و نیاز پست یانجام آن وارستگ

 ، جوانانیدارنید ،تیمعنو، یجوانمرد ی، جلوه هایقت جوانمردی، حقیجوانمرد :یدیلک واژگان

                                                           
1
 Abdifridon135@yahoo.comعلمی دانشگاه امام علی)ع(،  ئتیپژوهشگر و عضو ه - 
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 «کو استار کگال» ینداریو نقد مدل سنجش د یبررس

 1یعبددون یفر

 

 :دهیکچ

ۀ افراد جامعره  یلک یضرور یژگیو ینداریاست و د یاسالم ینظام مقدس جمهور ین شاخص اصلیآنچه مسلم است د

ه معمروالً  کر سرنجش   یهان مدلیاز ا یویاند، ردهکارائه  ینداریسنجش د یبرا یمختلف یها. پژوهشگران مدلاست

سنده قصرد دارد  یه نوکاست  کو استار کگال یداشته مدل چند بعد اجماع پژوهشگران را در استفاده از آن به همراه

را  کو اسرتار  کمدل گال یهاه ضعفکج نشانگر آن است ین بپردازد. نتایو نقد ا یبه بررس یاتابخانهکق روش یاز طر

عردم  رد. کر ان یر ب ینردار یمفهروم د  یعدم جامع بودن و عدم مانع بودن در پوشش نظر یلّکتوان تحت دو عنوان یم

ام طهرارت و  ور ماننرد: اح  یام و دسرتورات شررع  وگرفتن احدهین مدل ضمن نادیه اکاست  ین معنیجامع بودن  به ا

مانند: صداقت، عردم   یره، فقدان بعد مسائل اخالقیر و غواز من یها، امر به معروف و نهیدنیها و آشامینظافت، خوردن

 ینردار یسرنجش د  یهاشتر پژوهشیه  بک ین معنیبودن به ا ن مدل است. عدم مانعیره در ایبت، صبور بودن و غیغ

ن اسرت  یر ه از موضع عدم مانع بودن وارد اسرت ا ک ین نقدیافتد بنابرایها اتفاق منامهانیان و قالب پاین دانشجویدر ب

ام، ور و اطرالع از اح  ی، آگراه ینر یزان مطالعره د یر همچرون م  ییهرا ان با معررف یدانشجو ینیه اگر سنجش دانش دک

 ج متفاوت خواهد بود  یباشد، نتا ینید یهاآموزه یلّکطور  ورات و بهدست

 

 کو استار ک، گالینداریمدل، سنجش، د :یدیلک واژگان

                                                           
1
 Abdifridon135@yahoo.comارشد دانشگاه آزاد،  یارشناسک ی)ع( و دانشجویدانشگاه امام عل یئت علمیپژوهشگر و عضو ه - 
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 یاز سو رش حقیا عدم پذیرش یموثر در پذ یهاار اهل حق بودن جوان: مولفهیمع

 جوانان

 1یدون عبدیفر

 

 :دهیکچ

پس از مشخص شدن حق، فطررت و عقرل    هک است حق خواه و حق پسند یفطرت یهر انسانفطرت آنچه مسلم است 

خ همرواره افرراد   یه چرا در طول ترار ک شودیال مواجه مؤن سیبا ا موضوعن یا اند، امّکیاز آن م یرویم به پوم، حیسل

آن را هرم   یاعده رند ویپ یم فرود آورده و میدر برابر آن سرتسل یاشوند عدهیم میدر مواجه با حق به دو دسته تقس

سرنده در  یه نوکاست  یت فراوانیل ا پرداختن به موضوع فوق حائز اهم دنینمایز مین یریگموضع یرند و گاهیپ ینم

اسرتفاده  « یاتابخانره ک»اطالعرات مربروط بره آن، از روش     یآورگررد  یبه آن پرداخته و برا یفیکپژوهش  کیغالب 

 کیر ار گسرترده بروده و در   یبس زیحق ن رشیپ موثر در عدم  یهاه مولفهکانگر آن است یج حاصله بینتانموده است. 

 یپرداختن بره تمرام   ،یگستردگن یات به یعنام شده است. ل ا با یتقس یرونیو ب یدرون یهابه مولفه یلک یبندمیتقس

ه باعرث  کر  یوندراثرگ ار  یهامولفهن یاز ا یسروین رو به صورت خالصه یگنجد از این نوشتار نمیها در غالب امؤلفه

مروثر   یهرا ان مؤلفره یان شده است. در واقع در بیجوانان شده  به صورت مجزا ب یرش حق  از سویا عدم پ یرش یپ 

موثر در عدم  یهامؤلفه انیاشاره شده است و در ب تقواو  مانیاراده انسان، ا عقل،همچون:  یحق به موارد رشیپ در 

د یر تقل، ل نفرس یتسرو ، ینر یبرترب برر و خرود  وت، تعصب و لجاجت، یهواپرست، جهلهمچون:  یحق به موارد رشیپ 

  اشاره شده است. هایهات و بهانه تراشیتوج، گمان از ظن و یرویپ، ورانهکورک

 .رشیرش، عدم پ یپ  حق، اهل حق، جوان، مولفه، :یدیلک واژگان

                                                           
1
 Abdifridon135@yahoo.comارشد دانشگاه آزاد،  یارشناسک ی)ع( و دانشجویدانشگاه امام عل یئت علمیپژوهشگر و عضو ه - 
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 شورک یفرهنگ -یشرفت علمیها در پ نقش موزه

 1نژاد یالله به عزتیط

 

 :دهیکچ

و  یفرهنگر -یز علمر کاز مرا یدر برخ یش دانش و آگاهیو افزا  یشرفت و گسترش امور آموزشیپ یدر قرن حاضر برا

تشران  یز برا توجره بره نروع تخصرص و فعال     کن مرایه اک یباشد به طور یر میاجتناب ناپ  یجاد موزه امریها، ا دانشگاه

ت یر ار و فعالکر هرا، اخرتالل در    ن گونه از مروزه یمبود اکا یاند وبا نبود  س نمودهین مربوطه  تاسیرا با مضام ییها ،موزه

ها متوقف خواهدشد. موزه قادر است برا   آن یآموزش یارهاکامل وشرفت و تیزنام برده شده بوجود خواهد آمد و پکمرا

ن سان نقرش خرود   یمقام ضامن تداوم فرهنگ،بدزد و در یرا برانگ یروو ف یهنر ها، توان ردن روح خالق انسانکدار یب

 ند.ک یفا میا یر عادات تازه فرهنگیگ ینش پیرا در آفر

ننردگان ،  کدیاز جملره : اهرداف بازد   یاتور تهران انجام شده اسرت ن  یها نندگان موزهکد یه از بازدکدر پژوهش حاضر

نندگان و آشنا نمودن آنها برا  کد یش دانش بازدیموزه ها بر افزا یزان اثر بخشیتهران ، م یها موزه ینقاط مثبت و منف

گراه مروزه هرا در رشرد و توسرعه      یت و جایر از اهم یکها حا افتهیقرار گرفته است. یشور، مورد بررسکخ یفرهنگ و تار

 شور است.ک یو فرهنگ یعلم

 یو اسرتنتاج  یاسر یو ق یلر یتحل-یفیتوصر  ی وهیه درآن از شر کر بروده   یاربردکحاضر،  پژوهش یبررس روش و تیماه

ل یر ن تحلیهمچنر و  از پرسشرنامه اسرتفاده شرده   ز ین ت موجودیل وضعیبه تحل یابیدست ی. براده استیاستفاده گرد

 یدانیاطالعات، م یگردآور روش یدر بخش اسنادباشد. یمطالعه م مورد یرهایف متغیتوص و یشیماینوع پ ها از داده

 بوده است . یا تابخانهک و

 موزه. یریل گوخچه شیتار ،یفرهنگ -یشرفت علمیپ موزه، :یدیلک واژگان

                                                           
 ezatollahi.tayebeh@yahoo.comدانشگاه الزهرا)س(،  دانشجوی دکتری.  1
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احان ین و سیمستشرق یهانه سفرنامهییان در آیرانیا یفرهنگ و آداب و سنن ورزش

 ییاروپا

 1یشاهیعل یعل

 :دهیکچ 

ر یترأث  ش زبران یدایر برخروردار اسرت. پ   ییت باالیاز اهم یگری، ارتباط با دینونکشرفته یپ یدر عصر اطالعات و زندگ

در  یسر یالملل داشته اسرت. سرفرنامه نو  نیاس بزرگتر در روابط بیو در مق ینا انسانیبر ارتباطات و مناسبات ب یشگرف

احان و خاورشناسان بوده است. آنچه با عنروان سرفرنامه نگاشرته    یمورد توجه س یاز انواع ادب یویخ همواره یطول تار

و  ی، اجتمراع ی، فرهنگر یخیه در خالل آن مالحظات ترار کگر است ین داوبه م یانومت از میشود به واقع شرح عزیم

م برر  یر مستقیه ارتباطات، تأثک یامروز یاین آثار در دنیا کرد. بدون شیگیان مد نظر قرار میآدم یگر شئون زندگید

مهرم سرفرنامه   یامردها و دسرتاوردها  یاز پ یوینند. کیدا میدو چندان پ یتیدارد اهم ینا فرهنگیب یتعامالت اجتماع

ارزش  یخیه به لحا  ترار کاست  یاتیران ثبت مشاهدات و تجربیژه ایبه شرق و بو ییاحان اروپاین و سیمستشرق یها

ن آثرار سربب   یر ان از خرالل ا یرانیران و ایا یات فرهنگیح یدارد. بررس یخ ملل شرقیدر شناخت فرهنگ و تار یفراوان

 یهرا ان در آثار و نوشتهیرانیران و آداب و رسوم و... ایه به مطالعه اکشده است  یرانشناسیبا نام ا یامقوله یریل گوش

ه برر  یون در مقاله حاضر با تیبدست آورد. بنابرا یقیار دقیتوان اطالعات بسیق آن میه از طرکپردازد یخاورشناسان م

، در ییاحان اروپرا ین و سر یمستشرق یهال سفرنامهیه و تحلیو سپس خوانش و تجز یو اسناد یاتابخانهکآثار و منابع 

ان در ادوار گ شته چگونره بروده و آراء   یرانیا یه فرهنگ و آداب و سنن ورزشکم آمد ین پرسش برخواهیپاسخ به ا یپ

 اند؟ردهکس وست و چگونه آن را در آثار خود منعین مقوالت چیشرق شناسان نسبت به ا

 ان.یرانیا ی، فرهنگ و آداب و سنن ورزشیرانشناسیا ن ،ی، مستشرقیسفرنامه، شرق شناس :یدیلک واژگان

                                                           
1
 . alialishahi1111@yahoo.comارشد مطالعات فرانسه، دانشگاه اصفهان،  یارشناسک یدانشجو 
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 یاسالم یرانیبر فرهنگ ا یمجاز یرات فضایتاث

 1یرآبادیمحبوبه عنان پور خ، 1یرآبادید عنان پور خیمج

 

 ده:یکچ

ت فرهنگ را از اقتصاد هم مهمترر دانسرتند و آن را بره    یاهم یدر حرم مطهر رضوانات خود یدر ب یمقام معظم رهبر

 3 ان نمودند.ی، بمینویتنفّس مدر آن ه ک ییهوامنزله 

 یاریبوجود آمده است ، بس یمجاز یه در فضاک یبه همراه تحوالت ین ارتباطینو یها ینولوژودر عصر حاضر ظهور ت

ح از آن و ین و استفاده صرح ینو یها یشناخت فنّاور است.رده کرا دچار اختالل  یاسالم یرانیفرهنگ ا یردهاکارکاز 

 اهد.وب یمجاز یفضا یفرهنگ یب هایتواند از آس یدر جامعه م ینید یت آموزه هایتقو

اسرتفاده از   یفرهنگر  یارهاورات و راهین اسالم، تاثین مبید یفرهنگ یآموزه ها یم تا با بررسین مقاله قصد داریدر ا

 م.یرا مورد پژوهش قرار ده یمجاز یفضا

 یب اجتماعیآسبر، یسا ی، فضایاسالم یرانیفرهنگ ا ،یمجاز یفضا : یدیلک واژگان

                                                           
1
 enanpoor@gmail.com  ،و اقتصاد یارشناس ارشد معارف اسالمکمدرس دانشگاه و   

1
 m.enanpoor@gmail.com ،ه سمنانیه عصمتیطلبه سال چهارم حوزه علم  
ه مرا  کر اسرت   ییهروا  یتر است. چون فرهنگ، به معنرا  فرهنگ از اقتصاد هم مهم: » 1/1/93خ یدر تار یدر حرم مطهر رضو یانات مقام معظم رهبریب 3

ف باشد، آثرار  یثکن هوا یدارد در بدن شما؛ اگر ا یز باشد، آثارین هوا تمید؛ اگر اید، چه نخواهیچه بخواهد، ینیوم؛ شما ناچار هوا را تنفّس مینیوتنفّس م

  «دارد. یگرید
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 یبرمبنا" یت معنویند تربیدر فرا یزندگ ینسبت به معنا ینگرش یشناخت الگوها

 "لکفران یرد معنادرمانکیرو

2وان بلندهمتانیک، 1یبهنام قباد
 

 

 :دهیکچ

ه ور نرد، بل ک یزندگ ید به سادگیه نه تنها باکن است یدرا ی، راز وجود آدمیرروسیسنده شهی، نویووفسیباور داستابه 

 یه اسرت نره نمرود   یر اول ییروی، نیدر زندگ ییافتن معنای یند. درواقع تالش براک ید زندگیه چرا باکند کشف کد یبا

 یالگوهرا  یین نوشرنتار، شناسرا  یر (. هردف از نگرارش ا  1311،ییز سرچشمه گرفته باشد)دانایغرا کیه از تحرک یثانو

 لوفرانل اسرت. ور فران یرد معنادرمران ور یرو یبرمبنا یت معنویند تربیدر فرا یزندگ یمختلف نسبت به معنا ینگرش

ار ور ار و راهیر ب، معیر ترت نیر ا و بره  ردهکر  یبند طبقه یارزش نظام سه را در قالب انسان یزندگ یشده شفک یمعان

ق، یر هرطر شرود و یمر  محقرق  قیطر از سه یزندگ ی، معنایدهد. به باورویم قرار معناجو انسان اریاختدر  یمشخص

را  یتوانرد ارزشر  یمر  الگوهرا  نیاز ا کیهر هکن معنا یبد است. یمعنابخش به زندگ ینگرش یاز الگوها یویمتناظر با 

ن نوشتار به شرح یا یه در اثناک یستاریو ا یخالق، تجرب ینگرش یهایالگو ه عبارتنداز:کند کوفاوش و ساخته محقق

 ها پرداخته شده است. مبسوط آن

 لو، فرانی، معنا درمانیت معنوی، تربیزندگ یمعنا :یدیلکواژگان 

                                                           
  .یآموزش یزیارشناس ارشد برنامه ر. ک1
 ردستانکدانشگاه  یئت علمیت و عضوهیم وتربیفلسفه تعل یتخصص یتراک. د 2
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به  یبا نگاه )ره(ینیامام خم شهیران در اندیا یانقالب اسالم یفرهنگ یب شناسیآس

 ندهیآ

 1 ید قربانیعس

 

 :دهیکچ

اسرتمرار   یرده است و بررا کرا تجربه  یالت ومسائل گسترده اوخود مش یساله 34ران در طول عمریا یاسالمانقالب 

 ینده بازشناسیآن درآ یالت وموانع پرداخته وخطرات وصدمات فرا روومش ینیه به بازبکازمند آن است ین ،یداریو پا

 یهرا  یژگر یهرر دوره و  یب هرا ین شوند البتره آسر  وبقاء واستمرار آ حفظآن نتوانند مانع  یفرارو یب هایشود تا آس

از دسرترس دورترر باشرد    و  ترر  یه هدف عرال کاندازه  ن هریگرمتفاوت است،بنابراید یبا دوره ها خاص خود را دارد و

ه کر اسرت   یت،مبارزه با آفات انقالب از مسائل مهمر کرحریدرمس ان وین میا متر خواهدبود،درکفساد انقالب  ان ووام

رد، برا  یر گ یل مر وه در آن شک یپس از انقالب یشورکد هر یبدون تردنند،کرفع  و یید آن را شناسایانقالب با یروهاین

از  ییهرا  بیرا آسر  یست. انقالب اسرالم ین ین امر مستثنیران هم از ایشور اکشود و  یمواجه م ییها بیها و آس چالش

 – یلر یرد تحلور ینگارنرده درصردد اسرت برا توجره بره رو      ه منجر به افول آن گرردد.  کنند ک ید میرون تهدیدرون و ب

ه و یر )ره( ، مرورد تجز  ینر یامرام خم  یها شهی( را بر اساس اندیانقالب )فرهنگ یش رویپ یدرون یها بی، آسیفیتوص

 ل قرار دهد.یتحل

 .یانقالب اسالم )ره(،ینیامام خم ،یفرهنگ ب ها،یآس: یدیلک گانواژ

                                                           
 
 saeed17111@yahoo.com، دانشگاه اصفهان یاسیارشد علوم س یارشناسک یدانشجو.  1
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 یاسالم یزندگ کسب یار هایاز مع یکینماز به عنوان  یو معنو یماد آثار

 ینا قربانیم، 1ید قربانیسع

 

 ده:  یکچ

ان و فرستادگان خداوندمتعال بوده است یت مورد توجه همه ادین و سرچشمه زالل معنویه دینماز همواره به عنوان پا

 یرم )ص(و ائمه )ع(شده است و علمرا کامبرایات از پیات و صدورروایسبب نزول آ یآسمان ین مائده یا یت واالی؛اهم

ن پرواز عاشقانه را مرورد  یع ایگاه رفیام و اسرارو آثارو جاوتابها نوشته اندو احکآن ، یخ در معرفیز در طول تاریاسالم ن

 یر ارزش هرا یب نفرس و سرا  ین آثارتقرب به خدا ،تهر  یه از باالترکن عبادات است یقرارداده اند.نمازاز مهمتر یبررس

ت وصول بره رضروان   یرو اخالق باطل و در نهاوت انسان در برابر هر گونه تفیه مصونک یبرخورداراست ،به گونه ا یهال

تواند تمرام وجرود انسران را اعرم از جهرات       یه مکجامع است  یشود .نمازعبادت ین عبادت بزرگ حاصل میبا ا یاله

ن یه پس از معرفت خردا بهترر  کن است یو به سبب ادر خدمت خدا قراردهد  یو باطن یو قلب یو ذهن یو ظاهر یبدن

ه عاشرقانه  کمومن با خداوندمتعال است  ینیارتباط طرف یله ین وسیث عشق و بهتریعمل دانسته شده است .نمازحد

دن بره سرعادت و   یآورد .هردف از نمازرسر   یدمیر را درنمازگ ارپد یاله یت هایات و تربین روحیباترین حاالت و زیتر

 آن است . یو معنو یبه آثارماد یابیدست 

 بازدارنده   تقرب، ،یو معنو یماد نماز، :یدیلکواژگان 

                                                           
 shahadat17111@gmail.com، دانشگاه اصفهان.  1

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=shahadat67110@gmail.com&a_ordnum=4374
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

 شور در گذشته و حالک یاجتماع یب هایاهش آسک یارهاکبر راه ینگرش

 1پورمیا قیثر

 

 :دهیکچ

اهش کر ش آن یافرزا جامعره بروده و    یخارج از چارچوب اصول اخالقر ه کشود یگفته م ییبه رفتارها، یب اجتماعیآس

ا ناهنجار یص هنجار یتشخ یه براک یو عرف ی، قانونینی، دیفرد یارهاین مقاله، معیدارد. در ا یت جامعه را در پیامن

ر یر نظ ییهرا یاهش ناهنجرار کر  یارهاوها و راهعلت یبه بررسن یبودن رفتار وجود دارد شرح داده شده است.  همچن

یج نشران مر  یو فرار از منزل در گ شته و حال پرداخته شده است. نترا  یشک، خودی، طالق، فساد اخالقیاد، دزدیاعت

هرا  یاهش ناهنجارکدر  ینید یهاو آموزه یاست، نقش اعتقادات م هب یجامعه اسالم کیه جامعه ما کاز آنجا  دهد،

نوظهور مانند مرواد مخردر    یاجتماع یهابیها از آسم خانوادهک ییگر آشناید ییباشد. از سویم یاژهیت ویاهم یدارا

از  یمر کباعث شده اسرت ترالش    یاخالق یاز فسادها یناش یها و خطرهایماریوع انواع بی، شیمجاز ید، فضاهایجد

 یهرا مهرارت  امرل ک، شناخت یلکرد. به طور یاز خانواده صورت گ یاز به دام افتادن عضو یریجلوگ یها براآن یسو

 د.یفا نمایا یاجتماع یها بیساهش آکدر  یتواند نقش مهمیم یاجتماع

 ، فقری، دزدی، ناهنجارادیاعت ،یب اجتماعیآس: یدیلک گانواژ

 

                                                           
 s.ghayempour@aut.ac.irر یبکریاف دانشگاه امیو علوم ال یمیش -ینساج یمهندس یتخصص یتراکد یدانشجو-1
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 ید بر ورزش باستانیکجوانان با تأ ین داریت ودیمعنو

 3انیمیر کریجهانگ، 1وش شورچی زاده اصفهانییپر، 1انیمیکر فاطمه

 

 یبروده اسرت درفرهنرگ پهلروان     یو جروانمرد  ی، مردانگر یارکثار، فردا یخ گ شته ما توام با گ شت وایدر تار یپهلوان

ر ور رو آن سرالمت ف یر وپ یه متضرمن تندرسرت  کر  یبه نرام ورزش باسرتان   ینه اینجت دارد.گیت و اخالق محوریمعنو

ت بروده اسرت.مقاله حاضرر بره     یر ن وحفرظ معنو یر واز همه مهمترر سرالمت د   ی،روان،إحساسات ،عواطف،وتعقل انسان

 آنهاپرداخترره اسررت  ین داریررت ودیرره بررر معنویرروجوانرران بررا ت یواعتقرراد یدر سررالمت روانرر یاثرررورزش باسررتان

 

 روش :

 در  یانره ا یورا یتابخانه اکمتون،صورت گرفته وتالش شده با استفاده از منابع  یوبررس یمطالعه حاضر به روش مرور

ت جوانان وجامعره  یتوسعه فرهنگ ومعنو یاروازراه یویبه عنوان  ین داریت ودیدر معنو ینه نقش ورزش باستانیزم

  .بپردازد

 :جینتا

و  ینره فرهنگر  یگنج کی یورزش باستان ی) قد س سره ( ومقام معظم رهبر ینیخمت به اظهارات گرانقدرامام یبا عنا

به  یتوجه خاص  ام یم االید پهلوانان ازقدیآ یخدا م یآن هنوز بو که از مرام و مسلکران است یشور اک یبرأ یخیتار

اتش کر ه برا حر کر  یهستند.ورزشر بوده ون )ع(یر المؤمنیاد أمیاد خدا ویاران آن در گود زورخانه وورزش  اسالم داشته 

گرردد در   ین ورزش حفظ میه در اکرا  ی، عرفان ینداز همه مهمتر آن روح معنویگو یحات اربعه میتسب اسم خدا و 

 یو سرالمت  یین قردرت وتوانرا  یر اسه اسرت. یا قابل مقایدر دن یمتر ورزشکبا  ن ورزش یشود ا یده نمید یچ ورزشیه

  .استوجامعه ملت  کیه همراه با قرآن باشد ، پشتوانه ک یمان توام باشد ووقتیبا ا یوقت

هنروز   ید احترام و عزت دارد.در زورخانه و در فرهنگ پهلروان یسپ یسوت و موکو  یبزرگ تر یهنوز در ورزش باستان

 اتیر داننرد پرول و ماد   یفه میانت از ناموس و وطن خود را وظیص اران زورخانه ووطن حرمت دارد و پهلوانان و ورزش

                                                           
 vafanameh@yahoo.com، کارشناسی گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشوی اصفهان دانشگاه.  1
 shekarchizadeh@mng.mui.ac.ir، دانشگاه علوم پزشوی اصفهان دانشگاه اریاستاد.  1

 karimian@mng.mui.ac.ir، اردانشگاه علوم پزشوی اصفهان دانشگاهیدانش.  3

http://6th.kpip.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%86%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://6th.kpip.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86
mailto:vafanameh@yahoo.com
mailto:shekarchizadeh@mng.mui.ac.ir
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ف یزورخانره ضرع   کت.در مسلینه هدف و محور فعال ل یدن به فضایو رس یاخالق یتعال یست برایله ایآن ها وس یابر

 یز مر یم و نراچ کر فه.از آنچه دارنرد اگرر چره    یفان وظیاز ضع یت و طرفداریوم است حماوو ظلم به مظلوم مح یشک

وارد گرود   یه وقتر کر  ییخود مرا اسرت ؛ آنهرا    یمیاران قدون ورزشیرید یط پهلوانی، همان مح یط معنویبخشند.مح

ردنرد و برا نرام    ک یخدا شروع مر  نام  شه ورزش را با یه همک ییدند ، آنهایبوس یم  گود را  کشدند ، خا یم یورزش

  .ردندک یردند و با دعا تمام مک یبا بسم ا... شروع م –ردند ک یخدا تمام م

 ینه اثرات مثبرت ورزش باسرتان  ین در زمیارزشمند ومحقق یدگاههایرد با وجود دکاذعان  یستیبا یجمع بند کیدر 

 یشرور مرا جرا   ک ین مقوله هنوز در خرانواده هرا  ین جوانان ومردم جامعه ،متاسفانه ایت وفرهنگ در بیبرتوسعه معنو

، یع،اجتمرا ی،روان یتوان عالوه برسالمت جسرمان  یم یت در ورزش باستانکا با شریآ یرده است ولوخود را باز ن یاصل

 ت نمود؟  یز تقویتا جامعه امروز نین جوانان ونهایرا در ب ین داریود یبعدمعنو

  یریجه گیبحث ونت

روح  یایر ت و احیر انرت و معنو یه تروام برا د  کر  یژه پهلروان یر و یه واضح است جهت رشد سنتها و خصلتهاکهمانطور 

ت یر حفرظ و تقو  یور ینوو ت یعلمر  یشرفتهاین پیاز آخر یشور با برخوردارکدر  ید ورزش باستانیبا است یجوانمرد

ت ورزش یر فعال کیر ه پرس از  ک ین و با وقار است و با طراوت روحانیار متیه بسکات آن ین ورزش را با جزئیشود . وا

ران نره  یشرورا کدر  یخیوترار  ینه فرهنگین گنجیم .وایفرهنگ را رشد ده نیا دهد  یامل به انسان دست مک یباستان

 ابدیگسترش  یاسالم یشورهاکو ین المللیه در جوامع بوبلت شود یتنهاحفظ و تقو
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 داریو توسعه پا یراث فرهنگیم

 1انیمیرکعاطفه 

 

 ده:  یکچ

ینرابود مر   یعیر و تحول، منابع طبیین تغیان ایند و در جرکیدا میر و تحول پییه به سرعت تغک ییایما انسانها در دن

ابرد و مسرائل   ییش مر یت افرزا یر ه جمعکر م؛ همچنان ینکیم یزندگ یت شهریجمع ط شلوغ و پریز در محیگردد و ن

م. ینر کیدا میپ یشتریش بیتر گراتر و سادهمیشود، ما به دوران قدیتر مقیو عم شتری( بی)بوم شناختیطیست محیز

از  یشناسر باسرتان  سرازد. رشرته  یتر دوران گ شته آگاه مر ت جوامع ظاهراً سادهیت و وضعیفیکما را از یشناسباستان

است و هردف از   یو اجتماع یعلوم انسان یهاود پژوهشکا ری ییایار در نشان دادن نقش فرهنگ در پووآش یهانمونه

 یه جوامرع بررا  کر است  یو اقتصاد یمدت فرهنگ-دراز یزهایانوم کدر یجوامع گ شته برا ی، بازسازیشناسباستان

ه جوامرع باسرتان در   کر  ییهرا یروزیها و پستوو ش یوه زندگیگونه و شکنند. شناخت و درکیم یخود نوآور یابقا

دهد یقرار م کیادمکآ یتیدانان را در موقعخیشناسان و تاراند، باستانخود با آنها روبرو شده یستیو ز یفرهنگ یزندگ

 یهرا ت شرناخت فرهنرگ  در جه یاء و اقالم فرهنگینند. آثار و اشکاظهار نظر  یجوامع امروز یر احتمالیتا درباره مس

گسترده و متنوع مربروط بره    یهاه انگارهکهستند  یشناسان متخصصانبرخوردارند و باستان یاژهیت ویاز اهم یخیتار

ن علرم  یر توجره بره ا  دهند. یق قرار میو تحق یه را مورد بررسیاول یهاو فرهنگ یر و تحوالت انسانییها و تغیدگرگون

شرده و   یش باعرث غررور ملر   ید. شناخت گ شرته خرو  یشرفت جوامع نمایبه پ یتوجهان یشا کمکتواند یم ییربنایز

ز از یر و پره یو فرهنگر  ی، اقتصراد یاسر ی، سیدرازمدت اجتماع یهایزیرتواند در برنامهیاستفاده از تجارب گ شته م

م یبه طور مستق ینگدر ج ب گردشگر فره یزیبا برنامه ر یآنها آموزنده باشد و از طرف راروتعدم اشتباه گ شتگان و 

 رد.ک ییدرآمدزا

 .ی، گردشگر فرهنگی، توسعه فرهنگ، توسعه اقتصادیراث فرهنگیم: یدیلکواژگان 

                                                           
1  .atefehkarimiyan@yahoo.com 

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=atefehkarimiyan@yahoo.com&a_ordnum=4773
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 د بر شاخص طالقیکبا تا رانیدر ا ینیروند تحوالت شهرنش یت شناختیجمع یابیارز

 3الهام صباغ زاده، 1صباغ زاده یعل، 1یاحسان گنجعل

 

 :دهیکچ

 ید برر شراخص طرالق طر    یر کتا ران برا یدر ا ینیشهرنش روند تحوالت یت شناختیجمع یابیارز ن مقالهیا یاصل هدف

 نیچررل  توسرط  (ینردگ کپرا و )تنروع  هیر نظر از سره  یچرارچوب نظرر   یبررا باشد.  یم 91و  15، 75، 15 یسرشمار

س یویر مرز د یتوسرط ج  ینیه تحول شهرنشیو نظر ( 1111، لستهاق) ه توسطک( یتیجمع دوم )گ ار هینظر ،(1111)

 کبانر  و ملل سازمان تیسا از را ازین مورد یها داده و اطالعات و است یاسناد مطالعه مورد روش م،یاستفاده نموده ا

م. بره  یردکر  لیر تحل و هیر تجز را هرا  داده EXCEL ، SPSSافزار نرم از استفاده با سپس و ردهک یآور جمع یجهان

زان طالق به سه سرطح )براال،   یو م ینیزان شهرنشیمورد مطالعه را به لحا  م یق استان هایتحق یلحا  روش شناس

ن یدر براالتر  ینیه از نظر درصد شهرنشر ک، ییهاسطح باال: استان یهااستانم،الف(ینمود یم بندین( تقسییمتوسط، پا

سرطح متوسرط: اسرتان    یهاباشند.ب( استانین( مییاز سطوح ) باال، متوسط، پا یویزان طالق در یسطح و از نظر م

ن ییسرطح پرا   یهرا سطح باال و باالتر از استان یهاتر از استاننییزان طالق پایو م ینیه از نظر درصد شهرنشک، ییها

زان یر ن سرطح و از نظرر م  ین ترییدر پا ینیه از نظر درصد شهرنشک، ییهان: استانییسطح پا یهاباشند ج( استانیم

ن پرژوهش، تفراوت در   یر ا یافته هایبا توجه به زان طالق قرار دارند. ین( مییاز سطوح) باال، متوسط، پا یویطالق در 

برا   یقرو  یارابطره  ینیزان شهرنشر یه مکان گر آن است یل، بیمورد تحل یرسون در سالهایپ یب همبستگیشدت ضر

در بردو   ید زنردگ یر ل و امک یزان باروریم یسطح توسعه انسان ینیزان شهرنشیزان طالق، بعد خانوار، میم یرهایمتغ

ن یانگیر و م یزان طالق، سطح توسعه انسران یوس و مومع یقو یل همبستگک یزان باروریتولد را دارد. بعد خانوار و م

و  یتر یه گر ار جمع یر ج با نظرین نتایه اکدارد.  ینیزان شهرنشیم با میمستق یدر بدو تولد رابطه  ید زندگیو ام یسن

 دهند. ید قرار مییبخصوص زنان را مورد تا یو استقالل اقتصاد ینیه به شهرنشک یندگکتنوع و پرا

 زان طالق، بعد خانوار  ی، میتی، عوامل جمعینیروند شهرنش :یدیلکواژگان 

                                                           
1
  Ehsan.Ganjali@yahoo.comزابل،ام نور یو مدرس مدعو دانشگاه پ یت شناسیسانس جمعی. فوق ل 

1
 Ali.Sabaghzade@yahoo.com قات تهران، یست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیط زیمح یارشد مهندس یارشناسک ی. دانشجو 

 Elhamsabaghzadeh@gmail.com  ، دانشگاه زابل،  یشهر یزیبرنامه ر -ایسانس جغرافی. فوق ل3

mailto:زابلEhsan.Ganjali@yahoo.com
mailto:Elhamsabaghzadeh@gmail.com
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 ن جوانان و نوجوانانی،در بیو مل ینید یابیت یهو یریل گکند شیگذرا به فرآ ینگاه

 نونکاز گذشته تا 

 3بنجار یریرضا میعل، 1رگلیاحمد م، 1یگنجعلاحسان 

 

 :دهیکچ

 در میعظر  یهرا  یدگرگرون  زیر ن و ریر اخ یهرا  دهره  در اطالعرات  انفجرار  و ارتباطات گسترش و زمانه تحوالت شتاب

روان  ین رو چرالش هرا  یاست از ا افزوده یساز یجهان و یجهان دهوده سمت به تکحر سرعت بر ،یاسیس یایجغراف

 یو روان شرناخت  یاجتمراع  یرده اسرت. چرالش هرا   کر جاد یا یر غربیت مردمان غیهو یرا برا یسابقه ا یب یشناخت

هرن  کن سرنن  یانتخراب بر   یز برر سرر دو راهر   یر شور ما نکاز نوجوانان و جوانان  یه گروهکور موجب شده است کم 

نرد  یفرآ یریر ل گوگر را بره شر    یق حاضر نگراه یاز تحق یهدف اساس مدرن سرگردان شوند. یو تجدد طلب یفرهنگ

 یباشد و از روش اسرناد  یران( میا ینون )انقالب اسالمکت( تایدر نوجوانان و جوانان از گ شته )دوره مشروط یتیهو

 نرد یفرا کیر  تیر هوه کدهند یق نشان مین تحقیا یافته هایم. یبهره جسته ا یلیو تحل یفیوه توصیو با استفاده از ش

 قیر طر از همرواره  تیر هو. شرود  یم محسوب زین شدن شناخته عامل و شناسنامه کی یطرف از و است شدن حال در

 یابی تیهو منطق نیهم هست؟ یک یگرید و هستم یک من هونیا نیب یبند بخش. ندک یم دایپ معنا شدن، میتقس

 هکر  یفررد  یعنی بخوابد، تواند یم تر راحت فرد هال استوارت نظر به بنا هک دهدیم فرد به را یخاص آرامش هک است

همترا   یب یلیتواند به عنوان بد یاست، م برخوردار روشن تیهو کی از ست وین یتیهو یچندگانگ ای یدوگانگ گرفتار

د. در واقرع،  یر ن نمایان را تضرم یرانیران و ایشرفت ایمعاصر سر بر افرازد و بقا و رشد و پ یساز یهجوم جهان یدر فضا

الت وو اجرا شرود، حرل مشر    ین فرهنگ طراحیا ینه یشور بر زمکرشد و پرورش نوجوانان و جوانان  یاگر برنامه ها

 سر خواهد شد.یز میموجود ن

 ، جوانان و نوجوانانینیت دی، هویت ملی، هویابیت یهو: یدیلک واژگان

                                                           
 Ehsan.Ganjali@yahoo.com ،ام نور زابلی، مدرس دانشگاه پیت شناسیجمع-شیگرا یسانس علوم اجتماعی. فوق ل 1

  Mirgolahmad@yahoo.com،ام نور زابلیدانشگاه پ یت علمیو عضو هئ یتیسانس رشته علوم تربی. فوق ل1

 Ali_Mi1111@yahoo.com ،ام نور زابلی، مدرس دانشگاه پیات فارسیسانس زبان و ادبی. فوق ل3
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 رمز عبور

 1فر یمحمدرضا مان

 

 _هرا  آنهاست. سازمان یرشد و بالندگ ریها در مس شیگشا یید طالیلکها و  ها از دل بحران ، رمز عبور سازمان«تفاوت»

لمره،  ک یقر یحق یرنرد و بره معنرا   یبگ یشر یبران خرود پ  یتواننرد از رق  یمر  یتنها زمان _یا رسانه یها ژه سازمانیو و به

 نند.کر و متفاوت، عمل وه متفاوت، فکدان رقابت باشند یدر م« شتازیپ»

ان یر فاوت باشند و هم متفاوت بمانند تا فاصله مناسرب م ه هم متکد به دنبال آن باشند یآنها همواره و در همه حال با

دان رقابت حاضرر شروند   یگر فعال در میعنوان بازه بهکعنوان تماشاگر منفعل نند و بتوانند نه بهکجاد یبان ایخود و رق

 نند.کخود فراهم « شدن دهید» ینه را برایو زم

 ان و مخاطبان خود،یمشتر یشتاز برایپ یها سازمان

 نند؛کشتر فراهم یب یهاا ارزشید ارزش یا بای 

 مترر  ک( یرمادیو غ ی)ماد یهانهیا هزینه یمشابه با صرف هز یهاا ارزشیردن ارزش کد به دنبال فراهمیا بای

 ها باشند؛ و گر سازمانینسبت به د

 نند.کفراهم  _مترکنه یشتر و هم با هزیبا ارزش ب  هم _د هر دو را باهمیا بای 

از  یه ناشر کر ت یر مکاز  یشرتر نره ناشر   ینره، ب یجاد ارزش و صررف هز یها از نظر ا ان سازمانیتفاوت مه کد دانست یبا

عنروان مثرال،   ا خردمات اسرت. بره   یر ه محصوالت ید، فروش و ارایمختلف تول یهاآنها در حوزه یهاتیفعال« تیفیک»

شرود، نشران  یده مر یر نام« یا نره یت هزیر مز»شود؛ اما آنچه یسازمان صرف م یها تیفعال یانجام تمام یبرا« نهیهز»

بران بره   یسره برا رق  یسرازمان در مقا  یشتر را برایب ینسب ییارآکه کاست  ییها تیانجام فعال یدهنده صرف منابع برا

هرا و   تیفعال یت تمامیفیکاز  یندیسازمان، برآ کی یها تیت نداشتن فعالیا مزیداشتن و   تیآورد. البته مزیم دنبال

 سازمان است. کی یها تیفعال ینه برخ

                                                           
 سمیژورنال یتخصص یتراک. پژوهشگر و د 1
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ن منرابع  یموفق ا یها نند. سازمانکیق منابع مختلف استفاده میه خدمات از تلفید محصوالت و ارایتول یها برا سازمان

ن یر ننرد. البتره ا  کمنابع فراهم  کت کسه با ارزش تیسازمان در مقا یشتر برایه ارزش بکنند ک یق میتلف یا را به گونه

 شود. یز میسازمان ن یشتر برایسب درآمد بکو  یمنجر به سودآور« ارزش افزوده»

د محصرول و  یتول« تیفیک»م و یاز عرضه تا تقاضا، تقس یسازمان را به مراحل متوال کی یها تی، فعال«ره ارزشیزنج»

 ند.کیل میو تحل یابیه، ردیمنابع تا مرحله فروش و ارا ینش و گردآوریه خدمت را از مرحله گزیارا

نند. ک یاضافه م ییا خدمت نهایه به محصول کاست  یسازمان از منظر ارزش یهاتیل فعالیتحل ره ارزش،یل زنجیتحل

 یرسران اطالع یهاگاهیها و پا یخبرگزار ینیاخبار تأم ینش و گردآوریروزنامه، از گز کیره ارزش یعنوان نمونه، زنج به

ان و کبره مشرتر    ل روزنامره یر ع در تحویر توز یهرا هوشرب  ینیآفرشود و تا نقش یخبرنگاران آغاز م یدیز اخبار تولیو ن

 ابد.ی یها و رفتار خوانندگان امتداد مروزنامه بر نگرش یمحتوا یرگ اریز نحوه تأثیخوانندگان و ن

« مخاطب موردنظر»شود و تا یآغاز م« امیننده پکدیتول»و به اختصار، هر رسانه از  یاره ارزش هر سازمان رسانهیزنج

 سازد. یگر مرتبط میدویر به ین مسینان مختلف را در ایآفر نقش ابد وییامتداد م

خراطر وجرود     شرتر بره   یب _یا رسرانه  یهرا  ژه سازمانیو به _ها از سازمان یاریست راهبرد بسوه علت شکد دانست یبا

ل یتبرد ژه در هنگرام  یر وت خود را در عرصه عمل و بهیشوند و در نهایده و محاسبه نمید یه به درستکاست  یلیمسا

 سازند.یم یفروغ در اثربخشمکارآمد و کدهند و سازمان را در عمل، ناینشان م« برنامه»به « راهبرد»

هرا بره    تیر از فعال کیر آورد تا ارزش هرر   یان را فراهم مون امیسازمان، ا کین یآفر ارزش یها تیل فعالیه و تحلیتجز

 ین پرسرش اساسر  یر توان به ایم« لیتحل»ن یشود. با ا لیر تحقق راهبردها تحلینانه در مسیبمشخص و واقع یدرست

 یان و مخاطبران و برترر  یمشتر یش ارزش برایسازمان را در جهت افزا کی یها تیتوان فعال یچگونه م»ه کپاسخ داد 

 «ر داد؟ییبان تغینسبت به رق

به  یارزش یها رهیشدن، زنج یتالیجینترنت و دیژه قبل از ظهور ایو، بهیجمع یها ه رسانهکم ید بدانیز باین را نیالبته ا

ز برود:  کر ن متمریمانند ا ییهایا توالیو  ین توالیطور معمول بر ا ها بهن رسانهیره ارزش ایداشتند. زنج یا نسبت ساده

ره ارزش یر ر در زنجیچشرمگ  یراتر یینرون، تغ کامرا ا «. افرت محتروا  یدر یدهر  سرازمان »و « نشرر »، «شینما»، «دیتول»

 یسرنت  ین دوبراره سراختارها  یدن و تردو یر و برچ ینوشر  مختلف صنعت رسانه رخ داده و منجر به سراخت  یها بخش

 شده است. یجمع یها ژه صنعت رسانهیوصنعت رسانه و به
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ماننرد   یاجتمراع  یهرا نون، رسرانه کنترنت و ایه بر بستر ماهواره و اکزبان  یگانه فارسیب یها ونیزیتلو _و یراد  تیفعال

Facebook، خراص   ییمعنرا  یام و القایپردازند و انتقال پیشمار خود ممکارتباط با مخاطبان نه چندان  یبه برقرار

بره   Manotoماننرد   ییهرا  انرال ک یشرقراول یه به پک« آنها»د یژه نسل جدیورند؛ و بهیگیرا در ذهن مخاطب، هدف م

 یهرا بررا  ن رسرانه یر ا ینر یآفر ره ارزشیر ل در زنجتوانرد نمونره درخرور از تحرو     یاند، م وارد شده« ما»دان رقابت با یم

 ر مد نظر خود باشد.یدر مس« یار عمومواف» یاروت، دستیبر نگرش و رفتار مخاطبان و در نها یرگ اریتأث

انرال  کن یر ه در اکر دهرد   ینشران مر   Manotoون یزیتلو« اتاق خبر»برنامه  یل محتوایپژوهش درباره تحل کیج ینتا

 مایرد صداوسر ور یرد متفراوت برا رو  ور یشرود و برا رو   یننده شناخته مک انال سرگرمک کیعنوان  شتر بهیه بک یا ماهواره

 یاسر یو س یخبرر  یهرا  د؛ برنامهیگو یم« یو خانوادگ یروابط اجتماع»و « یزندگ کسب»ما از « یرسانه مل»عنوان به

ها، سراخته و   انالکگر یمشابه در د یها برنامهاز « متفاوت»ت خاص خود را دارند و یت و شخصی، هو«اتاق خبر»مانند 

ر مطلوب بگ ارنرد و ارزش  یشمار آنها تأث مکچندان  نندگان نه یشوند تا ضمن جلب توجه مخاطبان، بر ب یروانه آنتن م

 اورند.یبه ارمغان ب یا انال ماهوارهکن یا یشتر برایب

و  یرسران  اطالع یهاگاهیها، پا یمطبوعات و خبرگزار _ما یداخل یها ت رسانهیاز ظرف« نهیهز مک»و « املک»اتاق خبر 

آنچنران   ینش و گرردآور ین گزیند. البته اک یاخبار و اطالعات استفاده م ینش و گردآوریگز یبرا  _مایصداوس یحت

مروردنظر بره    یام و معنرا یر ت، پیر ه در نهاکر ن رسانه اسرت  یم بر اکحا یلک یها استیبا س« هماهنگ»و « هدفمند»

 شود. یابد و بر ذهن مخاطب القا مییانتقال ممخاطب 

راه، اخبرار و    نیر نرد و در ا ک ید مر یکز تأیت احساسات و عواطف مخاطب نیه اخبار و اطالعات بر ظرفیاتاق خبر در ارا

ر ذهرن  یجلب توجه مخاطبان و تسخ یمناسب برا یهادهد و دام یه مینندگان ارایبه ب« داستان»ل واطالعات را به ش

 ند.یبیم کنندگان تداریب

 یرور ترالش ف  یبررا  ییند ترا جرا  ک یان میب یدگیچیظاهر به دور از پ ح و بهین، اخبار و اطالعات را ساده و صریهمچن

 سرعت ج ب و هضم شود.  ننده وارد شود و بهیمانند قرص آماده به ذهن ب« امیپ»نماند و  یمخاطب باق

نرد و از  ک یت میران و جهان، آنچنان هنرمندانه خبر را روایا یدرباره رخدادهاح یصر یریگ ز از موضعیاتاق خبر با پره

ار برنامه، خود بره برداشرت   وغ آشیننده به دور از هر گونه تبلیه بکند ک یت اخبار استفاده میمختلف در روا یها وهیش

ه ور نیده است و جالب ایرس ین برداشت شخصیه خود به اکند ک یابد و تصور مییموردنظر گردانندگان برنامه دست م

 ند!کیز میغ نیعنوان مبلغ، برداشت خود را تبلبه
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 هکنگونه است یا

 مشرابه فرراهم    یهرا  گرر برنامره  یو د« اتاق خبر» یشتر برایشتر بیب یهاا ارزشیمتر، ارزش کنه یبا صرف هز

 شود؛ یم

 ابد؛ییش میافزاها  گر رسانهیسازمان رسانه در رقابت با د« یاثربخش»و « یارآمدک»زان یم 

 ج،یتدرو به

 قرت متفراوت،   یه به حقکشود  یم ییها گر رسانهین رسانه و دیب ایز نصیدان رقابت نیدر م« یشتازیپ» یحت

 نند.ک یر و متفاوت، عمل موف

 آنهاست. یر رشد و بالندگیها در مس شیگشا یید طالیلکها و  ها از دل بحران موفق سازمان« رمز عبور»ن همان یا

نانه و برآورد درست از آنچه در درون و بررون  یب ش از هر زمان، به شناخت واقعیما، ب« یرسانه مل»عنوان ما بهیصداوس

 از دارد.یگ رد، ن یسازمان رسانه م

ن یر د ایر آن، در گرام نخسرت با  « مسرئوالن »عنوان زان بهیر استگ اران و برنامهیژه سیو ما و بهیران سازمان صداوسیمد

برا   یار حتر یآنهرا، تفراوت بسر     تیر ط فعالیروز بوده و امرروز، امرروز اسرت و محر    یروز، دیه دکرند ی را بپ« هاتیواقع»

ش، رسانه ما را به یتر از پ دهیچیپ یها وهیمتفاوت و ش یز با راهبردهاین« ما»بان یچندان دور دارد و رق نه  یها گ شته

ها بره   ه رسانه ما با همه سازوبرگکنند ک یارک غفلت ما  یکه با اندکست یخوانند و دور از ذهن ن یدان رقابت فرا میم

ا یر بان، یرق کر ضربات مهلیت، با اسارت در زیند و در نهاکحمله، دفاع و تنها دفاع  ینگ رقابت رود و به جایگوشه ر

شرتر، از  یافرت ضرربات ب  یمانردن از در  در امران   یه تنهرا بررا  ونیا ایند و وگر قد راست نینار رود و دکدان رقابت یاز م

خرود را بره   « یمتعرال »هرا و اهرداف    ، آرمان«ه امنیحاش»جاد یند و به بهانه اکخود صرف نظر  یهاتیمأمور یریگیپ

 بسپارد. یفراموش

 رفت و با نگاه نظامیرا پ « هاتیواقع»د یبا ( مندSystematicبه تحل )سرازمان   یها تیره ارزش فعالیل زنجی

 پرداخت؛

 نان را شناخت؛یآفر ت نقشیموجود بر سر راه فعال یها دها و فرصتیتهدد نقاط قوت و ضعف و یبا 

 را مدام در معرض نقرد و   ییعنوان محصول نهاها بهبرنامه« یاثربخش»ندها و ساختارها و یفرا« ییارآک»د یبا

 ل قرار داد؛یتحل

 ن راه،یو در ا
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 نانره  یب بان خروش یه رقکرد وغفلت ن ها تیر انجام درست فعالیدر مس« ار عملوابت»و « تیخالق»از  یا لحظه

 اند. آمده« ما»ان ینون به مکه اکاند  ستادهیم بر آستانه در اییاست اگر بگو

 ست.ین« تفاوت»جز  یزیه چکشناخت  ید بهوش بود و رمز عبور را به درستی! بایآر

 م؟یشناسیرا م رمز عبورا ما ی، آیبه راست

ه کر د یر ن پرسرش پاسرخ ده  یر ق بره ا یر تحق ید و خود، عالمانه و از رویبشنود و ینیرا بب« مایس»و « صدا» یهابرنامه

 شوند؟ یه می، ساخته و ارایطراح« رمز عبور»ن یما تا چه اندازه با شناخت ایصداوس یها برنامه

 پاسخ با شما!
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شوران یاز گو یچرا بعض ران:یدر ا ید بر بعد فرهنگیکبا تا یبر تحوالت زبان ینگرش

 نند؟ک یاستفاده م /r/ یبه جا یگریزبان از واج گونه د یفارس

 1یبدیم یمیتا عظی، ناز1طاهره محمدپور

 

 :دهیکچ

 ان زبران و یارتباط م یابیارز یاست برا یوششکزبان انجام شده،  یجامعه شناس -روان یه در حوزه کپژوهش حاضر  

ن یباشد و هرم چنر   یم یر زبانیل غیمسا یاز ورا یزبانل یبروز مسا یچگونگ یق بررسین تحقیرات آن. هدف از اییتغ

رش در جامعره،  ی)ترس از عدم پ یو روان شناخت یل اجتماعیاز افراد جامعه به دال یچرا بعض هکن پرسش یپاسخ به ا

 یا افراطر یر غلرط   یننرد از الگوهرا  ک یمر  یره( سرع یر و غ یو زبان یت اجتماعی، عدم امنیو روان یاجتماع یمبود هاک

زبران   کی یرا  واج هایردند زکرا انتخاب  /r/واج  ین مقاله، مطالعه بر روینند. نگارندگان  در اکد یگانه تقلیب یگفتار

در پژوهش رسند.  یر تر و قابل دسترس به نظر میف پ یمشهود تر، توص یو نحو یو صرف ینسبت به مطالعات واژگان

داده هرا   یگررد آور  یت نمونه و مصاحبه برایانتخاب جمعز بر اساس ین یدانی، روش مینظر یحاضر پس از مطالعه 

ط یبسرته بره شررا    /r/ماننرد  یزبان یه تلفظ صورت هاکج پژوهش حاضر نشان داده اند یش گرفته شده است. نتایدر پ

شروران  یاز گو یشده، بعض یدر مورد بررس یر باشد ولیتواند متغ یم یر زبانیو عوامل غ یروان یازهایفرد و ن یاجتماع

/ ɽ/ ز همرراه اسرت بره    یو آهنگ صدا ن یر لهجه معمولییه اغلب با تغکرا  /r/″یژ طلبیپرست″ر یزبان تحت تأث یارسف

 یبه اصطالح براالتر رسرانده و وجهره اجتمراع     ین گونه خود را به طبقه اجتماعینند تا بدک یل میتبد یامک-یبرگشت

ام کر ام ترا نررم   کر از سرخت   یشدگ یامکن یبرخوردار شوند. ا یباالتر یت اجتماعیخود بسازند و از امن یبرا یباالتر

 ر است.یمتغ

 .ی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعیاجتماع یزبان، زبان شناس ی[، روان شناسrزبان، واج]: یدیلکواژگان 

                                                           
                    liamy.t@ioc.i@oaiiama@orارشد آموزش زبان فرانسه، دانشگاه اصفهان  یارشناسک ی.دانشجو1
 ات فرانسه دانشگاه اصفهان                                                                                           یخارجه گروه زبان و ادب یده زبان هاودانش یئت علمی. عضو ه1
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 در مدارس یج فرهنگ نماز و نماز خوانینقش آموزش و پرورش در ترو

 1پور ینظر، فرخنده 1طاهره محمدپور

 

 :دهیکچ

 یام عملر ور ن احیاز مهرم ترر   یور یو  یهسرت  یتاویگاه عشق و ارادت متقابل بنده با خالق  ینماز معراج مومن و تجل

ر یر ز و نوجروان  نسرل جروان  رود.  یبره شرمار مر    یمسرلمان  ین نشانه هرا ین از بارز تریه بعد از اصول دکاسالم است 

 .رت و خردمنردان جامعره هسرتند   یاهل بصر  یاریو  کمکازمند ین هکغرب قرار گرفته  ین تهاجمات فرهنگیدتریشد

بره   در جامعره  یتحروالت فرهنگر   یرا بررا  یحیصرح  یزیر ر د برنامره یدشمنان با یها مقابله با تهاجمات و توطئه یبرا

ت اسرت.  یر ار حرائز اهم ین امرر بسر  یر در ا یان پرورشیو نقش آموزش و پرورش و مرب میانجام ده خصوص در مدارس

 یت در آموزش و پرورش برایم و تربیاران تعلکان و دست اندرین، مربیه والدکدارد  یت نماز ما را وا میهمضرورت و ا

ت مجهرز  یح تربیموفق و فنون صح یتیترب یاز روش ها ینقش درست خود ارزش قائل شوند و خود را به آگاه یفایا

ق،. یر ن تحقیر ت نگرارش ا یر وشند .هدف و اهمومهم بفه ین وظیان موفق در انجام دادن اینند و با الگو گرفتن از مربک

ن یترر  یر نماز بره عنروان ضررور   یج نماز در مدارس است و تآثینه ترویگاه آموزش و پرورش در زمینقش و جا یبررس

 یمر  ینر ید یارزش شردن ارزش هرا   یو بر  یحجاب ی، بیاخالق یعبادت و اقامه آن در مدارس به عنوان بازدارنده از ب

 یازمنرد الگرو سراز   یم نینر کجراد  یت مطلوب در روند ج ب دانش آموزان نسبت به نماز اکحر کیم یباشد. اگر بخواه

 یریر پر  یباشد تآث یدانش آموزان محبوب و دوست داشتن یبرا یو پرورش یتیترب یت الگوهایم. هر قدر شخصیهست

 ابد.ی یش میآن ها افزا

 .پرورش، مدارس، آموزش و یان پرورشینماز، مرب: یدیلک گانواژ

                                                           
                                                   t.mohammadpour@ymail.com ارشد آموزش زبان فرانسه دانشگاه اصرفهان  یارشناسک یدانشجو  . 1

                                                                                
  ر بازنشسته آموزش و پرورش     یدب. 1
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 انیدانشجو در یوشک سخت و یمعنو هوش رابطه

 4یگرگر یگنج کروشن، 3اصل یمحمود صالح، 2آرا جنگ یعل، 1پورفنان حامد

 

 

 ه:دیکچ

 دانشرگاه  انیدانشرجو  نیبر  هکر  اسرت  جوانران  در یوشر ک سرخت  و یمعنو هوش رابطه یبررس حاضر پژوهش هدف

 نمونره  روش  بره  هک باشد یم نفر 111 نمونه حجم و یهمبستگ-یفیتوص پژوهش روش .شده انجام زیتبر یسراسر

1نرگ یک 5یاس آر آ یاس آ یمعنرو  هروش  پرسشرنامه  دو شرامل  یریگ اندازه ابزار .اند شده انتخاب یتصادف یریگ
 

(1995) بارتون یوشک سخت پرسشنامه و (1111)
 .شرد  اسرتفاده  رسرون یپ روش از هرا  داده لیر تحل یبررا  و بوده7

 یعبارت به .است ییباال معنادار ارتباط یدارا یوشک سخت مفهوم با یمعنو هوش هک دهد یم نشان ها افتهی لیتحل

 اسرتفاده  مرورد  جامعره  شرفتیپ یبرا و یوشک سخت  با ارتباط در یتیاهم با رییمتغ عنوان به تواندیم یمعنو هوش

 .ردیگ قرار

 زیتبر دانشگاه انیدانشجو، یوشک سخت، یمعنو هوش: یدیلک گانواژ

                                                           
 saleh.mahmoudi@live.com، دانشگاه تبریز.  1
1  .Alijangara.1991@gmail.com 
3  .Saleh.mahmoudi@live.com 
4  .Ganji_Roshanak@yahoo.com 

5
 SISRI 

1
 King 

7
 Barton 

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=saleh.mahmoudi@live.com&a_ordnum=4600
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 یبر فرهنگ بوم یمجاز یر رسانه و فضایتاث یبررس

 1یترخان یرینگار مش

 

 ده:یکچ

ن جسرم  یر ا یم،فرهنگ بره مثابره روح بررا   یالبد بپنردار که اگر جامعه را جسم و کمهم است  یمفهوم فرهنگ به قدر

ه کر  ییجامعه دربر خواهد داشرت؟چالش هرا   یرا برا ییامدهایده شدن فرهنگ چه پیشکف،به چالش ین تعریاست.باا

ژه یر بره و  یارتبراط  یهرا  ینولروژ وشررفت ت ینون برا پ کند.اکجامعه را دگرگون  کیت یان و موجودیتواند اصل و بنیم

 یشده اسرت برر دو مقولره رسرانه و فضرا      ین مقاله سعیندارد.در ا ییمعنا یو زمان یانو،مییایجغراف ینترنت مرزهایا

جامعره   کیر  یتواند وارد فرهنرگ بروم  یفرهنگ مناطق مختلف  م ین دو به راحتیله ایرا به وسیشود زز کتمر یمجاز

ر؟در یر ا خیمثبت است  یفرهنگ بوم یرات برایین تغیه اکشود ین پرسش مطرح میشد.حال اوشده و آنرا به چالش ب

را در فرهنگ  یراتییچه تغ یمجاز یه رسانه و فضاکم یپردازین موضوع میا یف فرهنگ به بررسین مقاله ضمن تعریا

 بهبود وضع موجود بهره برد. یرات برایین تغیتوان از ا یرده است و چگونه مکجاد یا یبوم یها

 شدن یجهان ،یمجاز یفضا رسانه، ،یت فرهنگیهو ،یفرهنگ بوم :یدیلکواژگان 

                                                           
 negar.moshiri11@gmail.com، دانشگاه پیام نور مرکز قشم.  1

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=negar.moshiri88@gmail.com&a_ordnum=4660
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 و نوآورانهانه نیارآفرکزان رفتاریو م یاسالم یزندگ کن سبیرابطه ب یبررس

 3یستاره موسو، 2ییرضا هما، 1یجالل جبل عامل

 

 :دهیکچ

 اساس، نیا بر .باشد شناختها و عواطف با ارتباط یب تواند ینم است، یاسالم هک جهت آن از ،یاسالم یزندگ کسب 

 خرود  پشرتوانه  را یاسرالم  عواطف و شناخت از ییها حداقل دیبا باشد، داشته یاسالم یمبنا بخواهد هک یرفتار هر

شبرد اهداف یدر پ ینقش مهم یز آموزش عالکمطلوب و مناسب در دانشگاهها و مرا یاسالم یزندگ کسب . دهد قرار

 یبررا  یز آموزش عالکران و مسوالن مراینان از طرف پژوهشگران، مدکارکتوسط  یاسالم یزندگ کاربست سبکدارد. 

و  یاسرالم  یزنردگ  کسرب  ین پرژوهش، بررسر  یر ا یلک رسد. هدف یبه نظر م یدر دانشگاهها ضرور ینیارآفرکتوسعه 

 یاز نروع همبسرتگ   یفیق، توصر یر ت تحقینان است. روش پژوهش با توجه به ماهکارک یسازمان ینیارآفرکرابطه آن با 

ن یا یه نمونه آمارکباشد  یدانشگاه اصفهان م یو قرارداد یمانی،پینان رسمکارکه یلکن پژوهش، یبوده است. جامعه ا

محقرق سراخته    یها ها، پرسشنامه داده یآور رد. ابزار جمعیگیرا در بر م 93-91نان در سال کارکنفر از 111پژوهش، 

 یو بررا  93/1 یاسرالم  یزنردگ  کسب یب آن برایرونباخ محاسبه شد. ضرک یپرسشنامه با روش آلفا ییایه پاکاست 

رفتره اسرت.   یانجرام پ   یو استنباط یفیدر سطح آمار توصل دادها یه و تحلیبوده است. تجز 91/1 یسازمان ینیارآفرک

نران، رابطره   کارک ینانره سرازمان  یارآفرکزان رفتاریر و م یاسرالم  یزندگ کن سبیه بکدهد  یپژوهش نشان م یها افتهی

 دار وجود دارد.   معنا

 .ی، آموزش عالینیارآفرک، رفتاریاسالم یزندگ کسب :یدیلکواژگان 

                                                           
 دانشگاه اصفهان یات علمیعضو ه.  1

 اصفهانام نور استان یدانشگاه پ یات علمیعضو ه.  2

 setarehmousavi@gmail.comام نور،یدانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه پ یبرنامه درس یترکد ی. دانشجو 3
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 یاسالم یزندگ کسب یبه منزله مولفه اساس به حجاب یتیترب ینگاه

 4یستاره موسو، 3ییرضا هما، 1یجالل جبل عامل، 1یدرین حیمحمد حس

 

 ده:یکچ

از  یمعنا شرناخت  یابیحجاب ،درعصر انتظار است ..ابتدا ارز یتیترب یو استنتاج فرصتها یپژوهش حاضر با هدف بررس

 یمصرداق  یهرا  یژگیانجام گرفت ، در مرحله دوم مولفه ها ، شاخصه ها و و یو اصطالح یواژه حجاب در دو بعد لغو

د ، چهار مولفره آن مربروط بره مسراله     یگرد یقرار گرفت و دوازده شاخصه معرف یابیدگاه اسالم مورد ارزیحجاب از د

در مرحلره   اسرالم حاصرل شرد،    ییدگاه ترتبیاز  د یو دو مولفه گفتار  یطه رفتاریپوشش و شش مولفه مربوط به ح

بره   ید ، در بعرد فررد  یر ل واقع گردی، مورد تحل یو جمع یامل در دو بعد فردکمساله پوشش  یتیترب یسوم فرصتها

قرار گرفت، در بعرد   یابینه ساز آن بود، مطرح و موردارزیه مساله حجاب، زمک یتیترب یر به عنوان فرصتهایشش متغ

 قرار گرفت   یابیر مورد ارزیز شش متغین یاجتماع

 .یزندگ ک، سباسالم ،تیحجاب، ترب: یدیلکگان واژ

                                                           
   دانشگاه اصفهان یات علمیعضو ه . 1

 دانشگاه اصفهان یات علمیعضو ه.  2

 ام نور استان اصفهانیدانشگاه پ یات علمیعضو ه.  3

 setarehmousavi@gmail.comام نور،یدانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه پ یبرنامه درس یترکد ی. دانشجو 4



11 

 

اء و گسترش اسالم یاح ر گفتمان بریو تاث یاسالم یداریسه گانه ب یگفتمان ها

 در جهان اسالم یاسیس

 1انینب حاجیز، 1این ید عارف موسویس

 

 ده:یکچ

معنرادار   یگر مجموعه ایدویوند با یهم و در پنار کآن در  یه واژه ها و نشانه هاکاست  ییمنظومه معنا کیگفتمان، 

چ گونره  یو ثمره توافق و قرارداد است و ه یاریوند نشانه و معنا اختیشه سوسور پیه در اندکنند همان گونه یآفر یرا م

 یوند با آن معنا میگر نشانه ها در پیه دکاست  ینشانه ا یزکآن وجود ندارد. دال مر ین نشانه و معنایب یارتباط ذات

 یاسر یت سکان، و مشرار یر ب ی، آزادیرا یچون انتخابات آزاد، صندوق ها ییه دال هاک یراسکبرال دمویابند، مانند لی

چرون   ییدال ها و مفهوم ها یفقاهت یاسیا به عنوان مثال در اسالم سیابند ی یژه دست میو ییوند با آن به معنایدر پ

ق هردف  یر ن تحقیشوند. در ا یه معنا میت فقیوال یزکنار مفهوم مرکدر  یت، و مردم ساالریع، فقه، روحانیمردم، تش

ن یر ا یریر ل گوط شر ی، شررا یاسالم یداریب یتکو مشار ی، انقالبیل سه گفتمان اسالمیو تحل یه به بررسکن است یا

 م.یجدر منطقه را بسن یاسیر هر گفتمان بر روند رشد اسالم سیت تاثیهر گفتمان و در نها یران اصلوگفتمان ها، متف

 .یت، انقالب اسالمیوالر، روحانوگفتمان، اسالم، س: یدیلکواژگان 

                                                           
 s_a_moosavinia@yahoo.comتهران  ییقا، دانشگاه عالمه طباطبایانه و شمال آفریارشد مطالعات خاورم یارشناسک.  1

 zeinab_a_1393@yahoo.comام نور اسدآباد ی، دانشگاه پیعموم یست شناسیز یارشناسک.  1
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 یاسیاسالم سبر  یدرآمد

 4ید بهزاد شاقاسمیس، 3یوسفیبهزاد ، 1ییرضا یعل، 1این ید عارف موسویس

 

 ده:یکچ

و  یسرم غربر  یطره مدرنیسش از غلبه و یمتعلق به دوران مدرن است و در واقع پ یاسیاصطالح اسالم س ینه ادبیشیپ

د یر د اسرالم بره ق  یر به تقل یازیگر نین وجود دیاربرد نداشته است، با اکن اصطالح یسم در جهان ایوالروس یاموزه ها

محدود و  یها برا یدر جوامع اسالم و تالش غرب یمخرب غرب یان ها و آموزه هایوجود نداشت اما با نفوذ جر یاسیس

آن، مقاومرت اسرالم    یردن آموزه هاکن یو به اصطالح خانه نش یل فردیم به مسان اسالید یردن آموزه هاکمنحصر 

 یاسر یامل به لفرظ س کن ین دی، ایاسیس یبازگرداندن اسالم به عرصه زندگ یل گرفت و براوفات شین تحریدر برابر ا

پرداختنرد. از   یننده غربر کگمراه  یاتب و اموزه هاواسالم و نقد م یآموزه ها یایبه اح یا گران اسالمید شد و احیمق

، مرتجعانره و  یمنفر  یامرر  یاسر ین در عرصره س یر است جداست و هر گونه دخالت دین از سیسم دیر مدرنومنظر تف

رم اسرالم  ور ن میقرار دادن د یاسیت و عمل سیانون هوکرا در  یاسیاسالم س یلکشده است. به طور  ینابهنجار معرف

 یمر  یده ایر ن پدیش چنر یدایر پ یری ن چرایری تب یاسر یف اسالم سیه تعرن نوشتار بین در ایم. همچنیریگ یدر نظر م

 م.یپرداز

 .ی، اسالم فقاهتیته، زوال فرهنگیاست، مدرنیاسالم، س: یدیلکواژگان 

                                                           
 s_a_moosavinia@yahoo.comتهران،  ییقا، دانشگاه عالمه طباطبایانه و شمال آفریارشد مطالعات خاورم یارشناسک.  1

 alirezaei1314@yahoo.comزد، ی، دانشگاه یران شناسیارشد ا یارشناسک . 1

 b_yousefi11@yahoo.comقات تهران، ی، دانشگاه علوم و تحقییایستم اطالعات جغرافیارشد سنجش از دور و س یارشناسک.  3
4
 behzad_sh_11@yahoo.comتهران،  ید بهشتیس دانشگاه شهیاطالعات، پرد یارشد فناور یارشناسک ی. دانشجو 

mailto:b_yousefi66@yahoo.com
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 یرانیا یاسالم یزندگ کسب یشناس بیآس

 1یاشرف نظر یعل

 

 :دهیکچ

ده رفتارهرا و نگررش   یر چیت پیر واقع یایتواند گو یآن م یریارگکه به کاست  یمیاز جمله مفاه یزندگ کمفهوم سب

 یان مر یر ب یاز منظر بزرگان علم جامعه شناسر  یزندگ که از سبک یفیجامعه باشد. در تعار یو اجتماع یفرهنگ یها

ه معطروف بره ابعراد    کر فررد   ینش هرا کر  یمجموعه رفتارها و الگوهرا  یزندگ که سبکشود  ینگونه مطرح میگردد ا

  د.ینما یندگیفرد را نما ینش هاکف نظام باورها و یکم و کباشد و  یاجتماع یزندگ ییو معنا یهنجار

 یایر دن یشناسر  یو هسرت  یاسرالم  ینر ین جهران ب یادیبن یبه تفاوت ها یو غرب یاسالم یزندگ کز و تفاوت سبیتما

ات یر ت و غایر ماه، یزندگ کاز آنها از مفهوم سب کیهر  یافراد بر نحوه برداشت و تلق ینیگردد. جهان ب یمدرن باز م

 یشرناخت  ینروع نگررش هسرت   از  یرانیا ر ین فرهنگ غرب و فرهنگ اسالمیب یتضاد جدد بتوان ین شایادیر بنیآن تأث

ش یانرد   آخررت و  ینگاه الهر  ینوعبر اساس  یرانیا ر یفرهنگ اسالمه کن معنا یشود. بد یم یناش یزندگ کآنها به سب

 یزنردگ ت را به یاولو والر،ونگاه س ینوع یه بر مبناکاست  یمقابل فرهنگ غرب ی و درست در نقطه افته استیسامان 

وجرود دارد   ین فرهنگ غرب و فرهنگ خودیب ی، تضاد جد یزندگ کنه سبی. در زمدهد یم ییو مصرف گرا یویدن

و نقرش مزرعره برودن     یری گرا و خوب و بد بودن آن برر اسراس آخررت    یاز زندگ یرانیا ر یه فرهنگ اسالمک یفیو تعر

مقابرل   ی مران دارد؛ درسرت در نقطره   یاسرت، برا  یواقعر  یو زندگ یه هدف اصلک، یاخرو یزندگ یبرا یویدن یزندگ

 استوار است. یویدن یبودن زندگ ییو غا ییگرا سم و ل تیتب اومانوم یه بر مبناکاست  یفرهنگ غرب

 ران.یا اسالم،غرب، فرهنگ،  ،یزندگ کسب ،یشناس بیآس :یدیلکواژگان 

 

 

                                                           
 nazarian1114@yahoo.comدانشگاه تهران،  یاسیار علوم سیدانش.  1

 

 

mailto:nazarian2004@yahoo.com


19 

 

 و جامعه یمجاز یه فضایرات دو سویتاث

 1یرضا نعمت ،1انیاسر مددی

 

 :دهیکچ

و در  ینترنرت را بررسر  ین در ایر ، حضرور د یمجراز  یساختار فضرا  یه پس از معرفکد یوشکم یدر مقاله حاضر خواه 

م یخرواه  ین راسرتا نگراه  ین در ایرسانه و چهره دم. ضمناً به انقالب ینکآن بحث  یردهاکارکال و وخصوص تنوع اش

ل یونترنت بر تشر یر بالقوه ایه عبارت اند از الف: تأثکپردازم  ید مین حوزه جدیاز ا یداشت. سپس دو مسأله مهم ناش

 نترنتیا یب: استفاده م هب ینیارتباطات د

 جامعه، یمجاز یفضا، نترنتیا :یدیلکواژگان 

 

 

                                                           
1  .ghasem3917@yahoo.com 
1  .rezanemati1931@gmail.com 
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 یمانیجامعه ا یابعاد و روند تعال یبررس

  1ین نوروزیحس

 

  

 :دهیکچ

ان ابعراد  یر ب ینیبا نظام مردم ساالر د ینیر دیغ ینظام ها یها یژگیو یه ابتدا با بررسکشده است  ین مقاله سعیدر ا

ه با ک یگردد به گونه ا یت ساختار آن بررسیتقو یمردم ساالر و راه ها ینیل نظام دیوتش ییدام، چراکهر  یساختار

ت )ع( یاهل ب یره عملیو س ینید یشده است تا با استفاده از آموزه ها ی، سعینیر دیغ ینظام ها یبرنامه ها یاوکوا

 ارائه گردد. یه مردم ساالریبر پا ینیت ساختار نظام دیو تقو یریل گوش یبرا یاروراه

ان یر را ب ینر یل مرردم سراالر د  یونظام شده است، ضرورت تشن دو یاهداف ا یه به بررسک یقت از منظر نگاهیدر حق

 یبندیر نمودن پایا و فراگیت حیه ضرورت تقوکرده ک یبررس یرا به گونه ا یمانیجوامع ا یتمام یینموده و هدف نها

 دهد. یجه میبه آن را نت

ه برا اهررم   کر است  یافته ایو ساختار سازمان  یدئولوژیدر متن مقاله هر نوع ا ینیر دیغ یدر ضمن منظور از نظام ها

 شدن سوق دهد. ییر خدایهدف را به سمت غ ی، افراد جامعه یاستعمار یها

 .ای، حی، مردم، الگوسازین، رهبری، دیمانی، تسلط بر منابع جهان، نظام ایی، فردگراینیر دینظام غ: یدیلک واژگان

 

 

 

                                                           
1  .hossein19921@yahoo.com 

mailto:hossein89921@yahoo.com
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 شف فعل خداوندک یاز منظر روش شناس ینیعلم د

 1وصفتکید نیام

 

ج آن علم مطرح انرد، موضروع   یق علم و نتایل و تحقیعلم سه گزاره موضوع علم، روش تحص کی یه در بررسکاز آنجا 

ه بشرر مرامور   کز از آنجا یجه علم نیبوده و در مورد نت ینیامال دکشف فعل خداوند هستند که ول آنیبدل یعیعلوم طب

 یریه در مسر کر  یت و مقدمره الهر  ین کیجه یه نتکتوجه نمود  یستیته بایندارد ال یادیز فه است محل اعرابیبه وظ

بعرد از امنروا و عملرو     یه در قررآن وعرده بهشرت و رسرتگار    کخواهد بود چرا  یاله یشود الجرم امر یدنبال م یاله

نرد و  کر ییتغ یعیطب ق در علومیل و تحقیتحص یرسد چنانچه روش شناس یجه به نظر میالصالحات آمده است. در نت

ه کر  ین علروم خواهرد شرد. اعتمراد    یر شگرف در ا یراتییجاد شود منجر به تغین گزاره این علوم در ایبه ا یاله ینگاه

گردد را به عنوان حجت در نظرر   یه مستدل به خدا بر مکبه قول خداوند دارند و آنها و هر چه را  یمحققان علوم فقه

موضوعات علوم  یالم خداوند با دقت و پژوهشکجاد شود. اگر در یا ین اعتمادیچن زین یعیرند، اگر در علوم طبیگ یم

دسرت   یشررفت یمخلوقات خداوند برداشته و پ کجهالت را از در یپرده ها یوی یویتوان  یرد مک یریگیرا پ یعیطب

 نه.یدار و بهیگردد پا یستنیبه ز شفش منجرکدر امرش نباشد و هر  یه خللکرد کدا یپ

 ینی، خداوند، فعل، قول، علم دیعیعلوم طب :یدیلک واژگان

 

                                                           
1  .nikousefat.omid@gmail.com 
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 )ره( ینیدگاه امام خمیجامعه از د یاصالح فرهنگ

 نعمت زاده دیمج، یابوالفضل عبداله، 1نژاد یموسو یدمجتبیس

 

 

اختصاصات   ،ر در عالم واقع شده استیاخ یه هاه دردهک یمردم یتهاکر انقالبها و حریاس با سایدرق یانقالب اسالم

شرتر و  یت بیر اهم یژگیز دو وین وجوه تماین ایبخشد . در ب یخاص م یز و برجستگیه به آن تماکدارد  ییهایژگیو و

 دارند: یروشنتر

ران یر ا ین عامل حردوث و بقراء انقرالب اسرالم    ید بتوان گفت عمده تریه شاک، یانقالب اسالم یت رهبریفیک، نخست

ه و یر عل یرضروان اهلل تعرال   ینیحضرت امام خم یر انقالب اسالمیبکن جهت نقش رهبر ین وجه بوده است و از ایهم

گرر انقرالب   یز دیر ل بوده است . وجره مم یبد یگانه و بی ینقش یت امت اسالمیق و هدایشان در ارائه طریار اوآثار و اف

ل اسرالم و رسروخ   یو اصر  یتوان منشاء و خاستگاه انقالب را فرهنگ غن یه مکبودن آن است  یفرهنگ ،رانیا یاسالم

 ران دانست .یآن در جان و دل ملت مسلمان ا

ر اسرت .  یار ناپ وان یگر امرید یه غلبه آن بر وجوه و جنبه هاکاست  یچهره بارز و برجسته ا ،انقالب یچهره فرهنگ

ن دو یر ق و جستجو در شناخت ایهرگونه تحق ،اند یاسالم و فرهنگ دو وجه برجسته انقالب یه رهبرکن اساس یبر ا

ر یمسر  یابیر و هرم در راه  ،ردکر خواهد  کمکآن  ییدایون و پوو شرائط ت یق شناخت ما از انقالب اسالمیهم به تعم

 یامرام راحرل مر    یفرهنگر  ین راستا توجه به رهنمودهایرد. در اکخواهد  یت و راهبریما را هدا ،ینده نظام اسالمیآ

مشرخص   یلکامام بطور  یگردد. .رهنمودها یاد شده تلقین مقصود یبه ا یابیدست ین راههایاز مناسب تر یویتواند 

و  یلک یهایریها و جهت گیریسمت گ ،شان به طور خاصیا یفرهنگ یر انقالب و نظام است ؛ و رهنمودهایننده مسک

شود تا ضمن پرداختن به مفهروم فرهنرگ و نقرش     یتالش من مقاله ین رو در اید . از اینما ین مین نظام را معیادیبن

 یح و راههرا ین براره تشرر  ی)ره( در ا ینیدگاه امام خمیات جوامع، دیدن به حیل دادن و تداوم بخشوآن در ش یاساس

 رد .یقرار گ یشان مورد بررسیاز نظر ا ین عنصر اساسیاء ایاح

م، بحرث از قردرت نررم و و نفروذ در     یه در نظر داشرته باشر  کشود  یار موش آشیش از پیب ین امر زمانیت ایاهم     

ن اسراس  یر ومرت دارد. برر ا  وت و حیریگاه مهم مقوله فرهنگ در مدینشان از جا 11اعتقادات و نگرشها، در آغاز قرن 

                                                           
1  .darwahi@yahoo.com 
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شرور بره   کنرده  یه آک ینسل یژه برایند. بوک یدا میپ یت خاصیاهم ینونکامام در بعد فرهنگ در مقطع  یشه هایاند

ن خصروص از  یر شران در ا یا یشره هرا  یبا امام )ره( نداشته است، طررح اند  یحضور ییاوست و شناخت و آشنادست 

)ره( و برر اسراس    ینر یانرات امرام خم  یاز ب یرین مقاله با بهره گین ایبرخوردار است. محقق ییت باالیظرافت و حساس

دگاه امرام در خصروص فرهنرگ    یر مختلف د یر جنبه هایر و تفسیه به تعبکاند دهیوشک یفیتوص -یلیتحل یچهارچوب

 بپردازند. 

 یانقالب اسالم ،)ره( ینیامام خم ،یاصالح فرهنگ :یدیلکواژگان 
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 محور دوم:

ا  رد گذشته و حالریاقتصاد ا
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 ات ربایان مستثنیف نرخ بهره و ربا و بیتعر

 1ریبک یاحمد یمهد

 

 ده:  یکچ

ت ربا و نرخ بهرره  ی، بحث بر سر ماهیاقتصاد در جوامع اسالم یار مهم مورد بحث علمایاز موضوعات بس یوی کش یب

نره در  ین زمیر در ا یمتفاوت یدگاههایات، دیث و روایات، احادیمختلف از آ یها ر و استداللیباشد. با توجه به تفاس یم

داننرد  ین ربا دانسته و آن را خرالف شررع م  یج را عیرابهره  یان گروهین میوجود دارد. در ا یشمندان اسالمیان اندیم

د برر  یر کشده است تا با تأ ین مقاله سعیدانند. در ایم به جواز نرخ بهره داده و آن را متفاوت با ربا موگر حید یوگروه

بهبرود   م ربرا یه هدف اسالم از تحرکات نشان داده شود یات و روایدر آ یرد مؤثر نرخ بهره در اقتصاد و جامع نگرکارک

سران نررخ   ویت یر رش ماهیبا پر   یط زمان بوده است و ل ا حتّیش رفاه با توجه به شرایشت مسلمانان و افزایوضع مع

 باشد. یم یو علم یعت و اصول عقلیمطابق با شر یبر نرخ بهره عمل یمبتن یداروبهره و ربا، استفاده از نرخ بهره و بان

 رباات یمستثن نرخ بهره، ربا،: یدیلک واژگان

 

 

 

                                                           
 mehdikabir11@gmail.com ید بهشتیارشد اقتصاد دانشگاه شه یارشناسک یدانشجو 1

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=mehdikabir68@gmail.com&a_ordnum=4635
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 رانیاقتصاد ا یعوامل عقب ماندگ

  1انیاحمد سلمان

 

 :دهیکچ

فقردان تجربره    -1نظام  یارهاکردن و هم راستا نبودن با سازووت نکبه جلو حر  -1شورکاقتصاد  یعوامل عقب ماندگ

گ شرته بروده    یسابقه در دهه ها یب یودهاکه موجب تورم و رکه یرو یو اسراف ب یاقتصاد یفسادها  -3از گ شته 

م و نعمرت  یر ه ما مخترع و به وجود آوردنده آن نبروده ا کآن هم  یاقتصاد نفت یعنیبودن اقتصاد  ییاالک کت -4است.

شرور.  کالن ک یردن برنامه هاکو دست به دست  یتیریعدم ثبات مد -5متعال بوده است.  یت شده از طرف خدایعنا

رقابرت در تمرام ابعراد     یه براک ییشاخص ها یهم برا یرود فیشده بودند با یب ماندگه باعث عقکن عوامل یبعد از ا

برازار   ییاراکر ، یمال یتجارت، اندازه بازار، توسعه بازارها یدگیچی، پیشه شود مانند نهاده ها، نوآوریر شده است اندکذ

شرتر همسرو برودن    یشتر و بیب یریبا بهره گ -1 م؟یداشته باش یشرفت اقتصادیالن و ... چگونه پکط اقتصاد یار، محک

ه باعرث توسرعه، بهرره    کر دن به منراطق آزاد  یردن و امتداد بخشکشتر یب -1امبر)ص( یپ یتب اسالم و سنت هاوبا م

 یو ... مر  یه گر ار یار، سرماکسب و کدر تجارت،  یردن آزادکشتر یشور و بکا، ارتباط اقتصاد با خارج از یاز مزا یریگ

 یبررا  یافرراد دانشرگاه   یریارگور ب -4ش صرادرات در برابرر واردات.   یافزا یبرا یدات داخلیردن تولکشتر یب -3شود. 

مت ها و پشرت پرا نهرادن    یق یثبات در سطح عموم یمهار تورم برا -5 یاحتمال یسب تجربه آنها در برابر بحران هاک

 ثبات است. یز و داراکبازار متمر کیه حاصل آن هم کود کبه ر

 دات داخل.یرقابت، منطقه آزاد، تورم، تول ی، شاخص های، فساد اقتصادییاالک کاقتصاد ت:  یدیلکواژگان 

 

                                                           
 baharan11331@yahoo.com، ام نورم مهابادیپ.  1

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=baharan22330@yahoo.com&a_ordnum=4605
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 یا دانه ذرت دیتول در یآب منابع از داریپا یبردار بهره یبررس

 1یموریرتیده امیسپ ،1یموریرتیام هیسم

  

 ده:یکچ

 مترک آب با شتریب دیتول یعنی آب مکمناطق  در یشاورزک بخش ینونک چالش ن راه حلیبهتر آب، یور بهره شیافزا

 کیاز محصوالت عمده و اسرتراتژ  یوی یا ه محصول ذرت دانهک یباشد. از آنجائیشور مک یدار از منابع آبیو استفاده پا

-1313دوره  ین محصرول طر  یر د ایر متوسرط آب در تول  ین مطالعه بهره وریباشد؛ ل ا در ا یران میا یشاورزکبخش 

م یمتوسرط تعمر   یمتوسرط نهراده آب، از روش بهرره ور    یقرار گرفت. به منظور محاسبه بهره ور یمورد بررس 1391

ل ا ابتردا ترابع     است، یشاورزکد بخش یازمند برآورد تابع تولین روش نیا یریار گکد. به یاستفاده گرد (GAP)افته ی

ج نشران  یمحاسبه شرد. نترا   یا د ذرت دانهیآب در تول GAPبرآورد و سپس  ARDLبا روش  یشاورزکد بخش یتول

افتره  یاهش کر درصرد   59/1نداشته و بطور متوسط سراالنه   یروند منظم یدوره مورد بررس یآب ط یه بهره ورکداد 

شراورزان جهرت   کب یبه ترغ یستیبا یدار از منابع آبیجه استفاده پایآب  و در نت یش بهره وریاست. ل ا به منظور افزا

 یآبرسران  یه هرا وشب ین بازسازیتحت فشار و همچن یاریستم آبین همچون استفاده از سینو یهاینولوژواستفاده از ت

 پرداخت.

 .گسترده یها با وقفه یونیافته، روش خود رگرسیم یمتوسط تعم یور بهره  ،یا ذرت دانه: یدیلک واژگان

 

 

 

                                                           
 amirtaimoori@yahoo.comرمان، کد باهنر ی، دانشگاه شهیشاورزکده و، دانشیشاورزکار گروه اقتصاد یاستاد - 1

 ت مدرسیدانشگاه ترب یشاورزکارشد اقتصاد  یارشناسک یدانشجو -1

mailto:amirtaimoori@yahoo.com
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 در اقتصاد یه اجتماعینقش سرما

 3خایک یمصطف، 2طاهره خمر ،1هخاک یسین اویام

 

 ده:یکچ

در  یالزام جردّ  کیدر توسعه اقتصاد جوامع به  یه اجتماعیه، از جمله سرمایامروزه ضرورت توجّه به ابعاد متنوع سرما

نرد خلرق   یت فرآیر شره، اهمّ ید اندیر بازتول ییبر دانا یدر جوامعِ مبتن یل شده و شواهد تجربیتبد یو جهان یسطح ملّ

 رده است. کان یار نماوطور آش را به یه اجتماعیدر ارتباط با سرما دانش

مقالۀ حاضرر بره    یو نقش آن در اقتصاد است. به عبارت یه اجتماعیبه توسعه مفهوم سرما کمکن مقاله یا یهدف اصل

در دو حروزه   ینظرر  یهرا  انیر ن بنیری ن مقاله پرس از تب ین و اقتصاد پرداخته است. در ایان دیوند میرامون پیپ یبحث

 یها افتهیم شده است. یرد اسالم ترسویرو یه برمبنایها سرما افتهی، در بخش «یاقتصاد اسالم»و « یه اجتماعیسرما»

از جملره اعتمراد،    یاجتمراع  یهرا  هیه سررما کر  ینشان داد، در عصرر « یالملل نیب»و « یداخل»در دو بعد  ین بررسیا

ن یر ا یاد تالش نمود به نروع یار زیت بس بسیآن حضرت با تالش و درارفت.  ی، تعاون، به سمت نابود شدن میاروهم

 یر  اقتصراد ین اساس، سر یابد. بر ایله است نه هدف رونق یه در اسالم وسک یند تا موجب اقتصادکا یها را اح هیسرما

مردنظر  تروان بره اهرداف     یشان میره ایاز س یرویارآمد در عصر خود بوده در عصر حاضر با پکه وآن حضرت ضمن آن

 ید نروع یر ترد یشران بر  یا یو اقتصراد  یه اجتمراع یسرما یرد، الگوکد یکتوان تأ ین وصف میت با ایافت، در نهای دست

 شود.  یدر همۀ عصرها قلمداد م« التوعالج همه مش»

 .یو معنو ی، مادی، زندگد، تجارتی، انفاق، تولی، اقتصاد اسالمیه اجتماعیسرما :یدیلک واژگان

 

 

 

                                                           
 ستان و بلوچستانیقات سیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یحقوق اسالم یارشد رشته فقه و مبان یارشناسک.  1
 ستان و بلوچستانیدانشگاه س یت آموزشیریارشد رشته مد یارشناسک.  1
 واحد زاهدان یدانشگاه آزاد اسالم یحقوق اسالم یارشد رشته فقه و مبان یارشناسک ی. دانشجو 3
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 یمصرف اسالم یبر الگو یاقتصاد یلیتحل

 2طاهره خمر، 1هخاک یسین اویام

 

 ده:یکچ

از  یور یخروب نردارد.    یبا رفراه و زنردگ   یلون اسالم مشیه دکته است ون نیمصرف، توجه به ا یاز مباحث الگو یوی

تروان بره   یاسرالم)ص( مر  امبر یر پ یره مصرفیدر جامعه است. از س یز تحقق رفاه عمومیاسالم ن یاهداف نظام اقتصاد

گرران، اشراره   یات و عدم اتالف، اسراف و ضرر زدن به دکچون : اعتدال در مصرف، انفاق و پرداخت خمس و ز یموارد

ردن کر نه یشر یب»، «ت خراطر در مصررف  یردن رضرا کر نه یشر یب» به اصرول موضروعه    یبات اقتصاد اسالمیرد. در ادک

ن یر ه  اکر اشاره شده است  یدر چارچوب اصول اسالم« ان در مصرفگریاز خود و دیرفع ن»و « ا و آخرتیدن یرستگار

 یامبر اسالم مبنیث پیدر قرآن و احاد یادیدهد. اشارات زیننده مسلمان را جهت مکمصرف  کی یموارد رفتار مصرف

 یبررا  یچرارچوب اسرالم   کیر مصرف، در  یرفتار اقتصاد یابین رو پرداختن به ارزیافت. از ایتوان درین اصول میبر ا

 است. یضرور یافراد جامعه اسالم

میات مختلف تقسر ین خصوصیافت و به چندیامبراسالم )ص( دریپ یمصرف یشده االگوها ین مقاله سعین رو در ایاز ا

قالرب   کیر نندگان، در کت مصرفیرا با استفاده از موضوع مطلوب یات و حاالت مصرفین خصوصیشود و سپس ا یبند

 ل قرار داده شود.یه وتحلیمورد تجز یاقتصاد یویو تئور یلیتحل

ت یر ، مطلوبیره مصررف یت، سر یر ل مطلوبیر ت خاطر، تحلیردن رضاکنه یشی، بیاسالم یمصرف یالگو :یدیلکواژگان 

 .نندگانکمصرف 

 

 

 

 

 

                                                           
 ستان و بلوچستان  یقات سیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یحقوق اسالم یارشد رشته فقه و مبان یارشناسک.  1
 ستان و بلوچستانیدانشگاه س یت آموزشیریارشد رشته مد یارشناسک.  1
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 ین اسالمینقش آن در جامعه وتمدن نو و یاقتصاد اسالم

 3یان بروجنیفرشاد باباخان ،2ل زادهیاسماع یمرتض ،1یبروجن یقتیحق یمجتب

 

نرد،  ک ین میردن است و از دسترنج خود مخارج خانواده اش را تأمکارکه اهل ک یات بخش اسالم، انسانیتب حودر م

نرد، ملعرون   ک یل مر یگران تحمیردن دارد و مخارج خود را بر دکار که توان کس کس آن ودارد و بر ع ییگاه واالیجا

ن یر را ایر ، زیو افسردگ یاهلکز از یبپره» د:یفرما یم یو تنبل یارویوهش بوشود. امام محمد باقر)ع( در ن یخوانده م

ار حرق  کر توانرد در   یتواتد به دسرت آورد و آدم افسررده حرال نمر     یهاست.آدم تنبل حقش را نم ید تمام بدیلکدو 

ه کر ن اسرت  یما ا ی همه ی فهی(: وظیمدظله العال) ی، حضرت امام خامنه ایرهبر معظم انقالب اسالم«. ورزد یبردبار

از  یور ین یر م؛ ایر م و نگره دار ینکدشمن، حفظ  یر از سویر قابل تأثیر قابل نفوذ، غیم، غوشور را مستحکم ینک یسع

و مهرم، مقراوم برودن     ین اساسر کر ر کیر ، یم. در اقتصاد مقاومتیردکه ما مطرح کاست « یاقتصاد مقاومت»اقتضائات 

دشرمن قررار    ی ن اسرت در معررض توطئره   ور ه ممکر د بتواند در مقابل آنچه ید مقاوم باشد؛ بایتصاد بااقتصاد است. اق

ن یونقرش آن در جامعره وتمردن نرو     یق )اقتصراد اسرالم  یق با توجه به موضوع تحقین تحقیند. دراکرد، مقاومت یبگ

ن ازروش ی(محققین اسرالم یونقش آن در جامعه وتمدن نرو  یاقتصاد اسالم یق)بررسی( وباتوجه به هدف تحقیاسالم

 -1باشرد :   یرمر یج بره شررح ز  ین نترا یر ن ایه مهمترر کافته یدست  یجیاستفاده نموده وبه نتا یفیوتوص یتابخانه اک

ت )ع(در نظرر گرفتره   یر م قرآن وسنت اهل بیبراساس تعال ییاجتماع برنامه ها یسامان بخش یبرا یومت اسالمودرح

رند. یگ یشترمدد میب یشرفت اقتصادیپ ی،ازآنهابرایخدا داد یانات ونعمتهاوه ازامیرو یاستفاده ب یه جاشود .وب یم

حفرظ ارزشرها    -3ت دارد. یر رات اهمییر ط وتغیه تحمل شررا کد صبورباشند چرا یشرفت مردم بایدرروند توسعه وپ -1

ه کر اسرت   یاز مروارد  یاسر یوحفظ استقالل در صحنه س یاسیوس یاقتصاد یها یاست گ اریدرس یاخالق یومرامها

توانرد   یشرورم کآن  ییفرا کشروردرروند توسرعه وخود  کهر یوارزشرها  یاهرداف وآرمانهرا   -4د به آن توجه شرود .  یبا

 متاثرباشد.  

 یتوسعه اقتصاد، ییفاکخود ،اقتصاد، توسعه :یدیلکواژگان 

                                                           
1  .harmiya@yahoo.com 
1  .morteza.esmailzadeh@yahoo.com 
3  .drvfb11@gmail.com 

mailto:morteza.esmailzadeh@yahoo.com
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توسعه  یبوم ی: ارائه الگویاقتصاد مقاومت یهاد بر شاخص یکران با تایا یرشد اقتصاد

 میط تحریدر شرا یاقتصاد

 1محمد رضا ارسالن بد، 1احسان بشارت

 

 :دهیکچ

را بره   یاریبرخوردار بوده و توجره اقتصراددانان بسر    یژه ایگاه ویاز جا یعلل رشد اقتصاد ی، بررسیات اقتصادیدر ادب

ن مطالعه یاز مطالعات را به خود اختصاص داده است. هدف از ا یان باره حجم گسترده یخود جلب نموده است و در ا

ن یر باشرد. در ا  یمر  1391ترا   1351 یران در دوره زمانیا یمقاوم با رشد اقتصاد یاقتصاد یرابطه شاخص ها یبررس

 ،یر نفتر یر ؛ صرادرات غ یرهرا یر وابسرته و از متغ یر )بدون نفرت( بره عنروان متغ   ید ناخالص داخلیر تولیمطالعه از متغ

ر ساخت ها)حمرل  یدر ز یه گ اریع درآمد، سرمای(، توزی، مصرفیه ای، سرمای، واردات)واسطه اینیارآفرک، یگردشگر

ب منرابع  یر ه، تخریسررما  یارائکر ان، یار، اقتصاد دانش بنک یروین ی، بهره وریشاورزک ییفاکو نقل و ارتباطات(، خود 

 ARDL یاستفاده شده و با اسرتفاده از روش اقتصراد سرنج    یحیتوض یر هایبه عنوان متغ یو اقتصاد مصرف یعیطب

ه کر ج نشان داد ین زده شده است. نتایتخم یراقتصادیو غ یاقتصاد یحیتوض یرهایدو مدل رشد در قالب مدل با متغ

ه یر دارنرد بق  یبا رشد اقتصاد یه ارتباط منفک یمصرف یاالکو واردات  یعیب منابع طبیو تخر یبه جزء اقتصاد مصرف

 دارند. یبا رشد اقتصاد یدار یرها رابطه مثبت و معنیمتغ

 ران.یشور اک، ARDL، ی، رشد اقتصادیاقتصاد مقاومت: یدیلک واژگان

                                                           
1
  ehsan.basharat17@gmail.com ،هیدانشگاه اروم یشاورزکارشد اقتصاد  یارشناسک یدانشجو  

1
 هیدانشگاه اروم یشاورزکار گروه اقتصاد یدانش  

mailto:ehsan.basharat67@gmail.com
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 شورکدر توسعه همه جانبه  ینیارآفرکگاه ینقش و جا

 1یماهان یلیم خلی، مر1صادق بلوچ

 

 :دهیکچ

 هسرتند  یافرراد  نانیارآفرک .است ازین نانیارآفرک و ینیارآفرکت یفعال به گرید زمان هر از شیب حال حاضر یایدردن

 یت هرا یر واقدام به فعال گرفته ارک به دیجد یخدمت ارائه ای محصول دیتول یراستا در را خود ارک یروین و هیسرما هک

 وهیشر  کیر  بره  ییتوانرا  و دانرش  نیآخر از یبرخوردار به تیموفق یا دوره نیچن در .نندک یم ییاشتغالزا نوآورانه و

جهرت رونرق    ییارهرا وشور و راهکدر توسعه  ینیارآفرکنقش  یهدف مقاله موجود بررس .دارد یبستگ خالق و یابداع

ت با توجه به نقش مهم یباشد.در نها یم یتابخانه اکو  یداده ها بصورت اسناد یوه جمع آوریش باشد. یم ینیارآفرک

و بره تبرع آن توسرعه     یشرور خصوصرا بخرش اقتصراد    ک کیمختلف  یدر بخش ها ینیارآفرکه امروزه ک یتیو با اهم

ز مشراوره و  کر ا مرایر ق موسسات ، دانشرگاه هرا   ینه از طرین زمیالزم در ا یه آموزش هاکاست  یشورها دارد، ضرورک

 یو خصوصر  یالزم از طررف بخرش دولتر    یهرا  یگ اریت و سرمایآن و حما ییر بنایانات زوردن امکن فراهم یهمچن

 رد.یانجام گ

 ییت ، اشتغال زایو خالق ی، نوآورینیارآفرک، آموزش ، توسعه همه جانبهینیارآفرک:  یدیلکواژگان 

                                                           
1
  sadegh.baluch@yahoo.com رمان،ک باهنر دیشه دانشگاه یآموزش تیریمد ارشد یارشناسک.  

1
 maryam.khalili1391@gmail.com رمان،ک واحد یاسالم آزاد دانشگاه یدولت تیریمد ارشد یارشناسک.  
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 شرفتیپ یرانیا یاسالم یستان و بلوچستان در الگویگاه سیجا

 1یبهرام یعل

 

 :  دهیکچ

شرور  کمناطق مختلرف   یرا برا یمتفاوت یت هاین منابع، قابلینامتعادل ا ییع فضایو توز یتنوع منابع و عوامل اقتصاد

 یح ملر یصرح  یزیالزم جهت برنامه ر یاطالعات یاز محورها یویه کن امر یت بدین با عنایبه همراه داشته است. بنابرا

 یباشد. اجررا  یمختلف م یدر استان ها یگوناگون اقتصاد یبخش ها یدیتول یها یاز توانمند ی، آگاهیو منطقه ا

ردن اقتصاد اسرتان  کوفا وش ین راه ها برایاز بهتر یویباشد  یم یاقتصاد مقاومت یدر راستا هکن یش سرزمیطرح آما

ن طررح باعرث   یر ستان و بلوچستان با توجه بره ا یاستان س یشرفت اقتصادیجهت پ یزیباشد. برنامه ر یشور مک یها

و  ی، اجتمراع یط فرهنگر یبا محه کمنجر شود  یشرفت اقتصادیبالقوه استان آزاد شده و به پ یت هایشود تا ظرف یم

ن زمران  یمترر کمنطقه داشته باشد و به راندمان براال در   ین ضرر را برایمترکجه یمنطقه سازگار بوده و در نت یستیز

شررفت در  یپ یرانر یا یاسالم یستان و بلوچستان در الگویگاه و نقش استان سیدر مورد جا یلکن برسد.  به طور ومم

شررفت  یه دارد عرالوه برر پ  کر  ییبراال  یت هاین استان با ظرفیه اکن گفت یتوان چن یم ،یو اجتماع یدو بعد اقتصاد

ت یر ، موقعی، دامپروریشاورزکند. ک کمکز یشور نکجه یمنطقه و در نت یشرفت اقتصادیتواند به پ یخود م یاقتصاد

 ی، تمرام یمعردن  یغنر ، وجود اقوام و م اهب مختلرف و منرابع   یع دستید محصول خرما، صنای، تولیتجار کیاستراتژ

ن یر گر حضور بررادران عرالم اهرل سرنت در ا    ید یند. از سوک کمکتواند به رونق استان  یه مکهستند  ییت هایطرف

 یشرورها کبره   یجه شناساندن انقالب اسرالم یشرفت و در نتیپ یرانیا یاسالم یالگو یتواند به نشر و معرف یاستان م

 ند.   ک کمک یاسالم یشورهاکه، به خصوص یهمسا

 .یو اجتماع یشرفت اقتصادیستان و بلوچستان، پین، سیش سرزمیآما: یدیلک واژگان

                                                           
 a.bahrami911@gmail.com ت   یع، دانشگاه والیصنا یمهندس یارشناسک -1
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به  (2212تا  2212 ین سال هایران )بیدر ا یتوسعه انسان یها گاه و شاخصیجا یبررس

 ساله 22به اهداف سند چشم انداز  یابیمنظور دست

3انیاحسان محمد، 1یانکد اردیحم، 1ید بهرامیوح
 

  

 ده:یکچ

ف یر تعر یو اجتمراع  ی، انسران یور یزیف یهرا  تیر ، اعرم از ظرف یدیر تول یها تیش ظرفیرشد همراه با افزارا به توسعه 

شرورها در نظرر گرفتره    ک یافتگیر  سنجش توسرعه  یدرآمد سرانه به عنوان مبنا ،یالدیم 71ش از دهه یتا پنند. ک یم

توانرد   یسطح رفاه الزم است، اما نمر  یارتقا یاگر چه رشد درآمد سرانه برا هکدند یجه رسین نتیاما سپس بد شد. یم

اس یر بعنروان مق  ین منظرور از شراخص توسرعه انسران    یر ا ینرد. بررا  کس ورا مرنع  یمهم زنردگ  یها از جنبه یاریبس

توسرعه مرد نظرر     یعد اقتصادنار بُکرا در  یو بهداشت یو فرهنگ یه ابعاد اجتماعک سود جسته شدتوسعه  یریگ اندازه

برنامره   یبر اسراس گرزارش توسرعه انسران     یگاه شاخص توسعه انسانیجا یابیو ارز ین مقاله، به بررسیا دهد.  یقرار م

ن پرژوهش نشرانگر بهبرود رونرد     یر ج ایپردازد. نتا یران میدر ا 1111-1111 یها سال یتوسعه سازمان ملل متحد ط

را  یفیار ضرع یبرخوردار بروده امرا رشرد بسر     یت خوبیران از وضعیاگرچه  ران است.یشور اکدر  یشاخص توسعه انسان

ن یر ا یل دهنده شاخص توسعه انسانیوابعاد تش یرا شاهد نبوده است. با بررس یشیافزا 1111بدست آورده و در سال 

را نسربت بره بُعرد     یف ترر یت ضرع یران وضرع یر ا ید به زنردگ یو ام یبُعد  استاندارد زندگ 1ه در کجه حاصل شد ینت

 را داشته است.  یرد بهترودارد و عمل یآموزش

 شاخص توسعه. سازمان ملل، ،رانیا ،یتوسعه انسان :یدیلک واژگان

                                                           
 Vahid.bahrami@stu-mail.um.ac.irمشهد   یدانشگاه فردوس یاسیارشد علوم س یارشناسک یدانشجو - 1
 hamid.ardakani@yahoo.comمشهد   یدانشگاه فردوس یارشد علوم اقتصاد یارشناسک یدانشجو - 1
 ehsanmohammadian@yahoo.comمشهد   یدانشگاه فردوس یارشد علوم اقتصاد یارشناسک یدانشجو - 3
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 جهت توسعه و موانع آن یزیبرنامه ر

 1پورانوش یمهد

 

 :دهیکچ

 منظرور  بره  آن، یطر  هکر  ردکر  ادیر  یا آگاهانره  انیجر عنوان به آن از توان یم یزیر برنامه از جامع فیتعر کی در

 قررار  ینر یش بیپر  مورد ندهیآ در گریدوی به مرتبط یتهایفعال و اقدامات سلسله مشخص، و نیمع اهداف به یابیدست

ن نهراد را  یر گر رد و دولرت، همچنران ا    یران میدر ا یزیه از عمر نهاد برنامه رکش از شصت سال است یب .ردیگ یم

دوار یر ن عامرل ام یدولرت، مهمترر   یتوسعه بررا  یزیداند. برنامه ر یشور مک یاقتصاد ن راه توسعه و رشدیمطمئن تر

 ین رسرالت خرود را در قبرال جامعره انجرام مر      یوسته براور داشرته باشرند، مهمترر    یارگزاران  آن پکبوده تا یننده اک

ه برنامره  ور نیجود اموانع موجود در آن است.با و ییشور و شناساکجهت توسعه  یزیدهند.هدف مقاله موجود برنامه ر

نامناسرب و   یاسرتگ ار یم، معمروال س یر افته ایدست ن یق چندانیبه توف یران صورت گرفته ولیدر ا یادیتوسعه ز یها

 ند.یآ یتوسعه به شمار م یت برنامه هاینامناسب از جمله عوامل عدم موفق یابیبه نفت و ارزش یعدم تخصص، وابستگ

 .ی، نابرابریابیبه نفت، ارزش یتوسعه، موانع توسعه، وابستگ یزیبرنامه ر:  یدیلکواژگان 

 

                                                           
 

 Mehdi_pr@yahoo.comرمان،کد باهنر یعمران دانشگاه شه یارشد مهندس یارشناس. ک1

mailto:Mehdi_pr@yahoo.com
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A sociological study of social trust among the students of 

teacher”s training centers and the social factors effecting it. 

 1ییشوایپ حهیمل

 

Malihe Pishvaei1, Abdoreza Adhami1, Hamid Pouryousefi3, Wajihe Pishvaei 4* 1 .

MSc in Social sciences, Social Development  & Health Promotion Research Center 

Gonabad, Khorasan Razavi, I.R.Iran. 1 - * Ph.D. in Sociology, Department of 

Sociology, University of Tehran North 3 - Ph.D. in Sociology, Department of 

Sociology, University of Tehran North *4. Corresponding Author: Researcher Social 

Development  & Health Promotion Research Center Gonabad, Khorasan Razavi, 

I.R.Iran Abstract: Social confidence is a form of social relationships that means social 

interaction and action of all people of the society in all political, economic and cultural 

social different fields. The aim of this study is the sociology survey of students’ social 

confidence in two teacher training centers (TTC) of Shaheed Sharafat and Bahonar in 

Tehran and its effective social factors. The study was conducted on two TTC on 

students ( 573 students) and the samples were 131 students selected by systematic 

classification. A researcher-made questionnaire was used for collecting the data that its 

validity and reliability was determined. Different ideas (social capital, social 

confidence, human relations, behavioral habits, justice, security and so on )have been 

used in conducting the study and the research main factors have been derived based on 

them. The results showed that social confidence level on students was on average and 

higher level and its relationship with some of social factors has been shown by using 

chi-square and bi-dimensional tables and bar diagram. Frequency tables and diagrams 

were also used to describe sociology information of the students. A significant 

relationship was not observed between sex and social confidence variables. The effect 

of feeling social security and religiosity have been more than the other factors and also 

                                                           
1  .pismaster71@yaoo.com 

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=pismaster70@yaoo.com&a_ordnum=4691
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feeling of social justice, their social and economic status and trust on social mass 

media task has showed a meaningful relationship with the students social confidence 

level .In general with social justice level increasing social trust increased as well .From 

other results of this study was to improve the statistical relationship between social 

trust and trust on mass media. This means that with increasing of trust on mass media, 

social trust increased as well. 

Key Words: Trust، Social Security، Social Justice 
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 یاقتصاد یهامیدر مقابله با تحر یاثر اقتصاد مقاومت یبررس

 5یرزادی، عطا ش4 یار رحمانی، زان3ید عزتی، سع1یذوق یاحمد سلطان ،1ینیتحس یهاد

 

 ده:یکچ

رقرم زده اسرت.   ن عرصره هرا   یر را در ا یدی، معادالت جدینونک یو علم یاسیس یران در فضایا یظهور انقالب اسالم

اقتصراد، اقتصراد    ین معادالت در حروزه یاز ا یویدهد.  یرا بروز م یخاص یها یدگیچیه هر روز ابعاد و پک یمعادالت

از  یاثرات ناش ین پژوهش، بررسید. هدف از انجام ایطرح و گسترده گرد یه توسط مقام معظم رهبرکاست  یمقاومت

م یه تحرر کدهد یج نشان میباشد. نتا یم یآن ها در مقابل اقتصاد مقاومت یارآمدکنا  یو چگونگ یاقتصاد یهامیتحر

م هرا  ین در مورد اثر تحریه بالدوین با توجه به نظرینظام نداشته است. همچن یدر اهداف و خط مش یها اثر بازدارندگ

 یدن به اقتصراد یهت رسن ابزار در جیتواند بهتر یدگاه رهبر، میاز د یح اقتصاد مقاومتیصح یه اجراکتوان گفت  یم

ن انجرام  ین قوانیا یاجرا یدر راستا یشتریب یه پژوهش هاکشود یشنهاد مین پینوآور و فعال در منطقه باشد. بنابرا

 شود.

 ن.یه بالدوی، نظریاقتصاد یم های، تحری، مقام معظم رهبریاقتصاد مقاومت :یدیلک واژگان

                                                           
1
 ردستانکارشد، دانشگاه  یارشناسک یدانشجو 

1
 ردستانک، دانشگاه یترکد یدانشجو 

3
 ردستان  کارشد، دانشگاه  یاسارشنک یدانشجو 

4
 ردستانکارشد، دانشگاه  یارشناسک یدانشجو 

5
 ردستانک، دانشگاه یترکد یدانشجو 
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 شرفتیپ یرانیا یاسالم یتحقق الگو یسنج انکسم و امیریرانت یاسیاقتصاد س

1انیزهرا توسل، 1ایفرهاد دانش ن
 

 

 ده:یکچ

سرشار خود مواجه ساخته و از  یشور را با در آمد هاکن یا ییران، از سوین منابع ثروت اینفت و گاز، به عنوان مهم تر

 ی، اسرالم یرانیا یاز اهداف طرح و ارائه الگو یویسم دچار نموده  است. یریده رانتیآن را به پد یگرسو نظام اقتصادید

خراص   ییاالکشور به کاقتصاد  ی( ضرورت مبارزه با رانت وابستگی) مد ظله العال یمقام معظم رهبر یشرفت از سویپ

شرفت با چره چرالش   یپ یرانیا یاسالم یه تحقق الگوکم شده یتنظ ین پرسش اساسیرامون ایش رو پیاست.  مقاله پ

ر در معررض آزمرون و   یر رانت یاسر یرد اقتصاد سویدر چارچوب رو ینییه با روش تبیمواجه است؟ در پاسخ، فرض ییها

 ی، اقتصراد یاسر یس یشرفت ساختارهایپ ی، اسالمیرانیا یتحقق الگو ین چالش فرارویه مهم ترکقرار گرفت  یبررس

شررفت بره   یپ یرانر ی، ا یاسالم یو سپس الگوسم یریح رانتین راستا ابتدا به توضیاست. در هم یستیریرانت یو فرهنگ

سم شناخته شرده  یریرانت یو فرهنگ ی، اقتصاد یاسیرات سیشور تاثک یل مبسوط  پرداخته شده است. چالش اصلوش

 ند.  ک یجاب میرا ا یخارج شدن از اقتصاد رانت یبرا ییارهاکشود و لزوم ارائه راه  یه منجر به عدم تحقق الگو مک

ر، فرهنگ رانرت  ی، دولت رانتیمحصول کشرفت، اقتصاد تیپ یاسالم یرانیا ی، الگویشرفت اقتصادیپ: یدیلک واژگان

 جو.

                                                           
1
 fdaneshnia@gmail.comرمانشاه.ک ین الملل دانشگاه  رازیو روابط ب یاسیار علوم سی. استاد  

1
 zahratavasolyan@yahoo.com.یاسیارشناس ارشد علوم سک ی. دانشجو 



91 

 

 رانیدر ا یشاورزکالن رشته یت اشتغال فارغ التحصیوضع یبررس

 2یسراج یرگریمحمد ت، 1نینب سبزه بیز

 

 :دهیکچ

سته خودبازمانده یران از توسعه شایا یشاورزکچراهنوزشور، کدر  یشاورزک یده هاورغم گسترش روزافزون دانش یعل

رده منجربره توسرعه   ولیتحصر  یرویر ت نیر وترب یشراورز ک یده هرا وه گسترش دانشر کن بودیده برایعق یزمان !است؟

ه امرروزه بره   ویماهر برداشته شد بطور یانسان یرویت نیترب یبرا یادیز ین راستا قدمهایخواهدشد. ل ا درا یشاورزک

نردارد   یمبرود ک، نه تنهرا  یمک، البته به لحا  یشاورزکرده ولیتحص یروینه نیشورمان در زمکن گفت توا یجرات م

 یبررا  یل شده است. بره راسرت  یتبد یگرین بخش خود به معضل عمده دیالن ایانبوه فارغ التحص یارویل بوه مشوبل

ه موانرع تحقرق   کر ن است یشود ا یه مطرح مک یرد؟ سوالکد یچه با یشاورزکدن به توسعه قابل قبول در بخش یرس

ن موانع وجود دارنرد؟ مطالعره حاضرر برا     یرفع ا یبرا ییارهاوا راهیدامند؟ آکما  یشاورزک یدر آموزش عال ینیارآفرک

 ده است.ین سواالت انجام گردیبه ا ییهدف پاسخگو

 بازار   ین، تنگناهاالیفارغ التحص اشتغال ،یشاورزک، ینیارآفرک :یدیلک واژگان

                                                           
 مشهد یدانشگاه فردوس -یشاورزکرشته اقتصاد  یارشناسکمقطع  یدانشجو.  1
 مشهد یدانشگاه فردوس -یشاورزکارشد رشته اقتصاد  یارشناسکمقطع  ی. دانشجو 1
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 انداز منطقه سند چشم یشورهاکران با یا یصنعت گردشگر یریپذ سه رقابتیمقا

 1ا ثروتی، پرن1پور ضیف یمحمدعل

 

 :دهیکچ

گاه یافته با جای توسعه یشورکران را ی، ایپس از قانون اساس ین سند باالدستیساله به عنوان باالتر 11انداز  سند چشم

ن یازمند تدویگاه نین جایبه ا یابین اساس، دستی. بر ارده استکف یتوص 1414در سطح منطقه در افق  یاول اقتصاد

 سرت. سرند  ین ین قاعرده مسرتثن  یر ز از ایر ن یبوده و بخش گردشرگر  یمختلف اقتصاد یها بخش یها تیاهداف و الو

درصرد در سرال    19/1 از یجهران ران از شمار گردشگران یز بر آن است تا سهم این یانداز توسعه بخش گردشگر چشم

 11ون نفرر )حردود   یلیم 11ون نفر به حدود یلیم 1/1ش داده و از حدود یافزا 1414درصد در سال  1/5 را به 1313

سروم از   کیر ش از یو با گ شت ب 1391تا  1313 یران در فاصله زمانیه اکلست  ین در حالیبرابر( گردشگر برساند. ا

وشرد ترا   ک یمر  یش داده است. عالوه بر آن، بخش گردشگریبرابر افزا 5/1ن خود را ور سهم گردشگراکم  یدوره زمان

 1414برابرر( در سرال    19درصرد )حردود    1به  1313درصد در سال  17/1خود را از  یجهان یسهم درآمد گردشگر

از د. یر سب نماکدرآمد  یارد دالر از محل گردشگر ورودیلیم 15ب یساالنه قر 1414ه در سال ک یا رشد داده به گونه

منطقره   یشرورها کر یسه با سایران را در مقایدر ا یبخش گردشگر یریپ  ت رقابتیوشد تا وضعک ین مقاله مین رو ایا

دهنده آن است  ن مطالعه نشانیج ای. نتاصورت گرفته است اریمع 14از با استفاده  ین بررسیقرار داده و ا یمورد بررس

انرداز   بره چشرم   ین رو ترا دسترسر  یر گاه قرار داشته و از این جایتر در نازل یریپ  رقابت یها ثر شاخصکران در ایه اک

بخرش   یهرا  یگر ار  اسرت ین و سین مطالعره اصرالح قروان   یر ج ایش رو دارد. بر اساس نترا یرا پ یر طوالنیمس یمیترس

د بهبرو  ین راهبردهرا یترر  بره گردشرگران مهرم    یرسان جهت خدمت یجهانگرد یها رساختیز بهبود زیو ن یگردشگر

 ران است.یدر اقتصاد ا یریپ  شاخص رقابت

 ران.ی، ایریپ  انداز، رقابت ، سند چشمی: بخش گردشگریدیلک واژگان

                                                           
                                                                 

 یت و حسابداریریده اقتصاد، مدودانش یأت علمیزد )عضو هیدانشگاه  یار اقتصاد صنعتیاستاد 1

 زدیدانشگاه  یارشناس ارشد علوم اقتصادک 1
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ر، یشمش ی: روستای)مطالعه مورد ییزنان روستا ینیارآفرکبر موانع توسعه  یلیتحل

 شهرستان پاوه(

 4ینیاله جمت ی، آ3ید نظری، حم1ین وندیدا االالدی، آ1ینیداود جم

 

 :دهیکچ

ش درآمرد، بهرره  ی، افزاییروستا یزندگ یهاانوم یداری، پایتوانمندساز یارتقا یبرا یابزار ییزنان روستا ینیارآفرک

، فرراهم  ییاهش فقر روستاک، یموجود اقتصاد یهاشتر فرصتیهرچه ب ییمناسب از منابع در دسترس، شناسا یبردار

ت هرچره  یر تقو ین، بررا یره است. بنرابرا یع مناسب درآمد و غیت، توزکش مشاریافزا، یرشد اقتصاد یهانهینمودن زم

 یروشیمطالعره موانرع پر    ییو به دنبال آن توسعه منراطق روسرتا   ییزنان روستا ینیارآفرکژه یبه و، ینیارآفرکشتر یب

ب از نروع  یر هدف، به ترتت و ی. پژوهش حاضر به لحا  ماهاست یادیار زیت بسیاهم یدارا یینان زنان روستایارآفرک

 ین زنران روسرتا  یدر بر  ینیارآفرکموانع توسعه  ییمنظور شناساه بهکباشد یم یلیر تحل  یفیو توص یابردکقات یتحق

 ییه زنان روسرتا یلکرمانشاه انجام گرفته است. جامعه آمار پژوهش را کر از توابع شهرستان پاوه واقع در استان یشمش

نفرر از آنران بره    111ران کوکر ه با استفاده از فرمرول  کدهد یل میو(، تش =795Nر )یشمش یسال روستا 15 یباال

د یسرب نظررات اسرات   ک( آن برا  ی)صرور  یری ه رواکبوده  یاپژوهش پرسشنامه یاند. ابزار اصلعنوان نمونه انتخاب شده

 31مطالعه راهنمرا برا تعرداد     کیق، یابزار تحق ییایپا ید. جهت بررسید گردییو با انجام اصالحات الزم، تأ یدانشگاه

ت اعتمراد  یدهنده قابلدست آمده نشانرونباخ بهک یب آلفایخارج محدوده انجام شد و ضرا یروستا کیپرسشنامه در 

در  یتشراف کا یل عاملیتحل کینوها با استفاده از تل دادهیه و تحلیج حاصل از تجزیو اعتبار ابزار مورد استفاده بود. نتا

درصرد   17/57ه در مجمروع  کر نمرود   ییر شش عامل را شناسایشمش یزنان روستا ینیارآفرکارتباط با موانع توسعه 

ر   ی، اجتمراع یانرد از: موانرع اقتصراد   ت عبرارت یر ب اهمیشده به ترت ییاند. موانع شناساردهکن ییر وابسته، را تبیمتغ

 .یرساختیو ز یر آموزش ی، فنیگ اراستی، سی، روانشناختیفرهنگ

 ریشمش ی، روستایی، زنان روستاینیارآفرک، موانع توسعه ینیارآفرک: یدیلکواژگان 
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 یعیطب گازتجارت و مصرف  در رانیا گاهیجا

 1زیهرکار جهانبخش گده یشهر

 

مترر از  کن مقردار  یه اکعب بوده است وارد متر میلیم 17/5حدود 1119ران در سال یا یعیل صادرات گاز طبکزان یم

شور قابل تأمل اسرت. برا   ک یعیگاز طب یر باالیل داده و با توجه به حجم ذخایوصادرات را تش یدرصد سهم جهان کی

ه در کر تروان گفرت    یعب گزارش شده، موارد متر میلیم 17/1شور در حدود کن سال واردات یه در همکنیتوجه به ا

 باشد.یشور مکد در یاز عدم توجه به تول یکه حاکبوده است  یعیننده خالص گاز طبکشور ما واردک 1119سال 

شرور بره شرمال    کاز جنروب   یعر یرا انتقال گاز طبید زیآیخود نقطه ضعف به حساب نم یبه خود یعیواردات گاز طب

از دهرد.  یش مر یانتقال را به شدت افزا یهانهیه هزکلومتر خط لوله دارد یکاز به احداث حدود دو هزار یشور نکشرق 

شرور  ک یتوانسرت بررا  ین تجارت میشتر بوده و ایب یمت گاز وارداتیاز ق یمت گاز صادراتین، قیگر تا قبل از ایطرف د

بره   یان دسترسر ور و ام یارشناسان ومشاوران خرارج کاز نظر  یریگمنستان با بهرهکشور ترکنون کآور باشد. اما اسود

زان یر ن، برا توجره بره م   یر ش دهد. با وجود ایافزا یادیخود را تا حد ز یمت گاز صادراتیگر توانسته است قید یهابازار

ه کر رد کد دقت یباشد. البته بایمقرون به صرفه م یاز لحا  اقتصاد یعیشور، واردات گاز طبکد و رشد مصرف در یتول

ت گراز بره   منسرتان صرادرا  کشرور، تر کگاز در  یاز مصرفین است در اوج نوه ممکم چرا ینه دچار خطا نشوین زمیدر ا

از نقراط شرمال    یاریرخ داد و بسر  1311د زمسرتان سرال   یشد ین اتفاق در سرمایه اکگونه ند همانکران را قطع یا

شرور  کاز قطرع صرادارت گراز     یداد در بدو امر ناشین رویمواجه شدند. البته ا یعیل فقدان گاز طبوشور با مشکشرق 

امالً کر ل ون مشینون اکهم ا یشور متصل نبودند ولکه خطوط گاز وبه شب ین نواحیگر ایمنستان بود و از طرف دکتر

 ده است.یبر طرف گرد

و  یه مصررف داخلر  یر روید، رشرد بر  یبه امر تول یتوجهیشور، بک یانرژ یدر سبد مصرف یعیسهم گاز طب یدرصد باال

ن عوامرل  یترر از مهرم  یونومنرازل مسر   یحرارتر  یهرا ستمیبر و س یع عمده انرژیها، صناروگاهین بودن راندمان نییپا

یمر  1414ران ترا افرق   یر ست ساله، سهم صادرات گاز ایانداز بد. مطابق اهداف سند چشمیآیواردات گاز به حساب م

 گاز برسد. یست به هشت تا ده درصد تجارت جهانیبا

                                                           
1
   shahriarj@ymail.com رمانکد باهنر یدانشگاه شه یش انرژیارشد اقتصاد گرا یدانشجو.  
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از گراز   یارا بخرش عمرده  یر است ز یارات قابل مالحظهییتغ یدر فصول مختلف سال دارا یعیگاز طب یهمواره تقاضا

در  یه مصررف بخرش خرانگ   کاست  یهیباشد ل ا بدیم یشین اهداف گرمایبه منظور تأم یتوسط بخش خانگ یعیطب

ه بره  کر ش از آن یسراعت پر   41مختلف، حدود  یهامصرف شده توسط بخش یعیابد. گاز طبیش یفصل زمستان افزا

یسراعت طرول مر    41گر، یبوده است. به عبارت د یرد درون مخازن گازیده و مورد استفاده قرار گیرس یز مصرفکمرا

ه خطوط لوله بره نقراط مختلرف    واز مخزن، استحصال شده و مورد پاالش قرار گرفته و توسط شب یعیشد تا گاز طبک

ش به سرعت مصرف ید وپاالید به مصرف بوده و پس از تولیاز تول ی، محصولیعیتوان گفت گاز طبیمنتقل شود. ل ا م

 یعر یره رخ داده و انتقال گاز طبین زنجیدر ا یل مختلف، اختاللیه به دالکوجود دارد  ین نگرانیاره اشود. اما همو یم

در سراسرر   یعر یگراز طب  یمصررف  یازهرا یبره ن  ییپاسخگو یل براین دلیل مواجه شود. به هموبا مش یبه نقاط مصرف

باشرد ترا برر   یار باال میت بسیلوله با ظرفه خطوط وشب یاندازنه نخست، احداث و راهینه وجود دارد: گزیشور، دو گزک

گراز   یسراز رهینه دوم ذخیباشد. گز یز مصرفکد شده به مرایتول یعیگاز قادر به انتقال گاز طب یت ملکاساس آن، شر

 یاقتصراد  یریپ هینه اول از توجیرسد گزیدر فصل تابستان و برداشت از آن در فصل زمستان است. به نظر م یعیطب

د و انتقرال گراز   یر تول یهاتیبه منظور توسعه ظرف یگ ارهیم سرمایعظ یهانهیرا مستلزم صرف هزیست زیبرخوردار ن

ان اسرتفاده از بخرش   ور ه در فصول گرم سال بدون استفاده خواهد ماند و فقرط در فصرل زمسرتان، ام   کاست  یعیطب

 تر است. ینطقنه دوم میل، استفاده از گزین دلیت فراهم خواهد بود. به همین ظرفیعمده ا

 .یانرژ ی، سبد مصرف، رشد مصرفیعیگاز طب :یدیلکواژگان 
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 (یاف طبقاتک)مبارزه با ش یعدالت اقتصاد

 1ینیرضا حاج حس

 

اف وو وجرود شر   یعدالت یشود، ب یعموم مردم م یتیند و باعث نارضاک یه جامعه را دچار انحطاط مک یاز معضالت یوی

است، مسرأله   ین دولتیژه مسئولیمردم به و یتمام ی ه بر عهدهک یف مهمیاز وظا یوین راستا یاست. در هم یطبقات

را  رمکر امبر ایر ت پیر م به صراحت مأموریرکاست. قرآن  یاف طبقاتوان بردن فاصله و شیعدالت و از م یمهم برقرار

من »؛ مُونَیأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَخاطرنشان ساخته است: « یشور» کن مردم در سوره مباریعدالت در ب یدر جهت برقرار

ست و تنها یها ن ان انسانیم یا ض و فاصلهیچگونه تبعیه یت اسالمیریدر مد« نم.کان شما عدالت برقرار یمأمورم در م

 دهد، تقواست. یم یز ساخته و به آن برتریمتما یگریرا از د یه شخصک یعامل

 یاف طبقاتوش ،یعدالت اقتصاد، یاقتصادفساد  :یدیلکواژگان 
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 ییاسالم و اشتغالزا

 1ینیرضا حاج حس

 

ه هر چه کد؛ چرا یآ  یبه شمار م یا هر جامعه یاصل یها ه جزء دغدغهک یار مهم و اساسیاست بس یا مسئله« اشتغال»

ارگزاران خواهد گ اشت، کن و یژه مسئولیجامعه به وگر افراد یه بر دوش دک یباالتر رود، بار یا در جامعه یارویآمار ب

شور به حساب خواهد آمرد.  ک یرشد و آبادان یبرا یا بازدارنده ی قوه یین اشتغالزایتر خواهد شد؛ بنابرا نیشتر و سنگیب

  هزان نره تنهرا از قرو   یر شرتر شرود، بره همران م    یب ییاسته شده و اشتغالزاکاران ویت بیگر هر اندازه از جمعیاز طرف د

 برداشته خواهد شد. یز گام مؤثریشور نکل به اهداف یه در جهت نواسته خواهند شد، بلکور کبازدارنده م 

 یاقتصاد اسالم ،اشتغال بانوان ،اشتغال :یدیلکواژگان 
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 یرد اقتصادکیبا رو یند فرهنگ سازیفرا

 1ینیرضا حاج حس

 

بره   ینرد نگرار  یاست. فرا یند نگاریفرا یژه اهداف فرهنگیاهداف مختلف، به ودن به یرس ین الزمه هایاز مهمتر یوی

ن یآغراز  یشود، نقطره   یمشخص م یند نگاریان بهتر در فرایت از مبدا به مقصد است. به بکر حریم مسیترس یمعنا

تروان   یمر  نیقر یا همان هدف برسد. بره  یجه مطلوب یند تا به نتکدا یادامه پ یستیجاست و به چه صورت باکت کحر

ن رو یر د. از اینخواهد رسر  ییا هدف نهایجه ی، به نتیاربردکق و یدق یندیبدون فرا یت فرهنگکچ حریه هکرد کادعا 

و  یاسیو س یق فرهنگیمصاد یه در تمامکگردد  یمعرف ییب زدایند آسیت فرایلکه کشده است  ین نوشتار سعیدر ا

 قابل اجرا خواهد بود. یاقتصاد

 اقتصاد ،یفرهنگ ساز ،ندیفرا :یدیلکواژگان 
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 یرد فرهنگ اقتصادکیبا رو یتیریمد یسته هایبا

 1ینیرضا حاج حس

 

اسرت.   یری و اجرا یعلمر  یهرا  انونکر ار مؤثر و مورد توجره  یو بس یاربردکاز علوم  یویت یریامروز، علم مد یایدر دن

توانرد   یح مر یر صرح یر ت غیریجوامع باشد و در مقابرل مرد   یها شرفتیاز پ یاریتواند سرمنشأ بس یح میت صحیریمد

ب یر کا تریر است و فرهنگ و یبا سه واژه اقتصاد، س یلکت به طور یریجوامع باشد. مد یمبودهاکها و  یسرمنشأ سست

ت یرین قررار اسرت: مرد   یر ت از ایریمرد  یبر یکتر یهرا  تر، واژه ساده یانیرد. به بیگ یل موش یگریها با د دام از آنکهر 

ت یری، مرد یاسر یو فرهنرگ س  یت فرهنرگ اقتصراد  یرین مرد ی، و همچنیاسیت سیری، مدیت اقتصادیری، مدیفرهنگ

 یهرا  ی. غالب مباحث و تئوریاسیو اقتصاد س یت اقتصاد فرهنگیریو در آخر مد یاست فرهنگیو س یاست اقتصادیس

، یاز اختالفات جزئر  یل وجود بعضیهستند، اما به دل کر شد( مشترکه در باال ذکاقسام آن ) ی، در تمامیتیریمد یلک

 م شد.یز خواهکمتمر یت فرهنگ اقتصادیریو مد یت اقتصادیریتاب، بر مدکبا توجه به موضوع 

 اقتصاد ،تیریمد :یدیلکواژگان 
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از علل و آثار با استفاده از روش  ی)برخ یو فساد اقتصاد یقانونریغ یهاتیفعال

MIMIC) 

 2یصادق خزاع ،1یرفسنجان ین خاندانیحس

 

 ده:یکچ

ران مرورد  یر از آن در ا یو آثرار ناشر   یو فسراد اقتصراد   یقرانون ریگ ار بر اقتصاد غریاز عوامل تأث ین پژوهش برخیدر ا

 گانهگانه و آثار چنداز روش علل چند ینیزمریو اقتصاد ز یبرآورد نسبت فساد اقتصاد یقرار خواهد گرفت. برا یبررس

(MIMIC) یر پنهران مر  یر ، متغیقرانون ریر و اقتصاد غ یشده، فساد اقتصاد یطراح یاستفاده خواهد شد. طبق الگو

ها ریمتغ یسرکیگانه( و بر علل چند یرهایرند )متغیپ یر میعوامل تأث یسرکیاز هاه آن کباشند و مجهول هستند 

جیر ن و راین روش بهترر یر باشد. ایم یشتر بر عوامل و آثار اقتصادین پژوهش بید ایکگ ارند. تأیگانه( ماثر )آثار چند

از  یقرانون ریر غ یهرا تیدر حال حاضر است. فعال یریقابل اندازه گریپنهان و غ یهاریمتغ ین و بررسین روش تخمیتر

اقتصراد شرده و در    یآمدارکرد و باعث عدم یگیشور را مکبان اقتصاد آن یه گرکاست  یشورکالت هر ون مشیترمهم

ن عامل است تا یها بر اریاز متغ کیاثر هر ین مقاله بررسین رو هدف ایند از اکیجاد میشور اخالل اکروند توسعه هر 

 قرار دهد. یان اقتصادزیرار برنامهیهر چند ناقص در اخت یبتواند اطالعات

 .گانهگانه و آثار چند، شاخص علل چندی، فساد اقتصادیقانونریاقتصاد غ: یدیلک واژگان
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 (یره علوی)با توجه به سیاسالم یات هایمال ییاراکدر  ینید ینقش مردم ساالر

 1خوش اخالق یمهد

 

 :دهیکچ

ف یع درآمردها وظرا  یر ز توزیر ن بازارهاى اقتصادى و نییتع ها، متینترل قک جاد تعادل اقتصادى،یها براى ا امروزه دولت

اى دارد،  ژهیر ن عردالت اجتمراعى نقرش و   یرند؛ اما آنچه از همه در تعرادل اقتصرادى و ترأم   یگ مى گوناگونى را به عهده

هرا   ش درآمردها و ثرروت  یشرور و افرزا  کها و مسائل اقتصرادى   انیه بر جرکسازد  ات دولت را قادر مىیات است. مالیمال

در  اتیر ت موضروع مال یر ل ا با توجه به اهم ندکرى یاقتصادى جلوگ یسادکود، فساد و کنترل داشته و از رکنظارت و 

صورت گرفتره اسرت. در    یدولت ین منابع در بودجه هایش سهم ایافزا یبرا یاریبس یتالش ها یاقتصاد یحوزه مبان

 یاتیر ان مالیر و اعتماد بره مود  یت عمومکن هدف را اصل مشاریتحقق ا یبرا ین اسالم شرط اساسین مبیان دین میا

 ین مشرموالن فواعرد اقتصراد   یو همچنر  یاصرل  نننردگا کنقش دوگانه مردم به عنوان پرداخت ه ک، چرا ندک یان میب

ومت ووه حیدر ش یخیات تاریاز تجرب یرین نوشتار با بهره گیل ا درار قابل اجتناب است. یو غ یهیبد یامرات ها یمال

  اصرل ه برودن ،  داوطلبانر بودن ،  یاخالقبودن ،  یمردم»ه شامل اصول : ک یاقتصاد 11دی، فوا)ع(  یعل حضرت یدار

 یهمراهنگ ، ارکر طور خود ل آن بهیو تعد ع مجدد ثروتیتوز، عدم انتقال، ات هایبودن پرداخت مال یاصل عباد، اعتماد

در خصروص  « اتیر ن بودن مروارد مصررف هرر مال   یمع،  یت اقتصادیرشد و تثب،  یبهتر و عدالت اجتماع ییارآکن یب

 )ثابت(،یاسرالم  یات هرا یر مال یاهداف اقتصراد ش شرط تحقق یبه عنوان پر شده و کات ها ذینقش مردم در اخ  مال

 .ردیقرار گ یومتوارگزاران حکهمواره مورد توجه  یاصل مردم ساالرگردد  یشنهاد میپ

 .ات(کز )خمس،یاسالم یها اتیمال ،ینید یمردم ساالر ،یعلو رهیس :یدیلکواژگان 
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 ینه گردشگریدر زم یاقتصاد یاست هاینقد س رانیااقتصاد در  یبه گردشگر ینگاه

 رانیدر ا

 1د داورپناهینو

 ینره هرا  یه هزکر شور ها در آمده است تا آنجرا  کن یدر ب ییزا درامد یاز عوامل اصل یویا به یدر دن یامروزه گردشگر

 . شور وارد  شده استک اغلب یبودجه ا یف بندهایاستخراج شده از آن در رد

 است . ینه  گردشگریمار در زمیب یصنعت یران دارایزمان ایشور عزکه ک ستیحال درن یا

ر و دسرت نخرورده  و   ور منراطق ب  یآور و دارا یم و شرگفت یعظر  یعر یمنرابع طب  یزمان دارایشرورعز که ک یطیشرادر

سرتان و بلوچسرتان طبرق گفتره     یه شرهر سروخته  در س  ور ییاسرت ترا آنجا   یرت آور باسرتان یر آثار ح ین دارایهمچن

 اما افسوس و صد افسوس ........ به بهشت باستان شناسان لقب گرفته است  یآثار باستان ین المللیارشناسان بک

 دیر آ یم یراروبه نظرمان تو اغلب م یشنویرا م یخارج یشور هاکست در یله ج ب توریه دالک یه زمانوافسوس از آن

ن غفلت ما ترا  یم وایم اما از آن غافلیخودمان دار یش رویرا ما پ گرید یهاشورکدر  یستیتور یجاذبه ها اغلبه کچرا

ن مرا در عردم   یآن غفلرت مسرول   یل اصلیاز دال یویقطعا  ین عدم آگاهیماست و ا یاز عدم آگاه یناش یادیحدود ز

ه در کر گرر را  ید یاشرور هر  کسرت در  یل ج ب توریاز دال ین جانب بعضیباشد . ایز میبه شهروندان عز یاطالع رسان

ه کر بزرگ شرده اسرت    یما دچار غفلت یه صنعت گردشگرکاداور شوم ینم تا ویخاطر نشان ممنابع معتبر آمده است 

 رد .کرا خاطرنشان خواهم  ییارهاوخواهد شد و در ادامه راه یران اسالمیزمان ایشور عزکن غفلت به ضرر یا

برا ، آب  یز یقی، موسر یخیتار یبا، شهرهایون سواحل فوق العاده زیمد انه اش رایارد دالر درامد سالیلیم 53,1ا یاسپان

ر صرنعت  یر اخ یرنه اسرت در دو دهره   یپ یوست اسیبارسلونا ، پ ی، موزه ها یمحل یها یو نوشدن یعیطب یوه هایم

 اردیر لیم 11ش از یب 1111ه در سال ک یل شده به طوریشور تبدکن یاز منابع مهم ج ب درآمد ا یویبه  یگردشگر

  .رده استکا ج ب یاسپان یارد دالر برایلیم 53ش از یب 1119دالر درآمد و در سال 

 یمروج سروار   یآلپ ، سواحل مناسرب بررا   یلواس یست هایون پیانه اش را مدیارد دالر درامد سالیلیم 49,1فرانسه 

  ه است .داشتننده کد یون بازدیلیم 74 ˛1119ون و در سال یلیم 79شور فرانسه ک 1111است و در سال 
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 یبرا ی، صنعت مرد ، سرواحل ز   کیدرجه  یبا، آشپزیز یون هنرهایا نه اش را مدیارد دالر درامد سالیلیم 41,1ا یتالیا

جهران از   یشرورها کن یچهرارم فهرسرت پردرآمردتر    یرتبره  شور در کن یا. است  شورکن یا یترانه و فرهنگ غنیمد

 قرار دارد   یلحا  صنعت گردشگر

 یگرر ید یبرا یبرا و منراطق ز  یز یبا، ساحل هایز یابان هایب یون موج سواریخود را مد یادیلیم 15,1 ا درامدیاسترال

ا از لحرا   یر دن یشرورها کن یاز پردرآمرد ترر   یور یشرور بره   کن یا شده استباعث  هکاست  یمرجان یمثل صخره ها

ا درآمد دارنرد  یاسترال یدالر براارد یلیم 15باً یند تقریآ یشور مکن یه به اک یل شده است. گردشگرانیتبد یگردشگر

شرور از صرنعت   کن یر ه قابرل توجره اسرت درآمرد ا    کر  یتره ا وست قرار داده اند. نیهشتم ل یشور را در رتبه کن یو ا

 یشرور کارد دالر درآمرد داشرت و تنهرا    یر لیم 15,1 ˛1119ارد دالر و در سال یلیم 14,1 ˛1111در سال  یگردشگر

 ده است .آن نش یگردشگرآمد در اهشکباعث  یود اقتصادکه رکاست 

ه سراالنه  کر اسرت   ییبرا یو منراطق ز  یخیترار  یون بناهایخود را مد یاردیلیم 11,3ران درامد یا یگیه در همسایکتر

شرور  کن یر ه به اک یتعداد گردشگران 1111تا  1111 ین سال هایاست. ب یاز گردشگران خارج یمیل عظیزبان خیم

شرور از لحرا  تعرداد    کن ین خاطر ایرده است. به همکدا یش پیون نفر افزایلیم 15ون نفر به یلیم 1رده اند از کسفر 

 . نهم جهان قرار دارد یسب درآمد در رتبه کهفتم جهان و از لحا   ید در رتبه یبازد

آلرپ   یوه هاکدر  ی، قدم زنیواس یده از برف و مناسب برایون مناطق پوشیخود را مد یاردیلیم 19,4ش درامد یاتر

و ... همره   یمردم محل یگردو، مهمان نواز ین سوهان هایمملو از خوشمزه تر یها یالت فروشون ، شیو یهاافه ک، 

اسرت   یووچکر شور کش یند. هر چند اترک یق میشور تشوکن یه گردشگران را به سفر به اکهستند  یلیو همه از دال

شرور  کن یه از سرتاسر جهان به اکاست  یاز گردشگران یادیزبان تعداد زیاما چه در فصل تابستان و چه در زمستان م

شرور دارد بره   کن یر در اقتصراد ا  یادیار زیبس یتیشور اهمکن یدر ا ینند. درآمد حاصل از صنعت گردشگرک یسفر م

 . شود یرا شامل م یدرصد درآمد ناخالص داخل 9ه ک یطور

 را به خود اختصاص نرداده اسرت   114رتبه بهتر از شور هاست کن ین و پرجاذبه تریترنه از متمدکران ین این بیو درا

اسرت.   یزیار نراچ ین رقرم، رقرم بسر   یر ه اکر هزارم است  کیمتر از کسم در جهان یران در صنعت توریزان درآمد ایوم

ون نفرر تجراوز   یر لیم 3در سال از  یزان گردشگرخارجین میم اما ایبود یرشد صنعت گردشگر یهرچند ما امسال دار

 ند.ک ینم
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و آثرار   یعر یو مناطق دست نخرورده طب  یقو یفرهنگ فوق العاده ا یزمان دارایران عزیم ایه ما شاهد هستک یدرحال

شرور  کسرت در  یل جر ب تور یاز دال یه بعضک یگاه قرار داشته باشد درحالین جاید در ایاست چرا با یاریبس یباستان

مرورد توجره    یآن حتر  یوه هایا آبمیشور اسپانکدر د یش پا افتاده است . چرا بایار پیان بسیرانیدگاه ایگر از دید یها

ران یر ا در ایدن ین بستنیه اولویشتاز بوده اند به طورین پیچون ا ییرباز در هنرهایان از دیرانیه اک یرد درصورتیقرار گ

 ساخته شده است . واما باز هم افسوس و صد افسوس .....

سرت  یو جراذب تور با یسواحل ز یداراما چرا ؟ پس آزاد راه دارد  یبه آب هاران یشورمان اکه کن است یر از ایمگر غ

ر لوت یوکرمان چون وب یابان هایم . چرا ما از بینکسب درآمد کدر سواحلمان  یم از موج سواریانچرا ما نتو. م ینباش

ن یه در اکدانم یالزم م م ؟ینداشته باش یشور درامدکمان در شمال یبایار زیبس یم و چرا از جنگلهاینوسب درامد نک

 نم :کف یشما تعر یبرا یرابطه خاطره ا

دن از شرهر  یر خواسرتار د  آلماناز  یه گروهکباشم . شاهد آن بودم یه شهر سوخته میویدر نزد ین شهرکنجانب سایا

 شران ل نبود مترجم سفرین به دلیار آنان گ اشته نشد و همچنیدر اخت یله مناسبیه وسول آنیه به دلکسوخته بودند 

 قابل حل نبودند ؟؟؟؟ یل به راحتین مسایا ایآه وآن یحال سوال اساسآنان مواجه شد .  یتیارضابا ن

ر کر ارا ذین مزایاز ا یدانم برخیمطلع نباشد . حال بر خود الزم م یگردشگر یایه از مزاکاست  یسکمتر کنم ویر موف

 : نمک

سرت  یه برا جر ب تور  کر ن اسرت  یر ر از ایر ا غی. آشود ید میجد یجاد مشاغلیباعث ا یه گردشگرکن است یر از ایا غیآ

ه ورود کر ن است یر از ایا غیو مردمانش را با غرور و افتخار به گردشگران نشان داد . آز یعزران یا یفرهنگ غن توان یم

 یع و بخرش هرا  یه آنران در صرنا  ین جر ب سررما  یشور و همچنک یبرا یین موجبات درامد زایقیگردشگران به قطع 

 . باشد یممختلف 

 را ارائه دهم : ییارهاوران راهیست درایدانم در جهت ج ب توریالزم م

ران از ضرعف  یر در ا یفرهنگ و مردم و مناطق گردشگر یغات نادرست در جهت معرفیا تبلیغات و یمتاسفانه عدم تبل

د یر با ن چهره  دارندیب ایدر تخر یگانه سعیب یشورهاکه کط حساس امروز ین صنعت است . حال در شرایمهم ا یها

شرور  کاز خارج از  یگردشگر یه هنگامکم . چرا یشورمان داشته باشک یبایتمام تالش خود را در نشان دادن چهره ز

 گانه خواهد شد .یب یشورهاکن یغات دروغیزمان شود خود متوجه تبلیران عزیوارد ا
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 یین و اسرتراحتگاه هرا  کامرا ه وجرود  کر م . چرا یفراهم آور یدر شان مناطق گردشگر ییگر ساخت و سازهایار دوراه

 یبود جره ا  یف هایص دادن ردین تخصیقیه به قطع کآورد . حال  یگردشگر را فراهم م یتینامناسب موجبات نارضا

 ن مناطق خواهد شد .یشرفت این صنعت قطعا موجب پیبه ا

ه بره عنروان مثرال    کر شود . چررا  یه میران توصیزمان ایشور عزک یزایل در جهت گرفتن ویگر تسهیار دوبه عنوان راه

 بوده است . یارون راهیون چنیشورش را مدکست در یج ب تور یل اصلیاز دال یویه یکتر

همواره به عنوان  یشورکت در یه امنکاست . چرا  یران اسالمیت ایش امنین صنعت افزایگر در جهت بهبود ایبحث د

ن امرر موفرق   یدر ا یادیران تا حدود زیزمان ایشور عزکه کم یرکشود . خدا را شاین موضوع مورد بحث واقع میمهمتر

جه آن به یه نتکآورند  یرا فراهم م یشور موجبات ناامنک یخصوصا در مناطق شرق یوردالنک یبوده است . اما گهگاه

 رده است .کدا یستان و بلوچستان نمود پیاستان س یدر صنعت گردشگر یخوب

 یبررا  یتین نارضرا یمترر کد ترا موجبرات   یر فاه گردشگران فرراهم آ ر ید براین صنعت بایه تمام توان اوت آنیو در نها

 شود .نگردشگران فراهم 
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 رانیدر ا یشاورزکد بر رشد بخش یکبا تا یو رشد اقتصاد یه انسانیرابطه سرما

 1، محمد رضا ارسالن بد1شهال داورپناه 

 

 :دهیکچ

عوامرل   یهرا تین، با توجره بره محردود   یو همچن ییمواد غ ا یش تقاضا برایت و افزایبا توجه به رشد روزافزون جمع

توجره بره    یشراورز کتار بخرش  ورد در هوش عملیافزا یهان راهیاز بهتر یویزا، رشد درون یهاد،  بر اساس مدلیتول

 دن بره اهرداف  یرسر  یبررا  شور موثر هستند.ک یها بر رشد اقتصادهیه انواع سرماونیبا توجه به ا است. یه انسانیسرما

ار روشرن نمرودن   کر ن یر ا یه الزمهکرد ید صورت گیه بایانواع سرما یتوجه متوازن به گسترش همه یاقتصاد مقاومت

 یه انسانیر سرمایتاث یتر چگونگه شناخت هر چه مناسبویباشد. بطور یم یمختلف بر رشد اقتصاد یهاهیر سرمایتاث

ه یتوانرد موجرب بهبرود و گسرترش سررما     یموجرود، مر   اناتوتر منابع و امص مناسبیشور و تخصک یبر رشد اقتصاد

 یبه بررس 1371-91ساالنه  یهان مطالعه با استفاده از دادهیدر ا بگردد. یش در رشد اقتصادیجه افزایو در نت یانسان

ت گرنجرر پرداختره   یر ران با استفاده از رابطره عل یدر ا یشاورزکبخش  یو رشد اقتصاد یه انسانین سرمایب یرابطه عل

تر ت افزونین، با تربیوجود دارد. بنابرا یبه رشد اقتصاد یانسانه یطرفه از سرما کیرابطه  کیه کج نشان داد ینتا شد.

ن یر ن را فرراهم آورد. قطعراً ا  یارآفرکر ار متخصص، محقرق و  ک یروین یهعرض شیتوان موجبات افزایم یانسان یروین

شرور  ک یو مرال  یانات مراد وام یهنیبه یریارگکها و به ینوآورق یتواند از طریده میار متخصص و آموزش دک یروین

 تر جامعه را فراهم سازد.عیسر یموجبات رشد اقتصاد

  ت گرنجری، علیه انسانی، سرمایران، رشد اقتصادیا: یدیلکواژگان 

                                                           
  Davarpanah_sh@yahoo.comهیارشد دانشگاه اروم یارشناسک یدانشجو .1

.
 Arsalanbod@hotmail.com  هیدانشگاه اروم یشاورزکار گروه اقتصاد یدانش 1
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 هیدر شهرستان اروم یمه اکقارچ د یابیه بازاریعوامل مؤثر بر حاش یبررس

 3، محمد رضا ارسالن بد1، سودا طلوع مهر1یدشتاوس ک

 

 :دهیکچ

ن برر  یو همچن  یو خرده فروش یعمده فروش یه هاین حاشییو تع  یقارچ دگمه ا یابیبازار ین مطالعه به بررسیدر ا

ن منظرور  یه پرداخته شد. به همر یدر شهرستان اروم یابیه بازارین عوامل مؤثر بر حاشییآپ به تع کمار یاساس الگو

از خررده فروشران و عمرده     یننردگان و جمعر  کد یر از  تول ییترا  9نمونره   کیق مصاحبه با یاز از طریاطالعات مورد ن

 یل پرسشرنامه بررا  یموساده و ت یتصادف یریت داشتند با استفاده از نمونه گیه در امر فروش محصول فعالکفروشان 

ه ی، و حاشر ی، خرده فروشیعمده فروش یها هی، حاشهکدهد  یج مطالعه نشان مید. نتایگرد یآور جمع 93 یسال زراع

 یابیر نه بازریب هزیضرباشد.  یتومان م 1951، 1111، 151ب برابر یبه ترت یلو قارچ دگمه ایکهر  یبرا یابیبازار یلک

 14و  11، 74ب یر بره ترت  یمت خرده فروشیننده، عمده فروش و خرده فروش از قکدیسهم تول. درصد است 11برابر 

 محصول در زمان مورد مطالعه بوده اسرت.  ییمت نهایننده از قکدیش سهم تولیاز افزا یکج حایه نتاکباشد  یدرصد م

د. یر آپ برآورد گرد کمار ی( و با استفاده از الگوOLS)یمحصول با روش حداقل مربعات معمول یابیه بازاریتابع حاش

برا   یدار ینه حمرل و نقرل رابطره مثبرت و معنر     ی، هزیمت خرده فروشیق یر هایه متغکدهد  یج مطالعه نشان مینتا

زان یر بره م  یابیر ل بازارکه ی، حاشیمت خرده فروشیش قیدرصد در افزا کیه ویدارد. بطور یابیل بازارکه یزان حاشیم

 51/1 یابیر ل بازارکه یحمل و نقل، حاش ینه هایدرصد در هز کیش ین با افزایابد و همچنی یش میدرصد افزا 41/1

 ابد.ی یش میافزا

 یابینه بازاریب هزیآپ، ضر کمار ی، الگویابیبازار یهی، حاش یشاورزکمحصوالت  یابیبازار :یدیلکواژگان 

                                                           
 k_dashti11@yahoo.com، قات خوزستانیواحد علوم و تحق.  1
 رانتفاعی صبایمؤسسه غ یدانشجو.  1
 هیار دانشگاه ارومیدانش.  3

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=k_dashti62@yahoo.com&a_ordnum=4634
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 جوانان یارکیاهش آمار بکو نقش آن در  یشاورزکتوسعه صنعت  یبررس

 4شیکمان آذری، پ3ینیرحسن حسیام ،1ینانید ید محمدی، رش1یرانیا ید دوستیام

 

 :دهیکچ

جامعه شده است. با توجه بره   کی یشرفت اقتصادیدر توسعه و پ یشاورزکت بخش یبه اهم یوتاهکن مقاله نگاه یدر ا

مجدد بره   یه با نگاهکاست  یدر فصول مختلف سال الزم و ضرور یشاورزکد محصوالت یشور در تولک یل باالیپتانس

الت واز مشر  یور ید. یت استفاده به عمل آیل نهایپتانسن ید از ایجد یار هاورا ه یران و بررسیدر ا یشاورزکساختار 

ه از جملره  کر د یر آ یبه وجود م یدیالت جدوه به تبع آن مشکباشد  یم یارویب یشور ما  وجود آمار باالکدر یاساس

گراه  یپا کیر بره عنروان    یشراورز کالن بخرش  یرد. فارغ التحصکاشاره  یو اقتصاد یالت فرهنگوتوان به مش یآن ها م

  یر سراخت هرا  یر دمان زیر ن گرام در چ یترر  ینرد، اساسر  یت نمایخود فعال یطه علمیح در حیاگر به صورت صح یعلم

توان بره، عردم    یگردد م یشور مکدر  یشاورزکشرفت صنعت یه مانع پک یگر عواملیشود. از د یبرداشته م یشاورزک

ن آالت مطابق برا اسرتاندارد   یون و ماشیزاسیانو، عدم توسعه میلیع تبدیبا صنعت و نبود صنا یشاورزک کیارتباط نزد

ز کر گران در مرا یرا یو علمر  یفنر  یو نبود مشاوره ها یشاورزک یروان، عدم وجود مجتمع ها یت آبهایریروز، عدم مد

 کمر کتوانرد   یل فروق مر  یر با در نظر گرفتن دال یشاورزکدوباره به بخش  ین نگاهیرد. بنابراکاشاره  یشاورزکجهاد 

 ند.        کران یا یشاورزکشرفت یبه پ یمیعظ

 .یی، اشتغال زایشاورزک: یدیلکواژگان 

                                                           
 omiddoostiirani@yahoo.comمشهد،  یستم، دانشگاه فردوسیوسیب یارشد مهندس یارشناسک ی. دانشجو 1

 ت مدرسیوسستم، دانشگاه تربیب یارشد مهندس یارشناسک ی. دانشجو 1

 مشهد ی، دانشگاه فردوسیباغبان یارشد مهندس یارشناسک ی. دانشجو 3

 مشهد ی، دانشگاه فردوس یشاورزکارشد اقتصاد  یارشناسک ی. دانشجو 4
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 یماریش بیبر اقتصاد و زا ینفت یفرآورده ها یر درآمد هایال به تاثکینکنگاه ت

از بروز  یریجلوگ یران برایاقتصاد ا ینترل درآمد هاک یار هاکران و راهیدر ا یهلند

 یهلند یماریب

 1ناروندینستوه د

 

 :دهیکچ

 کیر ل بره  ینفت و گاز تبد یه هاوحاصل از فروش بش یردن درآمدهاکران بحث چگونه مصرف یه در اکسال هاست 

ژه یر گاه ویار و به تبع آن جایران به علت دارا بودن منابع نفت و گاز بسیشور اکشده است .  یو چالش یاساس یمساله 

ه کر  یسرشرار  یشور شده است . پول هاکاز فروش نفت و گاز  شامل  یادید زیان سال عوایسال ی، در ط کآن در اوپ

شرور شرود و هرم در مقابرل     ک یتواند هم باعث رشد اقتصاد یشوند و م یران میشور اک یآسان وارد چرخه مال یلیخ

 یشور دارد و خرود مر  ک کیدر اقتصاد  یعیع طبیه وجود مناک یریل تاثیو تحل یدر برابر رشد شوند . در بررس یمانع

شرور و مرردمش را از ترالش روز افرزون     کنند و آن کشور دارنده کرا شامل  یالنک، همواره پول  یتوانند با خام فروش

ل یر شور را بخوابانند ، فقط و فقرط بره دل  ک کیشور باز دارند و در واقع چرخ صنعت ک یشرفت و توسعه صنعتیپ یبرا

شرود   یاز احساس مر ین نی، ایدات صنعتید و منافع حاصل از تولبه درآم یاز نسبیه منابع و عدم نید درآمد از ناحیتول

گر ارد و   یشور اثرر مر  کم به اقتصاد یه به طور مستقک یعیحاصل از فروش منابع طب ید به روند ورود درآمدهایه باک

سرت  یآور ادیم. الزم به یاندازیب یداشته باشد ، هم نگاه یاقتصاد یر شاخص هایبر تورم و سا یادیرات زیتواند تاث یم

 یماریو اشتغال مروثر اسرت.ب   یارویم در بیران به طور مستقینفت و گاز در ا یص درآمدهایتخص یه مسلما چگونگک

ه در اثرر  کر  یماریر شده است.بیشور ما به آن درگکه متاسفانه امروزه کنامطلوب است  ینش اقتصادک کیاما  یهلند

حاصرل از فرروش بره حسراب      ید و در اثر ورود درآمرد هرا  آور یاش م یعیمنابع طب یشور رو به خام فروشک کیآن 

 یالتوافتد.مشر  یم یمختلف اقتصاد یور در حوزه هاکشور م ک یبرا یالت گسترده اواش،رفته رفته مش یمل یجار

شرور هرا بره صرنعت و     کآن دسرت از   یدولت ها یافکجه عدم توجه یه نتک یدر حوزه صنعت یارویش بیاز جمله افزا

                                                           
 nastooh511@gmail.com ،و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( یوسته معارف اسالمیارشد پ یارشناسکدانشجو  . 1
 



119 

 

ه کر آن  یشور ها بره جرا  کاز فروش نفت به اقتصاد آن  یناش یم است.در واقع درآمدهایر مستقیغ م ویرات مستقیتاث

وشش شده کن مقاله یشده است.در ا یل اساسومش کیل به یالت باشد ، خود تبدوراهگشا باشد و قرارش بر حل مش

شرتر آن در  یوع بیاز شر  یریجلروگ  یتالش بررا  یل آن ها چگونگیو تحل یمختلف اقتصاد یآمارها یه یاست تا با ارا

رونرق در اقتصراد   جراد  یبرا ا  یهلنرد  یمرار یب شرود.  یآن بررس یدرمان اقتصاد یار هاون راهیران و هم چنیاقتصاد ا

 ییجابجرا  یعر یران شدن آن و بطرور طب  شی( و پBooming Traded Sector Economyر )یمبادله پ  یاالهاک

بخرش   کیو  دینما یم فیرا تضع یصنعت یاالهاکگر ید دیت تولیمز ، ها به بخش مزبور گر بخشیاز د یمنابع اقتصاد

 .بخشد  یمل وش است را  یته یت مبادله با اقتصاد جهانیه از قابلکرا  یگریاذب پر رونق دک

 یود تورمکران ، ری، اقتصاد ایساز ی، خصوص یهلند یماریب :یدیلک واژگان
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ده از ی)برگز یمخارج رفاه اجتماع رابطه آن با در گذشته و حال و یسالمند  یبررس

 ان نامه(یپا

1محمد رضا ارسالن بد ،1ینه رحمتیآم
 

 

 :دهیکچ

 تیر فعال زانیر بره م  هک یعوامل شناخت انیم نیا در .است بوده اقتصاددانان توجه مورد همواره، دولت مطلوب اندازه

 روشنگرانه نقش دراقتصاد آن انداز  و دولت به مربوط یها یبررس و لیتحل در باشند، یم موثر اقتصاد در دولت یها

 مروثر  دولت اندازه بر متفاوت یانووم یزمان طیشرا در هک یمتعدد عوامل انیم در پژوهش نیا در .داشت خواهد یا

 یرابطه سرالمند  یت گرانجربه بررسیازآزمون عل بااستفاده .است گرفته قرار توجه مورد تیجمع یسالمند باشند، یم

 یو مخارج رفاه اجتمراع  ین سالمندیب یچ گونه رابطه ایاز ه یکج حایپرداخته شده است .نتا یبا مخارج رفاه اجتماع

 یرفراه اجتمراع   یهرا  نهیهز یسو از توان ینم را یعل ارتباط چگونهیه هک است نیا نشان دهنده حاصل جیاست نتا

 یاجتمراع  رفراه  یهرا  نره یهز یسرو  به جامعه  سالمند تیجمع یسو از سوبالع ای تیجمع یسالمند یسو به رانیا

را نشران   یومخارج رفاه اجتمراع  ین سالمندیب یدار یه در مطالعات گ شته رابطه مثبت ومعنویدرحال.نمود مشاهده

 ده نشد.ید یومخارج رفاه اجتماع ین سالمندین رابطه مثبت بین مطالعه ،ایدر ا یداد.ول یم

 رانیت گرانجر،ای،علی،مخارج رفاه اجتماعیسالمند :یدیلکواژگان 

                                                           
 rahmatiamineh@yahoo.comقات،یه واحدعلوم وتحقیدانشگاه ازاد اروم یدانشجو.  1

 m_arsalanbod@yahoo.comه،یدانشگاه اروم یت علمی. عضو ه 1
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 بینندگان سکد یالت تولکها؛ عالج مش یل تعاونیکتش

 2، محمد رضا ارسالن بد1روس روزبانیس

 

 ده:یکچ

ب به منظرور  ید سیتول یها یل تعاونیوت و لزوم تشیریدر مورد نقش مد یتابخانه اکو  یدانیق به صورت مین تحقیا

انجرام گرفتره    یجران غربر  یاران در سطح اسرتان آذربا کب یبه س کمکب و ید سیت تولیردن فعالکدرسود آور  کمک

 یر اسرتان هرا  یجره آن را بره سرا   یتروان نت یشرور اسرت م  کب در ید سین استان قطب تولیه اکن یاست . با توجه به ا

ردن که خود باغداران جهت سود آورتر ب کمکن پژوهش یه هدف مهم از اونیل ایم داد .وبه دلیب تعمیننده سکدیتول

ها و توسرعه فرهنرگ تعراون و    یوستن خود جوش آنها به تعاونیل و پیوجاد رغبت جهت تشیشان و ایا یدیت تولیفعال

ز جهرت بهرره برردن    یرا ن یسیت اصل ساده نویه ندارند، نهایالت عالیثر باغداران تحصکباشد و این آنها می، بیاروهم

 یمعمرول  یور یه کر از دو باغدار یتیه بودجه فعرال ین منظور به تهیم. به ایق لحا  نموده ایجه تحقیز از نتین قشر عزیا

ننرد و از  ک ید مر یر تول« شرز یگلدن دل»ب رقم یه هردو باغدار ، سکر است کباشد، اقدام شد. الزم به ذیبرتر م یگریود

باغردار   یه موجب سود آورکم آنچه یانجام گرفته متوجه شد یها یباشند . با بررسیبرخوردار م یسانویط  یر شرایسا

نه ها ، تجربه و زمان برداشت به موقع ینه هزیب بهیکت در اعمال تریریشود، عامل مدیم یبرتر نسبت به باغدار معمول

 باشد . یمحصول م

 .یب، سود آوری، سیت، تعاونیریمد: یدیلکواژگان 

                                                           

 sirousrozban@gmail.comه یدانشگاه اروم یشاورزکارشد اقتصاد یارشناسک یدانشجو - 1

 هیدانشگاه اروم یشاورزکار گروه اقتصاد یدانش - 1
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 استان یمورد لعه: مطایعیدر ارتباط با منابع طب یشاورزکرشد بخش  یبررس

 ین غربجایآذربا

 3محمدرضا ارسالن بد ،1یه محمدپور هنگروانیمهد ،1یشهرهنه کزارع  یعل

 

 :دهیکچ

 ین آب و هروا یم چنر هر .باشد یم یوهستانک یه ایو ناحاست ران واقع شده یا یدر شمال غرب یجان غربیاستان آذربا

اسرتان را بره دو    یهرا  یتروان نراهموار   یم یل ظاهرواز نظر ش .باشد یرا دارا م یو دامدار یشاورزکمناسب جهت 

ق ین تحقیدر ارد. کم ی(تقس دشت ها و جلگه ها )هموار ین هایسرزم نیهمچنو وه هاکمرتفع و  ین هایه سرزمیناح

، از جمله وسعت مراتع ، جنگل ییرهاییغتبا م یعیت منابع طبیبا توجه به وضع یجان غربیاستان آذربا یشاورزکرشد 

ط یرغرم شررا   یق علر یر ج تحقینتا. گرفته استقرار  یمورد بررس 1استاتام با استفاده از نرم افزارید یو اراض یآب یاراض

با در نظرر   ،دهد  یدر استان را نشان م یشاورزکن رشد ییرد پاوعمل،در استان  یشاورزکمناسب جهت  یعیمنابع طب

 یمر  یعر یت منرابع طب یشت و با در نظر گرفتن وضرع ک یر الگوییاستان و با تغ یشاورزکط موثر بر یر شرایگرفتن سا

 د.یدر استان را بهبود بخش یشاورزکتوان رشد 

 .یجان غربی،استان آذربایشاورزکرشد بخش  ،یعیمنابع طب :یدیلکواژگان 

 

                                                           
 ali.alone11@yahoo.com، هیدانشگاه اروم.  1
1  .mohammadpour.11@gmail.com 
3  .m_arsalanbod@yahoo.com 
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 نهیبه یشاورزکبر رشد  یسیاثر بودجه نو

 3محمدرضا ارسالن بد ،1یه محمدپور هنگروانیمهد ،1یهنه شهرکزارع  یعل

 

 :دهیکچ

 یروین و دیتول در یشاورزک سهم ، توسعه ندیفرآ در ، یخیتار بعد از توسعه حال در یشورهاک در یشاورزک تیاهم

 یفرع عامل کی عنوان به را یشاورزک بخش ، توسع ارشناسانک یبرخ تا شده باعث ندیفرآ نیا .ابدی یم اهشک ارک

 برا  یقو یها وندیپ و یگستردگ لیدل به یشاورزک بخش ، درآمد مک یشورهاک در .آورند شمار به توسعه یراستا در

 حضور یبرا امروز جهان در. دینما یم عمل یاقتصاد رشد هیاول کمحر و موتور عنوان به ، یاقتصاد یها بخش ریسا

 غلرب . اابرد ی اهشکر  یشاورزک محصوالت ژهیبو محصوالت شده تمام نهیهز هک است ازین یجهان یرقابت یبازارها در

 شیافرزا  .نندک یم یزندگ گ ران یشاورزک قیطر از و بوده وابسته یشاورزک بخش به میمستق طور به ریفق تیجمع

 یخانوارها اقتصاد به یتوجه قابل کمک و شده ییغ ا مواد شدن تر ارزان باعث یشاورزک بخش در یور بهره زانیم

 نهاده و خدمات ی عرضه و شده همراه یفرآور یواحدها در شتریب اشتغال با نینو یشاورزک نیهمچن .ندک یم ریفق

 هک شد خواهد منجر مزارع در اشتغال جادیا به میمستق ریغ لوش به روند نیا .دارد دنبال به بازار در را یشتریب یها

 واقرع  سرلماس  شهرستان ازمزارع یوی در یمید گندم محصول به مربوط یتیفعال بودجه از استفاده با قیتحق نیا در

 باتفاوت مواجه شاورزک، شده شنهادیپ  ینقد بودجه و نهینقد گردش بودجه با .میپرداز یم یغرب جانیآذربا استان در

 .باشد یم دوره یانتها ینقد موازنه و ینقد یموجود ، ینقد یورود در یتومان 371111 زانیم به سود

 .سلماس شهرستان گندم، محصول نه،یهز اهشک ،یتیفعال بودجه :یدیلکگان واژ

                                                           
 ali.alone11@yahoo.com، هیدانشگاه اروم.  1
1  .mohammadpour.11@gmail.com 
3  .m_arsalanbod@yahoo.com 
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 یرد اقتصاد مقاومتکیبا رو یه انسانیت سرمایریمد

 3یرضا زارع، 2یعیآزاده شف، 1ینرجس زارع

 

 ده:یکچ

 یعوامرل تبعر   یعیو منابع طب یماد یه هاید و سرمایآ یثروت ملت ها به شمار م یه اصلیپا "یه انسانیسرما "امروزه

دولرت   یتوسرعه ا  ین هردف برنامره هرا   یتر یه اصلکشرفته یو پ یبه جامعه آرمان یابیشوند. دست ید محسوب میتول

 یران بره گونره ا  یر رامرون ا یپ یاسیط سیو مح یط اقتصاد داخلیست. شراین نومم یه انسانیهاست، بدون بسط سرما

اقتصراد   "ه از آن برا عنروان  کر ار قرار گرفته اسرت  کستور در د یت اقتصاد ملیریخاص در مد یه راهبردکرقم خورده 

ل بره آرمران   یر فا در جهت نکوفا وخودواقتصاد ش کیتحقق  یبرا ینقشه راه یاقتصاد مقاومت شود. یاد می "یمقاومت

برر دانرش بره     یشور و نگاه مبتنر ک یدرون یت هایها و ظرف یه بر توانمندیورد ضمن توین رویاست. ا یبلند مل یها

 رد.یگ یش میدرون زا و برون نگر را در پ یردویرو یعنیند. ک یز دنبال میح با جهان خارج را نیمسائل ، تعامل صح

ه  ی، رابطره سررما  یه انسران یات سررما یر ادب یضمن بررس یلیتحل – یفیرده تا به روش توصکوشش کش رو یپ یمقاله 

 یرویر از جملره ن  یاقتصاد مقراومت  یح مولفه هایند و در ادامه به تشرک یبررس یو رشد اقتصاد یرا با بهره ور یانسان

 پرداخته است.  یانسان

 یاضت اقتصادی، اسالم، ری، اقتصاد مقاومتی، بهره وری، رشد اقتصادیه انسانیسرما: یدیلک واژگان

                                                           
1
 narjes_zareie@yahoo.com،مشهد یدانشگاه فردوس یاقتصاد بازرگان یارشناسک یدانشجو 

1
 Azade_shafiee55@yahoo.com،مشهد یدانشگاه فردوس یاقتصاد بازرگان یارشناسک یدانشجو 

3
 r.zarei71@yahoo.com ،دانشگاه هرمزگان یت بازرگانیریمد یارشناسک یدانشجو 

 
 

mailto:narjes_zareie@yahoo.com
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 رانیر ایدر قرون اخ یعلم ین عقب ماندگیادیل بنی، دلیارکاهمال 

 1آباد کمل ینیز یهاد، 1آباد کمل ینیصادق ز

 

 :دهیکچ

صرورت   یدهد برا وجرود ترالش هرا     یر نشان میران در قرون اخیا یو سرنوشت علم یخ اجتماعیتار یاوکو وا یبررس

 یحاصرل نشرده اسرت، بر     یجِ مناسبیرا به خود اختصاص دادهاست اما  نتا یحجم قابل توجه یمّکه از نظر کگرفته 

گرردد؛   یم یبعد یها یارکباعث اهمال  ییشود و از سو یشمرده م یارکن آثار اهمال یاز مهمتر یویار کدر  ینظم

دهرد نداشرتن برنامره مشرخص و شرفاف و عردم توجره بره          ینشان م یسه تجربیبه همراه مقا یتابخانه اکمطالعات 

حاصرل از   یب شناسیان آسوصورت گرفته را به دنبال داشته و ام یت هایاذب از فعالکت یرضا« ندهیآ یبرا یطرح»

ه اهمرال  ور ست بلیوشش نکو عدم تالش و  یارکم ک یدر پژوهش حاضر به معنا یارکج را به دنبال دارد. اهمال ینتا

اجرا شده  یبرنامه ها ین معنا صرفاً انبوهیدر ا یارکمورد نظر همراه با تالش و صرف توان فراوان است؛ اهمال  یارک

ج پرژوهش  یندارد؛ نتا یستم است اما برون داد مناسبیس یمواد خام و داده ها یانبوهتنها  یستمیه در نگاه سکاست 

تواند  یم یمداوم برونداد و خروج ی، انتظام و بررسیزیانجام امور با برنامه ر یستم برایس کی یدهد طراح ینشان م

 باشد.نده یپر شتاب به آ یتکگ شته داشته و حر یها یدر جبران عقب ماندگ ییر بسزایتاث

 .، نظمیزیستم، برنامه ریران، سی، ایارکاهمال : یدیلکواژگان 

 

                                                           
 sadegh.zeini@iran.irرجند: یدانشگاه ازاد ب یتیترب یارشد روانشناس یارشناسک ی. دانشجو 1
 zeinih@gmail.com ،ت مدرسیث دانشگاه تربیعلوم قرآن و حد یترکد یدانشجو.  1
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 یشرفت با بررسیار توسعه و پکو ارائه راه یاقتصاد یافتادگ علل عقب یبررس

 رمکامبر ایقرآن و پ یاقتصاد یها دگاهید

 1احسان شاد

 

 دهیکچ

 یمقرام معظرم رهبرر    یاز سرو   «یت جهراد یریو مرد  یصاد و فرهنگ، با عرزم ملر  اقت»به نام  93سال  یمعرف پس از

ن یر افتره اسرت. از اهرداف ا   ی یشرتر یرونرق ب  یموضوع اقتصاد اسرالم  در یو پژوهش یعلم یها تیفعال( یالعال مدظله)

صراد برااخالق   ب علرم اقت یک، تریتوسعه فعل یالگوها یها یینارسا ، رفعیاسالم یتوسعه اقتصاد یارائه الگو یگ ار نام

 طرور  بره طور اعم، و اقتصراددانان توسرعه    ه اقتصاددانان بهک یئلامس نیتر یاساساز  یوی .نام برد توان یمو... را  یاسالم

مترر محفرل و   ک. امرروزه در  اسرت  یقرآن یها آموزهاز  یا مجموعهب اقتصاد با یکهستند، مبحث تر رو روبهاخص با آن 

ن نوشرتار  یر صحبت نشود. در ا یشرفت اقتصادیو ضرورت پ یاقتصاد یافتادگ عقبج یه از عواقب و نتاکاست  یمجلس

دگاه یر نمروده و سرپس برا ارائره د     ین و نقش مرردم را بررسر  یرد نقش مسئولویبا رو یاقتصاد یافتادگ ابتدا علل عقب

 یارور شده است راه یم سعیرکده آل از منظر قرآن یا یاخالق اقتصاد ین بررسیتوسعه و همچن یقرآن برا یاقتصاد

 شور ارائه شود.ک یعت اقتصادیبهبود و توسعه وض یبرا

 .یاخالق اقتصاد م،یرکقرآن  یاقتصاد یها دگاهی، دی، توسعه اقتصادیاقتصاد یافتادگ عقب: یدیلک واژگان

 

                                                           
 ehsan.shad@ymail.com، دانشگاه قم ییایدر یها سواحل، بنادر و  سازه یش مهندسیعمران گرا یارشد مهندس یارشناسک یی. دانشجو 1

  

 

http://www.yjc.ir/fa/news/4784740/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-93-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
mailto:ehsan.shad@ymail.com
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 دولت در مقابله با موانع توسعه یها و راه حل یشاورزکاقتصاد  ینقد و بررس

3ارکزید تمیمج، 1یمانین سلیام، 1یشرافت یمرتض
 

 

 

 :دهیکچ

مسرئوالن و   یاز مقاالت مربوطه ، سرخنران  یشاورزکاطالعات مختلف در رابطه با اقتصاد  ین مقاله حاصل جمع آوریا

ق انجرام شرده   یر باشرد. برر اسراس تحق   یم ینترنتر ین صفحات ایو همچن یونیزیو تلو ییویراد یندگان ، برنامه هاینما

اسرت.   یشراورز کاز صرنعت   یمانردن بخرش بزرگر    یشرور دولتر  کدر  یشاورزکاقتصاد  یعامل عقب ماندگ نیبزرگتر

فرسروده ، بعضرا عردم     ینولوژو، ت یافک یه گ اریشامل عدم سرما یشاورزکالن در راه توسعه کر موانع ین سایهمچن

ن یشررفت و توسرعه و همچنر   ین صرنعت بره پ  یر اران اکشاورزان و دسرت انردر  کق یها و تشوین به نوآوریتوجه مسئول

ن صرنعت ترا   یر الن اکر ت یریمد یز براین ییارهاوص داده شده است. راهیر شده در متن مقاله تشخکگر ذیالت دومش

 شور ظاهر شوند.ک یاتین بخش حیت ایرینده بهتر در سمت مدین در آیان ارائه شده تا انشااهلل مسئولوحد ام

 .ییفاکخود، اقتصاد، توسعه، یشاورزک: یدیلک گانواژ

                                                           
 sherafati.morteza@gmail.com، رازیدانشگاه صنعتی ش.  1
1  .carbon_cool@yahoo.com 
3  .majid_tk1111@yahoo.com 

 

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=sherafati.morteza@gmail.com&a_ordnum=4507
mailto:carbon_cool@yahoo.com
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 یشاورزکعات در بخش یاهش ضاکت یریمد یراهبردها

 2محمد رضا ارسالن بد، 1یآذر شهباز

 

 

 ده:یکچ

گرردد.   یبال اسرتفاده مر   یلیه به هر دلکاال محصول قابل استفاده ک کیاز  یا بخشیتمام و یعنی یعات از نظر لغویضا

باشرد و   یدرحال توسعه مر  یشورهاکژه یشور ها بوکثر کا یجد یاز جدال ها یوی ییعات مواد غ ایضا یشیروند افزا

عات یاز ضا یریجهت جلو گ ییواجرا یعمل یارهاوالن راهکاست یس یها ین اساس ضرورت دارد به خط مشیبر هم

ت داده شود. مطالعات انجام شده در بخش یعات اهمیاهش ضاکدر  یعموم یز باال بردن سطح اگاهیاز جانب دولت ون

اهش کر ه برا  کر باشرد   یمر  یشراورز کو محصوالت  یشاورزکعات در بخش یدرصد ضا11هکدهد  ینشان م یشاورزک

ده نرامطلوب در  یر ن پدیدر رابطه با ا ییطرحها و پروژه ها یز بر اجراکن بخش ضرورت تمریعات در ایضا یدر صد51

 یشراورز کن اساس اگر محصروالت  یر است بر همیاجتناب ناپ  یراه هستند امرعات همین ضایشتریه بابک یمحصوالت

ن یخواهنرد شرد. همچنر    یعات محصول تلقر یبازار فروش نامناسب باشند بعنوان ضا یبرا یلیپس ازبرداشت به هر دل

 ییایمیشر  یولوژیروبویم یویولوژیه را بیه عوامل بروز اولکم نموده یه تقسیه وثانویعات را به دو دسته اولیعلل بروزضا

 یمبود مهارتهرا کر یه نظیه علل ثانوکاست  ین در حالیدانسته و ا یشاورزکدر بخش  یروان یو حت یویزیف یویانوم

 یسرتمها ین محصرول و س کر  کزات خشیمبود تجهکانات حمل ونقل وفقدان انبار و ام  یبرداشت محصول بسته بند

عات محصرول  یش ضایزان افزاید مید را تشدیت تولیریبه امر مد یجهم توکو  یقانون یت استانداردهایعدم رعا یفراور

ت یریمرد  یعات و راهبردهرا ین مقاله شامل علل وعوامل مختلرف برروز ضرا   ینموده است. ا یارامد معرفکار موثر ویبس

 باشد.یده نامطلوب مین پدیاهش اک

 .یمطالعات جامع راهبرد، یشاورزک، محصوالت ییت غ ایعات، امنیاهش ضاکت یریمد: یدیلک واژگان

                                                           
 azar.sh93@yahoo.com، هیدانشگاه اروم کارشناس ارشد.  1
   هیئت علمی دانشگاه ارومیه.  1

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=azar.sh93@yahoo.com&a_ordnum=4654


119 

 

 یران پس از انقالب اسالمیگاه صنعت گاز در ایجا

 1یکمحمد شهر

 

 صنعت گاز یجهان یها یگاه گاز در رده بندیجا

د یر ن تولیانرادا چهرارم  کا و ور یه، امرین بعرد از روسر  یا است. همچنیدن یر گازین دارنده ذخایه دومیران بعد از روسیا

اسرت   یعر یننرده گراز طب  کن مصررف  یه سومیا و روسویعب در سال (. بعد از امروارد متر میلیم 1/131)ننده است ک

ارد یر لیم 7/5/. درصرد داراسرت )  75ران مقام پانزدهم را در صادرات گاز با سهم یعب در سال(. اوارد متر میلیم 131)

ه کر نیر تاً ایجان ( و نهایمنستان و آذرباکتر عب ازوارد متر میلیم 17/1ه و واردات یکعب در سال صادرات به ترومتر م

رفرتن  ه عرالوه برر از دسرت   کر شرود  ین مسئله باعث میهمراه است. ا یهان سوزانده گازیه سومیجریه و نیبعد از روس

 ست هم منجر شود .یزطیمح ی، به آلودگیاز ارزش حرارت یبخش

 13ترا   11انه یران سرال یر در ا یعر یگراز طب  یسال گ شته مصرف داخلر  3در  رانیت موجود صنعت گاز ایم وضعیترس

ن تقاضرا را  یشتریشود ، ب یاافزوده یگونه ارزشچید هیه منجر به تولوآنبدون یش داشته است. بخش خانگیدرصد افزا

ن یر ل ایر ن دالیه مهمترر کر درصد را تجربه نمروده اسرت    11تا  11به خود اختصاص داده و در سه سال گ شته رشد 

 ید بررا یر جراد تعهردات جد  یت مصررف، ا یریسخاوتمندانه، عدم مرد  یهاارانهیار ارزان و یبس یهامتیمصرف عمده، ق

 یمحصرول تجرار   کیت نشناختن گاز به عنوان ی، به رسمیرسم یها یزیرخارج از برنامه یبه بخش خانگ یگازرسان

 است. سه با گاز بودهیشتر نفت در مقاید هر چه بیتول یهایزیرآور و ادامه برنامهسود

 یهرا ر حامرل یران از سرا یر ا ین صنعت سهم گاز در سبد مصررف انررژ  یشور و اهداف اکت صنعت نفت و گاز در یاهم

ین نفت شده است. انتظار میگزیج جایبه تدر یها و مصارف خانگروگاهیژه در بخش نیگرفته است و به و یشیپ یانرژ

اال و حربره  کر  کیر را بره سررعت بره     یعیروز افزون، گاز طب ی_ها_متیر اثبات شده گاز و قیزان ذخاین میه اکرود 

ترر از سرابق   برجسته یت ملین امنیعامل بالقوه در تأم کیبه عنوان  یعیرو نقش گاز طبنیند. از اکل یتبد کیاستراتژ

 خواهد شد.

 ر است: یوجود دارد به شرح ز یعیست ساله در حوزه گاز طبیه در چشم انداز بک یاهم اهداف

                                                           
  mohammad.shahraki11@gmail.comستان و بلوچستانیعمران دانشگاه س یمهندس یارشناسک یدانشجو.  1
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 ننده گاز جهان خواهد بود،کد ین تولیران دومیا 1413ل در سا -

 درصد است، 13ن رقم در حدود ینون اکه هم اکابد ییش میدرصد افزا 71شور تا ک یسهم گاز در سبد مصرف انرژ -

 ش واردات گاز،یافزا -

 ارد دالر(،یلیم 1-7)ساالنه  یگ ارهیارد دالر سرمایلیم 119ج ب مجموعاً  -

 عب در روز،  وون متر میلیم 911تا  یشگاهیت پاالیش ظرفیافزا -

 ها،درصد روستا 41ها و درصد شهر 95به  یرسانگاز -

 ها،ردن خودروکها و گازسوز روگاهین گاز بخش صنعت، نیتام -

 عب گاز،وون متر میلیم 111روزانه  یسازرهیذخ -

 ،یلومتر خط لوله فشار قویک51111  -

د ترا  یر سراله با  11چشم انداز  ینیش بیه طبق پکعب در روز است وون متر میلیم 551روزانه د یدر حال حاضر تول -

 چهار برابر شود، 1413سال 

د با توجه به اهرداف چشرم انرداز بره     یه باکباشد ی/. درصد م75 ینونکت یران از صادرات گاز جهان در موقعیسهم ا -

 ابد،یش یدرصد افزا 11

هاطرف و ضرورت کینده از یسال آ 11ل خانواده ظرف یوش قابل توجه نرخ تشیافزات و یجمع یتحوالت هرم سن -

ش نرخ رشرد  یانگر احتمال افزایگر بیاد به گاز هستند، از طرف دیز یوابستگ یه داراک یاقتصاد یهاتیتوسعه فعال ی

انرداز بره   را در افرق چشرم   یعیگاز طب یبرا یداخل ی، تقاضاینونکباشد ادامه رشد مصرف با روند ینده میمصرف در آ

قابرل ترداوم   ریر ه روند حاضر غکت است ین واقعیگر ان رقم نشانیرساند. ایعب در روز موون متر میلیم 1111حدود 

 است.

 کیر را بره لحرا  ژئوپلت   یعین منابع نقش گاز طبیدارنده ا یهاشورکبه  یعینندگان گاز طبکمصرف ید وابستگیتشد

است )بر کر اندید به ذخایاست و نسبت تول یر گازیم ذخایحجم عظ یه داراکشور ما کرده است. کرنگ تر پر یانرژ

 ینرده بررا  یسرال آ  151ش از ید ترا بر  یر، انتظارتولید به ذخایتول ینونکاساس محاسبات انجام شده با توجه به نسبت 

د مرورد  یبا ین المللیرگ ار بیه حربه تاثیه به عنوان کت فراوان وجود دارد یمز یعیران وجود دارد ( در بخش گاز طبیا

سه برا  یژه گاز در مقایشور به وکدر  یل باال بودن سرانه مصرف انرژیگر به دلیدرد. از طرفیاستگ اران  قرار گیتوجه س

، دور از دسرترس برودن اهرداف    یدر بازار مصررف داخلر   یواقعریغ یهامتی، قی، باال بودن شدت انرژین جهانیانگیم



111 

 

گراز و عردم    ید و مصرف گاز و براال برودن مصررف داخلر    ی، تولیگ ارهیانداز با ادامه روند موجود در عرصه سرماچشم

ن در ینرو  یهرا ینوآور یریگارودر بخش گاز و ب ینه مصرف انرژیت بهیریازمند مدیبا تقاضا، ن یرشد فناور یهماهنگ

 م.  یانداز هستشده در سند چشم ینیش بیبه اهداف پ یابیدست یبرا یعید و مصرف گاز طبیگوناگون تول یهاعرصه

 .ست سالهی،اهداف چشم انداز ب ی، مصرف انرژیر گازیذخا: یدیلک واژگان
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 یرد اقتصاد مقاومتکینقش دولت در اقتصاد با رو

 1یسجاد شهسوار

 

 :دهیکچ

اقتصاد همواره مورد بحرث اقتصراددانان و صراحبان    ش دانش یدایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد، از زمان پیمسأله جا

با همگان بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد اتفاق نظر دارنرد  یبوده است. امروزه تقر یاتب گوناگون اقتصادوشه در میاند

-یفین مقالره برا روش توصر   یمتفاوت از نقش دولت در اقتصاد سخن گفته اند. ل ا در ا یاتب مختلف به گونه هاوو م

گرردد و   یدولرت مطررح مر    دربراره  شمندانیاند دگاهید و اقتصاد در دولت نقش تحوالت ریس بر یابتدا مرور یلیتحل

جه یان شده است و نتیب یز مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتیت نیشود و در نها یان میدولت ب یسپس اهداف اقتصاد

شود و با انرواع ترفنرد هرا از     ید میگسترده تهدشور از طرف دشمنان اسالم و غرب به صورت که ک یطیه در شراونیا

برخروردار   یت مضاعفیران هستند، نقش دولت در اقتصاد از اهمیا یاسالم یف نظام جمهوریتضع یم در پیجمله تحر

اقتصراد   یاساسر  یان مولفره هرا  یر ه بره ب کر  یدر رابطه با اقتصراد مقراومت   یانات مقام معظم رهبریاست. با توجه به ب

اسرت هرا و   ین سیر نمرودن ا  ین برهره از زمران، عملر   یآن پرداخته اند، نقش دولت در ا یلک یت هااسیو س یمقاومت

د در اقردامات  ین مهم بایجامه عمل بپوشاند و ا ید به اقتصاد مقاومتیباشد. دولت با ین مولفه ها میت در جهت اکحر

 مشاهده گردد. ینیدولت به صورت ع یو برنامه ها

 .یاقتصاد، اقتصاد مقاومتدولت، :  یدیلکواژگان 

                                                           
1
 -Sajjadshahsavary@yahoo.com ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( یارشناسک یدانشجو  
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 رانیا یشاورزکبخش بر ارزش صادرات  ینفت یدرآمدها انهکت ریتاث یسبرر

 1، محمد رضا ارسالن بد1یمنصوره صادق

 

 

 :دهیکچ

ل گونراگون از  یر در هرر اقتصراد بره دال    یشراورز کباشد بخرش   یدر اقتصاد م یافکوجود ثبات  یالزمه اقتصاد مقاومت

ومرواد   ییشور رابه مواد غ اک یازهایران در گ شته نتوانسته است نیا یشاورزکبرخوردار است بخش  یژه ایت ویاهم

 یین جهرت شناسرا  یبه خارج دارد به همر  یادیز یشور وابستگکند ودر حال حاضر کن یر بخش ها تامیسا یه برایاول

د بخرش  یر از عوامرل مرؤثر برر تول    یور یق یر ن تحقیر ران مهم والزم اسرت در ا یا یشاورزکد بخش یعوامل مؤثر بر تول

اهش کر  یرا در راسرتا  یر نفتیتوسعه صادرات غ ینفت یاد درآمدهایز یثبات یمورد توجه قرار گرفته است. ب یشاورزک

 یانه درآمرد نفتر  ور تیتأث ین چارچوب بررسیه در اکساخته است  یضرور ینفت یشور به درآمدهاکاقتصاد  یوابستگ

 ینفتر  ریر درآمرد صرادرات غ   یثبرات  یه نوسان درآمد نفرت سربب بر   ونیاابد و ی یت میاهم یر نفتیبر ارزش صادرات غ

 )یح برردار یپس از برآورد مدل با اسرتفاده از روش خرود توضر    ب نموده است.یق ترغین تحقیشود، ما را به انجام ا یم

VAR)، برر ارزش   یر منفر یمردت ترأث  وتراه  کدر  ینفت یدرآمدها یانه منفوت کیباشند:  ین قرار میج حاصل از اینتا

 یلر کطور  خواهد بود. به یخنث یشاورزکانه بر ارزش صادرات ون تیر ایگ ارد. در بلندمدت، تأث یم یشاورزکصادرات 

 یابیر ف ارزینسربتاً ضرع   ی، مثبرت ولر  یشراورز کمجمروع ارزش صرادرات    در بلندمدت بر ینفت یانه درآمدهاور تیتأث

 گردد.   یم

 .VAR روش، یشاورزک، ارزش صادرات یدرآمد نفت :یدیلکواژگان 

                                                           
1
 هیارشد دانشگاه اروم یارشناسک یدانشجو  

1
 هیدانشگاه اروم یشاورزکارگروه اقتصاد یدانش  
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

ان و یبندانش یهاتکد بر شریک: با تاشورک اقتصادشرفت یپ در جوانان گاهیجا ونقش 

 یاآموزش حرفه

 3ییهه مجرد ابرقویوج ،1یکشهرباب یم صفاریمر ،1فر یجبار یتق

 

 :دهیکچ

 یشرها ان و آمروز یبندانش یهاتکت شریشور با محورکشرفت اقتصاد ینقش جوانان در پ یمقاله حاضر با هدف بررس 

 تیر اسرت. جمع  یالمللر نیبر  در مناسربات  قدرت سبک هرم و یویاستراتژ ریمتغ جوان تیانجام شد. جمع یحرفه ا

 ت امرا یر جمع رشد نرخ اهشک رغمیعل هم ما شورک است. در شورک آن اقتصاد کمحر موتور شورک هر فعال و جوان

 ساختار به یتلنگر تواندیم آن یسازفعال و تیجمع نیاستفاده از ا و دارند یتیجمع هرم در یاجوانان نقش برجسته

دانرش  یهاتکعنوان شود. در بحث شر یر جوانان بر اقتصاد مقاومتیشد تاث ین مقاله سعیبدهد. در ا شورک یاقتصاد

ن یمحور بحث شرد. در همر  د بر اقتصاد دانشیکله دانش و تاید ثروت به وسیتولت یانات رهبر انقالب با محوریان، بیبن

ر دانش بر اقتصاد مورد بحث قررار گرفرت. در   یتاث یهادانش به عنوان مولفه یساز یمحور و تجاربخش اقتصاد دانش

 از یگرید یایمزا یرفتار مثبت راتییتغ بار عالوه یآموزش یها برنامه یاجراه کان شد یز بین یابحث آموزش حرفه

 واهرد خ یپر  در را ینروآور  و تیر القخ گسرترش  ،یشغل شرفتیپ ،یاجتماع کتحر ییاراک و یور بهره شیافزا جمله

 .داشت

 .یدانش، آموزش حرفه ا یساز ید ثروت، تجاریجوان، اقتصاد دانش محور، تول: یدیلک گانواژ

                                                           
 jabbaree1111@yahoo.comزد، ی، دانشگاه  یتیعلوم ترب یتراک. د1

 ildrmvolkan13@yahoo.comزد ی. دانشگاه یتیترب یارشد روانشناس یارشناسک یدانشجو .1

 rl_mojarrad@yahoo.comزد ی. دانشگاه یتیترب یارشد روانشناس یارشناسک یدانشجو .3
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 یشاورزکبا رشد بخش  یلیع تبدیرابطه متقابل صنا

 2محمد رضا ارسالن بد، 1یامیه صیراض

 

 :  دهیکچ

 یابیر ارز یه بررا کر ران اسرت  یر ا یشراورز کبا رشد بخش  یلیتبد عیرابطه متقابل صنا ین مطالعه ،بررسیا یهدف اصل

ن دو بخرش ،  یر ن ایه بدون شناخت ارتبراط بر  کباشد  ینده مهم میآ یها یاستراتژ یریل گوگ شته و ش یاستهایس

م یدانیر ه مکر ل است و همان گونه ومطلوب مش یرشد اقتصاد یموثر برا یاستهایا ووضع سیتوسعه پوامل کشناخت 

بره اهرداف خرود     یابیر دسرت   یشور براک یاقتصاد یمتوازن تمام بخش ها یز رشد اقتصادین یالزمه اقتصاد مقاومت

 یشرورها کن یشررفته ترر  ی، پ یوینولروژ ورغرم تمرام تحروالت ت    یه علر ور باشرد حرال آن  یم ییفاکوجود خود  ییاوات

ونرد برا   ید غ ا را در پیت تولیه اهمودانند بلیم یلیع تبدیمل بخش  صناورا نه تنها م  یشاورزک،توسعه بخش یصنعت

ان ور وام ییط آب وهروا یاز تنوع شرا یران وبرخورداریع ایانات وسونند.باتوجه به امک یم یابیز ارزیخود ن یت ملیامن

محصروالت   یت براال یر فیکن یوهمچنر  یری،گرمسیریمه گرمسیانواع محصوالت مناطق معتدل ،ن یبا تمامید تقریتول

ترا   1351 یسرالها  یدر  طر   یشراورز کوبخرش   یلیع تبرد ین رشد صنایب ین راستا به رابطه علی،ابتدا در ا یشاورزک

 یلیع تبرد یطرفه از صرنا ویه رابط کیه کج نشان داد یت گرنجر پرداخته شد.نتایران بااستفاده از رابطه علیدر ا  1391

شرده   یش عرضه محصوالت فرراور یتوان موجبات افزایم یلیع تبدین با گسترش صنایبه رشد اقتصاد وجود دارد .بنابر

 فراهم آورد . یوهم خارج یداخل یرا  هم در بازارها

 اثر متقابل، ارزش افزوده ،یلیع تبدینقش صنا رشد، ،یشاورزک :یدیلک واژگان

 

 

                                                           
 raziyeh.siami@gmail.com، هیدانشگاه اروم.  1

 m.arsalanbod@yahoo.com، هیار دانشوده کشاورزی ارومیدانش.  1

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=raziyeh.siami@gmail.com&a_ordnum=4619
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 درگذشته وحال :ید آفتابگردان در شهرستان خویاقتصاد تول

 1محمدرضا ارسالن بد، 1یائید ضیسع

 

ن یج ب شدن به ا یزه در افراد برایجاد انگیا یوچگونگ یشاورزکعوامل مؤثر در  ییشناسا یلکمطالعه حاضر باهدف 

موجود در دسترس بره   ینولوژوبتواند از منابع وت یعنیه مولد باشد کمقاوم است  یباشد.اقتصاد یم یت اقتصادیفعال

ق از روش مصراحبه  یر ن تحقیر داده ها در ا یباشد. ابزار گرد آور یش بهره وریند ودر صددافزاکنه استفاده یصورت به

 نره یشراورز به کزان سرود  یر ه مکر ن صرورت  یر بره ا  یشراورز عراد  کنره برا   یشاورز بهکرد وعمل یسه یباشد .با مقا یم

در  ینولروژ ور تین تفراوت تراث  یر شرتر اسرت لر ا ا   یب یشاورز عادک(در صد از سود 57,37ه )کباشد  یم (3114111)

ل یر باشند امرا بره دل   یم یجان غربیشاورزان استان آذرباکق ین تحقیما در ا یدهد.جامعه آمار یرا نشان م یشاورزک

م ترا برر   یردکر  یروستا در شهر خرو  کیرا محدود به  یق جامعه آماریط خاص تحقیشاورزان وشراکاد بودن تعداد یز

جهان است.  یران و حتیا کیاز محصوالت مرغوب و درجه  یم.تخمه خویز داشته باشکمحصول خاص تمر  کی یرو

د دو محصرول تخرم   یر شرت و تول کق یر از طر ییو روسرتا  یهرزار خرانوار شرهر    14ش از یب یجان غربیدر استان آذربا

 ین دو محصرول اختصراص مر   یر شت اکبه  یشهرستان خو یآب یاز اراض یمینند.نک یامرارمعاش مدو کآفتابگردان و 

 شود. یهزار تن گا آفتاب گردان برداشت م 31 ین اراضیابد و از ای

 ر دالالن.یتاث ،د انواعیتول ،اشتغال ،ینولوژوت، یشاورزکت بخش یاهم، یاقتصاد مقاومت :یدیلکواژگان 

 

 

                                                           
 saeedartist1@gmail.com هیدانشگاه اروم یارشناسک.  1
 m_arsalanbod@hotmail.com هیدانشگاه اروم یترکد.  1

mailto:saeedartist1@gmail.com
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 )گذشته و حال( هید عسل در شهرستان ارومیتول اقتصاد

 1محمدرضا ارسالن بد، 1یرضا صفدر

 

 ده:یکچ

بوده واز منابع موجرود در جامعره بره     یننده برترکدیه تولکد یتوان اقتصاد مقاوم نام یرا م یاقتصاد یدر جهان امروز

 یغربر  جانیآذربا د.استانینقاط جهان بهره بجوشرفته در تمام یموجود و پ یها یزاز فناوریند و نکنه استفاده ینحو به

 درصرد  51اسرت،  عسرل  زنبرور  پررورش  یبررا  یمناسرب  انور م مسراعد  یهروا  و آب زین و فراوان یباغها بودن دارا با

 از همجروار  یشرهرها  و اسرتانها  ریسرا  از هیر بق و شهرستان نیا از یلونک هزار 11 تعداد با هیاروم به مهاجر زنبورداران

انرد.در   افتره ی اسرتقرار  ترگرور  و مرگرور  سررو،  ه درمنراطق ک باشند یم شهرها ریسا و یخو ورزقان، ز،یتبر اهر، جمله

ه نشان کشتراز زنبوردارانتخاب شده سود داشته است یب یلیه زنبوردار نمونه خکم یقات به عمل آمده متوجه شدیتحق

 یها یژگیو به علل یغرب جانیرد.استان آذربایش مورد توجه قرار بگیش از پیدپین صنعت بایه اکن است یا یدهنده 

  .است داده اختصاص خود به را شورک در عسل دینخست تول رتبه هک است یمتوال سال نیچند فوق

 یجان غربیاستان آذربا عسل، د،یاقتصاد تول: یدیلکواژگان 

                                                           
 یرشته علوم اقتصاد یدانشجو.  1
 هیدانشگاه اروم یئت علمیعضو ه.  1
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 شورکر آن بر اقتصاد یو تاث یشاورزکبخش  یارهاکها و راه چالش

 یم همتیابراه ،کین ی، باقر اله1یطاهر صادق

 

 :دهیکچ

در اقتصراد   ینرد و نقرش مهمر   ک یاست را فرراهم مر   ییت مواد غ این و امنیه تامکبشر  یازهاین نیتر یاصل یشاورزک

ران با وجرود  یشور اکد. در یآ یبه شمار م یدر حال توسعه بخش غالب اقتصاد مل یشورهاکه در ک یشور دارد به طورک

در  یاصرل  یهرا  شرود. چرالش   ینم یشاورزکبه  یادیتوجه ز کخا یزیو حاصلخ ییباال از نظر تنوع آب و هوال یپتانس

، یشراورز کمختلف  یها زه نبودن بخشیانو، میاریت آب و آبیریو عدم مد یسالوران شامل خشیدر ا یشاورزکبخش 

 ینگررش علمر   کل، تحرر یاز قب یها اروراهجاد ین منظور با ایباشد. بد یم یه گ اریمناسب و عدم سرما یابیعدم بازار

د چهار فصل محصروالت  یت به سمت تولکو حر یشاورزکشرفته یپ  یها وهیج شی، ترویشاورزکتوسط نخبگان  بخش 

در  یه گر ار یجهرت سررما   یب بخش خصوصر یدولت و ترغ یاست گ اریو س یت مالی، حماییجهت توسعه درآمد زا

شرنهاد  یشرور پ کاز خرروج ارز از   یرین بخرش و بره منظرور جلروگ    یر الن ایالتحصر ار گرفتن از  فارغ کبا به  یشاورزک

 جاد گردد.  یشور اکجه در اقتصاد یو در نت یشاورزکدر توسعه  یتواند گام مهم یه مکگردد  یم

 .یشاورزکاقتصاد، توسعه، : یدیلک واژگان

 

 

                                                           
 sadegh.taheri11@yahoo.comن خوزستان یرام یعیو منابع طب یشاورزکدانشگاه  یارشد باغبان یارشناسکان یدانشجو -1
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 یتاب مرصاد العباد نجم رازکه بر یکبا ت اقتصاد یا عقب ماندگیشرفت یعرفان عامل پ

 1ییدستنا یدالهین یحس، 1وندعبد یم ظاهریابراه

 

 :دهیکچ

اسرت. نجرم    یدر مرصادالعباد نجرم راز  یو عرفان ین اقتصاد و مسائل اخالقیرابطه ب ین مقاله بررسیهدف از نگارش ا

دهقانران،   یرا بررا  یو عرفران  یدوران خود، اصول اخالقر  یو اقتصاد یاسیط سیرده است با توجه به شراک یسع یراز

شه وران بره  یجامعه برآورده شود و هم خود بازرگانان و پ یازهایه در پرتو آن هم نکند کع وضع یبازرگانان و اهل صنا

خرود همرواره جانرب مرردم      یو عرفان یان اصول اخالقی، در بیه نجم رازکن یل شوند. ایا و آخرت نایدر دن یرستگار

حتاج آنها را برآورده سرازند، از  یبرسانند و ما یاریخواهد به آنها  یان میو دارا کاز صاحبان امالرد و یگ یازمند را مین

ه خلرق را بره دو   کر ن یر شود؛ ا یده میز در نگرش او دین یاوست؛ البته ضعف یاخالق اقتصاد یشه هایات مثبت اندون

د یر ه باکر ردن ندارند و گروه دوم، بازرگان و دهقران هسرتند   کار کبه  یازیه نکند: عارفان و عابدان ک یم میگروه تقس

ه کر دانست  یعرفان یه هاینظر یل ضعف اقتصادیاز دال یویتوان  ین امر را میگروه اول را برآورده سازند.  ا یاز هاین

ن یر در ا دیرا با یاقتصاد یاز علل عقب ماندگ یویشه یست و ریر نیتأث یز بیامروز جامعه ن یاقتصاد یدر عقب ماندگ

 رد.کمسأله جستجو 

 .ات، اقتصاد، اخالق و عرفانی، ادبینجم راز :یدیلک واژگان

 

                                                           
 ZAHERI_1311@yahoo.comردکشهردانشگاه  یات فارسیزبان و ادب یتراکد ی. دانشجو 1
   Farvaharmy1@yahoo.com،ردکشهردانشگاه  یاسالم یارشد باستانشناس یارشناسک ی. دانشجو 1

mailto:شهرکردZAHERI_1388@yahoo.com
mailto:شهرکردFarvaharmy2@yahoo.com
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 یگردشگر ید برجاذبه هایکه با تایکران و تریسه اقتصاد ایمقا

 1محمد رضا ارسالن بد، 1نظرلو یال عبدالهیسه

 

 :دهیکچ

 یم نفت و گاز،معادن گرانبها و پرمصرف وجاذبه هرا یعظر یذخا یشور در حال توسعه داراک کیران به عنوان یشور اک

سرم اعرم از   یصرنعت تور  یاصرل  ینره هرا  یه در تمرام زم کر اسرت   ینیباشد و عالوه بر آن سرزم یفراوان م یگردشگر

 یاز جاذبره هرا   یار براال دارد و از نظرر برخروردار   یبسر  یت هرا یر ظرف یحیسم تفریو تور یسم فرهنگیسم،توریوتورکا

 یار مناسرب ور توانرد راه یران میر در ا یشور نخست جهان قرار دارد توجه به صنعت گردشگرکف ده یدر رد یگردشگر

ه در یر کشور ترکباشد و اما  ینفت یران به درامدهایاقتصاد ا یاهش وابستگکن یو همچن یت اقتصادیبهبود وضع یبرا

ه اروپرا وبعرالوه   یر ان وبقور بال یاشروره کا واقع شده است ،مجاورت با یبنام اوراس یاسیو س یمنطقه اقتصاد کیز کمر

ه ور یرده اسرت بطور کر ل یه را به شاهراه اقتصاد منطقه تبدیکقا،تریانه،وشمال افریم یایدر حال ظهور در آس یبازارها

ن یاز مهمترر  یور یه کر شرود  یشرور محسروب م  کن یر ا ین درامد ارزیه بعد از صادرات مهمتریکتر یصنعت گردشگر

رش یت پر  یر ه از نظر ظرفیکشور است درواقع ترکن یا یمزمن در تراز پرداخت ارز یسرکم یترم یدولت برا یابزارها

شرده   ین مقالره سرع  یف هشت قرار دارد در این صنعت در ردیشور نخست جهان در اکن ده یاز ب یگردشگران خارج

 یمروثر  یارهرا وران،راهیا یالت صنعت گردشرگر ود برمشیکضمن تا یفیو توص یتابخانه اکاست با استفاده از روش 

 ن صنعت ارائه شود.                          یشرفت ایپ یبرا

                             .یدرامدارز ،یاقتصاد یوابستگ ،یگردشگر صنعت سم،یوتورکا :یدیلکواژگان 

 

 

 

                                                           
        s.abdollahy1393@gmail.com   ،هیدانشگاه اروم یرشته اقتصاد نظر یارشناسک یدانشجو 1
 ه   یدانشگاه اروم یئت علمیعضو ه 1

mailto:s.abdollahy1393@gmail.com
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 اسالم یر آن بر نظام اقتصادیه و تأثیفه سجادیگاه رزق در صحیجا

 3یسجاد عبد ،1فرد یده جاللی، سع1یاحیصادق س

 

 ده:  یکچ

و روابرط   یرفتار یه به الگوهاکهستند  ین مبانیاست، در واقع ا یمختلف اقتصاد یز نظام هاینقطه تما ینشیب یمبان

 یمختلفر  یدهند. در چهارچوب علم اقتصاد نظام ها یل موش ینظام اقتصاد کی یاصل یبه عنوان مؤلفه ها یاقتصاد

ه بره  کر است  ینیم دیاز مفاه یویگردد. سنت رزق  یبر م ینشیب یتفاوت آن ها به مبانه کنون مطرح شده است کتا

 یتوانرد نقشر   یاسرالم را دارد و مر   ینظام اقتصاد ینشیب یت در ساخت مبانکمشار یین مقاله توانایسندگان اینظر نو

فرد و جامعه شود  یو معنو یماد یه منجر به تعادل در زندگک یاز الگو ها و روابط اقتصاد یجاد مجموعه ایمهم در ا

فه یصرح  یعنر ی یل اسرالم یاز منرابع اصر   یور یه بر یوسنت رزق با ت یین تواناین مقاله ایرا به دنبال داشته باشد. در ا

 شود.  یم یه بررسیسجاد

 ، سنت رزق  ی، سنن الهینشیب یاسالم، مبان ی: نظام اقتصادیدیلک واژگان

                                                           
1
 شهید چمران اهوازات عرب، دانشگاه یار گروه زبان و ادبی. استاد 

1
 jalalisd14@yahoo.comد چمران، یات عرب، دانشگاه شهیارشد رشته زبان و ادب یارشناسک ی. دانشجو 

3
 sajjadabdi@ut.ac.ir، دانشگاه تهران، یاقتصاد نظر یترکد یدانشجو . 
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 یدر نظام اسالم« کیترونکدولت ال»ة شرفتیپ  یفناورعوامل موثر بر توسعه  

 1یدون عبدیفر

 

 :دهیکچ

ه کر ر مجموعره خرود دارد   یر را در ز یگرر یبرزرگ د  یهرا  ه سرازمان کر شرور هسرت   کن سازمان در هر یدولت بزرگتر

شررفت  یدر جهرت پ  یگرام مروثر  رده و کر ل یها را تسه ر قسمتین سایتواند روابط ب ین سازمان میشدن ا یویترونوال

  یفنراور عوامرل مروثر برر توسرعه      یه برا هردف بررسر   کق ین تحقین رو  ایباشد. از ا یفناورشور مخصوصاً در حوز  ک

ر برر  یرپر  یرگ ار و تاثی، عوامل تاثیمل یرساختهاینه زیصورت گرفته درصدد است تا در زم کیترونوۀ دولت الشرفتیپ

ه در کر انگر آن اسرت  یر ج بید. نترا یارائه نما کیترونوع در توسعه دولت الیتسر یرا برا ییارهاودولت را مشخص و راه

 ین مروارد یح، از مهمترر یبه صورت جرامع و صرح   کیترونودولت ال یاده سازیپ یشورها و از جمله نظام اسالمکهمه 

 یفنراور  یریارگکر  ن بره زایر شورها را برا م ک یشرفتگیزان پیه مک یه همواره  مورد توجه بوده و هست؛ به طورکاست 

دولرت  »ۀ شررفت یپ  یفنراور عوامل موثر بر توسرعه    یبه هر حال بررسسنجند.  یها ماطالعات و ارتباطات توسط دولت

جراد  یو ا یسراز ،  فرهنگیمل یها رساختیزشامل: توسعۀ  یلکتوان در سه دستۀ یرا  م یدر نظام اسالم« کیترونوال

ضمناً توسرعۀ  نمود.  یبندمیتقس یو اطالع رسان یعموم یهاو توجه به آموزش شهروندان ه توسطستفادنه جهت ایزم

 .   استنگرش شهروندان ر و ودر طرز ف یادیر بنییتغازمند ین یدر نظام اسالم« کیترونودولت ال» روزافزون

 یمران، نظام اسالی، اکیترونکه، دولت الشرفتیپ یفناور  ،یفناورتوسعه،   :یدیلک واژگان

                                                           
1
 Abdifridon135@yahoo.com ارشد دانشگاه آزاد، یارشناسک ی)ع( و دانشجویدانشگاه امام عل یئت علمیپژوهشگر و عضو ه - 
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 شرفتینقش جوانان در پ

 3ی، حامد عرفان1یریمال ام ی، پگاه مظفر1یعرفان یهاد

 

 ده:یکچ

د واقع یملت خود مف یشه برایر و اندیداشته باشند و بتوانند با تدب یید نقش پر رنگ و ارزنده ایجوانان با یدر هر ملت

د به جوانران اجرازه دهرد ترا در امرور      یبا یشورکنند. هر کشورشان تالش کشرفت یپ ید برایار نو و جدوشوند و با اف

گاه ها را بره  ید جایار خود ادامه دهند. باکن افراد به یر نظر ایرند و زیبگ کمکنند و از افراد با تجربه کمختلف دخالت 

جوانران   یرود یر رد. جوامرع مختلرف با  کر زه یر جاد انگیآنان ا یرد و با بها دادن و ارزش قائل شدن براکجوانان واگ ار 

ان و جشرنواره  یدانشرجو  یبررا  یشنهادیپ یابند. طرح هایخود دست ب ینند تا بتوانند به اهداف واالک یه گ اریسرما

 یار عمل خودشان را نشران داده و فضرا  وت و ابتیجوانان باشد تا خالق یبرا یخوب یالگوها تواند یم ییدانشجو یها

د اسرتفاده  یر ان جوان، خالق و با استعداد در دانشگاه هرا با یاز دانشجو نند.ک یجاد میان ایدانشجو ین همه یب یرقابت

 نند.ک ینین ملت افتخارآفریا یهم بتوانند برا یقاتیتحق ی، در پروژه هایپژوهش _یعلم یارهاکشود تا عالوه بر 

 .شرفتیان، پیگاه، اهداف، دانشجویجوانان، جا :یدیلکواژگان 

                                                           
1
 Hadierfani86@yahoo.com، ام نور البرزیاز دانشگاه پ یارشناسک یدانشجو.  

2
 Mozaffari.pegah@yahoo.com، یاز دانشگاه آزاد اسالم یترکد یدانشجو.  

3
 Hamed.erfani@yahoo.com، یارشد از دانشگاه آزاد اسالم یارشناسک یدانشجو.  

mailto:Hadierfani68@yahoo.com
mailto:Mozaffari.pegah@yahoo.com
mailto:Hamed.erfani@yahoo.com
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 رانیا یب درختید و صادرات سیتول یجهان ساختار بازار یبررس

 2عذرا جوان بخت، 1اید فرخادنیفر

 

 

 :دهیکچ

مردت ده سرال    در هکر  شرود  یمحسوب م مهم یصادرات اقالم ب ازیران، سیا یشاورزک بخش یصادرات اقالم انیم در

 زانیر برنامه ر به محصول  نیا صادرات د ویتول یبازار جهان ساختار یبررس است. بوده مواجه ییزهایخ و افت ر بایاخ

اسراس در   نیر ا برر  نمود. خواهد یموثر کمک شور،ک یجهان بازار سهم شیافزا و صادرات د، توسعهیش تولیجهت افزا

 برازار  سراختار  یبه بررس  (HHI)ندالیهرف و شاخص (CR) زکتمر نسبت  یشاخص ها از استفاده مطالعه حاضر با

 جینترا  اسرت.  شده ن محصول پرداختهیننده اکد و صادر یمهم تول یشورهاکران و یب  اید و صادرات  سیتول  یجهان

د یر شرور تول کن یل جهان، مهمترر کب ید سیدرصد از تول 45ش از ین با بیشور چک 1111ه در سال کدهد  یم نشان

باشرد.   یران مر یب ایننده سکشور وارد کن یدرصد، مهمتر 11ش از یشور عراق با سهم بکن یننده بوده است. همچنک

 1119 -1111د در دوره یر زان تولیر ن میه اکدرصد است  4ا در حدود یاز بازار دن یب درختید سیران در تولیسهم ا

ب از یداران سر یر سراختار برازار خر   ران انحصار چند جانبه باز و ید ایتول یداشته است. ساختار بازار جهان یاهشکروند 

 باشد. یچند جانبه باز م ران به صورت بازار با بنگاه مسلط و  انحصاریا

 ، صادرات.یب درختی، سید، ساختار بازار جهانیران، تولیا :یدیلک واژگان

                                                           
    Farid.farkhadnia@yahoo.comه. یدانشگاه اروم یشاورزکارشد رشته اقتصاد  یارشناسک یدانشجو 1
 ه.یدانشگاه اروم یشاورزکار اقتصاد یاستاد 1

mailto:Farid.farkhadnia@yahoo.com
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 (یز داریمرتع وآبخ -یعی)رشته منابع طب ارتباط علم و صنعت

 1زاده یفوالد یمجتب 1زاده یفوالد یمهد

 

 

 :دهیکچ

 مختلرف  نقراط  در تواننرد  یمر  ن رشرته یالن ایالتحص فارغ, شورک یجنگل منابع و یعیطب منابع یگستردگ به توجه با

, شرور ک مراترع  و جنگلهرا  سرازمان ,  یشراورز ک جهراد  خانره  وزارت شوند، مربوطه یارک زکمرا و سازمانها ج ب رانیا

 یعرال  آموزش و فرهنگ, پرورش و آموزش» لیقب از گرید یوخصوص یدولت زکمرا,  یعیطب منابع یقاتیتحق موسسات

 بهرره  یتهاکشرر , یخصوصر  یجنگلردار  یطرحهرا ,  ستیز طیمح سازمان, سبز یفضا و هاکپار سازمان,  هایشهردار,

 یارشناسر ک ادرکر  نیترام  یبررا «  یعیطب منابع مشاوره یتهاکشر و یخصوص یجنگل ینهالستانها, جنگلها از یبردار

ل منرابع  یفارغ التحص  کیندویآ یم شمار به آنها ج ب محل و دارند رشته نیا النیالتحص فارغ استخدام به ازین خود

 اس، یآ ی،جر ییاهان دارویدگیر ، تولید درختران صرنعت  یر ، تولد آگرار ی:تول یشهایتواند درشغل آزاد درگرا یم یعیطب

ت یر فعال یجنگلها و مراتع بصرورت تخصصر   یاز محصوالت فرع یبهره بردار ی،مجریعیمنابع طب یتخصص یتهاکشر

 گردد.   ینامبرده مرور یارک یبرآن شده برواحدها ین مقاله سعید.دراینما

 اس یآ ی،آگار،جییاهان داروی،گیعی،منابع طبیابیبازار: یدیلکواژگان 

                                                           
 mehdifoladizada@gmail.com،ندانشگاه گرگا یارشد مرتعدار یارشناسک یدانشجو-1
 mogtabafoolady371351@gmail.comبندرعباس، واحد یدانشگاه آزاداسالم ینیبال یارشدروانشناس یارشناسک یدانشجو 1
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ران یاشغال ا یل تبعات اقتصادیران با تحلیاقتصاد ا یگانگان در عقب ماندگینقش ب

 دوم یدر جنگ جهان

 1یزمان یمهد، 1یقربان ینعلیحس

 

 

 :دهیکچ

از  ید آگراه یر ترد یران برود. بر  یر اقتصاد ا یر برایجبران ناپ  یا دوم فاجعه یران در خالل جنگ جهانیرخداد اشغال ا

 ی مرا را در حروزه   یرد راهبردویتواند رو یران وارد آوردند مین جنگ به ایه دول متفق در اک یاقتصاد یخسارات ها

ن یین، پرا یمتفقر  یاسرتعمار  یهرا اسرت یروز افزون و رشد تورم به سربب س  یبرساند. گران یجامع نگر کیاقتصاد به 

همچرون   ی، منرابع ملر  یماسراز یارخانه هواپکهمچون  یاقتصاد یها ر ساختیان بردن زیران، از میآمدن ارزش پول ا

 ران بود.یاشغال ا یاز اثرات اقتصاد یبا قطع درختان بخش یردن پوشش جنگلکنفت و نابود 

 .یاست استعماریع، سیصنا ی، نابودیاقتصاد، تورم و گران  :یدیلک واژگان

 

                                                           
 q.hosein@gmail.com، یو انقالب اسالم ینیده امام خموپژوهش یخ انقالب اسالمیتار یترکد یدانشجو . 1
 mehdizamani11@gmail.com، ید بهشتیخ دانشگاه شهیارشناس ارشد تارک.  1
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 ر عاملیرد پدافند غکیبا رو یشهر یضرورت استفاده از فضاها

 3سپهر یآرش قربان، 1د محمد رضازادهیس، 1انیرضو ید محمد تقیس

 

 :دهیکچ

ر مهم نفرت  یت حساس، وجود ذخایداشتن موقعل یر باز به دلیشود از دیده میران نامیه امروزه اک ییایمحدوده جغراف

ن رهگ ر بارها مورد هجروم قررار گرفتره و    یشورها بوده و در اکآزاد و... مورد توجه  یداشتن به آبها یو گاز، و دسترس

 یب به اتفاق مناطق شهریت قریثرکا یریقرار گ یبه آن وارد شده است. از طرف یریجبران ناپ  یو جان یصدمات مال

ین برابرر مر  یر عامرل را چنرد  یر چون پدافند غ یاوقوع زلزله، توجه به مقوله یحدوده خطر متوسط به باالشور در مک

ه در دوران کر  یموضرع  یهرا منسجم )بره جرز برنامره    یبرنامه و الگو کینبود  یته مهم و اساسوان نین مید. در اینما

در سرطح   یاتیر زات حیر سرات و تجه یها و تأسیاربرک یابیانوده شد( در مید کتدار یسات نفتیتأس یژه برایجنگ بو

توانرد  یمر  یشرهر  یفضراها  ینیانگزور و م یرعامل در طراحیت ملزومات دفاع غیاست رعایهیران است. بدیا یشهرها

در شهرها و حفظ جان شرهروندان داشرته    یعیاز تعرضات و مخاطرات طب یاهش صدمات ناشکدر  یر قابل توجهیتاث

براالتر   یعیطب یایا وقوع بالی یط حاد جنگیآورد تا تحمل شهروندان در شرایرا به وجود م یطین شرایباشد و همچن

 ابد.ییل میآمده تسهشیت بحران پیریآن مد یرود و در پ

از حمرالت و مخراطرات    یاهش خطررات ناشر  کدر  یشهر یت و نقش فضاهایه اهمکبرآن است  ین نوشتار سعیدر ا

راد یر عامل ایپدافند غ یها در راستایاربرکن فضاها و یاستفاده از ا یچگونگ یبرا ییارهاون راهیر و همچنکذ یعیطب

رسران  کمر کتوانند یط بحران میه در شراکاست  یشهر یدر فضاها نهفته یهاتیق وجود قابلین تحقیه ایشود. فرض

وشرش شرده برا اسرتفاده از     کباشد و یم یاتابخانهکو  یق، اسنادیران و گردانندگان امور شهرها باشند. روش تحقیمد

ط یتوانند در دفاع از مرردم در شررا  یم یشهر یها یاربرکه ک یفراوان یهالیپتانس ییمتون و منابع موجود، به شناسا

 اهش صدمات دارند پرداخته شود.کن فضاها در یه اک ین نقشیداشته باشند و همچن یبحران

 ت بحرانیری، مدیشهر یعامل، فضاهاریپدافند غ :یدیلک واژگان
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 آبادشهر خرم یکیزیف بر توسعه یلیتحل

اصغر  یعل، 4محمدنژاد یعل، 3ایاظم شمس پوکمحمد، 1رزاپوریمان میسل، 1سپهر یآرش قربان

5یلشگر
 

 

 :دهیکچ

 یزیر با برنامه ر توسعهن ین است اوه ممک، باشد یآنها م یویزیف توسعهت شهرها یع جمعیرشد سر یامدهایاز پ یوی

 یادیر ز یویزیف توسعهر  با یاخ یدر دهه ها ز خصوصاًیشهر خرم آباد ن، خته باشدیو لجام گس یزیبرنامه ر  بدون ای و

ه برا  ور ی، بطوربروده اسرت  شهر خررم آبراد    یویزیفو مراحل توسعه  علل یبررس حاضر قیمواجه بوده است. هدف تحق

 رد.یانجام گ یشتریب یبا آگاه آن یآت یها یزیبرنامه ر ،شهر ن یا یویزیف توسعه شناخت علل

و  یشتر اسنادیق بین تحقیدر ا زین اطالعات یورآو روش گرد  بوده یلیتحل -یفیو توص یق در واقع موردیروش تحق

 باشد. یم یاتابخانهک

 ر بوده است:یق به شرح زیج تحقینتا

 داشته است.  یادیگ شته نقش زت در یبر ج ب جمع شهر خرم آباد، یعیت طبی: موقع1

حوضره نفروذ    براد قررار دارد،  آحوضره نفروذ شرهر خررم    ر شتر از نصف مساحت استان لرستان دیه بونیتوجه به ا با :1

 گ ار بوده است.ریتأثآن  یویزیجه رشد فیو در نت یریمهاجرپ  بر ن شهریگسترده ا

گر ار برر رشرد     ریترأث گرر عوامرل   یشهر خرم آباد از دشور به ک یجنوب یو مهاجرت از استانها یلیعامل جنگ تحم: 3

 بوده است. ن شهریا یویزیف

 آباد، شهر، خرمیویزی: علل و عوامل، توسعه فیدیلکواژگان 

                                                           
  arash.sepehr91@yahoo.com اتباتوسنده مسئول میا، نویجغراف یارشناسک یدانشجو. 1
 soleymanmirzapour@yahoo.com کمشیاند یاربردک -یمدرس دانشگاه علم .1

 mshams1311@yahoo.com ، واحد اسالمشهری. عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم3

 ali_ramsar14@yahoo.com ید بهشتیدانشگاه شه، یشهر یزیرا و برنامهیجغراف یتراکد ی. دانشجو4

 aliasghar.lashgary@yahoo.com ید بهشتی، دانشگاه شهیشهر یزیرا و برنامهیجغراف یتراکد یدانشجو. 5
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 فردا یشهرها یشهر فشرده الگو

3سپهر یآرش قربان، 1د محمد رضازادهیس، 1انیرضو ید محمد تقیس
 

 

 ده:یکچ

ارهرا و  وافتن راهیر ا یر دن یشورهاک یهمه  یدر قرن حاضر، امروزه دغدغه  عمده و اصل یطیست محیبا بروز مسائل ز

ه شرهرها عمرده مصررف    کر باشد. از آنجرا   یدار میپا یدن به توسعه این مسائل و رسیجهت حل ا ییاستهاین سیتدو

ت  یریدولرت هرا و مرد   شرتر مرورد توجره    یهستند ب  یانسان یونتگاههاون سیدر ب یننده آلودگکد یو تول یننده انرژک

ارهرا و  ودار و راهیر دن بره شرهر پا  یدار، رسر یر بره توسرعه پا   یابیدست ین راستا برایهستند در هم یو جهان یمل یها

بره عنروان    compact city)ده شهر فشررده) ین اساس  ایار دارند.بر همکدار را در دستور یتحقق  شهر پا یاستهایس

 ی( معرفر sprawl cityشورها در مقابل با شرهر گسرترده)  کن یا یاز سو  داریبه شهر پا یابیدست یار هاواز راه یوی

ن یده شهر فشرده همانند شهر گسترده مخالفان و موافقان خرود را دارد و در همر  یه اکاست  یشده  است. البته گفتن

و  ینره ا تابخاکه برا روش  کر ن مقالره   یر ن موضوع صورت گرفته است.در ایدر باب ا یادیقات و مطالعات زیراستا تحق

دگاه یر دار، شهر فشررده، شرهر گسرترده و د   یدار، شهر پایم توسعه پایشده در ابتدا مفاه یه شده است سعیته یاسناد

 یتوانرد بره عنروان الگرو     یه شهر فشررده مر  کد یجه رسین نتیت به ایرا مطرح و در نها مخالفان و موافقان آنان  یها

 رفته شود؟                                                    یدار پ یدن به توسعه پاینده جهت رسیآ یشهرها

 .دار، شهر فشرده، شهر گستردهیدار، شهر پایتوسعه پا: یدیلک واژگان
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 رانیا یاسالم یدر جمهور یه اقتصاد مقاومتیبر نظر یمقدمه ا

 1یدمحمدجواد قربیس

 

 :دهیکچ

 یاز روش ها یویز یجامعه ن یبرا یل رشد و تعالیتحص یبرا یاقتصاد ینمودن راهبردها یاتیو عمل ینش، طراحیگز

شررفت  یو پ یدن بره آبرادان  یرسر  یدارد تا راهبرد و روش ها یسع یشورکا است و هر یدن یشورهاکان یمعمول در م

 یاقتصراد  یزیر ه برنامه رکته است ون نیباشد ا یت میر حائز اهمین مسیه در اکد. آنچه ین نمایو تدو یخود را طراح

 ی، فرهنگ و ارزش هاین المللی، تحوالت بیط ملیشرا  ،یات بومیازمند توجه به مقتضین یاقتصاد یو اتخاذ راهبردها

ن یباشرد و بره همر    یره مر یر و غ ییایر ط جغرافی، شرایدر سطح مل یت نخبگانیظرف  ،یم بر جامعه و نظام اقتصادکحا

بپرردازد.   یاقتصراد  یشردن راهبردهرا   یری و اجرا یطراحر فوق به  ید با در نظر گرفتن مولفه هایبا یشورکل، هر یدل

 یخود، اقدام به طراحر  یش رویپ یاسیو س ی، فرهنگیط اقتصادیران هم با توجه به مجموعه شرایا یاسالم یجمهور

ده اقتصراد  یر اسرت. ا  ین روش ها، اقتصاد مقراومت یاز ا یوینموده است و  یاقتصاد یبوم یردن راهبردهاک یاتیو عمل

د یر ، تولینیارآفرکر ر یر نظ ییه بر مولفره هرا  کاست  ین المللیات بیشرفت درون زا با توجه به تجربیناظر بر پ یمقاومت

از  یید دارد و بر اسراس مولفره هرا   یکره تایح و غی، فرهنگ مصرف صحیار جهادکان، ی، اقتصاد دانش بنی، نوآوریمل

ران به ارمغران آورد. در  یا یاسالم یجمهور یبرا یقیشرفت حقیاهد و پوب یاقتصاد ین دست تالش دارد از وابستگیا

اسرت و   یا یچه برار مفهروم   یدارا ین سوال بپردازد: اقتصاد مقاومتیا یدارد به بررس ین راستا، مقاله حاضر سعیهم

 م.ینمائ یاستفاده م یو مطالعات اسناد یفیتوص-یلین سوال از روش تحلیپاسخ به ا یدامند؟ براکالزامات تحقق آن 

، علرم،  ی، مقاومرت مردمر  یم، نوآوری، تحریاضت اقتصادیران، ریا یاسالم ی، جمهوریاقتصاد مقاومت :یدیلکواژگان 

 مصرف. ی، اصالح الگوید ملیتول

                                                           
1
 Ghorbi11@yahoo.com. ی)ره( و انقالب اسالمینیده امام خمودر اسالم پژوهش یاسیشه سیارشد اند یارشناسک.  
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ر یدگاه اسالم با ساید یقیسه تطبی)مقایبا اقتصاد اسالم یل ارتباط اقتصاد اخالقیتحل

 (یاتب اقتصادکم

 1یداود فرهاد، 1یاظمکابوطالب 

 

 :دهیکچ

و  ی، فرهنگر یاخالقر  یردهرا وان باورهرا و عمل یر ف فعرل و انفعراالت م  یتوص یر برایتعب کیاقتصاد و اخالق به عنوان 

 انور ام ی، زمران یاقتصاد یت هایفعال در ارزش ها به توجه و یاخالق اقتصاد به یابیدستاست.  یاقتصاد یت هایفعال

ن یر در ا .شرود  مقردور  یاخالق یبازارها به یدسترس انوها، ام ارزش حفظ ضمن یاقتصاد تعامالت در هک است ریپ 

ن یر بره ا  یابیر ان دست وام یاسالم یمطابق با آموزه ها و ارزش ها ین برنامه هایبا تدو یاسالم یراستا نظام اقتصاد

دو مسراله   یدر قالب اقتصراد اسرالم   ین اقتصاد اخالقییتب ین منظور در مطالعه حاضر برایسازد. بد یمهم را فراهم م

 یه اقتصراد اسرالم  کج نشان داد یل قرار داده است. نتایمورد تحل یاتب اقتصادور مینرخ بهره، توسعه و عدالت را با سا

، همواره اخالق را سرحوله انجام امرور خصوصرا   یاسالم ین و آموزه هایدر چارچوب مواز یاخالق ین برنامه هایبا تدو

 اده است.اقتصاد قرار د

 ، عدالت، ربا  ی، اقتصاد اخالقیاقتصاد اسالم :یدیلکواژگان 

 

 

                                                           
 زدیدانشگاه  یعلوم اقتصاد یترکد یدانشجو 1
 زدیدانشگاه  یعلوم اقتصاد یترکد یدانشجو 1



141 

 

 شورکبر اقتصاد  ینیرزمیآب ز یش از حد  سفره هایپمپاژ ب یامد هایپ

 1فرد یاظمکاحسان 

 

 

ن مسرائل  یر از ا یور یباشد  یبه مسائل مربوط به حوزه آب م یم توجهکران یاقتصاد ا یل ساز براواز عوامل مش یوی

 یه برا نگراه  کر باشرد   یش از حد آب از آبخوان آن حوضه ها میز و پمپاژ بیآبر یمتعدد در حوضه ها یوجود چاه ها

ن یبه برار خواهرد آورد اولر    ینیسنگ یاقتصاد یامدهاین مسئله چه پین به ایه عدم توجه مسئولکم یبر یم یق پیدق

از آب  یادیر و عمال هدر رفرت مقردار ز   یارین آبینو یستم هایسمبود کران و یا یشاورزکبودن  یل موجود سنتومش

شده اسرت   ینیرزمیز ید سطح آب هایاهش شدکر موجب یاخ یش از حد  آب در سال هایباشد پمپاژ ب یم یمصرف

ننرد و مسرئله   کپمپراژ اسرتفاده    یبرا یشتریبرق ب یاستحصال آب از انرژ یشاورزان براکن امر موجب گشته تا یه اک

از  یاریه در بسر کر دهرد   ینه نشران مر  ین زمیقات متعدد در ایباشد تحق یتحت پمپاژ م یمهم تر نشست اراضار یبس

ه در کر وارد شده است  یجد یب هاین  آسیآسفالته و خطوط راه آهن بر اثر نشست زم یشور به راه هاک یدشت ها

رد از طررف  کر م راه ها و خطوط راه آهن خواهد یترم یبرا یادیز ینه هاینده نه چندان دور دولت را متحمل به هزیآ

م شرد  ین منابع رو به رو خواهیمبود اکنده با یشتر در آیب یاز به منابع آبیت و نیگر با توجه به رشد روز افزون جمعید

را  یگزافر  ینره هرا  یه هرر دو هز کر رد کا خواهد یردن آب درکن یریآوردن به ش یا رویو دولت ناچار به واردات آب و 

در بخرش   یاریر ن آبینو یها یشور با توسعه فناورک یتیریالن مدک یدقت در برنامه ها یمکخواهد نمود اما با  جادیا

ش رانردمان محصرول در واحرد    یجهرت افرزا   یشاورزکه بر دانش روز یوشت و تکر یش سطح زیو عدم افزا یشاورزک

از  یاریبس یتوان جلو یاستفاده مجدد از آب مشور به منظور کمدرن فاضالب در  یه خانه هایجاد تصفیز ایسطح و ن

 را گرفت. یاضاف ینه هاین هزیا

 ، اقتصادینیرزمین، آب زیران، نشست زمیآب، اقتصاد ا: یدیلک گانواژ

 

                                                           
 ehsankazemi77@gmail.comرمان ، کد باهنر یدانشگاه شه یآب یسازه ها یارشد مهندس یارشناسک یدانشجو -1
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 یلیهموف مارانیب نیب در اشتغال و ینیارآفرک تیوضع یبررس

 3یکفروزنده شهرمهرداد  ،2باشییناین بی، ام 1 یفخرآباد یرمکمهران 

 

 

 :دهیکچ

مراران  یب ،دیر نماین افرراد مر  یر ا یو روان یبه بهبود وضع روح کمک، یلیماران هموفیب یو اشتغال برا ینیارآفرکلزوم 

و  یط جسرم یه برا توجره بره شررا    کر هستند  یازمند شغلین ین درمانیسنگ یهانهیو هز یماریبا توجه به ب یلیهموف

سرب  ک کیر  یو راه انرداز  ینیارآفرکشود. یارویاز ب یناش یو نشاط آنها و مانع از افسردگ یبه شاداب کمکآنها  یروح

ن مقالره  یر در الر ا  دبخش اسرت.  یر نو یو احساسر  یاز نظرر مرال   یردنر ول باور نوبه ش یچ گاه ساده نبوده ولیار هکو

 یه با بررسر کن است یبر ا یرا برشمرده و سع یلیماران هموفیب یبرا ینیارآفرکن عوامل و موانع در اشتغال و یمهمتر

پرداختره و   ینیارآفرکر الت موجود بر سر راه وبرطرف نمودن مش یبرا ییارهاوه راهیمختلف به ارا یهاشهیع و پیصنا

 کیر ا یر جراد شرغل و   ین قشر هموار نمود، ترا برا ا  یبه ا کمک یگ اران براهیاران وسرماکووینان ، نیارآفرک یراه را برا

ماران در بطن جامعره  یماران را با استخدام و قرار دادن بین بیا ی، اجتماع یالت روحواز مش یاریبس یبازرگان تیفعال

 یاستان اصفهان برا یلیانون هموفک یه گ ار از سوینان و افراد سرمایارآفرکجه ضرورت دعوت از یبرطرف نمود. در نت

نره یع و زمیدر صنا یخانگ یو حت کوچک یارهاکسب و کجاد یا یبه جوانان برا کمکو  ینیارآفرک یهاآموزش دوره

 رسد.یبه نظر م یگوناگون ضرور یها

 .عی،مشاغل ، صنایلیماران هموفی، اشتغال، بینیارآفرک: یدیلک گانواژ

                                                           
  Email:mehrankarami@ut.ac.irدانشگاه تهران:  یکت استراتژیریمد ارشناس ارشدک-1
 Email:binaei.amin@ut.ac.irدانشگاه تهران:  یکت استراتژیریمد ارشناس ارشدک-1
 Email:m.frouzandeh@ut.ac.irدانشگاه تهران:  یابیت بازاریریمد ارشناس ارشدک-1
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 رانیا یاقتصاد یر آن بر عقب ماندگیو تاث ییت توسعه روستایاهم یبررس

 3یالنترک،  مهناز 2ییروک، فروغ 1یل آبادیخل ین جاللیمع

 

 :دهیکچ

 یثرر  عقرب مانردگ   کشه ایه رکچراست ا رداربرخو یدیاز ربسیا همیتا از انیرا یهاستا رو به طمربو مسائلشناخت  

 یابر یدهبررا راستاییرو توسعه  از متخصصان و اقتصراد دانران   یاریسبرد، ل ا یگیو فقر از روستا نشات م  یارویها،ب

 یمعرفر  نیسرزم کی یعمومفقر  کاهش یابر جانبه همه تالشی و فقیر نستاییارو یدقتصاا و جتماعیا ندگیز دبهبو

ن مقالره ترالش شرده    یر داند ل ا در ایم ستاییرو توسعه را الزمه ستائیرو محیط در یور هبهر ءتقاار و تولید یشافزا و

ابتردا روستا،توسرعه    یرد،در راسرتا یر قررار گ ران مورد مطالعره  یا یاقتصاد یبر عقب ماندگ ییر عدم توسعه روستایتاث

 م ویشرو  یآشرنا مر   یاقتصراد  یو برا مفهروم عقرب مانردگ     یرا معرف ییها و اهداف توسعه روستا ی،استراتژ ییروستا

ان یرا در ستاییرو توسعه یابر که تژیهاییاسترا یگیر ربوا همچنین و توسعه افهدا و تعریف به توجهم یابیررررررردرم

ران عردم توجره بره    یر در ا یاقتصاد یل عقب ماندگین دالیاز مهمتر یویت بوده و یحائز اهمار یه بسشد نظرگرفتهدر

 یاریهم ،ییز روستاکدر مرا یاقتصاد یه هایت پایتقوهمچون   ییارهاوه راهکباشد ل ا الزم است یم ییتوسعه روستا

ار در ور یمه بیا نیار ویان بییروستا یبرا یشاورزکریجاد اشتغال غیا و  یز شهرکان مهاجرت به مرایاز جر یریدر جلوگ

م از یرد تا  بتروان یمد نظر قرار گ یشاورزکدات یت تولیو بهبود وضع ییالت بخش روستاواهش مشک،جهت منطقه کی

 م.یریر رشد مطلوب و موثر  قرار گیرده و در مسکعبور  یاقتصاد یعقب ماندگ  یتنگنا

 .یاقتصاد یعقب ماندگ ،ییتوسعه روستا یها ی، استراتژییتوسعه روستا: یدیلکواژگان 

                                                           
 moeinjalaly@gmail.com، د باهنر کرمانیکارشناسی ارشد دانشگاه شه.  1
 forughkoruei@yahoo.com، د باهنر کرمانیارشد دانشگاه شه کارشناسی.  1
 mahnazkalantari91@gmail.com، د باهنر کرمانیکارشناسی ارشد دانشگاه شه.  3
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ستم یدر س یش بهره وریافزا یبرا ییالگو یو طراح یت ارتباط با مشتریریمد

 یدارکبان

 1یم خانیرکفرهاد 

 

 :دهیکچ

ت یریت مرد یبه اهم یخدمات یگر نهادهایمه و دیب یتهاک، شریدارومانند بان یار تجارکسب کاز امور  یاریامروزه بس

ش طرول  یان موجرود و افرزا  ید، حفظ مشتریان جدیبه مشتر یابیدست یل آن برایو پتانس (CRM) یارتباط با مشتر

 ین فرن آور یبر  یازمند هماهنگیان نیبا مشتر کیجاد روابط نزدینه این زمیبرده اند. در ا یبه آنها پ یعمر خدمات ده

ان در یت در روابرط برا مشرتر   یریمقاله حاضر نقش مد ان است.یج ب بلند مدت مشتر یبرا یابیاطالعات و شعب بازار

اربرد  کر ، یلر یتحل یوه هرا یبرا اسرتفاده از شر    یش ارزش مشرتر یافرزا  یت برایرین نوع مدیاز به ایو ن یداروحوزه بان

CRM دهد. یقرار م یرا مورد بررس 

   یداروستم بانیس یش بهره وری، افزاCRM :یدیلک واژگان

                                                           
 و،،باشگاه نخبگان و پژوهشگران جوانک،واحد ما ی. دانشگاه آزاد اسالم 1
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 یرهایمتغ یبرخ یاثرگذار یابیدر ارز یساختار یح برداریخود توض یاربرد الگوک

 یشاورزکمحصوالت  یهامتیبر ق یالن اقتصادک

 3بهارشیل پی، اسماع1ی، قادر دشت1یچرندابفاش کدا یآ

 

   ده:یکچ

 باشرد. یمر  یشراورز کمحصروالت   مرت یبر ق یالن اقتصادک یرهایمتغ یبرخ یاثرگ ار یابیق حاضر ارزیهدف از تحق

، حجرم پرول، نررخ ارز، ارزش افرزوده محصروالت      یاتیر ، درآمد مالیدرآمد نفت یمورد بررس یالن اقتصادک یرهایمتغ

خرود   یبا استفاده از الگرو  1351-91 یدوره زمان یباشد. داده هایم یشاورزکمت محصوالت یو شاخص ق یشاورزک

ه در کن است یانگر ایج حاصل بیگرفته است. نتا ق مورد استفاده قرارین تحقیبلند مدت در ا یساختار یح برداریتوض

 یمربوط به درآمد نفتر  یشاورزکمحصوالت  یهامتیوارده به ق یهاکن سهم را در شویترشیبهفت سال اول و دوم 

ن سرهم  یمترر کباشد. یدرصد م 71/31درصد و در هفت سال دوم  19/19ن سهم در هفت سال اول یباشد. مقدار ایم

اسرت یران و  سیلر ا مرد  دارا بوده است.  یشاورزکمحصوالت  یمت عمده فروشیاول و دوم شاخص قرا در هفت سال 

یمر  یشراورز کمحصوالت  یهامتیبر ق یشتریب یاثرگ ار یه داراک ییرهاینقش متغ یستیبا یالن اقتصادکگ اران 

 ند.یشور لحا  نماکالن کمات یباشند را در تصم

 .یشاورزکمت محصوالت ی، قیالن اقتصادک یرهایمتغ، یساختار یبردارح یخود توض یالگو :یدیلکواژگان 

                                                           
 a_kaffash_1111@yahoo.comز یدانشگاه تبر – یشاورزکارشناس ارشد اقتصاد ک -1
 زیار دانشگاه تبریدانش.  1
 زیار دانشگاه تبریدانش.  3
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

 رانیا یشرفت اقتصادیدر پ یشاورزک بخش اشتغال بر ییغذا تیامن ریتأث یبررس

 4فر ییمحمدرضا رضا، 3یل آبادیخل ین جاللیمع، 1 ییروکفروغ ، 1پور یالنترکمهناز 

 

 :دهیکچ

آن اسرت. ضررورت توجره بره      یاعضا یو جسم ی، روانیروسالمت ف یان توسعه جامعه وعنصر اصلیبن ییت غ ایامن 

ن یادیبن یهااز شرط یویجامعه به عنوان  یاعضا یمن و سالم برایا ین غ ایه تأمکموجب شده  ییت غ ایمقوله امن

گرر  ید یشرود. از سرو   یتلق یاقتصاد یاز عقب ماندگ یریها در جهت جلوگدولت یف اصلیو از وظا یت ملیتحقق امن

ت یر از اهم یاقتصراد  یهرا گر بخرش ین دیدر ب یشاورزکو  ییه بخش روستاکن باورند یاز صاحب نظران بر ا یاریبس

برر اشرتغال بخرش     ییت غر ا یر ر امنین مقالره ترأث  یر در ان رو، یر جاد اشتغال برخوردار است. از ایدر ا ییباال یراهبرد

شده است و با استفاده از ترابع تقاضرا و    یبررس 1351-1391یزمان یدوره یران طیا یشرفت اقتصادیدر پ یشاورزک

 یابیر بر اشتغال، مرورد ارز  ییت غ ایه و دستمزد و به طور خاص امنیسرما یموجود یرهایر متغی، تأثARDLروش 

لر ا برا   اسرت.   یشراورز کشرتغال بخرش   بر ا ییت غ ایدار امنیر مثبت و معنیتأث یج نشاندهندهیقرار گرفته است. نتا

 یهرا برنامره  یاجررا د، یر نرد تول ینه منابع در فرآیص بهید، تخصیح در مراحل مختلف تولیت صحیریو مد یزیبرنامه ر

 ییت غر ا یش امنیتوان در جهت افزایم یشاورزکت یریمد یشاورزان و ارتقاک یو عمل یش دانش فنی، افزا یبانیپشت

و همرراه   یجهان یارهایهمگام با مع یشاورزکشتر بخش یرشد و توسعه ب ین در راستایار و همچنک یروین یو بازده

 شور گام برداشت .ک یبا اهداف توسعه ا

 .ARDL، تابع تقاضا، یشرفت اقتصادی، پیشاورزک،اشتغال بخش ییت غ ایامن: یدیلکگان واژ

                                                           
 .Mahnazkalantari91@gmail.com  رمان،ک باهنر دیشه دانشگاه ،یشاورزک اقتصاد ارشد یارشناسک یدانشجو -1
 .Forughkoruei@yahoo.com  رمان،ک باهنر دیشه دانشگاه ،یشاورزک اقتصاد ارشد یارشناسک یدانشجو -1
 .Moeinjalaly@gmail.com  رمان،ک باهنر دیشه دانشگاه ،یشاورزک اقتصاد ارشد یارشناسک یدانشجو -3
 .Rezaifarm1115@gmail.com  رمان،ک باهنر دیشه دانشگاه ،یشاورزک اقتصاد ارشد یارشناسک یدانشجو -4
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د بر یکجوانان با تا ینیارآفرکبر رشد  یعوامل موثر آموزش یجهت بررس یارائه مدل

 یآموزش دانشگاه

 1وراوندکن یحس

 

 ه:دیکچ

در عصر حاضرر   هکجوانان است  یار و خوداشتغالکسب وکجاد یشرفت ایروبه پ یشورهاکمهم در  یاز موضوع ها یوی

ن یارآفرکر  یه جوانران کر ن اسرت  آازمنرد  ین یطین شرایشرفت آن ها در چنیمواجه اند و پ یر و تحوالتییشورها با تغک

ن راسرتا هردف   یر نند. دراکشور وارد کالبد اقتصاد کدر یخون تازه ا ینوآور ت،یق خالقیه بتوانند از طرکت شوند یترب

 ییت آن در اشرتغال و اقتصراد، شناسرا   یر و اهم ینیارآفرکآموزش  یضمن معرفجوانان  ینیارآفرک یبررس قیتحقن یا

ن ی، آموزش داده شود تا نگرش نسبت به ایز آموزشکدانشگاهها و مراد یه باکاست  ینیارآفرکبر  یعوامل موثر آموزش

اربرد کر  یبرا یو به ارائه مدل باشد یم یفیروش پژوهش توصد. یت نمایالن را تقویان و فارغ التحصیمقوله در دانشجو

عوامرل برر اسراس     ییمقاالت مرتبط برا موضروع و شناسرا    یه پس از بررسکپرداخته شده است   ینیارآفرکنه یدر زم

ت ی، تقوینیارآفرکع،آموزش یل: تعامل با صنایاز قب یه عواملکن مشخص شد یشیمقاالت پ یشاخص ها یت بندیاولو

جوانران   ینیارآفرکر بر رشد  یرگ ار آموزشین عوامل تاثی، و مهمتریارآموزک یدوره ها ی، برگزاریارگروهکتف یخالق

 هستند.  

 .یز آموزش عالک، دانشگاه و مراینیارآفرکجوانان،آموزش  ینیارآفرک: یدیلکواژگان 

                                                           
 h.koravand@ut.ac.ir، دانشگاه تهران یاجتماع ییتوسعه روستا یارشد جامعه شناس یارشناسک یوراوند، دانشجوکن یحس 1

mailto:h.koravand@ut.ac.ir
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 یعصب یه استنتاجکران با استفاده از روش شبیع درآمد در ایتوز یروند آت ینیبشیپ

 س(ی)انف یفاز

 4ی، محمد عماد3یانیکان ی، پو1، محمدرضا ارسالن بُد1قلعه سرد یانیکسروش 

 

 :دهیکچ

دارد.  یالن اقتصراد کر  یهرا یاست گر ار یم و سیدر اتخاذ تصم ینقش مهم یاقتصاد یرهایاز روند متغ یامروزه آگاه

 یدارد دارا یاقتصراد  یرهرا یر متغیسرا  یه برر رو کر  یرین از نظرر تراث  یو همچن یع درآمد از نظر عدالت اقتصادیتوز

ع درآمرد( ابرزار   یر ج سرنجش توز ین ابزار رایتر)به عنوان مطرح ینیب جیشاخص ضر ینیبشیاست. پ یاریت بسیاهم

س، ین رو با استفاده از روش انفر ینده اقتصاد است. از این چشم انداز آیها و همچناستین سیجهت سنجش ا یمناسب

نرده  یشرش سرال آ   ین شاخص طیا ینیش بید و سپس به پیمحاسبه گرد ینیبشیپ یخطا یهازان شاخصیابتدا م

جره  یخواهرد داشرت و در نت   ینزولر  یرونرد  یآت یهاسال یط ینیب جیضره کاز آن است  یکج حایپرداخته شد. نتا

ش بهرره یبر افزا یمبتن یهااستیچون اتخاذ س ییشنهادهایان پیران بهتر خواهد شد. در پایع درآمد در ایت توزیوضع

 یان دسترسر ور امد و یت تولیشور، بهبود وضعکه از یاز فرار سرما یریم درآمد، جلوگکمتعلق به افراد  یهاییدارا یور

 د.یران مطرح گردیع درآمد در ایت توزیجهت بهبود وضع یدیتول یهااقشار جامعه به نهاده یتر همهبهتر و ارزان

 ران.ی، اینیب جیع درآمد، ضریس، توزی، انفینیبشیپ :یدیلک گانواژ

                                                           
 Soroushkiani@chmail.irه یدانشگاه اروم یشاورزکارشد اقتصاد  یارشناسکدانش آموخته مقطع  1
 هیدانشگاه اروم یشاورزکار گروه اقتصاد یدانش 1
 زیدانشگاه تبراقتصاد  یترکد یدانشجو 3
 رازیارشد اقتصاد دانشگاه آزاد ش یارشناسکدانش آموخته مقطع  4
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 ر گذاراست؟یران تاثیا یشاورزکبررشد بخش  یتجار یاست آزادسازیا سیآ

 2عذرا جوان بخت،  1یه محمدیسم

 

 ده:یکچ

شرورها از  کدارد . همره   ییت بسرزا یدر حال توسعه اهم یشورهاکشورها از جمله ک یبرا یشاورزکامروزه رشد بخش 

شرور خرود هسرتند. از جملره     کش ارزش افرزوده   یافرزا  یعنر ی یشراورز کمختلف به دنبال رشرد بخرش    یار هاوراه

وآزاد  ی،توجه به تجرارت جهران   یوخارج شدن از حالت عقب مانده وسنت یشاورزکرشدبخش  یبرا یاساس یارهاوراه

 ارتبراط  شرده  یسع مقاله نیا در راستا نیدرهم .است معاصر یزندگ تیواقع اقتصاد شدن یاست.جهان یتجار یساز

 لیوراتشر  اقتصراددانان  مباحرث  یزکر مر هسرته  هک یشاورزکبخش  رشد و یخارج تجارت یآزادساز استیس انیم

 یشرورها ک در را رشرد  ، نرخ یخارج تجارت گسترش اقتصادانان از یبرخ دهیعق به واقع شود.  یمورد بررس دهد یم

ن مطالعره مرورد   یر شردن در ا  یبره عنروان شراخص تجرار     IITی.شاخص ادغام تجار دهد یم شیافزا توسعه درحال

 جیاستفاده شرده اسرت. نترا    stataو نرم افزار  یمعمول مربعات حداقل ن راستا ازروشیدر ا استفاده قرار گرفته است.

ش در شاخص ادغرام  یافزادرصد کی است . داشته رمثبتیتاث شورک یرشداقتصاد بر یتجار یآزادساز دهد، یم نشان

 گردد. یم یشاورزک  افزوده بخش واحدارزش 17/1شیافزا ، موجب مدت بلند در  یتجار

 IIT،یتجار یشدن،آزادساز ی،جهانیشاورزکارزش افزوده، :یدیلک واژگان

                                                           
  somayehm135@gmail.com ،هیدانشگاه اروم یشاورزکاقتصاد  یارشدمهندس یارشناسک یدانشجو 1
 هیدانشگاه اروم یشاورزکار اقتصاد یاستاد 1

mailto:somayehm235@gmail.com
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 شهر زنجان( ی)مطالعه مورد شتکنه یبه ین الگوییتع

 3عذرا جوان بخت، 2یه محمد پور هنگروانیمهد،  1یه محمدیسم

 

 ده:یکچ

 فقرر  اهشکر  ،یشاورزک اهداف از یوی ده است.یغ ا گرد یش تقاضا برایت منجر به افزایامروزه رشد روز افزون جمع

 شیافرزا  جهرت  در را مرا  دیر تول منابع از یمنطق و حیصح یبردار بهره باشد. یم توسعه حال در یشورهاک در هژیبو

افتره وبره   ی ییرها یشورها از عقب ماندگک، یر نفتید بر اقتصاد غیکش درامد همراه با تایدهدبا افزا یم تکحر درآمد

ر یر بهبرود اقتصراد غ     یاز راه هرا  یور یز یشت،نک ی نهیبه ح یصح یالگو از استفاده .نندویت مکشرفت حریسمت پ

اب  بره صرورت   یر مکح منرابع  یص صرح یشت و تخصکنه یبه یبه الگو یابین مطالعه به منظوردستی. ا باشد یم ینفت

مزارع باوسرعت   یشده وبرا یجمع اور1391ازمربوطه درسال یباشدآمارمورد ن یدرشهرستان زنجان م یمطالعه مورد

ل داده هرا ازنررم   یر ه وتحلیر تجز یاستفاده شده وبرا یاضیر یزین راستا ازروش برنامه ریباشد.درایتار موه15متر ازک

ج نشران  یده.نتایر سره گرد ین ومقایری نه تعیوبه یشت درحالت فعلک یق الگوین طریاستفاده شده.وازا LINGO افزار 

 نند.ک ینه استفاده نمیشاورزان ازمنابع به طور بهکه کدهد یم

   LINGO ،یاضیر یزیبرنامه ر زنجان، شت،کنه یبه یالگو :یدیلک واژگان

 

 

                                                           
 somayehm135@gmail.com  ،هیدانشگاه اروم یشاورزکارشد اقتصاد  یارشناسک یدانشجو 1
 هیدانشگاه اروم یشاورزکارشد اقتصاد  یارشناسک یدانشجو 1
 هیدانشگاه اروم یشاورزکار اقتصاد یاستاد 3
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 کیشت ارگانک

 1بد، محمدرضا ارسالن1یه محمدیسم

 

 

 ده:  یکچ

ت یر جهان سوم ،منجر به گسترش فعال یشور هاکمخصوصا در  ییشتر به مواد غ ایاز بیت و نیش روز افزون جمعیافزا

و مرواد مضرر    ییایمیشر  یود هرا کر ش استفاده از یجه افزایو درنت یشاورزک یهان یش استفاده از زمیو افزا یشاورزک

است. در واقرع هردف    کیارگان یشاورزکبه سمت  یرد جهانویسالم رو یاز انسان ها به غ ایده است. باتوجه به نیگرد

محصول سالم همرراه  د یو تول ییایمیش یاهش نهاده هاکدر  کیارگان یشاورزکفوائد استفاده از  ین مطالعه بررسیاز ا

 یسره و بررسر  ین مقالره بره مقا  یر ن اساس در ایباشد. بر ا یشاورز مکش سود یافزا یبرا یگرید یارهاوراه یبا ارائه 

 کیر شرت ارگان کشنهاد ین به پینه وهمچنیت بهیسه آن با وضعیو مقا یار در حالت فعلیگلخانه خ کی یتیبودجه فعال

ت یر وتبع کیشت ارگانک یله یشاورز به وسکش درامد یاز افزا یکگلخانه حا نیل اطالعات ایه و تحلیم. تجزیپرداز یم

د یتول به منظور کیارگان یشاورزک توسعه عیتسر و بهبود در تواند یم مطالعه نیا جینتا .داردشت مناسبترک یاز الگو

 .دینما کمک ورکم  بخش گ اران استیس و زانیر برنامه به یشاورزک بخش در سالم محصوالت

  یاارگلخانهیخ سالم،ی، غذاییایمیمواد ش ،کیارگانیشاورزک :یدیلکژگانوا

 

                                                           
 somayehm135@gmail.comه یارشد ،دانشگاه اروم یارشناسک یدانشجو 1
 هیدانشگاه اروم یشاورزکار گروه اقتصاد یدانش 1
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 شورک یو فناور یشرفت علمیت جوانان در پکموانع و عوامل مؤثر بر مشار یبررس

 3یرمددیحق دیمج ،1نژاد ی، بهاره نصرالله1ین محمدیریش

 

   :دهیکچ

ن یر و صرنعت اسرت. ا   یعلم، فناور یشرفت درعرصه یران پیخصوصا اان جوامع و یدر م ساز مسائل سرنوشت از یوی

ار مقراالت و  یز شرمار بسر  یر و ن یع علمر یابد. رشد سرر ی یشور تحقق مکو جوانان  یه انسانیله سرمایهدف تنها به وس

ا باشرد. امر   یان جوانران مر  یر ل ها و افراد مستعد و نخبه در مینشان از وجود پتانس ین المللیو ب یداخل یپژوهش ها

  ینره هرا  یر درزمیشررفت چشرمگ  یل نگرفته، شاهد پوش ید ثروت به خوبید علم تا تولیده و تولیه چرخه اونیل ایبدل

ه یجوانران سررما   یدارد، اگر برا یشرفت ملیبا توسعه و پ یزه ارتباط تنگاتنگیه انگکم. از آنجا یستین یو فناور یصنعت

 کیر ازمنرد  یقرت، ن یم برود. در حق یم خرواه یعظ یشود، شاهد تحولجاد یشرفت ایزه پیان آنان انگیشود و در م یگ ار

آنران فرراهم    یگسرترش و ارتقرا   ینه را برایرده و زمک ییرا شناسا یانسان یرویت ها و نیه ظرفکم یهست یبرنامه مل

توسرعه  (، هدف خرود را برر   ی)مد ظله العال یمقام معظم رهبر یاز سو یابالغ یاست هایانات و سیسازد و با الهام از ب

 یرات خرود را تجرار  وده ها و تفیتوانند ا یاز جوانان م یریثکن امر، شمار یجه ایبنا نهد. در نت یه انسانیمنابع و سرما

 یشررفت مر  یه مانع پکوجود دارد  ی، معضالتینه ایدر هر زم کم باشند. بدون شیشور سهک ینند و در آبادانک یساز

ت کموانع موجود در جهت مشرار  ین مقاله به بررسیگردد. در ا یسر میم تیبه موفق یابیشوند وبا غلبه بر آنها دست 

 م.یپرداز یش رو میجهت ح ف موانع پ ییارهاوو ارائه راه یو فناور یشرفت علمیجوانان در پ یهمه جانبه 

اقتصراد  ، یمحرور  ک، مدریزه، جهاد اقتصادی، انگیو فناور یشرفت علمی، پی، منابع انسانینیارآفرک :یدیلکواژگان 

 .انیدانش بن

                                                           
 sweetmohammadi@yahoo.com، صنعتی قمدانشگاه  ی. دانشجو 1
1  .hony_spring@yahoo.com 
3  .mr_madadi@yahoo.com 
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 ین اسالمیدر تمدن نو یمه اسالمیافل به عنوان بکنقش ت

 2یرا مزرعه فراهانیسم، 1یسمانه مزرعه فراهان

 

 ده:  یکچ

ت قررار  یرید مرورد مرد  یر ه ضررورتاً با کر قرار دارد  یمتفاوت یهاکسیها در ابعاد گوناگون آن در معرض رانسان یزندگ

 یرادات شررع یمتعارف و لحا  ا یمهینظام ب یفقه یو پس از بررس یامروز یو اقتصاد یاز اجتماعین رد. با توجه بهیگ

افرل بره عنروان طررح     وت یمتعرارف، الگرو   یمره یمسلمان در مرورد ب  یحقوقدانان و فقها یدر نظر گرفته شده از سو

خاص از لحا   یافل به معناوتحت عنوان ت یه اسالمیمه در مالیق بیاز طر کسیشد. بحث پوشش ر ین معرفیگزیجا

ت شرناخته شرده   یاست؛ هم در اسالم به رسم کمشتر یاروق همیان افراد از طریه همان جبران زک یمفهوم یجنبه

 سرنن و  انت ازیه دعروت دوبراره بره حفرظ و صر     یمجدد اسالم بر پا یداریعنصر بق قرار گرفته است. یو هم مورد تشو

ردن ک ییاجرا .ل گرفته استو، شیات تمدن اسالمید حیمرحله اول تجد، به عنوان یم قرآنیو مفاه یاسالم یارزشها

ز توجره  یو ن« االثمِ و العدوانِ یو ال تعاونوا عل یالبرِ و التقو یتعاونوا عل» :افلوت یامهیستم بیمفهوم تعاون در قالب س

ن ین دعروت اسرت. در همر   یر به ا یاتیاز پاسخ عمل یامسلمانان نمونه یفالت عمومکبر  یمبن یف نبویث شریبه احاد

دن بره  یام بخشر ومسلمانان با هردف اسرتح   یهمه یسطح روابط اقتصاد یمناسب جهت ارتقا یاروافل راهوراستا، ت

نفروذ اسرتعمار و   مه و سد راه یدر صنعت ب ییفاکنه تحقق خودیشد تا زم ین م اهب مختلف معرفیوحدت ب یهاهیپا

افرل بره   ونقرش ت  یلر یتحل-یفیتوصر  یشده است تا با بررس ین نوشتار سعیدر افراهم شود.  انگانگیب یتهاجم فرهنگ

ن یترر مهرم رد. یر قررار گ  یمورد بررس یجاد وحدت اسالمیو ا ین اسالمیاسالم در تمدن نو یعنصر اقتصاد کیعنوان 

 یهرا ران است و برنامهیا جامعه یو م هب یمل یهان الگو، همسو با ارزشیه اکقت است ین حقیانگر ایج پژوهش بینتا

 دارد. ین جوامع اسالمیدر ب ین اسالمیدر تحقق تمدن نو یافل سعوت یریارگوبر ب یمبتن یاقتصاد اسالم

 .ین اسالمی، تمدن نویافل، اقتصاد اسالمو، تکسیر: یدیلک واژگان

                                                           
1
 samanefarahani131@yahoo.com دانشگاه اصفهان یارشد رشته اقتصاد اسالم یارشناسکدانش آموخته  - 

 farahanisamira14@yahoo.comدانشگاه اصفهان یعرب اتیارشد گروه زبان و ادب یارشناسک یدانشجو -1
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 رانیشرفت ایدر پ ینقش اقتصاد مقاومتل یتحل

 2یرا مزرعه فراهانیسم، 1یمزرعه فراهان سمانه

 

 

 ده:یکچ

 یراهبررد  یهرا اسرت. و در برنامره   یت به سمت اقتصاد اسرالم کدر واقع حر یبه عنوان جهاد اقتصاد یاقتصاد مقاومت

اقتصراد   کیر تحقرق   یبرا یرد نقشه راهوین رویشود. ایاد میشرفت یپ یرانیا-یاسالم یران از آن با نام الگویاقتصاد ا

ان برودن، اصرالح   یر ، دانرش بن یاست. عردالت اجتمراع   یبلند ملّ یهال به آرمانیدر جهت ن یوفا و مترقوفا، شکخود

 یاالهرا کت اقرالم و  یر بره نفرت، امن   یاهش وابستگکش صادرات، یدها، افزایزا بودن، مقابله با تهدمصرف، درون یالگو

 یمهرم الگرو   یهرا ح با خارج از جمله شاخصیل صحو تعام یگ ارهیسرما یهاها و فرصتتی، استفاده از ظرفیاساس

خواهرد داشرت، چررا     یران را در پیشرفت ای، پیزندگ کو اصالح سب یسازه با فرهنگکباشند یاقتصاد م یسازمقاوم

شرفت خواهرد شرد. در   یر پیموجب انحراف از مس یخارج یاز الگوها یبرداریپکا فقط ینادرست  یه انتخاب الگوهاک

 یاقتصاد مقراومت  یهان مؤلفهیترنقش دولت و ملت، شاخص یلیتحل-یفیتوص یشده است تا با بررس ین نوشتار سعیا

ت یشه از وضعیهم یران برایرد تا ایقرار گ یران مورد بررسیشرفت ای( در پی)نه صرفاً نظر یار عملوراه کیبه عنوان 

و  یاقتصراد  یهرا ه مؤلفره کر قت اسرت  ین حقیاانگر یج پژوهش بین نتایترمهمابد. ی ییبه نفت رها یوابستگ یاقتصاد

برر دو   یمبتنر  یاقتصاد مقاومت یهاران است و برنامهیا جامعه یو م هب یمل یهان الگو، همسو با ارزشیا کینولوژوت

 ران دارد.  یا یشرفت اقتصادیدر تحقق پ یسع یالمللنیو ب یرد  ملّویرو

 شرفت.  یملت، پ، نقش دولت، نقش یاقتصاد مقاومت :یدیلک واژگان

                                                           
 o131،دانشگاه اصفهان یدانش آموخته رشته اقتصاد اسالم. 1

 Email:farahanisamira14@yahoo.com دانشگاه اصفهان  یات عربیارشد رشته زبان و ادب یارشناسک یدانشجو -1
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 (1314-11رات آن در برنامه چهارم توسعه )ییرشد صنعت چرم و روند تغ

 1یال سادات مصطفویل، 1پور ضیف یمحمد عل

 

 :دهیکچ

ن بخرش اقتصراد قلمرداد    یترر  یعنروان محرور    چهارم و پنجم توسعه بره  یها ژه در برنامهیرباز به ویبخش صنعت از د

ه رشرد هرر   کر است  ین در حالین بخش قرار داشته است. ایگ اران ا استیار سکرو رشد آن در دستور  نیده و از ایگرد

قرار داد. بر  یابیافزوده مورد سنجش و ارز د و ارزشیمانند اشتغال، تول یمتفاوت یارهایتوان با مع یرا م یبخش اقتصاد

برر   ین بررسیقرار داده و ا یران را مورد بررسید ادر اقتصا یده است تا موضوع رشد صنعتیوشکن مقاله ین اساس، ایا

 یهرا  ن پرژوهش را داده یر ا یهرا  افتره اسرت. داده  یز کر ران تمریر نره در ا یریبرا سرابقه د   یصنعت چرم به عنوان صنعت

از آن  یکحا ین بررسیج ایدهد. نتا یل میوشده تش یآور ز آمار جمعکه توسط مرکشتر ین و بکارکده نفر  یها ارگاهک

اسرته شرده   کز یر زان اشرتغال آن ن یر ه از مون دوره نداشته، بلیدر ا یصنعت چرم از نظر اشتغال نه تنها رشده کاست 

 یدهاکر ن صنعت در سطح یحاضر در ا یها ارگاهکمت ثابت( یافزوده )به ق د و ارزشین، شاخص رشد تولیاست. همچن

، یلر که بره طرور   کر است  ین در حالیاست. ارا نشان داده  یمنف یز رشدیف و چمدان( نیکد ی، تولی)دباغ یچهار رقم

ن اساس و برا رونرد   یآن در طول دوره برنامه چهارم توسعه است. بر ا کدهنده رشد اند ن صنعت نشانیمتوسط رشد ا

 ست.یر نینده قابل تصوین صنعت در آیا یبرا یانداز روشن گ شته چشم

 افزوده د، ارزشی: صنعت چرم، رشد اشتغال، تولیدیلکواژگان 

                                                           
 feizpour@yazd.ac.ir،زدیدانشگاه  یئت علمیعضو ه 1
  Leila.111.lm@gmail.comزدیدانشگاه  یارشد علوم اقتصاد یارشناسک یدانشجو 1
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 رانیا یبر رشد اقتصاد یر تجارت خارجیتاث یبررس

 3م زادهیرک یمصطف، 2ید مظلومیمج، 1سرمزده یحانه عباسیر

 

 :دهیکچ

 یده اسرت. تجرارت خرارج   یر ن گردیران از گ شته تا حال تدویاقتصاد ا یعلل عقب ماندگ یمقاله حاضر با هدف بررس

ران بره  یر اقتصراد ا  یباشد. با توجه بره وابسرتگ   یدر حال توسعه م یشورهاکدر  ین موضوعات اقتصادیاز مهمتر یوی

 یها هینظر قرار دارد. در ین عوامل توسعه اقتصادیتر یشور در زمره راهبردکن یا یبرا یتجارت خارج یصادرات نفت

 قیر طر از را اقتصراد  رشرد  نررخ  یخرارج  تجارت هک گردد یان میب رشد درونزا، یبخصوص الگوها و ید اقتصادیجد

 ین جهت موجب رشرد اقتصراد  یدهد و ل ا از ا یم شیافزا یمنابع اقتصاد و ینولوژوت ،یخارج یبازارها به یدسترس

رد ور یبرا رو  یاسرالم  یشرورها کر یران، تجربه سرا یشور اک یروند تجارت خارج ین مقاله پس از بررسیدر ا .گردد یم

 یاقتصراد  یه هرا یر ن نظریدتریر ه برر جد یر وگرردد و در انتهرا برا ت    یمر  یبررسر  یآنان در تجارت خرارج  یسه ایمقا

گرردد. اسرتفاده    یارائه م یط اقتصادیبهبود شرا یدر راستا یجهت بهره بردن از تجارت خارج یراهبرد یشنهادهایپ

 یمبتن یاسالم یشورهاکر ین تجربه سایران و همچنیدر ا یروند تجارت خارج ی، بررسید اقتصادیجد یه هایاز نظر

 رود.  ین مقاله به شمار میا یها یژگین ویاز مهمتر یسه ایرد مقاویبر رو

 .، صادرات نفتی، رشد اقتصادی، تجارت خارجیاقتصاد یعقب ماندگ :یدیلکواژگان 

                                                           
 Abbasi_reyhane@yahoo.com، یدانشگاه فردوس یارشد اقتصاد انرژ یارشناسک یدانشجو 1
 Majidmazloumi@yahoo.com، یدانشگاه فردوس یارشد اقتصاد انرژ یارشناسک یدانشجو 1
 Karimzadehmostafa@yahoo.com ،یگروه اقتصاد دانشگاه فردوس یئت علمیار و عضو هیاستاد 3
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: محصول ی)مطالعه موردیدر اقتصاد مقاومت یشاورزک یواحدها یزینقش بودجه ر

 ه(یثمرتو اروم یب در روستایس

 1بد  ، محمد رضا ارسالن1پور یمعدن میمر

 

 ده:یکچ

نه استفاده نمروده  یشور به نحو بهکموجود در  یدیانات محدود تولوه مولد بوده و از منابع و امکمقاوم است  یاقتصاد

د. هردف از  یر باشد به نحرو احسرن اسرتفاده نما    یشور مکط یه متناسب با شراکشورها کر ید سایو از تجارب و علوم مف

باشرد .    یب مورد نظرر مر  یباغ س یبرا کیارگان یتیبودجه فعال کینه و یبه یتیبودجه فعال کیه ین مطالعه تهیانجام ا

 یتید. بااستفاده از بودجه فعرال ینما یم کمک یریم گیو تصم یزیر در برنامه رانیه به مدکاست  یابزار یتیبودجه فعال

ثمرترو واقرع در    یرد. باغ مرورد نظرر در روسرتا   کسه یبا هم مقا یب را به آسانیمختلف و رق یها تیتوان سود فعال یم

رده اسرت.  کر دا ی% رشد پ 1/179نه، سود آن  یبه یتیباشد. با انجام اصالحات الزم در بودجه فعال یه میشهرستان اروم

 یتین در بودجره فعرال  یش داده اسرت. همچنر  ی% افرزا  91/49نره را هرم   یل هزکن اصالحات یه اکرد کر کد ذیالبته با

 افته است. یش یدرصد افزا 14/31نه،  سود آن یل هزک% 19/3اهش کبا  کیارگان

 .کیارگان یتینه، بودجه فعالیبه یتی، بودجه فعالیت فعلیوضع یتیب، بودجه فعالیس :یدیلک واژگان

                                                           
 Maryam.madanipoor@gmail.com هیدانشگاه اروم یشاورزکارشد رشته اقتصاد  یارشناسک یدانشجو 1
 M_Arsalanbod@yahoo.com هیدانشگاه اروم یشاورزکار گروه اقتصاد یدانش 1
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 (یجان غربی: استان آذربای)مطالعه موردید گندم آبیتول یل اقتصادیتحل

 3مهر یزدینرگس ا ،1بد  ، محمدرضا ارسالن1پور یم معدنیمر

 

 :دهیکچ

نه استفاده نمروده  یشور به نحو بهکموجود در  یدیانات محدود تولوه مولد بوده و از منابع و امکمقاوم است  یاقتصاد

د. مطالعره  یر باشد به نحرو احسرن اسرتفاده نما    یشور مکط یه متناسب با شراکشورها کر ید سایو از تجارب و علوم مف

اب داگرالس و  کر د یر برا اسرتفاده از توابرع تول    یجران غربر  یدر آذربا ید گنردم آبر  یتول یل اقتصادیحاضر با هدف تحل

الزم  یها ن دادهیصورت گرفته است. همچن Stataو نرم افزار  یون حداقل مربعات معمولیوه رگرسیترانسندنتال به ش

 یرهرا یشرده اسرت. متغ   یگرردآور  یشراورز کت وزارت جهراد  یاز سرا  1311 -1391 یها سال یزمان یبه صورت سر

ترار  ورد گنردم در ه ور ر وابسرته، عمل یر لوگرم( و متغیکش، ب ر)ک، علف ییایمید عبارتند از سموم شیمستقل توابع تول

پرس از   بروده اسرت.   1111/1و  1517/1ب برابرر  یر آن بره ترت  1 اب داگرالس و ترانسرندنتال  کر توابرع  1 بوده است.

د برترر  یر اب داگالس به عنوان ترابع تول کد ید، تابع تولیجام شده و با استفاده از روش حداقل مربعات مقان یها یابیارز

ر مرورد  یر متغ 3ن یرد بوده اند، امرا در بر  ور عملیر مثبت بر متغیتأث یدارا ین فرم تابعیا یرهایشناخته شد. تمام متغ

ش در مردل  کر ر علرف  یر ب متغیگندم شرناخته شرد. ضرر   رد ور معنادار بر عملیتأث یش داراکر علف یآزمون تنها متغ

 1مترر از  کن تابع یب ایه مجموع ضراول آنید است. بدلیشش تولکانگر یه بکبوده  14/1اب داگالس برابر ک یونیرگرس

زان مناسب اسرتفاده  یج حاصله، درنظر گرفتن میباشد. با توجه به نتا یاهنده مکاس یبازده مق ین تابع دارایاست ل ا ا

 مؤثر باشد.  یجان غربیدر آذربا یرد گندم آبوتواند در بهبود عمل یها م شکف از عل

د، برازده  یر د ترانسرندنتال، روش حرداقل مربعرات مق   یر اب داگالس، ترابع تول کد ی، تابع تولیگندم آب :یدیلک واژگان

 .دیشش تولکاس، یمق

                                                           
 Maryam.madanipoor@gmail.com هیدانشگاه اروم یشاورزکارشد رشته اقتصاد  یارشناسک یدانشجو 1
 M_Arsalanbod@yahoo.com هیدانشگاه اروم یشاورزکار گروه اقتصاد یدانش 1

3
 izadimehr.narges@gmail.com یشاورزکارشد اقتصاد  یارشناسک 
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در تحقق  یاسیس یراسکو دمو یه توسعه اقتصادینقشِ ارتباط دوسو یبررس

 رانیشرفت در ایپ

3م خداشناسیمحمدابراه، 1یرکذا یمرتض، 1د منفردیمج
 

 

 

 :دهیکچ

و  مطلروب  شره یهم خیترار  طرول  در هکر  هستند مهم اریبس ساختار دو آمد، ارک یاقتصاد نظام و دلخواه یاسیس نظام

 متناسب برا  زین یاجتماع اناتیجر و ها تالش عموم گفت توان ین اساس میبر ا اند. بوده جامعه آن تبعِ به و هدف افراد

 یدسرتاوردها  عنروان  بره  فرن،  ارشناسران ک و محققران  نیب ه امروزک اند. آنچه گرفته لوش اهداف نیا یدو هر ای یوی

 در یراسر کدمو ب،یر ترت بره  شرود  یمر  شناخته ارآمد،ک یاقتصاد نظام و دلخواه یاسیس نظام سمت به تکحر و تالش

ن یر جامعه بره ا  یابیرامون دستیپ .باشد یم یستم اجتماعیس اقتصاد و عرصه در توسعه و جامعه و اداره یاسیس عرصه

ده را یر ن عقیر ز خرالف ا یر ن یدانسرته و برخر   یاسیس یراسکرا مقدم بر دمو یدانشوران توسعه اقتصاد یدوهدف، برخ

رنرد،  یگ یرا به عنوان هدف در نظر مر  یگریمقوله را به عنوان ابزار و د کیات ین نظریه معموال اکب ین ترتیدارند. بد

 یایر ه و پویتِ امرر از ارتبراط دو سرو   یر نره، واقع ین زمیاز افرادِ متخصص در ا یه بر اساس نظر گروه سومک یدر صورت

گرام   یه بررا کر ن اسرت  یرسد ا ینه آنچه مهم به نظر مین زمیدهد. در ا یخبر م یو توسعه اقتصاد یاسیس یراسکدمو

هرا و   ییاز  مالحظرات، نارسرا   یا ه مجموعره یر د متناسب با اهداف جامعه و بر پایل جامعه باک یتعال یبرداشتن به سو

ن یر رد. برا ا کو اقدام  یزیر ان برداشتن آن طرحیاز م یو برا یین دو هدف را شناسایبه ا یابیجامعه در دست یتنگناها

 یراسر کو دمو ین توسعه اقتصادیه بیارتباط دوسو یخردمندانه در برقرار یها استینش سیرسد گز یحساب به نظر م

 شرفت داشته باشد.یبه پ یابیدر دست یار اساسینقش بس یاسیس

 .تشرفیارآمد، پک یدلخواه، نظام اقتصاد یاسی، توسعه، نظام سیراسکدمو: یدیلکگان واژ

                                                           
 Majid.monfared@gmail.comمشهد،   یفردوس دانشگاه ،یاقتصاد علوم ارشد یارشناسک یدانشجو ، -1
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 رانیدر ا یفقر شهر یبررس

 3یوش نامداریفر، 1یشهربانو موسو، 1قیصد یمهد

 

 ده:یکچ

ازمرردم را در جوامرع مختلرف     یهمرواره بخشر   ین اجتماعات بشریه از شروع نخستکهن کو  یده است جهانیفقر پد

ان جوامع بروده اسرت .   یش ها در درون جوامع و در موشمکازتعارضات و  یاریبس دراسارت خود داشته است و منشاء

و   یفیباشد. روش پرروهش حاضرر توصر    یمران یده فقر شهر در ایها و شاخص ها پدیزگیو یهدف مقاله حاضر بررس

ن اسرت  یر انگر ایر ج پروهش بیبوده است و نتا یاسناد –تابخانه کاطالعات هم بصورت  یباشد و جمع آور یم یلیتحل

ده یچیپ یرا بصورت مسئله ا یو عموم یربنایبه خدمات ز ین سرپناه و دسترسیل تأمو، مش یه گسترش فقر شهرک

 یاقتصراد  یه های، ضعف پا یدیمحدود تول یت هایقرار داده است . ظرف یران شهریمدزان و یبرنامه ر یش رویپ یا

ع نراموزون منرابع و ثرروت در    یر ه موجرب توز کر است  یزم بازار از جمله عواملیانورد نامطلوب موشهرها همراه با عمل

 داده است. شیافزا یتیز جمعکن مرایرا در ا یاجتماع یهایجه نابرابریجهان سوم گشته و در نت یشهرها

 یفقر شهر :یدیلکواژگان 

 

 

 

                                                           
 یدانشگاه خوارزم یشهر یزیا و برنامه ریجغراف یتراکد یانشجو. د 1
 یدانشگاه خوارزم یشهر یزیا و برنامه ریارشد جغراف یارشناسک.  1
 یدانشگاه خوارزم ییروستا یزیا و برنامه ریارشد جغراف یارشناسک.  3
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 استقرار یان و راهبردهاکط امین شرایی، تبیاقتصاد مقاومت

 1نیثمر ید موسویسع

 

 ییهرا  دهیر ن طرح و نقرد ا یچن ران و همیر اقتصاد ایپ  بیح نقاط آسین و تشریین متن درصدد برآمده تا از رهگ ر تبیا

 یهرا  ده راهیر ن ایهمر  ید و سپس در پرتویل آین باب نایدر ا یلک یا دهیارائه شده به ا یاقتصاد مقاومت یه در راستاک

ان ور ط امیه شررا کن جهت مهم است یران از ایاز اقتصاد ا یلک یریتصو ی اش قرار دهد. ارائهونکگسترش آن را مورد 

نرد  ک یم کمکشورمان به ما کصاد اقت یها یریپ  بیگر مرور آسید. به عبارت دینما یرا روشن م یطرح اقتصاد مقاومت

 یهرا  دهیر ن طررح و نقرد ا  یچنر  رفت مطرح شده است. هم برون یبرا یحل به مثابه راه یم چرا اقتصاد مقاومتیه بفهمک

برا   یاقتصراد مقراومت   یاِزا ق مابره یر ن دقیری شرناخت و تب  ینرد ترا در راسرتا   ک یمر  کمکن باب به ما یشده در ا مطرح

گونراگون   یهرا  دهیا یبرا یلتریشور به عنوان فک یها یریپ  بیق در آسیه تدقکچرام، یمواجه شو یمترک یها دردسر

ن راسرتا بره موضروع مهرم     یر شرور در ا ک یشربرد برنامره هرا   یبه پ کمک یان برایاست. در پا یدر باب اقتصاد مقاومت

 پرداخته شده است. یاقتصاد مقاومت یاصول ین راهبردهایو هم چن یساز گفتمان

 یاقتصاد مردم، هیفق یول یشئون اقتصاد ،یرانیا یه داریسرما ،یاقتصاد مقاومت :یدیلک واژگان

 

 

 

 

 

                                                           
 musavisaeid@gmail.com پژوهشگر مؤسسه اشراق،.  1
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 ج فارسیوتاه بر علل افول بنادر شمال خلک ینگاه

 1یمحمد حسن نادر

 

ن مناطق جهران بروده   یاز حساس تر یویخود  یو تجار کیتی، ژئوپلکیت استراتژیموقعج فارس همواره به سبب یخل

خ یدر ترار  یدیر ج فارس برگ جدیها به خل یدر جهان شده است. ورود پرتغال ین رو منشاء تحوالت متنوعیاز ااست. 

افرت.  یاهش کر منطقه  یشتر و قدرت مردمان بومیها نفوذ استعمارگران ب یسیبا حضور انگلو  تحوالت منطقه ورق زد

از  یجهرت دور  ییارهاوم و راهیفارس داشته باش جیخل یبه علل ضعف بنادر شمال یوتاهکم نگاه ین نوشتار بر آنیدر ا

 ت به سمت توسعه ارائه شود.کموجود و حر یفضا

 .ر، علل افول، توسعهیج فارس، بنادر، جزایخل: یدیلکواژگان 
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 هاهکان بر اساس سیانکاش دوره یت اقتصادیل وضعیتحل

 2یدلیب ی، رسول موسو1ییوکیزهره ن

 

 ده:یکچ

ن دوره بر اساس نوشرته ین شناخت ایشتریاب و ناهماهنگ است و بیمک یانوساختار دولت اش یتوب دربارهومنابع م

 یگرران اسرت. از سرو   یانوس و استرابون و دیان، آمین، آریمانند ژوست یو روم یونانیدانان ینگاران و جغرافخیتار یها

باشرد.  ین دوره مر یر مرا در خصروص ا   یمنرابع اطالعرات  گر یز از دین یشناسهوو شواهد س یشناسباستان کگر مدارید

 یادیر ن دوره را تا حدود زیا یت اقتصادیتوان وضعیم یشناسباستان کتوب همراه با مدارومنابع م ین با بررسیبنابرا

 روشن نمود.

. اسرت  بروده  جیر را آن در هکر  اسرت  یدوران اقتصاد با  میمستق ارتباط در هک است یشناسباستان داده نیمهمتر هوس

ران را از جهرات  یر برزرگ ا  یشاهنشراه  یچند صد سالهخ یه نه تنها تارکباشند یم یبا ارزش کمدار یانوهاى اشهوس

شرتر از جنبره اول   یات بکووه مسر کن یند. با اکیم یمعرف زین  آن دوره را یه وضع اقتصادوند بلکیم یمختلف بررس

 یهرا شررفت علروم و وارد شردن روش   یامرروزه برا پ   یولر ؛ شناسران قررار گرفتره اسرت    ن و باستانیمورد توجه محقق

رات ییر در مرورد تغ  یدر بدسرت آوردن اطالعرات   یمطمئنر  یقاتیتحق یهانهیزم یشناسهوبه مطالعات س یشگاهیآزما

ان یانوفرراهم آورده اسرت. در دوره اشر    در مورد آن نباشرد،  یتوبوم کن است رخ داده باشد و مداروه ممک ،یاقتصاد

 یترووچکر  یبره واحردها   هاهون سیاز ا دامکه هر کرفت یپ یهاى نقره، مس و برنز انجام مهوله سیوسه ستد ب و داد

 یقابرل تروجه   یفراوانر  یدارا یانقره یاههوس دورهن یدر اد. شویآنها پرداخته من مقاله به یاه در کند دشیم میتقس

از  یاطالعرات  ارزشرمند   یتوانرد حراو  یه مر ون نوع سیان یبنابرا. باشدیان میانودر دوران اش هوسن یترجیاست  و را

 ران باشد.ون دیاقتصاد ا

 شم.یات ، تجارت، راه ابرینقره، مال یهاهوان، اقتصاد، سیانواش: یدیلکواژگان 

                                                           
 Nikoei_zohreh@yahoo.comرد .کشهردانشگاه  یشناسارشد باستان یارشناسک ی.دانشجو1

 Rasoul_Mousavi@ymail.com  .ت مدرس تهرانیدانشگاه ترب یشناسارشد  باستان  یارشناسک. 1
 

mailto:شهرکرد%20.Nikoei_zohreh@yahoo.com
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 حمل ونقل: یاستفاده ازالگو ها(با شتارگاهکل )یزتوسعه و تبدکمرا یت هاین اولوییتع

 استان اصفهان یمطالعه مورد

 3محمدرضا ارسالن بد ،2یه محمدپور هنگروانیمهد ،1مسعود وارسته

 

 :دهیکچ

ن ارتبراط اسرتان اصرفهان در    یه در همر کر شرور را دارد  کاال در ک ییدر بخش جابجا یدرصد 13استان اصفهان سهم 

شرتارگاه هرا در   کاز  یادید گوشت توسط تعداد زیباشد.تول یشور مکنخست در  یرتبه  یاال داراک ییجابجا ینه یزم

 یه وجراد شرب  یاستان و خرارج از اسرتان منجرر بره ا     یان شهرستان هایع آن میسو و توزویاستان از  یشهرستان ها

واحرد   یازمنرد توسرعه   یاد استان نیز ید باال و تقاضاین تولیاز انتقال محصول )گوشت( شده است.همچن یگسترده ا

 یجراد واحرد هرا   یا یت براین اولویین مطالعه با هدف تعیباشد.ا یاه ها مشتارگک( و یگوشت ی)دام ها یدامپرور یها

حمل و نقل  ین منظور الگویا ی( در استان اصفهان صورت گرفت.برایو نگهدار ی،محل بسته بندیشتارگاهکل )یتبد

 ید.در الگرو یر ن گردیز مصرف تدوکد به مرایز تولکاز مرا یانتقال گوشت دام یه وشب یبرا ییجابجا یننده کحداقل 

از  کیر در هر یینره ،متوسرط جابجرا   یبه یالگرو  یبدست آمده از اجررا  یینها ییر جابجایحمل و نقل با توجه به مقاد

ن یر ا یه براکد، ین گردییمختلف  آن ها تع یت هایمختلف استان محاسبه و اولو یبه شهرستان ها یمنته یرهایمس

ه کر رون ،نجرف آباد،مبار کر ران و یر ت یج شهرسرتان هرا  یاس نترا استفاده شده است.)بر اسر  lingoمنظور از نرم افزار 

 ییاهش جابجاکر استان ها با هدف یت ارسال محصول به سایت باالتر است.( در خصوص اولویز اولوی،نطنز،چادگان حا

شرهر  دون یرم،فریاشان،اصفهان،سمکگان،اردستان،شهرضا،نجف آباد ،یت عبارتند از: نطنز، گلپایب اولویاستان ها به ترت

 و خوانسار.

 .استان اصفهان،حمل و نقل ،شتارگاه کگوشت دام ،: یدیلک واژگان
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استان  یمطالعه مورد :یتیبا بودجه فعال یشاورزک ینه هایاهش هزکت ویریمد رشد

 ریشهرستان ن ل،یاردب

 3یه محمدپور هنگروانیمهد ،1محمد رضا ارسالن بد ،1مسعود وارسته

 

 :دهیکچ

شرمار   شور بره کدر  یو دامپرور یشاورزکمستعد  یها از قطب یوی، یعیطب یها تیل داشتن ظرفیل به دلیاردباستان 

 ،مناسرب    یو هروا  .آب  باشرد  یمر   یشراورز کت یر آن با محور یائیت جغرافیباتوجه به موقع اقتصاد منطقه  د.یآ یم

 یبررا  یان مناسبومر یشهرستان ن. استیشاورزکشترمنطقه درامر یت بیل فعالیدل یافک یانسان  یرویخوب و ن  کخا

 ین شهرسرتان بعمرل مر   یر درا یریمحصوالت مناطق سردس یباتمامیباشد تقر یم یشاورزک محصوالت  شت انواع ک

نه مورد یشت بهکشت با ک یفعل یوه یش یتیق با استفاده از بودجه فعالین تحقی.در ا ینیب زمیدازجملهمحصول سیآ

ه برا  کر ن اسرت  یاز ا یکق حایجه تحقیشود . نتیشنهاد مینه پیشت بهکزجهت ین ییارهاوراهرد ، یگ یقرار م یبرررس

اهش کر ون تومران  یر لیم 13/1نه ها بره انردازه    ینه هزیدر بودجه بهمزرعه ، یتیت درست ، برنامه و بودجه فعالیریمد

هرم بره انردازه     ینیب زمیلو سیکنه هر یافته است. متوسط هزیش یون تومان افزایلیم1,13ز به اندازه  یافته و سود نی

 افته است.یاهش کتومان  35با یتقر

 ریشهرستان ن ،ینیب زمیمحصول س ،یتیبودجه فعال نه،یشت بهک ت مزرعه،یریمد :یدیلک واژگان

                                                           
 varasteh.masoudd@yahoo.com، هیدانشگاه اروم یدانشجو.  1
 m_arsalanbod@yahoo.comه، یدانشگاه اروم اریدانش.  1
 mohammadpour.11@gmail.com، هیدانشگاه اروم یدانشجو.  3
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دان نقش جهان یم یحیبرآورد ارزش تفر :یحیتفر– ین فرهنگکفرهنگ و ارزش اما

 اصفهان

 3یه محمدپور هئگروانیمهد ،2ییموال یمرتض ،1مسعود وارسته

 

 :دهیکچ

 یسرت یازمنراطق مهرم تور  ٬یعیطبص خا یل دارا بودن جاذبه هایز شهر اصفهان به دلکدان نقش جهان واقع در مریم

رفرع  ٬ازهرا ین ینر یش بیپر ٬ت حفاظرت یان اهمیتوانددربیآن م یحیارزش تفر یل امطالعه  .باشد یشورمک یوگردشگر

دان بااسررتفاده ازروش یررن میررا یحررین مطالعرره ارزش تفریرردرا.درمنطقرره موثرباشررد یگردشررگر یمبودهاوتوسررعه ک

 یالگرو ٬ننردگان کدیبازد ل بره پرداخرت  ین عوامل موثر بر احتمال تماییتع یرآورد شده است.برامشروط ب یارزشگ ار

 111 برا  یحضرور   ق پرسشرنامه ومصراحبه  یازازطریر اطالعرات موردن .دیبرآوردگرد ییثرراستنماکت به روش حدایالج

از  یادیرر درصررد ز هکرر ج نشرران دادینتررا .دیررگرد یجمررع اور  1393 وردرسررالکم  یننررده ازمنطقرره  کدیبازد

زان یر م یرهرا ین متغیهمچنر .دان هسرتند یر ن میر ازا یحر یجهت استفاده تفر یحاضربه پرداخت مبلغ٬نندگانکدیبازد

 یرهایدارمثبت ومتغ یاثرمعن یحضوردرمحل داراوساعات ٬ورکدان م یزان اطالعات درموردمیم٬درآمدخانوار٬لیتحص

ل بره پرداخرت   یر برر احتمرال تما   یدار منفر  یاثر معن یدان داراین میبا ا یوفاصله محل زندگ یشنهادیمت پیق٬سن

ن یمردم نسبت بره چنر   یمردم وگسترش سطح اطالعات وآگاه یالت و خواسته هاوباشد.رفع مش ینندگان مکدیبازد

سرم در  یش درامرد حاصرل از تور  یجه افزایش تعداد گردشگران و در نتیجهت افزا یستیورو ت یطیست محیانات زوام

 .شود یه میتوص٬منطقه

 دان نقش جهانیم٬ ل به پرداختیتما٬ تیالج یالگو، مشروط یارزشگ ار، یحیارزش تفر: یدیلک گانواژ

 

 

 

                                                           
 varasteh.masoudd@yahoo.com، هیدانشگاه اروم یدانشجو.  1
 morteza.molaei@gmail.com، هیدانشگاه ارومار یاستاد.  1
 mohammadpour.11@gmail.com، هیدانشگاه اروم یدانشجو.  3
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اقتصاد در  ین سالم سازیقوان و یران قبل و بعد از انقالب اسالمیا یعلل عقب ماندگ

 قرآن

 1یمنصوره وطن

 

 :دهیکچ

ه قبرل و بعرد از انقرالب    کر داشرته   یشه در نوع نظرام اقتصراد  یران در حال و گ شته؛ ریا یاقتصاد یعلل عقب ماندگ

 یربنرا یاسرت؛ ز  یق طبقرات یر فاصرله عم  یریل گوه منشاء شکه یو اصالت سود و سرما یان اقتصاد غربکماک؛ یاسالم

به نحو  یشور؛ استقالل اقتصادک یاسیو استقالل س یت انقالب اسالمیرغم ماهیل داده است. علیورا تش شورکاقتصاد 

در چرخره   یان عملر ور مانرده و ام  یتراب هرا براق   کالم و کر اسالم همچنان در  یام اقتصادومطلوب حاصل نشده و اح

شور بوده است. کالن کت یریدر مد یمت اقتصاد اسالین امر؛ عدم موضوعیا یل اصلیافته است. دلیشور را نک یاقتصاد

م کن حرا یران و قروان یا یل عقب ماندگی؛ به دالیت موجود با اقتصاد اسالمیزان فاصله وضعیم مین مقاله؛ جهت ترسیا

 به اختصار پرداخته است. اقتصاد در قرآن؛ یرساخت هایز ین و اصول سالم سازیقوان ه امور انسان ها ویلکبر 

   .ی، اقتصاد غربیحقّ الناس، ربا، ظلم، اقتصاد اسالم :یدیلک واژگان

                                                           
 v.bahes@chmail.irث, یث دانشگاه قرآن و حدیارشد حوزه و دانشگاه, رشته علوم حد یارشناسک.  1
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 رانیدر ا یبا رشد اقتصاد یبرق آب یمصرف انرژ رابطه یبررس

 3فرزاد نامدار، 1ما روانبخشیش، 1یاریافروز اسفند

 

 :دهیکچ

با  یشورکران ، ی. در ا ت استیار با اهمیبس یاقتصاد یگاه برق و صنعت آن در توسعه یجهان جا یشور هاکدر تمام 

د در برنامه ین موضوع بایر، اید پ ید برق، باالخص با استفاده از منابع تجدیل بالقوه در تولیو پتانس یعیوفور منابع طب

ر یترأث  1391- 1351 یزمران  یسر ین مطالعه با استفاده از داده هایرد. در ایبلندمدت دولت مورد توجه قرار گ یزیر

مصررف   یمثبرت را بررا   یاست. رابطره   OLS یم . مدل مورد بررسیردک یدر اقتصاد را بررس یبرق آب یمصرف انرژ

شربرد منرافع در جهرت    یپ یرا نقض نمود. برا یمعنادار یجه داد اما به لحا  آمارینت یو رشد اقتصاد یبرق آب یانرژ

 ارائه شد. یدر بخش خصوص یه گ اریدولت به سرما کمکمانند  یشنهاداتیپ ین انرژیاز ا یبهره بردار

 .یبخش خصوص یه گ اری، سرما OLS،ی، رشد اقتصادیبرق آب یانرژ :یدیلک واژگان

 

                                                           
 afrooz1141@yahoo.comرمان،کد باهنر یدانشگاه شه یارشد اقتصاد انرژ یارشناسک یدانشجو 1
 shima.ravanbakhsh@gmail.comگرگان،  یعیو منابع طب یشاورزکدانشگاه علوم  یشاورزکارشد اقتصاد  یارشناسک یدانشجو 1
 namdarfarzad@gmail.comرمان، کد باهنر یدانشگاه شه یشاورزکارشد اقتصاد  یارشناسک یدانشجو 3
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 محور سوم:

 ا  رد گذشته و حالریا یشرفت اجتماع ی پ 
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ت کرد مشارکیز تا روکت متمریریرد مدکیاز رو ییات توسعه روستایبر ادب یمرور

 محور

 4ینانید یمحمد دیرش، 3ینیحس رحسنیام، 1یرانیا یدوست دیام،  1شیکآذر مانیپ

 

 :دهیکچ

موارد  یان است. در برخیقابل ب یمنف یها ف جنبهیمثبت و تضع یها د جنبهیدر تشد یینقش دولت در توسعه روستا

د. یر آ یوتراه مر  کخرود   یها ارات و دخالتیاز حدود اخت یریگ میگر روابط نادرست قدرت و تصم دولت به عنوان اصالح

 یهرا  پارچه تحت طرحوی ییع مجدد ثروت و توسعه روستای، توزی، اصالحات ارضیتوسعه اجتماع یها ستوپس از ش

ل شرده از دخالرت دولرت و    یتعرد  یهرا  اسرت یبه طرح س منجر ییطه توسعه روستایگرا در ح واپس یها شهیاند یدولت

د یر جد یهرا  دگاهیر بره علرت طررح د    ییدرباره توسعه روسرتا  یدیجد یها د و سوالیگرد یمند اهش رسوبات دولتک

 م.یپردازیآن م یها دگاهین نوشته به شرح دیه در اکده شد؛ یپرس

 تکز، مشارکت، متمریری، مدییتوسعه روستا :یدیلک واژگان

                                                           
 payman_azarkish@yahoo.com مشهد یارشد دانشگاه فردوس یارشناسک یدانشجو.  1
 omiddoostiirani@yahoo.com مشهد یارشد دانشگاه فردوس یارشناسک یدانشجو.  1
 amirhasan1117@yahoo.com مشهد یارشد دانشگاه فردوس یارشناسک یدانشجو.  3
 rashid_311@yahoo.com مشهد یارشد دانشگاه فردوس یارشناسک یدانشجو.  4

http://6th.kpip.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DA%A9%D9%8A%D8%B4
http://6th.kpip.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://6th.kpip.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%DB%8C
http://6th.kpip.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 یشرفت جامعه اسالمیفرهنگ و پ  ینقش نماز جماعت در ارتقا

 1یجهان ی، عل1یکاخوان ارم یمجتب

 

 

   ده:یکچ

رد. کر اسرتفاده   ین امر الهر یتحقق ا یبرا ید از هر ابزاریبا ت بشر تعلق گرفته است،یبه هدا یه اراده خداوندکاز آنجا 

ه نمراز  کر شرود   یبرگزار مر  یه در شرع مقدس اسالم به صورت ظاهرکاست  ییتظاهر به عبادت ها ن ابزار،یاز ا یوی

رد.آنگاه به سفارش کم یف خواهیتعر واژه نماز را وتاه،ک ین مقاله بعد از مقدمه ایدر ا ن شعائر است.یا از یویجماعت 

ن نمراز  یاولر   یمعرفر  م داشت و بعرد از یخواه یات قرآن است، اشاره ایه برگرفته از آکان مخلتف ینماز خواندن در اد

جماعرت در   مقاله نقش نمراز  یرد. در بخش اصلکم یخواه یات بررسیروا ث ویضه را در قرآن و احادین فریا جماعت،

جره  ین نتیر بره ا  یاتیر روا ث ویر ات و احادیر م داد و برا آوردن آ یخواه یفرهنگ جامعه  را به طور مشروح بررس یارتقا

ت در جامعه است یخدا و گسترش معنو یارا به سووآش یو دعوت یاخبار عموماعالم  ه نماز جماعت،ک د،یم رسیخواه

 و یهمرنگر  یبررا  یدوست ننده روح اخوت وکاءیاح ن نماز جماعت،یرد. همچنیگ یانجام م یتحقق اوامر اله یه براک

 رد.   یگ یانجام م یت الهیاز معص یریمسلمانان و جلوگ یهمراه

 .یت، شعائر الهیگسترش معنواسالم،  نماز جماعت،: یدیلکواژگان 

                                                           
 دانشررگاه تهررران   یعرریو منررابع طب یشرراورزکس یپرررد یوهسررتانکو  کاء منرراطق خشرریررگررروه اح یو عضررو انجمررن علمرر یترررکد یدانشررجو - 1

mtakhavan@ut.ac.ir 
 رجکست یط زیار دانشگاه محیاستاد - 1
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 یش غرور ملیدر افزا یقهرمان یگاه هایش پاینقش افزا

 1یلیوحدت اسماع

 

 ده:یکچ

سرب  کمقرام   یالمللر  نیبر  یهرا  ه در رقابرت کر  یارانودارد. ورزشر  یدر رشد غرور ملر  یا نقش برجسته یورزش قهرمان

آورنرد.   یوطنانشان به وجرود مر   را در وجود هم یپرست هنیحس م رسند، یم یفان خود به برترینند و در برابر حرک یم

توان با رشرد   ین مید. بنابرایایگر به دست نید یها از طرق راه یادیز یها نهید با هزیشا یپرست هنین غرور و حس میا

موجرود   یاسرتعدادها  یین جهت، شناسرا ین مسائل در ایتر ییاز ابتدا یویر گام برداشت. ین مسیدر ا یورزش قهرمان

تواننرد در   ینرده مر  ین اسرتعدادها در آ یر است. ا یالملل نیدن به سطح بیها در جهت رس ت آنیدر جامعه و ترب یورزش

م یاز دارین ما نیشوند. بنابرا یباعث رشد غرور مل رده وکسب ک یجهان یها مقام یشورکهر  یبرا یالملل نیمسابقات ب

جراد  یدر نقراط مختلرف ا   یقهرمران  یهرا  گراه یشور پاکن افراد در یا ییشناسا یم. براینک یین استعدادها را شناسایتا ا

ابان یار سخت برود و اسرتعداد  یفرد مستعد بس یین افراد است. درگ شته شناسایا ییه در جهت شناساکده است یگرد

نرون برا   کا یلر ابنرد. و یمورد نظر خود را ب یروید نینند تا شاکشف استعداد به نقاط مختلف سفر ک یمجبور بودند برا

هرا   رقم زد و بدون اتالف وقت آن یاروهر ورزش یرا برا یر روشنیتوان مس یم یشرفته با آسانیپ یها انون میاحداث ا

شورشران  ک یگرام بردارنرد و بررا    یرساند تا در جهرت رشرد غررور ملر     یرد و به سطح جهانکت یرا هر چه زودتر ترب

 نند.ک ینیغرورآفر

 ارو، استعداد، ورزشیقهرمان، یغرور مل :یدیلک واژگان

 

                                                           
 vahdat.esmaeili@yahoo.comه،  ی، دانشگاه ارومیتکارشد رفتار حر یارشناسک. 1
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 شورکو نقش آن در توسعه  یدگاه اسالمیاز د یداوطلبانه اجتماع یت هایفعال یبررس

 1یافسر یعل

 

 ده:یکچ

 ت مسلمانانکرد. بر اساس اصل تعاون، مشاریگ یل موش تعاون بر اساس اصل یت اجتماعکمشار یبرا یاسالم یالگو

 یغربر  یشرورها کمنحصرر بره    یت اجتمراع ک. مشرار ه اسالم استی، مورد توصمشروعد و یمف یگروه یت هایدر فعال

ن موضروع در  یر ها از ا یشتر از غربید بین در اسالم مطرح شده و ما بایش از ایامل تر آن چند قرن پک یست و الگوین

 یت هرا ی)فعال یاجتماع تکمشار یبرا یاسالم یق الگوین تحقیم. در ایشرفت و توسعه جامعه خود بهره ببریجهت پ

د حرل  یر لک، یاسرالم  یبرا الگرو   یداوطلبانره اجتمراع   یت هایم. فعالیده یل قرار می( را مورد تحلیداوطلبانه اجتماع

 ییارهاک یستیدولت با د.ینما یزیت ها، برنامه رین فعالیگسترش ا ید برایالت جامعه است و دولت باواز مش یاریبس

ن یر محقرق شردن ا   یط الزم را بررا ینرد و شررا  ک یی، شناسرا اسرت  یعملر  و دیمف اریبس آنها در مردم تکمشاره کرا 

ر یتوانرد تراث   یآمروزش و فرهنرگ مر    یهرا  داوطلبانه جوانان در بخش یت هایاستفاده از فعال ت، فراهم سازد.کمشار

 ن بخش ها داشته باشد.  یشور در اکبر توسعه  یادیز

 ، توسعه، آموزش، فرهنگیت اجتماعکمشار، یداوطلبانه اجتماع یت هایفعال: یدیلک واژگان

 

 

 

 

                                                           
 aliafsari19@gmail.com : ییطباطبا عالمه دانشگاه یاقتصاد علوم رشته یترکد یدانشجو -1
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 یروابط اجتماع یالگوهان ییرم )ص( درتبکامبر ایپ یزندگ کسب

 2طاهره خمر، 1هخاک یسین اویام

 

 ده:یکچ

)ص( نه تنهرا   رمکامبر ای، پیجامعه اسالم کیگر در یدویح و تعامل درست مردم با یصح یت رفتار اجتماعینظر به اهم

را آمروزش   یز رفترار اجتمراع  یه در سخنان ارزشمند خود نوبودند، بل یامل جامعه اسالمک یره خود الگویرفتار و سبا 

 اند.   داده

دگاه رسول یاز د یا تعامل اجتماعیو  ینظام رفتار اجتماع یمؤلفه ها یلیر تحل  یفین رو مقاله حاضر با روش توصیاز ا

 ده است. یرم )ص( بررسکا

چرون صربر،    ییهرا  رم )ص( در سخنان خود به مؤلفره کا یه نبکقت است ین حقیانگر ایپژوهش ب یها افتهین یتر مهم

نظرام   یریر گ لوتواند باعرث شر   یها م به آن یبندیه پاکاند  ، گ شت، احترام متبادل، تعاون و نظم اشاره نمودهیمهربان

 شود.    یرفتار یها یامل و منظم و به دور از هر گونه ناهنجارک یاجتماع

 املک ی، الگویتعامل اجتماع، جامعه سالم.یرم )ص(، رفتار اجتماعکرسول ا :یدیلکگان واژ

                                                           
 ستان و بلوچستانیقات سیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یحقوق اسالم یارشد رشته فقه و مبان یارشناسک.  1
 ستان و بلوچستانیدانشگاه س یت آموزشیریارشد رشته مد یارشناسک.   2
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 یو اجتماع یفرد یمساجد در زندگ یردهاکارکدر خصوص  یمطالعه ا

1هخاک یسین اویام
 

 

 ده:یکچ

ن یو ترأم  ینر ید یتجربره فنرون و راهبردهرا    یبررا  یگراه یمطلوب در جامعره و جا  یجاد رفتارهایساز ا نهیمسجد، زم

 یر و تحوالت اجتماعییست همگام با تغیبا ی. مساجد مرود یژه نسل جوان، به شمار میو مسلمانان، به یمعنو یازهاین

ه مساجد صردر  کند؛ همانگونه یف نمایخود تعر یجامعه برا یازهایمتناسب با ن یمتنوع یردهاکارکن، یو اقتضائات نو

خ یه در طرول ترار  کر مختلف مساجد  یردهاکارکشده است  ین مقاله سعیبودند. در ا یرد چند بعدوعمل یاسالم دارا

، یابیر برالقوه مسراجد مرورد ارز    یهرا یژگیشرود و و  یب در مقاطع مختلف مورد توجه بوده بررسر یبا فراز و نش کیهر

و قروت مسراجد در زمران    . نقاط ضعف افراد پرداخته شود یر آن بر زندگیت به تاثیرد و در نهایل قرارگیاش وتحلونک

ت یر و در تها یز معنرو کر ن مرایر و رونرق ا مردم باالخص جوانان بره مسراجد   جهت ج ب  ییحلهاراهو ان شود یحال ب

 باشد.یم یلیوتحل یاتابخانهکوه ین مقاله به شیق در ایدر آن فراهم شود. روش تحق یو اله ینیگسترش معارف د

 یمعنو یازهاین ،یب شناسیآس مسجد، یردهاکارک، مسجد، یاسالم یزندگ ک، سبیزندگ کسب :یدیلکواژگان 

                                                           
سرررتان و بلوچسرررتان، یقرررات سیواحرررد علررروم و تحق یدانشرررگاه آزاد اسرررالم یحقررروق اسرررالم یارشرررد رشرررته فقررره و مبررران  یارشناسرررک.  1

aminoveisi_1991@yahoo.com 

mailto:aminoveisi_1990@yahoo.com
mailto:aminoveisi_1990@yahoo.com
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 افراد جامعه یزان اعتماد اجتماعیبر م یجمع یر رسانه هایتأث

 یه زارع مهرجردی، سم 1آباده یه اهالی، مرض1فر یجبار یتق
3

 

 

 

 :دهیکچ

افرراد جامعره اسرت.     یبر  سطح اعتماد اجتمراع  یجمع یهارسانه یرگ اریزان تأثیم ین پژوهش، بررسیا یهدف اصل

ن یر ر مقاالت موجرود و مطالعره آنهرا در ا   یتابها و ساکبوده و با توجه به  یو مرور یاتابخانهکن مطالعه از نوع یروش ا

ه کر را یر گرردد. ز  یاوکر ق وایل آنها به طور دقیو دال یها بر اعتماد اجتماعانواع رسانه یرگ اریشده تا تأث ینه سعیزم

ت آن را در یر ل اهمیاز عمده دال یوید بتوان یبرخوردار است. شا یانیت شایمقوله اعتماد و دامنه آن در جامعه از اهم

ه کر از آن اسرت   یکج عمومراً حرا  یه مورد مطالعه قرار گرفت نترا ک یشتر مواردیشور دانست. در بکشرفت یتوسعه و پ

 یزان اعتماد اجتمراع یاهش مکباعث  یخارج یهاافراد و رسانه یعتماد اجتماعزان ایش میباعث افزا یداخل یهارسانه

سرت در جهرت   یبایمر  ین رسانه ملیرسد مسئولیق به نظر مین تحقیحاصل از ا یهاافتهیبا توجه به . گردندیافراد م

ها سوق نگونه برنامهیا یتماشات افراد جامعه را به سمت یثرکند تا ایتالش نما یداخل یهابرنامه یپربار نمودن محتوا

 باشد. یباالتر افراد در سطح مل یه بازتاب آن اعتماد اجتماعکدهند 

 .یاطالعات ی، رسانه، ارتباطات، اجتماع، فناوریاعتماد اجتماع: یدیلک واژگان

                                                           
 Jabbaree1111@yahoo.com. یده علوم انسانودانش یتیزد. گروه علوم تربیار دانشگاه یاستاد - 1
 Marzie.ahali@yahoo.com زد.یدانشگاه  یتیترب یارشد روانشناس یارشناسک یدانشجو - 1
 Jvom14@yahoo.comزد. یدانشگاه  یتیترب یارشد روانشناس یارشناسک یدانشجو - 3
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 نونکگذشته تا یاسالم یآرمانشهرها یقیسه تطبیمقا

1یرانشاهیوب ای، ا1محسن دادخواه
 

 

 

 :دهیکچ

ت کر واداشرته ترا مشرار   ور ن را بره ف ین و متخصصین و آمرانه، مسئولییباال به پا یست طرح ها و برنامه هاوامروزه ش

ه کگوناگون را در برگرفته  یت مردم جنبه هاکمشار ییل سازند و از سویدخ یزیمردم را در سطوح گوناگون برنامه ر

د یه بر اساس عقاک یاسالم یدر مورد آرمانشهرها یرد، ل ا بررسیگ یمرات آنان نشأت ون جنبه ها از ارزش ها و تفیا

شره  یر اندین سر یمطلوب و همچنر  یات آرمانشهرها و شهرهایسه آن با نظریمردم)مسلمانان( بوده و مقا یو ارزش ها

نظررات  ل ساختن یت و دخکل و بهبود در امر مشاریتواند باعث تسه ینون مکاز گ شته تا یاسالم یآرمانشهرها یها

سره  ین پرژوهش مقا یدن به مقصود فراهم آورد. هدف از ایرس یمال و سعادت را براکط یمردم در طرح ها گردد و شرا

ان آنهرا  یر نون و نقش و تفاوت مکاز گ شته تا یاسالم یآرمانشهرها ین بررسیو همچن یو غرب یاسالم یآرمانشهرها

 یات ارائره شرده دربراره آرمانشرهرها    یر رد و نظریگ یقرار م یلیتحل یفیتوص ین پژوهش در زمره پژوهش هایاست. ا

ز یو متمرا  کق بتروان نقراط مشرتر   یر ن طریل قرار گرفته تا ازینون  مورد شناخت و تحلکاز گ شته تا یو غرب یاسالم

در مرورد   یسره ا یمقا یاتور جره پرژوهش ن  یص داد. در نتیگر آرمانشهر هرا تشرخ  یرا نسبت به د ینه فاضله اسالمیمد

 شود. یمردم ارائه م یدام در زندگکگاه هر یو جا یو غرب یاسالم یرهاآرمانشه

 تیت و معنوی، آرمانشهر معاصر، مادی، آرمانشهر اسالمیآرمانشهر غرب: یدیلکواژگان 

                                                           
 

 

 dr_dadkhah@yahoo.com،  دانشگاه هنر اصفهان، یشهر یارشد طراح یارشناسک یدانشجو-1

 iranshahilch@gmail.comاصفهان، ،  دانشگاه هنر یشهر یارشد طراح یارشناسک یدانشجو-1

mailto:اصفهان،%20iranshahilch@gmail.com
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ان دختر و پسر دانشگاه یان دانشجویدر م ینیهمسرگز یارزش ها یسه ایمقا یبررس

 تهران یخوارزم

 2یاتیرحی،  نرگس پ1این یمحسن باقر

 :دهیکچ

ان و یانتخراب همسرر در دانشرجو    یور یزیو ف ی، اخالقر ی، اجتمراع یاقتصراد  یارهایمع یپژوهش حاضر با هدف بررس

ان یاز دانشرجو  ینفرر  111 ین منظرور نمونره ا  یر ا ید.برایان دختر و پسر ، اجرا گردیارها در دانشجوین معیسه ایمقا

داده هرا از   یگردآور یم.و برایانتخاب نمود یچند مرحله ا یخوشه ا یریتهران را بصورت نمونه گ یدانشگاه خوارزم

ش یمرا یپ یفین پرژوهش از روش توصر  یر م. ایردکر اسرتفاده   یسه زوجیف سنجش نگرش مقایپرسشنامه و ط کینوت

ف داده هرا  یتوص یرد. براکمنظم  یو استنباط یفیداده ها آنها را در دو بخش توص یه بعد از گردآورکرده، کاستفاده 

 یاکر  یاز آزمرون هرا   یبخرش اسرتنباط   ین بررا ی، همچنر یزکر مر یش هرا یو گررا  یو دو بعد یبعد کیاز جداول 

( اسرتفاده  یشردت معنرادار   یر، بررا یوواسر  یاکر  ی)در صرورت معنرادار   یرابطه(  و آزمون ف یمعنادار یر)برایوواس

ن دخترهرا و  یبر  یهرا تفراوت معنرادار    کاز موارد در انتخاب مال یاریه در بسکنشان داد  یسه زوجیج مقاید.نتایگرد

و  ی)ماننرد صرداقت،نجابت،وفادار  یاخالق یارزش هرا  یزوجر  یسه هایان در مقایه پاسخگوویپسرها وجود ندارد.بطور

هرم   یح دادنرد.موارد ی( تررج ییبرا ی)زیویزین معراش( و ف یترأم  یی)ثروت و توانایاقتصاد یارهایو( را به معویاخالق ن

 انتخراب  در را لیر تما نیشرتر یب دخترانامأل معنادار بود. کن دخترها و پسرها یب یدگاه هایه تفاوت دکوجود داشت 

 داده نشران  خود از همسر، باالتر التیسطح تحص انتخاب در را لیتما نیمترک پسران و همسر باالتر التیتحص سطح

 یور یزیو ف یاخالقر  یارهایت را به معیداشتند در مقابل پسرها اولو یاقتصاد یارهایش به انتخاب معیدخترها گرا.اند

ز کر داننرد. لر ا مر   یسرال مر   11دخترر   یسال و برا 17پسر  یان سن مناسب ازدواج را براین پاسخگویدادند. همچن

ل وه شر کر امرر ازدواج را   یستیران بایا یشرفت در جامعه اسالمیپ یشرفت به عنوان نهاد متولیپ یرانیا یاسالم یالگو

 قرار دهد. یتوسعه ا یت برنامه هایان خانواده است را در اولویدهنده بن

 .انیدانشجو ارزش، ازدواج،: یدیلکواژگان 

                                                           
 یدانشگاه خوارزم یارشناس ارشد جامعه شناسک   . 1
 اصفهان دانشگاه یارشناس ارشد جامعه شناسک.  2
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 ییوش مهرجویدار یلم هایف یران با بررسیا یل نظام اجتماعیتحل

 2 انیله خرازال، 1رامییب حانهیر

 

 :  دهیکچ

بررد  شیتروان در جهرت پر   یآن مر  کمکه با کاست  یاجتماع یهاها و تنگنا ییش نارسایهنر، نما یهااربردکاز  یوی

هرا  یاسرت کده شردن  ید از دیند نباکیت مکمال حرک یه به سوک یارد. جامعهکت کمردم حرشتر یب یفرهنگ و آگاه

توانرد جامعره را متوجره    ینما میژه سیوتوان گفت هنر و بهیح مین توضیزد با ایها بگرتیبا واقع ییارویبهراسد و از رو

افتن درمران  یر ند و با نشان دادن درد، جامعه را به صرافت کخود  یو اقتصاد یاسی، سی، فرهنگیاجتماع یهایینارسا

 ند؟وتواند بیچه م یوارده از نظام اجتماع یروهایر و دار نیه انسان درگکشود ین سوال مطرح مینجا ایندازد. در ایب

ه درمران آن  کر انرد  یدر جامعره را بنما  یدهد و درد هشدار خود مخاطبان خواهد بهیه مکاست  یارگردانک ییمهرجو

است اسرتفاده از داسرتان و فلسرفه     رانیا ینمایس نو موج گرانآغاز و موفق ارگردانانکاز  یوی یضرورت است. و کی

ر تحول یس ییوش مهرجویآثار دار یدارد با بررس ین پژوهش نگارنده سعیاو است. در ا ینمایبارز س یها یژگیجزء و

 قراردهد. یهمزمان با آن را مورد بررس یاجتماع یان هایآثار و به طبع آن جر

 .یران، نظام اجتماعیگ شته و حال ا ینمایلم، سیف ی، جامع شناسییمهرجو :یدیلکواژگان 

                                                           
 anaramrastan@yahoo.com ، شابوریدانشگاه ن.  1
1  .laleh.kharaziyan@yahoo.com 

http://6th.kpip.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86
mailto:anaramrastan@yahoo.com
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 یتعال و شرفتیپ در جوانان نقش

 5یزدی ی، محمد باغ4ی، فاطمه افضل3، فاطمه سپاسه1ی، خاطره خانجانخان1انینیفاطمه جب

 

 

 ده:یکچ

 یا صحنه هر در و است ملت کی یاوه نقطه اتک را آنها کینزد ندهیآ در رانیا شرفتیپ یبرا نوجوانان و جوانان نقش 

 .است رانیا ملت یروزیپ صحنه آن شوند، یم وارد آنها هک

 حفرظ  باشرد،  یمر  نیسرنگ  اریبس است، تکحر حالت در عظمت و وهوش سمت به هک امروز رانیا در جوانان تیمسئول

 شررفت یپ علرل  .باشرد  یمر  امروز جوانان امروز تیمسئول تالش و ارک یبرا همت و خدا با ارتباط ت،یشخص ،یخودباور

 الردول  ادبرار  یعلر  سرتدل ی: »فرمرود  حضرت ردندک نییتب( ع) نیرالمؤمنیام از یانیب در سقوط یها نشانه و امت کی

 شیگررا  انحطراط  بره  یزمان جوامع و ها دولت  االفاضل؛ ریتأخ و الراذل میتقد بالغرور، کالتمس و االصول، عییتض باربع

 و هرا  سرمت  گانیفروما رد،یگ قرار قبول مورد یارزش اصل عنوان به رنگیون برود نیب از یارزش اصول هک نندک یم دایپ

دن بره  یرسر  یشررفت بررا  ین نوشتار عوامرل پ یما در ا.شوند یمنزو فاضلند هک یسانک و رندیگ عهده رابه ها تیمسئول

 برا  حتمرا  دیبا شرفتیپ به دنیرس یم براینک یم یست را بررسونار آن عوامل شکم ودر ینک یان میاستوار را ب یملت

 اسرت،  توجره  مرورد  و مطلروب  آنچره  به و ردهک عبور دشوار راه نیا از میبتوان تا شده آشنا آن موانع و شرفتیپ عوامل

 و ارور ابت و تیر خالق یبرارور  نرار ک در حیصرح  تیریمرد  و یزیر برنامه با هک اند بوده هم یجوامع عوض در یول. میبرس

 یطر  را یتعرال  و شررفت یپ ریمسر  روز بره  روز... و مسرتمر  و یاساسر  یهرا  یریگیپ و تالش ها، فرمت از نهیبه استفاده

 .اند ردهک

 ار، جوانان، هدفوابت: یدیلک گانواژ

                                                           
 fatemahjab@yahoo.com زد،ی ید صدوقیشه یدرمان یو خدمات بهداشت ویاتاق عمل، دانشگاه علوم پزش یارشناسک آموخته دانش 1

زد، یرر ید صرردوقیشرره یدرمرران یو خرردمات بهداشررت وی، دانشررگاه علرروم پزشرریو درمرران یت خرردمات بهداشررتیریارشررد مررد یارشناسررک یدانشررجو 1
Kh.khanjankhani@gmail.com 

 زد،یر  ید صرردوقیشرره یدرمران  یو خردمات بهداشررت  وی، دانشررگاه علروم پزشرر یو درمران  یت خردمات بهداشررت یریارشرد مررد  یارشناسررک یدانشرجو  3

sepaseh_1111@yahoo.com 

 زد،یر  ید صرردوقیشرره یدرمران  یو خردمات بهداشررت  وی، دانشررگاه علروم پزشرر یو درمران  یت خردمات بهداشررت یریارشرد مررد  یارشناسررک یدانشرجو  4

f.afzali1111@yahoo.com 

 drbaghi7171@yahoo.comزد، ی ید صدوقیشه یدرمان یو خدمات بهداشت وی، دانشگاه علوم پزشیعموم ویپزش یدانشجو 5
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 1424به سند چشم انداز  یابی( در دستیت جهادیریو مد ی)عزم مل یه اجتماعیسرما

 1ییشه یسجاد زنگ

 

 :دهیکچ

 در مهرم  عامرل  سره  یملر  هیسرما و یعیطب ، منابعیانسان یروی. نشور استکآن  یه ملیشور سرماکهر  یانسان یروین

در عرزم  . انداز اسرت   به اهداف چشم یابیشرط دست یاجتماع یها هیانسجام سرما. است شورک یاقتصاد توسعه و رشد

ردن کر  یری ومرت در اجرا و، نقرش ح یجهراد ت یرین به باال است؛ اما در مرد ی، نقش مردم در نمودار توسعه از پائیمل

، 1414بره سرند چشرم انرداز      یابیدر دسرت  یویتکت، تایرین مدیشتر است و ایبه مراتب ب یاقتصاد و فرهنگ مقاومت

از  یری استفاده گردد و در سرطح اجرا  ی، از عنصر عزم ملیالن و ملکه در بعد ونیا مگر شد، نخواهد محققسند . است

بره تحقرق    یابیدسرت  یننرده بررا  کع یتسر ین روند عنصریدر ا یت جهادیریاستفاده شود. مد یت جهادیریعنصر مد

 سرنوات  یگر ار  نام .دین نمایبه هدف فوق را تضم یابیتوان روند دست یوشش مکه با جهد و کسند چشم انداز است، 

 برزرگ  تمردن  یبررا  یسراز  نره یزم و 1414 انرداز  چشرم  یرو به را ما یریگ جهت و محتوا ثیح از امسال و گ شته

 به میتوان یم ها شعار نیا به اهتمام با هک سازد یم آورمان ادی را ینوران یها آرمان وسته،یپ و ساخته رهنمون یاسالم

ن مقالره بره   یر ه در اکر . شور ماستکت در یریوه مدین شیارآمدترک، یت جهادیریمد .میبردار گام روشن یفردا یسو

شرور  کشربرد  یو پ 1414به اهداف چشرم انرداز    یابیستدر د یت جهادیریو مد ی، عزم ملیه اجتماعین سرمایرابطه ب

 پرداخته شده است. 

 1414، سند چشم انداز یت جهادیری، مدی، عزم ملیه اجتماعیسرما :یدیلکواژگان 

 

                                                           
 sajad.urban@yahoo.com ت مدرسی، دانشگاه تربیشهر یزیا و برنامه ریجغراف یترکد یدانشجو 1

http://asooban.ir/fa/news/3550/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://aftabnews.ir/fa/news/82217/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://aftabnews.ir/fa/news/82217/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.neda-chenaran.ir/Fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/6994-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://www.neda-chenaran.ir/Fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/6994-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
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 توسعه یشناس بیوآس معاصر دوره تا اسالم از شیپ زمان مشهد از شهر رتحولیس

 آن یالبدک عیسر

 1ان رابعیشالچ رضایعل، 1ان رابعینرگس شالچ

 

 :دهیکچ

 نفروذ  حروزه  از دیشرد  یری زگراکتمر لیر دل به هک شوراستک شرق یتیجمع زکمر نیبزرگ تر الن شهرمشهد مقدسک

 محردوده  در واقرع  یروسرتاها  و دهیر گرد افرزوده  آن ییفضرا  برگسرتره  مرداوم  طرور  بره  و برخورداربوده یعیاروسیبس

 . است نموده لیمستح خود در را یراشهریپ

، ی، مر هب یخیترار  یم و انرواع شرهرها  یمفراه »رامرون  یپ ییهرا  ن مقاله هدف عمده درمرحله اول ارائره شراخص  یدرا

با توجه به شهرمشهد  تیاهم یلیر دالکبا ذ ;است. در مرحله دوم یین شهرهایت و ضرورت وجود چنیاهم و یاقتصاد

ه کر شهرمشهد  ف شدهیو تعر یذات یایمزاحاصل از  یایج و مزایبه نتا ،تیاثبات شده است. درنهاور کم  یها شاخص

   .شنهاد شده استیشهر پ یبرا یراثیم یزیافت برنامه ریان رهیاست، اشاره شده و در پا آن یداریهمانا پا

و تمردن   یبه مثابره نمراد زنردگ   )از جمله مشهد مقدس(  یخیبا سابقه تار یشهرها هکج نشان دهنده آن هستند ینتا

نان آن شهرها در کسا یاند. استعداد و ذوق هنر یتمدن بشر یجیامل تدروانگر تیب یالبدکمتنوع  یمایگ شته، با س

 افته است. ی یتجل یخیتار یشهر در دورانها یالبدک یمایس

توان مشراهده نمرود.    یرمیاخ یه شهرتا توسعه های( و اولیزکم )مریت ازهسته قدکرا با حر یخیامل تاروت یوستگیپ 

حفرظ  ، نیشهرشرده اسرت. بنرابرا    یخیو ترار  یالبد سنتکاز  یب بخشیانه منجر به تخریسودجو یالبدک یها دخالت

 .م شهرها استیقد یا از بخشه یازمند نگهداری، نیراث فرهنگیو م یخیت تاریهو

 .ی، اقتصادیمشهد، گردشگر ،یالبدک تحول: یدیلکگان واژ

                                                           
 Shalchian1111@yahoo.comان، یفرهنگ، دانشگاه یعلوم اجتماع، . مدرس 1

 barbo111@gmail.com، ام نوری، دانشگاه پیت جهانگردیریارشناس مدک.  1



 

mailto:barbo221@gmail.com
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: نخبگان استان ی)موردپژوه یه اجتماعیبا سرما یارتباط اعتماد اجتماع یبررس

 (یاریچهارمحال و بخت

 4یفید صی، نو3ید صفی، سع1یفی، سروش ص1یرعلیخداداد پ

 

 ده:یکچ

ن یآن سرزم 1یاجتماع یهاهیشرفت و در واقع سرمایشتازان توسعه و پیداران و پهیشور، طالکو سرآمدان هر 5نخبگان

یش      میها افزاییگشارا در گره یو اعتماد اجتماع یدواری، باور به ام7یروف یهاهین منابع و سرمایهستند. وجود ا

ن یر گرفرت. برا ا   قرار مورد استفاده یاقتصاد یانهیزم در و،یبورد رییپ توسط یاجتماعهیبار مفهوم سرمانینخستدهد. 

هسرتند   یاجتمراع هیسررما ه ینظر یصلا طراحان ازه کم پاتنا و لمنک توسط یعلم و یطور جدبه هاهینظرن یاول، حال

ا هر هوشرب ا و هنجارهر  ،1اعتماد رینظ یاجتماع سازمان وجوه گوناگون»یاجتماعهیپاتنام سرما دهیعقارائه شده است. به

هرا،  هوشرب  ی(. و115: 1311پاتنام، «)بخشند. بهبود را جامعه ییاراک هماهنگ، ل اقداماتیتسهد با تواننیمه کت اس

د جرا یاب موجر  یه اجتمراع ینرد. سررما  کیمر  یمعرف یاجتماعهیسرما یاصل مؤلفه چهار را تکمشار و اعتماد، هنجارها

ت شررف یتوسرعه و پ  باعث و ردهک نیما تأر متقابل ت منافعینها در و شده اجتماع کی یاعضا نهیبه تکمشارو  ارتباط

ل یوتشر ر عناصر  یانسران  متقابرل  ارتباطرات  وا هر ارزشا، هنجاره، اعتماد مؤلفه سهه گردد. نظر بیم یاجتماعو  یعلم

، جامعره  یفرهنگر  یدرونر  را انسرجام  یاجتمراع هیسررما  از منظور زینن یشوند. فایم محسوب یاجتماعهیسرما دهنده

ه یر تعبن آر د هاارزش و هنجارها نیا هک داندیم یینهادها ن نخبگان ویمابیف تعامالت بر مکحا یهاارزش و هنجارها

نخبگان بره ن ایم یاروهم راروت حاصلار یاجتماعهیسرما مولد یهنجارها زین امایوک(. فو111: 1315ن، ی)فا شوندیم

 آمردن  نییپرا ب موجه یسرما نی(. ا171: 1315بخش، تاج از نقل به امایوکداند )فویجامعه و جامعه م یعنوان اعضا

                                                           
 khpirali@yahoo.com یاریاد نخبگان استان چهارمحال و بختیس بنییرد و رکدانشگاه شهر یأت علمیعضو ه  -1
  seifi.soroush@yahoo.com یاریاد نخبگان استان چهارمحال و بختیرد، عضو بنکارشناس مطالعات ترجمه دانشگاه شهرک -1
 saeedsafi1311@gmail.comرد کدانشگاه شهر یمقام معظم رهبر یندگیو معاونت نهاد نما یأت علمیعضو ه -3
 navidnano_n@yahoo.com یاریاد نخبگان استان چهارمحال و بختیعضو بن -4

5
. Elites  

1
. Social Capitals 

7
. Intellectual Capitals 

1
. Confidence 
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(. 15: 1311، یاشرلق  یطلروع  ،یاووسر کگرردد ) یم مختلف اقدامات و یاقتصاد و یاجتماع تعامالت یهانهیسطح هز

تعامالت  یبرقرارا ب توانندیز مینخبگان ن«. اندمهم تعامالت»د؛ نکیم خالصه واژه دو در را یاجتماعهیسرما لدیف جان

یژگر یگر وانیب یه اجتماعیرو سرمانی(. از ا1: 1315لد، ی)فابندیبه اهداف خود دست  طول زمان در آن ردنکداریپا و

 مسائل ای متقابل التومشل ح یبرا داوطلبانه و یجمع یسازمانده ییه تواناک است اجتماع از یگروه ای جامعه یها

 از ییبراال  زانیر مبره  و ردهکن جبرا دولت را یهاضعف، یاجتماعهیسرما ،یادیزد موار دهد. دریم شیرا  افزا یعموم

م و هرم  یمسرتق ه هرم  کر  دارنرد  شرور کتوسرعه هر ت و یر امن یهرا مؤلفره ا بر  یادیر ز اتکرسراند و اشرترا  یمر  ثبرات 

 .  سازندیم سریم شرفتیپ ریمس در یبعد یهاگام یبرا را نهیزم( یم)اعتمادسازیرمستقیغ

منرافع   یبررا  یجمعر  یهرا یراور همش یافرزا  وش نکر  ننرده کلیآن، تسره  یهرا همؤلف ایو  یاجتماعهیسرمان یچنهم

د دنبرال دار هب را یجمع هیروح بر یومت یدرون یباورمند تیتقو آن، قیتعم و یجتماعاهیسرما یغنات. اس چندجانبه

ت داللر ه فشرد یاجتماعهوشب کیر ب هک یاجتماعهیرو سرمانیاست. از ا افراد شدنگونهذره از یریجلوگ آن، ثمره هک

ا ر یزنردگ  یاجتمراع  نره یهز خرود هخودبر ، یاجتماعه یسرما سقوط ایو  شود. ضعف، انهدامینظام م حفظ موجب دارد

ه یگرردد. سررما  یمر  فرراهم ت ز برا دولر  یر قهرآم یوندهاینه پیزم میرمستقیغ طوربه و داده شیافزا دولت و مردم یبرا

بهره یهانهیزمه و دادپرورش را یمردمت کمشار یهاشارز شهروندان،ل متقاب یهمبستگ و اعتماد جیترو با یاجتماع

 فشرارها  و هرا ه نر یهز اعتمراد، د مانن یاجتماعهیسرما یهامؤلفهز ا یوی فقدان صورترآورد. دیم فراهم رارشتیب یور

 یریپر  بیآسر ل یر دال از یور یه کر دهرد  یمر  سوقا دن رفتارهید یتیامن به را تیمکحا یحت و هاگروه افته،ی شیافزا

ن یاعتمرادآفر  یرفترار د قواعر  برودن  کن اندیچناست. هم یاجتماعهیسرما کسطح اند سوم، جهان یشورهاک یداخل

و  یانسران  روابرط م مهر  یهاجنبه از هکاعتماد رو نید. از اشویمردم و نخبگان من، مراناوح نیب د رقابتیتشد موجب

هرم نسربت بره    ، آنید اجتماعاعتما از انواع اعتماد، یویه کد ینمایت رخ ماس جامعه یاعضا انیم یاروهم زسانهیزم

تجربره   یهاانونکاز  یوی شهیهم اعتماد ل،ین دلیهمبهپردازد و یمن دولت و نخبگام، مرد رابطه به هک استنخبگان 

ن یبر  روابرط داوطلبانره   از یاهوشرب  د ودهیمش یافزا هاگروهاب یاروهمو تعامل بهارد افرا اعتماداست.  بوده مسئوالن

ت کمشرار  ننرده کلیتسره ط و شرر شیدهد. درواقرع اعتمراد؛ پر   یمل یوتش یاجتماعیزندگف مختل ابعادر د را هاگروه

شررفت  یخرود در پ  یهرا ف و نقشیوظا یفاین نخبگان ضمن ایاست. بنابرا زیآمتیموفق یهایاروهم انجامو یاجتماع

زه در نگاه نخسرت،  یجاد انگیق و ایتشو یهاکاز مال یویعنوان اعتماد به یسازتوانند در گفتمانیز مینده، نیحال و آ
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وسرته  یشرفت و توسعه، آهسته و پیر دوطرفه پیت درمسیمکبا دولت و حا یناگسستن یثاقیوند و مینِ نگاه؛ پیو در پس

 نند.    کت کحر

   شرفت.ی، پی، نخبگان، اعتماد اجتماعیه اجتماعیسرما :یدیلکگان واژ
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و  یفرهنگ یه بر شاخص هایکشور با تکشرفت یگاه جوانان در پینقش و جا یبررس

 یمعنو

 1یاسحاق طالب بزرگ

 

 ده:یکچ

ه از آنها بره  کهمه اقشار جامعه خصوصا جوانان  یسب آن براک ینه هایو فراهم آوردن زم یه علم آموزکست ین یوش

 ین المللر یب یشورها و نهاد هاکه توجه همه کاست  یالزم و ضرور یشود، امر یاد میعنوان ستون فقرات هر جامعه 

 یاز روزِ جامعره بشرر  یر بر علروم و ن  یه مبتنکدار یمتوازن و پا، یشرفت واقعیه پکرا به خود معطوف داشته است چرا 

ت یر ن برا محور یجوانران آن سررزم   یرویت ها و نیل ها، ظرفیهمه جانبه و جهت دار از پتانس یریباشد، بدون بهره گ

سرت. بره   یر نیان پر  ور زه در جوانران، ام یر جاد انگیشرفت و ایپ کبه عنوان موتور محر یو معنو یفرهنگ یشاخص ها

شرور در  کشرفت و توسرعه  ینقش جوانان در پ یرگ اریزان تأثیه به گستره و مکشده  ین مقاله سعین جهت در ایهم

جوانران بره رسرالت خرود در      ییو .... پرداخته شود تا عالوه بر آشرنا  ی، اجتماع یاسی، سیمختلف اقتصاد یعرصه ها

ش در یش از پر ی، بیو معنو یفرهنگ یاز الگوها یریشور، بتوانند با بهره گک یگاه علمیجا یو ارتقا ینه علم آموزیزم

د یر شرفت به شمار آیه داران علم و پیزمان از طالیهن عزیشور قدم بردارند تا همواره مک یشبرد اهداف علمیپ یراستا

 د.ینه ها خدمت نمایدر همه زم یو اسالم یآنان، به جامعه انسان  یهایاز استعداد و توانمند یریو بتواند با بهره گ

 .یو معنو یفرهنگ یشرفت و توسعه،شاخص هایجوانان،پ :یدیلکواژگان 

                                                           
1
 eshagh1114ut@gmail.comدانشگاه تهران، یس فارابیارشد پرد یارشناسک ی.دانشجو 
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ن یگاه آنان در تدویشرفت و لزوم توجه به جایپ یبه قله ها یابینقش جوانان در دست

 شرفتیپ یرانیا یاسالم یسند الگو

 یگیپروانه محمد ب ،یسربنان یبهناز محمد ،1یید محمد طباطبایس

 

 :دهیکچ

 یژه زمران یبه اهداف آن برشمرد.بو یابیدر دست یشور وملتکهر  یشرانه یجوان را قدرت پ یرویبتوان به جرات ند یشا

ابرد.و  ی یدوچنردان مر   یتر ین مولفره اهم یردایر گ ید و تهاجم قرار میگانه مورد تهدیب یقدرت ها یاز سو یشورکه ک

 یار دفراع کا سراز یر و  یبه توان بازدارندگ یابیه دستریو غ ی،اقتصادیمختلف اعم از نظام یدهایمقابله با تهد یالزمه 

نسل جروان در   یروف ییایو پو یو شاداب یعلم یه بر توانمندیون هدف تنها با تیدهاست و ایم در مقابل  تهدومستح

شود تا به طور اختصار به نقش قشرر جروان    ین نوشتار تالش میگردد.ل ا در ایسوت محقق موشینسل پ یپرتو راهبر

 م.یشرفت بپردازیپ یبه قله ها یابیدر دست

 شرفتیپ شور،که کمحر یروین جوان، :یدیلکواژگان 

                                                           
 smt199177@yahoo.com، دانشگاه زابل.  1
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 ی، مطالعه موردیاسالم یجمهور یاست فرهنگیدر س ینید یگاه نهادهایجا یاوکباز

 نهاد مسجد

1یمژگان حسن، 1یکن عبدالملیحس
 

 

 :دهیکچ

سرو و   کیر ابعاد از ینسبت به سا یابعاد فرهنگ یابی تیو الو یانقالب اسالممحور بودن  یان با توجه به فرهنگین میدر ا

گر، تبعاً توجه ید یجامعه از سو یرانیا-یاسالم یها غرب نسبت به فرهنگ و ارزش یتهاجم فرهنگ یابی تداوم و شدت

ت یر اهم یامعره دارا ج یعمروم  یدر فضرا  ین نهاد م هبیرگ ارترینهاد مسجد به مثابه تأث یاجتماع-یبه ابعاد فرهنگ

ار ینسربت بره آن بسر    یاسرت یرد سور ینهاد مسجد و اتخراذ رو  یاجتماع -یست. ل ا تبعاً توجه به ابعاد فرهنگیا ندهیفزا

از روش  یریر گ و برا بهرره   یلر یتحل-یفیتوصر  یردور یآن است تا برا رو  ین مقاله در پیه اکد ینما یم یاتیو ح یضرور

 یجمهور یفرهنگ یها استینوع نگاه به نهاد مسجد در چهارچوبه س یاوکل سند به وایو روش تحل یمطالعات اسناد

آن  یا وستار چهارمرحلهیپ یو بررس یاست فرهنگیرو، ابتدا به مداقه در مفهوم س نیشود. ازا یران پرداخته میا یاسالم

ن یر ه اکر ( پرداخته شرده و از آنجرا   یت فرهنگیریو مد یفرهنگ یزیر ، برنامهیفرهنگ یگ ار استی، سیه فرهنگی)نظر

ن بره  یساخته است، بنابرا یاست فرهنگیالن نوع نگاه به مسجد در سکو  ید خود را معطوف به بُعد نظریکپژوهش تأ

 یه فرهنگیطه مسجد )نظریدر ح یاسالم یجمهور یاست فرهنگیس یا وستار چهار مرحلهین پین دو مرحله آغازییتب

سرت سراله و   یانرداز ب  و سرند چشرم   یاست فرهنگی، اصول سیبر اسناد؛ قانون اساس ی( مبتنیفرهنگ یگ ار استیو س

سراله اول ترا پرنجم     پرنج  یهرا  و برنامره « یه فرهنگینظر»به مثابه  ی)ره( و مقام معظم رهبرینیامام خم یها شهیاند

چوبه  گاه مسجد در چهاریجات و ین راه نوع نگاه، اهمیپردازد تا از ا یم« یفرهنگ یگ ار استیس»توسعه به منزله بعد 

 ن گردد.  ییدر ابعاد مختلف آن تب یاسالم یجمهور یاست فرهنگیس

 ی، اسناد باالدستیفرهنگ یاست گ اری، سیفرهنگ یه پردازی، نظریاست فرهنگینهاد مسجد، س: یدیلکواژگان 

 

                                                           
1
 Abdolmaleki11@yahoo.com . دانشگاه تهران 
 Mozhgan.hasani@yahoo.com یی. دانشگاه عالمه طباطبا1

  



191 

 

 هادانش در سازمان کو اشترا ین اعتماد سازمانیبر رابطة ب یفیک یلیتحل

 1یدون عبدیفر

 

 :دهیکچ

 یعنر یت دانرش  یریمؤلفه مهرم از مرد   کیبه  یها توجه اساسدر سازمان یشرفت علمیبه مسئلۀ پ یاستمراربخش یبرا

« ل محتروا یر تحل»دارد با استفاده از روش  یسنده سعیه نوکاز است ین یق اعتماد سازمانیدانش از طر یگ ار کاشترا

 بره  بتوانند سازمان یاعضا تا ندک یم فراهم را یبستر یسازمان ه اعتمادکانگر آن است یج بیآن بپردازد. نتا یبه بررس

 زانیر دهنرد. م  قررار  خرود  ارانور هم اریر اخت در را خرود  و دانرش  تجرارب  یجرانب  یها دغدغه داشتن بدون و یراحت

 برا  و توجره  قابرل  نران کارک نیبر  در دانرش  گ اشتن کاشترا به لیتما بر اعتماد گانه ابعاد سه از کیهر یرگ اریتأث

 آن امدیپ عنوان به هم و ازین شیپ عنوان به هم دانش میتسه در را یمختلف یها نقش یسازمان است. اعتماد تیاهم

 خرود  اتیر تجرب و خود یارک دانش توسعۀ به آن در یگوناگون یها انسان هک یعنوان محمل به ها ند. سازمانک یم فایا

 دارد. هرگراه  یاجتمراع  یهرا  سرتم یس نیب در را اعتماد بر یمبتن و روابط اعتماد از یریپ  ریتأث نیشتریب پردازند، یم

 اهرداف  بره  یابیدست در سازمان نهند، بنا اعتماد هیبر پا را خود یرفتارها و ها تیفعال سازمان در یاجتماع یها انسان

 در عضرو  افرراد   یتمرام  تجربره  و از دانرش  استفاده سازمان اهداف نیتر مهم از یوی بود. خواهد ارآمدترک شده نییتع

 است سازمان

 .دانش ک، ارتباط، اشترایاعتماد سازمان یاوکل، وایتحل: یدیلک واژگان

 

                                                           
1
ل: یررمی، ا19113114551تلفررن:  ارشررد دانشررگاه آزاد،  یارشناسررک ی)ع( و دانشررجویدانشررگاه امررام علرر   یئررت علمرر یپژوهشررگر و عضررو ه  - 

Abdifridon135@yahoo.com 
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 ش رویپ یو فرصت ها یاجتماع یه هاکجوانان، شب

 1 متیغنالناز 

 

 قابرل  مختلرف  یهرا  جنبه ازه ک است، ینترنتیا یها سیسرو نیتر پرمخاطب و نیدتریجد از یوی یاجتماع یها هوشب

اربران کر انون توجه کن روزها در یا  هکهستند  ییها گاهیاز پا یدینسل جد ،یاجتماع یها هوشب .است یمطالعه و بررس

نند ک یم  تین فعالیالت آنالیوتش یها بر مبنا گاهین گونه پایا اند. قرار گرفته ژه جوانانیبه و نترنتیا یجهان یها هوشب

شره در  ین اندیر نترنرت، ا یا یریر ل گوبا ش آورند. یرا گرد هم م  خاص یژگیبا و ینترنتیاربران اکاز  یا دام دستهکو هر

در جهرت تحقرق مرردم     یبرتر را رقم زد و گرام  ین ابزار جامعه یا کمکتوان با  یه مکارشناسان به وجود آمد کن یب

 زا بیآسر  تنها نه حیصح ی استفاده صورت در یاجتماع یها هوشب .شورها جهان برداشتکردن کپارچه ویو  یساالر

 .ندک یم غلبه شیها بیآس بر آن یها تیمز هونیا مک دست دارند؛ زین یفراوان یایمزا هوبل ستندین

 ،یمجراز  یاجتمراع  یهرا  هوشرب  از نوجروان  و جوان قشر خصوصا ینترنتیا اربرانک گسترده استقبال به توجه با امروزه

 و یفرهنگر  مسرئوالن  توسط قیدق یزیر  برنامه و حیصح ماتیتصم اتخاذ جهت ها هوشب نیا به مربوط  مسائل یبررس

 دیر با مختلرف  یارهرا ک دادن انجرام  یبرا افراد ییها هوشب نیچن جادیا از شی. پاست یضرور ن،یوالد زین و یاجتماع

 گرید ییها هوشب نیچن وجود با امروزه یول شدند، یم متحمل یفراوان یها نهیهز و ردندک یم یط را یادیز مسافت

 انجام را میقد سخت یارهاک از یاریبس توان یم فضاها نیا در حضور با تنها و ستین وقت ردنک تلف ای نهیهز به ازین

 Snapchat،WhatsApp ،Line ،Google+ ،Foursquare  ،Instagram( ،(BBM BlackBerry .داد

Messenger  ،Waze  ،Viber ،Pinterest  ا یر در سرطح دن  یاجتمراع  یه هاون شبیچند نمونه از پر طرفتار تر

، تبلرت هرا و ...   یشخص یوتر هایامپکگوشمند،  یها یگوش یبر رو یمتفاوت دارند و به راحت یه نسخه هاکهستند 

 رد. کنصب 

. برا توجره بره    اسرت  ریارناپر  وان یتر یواقع یاجتماع نظام تحوالت و رییتغ در ها آن ریتاث و یمجاز یفضاها در حضور

ه کر اشاره شرده اسرت    یاجتماع یه هاوشب یایو مزا یها یژگیاز و یر به برخیقات انجام شده؛ در زیمطالعات و تحق

 اطرالع  علرم،  توسعه فضاها، نیا در حضور یردهاکارک نیتر مهم از یویند: ک یان میه ها را بون شبیلزوم استفاده از ا

                                                           
 eghanimat@yahoo.com راز:ی، دانشگاه شیاطالعات یستم هایت سیریش مدیگرا-اطالعات یفناور یارشد مهندس یارشناسک یدانشجو -1
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 در یمجراز  یفضراها  مثبت یردهاکارک از گرید یوی یاسیس و ییایجغراف یمرزها رفتن نیب از .است یآگاه و یرسان

 اطالعرات  و نظررات  د،یعقا توانند یم یمجاز یفضاها در حضور با مختلف یشورهاک شهروندان  امروزه،. است جامعه

 گریهمرد  برا  شورشران ک بر مکحا یها استیس با متناقض یموارد در و متفاوت یا رابطه و بگ ارند کاشترا به را خود

 گرید یوی یاجتماع یها تکمشار ی توسعه ،ییایجغراف یمرزها رفتن نیب از و یآموزش ردکارک بر افزون .نندک جادیا

 بره  میمسرتق  ریر غ ایر  میمسرتق  صرورت  به اربرانک همواره ها، هوشب نیا در. است یاجتماع یها هوشب مهم یایمزا از

 مثبرت  یردهرا کارک از گرید یوی یبخش یآگاه. شوند یم قیتشو یورزش و یاسیس ،یاجتماع یها تیفعال در تکشر

 و یداریر د یهرا  رسرانه  فیوظرا  ی طره یح در نقرش  نیر ا گ شرته  سرال  چند تا اگر. است جامعه در یمجاز یفضاها

 فایا جامعه در فعال ییها رسانه نقش معاصر یایدن در توانند یم یاجتماع یها هوشب امروزه اما داشت، قرار ینوشتار

 خرود  رده،کر  دایپ دست اخبار به( سانسور) یزیمم بدون هونیا بر عالوه اربرانک ها فضا نیا در هک تفاوت نیا با نند،ک

 .ردک یتلق صرف مخاطب را ها آن توان یم مترک و داشته یفعال نقش اخبار نشر و دیتول در زین

 یارزشر  توانرد  یم امیپ نیا یمحتوا به بسته و شود یم محسوب غیتبل کی خود یاجتماع یها هوشب در امیپ ارسال 

 هکر  چررا  نرد؛ یآ یم شمار به غاتیتبل راه از درآمد سبک یبرا مهم منابع از یوی ،یاجتماع یها هوشب. باشد یتجار ای

 یهرا  تکشرر  بره  نیر ا و نندک یم صحبت خود قیعال ی درباره مربوط، یها صفحه در یاجتماع یها هوشب اربرانک

 از گرر ید یوی یتجار غاتیتبل بر افزون .بفرستند یآگه ها آن یبرا ق،یعال نیهم اساس بر هک دهد یم اجازه یغاتیتبل

 مهم یها تیقابل از یوی هک گفت توان یم جرات به.است آن یارزش غاتیتبل بُعد ،یمجاز یفضاها یغیتبل یها جنبه

 ،ینر ید یها ارزش غیتبل یبرا یالملل نیب ییفضا ردنک فراهم شده، واقع غفلت مورد نونکتا هک یاجتماع یها هوشب

 درسرت  غیر تبل صورت در هک هستند یافراد یاجتماع یها هوشب اربرانک از یاریبس. است یاخالق و یانسان ،یاعتقاد

 .گرفت خواهند قرار ریتاث تحت و ردهک استقبال آن از ،یانسان و یاخالق یها ارزش( حیصح)

 خراص  لیمسا مورد در توانند یم فضاها نیا در اربرانک. است آن عمل یآزاد یمجاز یها هوشب یژگیو از گرید یوی

 در جامعره  و یآموزش مسووالن و مادر پدر، با را خود التومش مترک هک جوان نسل یبرا نیا و نندک گو و گفت هم با

 و مناسرب  یها میتصم اتخاذ یبرا جوانان یتوانمندساز ندیفرآ .دیآ یم حساب به مثبت یژگیو کی گ ارند، یم انیم

 یمجراز  یهرا  هوشرب  جوامع درباره نوجوانان آموزش است. یضرور یامر توان یم را نیآنال طیمح در ریپ  تیمسوول

 مناسرب  یهرا  میتصرم  یا مسرتقالنه  صورت به بتوانند آنها تا باشد ها ارزش و ها مهارت اطالعات، هیارا یمبنا بر دیبا

 محرور  برر  یاجتمراع  یهرا  گرروه  وندیپ و لیوتش ،یواقع یاجتماع یها هوشب یوجود فلسفه هک گونه همان .نندک اخ 
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 زهیر انگ برا  زیر ن نترنرت یا در  یاجتمراع  یهرا  هوشرب  از یاریاست،بسر  یاجتماع و یاسی،سیاقتصاد ،یاعتقاد اتکمشتر

 نیر ا یاعضرا   هکر  است دایپ.رندیگ یم لوش مختلف اتکاشترا بر هیوت با یمجاز  یاجتماع یها گروه ردنک یسازمانده

 یواقعر  یایر دن در کمشتر هدف کی لیتحص دنبال به مجموع دارند،در گریدوی با هک ییوندهایپ با یمجاز اجتماعات

 .،هستند است یفرهنگ ای یاجتماع ،یاسیس یهدف غالبا  هک

 و یریر گ لوشر ل: یاز قب یمنف یردهاکارک یدارا دیجد یزندگ ینمودها گرید مانند یاجتماع یها هوشب هک چند هر

 مانردن  دور و انزوا  ، افراد یخصوص میحر نقض، شبهات یالقا و ینید ضد غاتیتبل  ، بک اخبار و عاتیشا عیسر جیترو

 هیسرو  کیر  تنهرا  ها هوشب نیا به ما نگاه دینبا یول. و ..... هستند یرفتار یمنف راتیتأث  ،اجتماع یواقع یها طیمح از

 یسرلب  برخرورد  یجا به هونیا است مسلّم آنچه .میبسپار یفراموش دست به را ها هوشب نیا مثبت یایمزا تمام و باشد

 ،یاصرالح  یهرا  راه گرفتن شیپ در و آن از یناش یمنف یامدهایپ و التومش یابی شهیر و یبررس ن،ینو دهیپد نیا با

 . داشت خواهد بر در را یبهتر جینتا قطعاً

سرتفاده از خردمات   ا نرد. ک یدا مر یت پین هم اهمیش از اینده بینترنت، در آیدر ا یاجتماع یها هورسد شب یبه نظر م

برا اهرداف    ینترنتیو ا یمختلف جهان یاز نهادها یلیند. خک یدا میپ یشتریت بیروز محبوب ، روزبهیاجتماع یها هوشب

د سرهام  یا درصدد خریزده  یاجتماع یها هوشب یانداز راه است، دست به یغاتیو تبل ین آنها تجاریتر ه مهمکگوناگون 

س و یاسرپ  یت مرا یبرسرر سرا   روسرافت ویمار گوگرل و  یر ا هسرتند؛ مثرل رقابرت اخ   یدن یاجتماع یها هون شبیتر مهم

 .کبو سیف

نرده  ینسرل آ  یسرتانداردها ه ایرا بر پا یه اجتماعوشب کی، هوافضامند به موضوعات  ج ب جوانان عالقه یهم برا ناسا

 .ردک یانداز راهت خود یمات سایوب و تنظ

 فرهنرگ  هرم  هک دهند هئارا را ییها برنامه ،یاجتماع یها هوشب از ی استفاده یبرا مسووالن نهیزم نیا در است الزم

 رییر تغ هرا  هوشرب  نیر ا ردکارک به نسبت را مردم ی عامه نتیذهن هم و ندک غیتبل را ها طیمح نیا از استفاده درست

 مخررب  یاجتمراع  یهرا  هوشرب  برا  دیر مف و سالم یاجتماع یها هوشب یانداز راه و جادیا توانند با ین می. همچندهد

 انقرالب  ضد با مقابله و ینید و یانقالب ارواف جیترو یبرا ها هوشب نیا از یم هب و یانقالبجوان،  یروهاین رد.کمبارزه 

 جراد یا ج ب، تر آسان انوام رینظ یمثبت آثار و ندک یم تر ساده هم را ها آن حضور ،یدسترس لیتسه و هستند حاضر

و ارگران   ین، سازمان هرا یه مسئولکست یضرور .دارد را ها آن جیبس قدرت بردن باال و ها آن یبرا یساز هوشب فرصت

ر یر م و غیشده به صرورت مسرتق   یسازمان ده ییل گروه هایون فرصت ها بهره گرفته و با تشیز ما از ایشور عزک یها

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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نند، برا توجره بره    کفا یژه جوانان ایبه و یاجتماع یه هاونندگان شبکدر اقشار مختلف استفاده  یم نقش موثریمستق

در  یمروثر  یتوان گام ها یم یه اجتماعوموثر از شب یرین جوامع؛ با بهره گیدر ب یاجتماع یه هاونفوذ گسترده شب

شده  ینه فرهنگ سازین زمید در ایو ... برداشت؛ با یو تهاجم فرهنگ یبریسا یمقابله با تهاجم دشمنان در جنگ ها

 یاجتمراع  یه هاوداشت و از شب یمجاز یبر فضا یارشناسانه اکن حال نظارت یالزم داده شود و در ع یو آموزش ها

 رد.کشور استفاده کدر همه جوانب  یو معنو یشرفت و توسعه مادی، پیدر جهت آگاه ساز

 .شرفتی، جوانان، فرصت، پیاجتماع یه هاوشب: یدیلک گانواژ
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 یت اجتماعین عوامل موثر بر احساس امنیو تب یبررس

 2افروز آتش رایسم،  1یاروانک فیعبدالط

 

 

 :دهیکچ

گردد و تررس و خروف از نظرر     یه موجب ثبات و آرامش خاطر در جامعه مکاست  یتیط و وضعیت مجموعه شرایامن

توسرعه   یند. انسان براک یجاد میرا ا یت بهتریفیکبا  یبه امور زندگ یدگیط رسیبندد و شرا یعامه مردم رخت بر م

ن یق حاضرر در همر  یاز دارد. تحقین یت اجتماعینه ها، از جمله امنیزم ت در همهیخود و جامعه اش، به آرامش و امن

سرتان و بلوچسرتان برا    یان دانشگاه سین دانشجویدر ب یت اجتماعیعوامل موثر بر احساس امن یراستا و با هدف بررس

سرتفاده از  نفر انتخراب و برا ا   411ران کوکپرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه براساس فرمول  کینواستفاده از ت

 یرهرا یه متغکر دهنرد   یق نشران مر  یر تحق یافتره هرا  یشده اند.  یاطالعات جمع آور یطبقه بند یریروش نمونه گ

ت یر زان احساس امنیبا م ی، اعتماد اجتماعیت اجتماعک، مشاریجمع ی، رسانه هایاقتصاد-یگاه اجتماعیت، پایجنس

رابطره   یت اجتمراع یر زان احسراس امن یر و سرن برا م   ت تاهلیوضع یرهاین  متغیدارند و ب یرابطه معنادار یاجتماع

 وجود ندارد. یمعنادار

 .ی، اعتماد اجتماعیجمع ی، رسانه هایاجتماع تک، مشاریت اجتماعی، احساس امنیت اجتماعیامن :یدیلکواژگان 

                                                           
1
 abdollatifkarevani@yahho.comرمان کد باهنر ی، دانشگاه شهیارشد جامعه شناس ی: دانشجو 

1
 samiraatashafrooz@yahoo.comاشانک، دانشگاه یفرهنگ یارشد جامعه شناس ی: دانشجو 
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

است یس ی)بررس یشرفت اجتماعیر آن بر پیمحور و تأثتیجنس یگذاراستیس

 بانوان( یهاکتوسعه پار

 2ی، اسداله نقد1سرشتکمان پای، سل1وندیولکبا یکش

 

 :دهیکچ

ن فضاها، و یمربوط به ا یشهر یهابرنامه ی، اجرایشهر یفضاها یدهلوو ش یمختلف به طراح یردهاویشناخت رو

ن یر دام از اکه در هر کدارد؛ چرا  یشهر یطراح یهااستین اهداف و سیدر تدو یاریر بسیها، تاثرد آنوتوجه به عمل

به همراه داشرته   ینیبشیرقابل پیغ یردوتواند عملیها، مه عدم توجّه به آنکوجود دارند  ییارهایمراحل، اصول و مع

ن اسرتانداردها و اصرول   یر رد ایر گیار قررار مر  کر جنس در دسرتور   کیمختص به  یباز شهر یه فضاک یباشد. هنگام

رند. یمدّنظر قرار گ یستیآن با یو اجرا یتا طرا یگ اراستیخاص در مراحل مختلف اقدام، از س یلوبه ش یرساختیز

از  یت اجتمراع یر از مردان برخوردارنرد و واقع  یمتفاوت یازهایه از نکدهند  یل میوشور را تشکت یاز جمع یمیزنان، ن

شرود. در صرورت    یهرا سرازمانده  متناسب برا آن  یستیز باین یشهر یجه فضایز از مردان است، در نتیها متمانظر آن

یآن مر  یواقعر  یبره معنرا   ی، عدالت اجتماعیشهر یها ت زنان در مراحل مختلف پروژهکن مسئله و مشاریتوجّه به ا

ه در چنرد سرال   کر بانوان  یهاکجامعه است. پروژه پار کیشرفت یدن به پیرس یبرا یانهین زمیرد و ایل گوتواند ش

ت زنران در  کو مشرار  یازسرنج یانرد، در صرورت ن  یبرردار ران در حال احداث و بهرهیا یر شهرهایو سا ر در تهرانیاخ

 یهرا زنران در عرصره  شتر یحضور بهتر و هر چه ب یبرا یتواند گامیو اجرا( م ی، طراحیگ اراستیمراحل مختلف )س

الن، کر ز در سرطح  یر جامعره ن  یه بررا ور ن بلآنا یط زنان، نه تنها براین توجّه به زنان و بهبود شرایگردد و ا یاجتماع

 را به ارمغان خواهد آورد. یشرفت اجتماعیتوسعه و پ

 .یشرفت اجتماعیبانوان، پ یهاک، پاریشهر یمحور، فضاتیجنس یگ اراستیس: یدیلک گانواژ

                                                           
  shkolivand1991@gmail.comنا همدان، یس یدانشگاه بوعل یارشد پژوهش اجتماع یارشناسک یدانشجو -1
 نا همدانیس یبوعل یگروه علوم اجتماع یأت علمیعضو ه -1
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 در گذشته و حال یم اجتماعیورزش و مفاه

، 5یه قضاوی، رق4یدیم شهیمر ، 3،آصفه حدادپور 1یدولت آباد ی، بهجت طاهر1یه گودرزیآس

 1یالهام نظر

 

 ده:یکچ

ن مخاطرب  یش ترر یه در درون خرود دارد از بر  کر  یخاصر  یهرا  تی، ورزش به علت ج ابیاجتماع یده هایان پدیدر م

 یهرا  ، روز بره روز برر ارزش  یننده مرال کت یرد عموم مردم به صورت ورزش دوست، هوادار و حماویبرخوردار است. رو

ورزش  ین مشرتر یترر  یه اصرل کر شرود   ین جهت گفته مید، به همیافزا یده مین پدیا یو اقتصاد ی، فرهنگیاجتماع

 عموم مردم جامعه هستند.

گرر  یگرردد. از د  ین افراد مر یه باعث ج اب شدن و ج ب بهترکورزش است  یها یژگیاز و یویت یفرصت ابراز خالق

ر و یم و تقرد یو تسره  کیه تشرر یر اشاره نمود، مراد از نشراط توسرعه روح  د نشاط یتوان به تول یورزش م یخصلت ها

 ت هاست. یط فعالیدر مح یو ساده انگار یاز خود جوش یخته این آمیهمچن

 ورزش، اجتماع :یدیلکگان واژ

                                                           
 دانشگاه اصفهان، یورزش یولوژیزیارشناس ارشد فک.  1
 اصفهان وی، دانشگاه علوم پزشیارشناس ارشد علم سنجک.  1
 اصفهان وی، دانشگاه علوم پزشویاطالعات پزش یارشناس ارشد فناورک.  3
 اصفهان وی، دانشگاه علوم پزشیارشناس روابط عمومک.  4
 اصفهان ویدانشگاه علوم پزش، یارشناس ارشد علم سنجک، یعلم اطالعات و دانش شناس یتراکد ی. دانشجو 5
 زدیقات ی، دانشگاه علوم تحقیورزش یولوژیزیارشد ف یارشناسک ی. دانشجو 1
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 ییران روستاید بر مدیکبا تأ شورکشرفت ینقش جوانان در توسعه و پ

 3یلمانیالد دی، م2یمحمد نظر ،1یا مرادیمار

 

 

 :دهیکچ

شرتر  یب یل دارا بودن تخصص و شور و انررژ ین افراد به دلیا هستند. استفاده از یشورکهر  یانسان یها هیجوانان سرما

شور را بره  کت یاز جمع یه روستاها درصدکگر ازآنجایشور مؤثر باشد. از طرف دکشرفت یشبرد اهداف پیتواند در پ یم

ن یر ند لزوم توجه به اکها هموار  گر بخشید یر توسعه را برایتواند مس یو توسعه آن مشرفت یخود اختصاص داده و پ

ن جوامرع  یر ترر ا  عیشرفت هرچه سریشور به پک یارآمد در روستاهاکت درست و یریشود. مد یبخش از جامعه محرز م

ت کل دهند با مشرار یواستعداد تشرده و با کل یرا افراد جوان و تحص ییران روستایان اگر مدین میدر ا ند.ک یم کمک

اسرناد و   ین پرژوهش برا بررسر   یر ننرد. ا کشرفت را هموار یر پیالت را حل نموده و مسوار از مشیتوانند بس یم یمردم

دارند و برا توجره    یشتریت بکه مشاریشرفت و توسعه پرداخته است. جوانان روحینقش جوانان در پ یبه بررس کمدار

شربرد اهرداف   یتروان بره پ   یها م هستند با استفاده از تخصص آن یالت باالتریتحص یاراجامعه د ن قشر ازیه اونیبه ا

 رد.ک کمکشرفت یپ

 ت.ک، مشارییران روستایشرفت، جوانان، مدیپ :یدیلکواژگان 
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 هایاریت از دهید بر رضایکبا تا یت اجتماعیاعتماد و رضا یاوکوا

 2یمحمد نظر ،1یا مرادیمار

 

 :دهیکچ

ن جوامع اسرت. برا توجره بره     یت در ایریرد مدو، توجه به عملییل موضوعات روستایدر تحل یاز موضوعات اساس یوی

و به تبع  یاسالم یس شوراهایم به تاسیها دولت تصمیاریل دهیوقبل از تش یهادر روستاها در سال یتیریضعف مد

سرال  یاران طین، اقدامات انجام گرفته توسط دهی. بنابران ببردیروستاها را از ب یتیریه خالء مدکها نمود یاریآن ده

زان یر م یهرا، بررسر  یاریر رد دهور عمل یابیر ارز  یهرا وهیاز شر  یور یرد. یر قررار گ  یابیر الزم است تا مورد ارزیاخ یها

 یان در طرح هرا ییه روستاکشود  یاران موجب میت از دهیرد آنها است. اعتماد و رضاوان از عملییروستا یتمندیرضا

شرتر از مرردم   یاران بیه دهکشود. هر چقدر  یتر مویجه روستا به توسعه نزدیت نموده و در نتکمربوط به روستا مشار

شرتر  یت بیت انهرا بهرره ببرنرد موجرب جلرب اعتمراد و رضرا       کنند و از مشارک یل مربوط به روستا نظرسنجیدر مسا

ان ییشرتر شرده و روسرتا   یاران بیر رد دهور ت از عملیجه ج ب اعتماد مردم رضایشود. در نت یاران میان از دهییروستا

 ند.ینما یت مکمختلف مشار ینه هایاران را جدا از خود ندانسته و در زمیده

 ت.ک، مشاریاری، دهییت روستایری، مدی، اعتماد اجتماعیت اجتماعیرضا: یدیلک واژگان
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 یشرفت متعالیپند یدر فرا یرانیجوانان ا یها یژگین خصال و ویبرتر

 1روشکیحه نیمل

 

 :دهیکچ

ن راسرتا، جوانران   یشرفت است و در ایشگامان پیماهر و متعهد به مثابه پ یانسان یرویازمند نیدار نیشرفت و رشد پایپ

برخوردار باشند تا بتوانرد بره تحقرق     یژه ایات و خصال وید از خصوصیشرفت مدار بایه نظام پکبه عنوان موتور متحر

وتاه حاضرر  کن رو، نوشتار یند. از اینما کمک یشرفت متعالیل پیشرفت و تحصیپ یرانیا یاسالم یاهداف مطلوب الگو

چره   یرانر یا-یشررفت اسرالم  یند پیدر فرا یرانیو خصال جوانان ا یژگین ویه مهمترکن سوال بپردازد یدارد به ا یسع

 یژگر یه داشرتن و کدهد  یران نشان میا یساالم یجمهور یو اسناد فرادست یل اسالمیمنابع اص د باشد؟ مداقه دریبا

  ،یدامنر  کپرا  ، تخصرص در انجرام امرور محرول شرده،      یو انقالب اسالم ینظام اسالم یتعهد به آرمان ها  ر؛ینظ ییها

ر ین در مسر ینرو  یخلق راه هرا  ارها، شجاعت درکاستعدادها با تالش و ممارست در  ییوفاو، شیصداقت، قدرت نوآور

ر، توجره بره   یناپر   یه خسرتگ یر ار فراوان، روحوپشت ی، فعال و دارایریه انتقاد پ یشرفت، دارا بودن قوه نقد و روحیپ

توجه به منافع  ین ارزش به جایت ایو ارجح یالت جمعوحل مش یم بر جامعه، تالش براکحا یات و ارزش هایمعنو

ه، یبره هرم نوعران، توجره بره وجوهرات شررع        کمکم بر آن، کحا یاسالم یارزش هاار و کت دادن به یاهم، یشخص

توانرد بره    یو... مر  یو اقتصاد ی، جهاد علمید علم بومیان، تولیاقتصاد دانش بن یت به سوکو حر یعلم یتوانمندساز

 د.ینما یانیشا کمک یران اسالمیشرفت ایپ

 شرفت، خصال.یپ یرانیا یاسالم یران، الگویشگامان، ای، پیشرفت متعالیجوانان، پ :یدیلکواژگان 

 

 

 

                                                           
1
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 ا مقبوحیمطلوب است  یگزارش ده - یکدر اخالق پزش یگزارش ده

 1یترا احمد سلطانیم

 

شورها برا هرم   کسه یسالمت و بهداشت و مقا یارهاوت راهیفاک یابیارز یه براکشاخص مرگ مادر باردار سال هاست 

ر مرادر  یر زان مررگ و م یح از میق و صحیشورها از ارائه آمار دقکه غالب کدهد  یر نشان میرود.  مطالعات اخ یار موب

تره  یدیل موربیر ، تحلیوقات علم اخرالق پزشر  یا بر حسب تحقویمان آمریالج متخصصان زنان و زاکزنند ل ا  یسرباز م

 یرده است. اجتناب از خطرا کر کناتال ذ یو پر ییارتقا مراقبت ماما یزان مرگ مادر  براین میگزیرا جا ید مادریشد

 ا ی   near missesن رو پنداشت  یند، از همکم کد در مادر را یته شدیدیا موربیته یمورتال کسیتواند ر یم یوپزش

close calls مادر جان سالم  یان مرگ مادر در آنها بوده ولواند و امه رخ داده کنشده  یزیع بر نامه ریوقا ی)به معن

ون یسر یمکف یر ن مروارد طبرق تعر  یر انه قسر در رفتن ( هم مطررح شرده اسرت.  ا   یا به اصطالح عامی -بدر برده است 

 Joint Commission And The Institution For( 1119خطرر  )  یب یتو اقدامات و دارودهیو انست کمشتر

Safe Medication And Practice – نرد  یآ یش مر یپر  یر عمدیل قصور ، بطور غیه به دلک یعیوقا:  از عبارتند

 یع تر هستند ولر یع از صدمات شاین وقایاحتمال صدمه در آنها وجود دارد. ا یشوند ول یمار نمیباعث صدمه به ب یول

شروند در   یق مر یتشرو  یگرزارش دهر   یه بررا کر  ییسرتم هرا  یل است. سول آنها مشیص و تحلیل واضح تشخیبه دال

خطرر   یز برر اقردامات بر   کمتمر یشود تا تالش ها یباعث م یت است و گزارش دهیمختلف در شرف تثب یسازمانها

 نند.  کدا یاجازه ظهور پ

 یترابو محسروب مر    کیر  کن حال خطرنایو در ع یر عمدیع غین وقایا یه گزارش دهکن است یران ایمسئله ما در ا

از  یسرت یمارسرتان الزهررا( ل  یالن ) بی(و گر یعتیمارسرتان شرر  یبنردرعباس )ب  یوزششود. مولف در دو دانشگاه علوم پ

ضررب و   -Cپ یر ت یقات برا داروهرا  یانجام تحق یمار برایت از بی)مانند عدم گرفتن رضا یور اخالق پزشیغ یرفتارها

ل یه نموده و به دلیشود ته یزنان اعمال م یآموزش ین در بخش هایه بطور روتکپرونده و...( را  یارودست -شتم زائو

رخانره  یدب –دانشرگاه   ین معاونرت آموزشر  یر گرروه زنران، مسرئول   یاز سلسله مراتب ) مد یافراد خاط ییعدم پاسخگو

                                                           
 M_a_sol@yahoo.com، لوتالو ویقات پزشیتحق ین المللیز بکمر.  1
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 یه بردون داشرتن مرانع درسر    و( به دفاتر حراست و وزرا  بهداشت ارجاع داده است. مولف عالوه بر آنیتخصص یشورا

سال گ راند و در انتها برا وسراطت وزرا بهداشرت و     11ه یرر بعنوان تنبوم یق هایدوره چهار ساله خود را بواسطه تعل

ن و تهمرت آن دانشرگاهها قررار گرفرت.     یررا مورد توهوم یو یل بازگردانده شد، در پرونده دانشجویحراست به تحص

 یگرزارش دهر  "ه کر مواجه شرد   ید معاون پژوهشیبا مقاومت شد یودفتر حقوق و اخالق پزش ین در سخنرانیهمچن

ق یر روش تحق یاصول علمر  یه علم است و بر مبناوست بلیفلسفه ن کیه ک یو. اخالق پزش"ستیمطابق فرهنگ ما ن

ه طبق آمار از کان )وپزش کخطرنا یقات ، رفتارهایتحق یافته هایشود. طبق  یر مکتب رفرانس ذکآن در  یداده ها

، گزارش شروند وگرر نره     یح گزارش دهیصح یانالهاکد در یشود( با یمورد مرگ مادر منجر م کیمورد به  111هر 

دهرد.     یرا م یجد ینیع بالیل وقایاجازه تحل یشود گزارش ده یر مکتب رفرانس زنان ذکح نخواهند شد.   در یتصح

توانرد   یح مر یه بطرور صرح  کل هم معتبر شناخته شد یبهداشت اجرا شد و در برز یدر سازمان جهان یستمین سیچن

 UK Obstetrics Surveillanceتحرت عنروان    یسرتم مشرابه  یا سیتانیند . در برکس وزان مرگ مادر را منعیم

System- UKOSS را تحرت عنروان    یسرتم ین سیلنرد هرم چنر   یوزیا و نیرود . اسرترال  یار موبAustralasian 

Maternity Outcomes Surveillance System – AMOSS ن یر ر اکن مقالره تر   یر ردند . هدف اک یطراح

مورد قبرول را براز    یگزارش ده یرهاید مسیه باوست بلیامر ناپسند ن کیخود  یبه خود یگزارش دهه کته است ون

 م شود. کن در باب سالمت مادران یع بالقوه خطر آفریزان وقایرد تا مک
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 افراد جامعه یتکحر ییدر بهبود توانا یتکنقش پرورش متخصصان اصالح حر

 1یبرکپروانه ا

 

 ده:یکچ

نره  ین زمین متخصصران معمروالً در چنرد   یر افتنرد. ا یشور پررورش  کدر  یادیچندان دور متخصصان ز نه یها در سال

برا   یرد. ولر کر  یف مر ین اطالعرات را ضرع  یا یاریعمق بس یاد ولیها را ز زان دامنه اطالعات آنیه مکمعلومات داشتند 

ن یر دام از اکر خود در هر ییفرد با توجه به توانارد و هر کتر  یتوان جزئ ینه را میزم کیه کگ شت زمان مشخص شد 

 افرراد بره   یتر کحر ییاصالح توانا یه براکاست  یورزش کیانوومیها ب نهین زمیاز ا یویند. کت یتواند فعال یها م نهیزم

اصرالح   یبررا  یری هرا دارو  ا روشیو  یجراح یها ب به استفاده از روشیشتر افراد را ترغیوجود آمده است. درگ شته ب

هرا   ن روشیر نره افرراد مجبرور بره اسرتفاده از ا     ین زمیر ردند و با توجه به نبود متخصصران در ا ک یم یتکالت حرومش

 یهرا  شرور شراهد گسرترده شردن اسرتفاده از روش     کروهرا در  ین نیر ر با توجه به پرورش ایاخ یها شدند. در سال یم

مراران برا   یدر روند اصالح و درمان ب ینوع بهن متخصصان درواقع یم. ایهست یتکالت حرودرمان مش یبرا یرتهاجمیغ

 یتر کالت حروافراد با مش یدرمان یها نهیاهش هزک ینند. از طرفک یم کمکتر  ج با ثباتیمتر و نتاک یها نهیصرف هز

شران   یالت جسرمان ون مشر یر گر نسبت به ایها د ند و آنک یت مکاصالح حر یها برا ن روشیب به استفاده از ایرا ترغ

 ینر یب مکاهش حرس خرود  کجامعه و  ییایر به پویاخ یها شور در سالکدر  یرد علمویر رویین تغیتند. اسیتفاوت ن یب

 ند.ک یم کمکافراد 

 .ورزش کیانوومیت، تخصص، بکحر ییت، تواناکاصالح حر :یدیلک واژگان

 

 

                                                           
1
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 توان و ناتوان در مکشتر افراد یت بکبر مشار یورزش یکزات پزشینقش بهبود تجه

 ورزش

 1یبرکپروانه ا

 

 ده:  یکچ

ن اسرتعدادها  یل جامعه از اک یریگ ت بهرهیآن و درنها ییوفاوش ید برایه باکاست  یخاص یاستعدادها یهر فرد دارا

 یهرا  نهین زمیاز ا یویم. یهست یا گسترده یها شرفتیشاهد پ یعلم یها نهیزم یرد. در تمامیصورت گ یافکاقدامات 

بهترر   ینر یب شینه به سرمت پر  ین زمیوجود آمده در ا رات بهییاست. باگ شت زمان تغ یورزش یوزات پزشیمهم تجه

زات درواقرع بره افرراد    یر ن تجهیبوده است. ا یجراح یها تر بدون توسل بهروش عیو رفع هرچه سر یالت جسمانومش

ن یر ه اور نیرنرد؛ بردون ا  یمنظم بهره بگ یبدن یها تیند تا بتوانند از فعالک یم کمک یجسمان یتوان مکا ی یناتوان یدارا

دچرار   یالت جسرمان ومشر  یاز افراد به بعضر  یدرصد یا ر افراد شود. در هر جامعهیاز سا یافتادگ باعث عقب یتوان مک

و  یه ورزش سرالمت جسرمان  ک نیگردد. با توجه به ا یم یورزش یها نهیها از زم آن یالت باعث دورون مشیهستند و ا

 یافکر ن گرروه از افرراد جامعره اقردامات     یشتر ایت هر چه بکمشار ید برایآورد، با یوجود م ه بهرا ابعاد گسترد یروف

ن افرراد بردون توجره بره     یه حاال اکچندان دور چنان است  ها نسبت به گ شته نه نهین زمیشرفت در ایرد. پیصورت گ

ن یر ننرد. ا ک یت مر کمشرار  یا رحرفره یو غ یا مرنظم حرفره   یهرا  امالً فعال در ورزشکصورت  خودشان به یها یتوان مک

و  یورزش یوزات پزشیجه بهبود تجهیها درنت نیه همه اکشود  ینفس م ش حس اعتمادبهیت باعث افزایت درنهاکمشار

 ن گروه از افراد است.یزات به این تجهیارائه ا

 .ت منظمیتوان، فعال مکت، ک، مشاریوزات پزشیتجه :یدیلک واژگان

 

                                                           
1
 akbari.parvaneh19@yahoo.comورزش، دانشگاه همدان یکانوومیارشد ب یارشناسک 
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 رانینظام سالمت در ا یاملکروند تل یتحل

 1ایکصراف  یعل، 1پور یسارا امامقل

 

 :دهیکچ

اسرت. طبرق    یو اقتصراد  یت و بهبود توسعه اجتماعیو تقو یرفاه اجتماع یاز عوامل مهم در ارتقا یویبهبود سالمت 

د بره سرمت   یر شرورها با کسرالمت،   یابیقابل دست یدن به استانداردهایرس یبهداشت ، برا ینامه سازمان جهاناساس

ق یر ن اسرت از طر ور مم ین مرال ین راستا، تأمینند. در اکت کحر "خدمات سالمت یبرا یجاد پوشش همگانیا"هدف 

ن بخرش نشران   یر در ا 1351-1391روند شاخصرها در دوره   یرد. بررسیصورت گ یا مخارج خصوصیو  یمخارج دولت

داشته انرد   یر بهبود قابل توجهیدر بدو تولد و نرخ مرگ و م ید به زندگیمانند ام ییت شاخصهایدهد اگرچه وضعیم

درصد از مخارج بخش بهداشت و درمان توسرط دولرت    41باشد و فقط حدود یمنابع، عادالنه نم ین مالیوه تأمیاما ش

ل پرداخرت  وسالمت به ش یدرصد از مخارج خصوص 11شود و حدود یپرداخت م یآن توسط بخش خصوص یو مابق

 ننده بهداشت و درمان خواهد شد. کریفق ینه هایش هزیه موجب افزاکباشد  یب میج م ازیمستق

 ید به زندگی، امی، سرانه مخارج دولتین مالیبهداشت و درمان، تأم :یدیلک واژگان

                                                           
1
 s-emamgholipour@tums.ac.ir ،تهران ویت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشیریگروه مد یأت علمی. عضو ه 

1
 سالمت یفناور یابیارشد ارز یارشناسک ی. دانشجو 
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 ه مناسب بر نظام سالمتینقش تغذ

 1مقدم یگیفائزه ب

 

 ده:یکچ

انجرام   یالزم بررا  یافت مرتب غ ا دارد تا بتواند با هضم و جر ب آن انررژ  یبه در ازین یرشد و تداوم زندگ یانسان برا

 یانسان یرویز به نیش از هر چیشورها بکتوسعه و رشد . ندیگو یه مین روند تغ یرا به دست آورد ، به ا یاتیاعمال ح

ار کر  یه توانمندک یند ، نسلکبداع ان را اومنطبق با زمان و م یدانش فن ه بتواندک یماهر و توانمند وابسته است . نسل

و  یعلمر  یارخانه تا حضور در صرحنه هرا  کار سالم و ماهر از مزرعه و معدن و ک یرویرا داشته باشد ، ن یو بدن یروف

 شور است.کدر  یانسان یروید نیتول یاصل یآموزش و پرورش متول. شور استکدانشگاه ها ضامن بقاء و توسعه هر 

افت مرتب غ ا یه ،دریاست . منظور از تغ  انکودکح یه صحیت متعادل ،تغ یم و تربیتعل یبرا یط مقدماتیاز شرا یوی

قبرل   یه زمان تولد و حتکتواند سالم باشد،مگر آن  ینم کودکات است. بدن یح یالزم برا یهضم و ج ب انرژ یبرا

ط ی،او را از شررا  کودکر نامناسرب   یویزیل رشد فین دلیرشد خود را به دست آورد.به هم یالزم برا ییاز آن مواد غ ا

و  یریادگیر ه در کر ان است کودک یو روح یاز عوامل مهم رشد جسم یویه یند .تغ ک یت دور میم وتربیمطلوب تعل

 ننده دارد.کن ییان نقش تعکودکآموزش 

ن یر مقرون به صرفه است .بهرره ا  یه گ اریسرما کیان و دانش آموزان کودکح یۀ صحیتغ  یبراشورک یه گ اریسرما

همراه برا داشرتن    یاز وابستگ ییو رها یمختلف ، خلق دانش فن ید در عرصه هایش تولی، افزا یاتیح یه گ اریسرما

در مرحله رشد قررار   کودکرا هنوز یاست ز یدور  قابل توجه یه ایا است . دوران مدرسه از نظر تغ یسالم و پو ینسل

آخر دبستان مقارن با شروع جهش رشرد   یسال ها یادامه دارد ول ینواختویبه صورت نسبتاً دارد ، اگرچه روند رشد 

 است. یار ضروریاز بسیمورد ن ین انرژین تأمیژه در دختران است . بنابرایبه و

 دهد. یاهش مکار آنان را وت وابتیر فراوان داشته،قدرت خالقیاز دروس تاث یاریبس یادگریان در کودکه یسوءتغ 

 یرور و ف یعملر  ی،مهارت هرا یلیشرفت تحصیه نامناسب بر سطح نمرات ،حضور ذهن،پیدهد تغ  یمطالعات نشان م

 دارد. یر منفیالس تاثکز در کآنان از جمله تمر

                                                           
 faezehbeygimoghaddam@gmail.com زد ،یواحد  یدانشگاه آزاد اسالم ییع غ ایعلوم و صنا یارشد مهندس یارشناسک یدانشجو -1
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مترر بره   کتب مربوط بره مسرائل آمروزش و پررورش     کمتر توجه شده است ،در کن موضوع یشور ما به اکمتاسفانه در 

رنررۀ  یدر زم یرت خراصرر یر ره اهمیر نرون تغر کا. از آن توجه شده است یناش یلیافت تحصه و آموزش و یرابطه تغ 

 یهرا  یمرار یاز ب یاریتوان از بروز بس یم ییح غ ایصح یها یزیها دارد و برا برنامه ر یماریو درمران ب یرریشرگیپ

 اریبسر  هرا  یماریب نیا درمان یها نهیهز.  ردک یریجلوگ قند و سرطان مانند ییها یماریب و یعفون ، یعروق – یقلب

ر یمرازاد را در سرا   ینره هرا  یو هز  داد اهشک را درمان یها نهیهز توان یم مناسب هیتغ  با  هک یحال در ، است ادیز

 .ردک یه گ اریبخش ها سرما

همره  شررفت  یشرور و پ کبهبود اقتصراد   یه براکده اند یجه رسین نتیافته به ایتوسعه  یشورهاکاز  یاریامروزه در بس

 باشد. یم یانسان یروین یبر رو یه گ اریجانبه تنها راه حل مناسب و مطمئن سرما

 ه سالمی، تغ یانسان یروی، نه، سالمتیتغ : یدیلک گانواژ
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

 انیرانینظام سالمت ا یو نقش آن در ارتقا یرانیا یطب سنت

 1یبریرخیپ نایم

 

   :دهیکچ

ن یر آغازشرده و ا  یاسرالم  یاء طرب سرنت  یپرشتاب به سمت اح یتکداد. حر یرو یمهم یر اتفاق هایدر چند سال اخ

دواند. امروزه عمرده   یرا گرفته و ما را به دنبال خود م یزیفرصت برنامه ر یه در مواردکع است یسر یت به قدرکحر

افتتراح   یطب سرنت  یده هاوواقف شده اند و دانش یاء طب سنتیت احین وزارت بهداشت و عامه مردم بر اهمیمسئول

د بره  یر م،  با تردیردک یه به حجامت میتوص یماریان دانشجو گرفته اند. هشت سال قبل اگر به بوان پزشیشده و از م

ر یز بره انجرام حجامرت و سرا    یر نشان را نیه والدواز جوانان نه تنها خود بل یاریم بسیست . اما امروز شاهدینگر یما م

م یقرد  یچ گاه شاهد حجامت هرا ینشان هین جوانان بر خالف والدیه اکنند. حال آن ک یدعوت م یر طب اسالمیتداب

د منتقل شود. اما امروزجوانان ما مشروق  یق پدران به نسل جدیاز طر یخواستند طب سنت ینبوده اند. دشمنان ما نم

ان است و بره فضرل خداونرد در    یرد مقدس عوین رویدر ا یت الهین امر شده اند. به وضوح دست عنایپدران خود درا

 م بود.یدر بهداشت و درمان خواه یشور اسالمکامل ک ییفاکشاهد خود کینزد ینده ایآ

 ف ما  یلو،  موانع موجود، تیطب سنت یها ی،  برتریاء طب سنتیران، احیا یطب سنت: یدیلک گانواژ

                                                           
 mina_pirkheibary@yahoo.comنژاد مشهد یدهاشمیان شهیدانشگاه فرهنگ-یاضیر یریدب-یارشناسک -1
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 یاسالم-یرانیا یکپزش ، نقطه عطفیکم علم پزشیدر پارادا یبازنگر

 1آباد یمهد ین جعفریرحسیام

 

 

 ده:  یکچ

 یاوکر آن مرورد وا  یفلسرف  یمتر مبانکگردد و  یم یتلق یخارج از علوم انسان یهرچند به عنوان رشته ا یوعلم پزش

 کیر شود. اگرر طرب را بره عنروان      یافت میسم به وضوح در آن یسم و پست مدرنیر مدرنوتف یرد اما مبانیگ یقرار م

د در آن جسرت و جرو   یر م را بایپرارادا  کیه اجزاء کگردد  یته مبرهن مون نیم، ایریر علوم بپ یم مستقل از سایپارادا

نظرام   یطراحر  یم هسرتند. بررا  یآن پارادا یتصور یو مباد یقیتصد ی، مبادین اجزاء شامل موضوع، متدولوژیرد. اک

ن یر رنرد. در ا یمورد مداقره قررار گ   یمت اسالمودگاه حیاز دن اجزاء ید ایشرفت بایپ یاسالم-یرانیا یسالمت در الگو

ا حروزه  یر ه موضروع  کر  یم و سپس مسائلینک یخ میدر طول تار یوغالب علم پزش یم هایبر پارادا یمقاله ابتدا مرور

ه نراظر  کاست « شدن یوپزش»ن مسائل یاز ا یویم. یینما یم یرده است، بررسکق علم طب را خدشه دار یمجاز تحق

ه سررشرته آن را  کم بر طب است کحا یباشد. موضوع بعد جزء نگر یم یورپزشیبه مسائل غ یورش علم پزشبه گست

پرردازد.   ین علم مر یدر ا یو روان یروح یز مربوط به جنبه هاین بخش نیرد. سومکارت دنبال کرات دوتوان تا تف یم

ز مختصررا  یر ر به آن قسمت هرا ن یو ناگزست یر نیانپ وگر امیحوزه مجاز طب بدون توجه به سه بخش د یقطعا بررس

 پرداخته شده است. 

، یشردن، جزءنگرر   یو، پزشر یوشررفت، حروزه مجراز پزشر    یپ یاسرالم -یرانر یا یم طب، الگویپارادا: یدیلک واژگان

 یروانشناس

                                                           
1
 amir.jafari.m@gmail.com -زدی ید صدوقیشه ویدانشگاه علوم پزش -ویپزش یحرفه ا یتراکد یدانشجو  
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

 مل درمان( در نظام بهداشت و درمانک)م یمه خصوصیگاه بیجا

 5انینی، فاطمه جب4یزدی ی، محمد باغ3یفاطمه افضل، 1، فاطمه سپاسه1یخاطره خانجانخان

 

 مل درمان و نظام بهداشت و درمانکمه میب

 یمره خصوصر  یب هور ت؛ اول آنجادشده اسر یا یخصوص یها مهیبه سمت ب یشتریش بیر به دو علت گرایاخ یسالهادر 

خرود   یمرال  یهرا  ییهرا و توانرا   هرا، ارزش  دگاهیر افراد بر اسراس د  نیو همچن ندک یز میرا جابجا و تجه یشتریمنابع ب

مثرال   یرااس برزرگ بر  یر مره در مق یه بکر  یزمان در یطرفاز  ند.ک یب ملمت طالمه سیب یرا برا یگوناگون یها برنامه

 یهرا  نره یهز، ردیر گ ینان سالم صورت مر کارکه توسط ک یانباشت خطر لیبه دل ،شود یم یداریان خریارفرماکتوسط 

ل انتخراب  ومشر  ،یخصوصر  یمه رقرابت یب یین نارسایتر کخطرناه کواضح است  شود. یل میداران تحمیبه خر یمترک

به  را ها نهیهز لک% از 11-%71مه هستند، یهر صندوق ب یاعضا نیتر ه ناخوشک ی% از افراد5-%11حدود خطر است.

 یهرا  ه برنامره ک ندک یم جادیمه ایب رقابت یها تکشر یبرا یتوجه قابل یا زهیق، انگین حقایا دهند. یخود اختصاص م

ه کر  ننرد ک افرت یهرا در  از آن یافکر ر یفروشند مقراد  یمار میا اگر هم به افراد بیو  م بفروشندلصرفاً به افراد سا خود را

 :مطرح است یمه خصوصیدر بن چهار مسئله یبنابرا صرفه باشد. و به داشته شان سودیبرا

از یبدتر باشد ن یت اقتصادیهرچه وضعدهد  ی: شواهد نشان میاز منافع مال یمند و بهره یل بار مالیمعدالت در تح .1

پرداخرت   یشرتر یشود فقرا مبلغ ب یبر خطر باعث م یمبتن یها مهیب حقن ی؛ بنابراشود یشتر میب یبه خدمات بهداشت

د یخر یبرا یی، از حداقل تواناشان دارند یجد یها یرا به خاطر ناخوش ین خطر مالیشتریه بک یسانک یاز طرف نند.ک

 رند.یشتر موردتوجه قرار گید بیو با برخوردارند یمه خصوصیب

 ،ننرد ک یانباشرت مر   یتر کوچک یها ان گروهی،خطرات را میمه خصوصیب یها ه صندوقونیل ایبه دل: انباشت خطر. 1

 ی ها از برنامره  نهیزان خطر و هزیمن یباالتر یدارا یها و گروه ردیگ یصورت م یمترکانباشت  یمه اجتماعینسبت به ب

                                                           
زد، یرر ید صرردوقیشرره یدرمرران یو خرردمات بهداشررت وی، دانشررگاه علرروم پزشرریو درمرران یت خرردمات بهداشررتیریارشررد مررد یارشناسررک یدانشررجو 1

Kh.khanjankhani@gmail.com 

 زد،یر  ید صرردوقیشرره یدرمران  یو خردمات بهداشررت  وی، دانشررگاه علروم پزشرر یو درمران  یت خردمات بهداشررت یریارشرد مررد  یارشناسررک یدانشرجو  1

sepaseh_1111@yahoo.com 

 زد،یر  ید صرردوقیشرره یندرمرا  یو خردمات بهداشررت  وی، دانشررگاه علروم پزشرر یو درمران  یت خردمات بهداشررت یریارشرد مررد  یارشناسررک یدانشرجو  3

f.afzali1111@yahoo.com 

 drbaghi7171@yahoo.comزد، ی ید صدوقیشه یدرمان یو خدمات بهداشت وی، دانشگاه علوم پزشیعموم ویپزش یدانشجو 4

 fatemahjab@yahoo.com زد،ی ید صدوقیشه یدرمان یو خدمات بهداشت ویاتاق عمل، دانشگاه علوم پزش یارشناسک آموخته دانش 5

 

 



111 

 

 یافتیدر یها نازیممثال  ی. برااند پرداخته ینیشورها به وضع قوانک ین بعضیشوند. بنابرا یح ف م یخصوص یها مهیب

 یهرا  تکه شرر کر الزم اسرت  ن ی. بنابرانندک کیمت را باریمحدوده مجاز تفاوت ق ایو  نندکهمه مطالبه  یبرا یسانوی

 نگرش و رفتار قانونمند را نشان دهند.   مه از جانب خود،یب

 مره، یب یرقرابت  یه بازارهرا کشود  ین ادعا میچن ،یمه خصوصیمباحث مدافع ب یاز محورها یویدر: یاثرات اقتصاد. 3

جبران سود به  یدهند و برا یاهش مکها را  متیق  ،گران مهیرا بیز ؛اهش دهدکمراقبت سالمت را  یها نهیتواند هز یم

 دهند. یاهش مکها را  نهینندگان هزک جه ارائهیدرنت ؛اورندین بیینند تا دستمزدشان را پاک ینندگان فشار وارد مک ارائه

 یدر طراحر  یاتیر از مسائل ح یا با مجموعه یمه خصوصیب ین مالینظام تأم کیبنا نهادن  یشورها براک: قابت اجرا. 4

چگونه باشرد   یا مهیب موسسات تِیماه؟ یا گروهیشود  یبسته م یصورت فرد ا قراردادها بهیآمثال  ی، برااند آن مواجه

 یچگونه است؟ و سرواالت  یخصوص یها مهیدر ب نقش دولت(؟ ها بودن آن یر اتفاقیا غی ین انتفاعیانتخاب ب یخصوص)

 ل.ین قبیاز ا

ط یه در محر کر  ییهرا  تیو فعال موسسات یتر برا اعتبارات اضافه یگردآور ن روشیا یها تیمزتوان گفت  یت میدرنها

 شرود.  یهرم صررف مر    یصورت محل شود به یم یآور جمع یصورت محل ه بهک یه پولکن صورت است یبه ا ؛قرار دارند

 .ازحد از خدمات است شیسوءمصرف و استفاده ب ی دهنده جیگان مشوق و ترویصورت را استفاده بهن یهمچن

 مه.یبهداشت و درمان، حق بمل، نظام ومه می، درمان، بیمه خصوصیب: یدیلک گانواژ
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

 سالمت یشور، الزمه ارتقاکنظام سالمت  یردهاکارکو اصالح  یب شناسیآس

 5انینی، فاطمه جب4ی، فاطمه افضل3، فاطمه سپاسه2ی، خاطره خانجانخان 1یزدی یمحمد باغ

  

و  یور یزیفمنرابع  )د یتول ،ت دولت(یمکت )اعمال حایتول ه شاملکآن  یرد هاوف نظام سالمت و عملیبا توجه به وظا

از ضرعف   یویه کم ینیب یم میق شویف دقین وظایاست؛ اگر در ا یخدمات سالمت کتدار و ین منابع مالیتام، یانسان

ردن خدمات سالمت کز فراهم یو ن ین منابع مالیت منابع عمدتاً در بخش تامیریدر مد یارآمدکنابخش سالمت  یها

توان  ین مهم را میه اکف نظام سالمت بوده یاز وظا یویز یت نیه اشاره شد، تولکهمانطور  باشد. یارا و اثر بخش مک

ه کخود را  یتیتول یواگ ار نموده تا دولت بتواند اعمال اصل یر دولتیغ یردن خدمات، به بخش هاکفراهم  یبا واگ ار

خردمات   یمر کو  یفر یکنتررل  کنظرارت و   ین شراخص هرا  ییمناسب، تع یها یاست ها و خط مشین سیتدوشامل 

 بپردازد. یویزیو منابع ف یومتخصص پزش یروهایت نیترب یت بندیق اولوید منابع از طریو تول یدرمان

و  -سرت ین یقابرل دسترسر   یلیمبود منابع خکه گسترش آن به خاطر ک-یویزید( در دو جنبه فیرد )تولون عملیدوم

ز از یر ه خرود ن کر ع مناسب آن ها در منراطق محرروم   یو مخصوصا توز یافک یاست. توجه به منابع انسان یمنابع انسان

 ییده هرا یر اهش پدکر است، باعث یان پ ودوطلبانه ام یت هایان و استفاده از ظرفوپزش یه براک ییق مشوق هایطر

شرتر مرردم بره خردمات     یب یش دسترسر یز موجب افزاین یافک یانسان یرویت نیشود. به عالوه ترب یم یزیر میمثل ز

 شود. یاهش انحصار در جامعه مکز یو ن یمراقبت سالمت

باشرد. برر اسراس گرزارش      یم یشورکنظام سالمت هر  یاز چالش ها یویو  یه ایز از مسائل مهم و پاین ین مالیتام

 یهرا  جوامرع از نظرام   ش انتظاراتیمت سالمت، افزایق د و گرانیجد یها یآور ، گسترش مداوم فن1111سال  یجهان

باشرد.   یمر  ین مرال یاز به تامیش نیل مهم افزایان مردم، از دالیمزمن و سخت درمان در م یها یماریسالمت و رشد ب

رو اسرت. در   هرا روبره   نره ید هزیش شرد یسالمت، با چالش افزا یها ر نظامیز همچون سایران نیبه عالوه نظام سالمت ا

                                                           
 drbaghi7171@yahoo.comزد، ی ید صدوقیشه یدرمان یو خدمات بهداشت وی، دانشگاه علوم پزشیعموم ویپزش یدانشجو 1
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بخرش سرالمت بره     یهرا  نره یبرابر شده است؛ در هز 31سال گ شته  11در  شورکها در  نهیهز یلکه شاخص ک یحال

الت ومختلرف برا مشر    یهرا  ه نظام سالمت در بخشکن موضوع باعث شده ین، ایده است. بنابرایرس یدرصد 71رشد 

 یارامرد ک، ین مرال ید به سه بعد عدالت در ترام ینه باین زمیالت در اوحل مش یه براک یمواجه گردد. از عوامل یادیز

 یعروامل  یلکالت آن ها آن توجه شود .به طور وموجود و رفع مش یدرمان یمه هایمنابع موجود و توجه به ب یتیریمد

امرل  کخردمات سرالمت و نظرام     یبنرد  توان به عدم سطح یشده است را م یاقتصاد یارامدکشور ما باعث ناکه در ک

 ی، فقردان راهنماهرا  یو انسان یح منابع مالیناصح از خدمات منجر شده است و با صرفیش از نیه به مصرف بکارجاع 

گر و در پاسرخ بره    مهیب یها حفظ توان سازمان یه به طور عمده براک یمارستانیب یها ن نگه داشتن تعرفهیی، پاینیبال

بره   یاهش درآمد و فشار اقتصراد کمنجر به  یدولت یها مارستانیاست، در بین سیل انجام شده است. اما اون مشیهم

ماران را موجب گشته یت فشار به بیخارج از تعرفه و در نها یها افتی، دریها شده است و در بخش خصوص مارستانیب

ز نتوانسرت  یر ن یدولتر  یهرا  مارسرتان یب یاهش فشار اقتصراد کنترل و ک یبرا« ها مارستانیب یخودگردان»است. طرح 

 اهد.وها ب وارد بر آن یصادند و از فشار اقتکم ک( را ی)دولت یآموزش یها مارستانیالت بومش

دولت  ینداشته و نتوانسته است بدون دخالت ها یقابل توجه ییاراکران یدر ا یدرمان یمه هایه بکار واضح است یبس

تروان   یه نمر کر هستند  یالتومه مشیالت مربوط به بوند. مشکدولت نظام سالمت را اداره  ینه ها از سویق هزیو تزر

 یجراد نظرام هرا   یمثرال ا  ی)بررا  یه ایر د با اقدامات پایه باوبه سرعت از پس آنها برامد بل وتاه مدت وک ییبا برنامه ها

   رد.کن نظام را سازمند تر یا ین بخشیب یهایارومناسب( و هم یاطالعات

ماً به مردم وصل ین منابع مستقیه اکشود  یحاصل م یسالمت زمان یمنابع برا یداریدهد پا ینشان م یتجارب جهان

ص داده یق دولت ها تخصر یه از طرک یدولت ها منابع یداریو ناپا یتیریشورها به علت تزلزل مدکاز  یاریبسباشد. در 

ه بره  ک ییار برنامه هایاز استمرار برخوردار نبوده و چه بس ،ارانه(یل وو چه به ش یشود )چه به صورت منابع عموم یم

 یابیدر دسرت « یمه اجتماعیب»ه راهبرد کل است ین دلیشوند. به هم یسپرده م یر دولت ها به بوته فراموشییعلت تغ

ر اسرتوار  یر بره شررح ز   یمه ها بر اصولین بیده است. ایب رسیسالمت به تصو یتوسط مجمع جهان یبه پوشش همگان

 :است

جامعره و مفهروم    کیر  ین اعضایگر و انجمن بیدویبه  یعبارت است از احساس وحدت، وابستگ: یاجتماع یهمبستگ

 یخ اجرل سرعد  یاسرت. بره مصرداق فرمروده شر      یفررد  یزه هایق و انگیجامعه بر عال کی کق مشتریح عالیآن ترج

دگر عضرو هرا را    /به درد آورد روزگار یگوهرند، چو عضو کینش ز یه در آفرک /رندویپ کی یآدم اعضا یبن» یرازیش
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سرالمت   یمراقبرت هرا  ن یت جهرت ترام  یمسوول کو حس مشتر یارکوویاحساس ن یمنظور از همبستگ .«نماند قرار

ه کر ق است ین طریمزمن است و از ا یها یماریمانند سالمندان، فقرا و اشخاص مبتال به ب یاقشار خاص اجتماع یبرا

ل وشر  یبر تجارب فرد یمه مبتنیبر جامعه در مقابل نرخ حق ب یمه مبتنیشده و نرخ حق ب یقانون اعداد بزرگ جار

 رد.یگیم

 مرار، یب بره  سالم ندار، به دارا از ارانهی انتقال متحد، و بزرگ گروه کی در ،یاجتماع یهمبستگ دنبال به: متقاطع ارانهی

 .ردیپ  یم صورت... و ریفق به یغن ر،یپ به جوان

ه یر لکاقشرار برخروردار جامعره،     یری مه یاز فرار ب یرین و به منظور جلوگیشیدو اصل پ یدر جهت اجرا: یاجبار قانون

 یاجتمراع  یمره هرا  یت صرندوق ب یاز درآمد خود به عضو یشوند با پرداخت بخش یموظف منندگان درآمد کل یتحص

 ند.  یدرآ

به خدمات سرالمت   یجاد دسترسیق ایدن به سطح سالمت از طریسالمت بهبود بخش یمه اجتماعیب یهدف از طراح

ش از هر ین اصول بیا یاست اجرا یهیت است. بدیفیکمناسب و با ین مراقبت های، تامیبه پوشش همگان یابیبا دست

ن وزارتخانه ترا سرطح سرازمان    یا ییت اجرایق ظرفیو توف ین اجتماعیوزارت رفاه و تام یاز به عزم و اراده جدیز نیچ

 مرتبط دارد. یها

از  ی، بعضر یدرمران  یمه هرا یر در بخش سالمت و بیدرگ ین وزارتخانه هایموجود ب یناهماهنگر ینظ ین عواملیبنابرا

ش از یه بر کر ل شده اسرت  یتحم یدرمان یمه هایبه بازار ب یوسازمان نظام پزش یاز سو هک ینبه اجا کی یقانون ها

الت مرردم را  وجانبه بخش سرالمت مشر  ویبودن  ینرخ چندو  دانست یول را در قانون نظام پزشود مشیبا یزیهر چ

 .رده استکد یسالمت تشد ن حوزه از بخشیادر 

رد را بره  کارکر ن یه اشاره شد اگر اکه همانطور کخدمات بخش سالمت است  کرد نظام سالمت تدارکارکن یو اما اخر

ش رقابت شرده و مهمترر از دولرت    یت از راه افزایفیکش یم، باعث افزاینکواگ ار  یخصوص یطور مناسب به بخش ها

 دهد. یت خود را بهتر انجام میف تولیوظ

 .یخدمات سالمت کد، تداری، تولین مالیت، تامینظام سالمت، تول: یدیلک گانواژ
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

 در اقتصاد سالمت ییاراکت سنجش یاهم

 5انینی، فاطمه جب4یزدی ی، محمد باغ3ی، فاطمه افضل1، فاطمه سپاسه1یخاطره خانجانخان

  

 

 و اقتصاد سالمت ییاراکسنجش 

نره  یدرصرد هز  5 -11و  ید ناخرالص داخلر  یدرصد تول 5در حال توسعه، بخش بهداشت و درمان  یشورهاکدر اغلب 

 یدیشرد  یشورها بخش بهداشت با تنگناهاکن یاز ا یارین امروزه در بسویدهد، ل یدولت را به خود اختصاص م یها

برخروردار   یژه ایر ت ویر ات، از اهمانوشتر از امیب یبا بازده یو استفاده مقتض ییاراکدر منابع رو برو است؛ ل ا مسئله 

باشرد.   یانات موجرود مر  وو استفاده مطلوب از ام ییاراکو  یور        ل توجه به امر بهرهین دلیت منابع مهمتریاست. محدود

مشرخص در   یابیر مکه خدمات برا وجرود    کوجود دارد  یلکن توافق و اجماع یز این یو درمان یدر مورد منابع بهداشت

 یه چگونره مر  کن است یو عوامل مؤثر بر آن  درباره ا ییاراکد و ارائه شوند. بحث درباره یتول اراکبه صورت  دیمنابع با

 یروهرا یرسراند، از ن  یشرتر یج بیمترر بره نترا   کانات ونه و امیه در حال انجام شدن است را با هزک یتیار و فعالکتوان 

برر   ییاراکر موضروع   یلکرد. به طور ک یریجلوگ یوانسان یدانات ماوثر استفاده را برد، و از هدر رفتن امکموجود حدا

ن یاراترکر ه همران  کنه یط بهیتوان به شرا یموجود م یها با استفاده از نهاده ند: اوالً، چطورک یسر سه موضوع بحث م

دام کر دن بره آن، برا توجره بره هردف مرورد نظرر        یرسر  یهرا  هرا و روش  راه اًیرد؟ ثانکدا یباشد دست پ ید میوضع تول

بدسرت   ییاراک) یت فعلیتوان موقع یم ییها با چه روشثالثاً   (.محصول یثر سازکا حدایها  نهاده یحداقل سازاست؟)

( در ییاراکر و  یور        بهرره  یریر انردازه گ  یهرا  رد؟ )روشکر  یزیر ر نه برنامهیدن به نقطه بهیرس ید و برایآمده( را سنج

 در یاقتصراد  یباعث فراهم شدن بستر الزم جهرت اسرتفاده از ابزارهرا و شراخص هرا      ییاراکنه یقت بحث در زمیحق

 ینره بررا  یگر و فرراهم نمرودن زم  یدور یها( با   مارستانیرد )بوسه عملیمقا ن یشود. همچن یم یزیت و برنامه ریریمد
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اس ور ق انعیر از طر یزشر یسرتم انگ یس کیرده و کن یرا تضم یتیریمد یها یریگ میر تصمینه منابع و سایص بهیتخص

 شره یهم ییاراکند. اما مفهوم ک یجاد میارا اک یران واحدهایرد به صورت بازخورد به مدوج حاصل از سنجش عملینتا

ف از یر ن تعریاند. ساده ترر  ارائه داده یور        و بهره ییاراکاز  یف مختلفیم و تعاریاقتصاددانان مفاه ست.ینروشن و شفاف 

ن یترر  یارهرا. درواقرع اساسر   کاز انجام درسرت  عبارت است  ییاراکد یگو یم یارائه داده است. ور کتر درایرا پ ییاراک

شتر را نداشته باشند. به عبرارت  ید خدمات بیت تولیموجود قابل یها ه نهادهکبدست خواهد آمد  یوقت ییاراکسطح از 

 ها، اتالف منابع صورت نگرفته باشد.   اربرد نهادهکگر در عرصه ید

  .ید ناخالص داخلی، اقصاد سالمت، بخش بهداشت و درمان، تولییاراک: یدیلک گانواژ
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 شورها(کر یران با سایا یقیتطب ی) بررس رانیگاه ایبه جا یشهر سالم و توسعه با نگاه

 ی، آرزو زاهد2ییحانه عالی، ر1خوشاب یعل

 

 ده:یکچ

جهران   یشورهاکرا در سطح  یسالمت شهر یمرتبط در حوزه یهامیاز ت یاریه امروزه بسکاست  یشهر سالم شهر 

دارد شراخص  یه سعیثانو یرسم یهابر داده یو مبتن یلیتحل -یفیتوص یردوین مقاله با رویرده است. اکر خود یدرگ

 یشرورها کن یشهر سالم در ب یها، درآمد و سواد( را با شاخصید به زندگیسازمان ملل )ام یتوسعه منابع انسان یها

برا روش   spss 19رسون در نرم افزاریپ یق همبستگیسه و ارتباط آنان را از طریگر مقایدویمختلف در سطح جهان با 

 یتحت نمونره را از نظرر برخروردار    یشورهاکت یگر وضعیبوت استرپ مورد سنجش قرار دهد و در گام د یریگنمونه

 یهرا کیر نوپرژوهش از ت  یهاها و شاخصنمونه یتمامند. انتخاب ک یبندس رتبهیشهر سالم با مدل مور یهاشاخص

 یهرا ه با مراجعه به اسناد و مطالعات مرتبط با شهر سالم شراخص کل محتوا صورت گرفت یو روش تحل یفیکق یتحق

 یتوسعه منابع انسران  یهان تمام شاخصیب یم و معناداریق ارتباط مستقیج تحقیشده است. نتا یبردارشیرار فوپر ت

ه سره  کر ت برود  یر ن واقعیانگر ایز بیس نیق در مدل موریه دوم تحقیج فرضیشهر سالم را نشان داد. نتا یهاو شاخص

سازمان  یتوسعه منابع انسان یها شاخص یبنده در رتبهکهستند  یشورهاکشهر سالم  یهاشور برتر از نظر شاخصک

ن رتبره و  یبهترر  یتیجمع یهااز نظر شاخص یبندن رتبهیران در ایشور اکاند ا قرار گرفتهیشور برتر دنکملل جزء ده 

در نقشره راه   یتوسرعه ملر   ین رو اسرتراتژ یر باشرد؛ از ا ین رتبه را دارا میسالمت بدتر یاقتصاد یهاان شاخصیدر م

ن یری شرهر سرالم تع   ییفضرا  یو سرازمانها  ینه اقتصادیدر زم یلک یریگنده، جهتیشور در آکشرفت نظام سالمت یپ

 شود..  یم هیز توصین شاخص نیخردتر را در ا یهایزیربرنامهشود و چارچوب یم

 ، جهان، شهر سالمی، توسعه منابع انسانشرفتیپ یالگو :یدیلک گانواژ 

                                                           
1
 یدانشگاه فردوس یشهر یزیرا و برنامهیارشد جغراف یارشناسک یدانشجو.  

2
 re.alaee@stu-mail.um.ac.ir، یدانشگاه فردوس یشهر یزیرا و برنامهیارشد جغراف یارشناسک یدانشجو.  
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

ان رشته یدانشجو در یل استفاده از طب سنتیزان تمایعوامل موثر بر م یابیارز

 ازرون(ک ی: دانشگاه آزاد اسالمی)مطالعه مورد یکپزش

 4پور یسحر تق، 3یدریعصمت ح، 2یعیمحمدجعفر شف،  1شهینب زراعت پیز

 

 :دهیکچ

 در انیر رانیا یمرانر وح ی دهنرده  نشان علم خیتار پرفروغ ستارگان طلوع با و ساله هزار ده قدمت با ران،یا یسنت طب

 از هرا  داده. دارد یسرنت  طرب  از استفاده به یوپزش رشته انیدانشجو لیتما یبررس به پژوهش نیا. است یوپزش علم

 انحرراف  و نیانگیر م)یفیتوصر  آمرار  از استفاده با آمده بدست جینتا. دیگرد یآور جمع یویترونوال نامه پرسش قیطر

 آزاد دانشرگاه  یوپزشر  رشته انیدانشجو یآمار جامعه. است شده لیتحل spss افزار نرم و چندگانه ونیرگرس ،(اریمع

  تجربره،   ،یآگاه  یرهایمتغ از پژوهش نیا در. است آمده بدست رانکوک فرمول قیطر از یآمار نمونه و ازرونک واحد

 بره  لیر تما و زهیر انگ داروهرا،  ییایمیشر  اثررات  از یناشر  یها بیآس به باور  ،یسنت طب به اعتقاد  بودن، دسترس در

 لیر تما، تجربه و یافک یآگاه عدم هک ن استیا از یکحاپژوهش حاضر  جینتا .میا ردهک استفاده یسنت طب از استفاده

 گ اشرته  یسرنت  طرب  از اسرتفاده  به لیتما بر یمنف ریثأت زین انیدانشجو اعتقاد عدم .است داده اهشک را انیدانشجو

 مقام دیکأت. است افتهی اهشک یسنت طب به یوپزش انیدانشجو یعالقمند کیالسک یطب اطالعات شیافزا با و است

 ضررورت  یسرنت  طب به افتهی توسعه یشورهاک افزون روز لیتما گسترش و یرانیا طب یخیتار قدمت ،یرهبر معظم

 . است ردهک دوچندان را پژوهش نیا

   داروها. ییایمیاز اثرات ش یناش یب های،  باور به آسیان، دانش بومیزه، دانشجوی، انگیطب سنت: یدیلک گانواژ

                                                           
   zzp151@gmail.com ازرون،ک یاربردک یت، دانشگاه علمیریارشد مد یارشناسک -1

  mohammadjafarsh@gmail.com ازرون،ک یازبردک ی، دانشگاه علمیاتم یکزیارشد ف یارشناسک -1

 E.hidari@yahoo.com ازرون،ک یاربردک یدانشگاه علم یدانشجو -3

 s. taghipoor@yahoo.comازرون،کام نوریدانشگاه پ یدانشجو -3

 

 

 

mailto:E.hidari@yahoo.com
mailto:s.%20taghipoor@yahoo.com
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 نیو طب نو یزعفران در طب سنت ییاه دارویگ کیولوژکخواص فارما یبررس

 4ییث رضایحد ، 3ینیمال سادات حسکد یس ،2یمرصاد شجاع ،1یبابگهر یزمان یعل

 

 :دهیکچ

ن یر ا کیر ولوژکاز اثرات فارما یو برخ یاه زعفران در طب سنتیگ ییخواص دارو یو بررس یحاضر با هدف معرف  مطاله

 یهرا  افتره یانجام شده است. برر اسراس    یاسناد لیتحلو از نوع  یفیتوصمطالعه به روش ن یا است.اه نگاشته شده یگ

آسان، ارزان بودن و داشرتن عروارض    ی، دسترسی، اخالقیل اقتصادیبه دال ییاهان دارویحاضر استفاده از گ ی مطالعه

 یری هرا و خرواص دارو   تیر اهان، مزین گیا یاز به معرفیدر سالمت جامعه داشته باشد و  ن ییتواند نقش بسزا یمتر مک

مختلرف از   یها یماریل خواص فراوان در درمان بیبه دل یاه زعفران در طب سنتیشود. گ یها در جامعه احساس م آن

ار محققان قرار کن خواص به صورت اثبات شده در دستور یا یست معرفیبا یبرخوردار بوده است. ل ا م یا ژهیگاه ویجا

الزم را  ییالزم را انجام دهند ترا جامعره آشرنا    یها یگ ار استین امر سیبه ا کمک یز برایمربوطه نرد و مسئوالن یگ

ان یر م میمسرتق  ی حاضرر رابطره   ی ج مطالعره یاه برده شرود. نترا  ین گید از خواص این استفاده مفیشتریند و بکسب ک

ز یر ها مزمن ن یماریزعفران در درمان ب دهد. یآن را نشان م یولوژکو اثرات فارما یزعفران در طب سنت ییخواص دارو

 ینیبال یها ییارآزماک هک شود یم شنهادیپ انجام شده، یها پژوهش در موجود نواقص به توجه باشد. با ید میار مفیبس

 شود. انجام زعفران کینتیکوکفارما درباره شتریب یها پژوهش و

 ، سالمتیولوژک، فارمای: زعفران، طب سنتیدیلکواژگان 

                                                           
  alizamani15@ymail.com رفتی، دانشگاه جیاهیگ یست شناسیز یارشناسک یدانشجو1
  mersad.shojaie@yahoo.comرفتی، دانشگاه جیکانوم یمهندس یارشناسک یدانشجو1
 yahoo.comokamalsadathosaini،دانشگاه مازندران   یورزش یولوژیزیارشد ف یارشناسک یدانشجو 3
 رفتی، دانشگاه جیاهیگ یست شناسیز یارشناسک یدانشجو 4

mailto:alizamani65@ymail.com
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و اصول  ید بر مبانیکتأ فرزندان با یت روانیخانواده در سالمت و امن یتینقش ترب

 (یاستان خراسان جنوب ی؛ )مطالعه موردینید

 1آباد کمل ینیصادق ز، 1آباد کمل ینیز یهاد

 

 :دهیکچ

ن اسرالم  یر بزرگتر اذعان دارنرد؛ د رگ ار در ساخت جوامع یو تأث کوچک یا جامعه شناسان به خانواده به عنوان جامعه

د فراوان نموده اسرت؛  یکجوامع بزرگتر تأ یت روانی، سالمت و امنین در ساماندهید بر والدیکز به نقش خانواده با تأین

نمرود   یمختلف رشد را خانواده معرف یها در دروه یتین نهاد تربین و مهمترین)ع( نخستیات معصومیات قرآن و روایآ

انرد؛ از   ردهکر ن امرر اذعران   یر ز بره ا یرده است؛ جامعه شناسان و روانشناسان نکن واگ ار یرا به والد یت اصلیو مسئول

نقش خانواده به محاق رفته است و تضراد   یررسمیو غ یرسم یتیترب ینهادها یشرفت و گستردگیبا توجه به پ ییسو

ن پرژوهش  یر بره دنبرال داشرته اسرت؛ ا     یناهمگون یتیج تربیمختلف نتا یاهداف نهادها یو چندگانگ ی، دوگانگیمبان

اسرتان   یرد جامعره شرناخت  ویبا رو یرسم ینهادها یانگ اریدر بن یومت اسالموز نقش حیو ن ینید ید بر مبانیکباتأ

اسرتان مرورد وزن    ینرون کت یر برا موقع  ینیرا مورد مطالعه قرار داده است؛ اصول مستخرج از منابع د یخراسان جنوب

ز یو ن یدر استان خراسان جنوب یافکل یدهد با وجود داشتن پتانس یه نشان میاول یها یقرار گرفته است؛ بررس یشک

ن پرژوهش  یر صورت نگرفته اسرت؛ برر اسراس ا    یهدف دار یها تیفعال یاربردکو  ی، در حوزه عملیوجود منابع علم

 ید بر آموزهرا یکبا تأ یمختلف استان ینهادها یت هایفعال یها با آموزش، همسوساز خانواده یثرکت حداکجلب مشار

 استان است. یت روانینقش خانواده در سالمت و امن یاثر بخش یارهاون راهیمتنوع از مهمتر یدر قالب ها ینید

 ی، خراسان جنوبیرد جامعه شناختویت، قرآن، رویخانواده، سالمت، امن:  یدیلک واژگان 

                                                           
 و حدیث دانشگاه تربیت مدرس  علوم قرآن   یترکد ی. دانشجو 1
 رجندیدانشگاه ازاد ب یتیارشد علوم ترب یارشناسک ی. دانشجو 1
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 داریسالمت محور و توسعه پا یزندگ کسب

3دین جاویرحسی، ام2نژاد ی، محسن منوچهر1ینیمال سادات حسکد یس
 

 

 

 :دهیکچ

سالمت محور و ارتبراط آن برا توسرعه     یزندگ کتوسعه سب یارهاوعوامل و راه یبررس هدف از انجام پژوهش حاضر،

 یاجرائر  یشنهاداتیت، پیو در نها قرار گرفته یبررس و ییموجود مورد شناسا التون مشیشور است. همچنکدار در یپا

 نوع از و یفیتوص وهیش مطالعه حاضر به .گردد یارائه م شور،کسالمت محور در  یزندگ کبه گسترش سب کمک جهت

 یهرا افتره یاسرت.  نگارش شرده  نهین زمیانجام شده در ا یپژوهش یهاو با استفاده از مطالعات و طرح یاسناد لیتحل

، طبقره  ی، دانش و آگاهیم هب یدئولوژیت تأهل، ایمانند: اشتغال، وضع ییهارییر متغیپژوهش حاضر نشان دهنده تأث

باشند. با توجه بره  یسالمت محور م یزندگ ک، در توسعه سبیبدن یهاتیت در ورزش و فعالکزان مشاریو م یاجتماع

از  یور یر جامعه، یپ بیمردم خصوصأ اقشار آس یت سالمتیو وضع یمطالعه حاضر، توجه به ساختار اجتماع یهاافتهی

ازمنرد اعمرال مرداخالت و برنامره    ین امرر، ن یشور است. تحقق اکسالمت محور در  یزندگ کسب یبرقرار یهاضرورت

 یو عرزم جرد   یعمروم  یش سرطح آگراه  یق افرزا یر اقشار مختلف جامعه از طر یساز ح، جهت توانمندیصح یهایزیر

 باشد. ین مربوطه میمسئول

 .داری، توسعه پایسالمت، توانمندساز، یزندگ کسب: یدیلکواژگان 

 

 

                                                           
   kamalsadathosainy@yahoo.com ران یورزش، دانشگاه مازندران، بابلسر، ا یولوژیزیارشد ف یارشناسک یدانشجو 1
 رانی، آمل، ادانشگاه شمال ،ت ورزشیریمد یترکدوره د یدانشجو1
 ران          یورزش، دانشگاه مازندران، بابلسر، ا یولوژیزیارشد ف یارشناسک یدانشجو3

mailto:kamalsadathosainy@yahoo.com
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 رانیمردم ا یزندگ کسالمت و سب یشناس بیآس

3نژاد ی، محسن منوچهر1دین جاویرحسی، ام1ینیمال سادات حسکد یس
 

 

 

 :دهیکچ

ن یر اسرت. ا  ر انجرام شرده  یر چند دهه اخ یران طیمردم ا یزندگ کسالمت و سب یشناس بیپژوهش حاضر با هدف آس

ها و منرابع معتبرر    اطالعات، پژوهش یابزارگردآور .است شده انجام، یل اسنادیتحل نوع از و یفیتوص وهیش به پژوهش

 ر ازیر اخ یها سال یط ران دریه اکدهد  یها نشان م افتهیباشد.  یران میمردم ا یزندگ کسالمت و سب با مرتبط یعلم

شردن،   یصرنعت  یبرا یزدگ همچون شتاب یاست. عوامل گرفته قرار کیولوژیدمیاپ گ ار کی در ،یزندگ یها وهیش نظر

ن یو همچنر  یر اجتمراع   یرات نامناسب فرهنگر یی، موجب تغینیع شهرنشیش مهاجرت به شهرها و گسترش سریافزا

ران، یر سالم مرردم ا  یزندگ کسب در اختالل بروز به منجر تأیر شده و نهایم و مرگ و یبارور یالگو در عیسر یراتییتغ

 تیمسرئول  در دسرت گررفتن   یبررا  مرردم،  تکمشرار  ش فرهنگیافزا و یتوانمندسازدهد،  یج نشان میاست. نتا شده

ش احساس یافزاتواند موجب  ی، میتکت مشاریریمد یالگوتوسعه سطح سواد سالمت و  یارتقا قیخود، از طر سالمت

 یج مطالعه حاضرر، اجررا  یسالم باشد. نتا یزندگوه یش مربوط به یرفتارها از یرویها به پ ب آنیترغ ت مردم ویمسئول

، یو اجتمراع  یط فرهنگر یژه بره شررا  یدر حوزه سالمت، توجه و ین بخشیب یها یارور، گسترش همینظ ییها استیس

و  ی، گسترش عدالت اجتمراع یارویو ب یاهش فقر، نابرابرک، یرد توانمندسازویج آموزش با رویترو یبرا یساز تیظرف

یشرنهاد مر  یسرالم پ  یزندگ کتوسعه سب را جهت ت مردم در جامعهیوت و مالیت، احساس مسؤلکنه مشاریبهبود زم

 د.ینما

 

 ، سواد سالمتکیولوژیدمیاپ، گذار یزندگ ک: سالمت، سبیدیلکواژگان 

                                                           
 
   kamalsadathosainy@yahoo.comازندران، بابلسر،ورزش، دانشگاه م یولوژیزیارشد ف یارشناسک یدانشجو1
                                                             javid_amirhossein@yahoo.com  ورزش، دانشگاه مازندران، بابلسر، یولوژیزیارشد ف یارشناسک یدانشجو 1
   Mohsenmanochehri11@gmail.comت ورزش، دانشگاه شمال، آمل، یریمد یترکدوره د یدانشجو 3

mailto:kamalsadathosainy@yahoo.com
mailto:kamalsadathosainy@yahoo.com
mailto:Mohsenmanochehri28@gmail.com
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 شرفت نظام سالمتیو ضرورت آن در پ ییاهان دارویگ

 1یرآبادینظام خ ید مرتضی، س1یز سورانیفرانگ

 

 :دهیکچ

ن گونه هرا و مسرائل   یگاه ایه شناخت جاکهستند  یعیمنابع طب یاز عناصر اصل ییدارو یاهان به خصوص گونه هایگ

ن و یزترر یاز بحرث برانگ  یور یاهران  ین گیر است. مباحث وابسرته بره ا   یعمده جوامع بشر یازهایمربوط به آن ها از ن

 یاد داروهایز یر بوده است. با توجه به عوارض جانبیاخ یدر دهه ها یون موضوعات مربوط به علوم پزشیپرجاذبه تر

بتروان آن هرا را مصررف     یمدت طوالن یه براکاد ینان زیحداقل عوارض و درجه اطم یدارا یاز به داروهاین ییایمیش

و فرراورده   ییاهان دارویدر حال توسعه به استفاده از گ یشورهاکا به خصوص یآوردن دن یشود. رو ینمود احساس م

و  ییایمیمواد ش یبعض یبه جا یعیمواد طب یجیتدر ینیگزیدر جا ید سازمان بهداشت جهانیکحاصل از آن و تا یها

ن یر ا ین توجه به تجارت جهران یمت و همچنیعموم به طب مطمئن و ارزان ق یدسترس ین راه برایه به مناسبتریتوص

در حرال حاضرر    د.یمشخص نما یادیا تا حد زدر نظام سالمت ر ییاهان دارویگاه گیت و جایتواند وضع یمحصوالت م

 یداروهرا  ید شونده و عوارض جنبر یتجد یعیژه منابع طبیعت بویشتر انسان به طبیاز بیت، نیش جمعیبا توجه به افزا

در  یری اهان دارویگاه گیت و جایدر خصوص وضع یق و همه جانبه ایه مطالعات گسترده، دقکاست  یضرور ییایمیش

در عرصره   یرانر یجامعه ا یواقع یازهایو قابل دفاع از ن یمنطق یارهایها و مع کن مالییتع یبرارد. یجوامع صورت بگ

افرت اطالعرات و   یاز بره در یآن سازگار و هم ساز باشد. ن یو مل یاسالم یواال یه با فرهنگ و ارزش هاکنظام سالمت 

م بر جامعه همراه با در نظر کق حایو مسائل و حقا ینیات عین با شناخت واقعیاز بطن جامعه است، بنابرا ینینش عیب

ن یبر  یهرا  یارور الن و همکرانه و با در نظر گرفتن اهداف ومبت یها یزیشور و برنامه رکبالقوه  یل هایگرفتن پتانس

(، ییفرا ک)خود ی، بهداشرت یطر یسرت مح یز – یدار نظام سالمت، توسرعه اقتصراد  یتوان عالوه بر توسعه پا یم یبخش

ح و یبا توجره بره اسرتفاده صرح     یو جهان یمل یبر مقوله سالمت اثر گ ارند را در عرصه ها یه همگکغال ، اشتییدارو

 زمان به ارمغان آورد.یشور عزک یاهان براین گیاز ا یمنطق

 ی، نظام سالمت، توسعه اقتصادی، عوارض جانبییاهان داروی: گیدیلکواژگان 

                                                           
     Fsooravy1391@gmail.comرفت  ی، دانشگاه جویاه پزشیگ یارشناسک یدانشجو 1
 Mortezan114@gmail.comرفت      ی، دانشگاه جویاه پزشیگ یارشناسک یدانشجو 1
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سالمت  یآموزان و ارتقادانش یبدن یتیوضع یها یو ناهنجار یتوجه به ساختار قامت

 ندهینسل آ

 2پورمیرکرین میدحسیس  ،1یدیمحمدرضا س

 

 

 ده:یکچ

رباز مرورد  یافراد از د یو شغل یو اجتمعا ی، روانیار بر سالمت جسمانیر بسیت و تاثیل اهمیانسان به دل یت بدنیوضع

در  یقامت یهایص به موقع، ناهنجاریه در صورت تشخکن بخش بهداشت و سالمت بوده است. از آنجا یتوجه متخصص

ت یوضرع  یو بررسر  یمختلرف بره غربرالگر    یو درمان است امروزه دولت هرا  یریشگیقابل پ یو نوجوان یکودکدوران 

د و برا  ی، در سال جدیران اسالمیشورمان اکن امر در یورزند. توجه به ایم یشتریاموزان خود اهتمام بدانش یجسمان

 یوجوه مختلرف و دسرتاورها   ین مقاله به بررسیران است و ما در ایار مناسب ایبس یهاشرفتیمتفاوت از پ یردویرو

نرده  یسرطح سرالمت نسرل آ    یاموزان و ارتباط آن با ارتقادانش یبدن یتیوضع یهایو ناهنجار یتوجه به ساختار قامت

 م.  یاران پرداختهیشورمان اک

 .آموزان، دانشیتیوضع ی، ناهنجاریساختار قامت: یدیلک واژگان

                                                           
 seyedi@ut.ac.irدانشگاه تهران،  دانشجوی دکترای تخصصی.  1
 shmirkarimpor@ut.ac.ir دانشگاه تهران،  دانشجوی دکترای تخصصی . 1

http://6th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=seyedi@ut.ac.ir&a_ordnum=4766
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 سالمت در نظام سالمت گذشته و حال یگاه گردشگریجا یبر مبان یلیتحل

 2یداراب ی، محمد رضا طالب1یداراب یلثوم طالبک

 

 ده:یکچ

گسرترده ترر از    یداده و معنرا و مفهروم  ت یر ر هوییر گرر تغ ید یشورها کران همچون یف آن در اینظام سالمت و تعار

افراد مبدل گشته  یجسم به بخش مهم از زندگ ینار سالمتکروح در  یرد. امروزه سالمتیگ یسالمت جسم را در بر م

 ییهرا  یژگر یو یدام مرتبط با موضروع، دارا که هر کدارد یمتفاوت  یحات سالم است و شاخه هایروح تفر یاست. غ ا

و  ی، درمران یریشرگ یپ یآن گردشرگر  یر شراخه هرا  یر باشرد و ز  یسالمت م یها گردشگر ن شاخهیاز ا یویهستند. 

ن پرژوهش ترالش   یر رونرد. در ا  یساعت به سفر مر  14درمان به مدت  یافراد برا ین نوع از گردشگریه در اکصحت 

از  یش برردار یو فر  یتابخانه اکسالمت را با استفاده از روش  یگردشگر یها ینگارندگان بر آن بوده است تا توانمند

انجرام شرده    یلیتحل-یفیق بطور توصین تحقیه اونیقرار داده و با توجه به ا یل و بررسیتابها و ... مورد تحلکمقاالت، 

ن نروع از  یر ن و استناد به آنان نقش ایشیپ یرا با توجه به مطالعه پژوهش ها ین نوع از گردشگریا یت هایاست ظرف

ران یر ا یشرفت اقنصراد یجامعه با توجه به زمان حال و گ شته و توسعه و پ کیمردم  یرا در سالمت زندگ یگردشگر

 ند.ک یبررس

 .، زمان حال و گ شته یریشگیپ یسالمت، گردشگر ینظام سالمت، گردشگر :یدیلک واژگان



117 

 

شات یت فرمای)با محور میران در زمان تحریا یاسالم یجمهور یارتقاء سالمت روان

 حفظه اهلل( یمقام معظم رهبر

1انیمحسن عارف
 

 

 :دهیکچ

انرات  یم برر اسراس ب  یمردم در زمران تحرر   ینه ساز بهبود و ارتقاء سالمت روانیو زم یعوامل اصل یهدف پژوهش برس

افتره هرا   یبود.  یفیاز نوع توص یفیکل یو روش تحل یتابخانه اکاز نوع  یفیبود.روش پژوهش توص یمقام معظم رهبر

نسربت   یمنفر  یجان هایو ... ه ی، علم ی، صنعت یتجار یت هایجاد محدودیها عالوه بر ا میه تحرکدهند  ینشان م

ه چنانچه جامعره بره   کآورد  یان مردم به وجود میها در م یتیها و نارضا یها و نگران یم مانند ناراحتیط تحریبه شرا

ن و جبرران  یتبعرات سرنگ  نرد ،  وت نکحر یم ها و حفظ آرامش جمعیرش تحری، پ  یمنف یجان هاینترل هکسمت 

م هرا در  یاز تحرر  یناشر  یمنف یجان هاینترل هکدر  یخواهد داشت. عوامل اصل یدر پ یه انقالب اسالمیعل یریناپ 

 یش مقاومت ملت میم و افزاین عوامل را سبب ساز حفظ آرامش جامعه در زمان تحریا یه مقام معظم رهبرکجامعه 

ت یر ه و والیر ت فقیر م هرا، وال یل تحرر یر و شناخت علرت تحم  یاسالم یجمهورت یبا ماه ییدانند عبارت اند از : آشنا

ت یر ت در راه خردا. در نها کو حر یخیچ تاریانقالب ، پ یدست آورد ها یاد آوریشرفت مستقالنه و یت پی، اهم یریپ 

حاصرل   یجانات منفیاهش هکم و یجامعه در زمان تحر یه عوامل فوق در ارتقاع سالمت روانکشود  یجه گرفته مینت

 ر گ ار است.یار مهم و تاثیش اتحاد در استقامت در برابر دشمنان انقالب ، بسین افزایاز آن و همچن

 .هیت فقی، وال یریت پ ی، وال یجان منفیم ، سالمت روان ، هی، تحر یانقالب اسالم: یدیلکواژگان 

                                                           
      m_Arefian91@yahoo.com      ،   رمانکباهنر  دیدانشگاه شه یعموم یرشته روان شناس یارشناسک یدانشجو 1

mailto:m_Arefian92@yahoo.com
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تات خون در کو ال ی،شاخص خستگ یهواز ین بر توان بیروز مصرف بتاآالن 14اثر 

 ارکنه در مردان ورزشیشیت بیفعال کیافت پس از یدوره باز

  1یسجاد عبد

 

 

 :دهیکچ

افت پرس  یتات خون در دوره بازکو ال ی، شاخص خستگیهواز ین بر توان بیمل بتا آالنوروز م 14اثر مصرف  یبررس

 گرروه  ینفرر بررا   11ننده تعداد کت کداوطلب شر یست هایه از فوتبالکار بودونه در مردان ورزشیشیت بیفعال کیاز 

 تیر فعال از آزمرون  شرروع  از قبرل  سراعت  14 هک شد خواسته ها یآزمودن از .شد گرفته نظر در نترلک و گروه یتجرب

 جلسه. نندک یخوددار نیبتاآالن یحاو مواد گونه هر دنیآشام و خوردن از آزمون از قبل ساعت 41 و دیشد یجسمان

 از بعرد،  قره یدق 1 آزمرون،  انجرام  از پس بودند ردهون مصرف یملوم گونه چیه نانویباز هک یحال در رست آزمون اول

 و هفتره  دو گ شرت  از پرس . شرد  یریخرونگ  گرید بار  فعال یاورویر قهیدق 15 از پس نیهمچن و شد یریخونگ آنها

 برا  ها افتهی لیتحل و هیتجز .گرفت صورت نوبت دو در یریخونگ و انجام رست آزمون گرید بار نیبتاآالن ملوم مصرف

 گررم  1/4 دوز برا  نیبتاآالن ملوم مصرف هک داد نشان انسیووارک لیتحل آزمون و  SPSS یآمار افزار نرم از استفاده

 کیر  از پرس  افرت یباز دوره در خرون  ترات کال و یخسرتگ  ،شراخص  یهواز یب توان بر یچندان ریتاث روز 14 مدت در

 گرفتره  جره ینت و شرده  رد آن یهرا  هیفرض و نبوده دار یمعن یآمار نظر از پژوهش نین ایبنابرا .ندارد نهیشیب تیفعال

 دوره در ترات کال دفع در یمهم نقش تواند ینم روز 14 مصرف دوره با گرم 1/4 دوز با نیبتاآالن ملوم مصرف هک شد

 .باشد داشته نانویباز یهواز یب توان بر یچندان ریتاث نیهمچن باشد داشته نهیشیب تیفعال کی از پس افتیباز

 افت.یتات خون، دوره بازک، الی، شاخص خستگیهواز ین، توان بیبتاآالن: یدیلک واژگان

 

 

                                                           
 sajad.abdi1@yahoo.com، یتکرفتار حر یترکد یدانشجو.  1
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 نقش نظام سالمت و بهداشت

 3ی، پگاه مظفر2ی، حامد عرفان1یعرفان یهاد

 

 ده:یکچ

ت یر ه اگرر سرالمت و بهداشرت رعا   کر د چرا یآ یسالمت و بهداشت بعنوان شاخص اول به حساب م ییدر هر جامعه ا

 یاسرت ولر   یشورمان به مرور زمان رو به بهبودکم داشت. نظام سالمت و بهداشت در یسالم نخواه یایگر دنینشود د

 یو بررا  یوزات پزشر یر مبرود تجه کمبود متخصص، ضعف خردمات،  کانات، ول: نبودن امیاز قب یالتودر گ شته با مش

ن بابرت متحمرل   یر م و از ایگرر بفرسرت  ید یشرورها کدرمان به  یم افراد را برایر بودخاص مجبو یها یماریاز ب یبعض

م. امرروزه خردا را   یشرد  یل مر ون تخصص دچرار مشر  یو از نظر نداشتن ا یمال ینه هایهم از نظر هز یادیز یضررها

ا را یر دن شرورمان، کن در یا و همچنر یر ه چره در دن کان و متخصصان ون پزشید و مجرب تریداشتن اسات یم برایرکشا

هرم   یبزرگر  یر روستاها با شرهرها یدر شهرستان ها و در سا یو بهداشت یوانات پزشورده اند البته امکمج وب خود 

شرود، در   یارائه مر  یوانات پزشوه در داخل شهر تهران امک ید به همان اندازه ایمتفاوت است و با یلیچون تهران خ

ان یر رانیمره سرالمت ا  ین دولت بیا یار عالیبس یاز اقدام ها یویشود. زان ارائه ین میر شهرها و روستاها هم به همیسا

 مه قرار گرفتند.ین بیدولت تحت پوشش ا کمکمه نبودند با یه بک یثر افرادکاست و ا

 .، متخصصانیومه، پزشیبهداشت، ضعف خدمات، ب :یدیلک واژگان

 

 

 

                                                           
 Hadierfani11@yahoo.com، ام نور البرزیاز دانشگاه پ یارشناسک یدانشجو.  1

  Hamed.erfani@yahoo.com، یارشناس ارشد از دانشگاه آزاد اسالمک یدانشجو.  1

 Mozaffari.pegah@yahoo.com، یاز دانشگاه آزاد اسالم یترکد یدانشجو.  3

 

mailto:Hadierfani68@yahoo.com
mailto:Hamed.erfani@yahoo.com
mailto:Mozaffari.pegah@yahoo.com
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 شرفتیپ یبه سو یجامعه سالم گام یالگو یطراح نه قرآن:ییدر آ یسالمت اجتماع

 1این یفاطم یمحمدعل

 

 :دهیکچ

شرمندان بروده   یمورد توجره اند  یاستگ اریو س یه در عرصه نظرکاست  یم نوظهوریاز جمله مفاه یسالمت اجتماع

را برا   یه و مناسرب یوند چندالیه فرد پکاست  یطیناظر به شرا ییو چه در بعد اجرا ین مفهوم چه در بعد نظریاست. ا

گر یاشاره دارد. بعبارت د  جامعه کی یشهروندان و نهادها یاجتماع هیبه سرما یند. سالمت اجتماعک یجامعه بر قرار م

آن فررد و   یشتر باشرد، سرالمت اجتمراع   یفرد و جامعه ب یوندیفرد باالتر و تعداد خطوط پ یارتباط یها زهیهرچه انگ

دا یر معنرا پ  یگر و در پرتو وحر یدویسالمت فرد و جامعه در تعامل با  یقرآن دگاهیشود. اما در د یم یابیجامعه بهتر ارز

در آن فرراهم   یو اجتمراع  یمرال فررد  کشررفت و  یه مقدمات پکشود  یسالم محسوب م یند. در واقع جامعه وقتک یم

، نگاه قرآن بره  یمیمند و درون پارادا نهیزم یآن، با خوانش یابیموجود و ارز یات نظرین مقاله پس از مرور ادبیباشد. ا

قرات  یشرتر تحق ین مقالره بررخالف ب  یر آن پرداخته است.  در واقرع ا  یو الگوساز یطراح یو چگونگ یسالمت اجتماع

است( به پرژوهش در قررآن نپرداختره     یستیتویپوز یات نظریه برگرفته از ادبک)ینظر یونیچ وجه با عیموجود، به ه

دو بعرد   یدارا ین روش از نگاه قرآن سرالمت اجتمراع  یبر ا یند. مبتنک یرا از نگاه قرآن فهم م یه سالمت اجتماعوبل

جهران   ید، معراد و نبروت و معنرادار   یر اعتقاد به توح یبه معنا یبه سالمت معنو یاست. در بعد فرد یو جمع یفرد

حفرظ جران،    یبره معنرا   یها و سالمت جسرم  لتیها و تقرب به فض لتیز از رذیپره یبه معنا ی، سالمت رفتاریهست

، یچون سالمت خانواده، سالمت محلر  یسالمت موضوعات یه و بهداشت مناسب پرداخته شده است. در بعد جمعیتغ 

 یسرالمت اجتمراع   یو جمعر  یقرار گرفته اسرت. ابعراد فررد    یمورد بررس یطیست محیو سالمت ز یسالمت سازمان

، ییجرو  مرال ک، ییت، تعاون، اتحاد، عدالت، خردگراید، والیچون توح ییها ه با شاخصکساز جامعه سالم هستند  نهیزم

 هستند. ییقابل شناسا یمحور و حق یعت محوریشر

 جامعه سالم.   یو الگو یو جمع ی، سالمت فردیقرآن، سالمت اجتماع :یدیلک واژگان

                                                           
   Fateminia.s@ut.ac.irدانشگاه تهران   یشناس جامعه یترکد یدانشجو - 1
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 رانیدر سالمت و بهداشت ا یمیاربرد شکنقش و 

 3یباریجو یکالکه ی، سم1نسبینه نوروزیک، س1یمیرکه یسم

 

 

 جامعه یع و استفاده از آن در حفظ سالمتیها در صناتیاربرد زئولک

ار ی، بهداشت و سالمت افراد جامعه بسیو چه از نظر صنعت یبشر چه از نظر علم یهاشرفتینار پکه در ک ییجااز آن 

ع انجام یصنا یهاانواع پسماندها و فاضالبه یتصف یبرا ییارهاکها و راهست برنامهیباین میباشد بنابرایت میحائز اهم

 یبردهرا همراه با راه یمین هدف علم شین با در نظر داشتن ایافراد نشود.  بنابرا یرد تا باعث به خطر افتادن سالمتیگ

اد هرا آز و همگام برا آن  یاهسته یرگ ار باشد. با رشد روز افزون در صنعت و انرژیار تأثینه بسین زمیتواند در ایآن م

سرت بره   یزطیو به محر یتکواین و مواد رادیها از جمله فلزات سنگآن یآورحاصل از پسماندهاانیو ز یمواد سم یساز

سرت از  یبایهرا مر  ه آبیتصف ین برایست بوم جانوران را به خطر انداخته است. بنابرایافراد و ز یها سالمتخصوص آب

ن یر حر ف ا  یید توانرا یر گرر با یمقرون به صرفه باشد و از طررف د  یاز لحا  اقتصاد یه از طرفکاستفاده شود  یمواد

از مرواد   یاهرا دسرته  تیباشند. زئولیها متین مواد زئولیاز ا یه دسته اکزمان داشته باشد ها را به صورت همیآلودگ

بروده و  ل به صرورت متخلخرل   وه از لحا  شکباشند یم یکخا ییایات و فلزات قلویلینات، سیل از آلومومتش یمعدن

 یت را برایتوان هر نوع زئولین میباشند. بنابرایب درصد مواد آن دارا میکبا توجه به تر یمتفاوت یزهایحفرات آن سا

 یدر حوزه برخروردار  ییل باالیران پتانسیار برد. اکت به یز مواد و حفرات زئولیاز مواد با توجه به سا یح ف نوع خاص

 یاربردهاکها تید دارند. زئولیکبر آن تأ یفیکو  یمکاز نظر  یخارج یشورهاکه ک یباشد به نحویت میاز منابع زئول

ات یاز خصوصر  یور یه کتوانند داشته باشند یها مژه جاذبیست، سنسورها، غشاها و به ویاتالک یهانهیدر زم یاباالقوه

از محققان را به خود  یاریتوجه بس یین جاذب جادویباشد. ایها مار با آنک یها و راحتها قابل سنتز بودن آنتیزئول

رد چررا  کر آن را دوچندان  یایاربرد و مزاکتوان یم یسیمغناط یت ها با نانوساختارهایب زئولیکرده است با ترکجلب 

                                                           
1
 karimisomayeh111@yahoo.comه دانشگاه اصفهان، یتجز یمیارشد ش یارشناسک  

1
 s.noroozi11@yahoo.comمحض دانشگاه اصفهان،  یاضیارشد ر یارشناسک 

3
 s.kalakijouybari@gmail.comدانشگاه اصفهان،  یعه شناسیارشد ش یارشناسک 
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شرود را بره   یها مر ها از آبآن یآورجمع و  یسازکه صرف پاکرا  یو زمان یتوان انرژیردن آن مک یسیه با مغناطک

 اهش داد.         ک یامالحظهصورت قابل 

 و.یتکواین، مواد رادیها، فلزات سنگآب یجامعه، آلودگ یسالمت: یدیلک واژگان
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 انیدانشجو یامکدرمان مذهب محور بر سالمت روان و شاد یاثر بخش

 1یک، تبسم مب1ریمالم یمرتض

 

 :دهیکچ

ان انجرام  یدانشرجو  یامکدرمران مر هب محرور برر سرالمت روان روان و شراد       یاثر بخش ین پژوهش با هدف بررسیا

وه در دسرترس  ینا همدان به شر یس یدانشگاه بو عل ین خوابگاههاکان ساینفر از دانشجو 31ن منظوریرفت. به همیپ 

 یبرا یامکسالمت روان و شاد ینترل قرار گرفتند. آزمون هاکش و یآزما یدر گروهها یو بصورت تصادف یمورد بررس

 یمبتنر  یجلسه درمان اثربخشر  11ش در معرض ید و سپس فقط گروه آزمایش آزمون اجرا گردیهمه افراد بصورت پ

همره افرراد نمونره     یبرر رو  یامکان دوره مداخله مجدد آزمون سرالمت روان و شراد  یبر م هب قرار گرفت و پس از پا

انس نشان داد درمان م هب محور به طور یوارکل یو تحله یق تجزیج از طریل نتاید. تحلینترل( اجرا گردکش و ی)آزما

 یط هایب در محین ترتی. به ا>P) 111/1باشد  ) یان موثر میدانشجو یامکش سالمت روان و شادیدر افزا یمعنادار

شرتر برر   یه بیر وت و تیر شتر جوانان و معنویبر ارتباط ب یمبتن یین برنامه هایبا تدو یاجتماع یط هایو مح یدانشگاه

 یو اخرتالالت روانر   یتروان براال بررد و از افسرردگ     یجوانان را مر  یامکت در آنان  سالمت روان و شادیم هب و معنو

ه کر روزمره آنران   یت در زندگیش معنویق افزایبه عمل آورد . در واقع باال بردن سالمت روان جوانان از طر یریجلوگ

 آورد. یشور را فراهم مک یآبادان شرفت وینه پید زمیآ یشور به حساب مک یاصل یرویهمانا ن

 .ت ، درمان م هب محوری، معنو یامکسالمت روان ، شاد :یدیلک واژگان

                                                           
 

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یارشناس ارشد رشته روانسنجک.1

 یه طباطبائدانشگاه عالم یارشناس ارشد رشته روانسنجک. 1
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 سالمت جامعه یدر ارتقا یورزش یب هایاز آس یریشگینقش پ

 1زادهین علی، محمد حس1م پوریرکرین مید حسیس

 

 :دهیکچ

تحقق شعار جامعه فعرال و سرالم    یاثبات شده است و دولت ها در پ یسالمت جامعه به خوب یبرا یت بدنید فعالیفوا

ت یر ورزش و فعال کنفر یجرز ال  یورزش یهابیهستند. اما آس یت بدنیت در ورزش و فعالکش نرخ مشاریق افزایاز طر

ه کر ز بره دنبرال دارنرد    یر را ن یورزش یب هایمرتبط با آس یتیو شخص ی، اقتصادیاجتماع ینه هایهستند و هز یبدن

ند. از کیب ارزشمندتر جلوه میاز آس یریشگین پیدهند. بنابرا یاهش مکش یش از پیرا ب یت بدنیاز فعال ید ناشیفوا

و  یت بردن یت در فعالکتوان مشار یق آنها میه از طرکوجود دارند  یارکطه ین رو براساس اطالعات موجود، چهار حیا

. 1 یورزش یب هایت آسیریو مد یریشگید پیاز فوا یآگاه شی. افزا1د: یرا بهبود بخش یورزش یب هایآس یریشگیپ

ت یری. بهبرود مرد  4پرطرفردار   یگروهر  یورزش ها یب های. توجه به آس3ان و نوجوانان کودکمن یت اکمشار یارتقا

مرتبط تحت  ی. استفاده از نهاد ها1ر: یق سه مسیاز طر  یارک یطه هاین حیر در اییجاد تغی. ایوپزش یاقدامات فور

ان یر . استفاده از نقش مرب3پرطرفدار و  یورزش ها یت های. استفاده از ظرف1، یتخصص یت دولت و انجمن هایحما

د یر باشرد، با  یسرالمت عمروم   یت در ورزش و ارتقرا کش و تداومِ مشرار یدن به افزایشود. اگر هدف، رس یشنهاد میپ

ن یر رد. اکر ج یت و تررو یت در ورزش، حماکرمشا یرِ راهبردهایارناپ وب را به عنوان بخش انیآس یریشگیت و پیریمد

ه کر  یمرتبطر  یسازمان ها یان تمامیو در م یسطوح ورزش یهمگام و هماهنگ در تمام یردویامر مستلزم وجود رو

 نند است.ک یم یه گ اریجامعه سرما یدر سالمت و تندرست

 .یت بدنی، فعالیت ورزشکب، مشاریآس یریشگی، پیب ورزشیآس: یدیلکواژگان 

                                                           
 shmirkarimpour@ut.ac.irدانشگاه تهران،  یو علوم ورزش یت بدنیده تربو، دانشیات اصالحکو حر یورزش یب شناسیآس یترکد یدانشجو 1
 دانشگاه تهران یو علوم ورزش یت بدنیده تربو، دانشیار گروه بهداشت و طب ورزشیدانش 1
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 محور    پنجم:

 رد گذشته و حال ی علم و فناور
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 یشرفت امت اسالمیپ یبرا ییصدر در مبارزه با فقر، الگو ینقش امام موس

1یجهان ی، عل1یکاخوان ارم یمجتب
 

 

 

 ده:یکچ

مرردم   یه فقر در زندگکصدر را ) یموسدگاه امام یرد و دکم یف خواهیوتاه، فقر را تعرک ین مقاله بعد از مقدمه ایدر ا

هاسرت(   یشرود و علرت العلرل همره بردبخت      یت و گناه شمرده مر یمواقع معص ین اثرات است و در برخیبدتر یدارا

صدر را بره طرور    یدگاه امام موسیرد. سپس رفاه از دکم یاز رفاه ارائه خواه یف مختلفیم داد. آنگاه تعاریح خواهیتوض

وشند تا ود بیزشت و ناپسند است و انسانها با یه فقر امرکد یم رسیجه خواهین نتیرد و به اکم یخواه یمشروح بررس

ش به صرورت  یمال رفاه و آساکدر  ینند تا زندگکدر جامعه محو  یلکرا به طور  یاف طبقاتوامل برسند و شکبه رفاه 

 د. یل آینا شیخو یه رفاه به مقصد اصلیان داشته باشد و انسان بتواند در سایجر ییبایز

 .  صدر یرفاه، فقر، اسالم، ثروت، امام موس: یدیلکواژگان 

                                                           
1

 :Email دانشجوی دکتری و عضو انجمن علمی گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران   - 

mtakhavan@ut.ac.ir 

2
 mtakhavan@yahoo.com  ،عی دانشگاه تهرانیس کشاورزی و منابع طبیپرد  استادیار دانشگاه محیط زیست کرج، - 

 



137 

 

 ین طوسیرالدیشه خواجه نصیشرفت در اندیپ ین الگوییو تب یبررس

1یجهان ی، عل1یکاخوان ارم یمجتب
 

 

 

 ه:دیکچ

 یبر  یهرا  یرانر یشرتار و و که به خراطر  کران یانه مغول ها به ایوتاه درباره حمله وحشک ین مقاله بعد از مقدمه ایدر ا

ف یر شررفت را تعر یشردند. ابتردا واژه پ   یرور و ف یعث انحطراط عقلر  افته بودند و بایشهرت « یآسمان یبال»اندازه به 

ن سروال پاسرخ   یر مقاله به ا یم داشت. در بخش اصلیخواه ین اشاره ایرالدیخواجه نص یرد، سپس به زندگکم یخواه

 ینه هایشرفت در زمیند و آن همه پکچگونه توانست به دربار مغوالن نفوذ  ین طوسیدرالیه خواجه نصکم داد یخواه

از جملره سرتاره    یمختلرف علمر   ینه هرا یدر زم ین طوسیرالدیخواجه نص یها یمختلف را به دست آورد. ل ا، نوآور

 یداد و بررسر  میح خرواه یو بهداشرت را بره طرور مشرروح  توضر      ینور، جغراف کیزی، مثلثات، هندسه، جبر، فیشناس

رد .سرانجام بره  ک ینه فاضله را طراحی، مدیومت ملوح کی یایو اح یمهم اقتصاد یده هایرد اوچگونه با اکم یخواه

مختلف  ینه هایدر زم ین نه تنها باعث دگرگونیرالدیخواجه نص یو فرهنگ یروه انقالب فکد یم رسیجه خواهین نتیا

 د.  یگرد ر م هب مغوالنییه سبب تغوشد، بل  یاجتماع

   یرونه فاضله، اقتصاد، تحول فیشرفت، مدی، پینوآور: یدیلکواژگان 

                                                           
1

 :Email دانشگاه تهران   یعیو منابع طب یشاورزکس یپرد یوهستانکو  کاء مناطق خشیگروه اح یو عضو انجمن علم یترکد یدانشجو - 

mtakhavan@ut.ac.ir 

2
 mtakhavan@yahoo.com  ،عی دانشگاه تهرانیس کشاورزی و منابع طبیپرد، رجکست یط زیدانشگاه مح استادیار - 
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ساختار علم: مطالعه  یجهت بررس یبه عنوان روش یعلم یارکهم یهاهکل شبیتحل

 ید بهشتیشه دانشگاه یمورد

1ن عرفان منشی، محمدام 1یهما ارشد
 

 

 

 :دهیکچ

ن روشیاربردترکر ن و پریترن، مهمیدتریاز جد یوی،  به عنوان یعلم یاروهم یهاهوشب یو مصورساز یامروزه بررس

ت کمشرار  یهرا هورد. شرب یر گیمورد استفاده قررار مر   یسنج توسط متخصصان حوزه علم یت علمکمطالعه مشار یها

رده کم یترس یمختلف در حوزه علوم و فناور یشورهاکها و را از تعامالت پژوهشگران، دانشگاه یواقع یری، تصویعلم

و  یزیر ر برنامره  یتوانرد بررا   ین اطالعات میسازند. ا یم کمختلف را قابل در یپژوهش یهااز حوزه یاملکانداز  و چشم

 یهرا  گرر برا اسرتفاده از شراخص    ید یرند. از سویقرار گ یو پژوهش یران علمیار مدیدر اخت یعلم یهایگ ار استیس

ن و یترر  رد پژوهشرگران پرداختره و مهرم   ور عمل یتروان بره بررسر   یمر  یاجتمراع  یهاهول شبیمختلف موجود در تحل

 یهرا هوشرب  ین رو پژوهش حاضر پس از معرفیرد. از اک ییمختلف دانش، شناسا یها ن افراد را در حوزهیرگ ارتریتأث

و هنرر را   ی، علوم انسانیعلوم اجتماع یهادر حوزه ید بهشتیپژوهشگران دانشگاه شه یاروه همو، شبیعلم یاروهم

ه وه شرب کر دهرد  یج پرژوهش نشران مر   یدهرد. نترا  یقرار م یرده و مورد بررسکم ی، ترسیمطالعه مورد کیبه عنوان 

ن پژوهشرگران بره   یتر یزکن و مریتر یدیلکان ین میه در اکل شده یووند تشیپ 1914گره و  115ور از کم  یاجتماع

 تعلق دارند.   یروانشناس یحوزه موضوع

 .ید بهشتی، دانشگاه شهیاجتماع یهاهول شبی، تحلیعلم یاروه هموشب: یدیلکواژگان 

                                                           
 homaarshadi@gmail.com، ید بهشتیدانشگاه شه یشناس ارشد علم اطالعات و دانش یارشناسک یدانشجو .1

 amin.erfanmanesh@gmail.com، ید بهشتیدانشگاه شه یشناس ار علم اطالعات و دانشیاستاد .1
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cm  6  cm  5  cm  5/3  

 ید ابریساخت و تول ی شرفتهیپ یه فناوریبر پا ین جهانیره تامیزنج یطراح

 1پور یبرکن ایحس

 

 

 :دهیکچ

 یهرا  ینولروژ وا و تینترنرت اشر  ی، ایابرانش یشرفته همچون رایپ یهایب فناوریکدر طول چند سال گ شته ضمن تر

از توسعه مدل  ییهدف غا یرین مقاله، با در نظرگیده است. در ایگرد یمعرف ید ابریمحور مدل ساخت و تول سیسرو

شررفته  یپ یفنراور  کیبر ابر به عنوان  ید مبتنیارها، تولکسب و ک ین لزوم رقابت جهانیو همچن ید ابریساخت و تول

ن یح تعرامالت بر  یجهت تشرر  یمدل مفهوم کین، یشود. عالوه بر ا یم یمعرف ین جهانیره تامیتحقق زنج یدر راستا

، یشرنهاد یپ یشود. در مدل مفهروم  یشنهاد میپ ید ابرین فراهم آورندگان تولیو همچن  ین جهانیره تامیعناصر زنج

ننردگان منرابع   ک نیو تام یدیساخت و تولارخانجات که، ین مواد اولیا ابر تامیو  یدیان، فراهم آورندگان ابر تولیمشتر

د. مدل یبه ارمغان آ یها سود مشخص از آن کیهر  یق براین طریگ ارند تا بد یم کق تعامالت به اشترایخود را از طر

 یهرا  سرتم یار سیر هرا را در اخت  د و آنیر افت نمای( را دریدیارخانجات تولکا یان )و یمشتر یازهایتواند ن یم یشنهادیپ

انرات الزم در  وو ام ییز تواناینندگان نک نیو تام یدیتول یها ستمیه( قرار دهد. سینندگان مواد اولک نیا تامی)و  یدیتول

 ت مطلوب را خواهند داشت.یفیکنه و ی، هزیبرنامه زمانبند یان ضمن ارضایمشتر یازهایبه ن ییپاسخگو یراستا

 .ین ابریس تامی، سروید ابریس تولی، سروین جهانیره تامی، زنجید ابری، ساخت و تولیانش ابریرا :یدیلکواژگان 

                                                           
 akbaripour@ie.sharif.irف، یشر یع، دانشگاه صنعتیصنا یمهندس یترکد یدانشجو -1
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 تحت عنوان آداب دانشگاه یجاد دو واحد درسیا

 1یریحمزه ام

 

 

   :دهیکچ

 ییت و توانرا کو عردم مشرار   یالن دانشرگاه یت فارغ التحصیفیکن بودن ییشده در خصوص علت پا ین مقاله سعیدر ا

واقع در دانشرگاه   ت ارائه شود . درین وضعین جهت بهبود ایادیبن یاروجامعه بحث شود و راهها در برآورد انتظارات آن

ت، قرانون  یر دانش خانواده و جمعیشود نظ یان ارائه میبا دانشجو یعموم یدر قالب درس ها یعموم یها ثر مهارتکا

،  یروان شناسر  ی، آمروزش هرا  یدرسر  یزیر با دانشگاه، برنامه ر ییل آشنایاز قب یمطالب یخال یو ...  اما جا  یاساس

مرورد نظرر و از همره مهرم ترر       یلیرشرته تحصر   یت و فرصت هرا یدر خصوص اهم ی، مطالبیآموزش روابط اجتماع

شرنهاد  یشرود. لر ا پ   یدانشگاه به شدت احسراس مر   یان و... در سر فصل آموزشید به دانشجویزه و امی، انگیخودباور

از هرا  یر ل مطالب و نین قبید تا بتواند ایمطرح گرد ییا آداب دانشجویتحت عنوان آداب دانشگاه  یواحد درس 1جاد یا

 دانشجو برآورده سازد. یه در متن مقاله به آن اشاره شده است براکخاص  یطیرا تحت شرا

 

 .، جامعهیزیت، برنامه ریفیک، دانشگاه،  یستم آموزشیدانشجو، س: یدیلک واژگان

                                                           
   hamze_amiri@yahoo.comرمان  کد باهنر یارشد اصالح نباتات دانشگاه شه یارشناسک یدانشجو.  1
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 شورک ینظام آموزش  یشناس بیآس

 3یرضا حسنیعل ،1ی، فاطمه منتعل1انیل باقریمحمد سه

 

 

   :دهیکچ

شور مدنظر قرار گرفتره، و  ک ی( در مورد نظام آموزشی)مدظله العال یمهم مقام معظم رهبر ین مقاله، دغدغه هایدر ا

شرور   ک یشدن نظرام آموزشر   یاست. اسالمشور پرداخته شده ک یرادات نظام آموزشیها و ا یاستکبها، یآس یبه بررس

و  یدانرش آمروز   یل هرا یت پتانسر یت و هردا یریآمروزش، نحروه مرد    یهرا  کهم از لحا  محتوا و هم از لحرا  سرب  

 یدیلکان سواالت یه ضمن بکباشد  یالت مون مشین ایاز مهمتر یاسالم یزندگ ک، آموزش مهارتها و سبییدانشجو

ات و مشراهدات  یر ارائره شرده برر اسراس تجرب     یارهرا وارائه شرده اسرت. راه   یدر خور مجال ینه، پاسخهاین زمیدر ا

 یهرا  تیر ت در انرواع فعال کست سال مشرار یب یط، شورکجوانان از خانواده  یعضوعنوان ه به کن مقاله یسندگان اینو

، بره  یولتر ر دیغر یهرا ز و سازمانکن مررایدر ا یفرهنگ یها پست ی)از دبستان تا دانشگاه( و تصرد یو هنر یفرهنگ

 باشد. یاند، مرده کلمس  کیاز نزدرا  ینظام آموزشالت وزعم خود مش

 .ت، جوانانیم و تربی، تعلیتب درسک، یستم آموزشی، سی، عقب ماندگیب شناسی: آسیدیلکواژگان 

                                                           
   soheil.bagherian@yahoo.com قم،  ینترل دانشگاه صنعتکش یبرق گرا یمهندس یارشناسک یدانشجو . 1

   fmennatali@chmail.irقم،  یع دانشگاه صنعتیصنا یمهندس یارشناس. ک 1

    alirezahassani73@yahoo.com قم، یمر دانشگاه صنعتیپل یمهندس یارشناسک یودانشج.  3

mailto:alirezahassani73@yahoo.com
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 (ی)مطالعه مورد ت دانشیریمد یتوسعه فناور

 3یا خزاعی، ثر1یبرزگان ی، طوب1یه خسرویسام

 

 

 :دهیکچ

 ینروآور  جراد یا ،یدانشگاه موسسات یردهاکارک نیمهمتر ز. اهستند دانش اشاعه و دیتول زکمرا نیترعمده هادانشگاه

 یهرا هیسررما  تیر تقو و دانش ارتقاء در یدانشگاه جامعه اهتمام نیشتریب راستا نیا در هک است دیجد دانش خلق و

 و یرور ف یروهاینشامل  هوبل ؛یاطالعات منابع شامل تنها نه منابع نی. ااست بوده موجود منابع از یندمبهره با یروف

 مورد افتهی سازمان یابگونه و یشناسائ، تیریمد حیصح یهاوهیش یریارگوببا  است الزم هکباشدیم زین یانسان منابع

تیر ان فعالیجر در هاد شده در دانشگاهیو دانش تول یاز دانش ضمن و محافظت یآور. عدم جمعردیقرارگ یبردار بهره

نیبرد شرود.  ین دانش میبه ا ین از دسترسیری، منجر به محروم ماندن سایعلم یهاهاو تجربهو پروژه یقاتیتحق یها

 یبرا یان خصوص پرسشنامهیدرا شده است و یسازادهیو پ یرجند طراحیت دانش در دانشگاه بیریمنظور سامانه مد

 . است ج حاصل از آن ارائه شدهیشده و نتاعیو توز یان قبل و بعد از استفاده از آن طراحیسنجش نگرش دانشجو

 .  یسازمان یت دانش، پورتال هایریت دانش، سامانه مدیریمد :یدیلک گانواژ 

                                                           
  samiyehkhosravi@birjand.ac.ir   :اطالعات یت فناوریریارشناس ارشد مدکرجند، یدانشگاه ب یمرب . 1

1
  tooba.barazgani@modares.ac.ir   دانشگاه تربیت مدرس: اطالعات یت فناوریریارشد مد یارشناسک یدانشجو.  
 sorayya.khazaei@gmail.com دانشگاه سمنان: MBAارشد یارشناسک یدانشجو . 3

mailto:samiyehkhosravi@birjand.ac.ir
mailto:tooba.barazgani@modares.ac.ir
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 یع سلولزیدر صنا ییفاکخود یبرا یاچهیر، درکشیاستفاده از باگاس ن

 1یبهادره یمرض

 

 

 ده:یکچ

ل عردم  یر بره دل  یع سلولزیشود، صنایر محسوب میفقمهین یشورکران از لحا  دارا بودن جنگل، یه اکنیبا توجه به ا

یر موشین رو باگاس نید. از ایآین حال پرمصرف به حساب میع وابسته و در عیاز صنا یوی، یافکبه چوب  یدسترس

د یر رد. استفاده از باگاس، عالوه بر تولیست مورد استفاده قرار گیط زیمناسب و سازگار با مح ینیگزیتواند به عنوان جا

اربرد دارد. باگراس نره تنهرا    کر ز یر ن و ... نیر دام، اتانول، موم، رز کخورا ، MDFچونهم ییهاد فراوردهیاغ ، در تولک

دفرن و سروزاندن آن، در    ینره یدر هز ییجرو ه منجر به صرفهوع مختلف است، بلیه در صنایاول یماده ینندهکن یتأم

 رسد.یال میارد ریلیم 11ن رقم ساالنه حدودا به یه اکگردد؛ یارخانجات قند مک

 .  اغ کر و ی، خمییدام، مغززدا کباگاس، نئوپان، خورا: یدیلک گانواژ

                                                           
 Email: Bahadori.Marziyeh@gmail.comی د بهشتی، دانشگاه شهاغ کو  ریخم عیصنا یارشد مهندس یارشناسک یدانشجو .1
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 یآموزشن یرد موارد نوکیشور با روک یها در دانشگاه یعلم و فناور یب شناسیآس

 3ادگاریم ی، نس1یمحمدآباد یمان منصوری، سل1یر بهبودیام

 

 

 ده:یکچ

ن پرژوهش بره   یر دارد. در ا یینقش بسزا یشورکهر  ین سطح اقتصاد دانشیو تع یشورکعه هر سدر تو یاورعلم و فن

پرداخته شرده. سرپس وضرع     ینونک یان تا دوره یشور از دوره هخامنشک یگاه علم و فناوریو جا یخیر تاریس یبررس

ار در ارتقرا   گر ریتاث یعامل اصرل  4ن یقرار داده و با تع یب شناسیو اس یافانه مورد بررسورا بصورت موش ینونکدوره 

شرور پرداختره.   ک یش ارتقرا سرطح علرم و فنراور    یجهت افرزا  ییارهاودر سطح دانشگاه ها، به ارائه راه یعلم و فناور

پرداخته و  یگلوله برف یریاز خبرگان به روش نمونه گ یعوامل با نظر خواه ییساشنا ین پژوهش براین در ایچنیهم

ه و یر ج پرداخته و سپس تجزیان دانشگاه ها به استخراج نتایار قرار دادن به دانشجویه پرسشنامه و در اختیسپس با ته

 م.یل نموده ایتحل

 .  انی، پژوهش، اقتصاد دانش بنیعلم وفناور: یدیلکواژگان 

 

                                                           
 Amirvazrak@yahoo.comیی: دانشگاه عالمه طباطبا یت صنعتیریارشد مد یارشناسک ی. دانشجو 1

 smansouri737@gmail.com  یی:دانشگاه عالمه طباطبا یت صنعتیریارشد مد یارشناسک ی. دانشجو 1

 nasimyadegar1@yahoo.comی: ن طوسیع دانشگاه خواجه نصرالدیصنا یارشد مهندس یارشناسک ی. دانشجو 3
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 شورکدر  یمحصوالت نانوفناور یساز یموانع تجار

 1یسجاد بهرام

 

 :دهیکچ

ن علرم  یبر ا ید محصوالت مبتنیم. تولیبوده ا یشاهد رشد علم نانوفناور زیران نیا در ایر همزمان با دنیاخ یها در سال

ن محصروالت بروده   یر ا یساز یتجار یبر سر روش ها یادیز یو مهم ان بوده و بحث ها یشگیاز اهداف هم یویز ین

 از چالش هرا  یشده است تا مجموعه ا یسع یسیو انگل یدر منابع فارس ین پژوهش با استفاده از جستجویاست. در ا

ن یبرر همر   .ل شوندیده و تحلیگرد یران جمع اورید بر ایکنانو در جهان و با تا محصوالت یساز یتجار یو فرصت ها

ن صورت بدست امده اند: نگررش مرردم و   یشور بدکنانو در  یمحصوالت فناور یساز یتجار یاصل یاساس چالش ها

 یانسران  یرویر محصروالت ، ن  یو رقابت، استاندارد ساز ی،  بازار سازیروت فیوت مالین بر درا مدزا نبودن،امنیمسئول

، یسراز  یتجرار  ت ازیر حما یمحصوالت نرانو ، موانرع قرانون    یمت باالیقات، نگرش، قیتحق یمتخصص، عدم هدفمند

ه گرزار،  یسررما  یمبرود دسرتگاهها  کقرات نرانو،   یدر تحق یمبود منابع مالک، یاتیمال یل صادرات، نبود مشوق هاومش

ن ینو. همچنر  یها یفناور یباال کسیمربوطه و ر یاخ  مجوز ها ی، دشواری، محصوالت تقلب یمبود اموزش عمومک

ت یر ت هرا و ترب یر نران، حما یارافرکو  یع، اقبال بخرش خصوصر  یهمچون نو بودن ، بازار وس یین حوزه فرصت هایدر ا

 یگرردد. پرس تجرار    ین محصروالت مر  یر ا یساز ید به تجاریه باعث امکز وجود دارد ینسبتا مناسب ن یانسان یروین

شرود   یزیبرنامه ر ید بگونه این بایباشد.بنابرا ید محصوالت نانوفناوریفرصت و تهد یر دولبه یتواند شمش یم یساز

بره محصرول    یقرات علمر  یل تحقیو تبرد  یه گرزار یمنسجم از سررما  یه اون حوزه بصورت شبیدر ا یساز یتجاره ک

 باشد. یش رو و رفع انها میپ یچالش ها ییازمند شناسایه نکل گردد یتبد یمصرف

 .ارکسب وک ،یوپزش ینانوفناور ،ینانوفناور ،یساز یتجار :یدیلک واژگان

                                                           
ران یا ویدانشگاه علوم پزش ییقات دانشجویته تحقیمکو  وین پزشینو یهایده فناورودانش .ویپزش یارشد نانوفناور یارشناسک یدانشجو .1

sajadbahrami1111@yahoo.com 
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 2222تا سال  یکدر بهداشت و پزش ینانوفناور یها راهبرد پژوهش

 1یسجاد بهرام

 

 

 :جیان مساله، روش و نتایب

 ده اسرت. یر ن گردیتردو  یجهان یفناور یابیز ارزکتوسط مر 1111نانو تا سال  یفناور یت هایفعال یگزارش راهبردها

ن یمنتشرر شرده برود ،تردو     1999ه در سرال  ک"1نانو"شود پس از گزارش  یده مینام"1نانو" یه بعبارتکن گزارش یا

باشرد.در   یمر  یوپزشر  ین گزارش در بخرش نانوفنراور  یاز ا یخالصه ا ین پژوهش ارائه یده است.اهدف ما در یگرد

در امرده و برا    یبصرورت تجربر   1111ه پرس از سرال   کبوده است  یو تئور یبصورت علم یوپزش یگ شته نانوفناور

ن پرژوهش  یر ه نموده است.در ایها ارا یماریص و درمان بینه تشخیرا در زم یمختلف یاربرد هاکژه یل ویداشتن پتانس

ه بصرورت خالصره   کر م یباشر  یمر  1111تا سال  یوقات نانوپزشیتحق یانجام شده برا یها ینیش بیان پیما بدنبال ب

م و یتررم  یبرا یردوبافت عمل ی،درمان هدفمند سرطان، بازسازیفوق حساس و انتخاب یص هایگردند: تشخ یان میب

، سراخت  یولور مول یر برداریتراشه، تصو کی یشگاه روی،آزمایاختصاص یرهاکده،ماریب دیا اندام آسیض بافت یا تعوی

هدفمنرد   یر برردار یو تصرو  یژه بافرت ،دارورسران  یو یری، هدف گ یادیبن یت سرنوشت سلول هایداربست جهت هدا

برون ترن   یص های، تشخیوپزش یمپلنت های، این جراحیش عمل حی،پ اییسم مقاومت دارویانوهمزمان، غلبه برم

 .یو ژن درمان

وجرود دارند.البتره    ینظرارت  یسرازمان هرا   یر بودن محصوالت،مجوز هایهمچون گران و وقت گ ینه موانعین زمیدر ا

 د گردند.ییتا یستیو مخاطرات ز یمنیبد از نظر ایبا ییمواد نانو

ت باال و دانرش  یت و حساسیاس نانو با اختصاصیمق یند هایبه فرا یابیاز به دستیشرفت ها ما نین پیدن به ایرس یبرا

بودجره   یش و هدفمنرد یقات نرو و فناورانره،افزا  یو فناورانره،تحق  یعلمر  یر بناهرا یر نرانو ،ز -ویب کمشتر یایباال از دن

 یبررسر نرانومواد و   یابیر ت ، مشخصره  یر فیکد انبوه مرواد برا   ی،تولینیبال یها ییارآزماکل یان و تسهوها،آموزش پزش

 باشد.   یو ارتباط صنعت و دانشگاه م ییو بزرگ نانو کوچک یت هاکاز شر یت مالیآنها، حما یستیز ینش هاوبرهم

                                                           
 رانیا ویدانشگاه علوم پزش ییقات داشجویته تحقیمکن و ینو یها یده فناورو.دانشویپزش یارشد نانوفناور یارشناسک ی.دانشجو1

Sajadbahrami1111@yahoo.com 
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ه نشران از  کر د یارد دالر خواهد رسر یلیم 177به حدود  1119تا سال  یوها بازار محصوالت نانوپزش ینیش بیطبق پ

نره هرا در بخرض    یاهش هزکر ص زود هنگرام،  ی،تشرخ یفرد یارائه مراقبت ها یون علم دارد. هدف نانوپزشیت ایاهم

م یترر خرواه  ویشرود نزد  یده مینام یفرد یوه پزشکن پژوهش ما ما به انچه یج ایباشد ودر واقع طبق نتا یسالمت م

برر   یقر یر عمیتراث  1111خود تا سرال   یل ذاتیل پتانسیبدل یون ها نانوپزشیل ها و تخمیشد. صرف نظر از تمام تحل

 خواهند بود. ینه ها و رفع موانع قابل دسترسیردن زمکا یشرفت ها با مهین پیخواهد گ اشت. و ا یوبهداشت و پزش

 . 1111سال ،یوقات نانوپزشیتحق ،یوپزش ینانوفناور ،ینانوفناور :یدیلکواژگان 
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گر ید یه مرزهایبر پا یبزرگ اقتصاد یهادر بنگاه ینولوژکت کیت استراتژیریمد

 ینوآور

 3ید صفاری، جمش2باش ییناین بیام، 1یفخرآباد یرمکمهران 

 :دهیکچ

 دیر تول هکر  دهندیم صیتشخ را آن یزمان تنها مردم ثرکا است. تیریمد و یریگاندازه یبرا سخت یندی، فرآینوآور

 ینروآور  یهاتالش هک نندکیم یریگجهینت اغلب رانیمد ، درآمد اهشک با یاقتصاد ودکر دوران در ابد.ییم شیافزا

 هردر  باعرث  نشده تست یهادهیا با است بهتر ای ستین مهم یلیخ ینوآور دیشا نندکیم روف ندارد. آنها را آن ارزش

 شرمار  بره  یانندهکندک عامل هاتکشر از یادیز تعداد در محصول، توسعه و قیتحق یگر سویاز د .مینشو پول دادن

 رسرد  چه باشد، نهیپرهز و دقت مک یندیفرآ تواندیم منفرد یمشتر کی یازهاین کدر هک است نیا لومش .رودیم

 و ارکو سبک یالگوها یبهساز به نسبت دیبا تهاکن شریبنابرا.آنها از یگروه یحت ای انیمشتر همه یازهاین کدر به

م و یدانر یت مر کشرر  یان را عوامل مهم در نروآور ین مقاله مشتریل ا در ا  ورزند. اهتمام زین خود یتیریمد روتف طرز

 یبراال  نره یهز م، مسرئله ینکیم ینوآوران را بررس عنوان به انیمشتر ردویرو مقابل در محصول توسعه یسنت ردویرو

 ینروآور  یه چره زمران  کر م یر انمروده  یبررسر  م ویینمرا یاهش آن ارائه مک یبرا یا شهیر حل راه و یرا بررس ینوآور

 به انیمشتر لیتبد یبرا گام 5ان را برشمرده و یتوسط مشتر ینوآور یهاچالش و ایاست؟ مزا رشیپ  قابل انیمشتر

ه آنهرا  ونیه ایبر پا یبزرگ اقتصاد یرا در بنگاهها ینوآور کیت استراتژیریان نحوه مدیم.در پایینماینوآوران را ارائه م

م، ینکیم یبررسدهند  بهبود بیترت به را آنها سپس و ستهوش ترووچک و ترووچک قطعات به را خود یهاینوآور دیبا

 ند.کیم جادیا را جینتا نیبهتر ندها،یفرآ نیترمهم از ن قطعهیترمهم بهبود هک یابه گونه

 .ی، توسعه محصول، بنگاه اقتصادیان، نوآوری، مشترینولوژو، تینوآور کیت استراتژیریمد :یدیلکواژگان 

                                                           
  mehrankarami@alumni.ut.ac.ir دانشگاه تهران یس فارابی، پردیکت استراتژیریارشناس ارشد مدک  . 1

  binaei.amin@ut.ac.ir دانشگاه تهران یس فارابی، پردیکت استراتژیریارشد مد یارشناسک یدانشجو .   1

  jamshid_saffari@ut.ac.ir دانشگاه تهران یس فارابیپرد ،ارشد حقوق یارشناسک یدانشجو  .3

mailto:mehrankarami@alumni.ut.ac.ir
mailto:binaei.amin@ut.ac.ir
mailto:jamshid_saffari@ut.ac.ir
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 شور هاکشرفت یغلط بر نشان پ یکار و مالی، معیت مقاالت علمیمک

 3ییخدا ی، مرتض2انید فرهمندی، وح1الندهیگ یلیمحسن جل

 

 

 :دهیکچ

 کاز مرال  یور یست و امروزه یده نیپوش یشورکچ یشرفت، بر هیپ یق و توسعه برایتحق یبر رو یگ ار هیت سرمایاهم

شررفت  یدر براب پ  یجهران  ین مقاله ضمن اشاره به آمار هایهستند. در ا یدر جهان مقاالت علم یشرفت علمیپ یها

ان شرده اسرت.   یر شررفت ب یلمره پ کجوامرع مختلرف در مرورد     یدگاه هایشرفت و جنبه ها و دیران، مفهوم پیا یعلم

و مشق  است یوارده استعمار کین یا»ت مورد توجه قرار گرفته اند و یمکر، مقاالت از بعد یمتاسفانه در چند سال اخ

 یگر و چه بسا مهم ترر چشرم پوشر   یت به عنوان بعد دیفیکه از کچرا «. 4قرار داده اند یسیسرمشق نو یرا جا یسینو

ران از نظر تعداد مقراالت  یه سرعت رشد اکباشد چرا  ین مطلب میننده اکد ییز تایشده است. مطالعات انجام گرفته ن

شود، در رتبره   یم یرانیه به مقاالت اک یت و ارجاعاتیفیکاز نظر  یباشد ول یجهان م کیر در رتبه یدر چند سال اخ

ردنشران ارائره   کبرطررف   یبررا  ییارهاوح موانع، راهین است تا ضمن تشرین مقاله بر ایا یو ششم قرار دارد. سع یس

شرور هماهنرگ   ک کی یه با نظام علمکشرفت است ینشانه پ یه، علمکن مطلب است یانگر ایج بدست آمده بیدهد. نتا

صرورت   ینظام علم کیشرفت باشد و اگر در یا مظهر پیجه و اثر ید نتیبا یسیو همراه با توسعه جامع باشد و مقاله نو

 شرفت باشد. یتواند علت پ ینگرفته باشد، نم

 .  تیفیکت، یمکجهان،  ران،ی، ایشرفت، مقاالت علمیپ: یدیلکواژگان 

                                                           
 mohsen_jalili_1991@yaho.comام نور یوتر دانشگاه پیامپک یمهندس یارشناسک .1

  v.farahmandian.gmail.comام نوریوتر دانشگاه پیاپکعلوم  یارشناسک .1

  mrt.khodaee@yahoo.com ام نوریوتر دانشگاه پیامپکعلوم  یارشناسک .3
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 یران اسالمیشرفت ایتحقق پ یدر راستا ی؛ موانعیابیارزش یها دام

 1یسلمان زال، 1یدریمهرداد ح

 

 

 :دهیکچ

شمندان و پژوهشرگران  یاز اند یاریه امروزه مورد توجه بسکاست  یعلوم اجتماع یها ن رشتهیتر از مهم یوی یابیارزش

ن امرر  یر ند؛ البته، اک یم کمکجامعه  کیشرفت یه به پکاست  ین علمیتر، مهمیابین حوزه قرار گرفته است. ارزشیا

 یشود برا ارائره  یم یاستفاده شود. در نوشتار حاضر، ابتدا سع یابیدرست ارزش یهاوهیه از شکشود  یمحقق م یزمان

 یابیارزشر  یهاافتیره یهیلکبر آن،  یم و سپس مبتنینکدا یمناسب دست پ یفی، به تعریابیف مختلف از ارزشیتعار

قرار  یمورد بررس یابیمزبور را به عنوان ناارزش یدسته از پنج دسته کیت، یم. در نهاینک یبندرا در پنج طبقه، دسته

 م.   یبر شمرد یران اسالمیشرفت ایدر تحقق پ یابیارزش یهان دسته را به عنوان دامیافت موجود در ایداده و پنج ره

 شرفت.ی، پیابی، ناارزشیابیف ارزشی، تعاریابیارزش یبند، طبقهیابیارزش یهادام: یدیلک واژگان

 

                                                           
ه السالم؛ یدانشگاه امام صادق عل یعموم یاستگ اریو س یت دولتیریو مد یارشد معارف اسالم یارشناسک یدانشجو -1

mehr.heydari@isu.ac.ir 

 zali@isu.ac.ir ه السالم؛یدانشگاه امام صادق عل یعموم یاستگ اریو س یت دولتیریو مد یارشد معارف اسالم یارشناسک یدانشجو -1
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

ان دانشگاه علم یدانشجو دگاهیشور از دک یشرفت علمیدر پ ها دانشگاهنقش  یبررس

 و صنعت

 1یزیوسف عزی ،1یباقرآباد یدریح یمهد

 ه:دیکچ

 یو توسرعه و تعرال   یشررفت علمر  یپ یها قله یسو به پرشتاب یتکداشتن حر یان برایدانشجو خصوص بهنقش جوانان 

آبراد   یشرور کساختن  دبخشینو ها عرصه یان در تمامیرا حضور دانشجویرگ ار است زیتأث یلیران خیزمان ایشور عزک

سرر  یت بره آنران م  یمسرئول  یان و واگر ار یدانشرجو  ازجملره ق اعتماد به نسل جوان ین امر از طریشرفته است و ایو پ

شررفت  یت بره سرمت پ  کر شرور و حر ک یدر توسعه و تعرال  رگ اریتأثعوامل  یبررس ی نهیدرزمشود. پژوهش حاضر  یم

ان در ینه نقش دانشرجو یان علم و صنعت در زمین دانشجویه بک ینظرسنج. طبق باشد یمان یدگاه دانشجویاز د یعلم

 ین دولتر یت مسئولیشده است و درصد حما یابی شهیران یالت دانشجوومش شده انجامشور ک یشرفت و توسعه علمیپ

ت یر حما ین نظرر سرنج  یر قرار گرفتره اسرت در ا   یان مورد بررسیدگاه دانشجویالت از دون مشیا ردنکبرطرف  یبرا

ط رشرد  یه شراک یطیردن محکان و فراهم یدانشجو یدار برایجاد اشتغال پایا منظور به انیبن دانش یها تکشردولت از

د در یر جد یهرا  یفناوراز  یمند بهرهفرصت  ینه ولین گزیان بهتریدگاه دانشجویا شود از دیاستعدادها مه ییوفاوو ش

ج یل نترا کر در  ینره بروده اسرت ولر    یگز نیترر  فیضرع ان یت محصوالت با مسراعدت از دانشرجو  یفیک یصنعت و ارتقا

ان برود و در انتهرا   یت از دانشرجو یر حما قبال درشور ک یو صنعت ین دولتیف مسئولیرد ضعواز عمل یکحا ینظرسنج

شرور  ک یشرفت و تعالیپ یفعال جامعه برا یروهاین عنوان بهان یدانشجو یها تیظرفاستفاده از تمام  یبرا ییها حل راه

 است. شده ارائهع یت در صنایفیک یارتقا یر با صنعت برایگ و ارتباط چشم

 .  ین دولتیت مسئولیت، حمایمسئول ی، واگ اریشرفت علمیپ: یدیلک گانواژ

                                                           
 mheidaribagherabadi@yahoo.comران، یدانشگاه علم و صنعت ا ارشد یارشناسک یدانشجو -1

 yousefazizi1311@gmail.comران، یارشد دانشگاه علم و صنعت ا یارشناسک یدانشجو - 1
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 یران اسالمیا یاساس یها تعامل قوا، چالشعدم  و ییغربگرا ت،یریسوء مد م،یتحر

 دیدر عصر جد

 2یصوف یریقد ی، مصطف1یصوف یر خسرویام

 :دهیکچ

 کیر ت در یل عقالنول و تشیوس، تشودهد. و بر ع یت رخ میا اضمحالل عقالنیت و یشه با فقدان عقالنیست هموش

ت و یر عقالن یبرر تبارشناسر   یستیبا ستوشرفت و شیپ یتبارشناس یخواهد داشت. پس برا یشرفت را درپیجامعه، پ

الت واز مشر  یزمان هستند، بعضر یشور عزکف یتضع یدر تالش برا یه تمام جوامع غربکن روزها یا .ر آن پرداختیس

ر یر ان اخیمهرا در سرال  یاز جهرات شرده انرد. تحر    یاریشرور در بسر  کشررفت  یبه نوبه خود باعث مختل شدن پ یداخل

م دارو یبوده و هستند. تحر یبه جوامع غرب یاز وابستگ ییرها ین فرصت برایبهترران و ین ظلم در حق ملت ایبزرگتر

 یدر بعضر  ییفرا کصنعت هوا فضا ، خود یشور و دستاورد هاکو حمل ونقل از موارد بارز ظلم غرب به  ییع هوایو صنا

مسرئوالن نظرام   مت شمردن فرصرت، توسرط   یغن یشور نشاندهنده ک یحاتیش توان تسلیو افزا یشاورزکمحصوالت 

شرور هنروز   کان یدانشرگاه  یار از جانرب مقامرات و جامعره    یبس یران هستند. اما با وجود تالشهایا یاسالم یجمهور

عوامل ظهرور وبررون رفرت از     ین مقاله ما به بررسیم. در اینه ها هستیاز زم یالت در برخواز مش یمیل عظیشاهد خ

شرور  کالت وبرروز مشر   یو عدم تعامل قوا از علل اصل ییت، غربگرایریدگاه ما سوء مدیم. در دیالت پرداخته اون مشیا

 هستند.  

 . عدم تعامل قوا و ییغربگرا ت،یریسوء مد م،یتحر: یدیلکواژگان 

 

                                                           
 amirkhosravi71@gmail.comالن یدانشگاه گ  ،یکانوم یمهندس یارشناسک ی. دانشجو 1

 mgh1141@yahoo.com  ،یکفتون یارشد مهندس یارشناسک یدانشجو.  1
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 گر در هیتوص یها ستمیهوشمند در صنعت گردشگر؛ نقش س یها ینولوژکاربرد تک

 یبرخط خدمات گردشگر یها جاد سامانهیا

 1مانیا یم داودی،  مر1یداداشعقوب ی

 

 :دهیکچ

ل امرور خرود   یتسره  یبررا  ین فنراور یر ثر افرراد از ا کاطالعات توسط مردم ، ا یبا گسترش روزافزون استفاده از فناور

رفتره اسرت. مرردم قبرل از سرفر      یپ  ین فناوریاز ا یادیر زیه تاثکاست  یاز موارد یوی ینند. گردشگرکیاستفاده م

 ینترنرت اسرتفاده مر   ید آنهرا از ا یر دن و رزرو و خریخود ، د یتهایمحدودازها و یانات ارائه شده با نوام یو بررس یبرا

تمام مردم جهان  یبرا ین فناوریز ،  خدمات و محصوالت  ارائه شده شان را با استفاده از این ینند. عوامل گردشگرک

نره  ین زمیر اد ارائره شرده در ا  یر ه اطالعات زکرد کد توجه ینند. اما باکیم یمعرف یانوو م یت زمانیچ محدودیبدون ه

گرر ،  هیتوصر  یستمهایانتخاب محصوالت و خدمات ، مطابق با انتظارشان شده است. س یاربران براک یباعث سردرگم

هیاربران توصر کن آنها ، به یات بکاربران و اشتراکه با استفاده از اطالعات محصوالت و خدمات و کهستند  یستمهایس

 یسرتمها ین مقاله ما به نقرش س یگردد. در ا یه باعث بهبود روند انتخاب آنها مکدهند یانتخاب انجام م یرا برا یها

 .م پرداختیخواه کیترونوال یگر در توسعه گردشگرهیتوص

 .گر هیتوص یها ستمی، سکیترونوال ی، گردشگرکیترونواطالعات، تجارت ال یفناور: یدیلک گانواژ

                                                           
 yadadashi@gmail.comراز ،   یاطالعات ، دانشگاه ش یفناور یارشد مهندس یارشناس.  ک 1

1  .davoudi313@gmail.com  

mailto:davoudi313@gmail.com
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ران با یا یدر نظام حقوق یتوسعه حقوق بشر اسالم یفریک یها میپارادا یبررس نقد و

 یپس از انقالب اسالم یه بر تحوالت حقوق بشریکت

 1یوچکان یمحمد رضا رضائ

 

 :دهیکچ

 یحقروق  سرتم یس در ن حقروق بشرر  یادیاصول بن است. یل حقوق بشرین اصیت موازیرعا یحقوق مهم مباحث از یوی

 تهون. باشد یم خود خاص امواح یدارا یحقوق نظام هر در یول است شده شناخته تیرسم به جهان یشورهاک اغلب

 سرعادت  همانا هک یاصل هدف به دنیرس از را انسان انحطاط، هک است نیا ها، دگاهید و ها تبوم تمام نزد قبول قابل

ترب و  وم هر یول ند،ک یم موفّق مطلوب، مالک نیا به دنیرس در را انسان ،یتعال و دارد یبازم است، مطلوب مالک و

 خرود  نفرس  در انحطراط  گر،ید عبارت به. است ردهک ارائه مطلوب حقوق بشر و سعادت از ژهیو یفیتعر ، ینظام حقوق

 آن یبررا  یم مّت اگر و ندارد راه یعدم امر در قبح و حسن و است یعدم امر کی چون باشد؛ م موم هک ستین یزیچ

 و یاصرل  هدف به انسان دنیرس مانع هک است م موم جهت آن از انحطاط یعنی است؛ آن جهینت خاطر به دارد، وجود

 هکر  ییهرا  دگاهیر د و هرا  ترب وم انیر م اختالف مورد است یموضوع ست،یچ مطلوب مالک هک نیا یول است، یاساس

شرده   گرفتره  نظرر  در یحقروق  زین نیمجرم نیبدتر یبرا یحت اسالم، دگاهید از.  دارند گریدوی از متفاوت ینیب جهان

 صردبار  مجرازات  و باشرد  شرته ک را نفرر  هزاران یسک اگر اسالم منطق در. ردیبگ دهیناد را حقوق آن تواند ینم یسکو

ن راسرتا حقروق بشرر    یر در ا  کبردون شر   شروند.  تیر رعا دیبا آنها هک دارد یحقوق هم باز باشد، مک او یبرا هم اعدام

توان در دوران پرس از انقرالب    یاز آن را م یه بخشکاست  یقات گسترده حقوقیت ها و توفید بخش موفقینو یاسالم

 رد.ک یبررس یفریک یم هایاز پارادا یبه لحا  برخوردار یاسالم

 .  ، مجازات، اتهامیحق دفاع، حقوق بشر، انقالب اسالم: یدیلک واژگان

                                                           
 m.r.rezaeian17@gmail.com  کرمان:شهید باهنر   ،فقه و حقوق جزا یتراکد ی. دانشجو1
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 بزرگتر یا "ما"

  1یوانان یسییاحمدرضا ر

 :دهیکچ

 ؟رده استکد از ذهن شما عبور ید و با خواص جدیا ردهکنون تجربه کبزرگتر از آنچه تا  "ما" کیجاد یحال ا به ا تایآ

 ن ، مروثر قررار دهرد و   ور ن نحو ممیها را به بهتر تواند فرصتیه مکو شامل افراد عامل و افراد عالم  یتخصص یا  "ما"

و   یل از افرراد متخصرص علمر   وتا بحال چند جمرع متشر   ش دهد.یر افزایچشمگ یجه را با شتابیدن به نتیت رسسرع

د یر ن اتفاق حادث شرود خواه ید؟ پر واضح است اگر ایا ردهکهدف مشاهده  کی ینار هم و به سمت سوکرا در   یعمل

نرد ترا   کشرنهاد  ین را پینرو   ین مقاله بر آن شده تا راهیار باال خواهد رفت . ایشرفت علم و عمل بسیه سرعت پکد ید

جره  ینت یمناسرب بره سرو    یهدف و برا رهبرر   کی ینار هم و در راستاکاز نخبگان اهل علم و عمل را در  ییجمع ها

 .برساندشتر یهر چه بامل وشرفت و تیپ یشتر به سویب یشور را با سرعتکند تا ک ییمناسب راهنما

   .بزرگتر، علم، عمل یا  شرفت، سرعت، مایپ :یدیلک واژگان

                                                           

 ahmadrezaraeisi@gmail.com اصفهان:  ارشناس عمران،ک.  1

 

mailto:ahmadrezaraeisi@gmail.com
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)از خرداد  شرفتیشگامان پیپ نگرهکمقاالت پنج دوره  یعلم  و رفتار ییمحتوالیتحل

 (1393بهشتیتا ارد 1391

 3یمانید نژادسلی، حم1یمیرک، محسن 1یفیسروش ص

 

 

 :دهیکچ

ارگزاران نظرام الزم اسرت،   کتنها بر مسئوالن و خ نهیچ حساس تارین پیدر ا یرهبر فرزانه انقالب اسالم یبه ندا کیلب

تپد یم کن آب و خایا یاست، قلبشان برایدر علم و س یه با نخبگکشرفت و آنان یقراوالن پشیداران و پهیه بر طالک

 یاسرالم یرانیا یم الگوییگویم یوقت»شرفت. یر پیمودن مسیپ یبرا یچون چراغ راههم یاتیاست بس ح یاهیماجان

د یر گویاست؛ به مرا مر   یالگو نقشه جامع نیم شد... ایخواه ینقشه جامع. بدون نقشه جامع دچار سردرگم کی یعنی

(. از 1319ماه ی، دیراهبرد یهاشهین نشست اندینخست«)مینکیت مکم حریدام هدف دارک یدام سمت و براکه بهک

شرگامان  ینگرره پ کوتراه پرنج دوره   ک یمقاالت و نوشتارها یو رفتارعلم  ییل محتوایرو پژوهش حاضر با هدف تحلنیا

 شرفت انجام شد. یپ

 ل محتوا.یشرفت، نخبگان، الگو، نقشه جامع، تحلیرهبرمعظم انقالب، پ :یدیلک گانژوا

                                                           
 E-mail:seifi.soroush@yahoo.com، یاریاد نخبگان استان چهارمحال و بختیعضو بن -1

  E-mail:moh3en.karimi@yahoo.comاهلل)عج(، هیدانشگاه بق ینیبال یارشد روانشناس یارشناسک یدانشجو -1

 E-mail:hamid_nsoleimani@yahoo.com، ییدانشگاه عالمه طباطبا یات فارسیارشد زبان و ادب یارشناسک یدانشجو -3
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 ران و جهانید علم در ایتول یندهایفرآ یشناسبیآس

 4یفید صی، نو3یفی، سروش ص1یرعلی، خداداد پ1ید صفیسع

 ده:یکچ

 یعلمر  یرو جامعره نیاست، از ا یشرفت هر ملتیتوسعه و پ یهااز مولفه یویق و پژوهش یت تحقیه اهمکنینظر به ا

ن با نربض  یچنهمراه بوده است. هم ییهابیز همواره با فراز و نشید علم نیست. تولین ین قاعده مستثنیز از ایشور نک

وسِ فررارِ  ور ، مهراجرتِ مع یالمللنیب یپلماسید یراهگشا در عرصه یریعنوان تدببه« 5علم یپلماسید»افتن گفتمان ی

ونرد  یموجرب پ  یو جدابافتگ ین تافتگیه گاه اکدعلم یقراوالن تولشیو  پ1، نخبگانیو دانش7یروف یهاهیسرما 6مغزها

دعلم یر تول یندهایبر روندها و فرآ ید. با گ اریآیشمار مج آن   بهین نتایتراز مهم یویشود، یزشان با جامعه میقهرآم

نظرر و  عرصره صراحب  نیر ران در ایر ه اور وجود ندارد، بل یا نقصیمبود و کندها یتوان گفت: نه تنها در فرآیدر جهان م

جامعره   یازها و تقاضاهایه با نکندهاست ین فرآیل ایآش یرد؛ پاشنهکد فراموش یه نباک یاتهوبالمنازع است. ن یبیرق

ندهاسرت و  ین فرآیر ا یگمشرده  ی، حلقره یازسرنج یه نکر  ین معنر یستند. به ایمحور نواقع جامعه ست و دریهمسو ن

جبرران  یامردها یالت، خسارات و گاه پوم، با مشیمند شوجه آن بهرهیده تا از ثمره و نتیه زمان آن فرارسکباوجود آن

یم    یسازیدر جامعه درون یا ارزشیهنجار و  ی، زمانیشناختم. از نظرگاه جامعهینکیر آن دست و پنجه نرم میناپ 

 ییت و همسرو یر از حما یبعرد  یهرا جامعه مواجره شرود و در گرام    یرش و اقبال از سویه در گام نخست با پ کشود 

 یر زنردگ یناپ ییت و اصل جدایرا اولو، آنیزندگ کو سب یق نظام ارزشیبرخوردار شود و افراد جامعه از طر یمستمر

ن و یشرور؛ از ارزشرمندتر  کالت واز مشر  ییگشرا حل و گرره  یوشش در راستاکن گ ار، تالش و ینند. از اک یخود تلق

 یاد و استفادهینمایگر رخ مید یاتنها درجامهت باارزش نهین فعالیه، اما اوگر سید یارهاست. درآنسوکن یتریستودن

دنبرال  شرورها بره  کریبره سا  کمکشرفت و یرا در جهت پالمال تیب ی، بودجه، زمان و حتیانات، منابع ملواز ام یابزار

م موم و برا رنرگ    یارکانجام نداده و  یزند، و خدمتیرقم م یرا در عرصه مل یماندگه موجبات پسرفت وعقبکدارد، 

                                                           
 saeedsafi1311@gmail.comرد، کدانشگاه شهر یأت علمیعضو ه -1
 khpirali@yahoo.com، یاریاد نخبگان استان چهارمحال و بختیس بنییرد، رکدانشگاه شهر یأت علمیعضو ه -2
 seifi.soroush@yahoo.com، یاریاد نخبگان استان چهارمحال و بختی، عضو بنیشورکنمونه  یدانشجو -3
 navidnano_n@yahoo.com، یاریاد نخبگان استان چهارمحال و بختیعضو بن -4

5  - Science Diplomacy 

6  - Converse Emmigration of Brain Drain 

7 -  Intellectual(Knowledge) Capital 

1 -  Elites 
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زهرا و  ین تجویترر مهم ینگرندهیو آ یشیاند، مآلیپژوهندهیر است آکان ذیرده است. شاکز عرضه یانت نیاز خ ییو بو

 یالن و در تعامل سازنده برا جامعره  کت یریمد یچندجانبه ازسو یصورت دو و حتبه یستیبایه مکاست  ییهاتیلواو

ه کر رود ید آن مر یر شررفت همره جانبره، ام   یبر پ یعنوان آغازان نوشتار حاضر بهیرد. در پایار قرارگکدر دستور  یعلم

اسرتوار در رفرع آن    یاراسخ و اراده یگردد و عزم یتلق لوران، همان مشین و مدیمسئول یز برایل افراد جامعه نومش

 د.         یش رخ بنمایش از پیب

 .یپژوهندهیمحور، آق و پژوهش جامعهیشرفت، تحقیعلم، پ یپلماسید :یدیلک گانواژ
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 15ن حوزه در طول ید علم ایتول یها ل مولفهی: تحلیکدر حوزه پزش یشرفت فناوریپ

 ریسال اخ

، 6ی، الهه مظاهر5،  زهرا اطرج4، آصفه حدادپور3یدیم شهی، مر2یه قضاوی، رق1یبهجت طاهر

 7یرانیاعظم ش

 

 ده:یکچ

ن حروزه  یر د علم ایتول یل مولفه هایبا استفاده از تحل یوپزش حوزه در یفناور شرفتیپ یهدف از مطالعه حاضر بررس

ه یر لکبود. جامعره پرژوهش را    یو از نوع مطالعات علم سنج یلیتحل یفیتوص یر بود. روش بررسیسال اخ 15 یدر ط

 یهرا  افتهیل دادند. یوتش 1114-1111 یسال ها یران در طیشور اکدر  یودر پزش ید شده حوزه فناوریتول کمدار

) برا   1113ن آن مربروط بره سرال    یترشیه بکد شده است ین حوزه تولیدر ا کمدر 131ه تعداد کپژوهش نشان داد 

ن سال ها بروده اسرت.   یا ین سازمان در طیدتریتهران پرتول یون دانشگاه علوم پزشی( است. همچنکمدر 113تعداد 

 یاریشرفت بسر یر پیاخ یها سال یران در طیشور اکه کرسد  ین مطالعه به نظر میج به دست آمده از ایبا توجه به نتا

دن به اهداف چشم انداز توسرعه و نقشره جرامع    یرس ین وجود برایداشته است. اما با ا یودر حوزه پزش یرا در فناور

 رد.  ید صورت گیبا یگاه واقعیدن به جایرس ین حوزه برایدر ا یاریبس یها شور، هنوز تالشک یعلم

   .شرفتی، پیدات علمی، تولیو، پزشیفناور :یدیلکواژگان 

                                                           
 tbehjat@yahoo.comاصفهان،  وی، دانشگاه علوم پزشیارشناس ارشد علم سنجک.  1

 r.ghazavi1111@gmail.comاصفهان،  وی، دانشگاه علوم پزشیارشناس ارشد علم سنجک، یعلم اطالعات و دانش شناس یتراکد ی. دانشجو 1

 وی اصفهان.، دانشگاه علوم پزشیارشناس روابط عمومک.  3

 haddadpoor@yahoo.comاصفهان،  وی، دانشگاه علوم پزشویاطالعات پزش یارشناس ارشد فناورک.  4

 .، دانشگاه اصفهانیارشد علم اطالعات و دانش شناس یارشناسک ی. دانشجو 5

 شوی اصفهان.، دانشگاه علوم پزویپزش یو اطالع رسان یتابدارکارشد  یارشناسک ی. دانشجو 1

 .، دانشگاه اصفهانیارشد علم اطالعات و دانش شناس یارشناسک یدانشجو . 7
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 درحال توسعه یشورهاک ین برایره تأمیبالدرنگ زنج یهماهنگ یبرا یارائه مدل

 1، محمد جعفر تارخ1جالل یمونا عباد

 

 ده:یکچ

آن  برر  یمبتنر شرده   ارائه یها در مدل یریگ میباالتر بردن سرعت تصم باهدفم هوشمند و یس یوب ب  قیدق مطالعه با

قررار  ر یترأث را تحرت   یریر گ میتواند سرعت تصرم  یه مکدارد  وجود  یالزامات یفنّاورن یاستفاده از ا یم برایمتوجه شد

 ین مقالره بره معرفر   یتوسعه وجود ندارد. در ا درحال یشورهاکها در  ن مدلیا یساز ادهیان پوام حال حاضر، و در دهد

براالتر برردن سررعت     باهردف م هوشرمند  یسر  یبر وب بر  ین مبتنیره تأمیبالدرنگ زنج یهماهنگ یچارچوب برا کی

م. ابتردا بره مطالعره    یپررداز  یتوسعه م درحال یشورهاکدر  یساز ادهیپ یآن برا یها تیاهش محدودکو  یریگ میتصم

 برر  یمبتنن یره تأمیبالدرنگ زنج ینه هماهنگیدرزمهوشمند و مقاالت موجود  یها م هوشمند، عاملیس یق وب بیدق

ننرده بره   ک نیدر انتخراب ترأم   یریگ میت سرعت تصمیبعد با توجه به اهم م. در مرحلهیا م هوشمند پرداختهیس یوب ب

ن یر در ا یریر گ مین در باالتر بردن سررعت تصرم  ومم  یها افتن راهی باهدف مطالعه شدهموجود در مقاالت  یها افوش

سرتم  یاجرزاء س  یو تمرام   ردهکر شرده ارائره    اشراره  یها تیاهش محدودک باهدف یت مدلیدرنهام. و یا ها پرداخته مدل

براال   یبررا  یحل مناسرب  ز راهکمتمر یریگ مینار حفظ تصمکدر  یریگ میتصم شدن یمحلم. یا را شرح داده یشنهادیپ

ن یره ترأم یر بالدرنرگ زنج  یباند باال در همراهنگ  ینترنت با پهنایانات اواز به امیاهش نکو  یریگ میبردن سرعت تصم

 باشد. یم هوشمند میس یبر وب ب یمبتن

 در یشرورها ک اطالعرات،  یفنراور  هوشمند، یها م هوشمند، عاملیس یوب ب ن،یتأم رهیزنج تیریمد: یدیلک واژگان

 .توسعه  حال
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 یهاشرفتیدر پ آنان مؤثر تکمشار الزمة یانتقاد رکتف از انیدانشجو یبرخوردار

 شورک یعلم

 1یدون عبدیفر

 

      :دهیکچ

ن یر لر ا برا توجره ا   ر اسرت  ومربوط به تف اتیادبدر  هماز موضوعات م یانتقادر وتفمطالعه ر، وابعاد مختلف تف نیب در

 یهرا  مهرارت  از اسرتفاده  در شرور ک یعلم یهاشرفتیدر پ مؤثر تکمشارجهت  انیه دانشجوکاست  یضرور تیاهم

انگر آن یر گرر ب ید یهرا  از پژوهش ین پژوهش و برخیج حاصل از اینتا برخوردار باشند،  ییباال ییاز توانا یانتقاد روتف

ن یر در ا اسرت.  کانرد  یانتقراد  رور تف یهرا  مهارت از استفاده در انیدانشجو ییت و تواناکزان مشاریم ه امروزهکاست 

را در  یانتقاد روتف یها مهارت یافکها به اندازه در دانشگاه یجار یها نظران معتقدند آموزش از صاحب یاریرابطه بس

ت فعرال  کرگر ار در خصروص مشرار   ین عوامرل تاث یاز مهمترر  یویه کاست  ین در حالیدهد، ا یان توسعه نمیدانشجو

ان به یشود تا دانشجویسبب م یر انتقادوه تفکاست؛ چرا  یانتقاد روشور بحث تفک یعلم یشرفتهایان در پیدانشجو

 مسرئله و  حرل  ییتوانرا  ،یقرات یتحق ییتوانرا  ش روزافرزون یجه باعث افرایمختلف بپردازند و در نت یها دگاهیمطالعه د

 یعلمر  مسرائل  یبررسر و  قیر تحقر نقراد بره   ومتف یدانشجو کیشود.  یم انیدانشجو در یریگ میش قدرت تصمیافزا

مضرر باشرد را    ایر  دیر مفاو  یبران است وه ممکرا  یدیجد یهاعلوم و دانشو  ندک یمرا مطرح  یسؤاالتو  پردازد یم

   باشند یعمل و یعلم التومش حل به ان قادریدانشجو تا شود یم باعث ها تیقابل نیا ند در مجموعک یمشف ک

 .   ، مهارتیر انتقادوتف ر،وان، تفیدانشجو ،ییت، تواناکمشار: یدیلک واژگان
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 یدر نظام اسالم« کیترونکدولت ال»ة شرفتیپ  یفناورعوامل موثر بر توسعه  

 1یدون عبدیفر

 

 :دهیکچ

ه کر ر مجموعره خرود دارد   یر را در ز یگرر یبرزرگ د  یهرا  ه سرازمان کر شرور هسرت   کن سازمان در هر یدولت بزرگتر

شررفت  یدر جهرت پ  یرده و گرام مروثر  کل یها را تسه ر قسمتین سایتواند روابط ب ین سازمان میشدن ا یویترونوال

  یفنراور عوامرل مروثر برر توسرعه      یه با هردف بررسر  کق ین تحقین رو  ایباشد. از ا یفناورشور مخصوصاً در حوز  ک

ر برر  یرپر  یرگ ار و تاثی، عوامل تاثیمل یرساختهاینه زیصورت گرفته درصدد است تا در زم کیترونوۀ دولت الشرفتیپ

ه در کر انگر آن اسرت  یر ج بید. نترا یارائه نما کیترونوع در توسعه دولت الیتسر یرا برا ییارهاودولت را مشخص و راه

 ین مروارد یح، از مهمترر یبه صورت جامع و صرح  کیترونودولت ال یاده سازیپ ینظام اسالمشورها و از جمله کهمه 

 یفنراور  یریارگکر  زان بره یر شورها را با مک یشرفتگیزان پیه مک یه همواره  مورد توجه بوده و هست؛ به طورکاست 

دولرت  »ۀ شررفت یپ  یفنراور عوامل موثر بر توسعه   یبه هر حال بررسسنجند.  یها ماطالعات و ارتباطات توسط دولت

جراد  یو ا یساز،  فرهنگیمل یها رساختیزشامل: توسعۀ  یلکتوان در سه دستۀ یرا  م یدر نظام اسالم« کیترونوال

ضمناً توسعۀ . نمود یبندمیتقس یو اطالع رسان یعموم یهاو توجه به آموزش شهروندان ه توسطستفادنه جهت ایزم

 .   استنگرش شهروندان ر و ودر طرز ف یادیر بنییتغازمند ین ینظام اسالمدر « کیترونودولت ال» روزافزون

 .یمران، نظام اسالی، اکیترونوه، دولت الشرفتیپ یفناور  ،یفناورتوسعه،   :یدیلک واژگان

                                                           
ل: یمی، ا19113114551تلفن:  ارشد دانشگاه آزاد، یارشناسک ی)ع( و دانشجویدانشگاه امام عل یئت علمیپژوهشگر و عضو ه - 1
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 یشه مقام معظم رهبریاز اند یریگبا بهره یپس از انقالب اسالم یعلم ییوفاکش

 1یدون عبدیفر

 

 

 :دهیکچ

بروده   ینظرام اسرالم   یت بررا کر ر و بریر ۀ خیر اتقاق داد ما یت نظام اسالمکه به برک یعلم ییوفاوشآنچه مسلم است 

 و ریر خ ى هیما باشد، املک و سالم ملت کی اریاخت در اگر شرفتهیپ و وفاوش علم» یر مقام معظم رهبریوهست. به تعب

 یریگبا بهره ییوفاون شیا به یارتقاء و استمرار بخش یارهاوان راهیو ب یعلم ییوفاوشن یین رو تبی، از ا«است تکبر

« هیر ش نظریر رو»دارد با اسرتفاده از روش   یسنده سعیه نوکاست.  یت فراوانیحائز اهم یشه مقام معظم  رهبریاز اند

در عرصره  ییوفاورا عامرل شر   یاوالً  انقالب اسالم  یه مقام معظم رهبرکانگر آن است یج بیآن بپردازد. نتا یبه بررس

 اسرت  نیهم در مردمى، و انسانى و اسالمى و الهى نظام کی تکبر»ه کا داند؛ چریم یمختلف و از جملۀ در علم یها

 د دارنرد و آن را جرزء رسرالت   یر کتا ییوفاون شیبه ا یدوماً بر استمرا بخش« شود مى وفاوش و جوشد مى استعدادها هک

 رسالت امروز»، «دینک وفاوش را نظامى دفاع قدرت و ارک روىین اقتصادى، روىین علم، روىین»داندیان میدانشگاه اول

 شرور ک ى بالنرده  جروان  نسل رىوف و علمى استعداد شدن وفاوش براى تالش و رىیجهتگ نیا حفظ ان،یدانشگاه اول

نرده،   یآ یازهایبه ن، توجه یزیربرنامه یگ ارمانند: هدف ییوفاوشن یبه ا یارتقاء و استمرار بخش یهاسوماً راه .«است

 اند ن نمودهییتب یرا هم به خوب رهیدانش و غ یستن مرزهاو، شینگاه و توقع آرمان

 .یشه، مقام معظم رهبری، اند یانقالب اسالم ، یعلم ییوفاوعلم، ش :یدیلک واژگان

                                                           
ل: یمی، ا19113114551تلفن:  ارشد دانشگاه آزاد، یارشناسک ی)ع( و دانشجویدانشگاه امام عل یئت علمیپژوهشگر و عضو ه - 1
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 شرفت در گرو حفظ منابع آبیپ یبرا یشرو، روشیپ یها ی، استراتژیآب مجاز

 3، فاطمه عطارزاده1ینصرآباد ی، عل1یپردل نوقاب رسول

 

 ده:یکچ

در حرال توسرعه    یشرورها کثرر  کدر ا یو اجتمراع  ی، اقتصادیشاورزکاز عوامل مهم بازدارنده توسعه  یویمبود آب ک

 زانیر م شرور، ک یآبر  یها استیس در یآب مجاز تجارت نمودن وارد با توانند یم ها شورک نیا ن وجودیبا ا باشد. یم

 کیر ا یر اال و کر  کیر ه کر اسرت   یمقدار آبر  یمجازآب اصطالحا،  دهند. شیافزا جهان منابع آب به را خود یدسترس

 یل آب مصررف کامل برسد و مقدار آن معادل جمع وند تا به مرحله تک ید مصرف میند تولیفرآ یط یشاورزکفرآورده 

ا محصرول برا توجره بره     یر اال کهر  یمقدار آب مجاز .باشد یان مید از لحظه شروع تا پایره تولیدر مراحل مختلف زنج

 بره  ورود ابهامات .د آن متفاوت استیروند تول یدر ط یزیت و برنامه ریرید، مدیتول انوم ،یفرهنگ و یمیاقل  طیشرا

ن یاز مهرم ترر   باشد. یم کمشتر یمرز یها ، آبمیتحردرآمد،  لومش، ارزان آب شامل یمجاز آب تجارت یاستراتژ

 نیگزیجا استفاده، شده ییجو صرفه آب از موثرتر استفاده توان به یم یمجاز آب تجارت از انتظار قابل مثبت اثرات

 مبودک جبران مترک یمصرف آب با یشاورزک یاالهاکو  یصنعت یاالهاک دیتول در آب از استفاده، شرب آب عنوان به

 رد.کآب اشاره  ای یاصل ییغ ا مواد مدت وتاهک ای یا دوره

 .الن آبک یری، مصرف آب، برنامه ریشاورزک، بحران آب، توسعه یآب مجاز: یدیلک واژگان
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 یران شهریدگاه مدیمشهد از د یرد مشاوران جوان شهردارکعمل یابیارز

 5، مسعود وطن خواه4ی، مسعود رضا مشرق3یماندارک، محسن 1خوشاب ی، عل1ییحانه عالیر

 

 ده:یکچ

ق یر روش تحقپردازد. یم یران شهریدگاه مدیمشهد از د یرد مشاوران جوان شهرداروعمل یابیپژوهش حاضر به ارزش

ن یر ه اکر ییرد. از آنجرا یر گیمر  یجا یاربردکقات یو از نظر هدف در زمره تحق یار گرفته شده از نوع، اقدام پژوهکبه 

ل مصراحبه و  یموت یو برا یاز نوع مقطع یعموم یهال پرسشنامهیموت یق پهنا نگر و در بٌعد خرد قرار دارد، برایتحق

رنرد  یگیدر بر م یرانیق را مدین تحقیا یاستفاده شده است. جامعه آمار یاز روش دلف یاطالعات تخصص یجمع آور

پرسشرنامه برا   انرد.  ( حضرور داشرته  1393(، و بعرد از آن ) 1311ل گروه مشاوران جوان)قبل از سال یوه قبل از تشک

در  یتست زوجر  یت کیق از آزمون پارامتریج تحقید. نتایع گردینفر از مدبران توز 31ن یدر ب رتویف لیاستفاده از ط

ف شرده در  یر ه وجود مشاوران جوان در هرر سره شراخص تعر   کنشان داد یم سازیار و تصموت، ابتیسه شاخص خالق

 یهرا ب در شراخص یترت ران بهیر را از منظر مدین تاثیشتریه مشاوران بویشده است بطور یابیمحل خدمت مثبت ارز

زان قبرل از  یر ن میر ن نقرش را داراسرت ا  یشتریت بیان خالقین میه در اکاندردهکفا یا یم سازیار و تصموت، ابتیخالق

ل یر بروده اسرت تحل   1,33و  بعد از اعزام مشراور برابرر برا     1,14طرف قرارداد برابر با  یهااعزام مشاور جوان به حوزه

مررتبط برا    یرهرا یرد مشراوران جروان بروده اسرت سرنجش متغ     ور مثبت عملیانگر تاثیز بیار نوشاخص ابت یرهایمتغ

ن اعزام مشاور قبرل و بعرد   یدرصد ب 95در سطح  یه تفاوت معنادارکن مهم است یا یایز گوین یم سازیشاخص تصم

 .نندکفا یران نقش ایمد یم سازینه تصمیاند در زمت رخ نداده است و مشاوران نتوانستهیدر حوزه فعال

  .رد، مشاور جوانومشهد، عمل ی، شهرداریابیارزش :یدیلکواژگان 

                                                           

 reyhaneh1111@yahoo.com: مشهد  یدانشگاه فردوس ،ارشد یارشناسک یی. دانشجو1

 khoshab_ali@yahoo.com: مشهد یترا دانشگاه فردوسکد ی. دانشجو 1

 . مشهد یارشد دانشگاه فردوس یارشناسک یدانشجو ی،ر رسمیغ یونتگاه هاو. مشاور جوان بافت فرسوده و س 3

 ی. ر رسمیغ یونتگاه هاور بافت فرسوده و سیو مد یارشناس ارشد معمارک.  4

 . مشهد یارشد دانشگاه فردوس یارشناسک یانشجود.  5
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 تیحیاسالم و مس گاه علم دریجا یبررس

 ینیعبداهلل حس  ،ینیلثوم حسک  ،1زادهیحه علیمل

 

 

 ده:یکچ

ار، ارزش و ور قابل انیغ ش است وآنچهیها شف ندانستهک یوقفه بشر به سو یب ع ویار سریت بسکآنچه مسلم است حر

ن را یر ه دکر ده هسرتند  یر ن عقیر برر ا  یاریم بسینیب یه گاه مک یزیدارد؛ چ یه منزلت علم وعلم آموزکاست  یمقام

ن اسرالم و  یر نه و موضرع دو د یشر یه پکر د یر خوان یسا(. آنچه میلکله از جانب یر گالیفوست؛)تیبا عقل و علم ن ینسبت

ن است یند اک یق تر مید دانست آنچه قضاوت را دقیه باکه است ت را مورد بحث قرار داده والبته الزم به توجیحیمس

خرود تنراقض    یبدون عقل محور یه علم آموزکبوده ، چرا  یشتریب یعقالن یها کمال ین دو دارایاز ا کیدام که ک

شرواهد  نه و یشر یرابطه، پ یه به بررسکم یعقل وعلم بر جهل در صدد آن یدارد؛ ل ا با اصل قرار دادن برتر یان میرا ب

 م.یت بپردازیحیمربوطه دراسالم و مس

ن ال یعلمون والٌ ین یال  یستوید)هل ینما اروگاه علم را نزد ذات اسالم آشیت جایبر آن است، اهم ین مقال سعیدر ا

ان یر ل ا در ابتدا برا ب  نداشته است، یاروت ظهور و بروزآشیحیچون مس یانیه در ادک( آنچه 9ۀیعلمون *سور  زمر ،آی

ان یر م سپس برا ب یده یآن را مورد سنجش قرار م یریزان عقل پ یت و اسالم میحین مسیاز دو د کیهر  یهاآموزه 

ان موانرع  یگردد.البته به ب یار موخواننده آش یاز آنها برا کیمانده از هر  یج باقیو نتا ییقدرت و توانا یخیساختار تار

 پردازد.   یم یشترتمدن اسالمیرشد ب

  .  علم ت،یحیمس ،اسالم :یدیلکواژگان 

                                                           
 malihe.just@yahoo.com  ام نور،یدانشگاه پ ی. دانشجو 1
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 در حال و گذشته یعلم و فناور

 1یاسمن فرامرزی

 :دهیکچ

 ینون در زمران کگردد. ا یگردد و سبب ارتقاء آن م یم یشورکشرفت هر یسبب پ ینولوژوشرفت تیو پ یعلم و فناور

سر بره دسرت آوردن آن    یمواقعا هستند و در یروز دن ینولوژوشرفت تیجوامع خواهان پ یه همه کم ینک یم یزندگ

شرور  کننرد.  کدا یر ننرده پ کرقابرت   یشرورها کگر یان دیدر م یگاه مناسبیپردازند و توانسته اند جا یباهم به رقابت م

ن یر ن اسالم این مبیاست با ظهور دیدن یم علمیتمدن عظ یر باز مهد رشد علم و ادب بوده و دارایران از دیزمان ایعز

الت ومشر  یخواند اما بروز برخیعلم فرا م یرین اسالم همه مردم ا به فرگین مبیه دکچرا  دیبه اوج خود رس ییوفاوش

دانشمندان برسد. در حال حاضر با پشت سر گ اشتن موانرع   یو حت یشرفت علمیبه پ یجد ییب هایباعث شد تا آس

 یشرور هرا  کن یدر بر  یاژه یر گاه ویم و جاینوشرفت را در هم شیمانع پ یم سد هایبود توانست یش رویه پک یمیعظ

 م.  یداشته باش یننده علمکرقابت 

 .میالت، موانع عظوا، رقابت، تمدن، اسالم، مشیشرفت، دنیعلم، پ: یدیلکواژگان 

                                                           
 helina11@yahoo.comام نور تهران: یپ  ،ویپزش یمهندس یارشناسک.  1
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ران یاشغال ا یاثرات اجتماع یان با بررسیرانیا یماندگ گانگان در عقبینقش ب یاوکوا

 دوم یدر جنگ جهان

 1یزمان ی، مهد1یقربان ینعلیحس

 

 

 :دهیکچ

اهش کر ن عامل سبب یه همکرا سبب شد  یفراوان یران اثرات مخرب اجتماعین به ایمتفق یروهایهجوم همه جانبه ن

توسرط اشرغالگران در    یرانر یار اک یروید. استثمار نیان گردیرانیاز ا یفعال و قابل توجه یانسان یرویان رفتن نیو از م

ران یر بره ا  یه به علت ورود آوارگران لهسرتان  ک یمسر یهایماریوع انواع بیش، یو گرسنگ یمنافع خود، قحط یراستا

ن یمتفقر  یهجروم قروا   ینندهکران یو یامدهایاز پ یاشد، گوشه یرانیان رفتن هزاران ایهم رفته سبب از م یرو  بود،

 ران بود.یدوم به ا یدر جنگ جهان

 .  یماریب  ،یو گرسنگ یارگران، قحطکاستثمار   :یدیلک واژگان

                                                           
 q.hsein@gmail.com، یو انقالب اسالم ینیده امام خموپژوهش  ،یخ انقالب اسالمیتار یترکد ی. دانشجو 1

 mehdizamani11@gmail.com، ید بهشتیدانشگاه شه  خ،یارشناس ارشد تارک . 1
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  رانیا یاسالم یدر جمهور یفناورستیز یدات علمیزان توسعة تولیم یابیارز

 (یالدیم 2213تا  1991 یهاسال ی)ط

 2یی، احمد آقا1خانلومنوچهر قره

 :دهیکچ

گراه  یجاز یر و ن یالدیمر  1113تا  1991 یران در دوره زمانیا یفناورستیآمار تعداد مقاالت ز یدر مقاله حاضر، بررس

ن یانجرام شرده توسرط مسرئول     یهایزیرمنطقه صورت گرفته است. خوشبختانه، با برنامه یشورهاکران در جهان و یا

 1991ران در سرال  یر سه با رتبه پنجاه و پنجم ای، به پانزدهم )در مقایالدیم 1113ران در سال یشور، رتبه اکمختلف 

ده اسرت. الزم بره   یمورد رسر  519شورمان به کشگران پرتالش منتشر شده توسط پژوه ی( و تعداد اسناد علمیالدیم

گراه  یران براالتر نبروده و جا  یر گر نسبت به اید یاسالم یشورهاکمنطقه و  یشورهاکاز  کیچیه رتبه هکح است یتوض

انجرام شرده در    یهرا یج اطالعات و بررسیباشد. در مجموع، نتایم مویست و ی( ب1113ن سال )یه در همیکشور ترک

 یهرا ران در سرال یر ا یفناورستیه تعداد مقاالت زکدهد ینشان م یفناورستینه زیران در زمیا یارتباط با اسناد علم

رسند. البته توجه به شاخص یجه مینه به نتین زمیدر ا یدیقات جدیداشته و هر ساله تحق یشیر افزایر همواره سیاخ

ه نشرانگر  کران نسبتاً باال است یل ارجاعات به مقاالت منتشر شده اکبه تعداد  ینسبت تعداد ارجاعات به مقاالت خود

 یشور بوده و جهت ارتقراء و جلرب توجره محققران خرارج     کشتر در داخل ین مقاالت بیا یه دامنه اثربخشکن است یا

 رد.یصورت گ یت باالتریفیکشتر و با یب یارهاک یستیبا

 .  د علمیتعداد مقاالت، تولران، ی، ایفناورستیز: یدیلکگان واژ

                                                           
 manouchehr91@gmail.com :، دانشگاه مراغهیولوژیروبیوم – یولوو مول یسلول یشناسستیرشته ز یارشناسک یدانشجو . 1

 aghaee@maragheh.ac.irاتبات(، وسنده مسئول می، دانشگاه مراغه )نویشناسستیار گروه زی. استاد1
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 یزندگ کدر ارائه سب یمجاز یها از رسانه یریگ بهره یراهبرد یزیر بر برنامه یلیتحل

 یاسالم

 1یمیرکجعفر 

 

 :دهیکچ

 ید فراوان گ اشت، اصول اخالقر یکتأ جا بر آن انگشت به رد و جاکس یتأس یاسالم یزندگ که سبکرا  ین اصولیبارزتر

است  دن گرفتهیه همان خداوند متعال است آغازکمقدس  یعنصر ه ازکاست  یا یزندگ کسب باشد. اسالم یم دیجد

را  یاسالم یها یزندگ کرده و سبک یستادگیگانه ایب یها یزندگ کد به توسعه آن همت گماشته و در برابر سبیو با

ن یر ف ایبره تضرع   یمجاز یل و فضایوص وسان به خصینو یدارد با ابزارها یغرب سع یایان دنین میتوسعه داد. در ا

 کنه سبیاز منابع موجود در زم یریو بهره گ یفیتوص-یلیتحل یز بر اساس روشین پژوهش نیا بپردازد. یزندگ کسب

همه جانبه با اسرتفاده  از   یز بررسیشور و نکدر  یمجاز یق فضایتوسعه فرهنگ آن از طر یو چگونگ یاسالم یزندگ

نره توسرعه   یران در زمیر ه اک ین نقطه قوتیه  مهم ترکاز آن بود  یکج حایاقدام شده است. نتا SWOTل یروش تحل

در  یزنردگ  کات خراص جهرت گسرترش سرب    یر توجه و منون جوانان از آن برخوردار است، یاسالم در ب یزندگ کسب

باشرد و عردم    ینخست مگاه یدر جا 11/1 یاز وزنیه با بهره مند شدن از امتکباشد  یم یمجاز یق فصایشور از طرک

 کگاه نخست ضرعف هرا،  توجره بره مسرائل روز سرب      یدر جا 391/1 یاز وزنینه با امتین زمیدر ا یاساس یار فرهنگک

از یر نره برا امت  ین زمیدر ا یریدن تدبیشین به خصوص در امر جوانان و استخراج آنها و اندینو یاسالم با ابزارها یزندگ

، جر اب  یراهبرد یزیموجود و نداشتن برنامه ر یرا داشته و در مرتبه اول فرصت ها یاز وزنین امتیباالتر 51/1 یوزن

گراه  یدر جا 51/1 یاز وزنر یر برا امت  یمجراز  یق فضرا یجوانان از طر یج اب دشمنان برا یدر برابر برنامه ها یو رقابت

و  یزیر جراد برنامره ر  یاد از: توان نگاشت عبارتن ینه مین زمیه در اک ین راهبردهایدها قرار دارد. مهم ترینخست تهد

حضور شاداب  یدر راستا یمجاز یق فضایات خاص به اسالم از طرینه از منویبه یجهت بهره بردار یاساس یساختار

و  کبره روز در مرتن مردار    ین مسرائل اساسر  یری تب یدر راسرتا  یو مل یمحل یتالش اساسجوانان در مباحث اسالم، 

                                                           
 Jkarimi15@yahoo.com: ام نور تهرانیدانشگاه پ یزیا و برنامه ریجغراف یترکد یدانشجو. 1
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و بهرره   یو ملر  یسند چشرم انرداز محلر    کین ین آن در جامعه و تدویارائه و تدون و ینو یمستندات اسالم با ابزارها

 اسالم. یه مباحث فرهنگیدشمنان عل ین جهت مبارزه با تهاجم فرهنگینو یاز رسانه ها یریگ

 .SWOT، ی، استراتژیمجاز یاسالم، جوان، فرهنگ، تهاجم، فضا: یدیلک واژگان
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 ستان و بلوچستانیدر استان س )سامانه ارتباط مردم و دولت(طرح سامد یابیارز

 1یوانیکروان یش

 

   :دهیکچ

ارتبراط مرردم برا دولرت( در      یور یترونوطرح سامد )سرامانه ال  ین عوامل موثر بر اثربخشییق تعین تحقیا یهدف اصل

 ینره اثربخشر  یدر زم یمطالعرات قبلر   ین عوامل، با بررسیا یباشد. به منظور شناسائ یستان و بلوچستان میاستان س

جراد  یات شهروندان، عوامل مورد نظرر )توسرعه و بهبرود اسرتانداردها، ا    یاوبه ش ییو پاسخگو کیترونوال خدمات دولت

ه یر برر نحروه ارا   ی، نظرارت مردمر  یمرردم از خردمات عمروم    یت مندیتعامل آسان و مناسب، رضا یبستر مناسب برا

( یالت مردموع در انتقال و مشیمردم و تسر یموثر به تقاضا یدگیع و رسیسر یی، پاسخگوییخدمات، سطح پاسخگو

ق یستان و بلوچستان تحقیس ینندگان به استاندارکن پژوهش از مراجعه یا ی. براق در آمدیاستخراج شد و مدل تحق

ه از طررح سرامد   کر  یرده انرد، افرراد  ور ه از طرح سامد اسرتفاده ن ک ین افراد دو دسته اند: افرادیا به عمل آمده است.

ن یر ن ایه مهمترر کردارند یطرح سامد تاث یعوامل بر اثربخش یه تمامکق نشان داد یتحق یافته هایاستفاده نموده اند. 

)درصورت اسرتفاده   یمردم از خدمات عموم یت مندی)درصورت عدم استفاده از طرح( و رضا ییعوامل سطح پاسخگو

ن عوامل توسعه و بهبود استانداردها )درصورت عدم اسرتفاده از طررح( و   یت تریم اهمکباشند و درمقابل  یاز طرح( م

 باشند. یتعامل آسان و مناسب )استفاده از طرح( م یجاد بستر مناسب برایا

 .یت مردمیاوبه ش یی، طرح سامد، پاسخگوکیترونوال ی، نظام ادارکیترونودولت ال: یدیلک گانواژ

                                                           
  Email:shirvan_keivani@yahoo.com :ستان و بلوچستانیت، دانشگاه سیریده مدو، دانشیت بازرگانیریارشد مد یارشناسک.  1
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 -یالبدک یهاشاخص شرفتید بر پیکبا تأ یشهر یهامحله یداریبر سطح پا یلیتحل

یه و حاجیقوپال، ظفران، تپهیقطارچ یها: محلهیدار )نمونه موردیتوسعه پا ییفضا

 آباد شهر سنندج(

 4یی، شبنم بابا3یمیا سلی، ناد1یمحمد یمظفر ول ،1یمهرداد محمد

 :دهیکچ

 بره  دنیرس یراه برا نیرا مهمتر کوچکجوامع  یداریهدف مطرح در توسعه، امروزه پا نیتریاصلبه عنوان  یداریپا   

 یداریپا یابی، ل ا لزوم سنجش و ارزورزدیم دیکتأ داریپا یشهر یهامحله یریگلومطرح ساخته و بر ش داریپا توسعه

از جملره   گرردد. یش احساس میش از بیدار بیتوسعه پا یها به سوشرفت آنیزان پیاز م یآگاه یبرا یشهر یهامحله

 یه نقشر کباشد یدار میتوسعه پا ییفضا -یالبدک یهاها و شاخصدار توجه به مؤلفهیپا یامحله یابعاد مهم در توسعه

ن مقاله یند. هدف از اکیفا میها اآن یت زندگیفیک یو ارتقا ینان شهرکمتنوع سا یازهاین نیرگ ار در تأمیمهم و تأث

محرالت منتخرب واقرع در     یداریسه پایو مقا یشهر یهامحله ییفضا -یالبدک یداریل سطح پایتحلارائه، سنجش و 

ی)حاج یاهیه( و حاشید )ظفریقوپال(، جد)تپه یانیان(، میم )قطارچیقد یهااز جمله، بافت یگوناگون شهر یهابافت

 -یالبدک یهاران به شاخصیدر ا یشهر یزیرحاصله از توجه نظام برنامه یهاشرفتیآباد( به منظور مشخص نمودن پ

 یلر یتحل -یفیتوصر  یهرا و با استفاده از روش یاربردکن پژوهش با هدف یباشد. ایم یشهر یهامحله یداریپا ییفضا

 1شراخص در قالرب    37 یمنابع علم یپس از بررس منتخب پرداخته است. یهادر محله یداریپا یابیبه سنجش و ارز

هرر   یشرده ازات نرمرال یر از امته کر  یداریب پاکها با استفاده از نماگر مرد. دادهیارائه گرد یداریسنجش پا یبرا مؤلفه

ه نظرام برنامره  کر دهرد  یج نشان مر ید. نتایل گردیجاد شده است، تحلیها اها و وزن مؤلفهت شاخصیزان اهمیمحله، م

مرؤثر باشرد. بره    یشرهر  یهرا محله ییفضا -یالبدک یداریسطح پا یتوانسته در ارتقا یران به خوبیدر ا یشهر یزیر

 یدر بعرد از انقرالب اسرالم    یشهر یزیربرنامه یارهاکه حاصل ساز و که ید ظفریواقع در بافت جد یه محلهک یطور

                                                           

 Mehrdad_mohammadi1111@yahoo.com، دانشگاه هنر اصفهان، (یشهر یزیرش برنامهی)گرا یارشناس ارشد شهرسازک . 1

 .رمانشاهکقات یعلوم تحق، دانشگاه یحسابدارارشناس ارشد ک.  1

 .رمانشاهکقات یعلوم تحق، دانشگاه (یشهر یزیرش برنامهی)گرا یارشناس ارشد شهرسازک ی. دانشجو 3

 .رمانشاهکقات یعلوم تحق، دانشگاه یت صنعتیریمدارشناس ارشد ک ی. دانشجو 4
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لوه عمدتاً زمان شر ک یاهیحاش یهاو بافت یانیم یهام، بافتیقد یهارا نسبت به بافت یقابل توجه یباشد، برتریم

 گردد، داشته است.یبرم یقبل از انقالب اسالمها به آن یریگ

 .  دار، شهر سنندجی، توسعه پاییفضا-یالبدک یها، شاخصیداری، پایشهر یهامحله :یدیلکواژگان 



175 

 

cm  5/3  cm  5  cm  6  

 رانیس در اکیمومترکبر گسترش  یچشم انداز

 1پوریسارا مصطف

 

 :دهیکچ

 یهرا سرتم ین اطالعرات از س یشرتر یبدسرت آوردن ب  یوتر بررا یامپکر آمرار و   ،اتیاضیاربرد رک یمعناس به ویمومترک

 کیر افته و توانسته اسرت بره عنروان    یار گسترش یه بسکبوده  یان رشتهیعلم ب کیس ویمومترکباشد. یم ییایمیش

ن یگرردد. اولر  یبرمر  یالدیمر  1919ن علرم بره   یا یشهیاربرد داشته باشد. رک یمیمختلف ش یهاد در شاخهیابزار مف

س ویمرومتر کگردد امرا رشرد قابرل توجره در     یش برمیست و سه سال پیران به حدود بینه در این زمیها در انگارش

س ویمرومتر ک, 1115 یهیر ترا ژانو  1111 یهرا ن سرال یباشد. در بیم یالدیم 1111بعد از  یهاران مربوط به سالیا

ن یزان چراپ مقراالت در بر   یس به چاپ رساندند. مویمومترک یهانهیزم یتمامدر  یعلم یمقاله 111دانان در حدود 

 یتروان بره پارامترهرا   ین رشد را میباشد. ایشتر از مقاالت قبل از آن میحدود هفت برابر ب 1111تا  1115 یهاسال

توان بره آثرار   یر میان اخیران در طول سالیس در اویمومترکنسبت داد. به منظور نشان دادن رشد  ین المللیو ب یمل

 رد.        کمختلف اشاره  یهانهیمنتشر شده در زم

 .  رهیچند متغ یهاکینوران, تیه, ایتجز یمیس, شویمومترک: یدیلک گانواژ

                                                           
 s.mostafapour@sci.ui.ac.irه دانشگاه اصفهان, یتجز یمیارشد ش یارشناسک.  1
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 یها تیاستفاده از ظرفآن جهت  ینظام آموزش و پرورش و بازساز ینونکساختار 

 یمتخصصان داخل یو فن یعلم

 1نیبهزاد مع

 :دهیکچ

بلنرد ترر    و بره حسرب مقرام    ، بزرگتر،حسب سال  ، هرچه بهردیقرار نگت یتحت ترب اگره کموجودى است  کیانسان 

ترا   مرا  پرورش و آموزش . نظامشود نفس واقع مى یهواات تحت سلطه یند و آن معنوک تنزل مىاو ، جهات روحى شود

 ىکانرد  و پهلروى  اهیس دوران در پرورش و آموزش نظام هک نخست، همان روز است. از دىیتقل نظام کیار، یحدود بس

 مرجرع  روزى هکر  سرانى ک آن گرفته نشرد خرودِ   نظر در شورکل یاص سنتهاى و ازهاین شد، مکحا شورک بر آن از شیپ

 امرا  ش گرفته انرد؛ یپ را ترى تازه روشهاى و اند ردهک عبور روشها نیا از امروز بودند، ما شورِک ى وابسته مسئوالن دیتقل

 یترا حردود   یسکه کد است ی. بع1نون نزد خود آنان منسوخ شده استکه هم اک ىیروشها همان به میرده اکود کر ما

سرت،  یجامعه ما چ یل فرهنگوه مشکداشته باشد و متوجه نشود  ییبا نظام آموزش و پرورش و ساختار دانشگاه آشنا

مرا دارد و   یو آموزشر  یسرتم ادار یس یبررا  یآفرات متعردد   یبه صورت فعل یت شغلیم امنیدان یم یهمه ما به خوب

د و یم برر اسرات  کحرا  یو فرهنگ یت علمیو شخص ینظام آموزش یو ساختار فعل یت شغلیبا حفظ امن یانقالب فرهنگ

شرور بره منظرور    ک یقرات یو تحق یرد و سراختار نظرام آموزشر   ور عمل ینه سازیبه باشد. یر نمیان پ ومعلمان، البته ام

 ییوفاوو شر  1یشمسر  یهجر 1414 ران در افقیا یاسالم یجمهور ی ست سالهیانداز ب به اهداف سند چشم یابیدست

 یانسران  یه هرا ین هردف، جر ب سررما   یر ل بره ا ید شده است. جهت نیکتا 3یعلم و فناور یلک یها استیسدر  یعلم

ش از انقرالب  یپر  یهرا  دوران یایر اسرتاد و معلرم از بقا  رش یم پ نون نظاکرد. هم ایت قرار گیدر اولو یستیمتناسب با

رى، وخوشرف  و ارور ابت کیر د برا  یر شرور با ک ینظرام آموزشر   یاصالح و بازسراز  یبرد. در راستا یران بهره میا یاسالم

دهرد   یرانر یو ا یاسالم یسته منطبق با الگوهایت متعهد و بایخود را به شخص ی، جایم بر نظام آموزشکت حایشخص

همره جانبره ارائره     یتحول فرهنگ کی یرا برا یشجاعانه، مباحث الزم و ضرور ینیگزین جایو آنگاه اهل نظر پس از ا

 خواهند داد.

 .  ی، ساختار دانشگاه، تحول در آموزش عالتیترب نظام: یدیلک گانواژ

                                                           
 bemoein@ut.ac.irدانشگاه تهران،  یده فنوعمران، دانش ی، مهندسیتخصص یترکد -1
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 یساز یمؤثر در تجار یپارامترها ییشناسا

 2یلیرجلیم یمهد ،1ییرضا ردایعل

 

 :دهیکچ

 یدر قلمررو فنراور   یداخل یهایز بر ارتقاء سطح توانمندکشورمان، لزوم تمرک یتوسعه اقتصاد یم بر فضاکط حایشرا

 یتوانرد گرام  یمر  یسراز یتجرار  یپارامترها ییشناسان راستا، یش نموده است. در ایش از پیرا ب یسازیژه تجاریو بو

یتجارعوامل مؤثر بر ییهدف شناساشور محسوب شود. پژوهش حاضر با کدر  یتوسعه فناور یزیردر برنامه یراهبرد

ن،حاصرل شرده   یشیقرات پ یاز تحق یادیتعداد ز یاوکو وا یبررسق یاز طر اطالعات یگردآورانجام گرفته است.  یساز

 دند.یو استخراج گرد ییشدند شناسایقات گ شته مهمتر قلمداد میه در تحقک یت عواملیاست.در نها

 اختراع، مخترع.، یسازیپتنت، تجار: یدیلک واژگان

                                                           
 Email: drredaei@yazd.ac.ir  یمیش یزد، گروه مهندسیدانشگاه  یئت علمی. ه 1

 Email: mirjalili14111@gmail.com      ، دانشگاه علم و هنریت صنعتیریارشناس ارشد مدک . 1
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 انیات األعیبنا بر گزارش جلد اول وف یشرفت تمدن اسالمیدر پ یرانیا یسهم عرفا

1یحسن نجف
 

 

 

 :دهیکچ

 یترب ترراجم در زبران و ادب عربر    کن یتر از مهم یویان و، اثر ابن خلان وانباء ابناء الزّمانیات األعیوفتاب ارزشمند ک

 یر و بزرگانیه، شاعر، وزیشمند، فقیاند 151ش از یخ وفات بینامه، آثار، خدمات، زادگاه و تاریزندگ یه به بررسکاست 

ن یر ا یبا تأمرل در ضرمن معرفر    رد.یگ ی( را دربر میسنده )قرن هفتم هجریه از صدر اسالم تا عصر نوکپرداخته است 

نقش برجسته یرانیا یشرفت تمدن اسالمیل و پیوه در تشکپرداخت  یرانیبزرگان ا یتوان به بازشناس یها م تیشخص

 یر علمیتصو یتراجم به بررس یها تابکژه یبه و یم عربیها و منابع قد تابکبا استفاده از اند. پژوهش حاضر داشته یا

پردازد. نظر بره   ی( م ه 111-  ه 111ان )وخلابنان اثر یاألعاتیوف یادب - یخینامه تار در دانش یرانیا یعرفا یو فرهنگ

برر روش   ه یودهد سپس با ت یقرار م یرا مورد بررس یران فرهنگیم، پژوهش حاضر قلمرو ایران قدیت و وسعت ایاهم

در جلرد   یران فرهنگر یر ا ینر ید یهرا  تیل اطالعات مندرج در براره شخصر  یموو ت یبه طبقه بند یلیتحل - یفیتوص

 پردازد. یم انیاألعاتیوفنخست 

 .. عرفانیان، تمدن اسالموان، ابن خلیات األعیتراجم، وف: یدیلکواژگان 

                                                           
 hasannajafi1111@yahoo.com یات عربیارشناس ارشد رشته زبان و ادب. ک 1
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

 ریران در چند قرن اخیا یعلم یماندگ عقب یو خارج یل داخلیدال یبررس

 1این یمیرک، عباس 1انیمحسن نظر

 

 

   :دهیکچ

ل یر تروان دال  یمر  یرشرد علمر   یندک یشور است. براک کی یقدرتمند یها عامل نیتر مهماز  یوی، یزان رشد علمیم

شرور  کدگاه حمله مغول، نداشتن ثبرات در  ین دیاست، در ا یخیروند تار یدگاه بررسید کیرد. کر کرا ذ یادیار زیبس

ن یر از ا یشدند. جردا  یتوقف رشد علم بعضاًو  یندکباعث  ،یقاجار و پهلو دورهه و استعمار در یصفو یبعد از فروپاش

شور ک یایط جغرافی، مهاجرت نخبگان، شرایز علمک، مستقل نبودن مرایل اقتصادیگر از قبیل دیدال یسرویموضوع، 

 یش رشرد علمر  یافزا یم. براینک یر مکذ یعلم  یماندگ گر عقبید یها گر را به عنوان عاملید یشورهاکبه  یو وابستگ

و  یبخررش خصوصررشردن   یجرره قررویو در نت یقررانون اساسر  44 یلررکل، توجرره برره اصرل  یر شررنهاد از قبیپ یتعرداد 

از  یری، جلروگ یثبات داشرتن رونرد علمر    یاز دولت برا یز علمک، استقالل مرایشتر در حوزه پژوهشیب یگ ار هیسرما

 نیترر  مهرم را از  هرا  آنت از یر حما یبررا  یداخلر  یپژوهشر  یهرا  هیاز سررما  یع داخلیمهاجرت نخبگان و استفاده صنا

  رد.           کر کتوان ذ یم یش رشد علمیافزا یبرا یاقدامات

 .یخی، تاری، رشد علمیماندگ عقب: یدیلک گانواژ

                                                           
 mohsen.nazarian@outlook.comران، یبرق دانشگاه علم و صنعت ا یارشد مهندس یارشناسک . 1

 abbas.kariminia@gmail.comران، یبرق دانشگاه علم و صنعت ا یارشد مهندس یارشناسک . 1

 

 



111 

 

 ها ها و چالش بی، آسیجوامع اسالم یعلم یارتقا

 1هفت چشمه یاظم نورک

 

 

 ده:یکچ

جراد  یار اسرت. ا ور ر قابرل ان یر غ ر ویاجتناب ناپ  ی، امرینونکدر جهان  یجوامع اسالم یعلم شرفتیو پ ضرورت ارتقا

 یعلمر  یها شهیج اندیز ترویآنها و ن یآوردها بجا از دست یبردار  ر جوامع به منظور بهرهیبا سا یتبادل علم یها نهیزم

نجرات از  . شه استید اندیو تول یافزار به جنبش نرم یضرورت بخش یها نهیاز گز یویجهان،  یش در محافل علمیخو

ه ملرل  کر  یا بره گونره  باشرد   یمبر آنها  یاز علل عمده تسلط جوامع غرب یویه ک یم بر جوامع اسالمکحا یود علمکر

 ییوفاوه بسران دوران شر  ول بوده و نقش بسزا داشته باشند و بلیشه، دخیشرفت جهان علم و اندیبتوانند در پ یاسالم

مختلرف آن و   یهرا  شه در حوزهینند، در گرو بها دادن به علم و اندکش ین علم خوینش گران را سفرهی، دیتمدن اسالم

د علرم  یر و نهضرت تول  یافرزار  د علم است. جنبش نرمیتول یدر راستا یزش عمومینهضت و خ کیالم تحقق ک کیدر 

 یهرا  در صرحنه  زیر عز رانیر خصوصراً ا  یجوامرع اسرالم   یعلمر  یارتقرا و بالنردگ   یعنی، ن منظوریبه هماست  یطرح

 یدر صرورت بر   هکر  نرد ک ید میو استمرار آن را تهد یعلمتحول ن یا هبدن ییها بیمعضالت و آس یاز طرف .یالملل نیب

ر یر ز یهرا  بیآسر تروان بره    ین راستا میاند. در اینما یم نورممیقرار داده و غ را تحت الشعاع ن مهمیاتحقق  یتوجه

در  مشرخص ه یر رو کیر از  یعردم برخروردار  و  یدییر تأ خرود  و یری گرا درون ،قاتیدر تحق ینگر یسطح اشاره نمود:

قرات  یتحق یعدم همراهنگ صرف، روزآمد نبودن و  یآموزش محورر، گیدویبا  یقاتیو تحق یز علمکخصوص ارتباط مرا

 آنها. یهمتم کن پژوهشگران و یب زه الزمیانگ جادیاعدم با، ث زمان با رقیاز ح یعلم

 .یتحول علممعضالت ، شهید اندیتول ،یافزار جنبش نرم، یعلم شرفتیپ :یدیلک ژگانوا

                                                           

 Email: knouri@semnan.ac.irار دانشگاه سمنان، یاستاد -1
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 محور   ششم:

ا  رد گذشته و حالریا یاس یس  یاه نظام
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فرهنگ، : یه جوزف نایه نظری)بر پا رم)ص(کامبر ایقدرت نرم در نهضت پ یبازخوان

 (یخارج یها استیو س یاسیس یها ارزش

 1یشوشتر یمصطف، 1ید بهرامیوح

 

 

 :دهیکچ

در  هکر  شود یم مشخص خیتار در اشونک یمک با اما باشد یم ید توسط جوزف نایجد یابداع اگرچه نرم واژه قدرت

 همواره مدنظرداشته و را موضوع نیا ظرافت با امبر اسالمیه پویداشته است. بطور یاربرد فراوانکن ابزار یگ شته هم ا

اربرد کر د برا  رنر ینظ یبر  خیتار در هک یافراد عنوان به اطهار)ع( ائمه و رم)ص(کامبرایاند. پ گنجانده خود دستورات در

شروند. آنران    یمر  محسروب  ینرم درجامعه اسالم قدرت هیدرارا یلیبد یب ینمونه ها خود یاسیقدرت نرم در رفتار س

 مقالۀ در .آوردند فراهم مسلمانان و اسالم یبرا رینظ یب یقدرت ،یاسیقدرت نرم در معادالت س یریارگوب با توانستند

اسرت  یو س یاسر یه شامل: فرهنگ، ارزش سکنرم(  قدرت پرداز هی)نظر ینا هینظر نرم قدرت یمؤلفه ها هیپا بر حاضر

 نیر ا در اسرتفاده  مرورد  قیر تحق شود. روش یم یبررس استخراج و امبر)ص(،ینهضت پ یشود، مؤلفه ها یم یخارج

 قدرت یمؤلفه ها به رم)ص( در نهضت خودکا امبریپ ایآ شود: یم مطرح سؤاالت نیا و باشد یم یلیتحل وهیش مقاله

 یاسیتوان دررفتار س یرا م ینا جوزف هینظر در مطرح نرم قدرت یها مؤلفه ایآ است؟ داشته مب ول یافک توجه نرم

 در مطرح نرم قدرت یها مؤلفه رم)ص(کامبر اینهضت پ هک دهد یم نشان قیتحق جینتا رد ؟کمشاهده  اسالم امبریپ

 باشد.  یم دارا را ینا جوزف هینظر

 .یاست خارجی، سیاسینرم، فرهنگ، ارزش س قدرتامبر، یپ: یدیلک واژگان

                                                           
  Vahid.bahrami@stu-mail.um.ac.irمشهد   یدانشگاه فردوس یاسیارشد علوم س یارشناسک یدانشجو - 1

 mostafa.shooshtari@yahoo.comمشهد     یدانشگاه فردوس یاسیعلوم س یارشناسکدانش آموخته  - 1
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 قفقاز ی ران در منطقهیا یاسیگاه سیجا

 1انینب حاجیز

 

 

 ده:یکچ

ران یر ا یاسرالم  یجمهور یان براکماکقرار داشت، اما  یر شورویت اتحاد جماهیمکدر حا یه زمانونیمنطقه قفقاز با ا

ن برابرر شرده اسرت.    یت آن چنرد یر منطقه قفقراز، اهم  یها یو استقالل جمهور یشورو یاز فروپاشمهم بود، اما پس 

از  یور یبره   یاسرالم  یه جمهرور کر نرد  ک یجاب مر ین منطقه ایران و ایان ایم کخ و تمدن مشتریتار ینه طوالنیشیپ

واقرع   یشرورها کم با یتقان ارتباط مسو، امیشورو ینشان دهد. فروپاش یادیاست زیاش حس یرامونین حوزه پیتر مهم

 یمنطقره قفقراز ، جمهرور    یشرورها کل یوسرابق و تشر   یشورو یرده است. بعد از فروپاشکرا فراهم  یدر قفقاز جنوب

شورها برقررار  کن ین سطح با ایخود را در باالتر کیپلماتیشورها نمود و روابط دکن یا ییران اقدام به شناسایا یاسالم

از  کیر ن منطقره و متناسرب برا هر   یا یت هایبر اساس ظرف یدیجد یپلماسیاز به دیشورها، خود نکن ینمود. ظهور ا

ت دارد و هم ین منطقه اهمیدر مسائل قفقاز هم در جهت استقرار ثبات ا یاسالم یشورها داشت. نقش مؤثر جمهورک

ران توانسرته  یر ا یاسرالم  یا جمهرور یه آکم یپرداز ین موضوع مین نوشتار به ایران است.در ایت و منافع ایمتضمّن امن

رسرد  یند؟ به نظر مکم یخود را تنظ یاست خارجین منطقه سیا یت هایو ظرف یویژئوپلت یها یژگیاست بر اساس و

ا بر یمورد غفلت واقع شده است و  یویثر موارد عوامل ژئوپلتکران، در ایا یاسالم یجمهور یاست خارجیم سیدر تنظ

 خالف آن عمل شده است. 

 .کیتیژئوپل ،اقتصاد ،استیس ،قفقاز ،رانیا: یدیلکواژگان 

                                                           
 zeinab_a_1393@yahoo.comام نور اسدآباد، یآموخته دانشگاه پ . دانش 1
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 هیمز موریران از نظر جیا یماندگ علل عقب

 1ییرضا یعل

 

 

 ده:یکچ

رمران   خرود و دو  یهرا  سرفرنامه در آثار خرود بره خصروص     یسیاح انگلیپلمات و سیم(، د1711-1149ه )یمز موریج

ان بره دسرت   یرانیران و ایاز ا یری، تصوانگلستان در یاصفهان یبابا یحاج یماجراهاو  یاصفهان یبابایسرگ شت حاج

به نگرارش آثرار خرود دربراره      یاسینقش س یفایرده، پس از اکران سفر یل دوران قاجار به ایه در اواک یداده است. و

ه از کر خرود   یذهنر  یهرا شد و با گرزاره کیر میران را به تصویطبقات مختلف جامعه ا ین آثار ویپردازد. در ایران میا

واپس گرا و عقرب   یاان، جامعهییاس با اروپایان در قیرانیسه این مقایند. در اکیسه میدر نظر دارد، مقا ییجامعه اروپا

به دور مانرده اسرت، هرر     یه از قافله تمدنکاستبدادزده است  یاران جامعهیجامعه ا یشوند. به نظر ویم یمانده معرف

 یمظراهر تمردن   یرید به دنبال ج ب و وامگیران بایه ایو پربار است. به نظر مور یغن یخیگ شته و تار یه داراکچند 

، نداشرتن  یعلم یمانده، عدم آگاهع عقبیمناسب، صنا یارتباط یها، نبود راهیت استبداد شاهیدر نها یغرب باشد. و

 داند.یم یرانیران و ایا یل عقب ماندگیر آنها پرداخته شده را از دالکه به ذکگر عوامل یشرفت و دیل به پیم

 .  ی، شرق شناسیران، قاجار، عقب ماندگیه، ایمز موریج :یدیلکواژگان 

                                                           
 alirezaei1314@yahoo.comارشد،  یارشناسک ی. دانشجو 1
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ت سخنان رهبر ی)با محور یاربرد در نظام اسالمک، از مفهوم تا ینید یساالر مردم

 انقالب(

 1د رهنمودیسع

 :دهیکچ

عه، یشر   د مسلمانانیتقل  مرجع  یو رهبر  یمردم  امی، قیاسالم  یارزشها  اصل  بر سه  هیوبا ت  هک  یاسالم  انقالب  یروزیپ

و نظرر،    شهیاند  در عرصه  یمتعدد  ی، بحثها نکر  سه  نیهم  هیبر پا  یاسالم  یجمهور  نظام  سیز تأسیو ن  گرفت  لوش

  انقرالب   ژهیر و  یدئولوژیر ا  هور یر حالوجرود آورد. د ه ا بر یدن  یاسیس  یومتها و نظامهاوح  یبند میتقس  نهیدر زم  ژهیو  به

  ی، منشرأ قانونگر ار   یالهر   امور و اح  یاوامرر و نرواه    ، هرم  در آن  هکرد ک  نییرا تع  یاز جمهور  یو نوع  لو، شیاسالم

 رد.  یگ یقرار م  شهروندان، مورد توجه  حقوق  باشد و هم یم

  مردم  نیب  یاسالم  یجمهور  از استقرار نظام  افراد و گروهها پساز   یا عدهرد کم یه بدان اشاره خواهکالبته همان طور 

  ، نراظر بره   دو مفهروم   نیر ا  هکدند و معتقد بودند ید  یت( تضاد و ناسازگاری)اسالم  یت( و خداساالری)جمهور  یساالر

  روز بره   یاسرالم   یو جمهور  گ شتهنوپا   نظام  نیا  سیاز تأس  دهه سهاز   شیب  هک  کنیا.  ومتندوح  گوناگون  یها وهیش

  یتهرا یو واقعسراله   31  تجربه  نیا  به  دارد با توجه  ، ضرورت است  ردهکدا یپ  تیو واقع  دوام  هیاول  یراستا  روز در همان

و   تیر گرر جمهور ید  عبرارت   ا بره یر  هب و مر مردم   گاهیشود و جا  ارائه  نظام  یبرا  یدیجد  هی، نظر آن  ینیو ع  یحقوق

 گردد.  نییتع  یاسالم  یجمهور  در نظام  تیاسالم

، پارلمران  یاسرالم  یچرون جمهرور   ییهرا  برر خرالف واژه    -ه کاست یدن یاسیدر گفتمان س یا ن واژه اصطالح تازهیا

 یاسر یس یدر بستر مبران  -هستند  ید اسالمیق کیبه عالوه  یمفهوم غرب کیاز  ییها بیکتر یه همگک.  . و . یاسالم

اسرت و  یده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقروق مرردم در حروزه س   ییرو یو علو ینبو یها  اسالم و متأثر از آموزه

، نظرام   بین ترتید و بدیرا بنما یارزش یت اصول و مبانی، رعایاستبداد یومتوح یز از الگوهایاداره امور جامعه و پره

مورد توجره قررار    ینی، روش نو یومت اسالمون منظور، در حیا یبرا.  ز دهدییتم یوالر غربوس یرا از الگوها یاسالم

 .است یبرالیو نه ل یه نه استبدادکگرفته 
                                                           

 sa.rahnemood@gmail.com ،دانشگاه امام صادق )ع( یاسیرشته علوم س یارشناسک یدانشجو . 1

mailto:sa.rahnemood@gmail.com
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 و  رسرالت   هور وجرود نردارد بل    تیر و جمهور  تیاسالم  دو اصل  انیم  یتنها تضاد  نه ه کن است یسنده ایالبته اعتقاد نو

  تیر نیخداونرد اسرت، ع    از آن  تیمکحا  هویگرند و در حالیدوی  در طولن دو ی.ا  است  گر متفاوتیدویآنها با   تیمأمور

 یالگرو ه کر ن اسرت  یر گررهم ا یموضروع د  باشرد.  یمر   مرردم   در دست  و اقتدار نظام  تیو مقبول  یتیمکحا  نیچن  افتنی

ه ور ست، بلین نیو د یراسکمفهوم دمو کیوبر تف  یمبتنرهبرانقالب )ره( و  در سخنان حضرت امام ینید   یساالر مردم

سرت. در  ینن یاز د یجدا یزین قرار دارد و چین مفهوم درون دیمفهوم است. ا کیه ین نظریدر ا ینید   یساالر  مردم

 را  یاساسر   قانون به خصوص رهبرانقالب و و  امام  حضرت  نظرات ،ات مختلف ینظر  یبا بررس  میینما یم  یسع  مقاله  نیا

،  شرده   شرناخته   یاسر یس  یومتها و نظامهاوح  انواع  انید در میجد  دهیپد  نیا  یبرا  متناسب  یگاهیجاو  نموده  یبررس

 م.ینک  ارائه

 .ینظام اسالم ،یاسالم یجمهور ،یاستبداد ،یمردم ساالر :یدیلکواژگان 
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 یگذار انقالب اسالم انیدر منظر بن یاسیس یشرفت و تعالیناظر بر پ یها رصد گزاره

 1ییهراک یشبنم نوروز 11ییاصغر سعدآباداصغر سعدآباد    ییعلعل

 :دهیکچ

در پرترو   یاسر یس یشررفت و تعرال  ینراظر برر پ   یهرا  گرزاره  یلر یتحل -یفیتوص یحاضر بر آن است تا به بررس پژوهش

نراظر برر    یهرا  گرزاره  یین پژوهش و در گرام اول، بره منظرور شناسرا    یل ا در ا )ره( بپردازد. ینیامام خم یرهنمودها

شات حضرت امام است، برا اسرتفاده   یرنده فرمایه دربرگکفه نور یجلد صح کیست و ی، متن بیاسیس یشرفت و تعالیپ

هرا و   داده کتر  کتر  یردن اطالعرات و بررسر  کر امل ک یل قرار گرفت. در گام دوم و برای، مورد تحل3یاوک از روش متن

ل یر و تحل یفراگرد گردآور یگام سوم، طم. در یردکز استفاده ین 4یاوک ن آنها از روش دادهیب ین روابط احتمالیهمچن

ه کر ه پرژوهش  یر اول یهرا  افته با خبرگران منتخرب، داده  یمه ساختارین ییها از مصاحبه یریگ پژوهش، با بهره یها داده

شرد. در گرام    یبودنرد، گرردآور   )ره( ینر یره امرام خم یدر س یاسیس یشرفت و تعالیپ یها گزاره ییمعطوف به شناسا

و  ییه شناسرا یر د اولکر  131قررار گرفرت و    ینین مرتبه مورد مطالعه و برازب یها چند مصاحبهاده شده یچهارم، متن پ

ل و یر ن مرتبه مورد تحلیچند MAXQDAافزار  ه با استفاده از نرمیاول یدهاکد. سپس در گام پنجم، یاستخراج گرد

 یدلفر  کیر نوج از تیزمرون نترا  مؤلفه مورد اجماع قرار گرفت؛ سرانجام در گام ششم، جهت آ 11قرار گرفته و  ینیبازب

د. نروع  یر گرد ییهرا شناسرا   از مجموعره داده  یاسر یس یشرفت و تعرال یه پیمضمون پا 43ت یاستفاده شد. در نها یفاز

باشرد.  یمر  یشر یمایو از نروع پ  یفیهرا توصر  داده یو روش آن بر اساس نحوه گردآور یاربردکپژوهش از لحا  هدف 

 یقر یت تطبیری، مدیشناس ، انسانیت دولتیری، مدیمتخصصان علوم اسالم خبرگان وه یلکن پژوهش، یا یجامعه آمار

پرژوهش، مشرتمل برر     ینظرند. نمونه آمار و صاحب یطه پژوهش، صاحب رأیه در حکهستند  یو روانشناس و توسعه

تهرران،    دانشگاهه تهران، یه قم، حوزه علمیر از حوزه علمکال  فوق یها طهینظر در ح د مجرب و صاحبینفر از اسات 11

 یه به روش گلوله برفر کبوده  رکال  فوق یها طهیدر ح ییشرفت و دانشگاه عالمه طباطبایپ یرانیا یاسالم یز الگوکمر

 اند. دهیانتخاب گرد

فه نررور.ی)ره(، صررح ینرری، امررام خمیاسرریشرررفت سیشرررفت، پیپ یرانرریا یاسررالم یالگررو :یدیاالک گااانواژ

                                                           

 alisadbadi@ut.ac.irل: یمیدانشگاه تهران. ا یعلم و فناور یاستگ اریس یترکد یدانشجو . 1

 . ت دانشگاه تهرانیریده مدودانش یت منابع انسانیریارشد مد یارشناسک یدانشجو.  1

3  .Text mining 

4  .Data mining 
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هم السالم( با ی)عل تیره اهل بیدر س یاسیشرفت سیتوسعه و پل یو تحل یبررس

 یرد فازکیرو

 33ذوالفقارزاده ی، محمد مهد 11یمحمدپور نارنج ید مصطفی، س 11یاصغر سعدآباد یعل

  

 

 ده:یکچ

و  ین وجود از بعرد معنرو  یده است با ایرس یریچشمگ یهاتیبه موفق یاسیشرفت سیجهان غرب از لحا  توسعه و پ

غرب به انسران   یو ماد یبعد کرسد نگاه ت یطه است. به نظر مین حیدر ا یا ه دیالت عدودچار معضالت و مش یانسان

متفراوت بره    یگر، اسرالم نگراه  ید یجهان غرب شده است. از سو یبرا یالتون مشیجاد چنیاو سبب ا یهاو خواسته

از  یاریبسر  کخاسرتگاه و محرر   السرالم  همیعلر  نیمعصروم  ائمره انات ین جهت بیاو دارد. از هم یهاانسان و خواسته

 _ یفیتوصر  یاست؛ لر ا پرژوهش حاضرر برر آن اسرت برا بررسر        یاسیس یها ستمیدال بر اصالح س یروتف یها سازه

ن ید؛ در ایالسالم رصد نماهم ین علیره ائمه معصومیرا در س یاسیشرفت سیتوسعه و پ یها ،  اهداف و شاخصیلیتحل

ن یائمره معصروم   یدر پرترو رهنمودهرا   یاسیشرفت سیتوسعه و پ یها مضمون شاخصل یپژوهش، ابتدا به روش تحل

افرزار   ه برا اسرتفاده از نررم   یر اول یدهاکر قررار گرفتنرد؛ سرپس     ییات مرورد شناسرا  یح الحیتاب مفاتکالسالم از  هم یعل

MAXQDA آزمرون  د؛ سرپس جهرت   یگرد ییمؤلفه شناسا 131قرار گرفته و  ینیل و بازبین مرتبه مورد تحلیچند

هرا   ، از مجموعره داده یاسر یشررفت س یه توسرعه و پ یمضمون پا 11ت یاستفاده شد. در نها یفاز یدلف کینوج از تینتا

و از نروع   یفیهرا توصر  داده یو روش آن بر اساس نحوه گردآور یاربردکد. نوع پژوهش از لحا  هدف یگرد ییشناسا

 باشد.یم یشیمایپ

 .یاسیشرفت سیپ یها ، شاخصیاسی، توسعه سیمرانو، حیاسیشرفت سیپ: یدیلکواژگان 

                                                           
  alisadabadi@ut.ac.ir، تهران دانشگاه نینو فنون و علوم دهودانش یفناور و علم یاستگ اریس یتراکد یدانشجو .1

  M.mohamadpour@ut.ac.ir. تهران دانشگاه نینو فنون و علوم دهودانش یفناور تیریمد ارشد یارشناسک یدانشجو.  1

  Zolfaghar@ut.ac.ir .تهران دانشگاه نینو فنون و علوم دهودانش اریاستاد .3
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 ران(یا)یو امت اسالم ینید یساالر مردم

 3ا محمدپوریمح  ،2رین میالبن ، ام1سر اهیزهرا س

 

 

 ده:یکچ

دوم در  یژه پرس از جنرگ جهران   یدر دوران معاصرر برو   یاسر یس یمساله در ساحت زندگ کیبه عنوان  یمردم ساالر

در  یاساسر  یاز پرسش هرا  یوی یافت نموده است.مردم ساالریرا در یمتعدد یمطرح و پاسخ ها شورهاکاز  یاریبس

ن یر با د یران در دوران معاصر است.نظرات موافق و مخالف در مورد رابطه مردم ساالریا یاسیشه سیر و اندوساحت ف

ز یر ن نیپردازد و موافق یبه مخالفت من یاز د یو گاه در طرفدار یراسکاز دمو ین در طرفداریمخالف اسالم وجود دارد.

در چرارچوب   ینید یران.مردم ساالروگر روشن فید یردند و برخکن رابطه موافقت یه با اکهستند  ین دارانید یبرخ

اسرت.در جامعره    یبشر کراث مشتریدر واقع م یباشد.مردم ساالر یاجزاء مشخص م یقرار گرفته و دارا ییعقل گرا

برا   یمتصرور اسرت.مردم سراالر    یاسرالم  یرند مرردم سراالر  یبپ  یستم اخالقیرا به عنوان سثر مردم اسالم کمه ا یا

 دارد. یت جامعه رابطه مهمیثرکمورد قبول ا یستم اخالقیس

 . اسالم ن،ید ،یراسکدمو ،یمردم ساالر :یدیلکواژگان 

                                                           
 z.seasar@yahoo.com  ل:یمیا  واحد خاش، ی. مدرس دانشگاه آزاد اسالم1

 om_mir13@yahoo.comدانشگاه علمی کاربردی واحد زابل،  . مدرس 1

 mahya.mohamdpur@yahoo.comی، ارشناس ارشد حقوق عمومک.  3
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 یاسالمران پس از انقالب یآن بر ا یها بیجنگ نرم و آس یها مولفه یبررس

 3یگیر ی، رضا نواب2رین میالبن ام  ،1سر اهیزهرا س

 

 

 ده:یکچ

 ین نبررد، دارا یاست.ا یو اجتماع ین رفتار فردییل در تعیدخ یشاندن نبرد به حوزه باورها و عناصر ذهنکجنگ نرم 

 یباشرد.انقالب اسرالم   یمتفاوت از جنگ سرخت مر   ی، ساخت و بافتینظر یها، مبانیژگین عناصر، ویبسترها و همچن

جه تحمل سال ها صبر و مقاومت در برابرر  یه نتکن انقالب یاست. ا یل اسالمیاص یساخته شده بر مبنا یران، انقالبیا

ه کر باشرد   یانیا بوده است.توانست شالوده ساز جرویس و آمریان و در راس آن انگلیومت جبار و دست نشانده غربوح

بره   یر و تحرول اوضراع و احروال جهران    ییر ن بوده است.با توجره بره تغ  یران زمیم امرد ید نسل ها خواسته و آرزویشا

در مقابلره برا    کیالسر کجنگ  یاربرد زور و روش هاک؛ یو فناور ی، اقتصادیاسی، سیاجتماع ینه هایخصوص در زم

ه بره  کر م ین رو شراهد یمواجه شده اسرت. از همر   یت و اثر بخشیاهش ارزش، مشروعکج با یگران قدرتمند به تدریباز

مطررح و مرورد توجره و اسرتفاده      یه پرردازان غربر  یر نظر یمانند قدرت نرم و قدرت هوشمند از سرو  یمیج مفاهیتدر

سرربلند   ید نظرام یشرد  ینون با وجود فشرارها که تاکران یا یب، انقالب اسالمین ترتیاستمداران قرار گرفت.به همیس

جنگ نرم دشمن روبروست. و برا توجره بره     یمروزه با چالش هاخود ادامه داده است، ا یرون آمده و به بقا و بالندگیب

در حروزه   یب احتمرال ید نقراط آسر  یر با یشد، به طور منطقر  یآن  بازشناس یه ابعاد و مولفه هاک یراهبرد جنگ نرم

ن شرود. از  یدات الزم تدویر و تمهیو تداب ی، بررسیبه طور جد یو هنر یو اقتصاد یتیریمد ینه هایجنگ نرم در زم

در  یاقدامات آفنرد  کنه تداریو زم ییز شناسایب جبهه دشمن نی، نقاط آسیداخل یفرصتها یگر سو ، ضمن احصاید

 ا شود.یخصوص جنگ نرم مه

 ش رو.یپ یها بیآس جنگ، ،یجنگ نرم، انقالب اسالم :یدیلک واژگان

                                                           
 z.seasar@yahoo.com  ل:یمیا  واحد خاش، یمدرس دانشگاه آزاد اسالم.  1

 om_mir13@yahoo.comدانشگاه علمی کاربردی واحد زابل،  مدرس.  1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان.  رشد علوم سیاسی،دانشجوی کارشناسی ا.  3
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 امام یاسیس شهیبر اند یردکیشرفت مدار با رویجامعه پ در مردم یان سنجکم

 )ره(ینیخم

 1ع زادهیصداقت شف

 

 :دهیکچ

آن، رهبرران   عاسرت و بره طبر    یاز آرمان ها و اهداف جوامع بشر یویدار یو رشد پا یتعال یت به سوکشرفت و حریپ

شررفت  یپ ، یمقتدر انقالب اسرالم  یشوای)ره( به عنوان پینین مهم توجه داشته و دارند. امام خمیشورها به اک یاسیس

ت کن مهرم، راهبررد مشرار   یر بره ا  یابیدست  یمدنظر داشتند و برا یجامعه اسالم ی( را برایمعنو-ی)مادیدو ساحت

 یور ی یو عموم یت همگانک)ره(، مشارینیشه و آراء امام خمینمودند. در اند یه میشور را توصکمردم در مسائل مهم 

 یل، مرردم سراالر  یر ن دلیجامعه دارد و بره همر   یدر تعال یشود و نقش مهم یمحسوب م یان مهم نظام اسالمکاز ار

نظرام مرردم    ین مقاله به بررسیدر ا ن اوصاف،یاست. با ا یرانیا-یشرفت اسالمیمناسب تحقق پ یاز بسترها یوی ینید

ن مقالره،  یر ا یم. مرجع اصرل یپرداز ی)ره( مینیشرفتمدار از منظر امام خمیومت پوگاه مردم در حیو جا ینید یساالر

به سواالت پاسرخ داده   یتابخانه اکو مطالعات  یفیتوص-یلیه با روش تحلکباشد  ی( میجلد11مجموعه فه امام)یصح

 شود. یم

 قانون. ، نظارت، ی)ره(، مردم ساالرینیمردم، امام خم : یدیلکواژگان 

                                                           
 shafizadehhor@gmail.comی، )ره( و انقالب اسالمینیده امام خموپژوهش ی،انقالب اسالم یارشد جامعه شناس یارشناسک ی. دانشجو 1
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 م؟ی: چه هستیساله انقالب اسالم 35ارنامه کبر  یدرآمد

 1یحامد طون

 

 :دهیکچ

ات یر ح یاجتمراع  یعرصه ها یبر تمام یاد بشریه عقل خودبنک یر در عصریمن یران به مثابه سراجیا یاسالمانقالب 

 یت در عرصه هرا ین و معنویدر بازگشت بشر به د یافته، پا به عرصه وجود گ اشت و چون نقطه عطفیت یمکبشر حا

ر ین انقرالب همچرون سرا   یر اصالح نو بره نرو در ا  نانه و یواقع ب یابیان، ارزین میپرداخت. در ا یبه نظام ساز یاجتماع

و  ییایر ز به اصرالح و بره تبرع آن پو   یش از هر چیه بک یت هاست. امریاز اهم اولو یاجتماع یت هاکجنبش ها و حر

انات رهبرر معظرم انقرالب، بره     یم تا ضمن عطف توجه به بین مقاله برآنیرد. در اکخواهد  کمک یامل انقالب اسالموت

 یانقرالب اسرالم   یها یاستکنار نقاط ضعف و کدر  یشرفت ها و نقاط مثبت انقالب اسالمیاز پ ینانه ایواقع ب یابیارز

ران آغراز  یر در ا 1341ه از سرال  ک ینهضت بزرگ اسالم یبرا ،یاست اجمال یدخل پرونده ان امر در واقع یم. ایبپرداز

انسران   یجهان یداریرده و رفته رفته به بکا یمه را  یاسالم یدارینه بیزم در جهان اسالم یشده و امروز با الهام بخش

 ند.ک یم کمک گوشه جهان 4 ها در 

، نقراط قروت و ضرعف انقرالب.    یارنامه انقالب اسرالم کنانه، یبواقع یابیتب امام)ره(، ارزوشرفت، می: پیدیلک واژگان

                                                           
 hamedtooni313@yahoo.com :انامهیفلسفه دانشگاه تهران/ را یترکد ی. دانشجو  1

mailto:hamedtooni313@yahoo.com
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 یفرانسو پژوهانعهیش یو آرا یعیانات شیران بر جریا یرات انقالب اسالمیتأث

 1یشاهیعل یعل

 

 

 ده:یکچ

و  یاسر یس یهرا رگر ار در نظرام  ین حرال تأث یر و تحروالت گسرترده و در عر   ییجهان شاهد تغ یالدیستم میدر قرن ب

 ینهاده و در مقابل، برخر  یاز خود به جا یشان دامنه اثر محدودتیاهم ین رخدادها با تمامیاز ا یبود. برخ یاجتماع

ر قررار  یالملل را تحت تأثنینظام ب یندهایاز ساختارها و فرآ یالنکرده و گستره کخود را حفظ  یانات درونیجر ییایپو

بره   یانقرالب اسرالم   آورد.یجامعه به ارمغان م یرا برا ییدن، دستاوردهایپس از به ثمر رس یده اجتماعیدادند. هر پد

از  یدیر جد ید و چهرره یشر کپرردازان  هینظر یهایها و تئورهیاز نظر یاریبر بس یخط بطالن )ره(حضرت امام  یرهبر

د. از یر ا گردیدر دن یاسیانات سیم در جهان اسالم و جریعظ یهایه سبب بروز تحوالت و دگرگونکاسالم را ارائه نمود 

 یران شناسران غربر  یاز جامعه شناسان و ا یاریبس یبرا یاز و مناقشهیچالش برانگ یامسئله ی، انقالب اسالمین رویا

د یر د. هجرت حضرت امام به سمت فرانسه باعث گردیران به منصه ظهور رسینسبت به انقالب ا یدیجد ید و آرایگرد

ر یر بکش با معمار یش از پین بین سرزمین خاورشناسان ایشناسان و همچنن و جامعهیروان و باالخص متفیه فرانسوک

ه برر منرابع   یر ون پژوهش برا ت یبپردازند. ا یانقالب اسالمل یه و تحلیشان آشنا گردند و به تجزیا یهاشهیانقالب و اند

رات انقرالب  یه ترأث کر ن پرسش برخواهد آمرد  یل آن، در صدد پاسخ به ایه و تحلیو سپس تجز یو اسناد  یاتابخانهک

در فرانسره   یعیانرات شر  یبرر جر  یر انقالب اسالمیتأث یتر به بررسقین به طور دقیدام است و همچنکا یدر دن یاسالم

 اند؟  ان داشتهیب یرا نسبت به انقالب اسالم یچه آرائ یپژوهان فرانسوعهیران و شوه متفونیپردازد و ایم

.یپژوهران فرانسرو  عهیدر فرانسره، شر   یعیانرات شر  ی، جر)ره( ینر یران، امرام خم یر ا یانقرالب اسرالم  : یدیلک گانواژ

                                                           
 .alialishahi2212@yahoo.comارشد مطالعات فرانسه، دانشگاه اصفهان،  یارشناسک یدانشجو.  1
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ران در جنگ یاشغال ا یاسیتبعات س یشور با بررسک یماندگ گانگان در عقبینقش ب

 دوم یجهان

 1یزمان یمهد، 1یقربان ینعلیحس

 

 

 :دهیکچ

ران بره  یر ر ایر ن حوادث قرن اخیاز مهمتر یویدوم  ین در خالل جنگ جهانیمتفق یران توسط قوایگمان اشغال ا یب

سازد. برا   یان میمختلف را  نما یران در عرصه هایا یاز عقب ماندگ ییاین واقعه زوایا یل و بررسیرود و تحلیشمار م

را  یری قرانون گرا  یعنین دستاورد مشروطه یه مهمترک ی، شخصیت رضا شاه پهلویمکشور به حاکه اشغال ونیوجود ا

گانره در  یب یقروا  ین همره حضرور نظرام   یر ان آورد، با ایرانیان ایبه م یاز شاد ید و موجیان بخشیان برداشت، پایاز م

، یت ارضر یر شرور و تمام کر پرا گ اشرتن اسرتقالل    یبه بار آورد: ز یریلطمات جبران ناپ ب به چهار سال( یشور )قرک

ن یترر شراخص  یه طلبر یر و تجز یاقوام به نآرام کیشور و تحرکت یمکحا یف برایلون تییو تع یدخالت در امور داخل

 اشغال بود.  یاسیتبعات س

 .یه طلبیو تجز یران، نآرامین، اشغال ایدوم، متفق یجنگ جهان  :یدیلکواژگان 

                                                           
 q.hsein@gmail.com. یو انقالب اسالم ینیده امام خموپژوهش یخ انقالب اسالمیتار یترکد یدانشجو . 1

 .mehdizamani11@gmail.comدانشگاه یارشناس امور فرهنگک، ید بهشتیخ اسالم دانشگاه شهیارشناس ارشد تارک.  1
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 رانیو استقالل ا یاسین نشاط سینقش جوانان در تأم

1آتشگاه ین عباسیپرو، 1یرمکفرشاد 
 

 

 

 :دهیکچ

شرورها دارنرد،   ک یاسیا در فعل و انفعاالت سیپو ینقش یهر جامعه ا یو اجتماع یانسان یه هایجوانان به عنوان سرما

شرور  کاسرتقالل   یتوانند فضرا را بررا   ینقش داشته باشند م یفایفرصت ا ه جوانانک یاسیستم سیس کیدر  کش یب

ران گ شرته  یه در اونیشوند و با توجه به ا یهر جامعه محسوب م یاسیشرفت سیموتور پ یاسینند، احزاب سکفراهم 

اب از براال و بره   ت جوانان به طور گسترده در آنها نبود و احزکل احزاب و مشاریوان تشوران قبل انقالب امیژه ایو به و

ت کچ مشرار یبود و جوانران در آنهرا هر    یشین احزاب نمایون و ایل شده بود؛ مثل حزب مردم و ملیوله دولت تشیوس

جراد  یا یل مطلوب بررا وبه ش یاسیز هنوز فرهنگ سین یط فعلیدر شرا یران بعد از انقالب و حتینداشتند، در ا یفعال

ن برهره از  یه جوانان در اک یو مردم فراهم نشده است؛ ل ا با توجه به نقش له خود جوانانیبه وس یعنین ییاحزاب از پا

 یرشرد احرزاب بررا    یردن فضرا بررا  کر توانند داشته باشند، فراهم  یم یاسیجامعه در عرصه س ینونکط یزمان و شرا

 ند.کشور کبه استقالل  یموثر کمکتواند  یم یاسین نشاط سیتأم

 .  تک، استقالل جامعه، مشاریاسیجوانان، احزاب س: یدیلکگان واژ

                                                           
 www.farshadkarami214@gmail.comدانشگاه مازندران،  یارشد رشته جامعه شناس یارشناسک یدانشجو . 1

 www.abbasi1771@gmail.com   راز،یدانشگاه ش یارشد رشته جامعه شناس یارشناسک ی. دانشجو 1
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ران یا یاسالم ینظام جمهور یها یگذار استیموثر در س یها ل مؤلفهیو تحل یبررس

 یو خارج یداخل یدر عرصه

 3ن تنییسمانه رو، 1ن درستیحس، 1رجا یا محمودیرکدزیس

 

 :دهیکچ

 یحادثره ا  یو خرارج  یل گران داخلیشمندان و تحلیثر اندکه به زعم اک 57ران در بهمن یا یانقالب اسالم یروزیبا پ

 یبدون توجه و تعلق بره قطرب هرا    یشد، قدرت نوظهور یانه محسوب میخاورم یراهبرد یسترگ و نادر در منطقه 

جهران سروم و ملرت     یشرورها کان خصوصا ید به جهانیجد یو منافع محور غرب و شرق، مدل و استراتژ یگرا یماد

از جهات با هرم اخرتالف    یاریه تا حال حاضر هم در بسکشرق و غرب  یاین اساس دنیهمرد.بر کمسلمان ارائه  یها

ه روح کر ران یر ا یاسرالم  یجمهرور  یمقابله و معارضه با نظام نوپرا  یعنی کمحور مشتر کیقه دارند در یده و سلیعق

جهت مرانع قررار دادن و    یچ اقدامیمان شدند و از هیپ رد، همکق یجهان تزر یگرا یسم و مادیالبد اومانکبه  یدیجد

به دنبرال   یتابخانه کر   یو مطالعات اسناد یلیتحل یفیروش توص ین پژوهش بر مبنایردند. در اوغ نیمقابله با آن در

در جهران   یو خرارج  یاست گ اران داخلر یان و سیمجر یریم گیمؤثر در تصم یعوامل و مولفه ها یافول و واشیتحل

 شور و.. است.ک،عزت و استقالل یملن منافع یحال حاضر جهت تام یآنارش

 .یبوم یت های، هویستادگی، ای، عدالت خواهیران، وحدت اسالمیا یانقالب اسالم :یدیلکواژگان 

                                                           
   S.z.mahmodi@gmail.com،دانشگاه اصفهان یاسیارشد علوم س یارشناسک ی. دانش آموخته 1

 .دانشگاه اصفهان یاسیارشد علوم س یارشناسک ی. دانشجو 1

 . اسوجیدانشگاه  یاسیارشد علوم س یارشناسک.  3
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 شورکدو  یارکها و موانع هم بر ارمنستان؛ فرصت یر انقالب اسالمیتاث

 3پور ی، رسول هاد1ید محمدرضا موسوی، س1یدریمحمد ودود ح

 

 

 :دهیکچ

 یو هم پرس از آن، انقرالب اسرالم    یات شورویهم در زمان ح یو معنو ینظران از نگاه نظر از صاحب یاریبه باور بس

ن اسالم بود، یه برخواسته از متن دکن الگو یند. اکارائه منطقه قفقاز را در  یستیمونک یل الگویبد ییتالش نمود الگو

ران، یر ب، انقرالب ا یر رق یرغم حضرور الگوهرا   یر بگ ارد و علیها تأث یقفقاز یاسینش و فهم سیتوانست بر ب یتا حدود

دور، چره   یمنطقه قفقاز از گ شته هرا  .ندک یدیرا در منطقه قفقاز، وارد فاز جد یخواه یو آزاد یخواه حس استقالل

ران برا  یر ا یاسالم یران بوده است. جمهورین و چه به عنوان حوزه نفوذ همواره مورد توجه ایاز سرزم یبه عنوان بخش

برا   یگسرترده اقتصراد   یهرا  یارو، همیگیاز همسایدو ملت و اراده دو طرف و داشتن امت یخیتار یوندهایتوجه به پ

برر   یرات انقرالب اسرالم  یتراث  یدارد برا بررسر   ین مقاله سرع یو از جمله ارمنستان دارد. ا یقفقاز جنوب یها یجمهور

 د.ییماان نیآن را ب یاروارمنستان، فرصت ها و موانع هم

 .ها فرصت  ، ارمنستان، قفقاز،یانقالب اسالم ران،یا: یدیلکواژگان 

                                                           
 heidari_javan@yahoo.com  ی،و فرهنگ یاسیمسائل س . کارشناس1

 moosaviut@gmail.comو مدرس دانشگاه  ی دانشگاه عالمه طباطبائیاارشد مطالعات منطقه یارشناسک. 1

 mirzapoor@gmail.com  ،النین الملل دانشگاه گیارشد روابط ب یارشناسک. 3
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 رانیا یاسالم یدار در جمهوریت پایامن یالگو

 3امجد ینیاحمد حس، 1یر قائدیام، 1ید محمدرضا موسویس

 

 

 :دهیکچ

شرده اسرت.    یران  بررسر یر ا یاسرالم  یدار در جمهرور یپا یت ملیو  امن ین مقاله، ارتباط مفهوم تعادل اجتماعیدر ا

ر ما معتقد بره  ین مسیا در است؟ یابیران چگونه قابل دستیا یاسالم یجمهور یدار برایت پایه امنکن است یپرسش ا

 یمبران  یباشد، بررسر  یم یرانیا –یه همان نگاه اسالمک ین نگاه بومیم و در ایباش یت میامن ارتباط با در یبوم یالگو

نره  یزم ل گرفته باشد ووش یتیو هو ینید ،یفرهنگ اتیمقتض ه با در نظر گرفتنک یی. الگومیدان یم یت را ضروریامن

، یجرواب سرؤال اصرل    ت دریر در نها .باشرد  یو انقالب یاهداف مل و ینید یها ها و آرمان ارزش همه به یابیساز دست 

ترب  وآن از م یاصرل  یه گرزاره هرا  کر دانرد   یتعادل محور مر  یران را الگویا یاسالم یدار در جمهوریت پایامن یالگو

ن الگرو  یانون اکد در یمان به توحیه اکگرفته شده است  یاسالم یدر جمهور یاصل یدئولوژیاسالم به عنوان ا یتیامن

 باشد. یآن م یراهبرد اصل ینیت دیقرار دارد و ترب

 .  یت، تعادل اجتماعید، تربیدار، توحیت پایامن: یدیلکواژگان 

                                                           
   moosaviut@gmail.com  ،ام نوریو مدرس دانشگاه پ یارشد مطالعات منطقه ا یارشناسک.  1

 amir3411@yahoo.com  ی،دانشگاه عالمه طباطبائ یارشد حقوق عموم یارشناسک.  1

 ahoseyni@gmail.com، ن الملل دانشگاه تهرانیارشد روابط ب یارشناسک.  3
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شرفت: یو پ یبالندگ یبر مفروض ها یسازمانها مبتن یه اجتماعیسرما یتوانمندساز

 هام و روشیمفاه

 3یستاره موسو، 2قاسم پور یعل، 1یجالل جبل عامل

 

 

 ده:یکچ

و  یانسان یرویزش، تعهد و اهتمام نیرا انگیدارد، ز یبر روند توسعه و بالندگ یاثرات مخرب یارآمدکو نا یناتوان  کادرا

نران و تنرزل   کارکه یف روحی، موجب تضع یارآمدکو نا یناتوان  کادرا یدهد. ب ینان را تحت الشعاع قرار مکارکتوان 

 یان توسرعه و بالنردگ  یر جر یداری، رمز بقا و پا یتوانمند ساز تین رعایشود. بنابرا یت در آنان میه تالش و فعالیروح

 یاطالعرات  یگراه هرا  ین با مراجعه به پایاست . محقق یلیتحل یفیق حاضر توصیروش تحقنان آن است.کارکسازمان و 

در  پرداختره انرد.   یسرازمان  یبالندگ ینان بر اساس مفروضه هاکارک یند توانمند سازیفرا یبه بررس یو خارج یداخل

 یوه هرا یبره الگرو هرا و شر     یرقابت یایسب مزاکش و یدن به اهداف خویرس یرند برایناگز یجهان امروز سازمان ها 

رنرده  یادگید یباناجا  ین رو سازمان ها یق دهنداز ایرات پرشتاب تطبییمتوسل شوند تا بتوانند خود را با تغ یگوناگون

حفرظ و   نران و دانشرگران   کارکن یا یباشند. الزمه حفظ و نگهدار یریادگی یمنعطف و مشتاق برا ینانکارک یو دارا

سرازمان   یب مقدمات توسرعه و بالنردگ  ین ترتیاست، تا بد یسازمان یستم هایر سیه زیلکدر نان کارک یرشد توانمند

 ج فراهم شود.یبه تدر یحت

 شرفت.یپ ،یبالندگ نان،کارک ،یتوانمند ساز: یدیلکواژگان 

                                                           
 .دانشگاه اصفهان یات علمیعضو ه . 1

  .ام نور شهر رضایدانشگاه پ یات علمیعضو ه  . 1

 Email:setarehmousavi@gmail.com ام نور.یدانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه پ یبرنامه درس یترکد یدانشجو . 3



311 

 

 رانیا یبرا کوچک، تنب بزرگ و یگانه ابوموس ر سهیجزا کیگاه استراتژیجا

 4ید محمودیسع، 3رضا انبارلویعل، 1یمحمدرضا موسود یس، 1یمسعود مطلب

 

 ده:یکچ

ران با داشرتن  ین ایفارس بوده است. همچن ج یشور منطقه خلکن یتریقو یخ از لحا  نظامیران در طول تارید ایترد یب

ن یبزرگترر ار دارد. عرالوه برر مروارد فروق     یفارس را در اخت جیل سواحل خلکدرصد  5/51 ییتنها ، بهین مرز آبیشتریب

منطقه متعلرق بره    یعیر گاز طبیدرصد ذخا 5/45ر نفت و یدرصد ذخا 5/11حدود  یعنینفت و گاز منطقه،  یها حوزه

هرمرز   ران و حفاظرت از تنگره  یر ا یت ملر یر دفاع از امن یبرا کوچک، تنب بزرگ و یگانه ابوموسر سهیران است. جزایا

فرارس   جیق خلر یر ران از طریر ا یحدود هشتاد درصد تجارت خارجن یدارند. همچن یارورقابل انیغ کیت استراتژیاهم

ت یر گراه و اهم یحات در خصروص جا ین توضر یر شود. برا ا  یه شامل هر دو بخش واردات و صادرات مکرد یپ  یانجام م

شرورمان شرد.   ک یبررا  کوچر ک، تنب بزرگ و یگانه ابوموس ر سهیت جزایتوان وارد بحث اهم یم یراحت فارس، به جیخل

همرواره برر    یخیه به لحا  ترار کران یت آنها است و ایل اهمیگر دالیفارس از د جیخل ره به منطقهیسه جزن یاشراف ا

 ین پژوهش ابتدا ضمن بررسر یدر ا ند.ک یگانه نگاه م سه یها رهین منظر به جزیت داشته و دارد، از ایمکر حاین جزایا

 یو نظرام  ی، اقتصادیاسیران  از لحا  سیشور اک یبرا رین جزایت ایفارس، به اهمجیگانه درخلر سهین جزایت ایموقع

 م پرداخت.یخواه

 فارس. جیران، خلی، اکوچک، تنب بزرگ و یگانه، ابوموسر سهیجزا :یدیلکواژگان 

                                                           

 mmtph1111@yahoo.com، واحد آزادشهر یدانشگاه آزاد اسالم یاسیار علوم سی. استاد 1

                  moosaviut@gmail.com                                                 ام نوریو مدرس دانشگاه پ یارشد مطالعات منطقه ا یارشناسک.  1

 anbarloo@gmail.com، ام نوریخ و مدرس دانشگاه پیارشد تار یارشناسک.  3

 s_mahmoudi@iran.ir، ن)ع(یدانشگاه جامع امام حس یت منابع انسانیریارشد مد یارشناسک.  4
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 رانیا یاسالم یجمهور یت ملیت و امنیر در گسترش هوینقش عشا

 4یاله،جواد 3ین محمدی،حس1یمحمد ی، عل1ید محمدرضا موسویس

 

 

 :دهیکچ

ت یحفظ امن یداشته اند. آنان در راستا یگاه مهمیشور، نقش و جاک یت ملیو هو یت ملین امنیر همواره در تامیعشا

ه مردنظر  کر د توجره نمرود   یت داشته و دارند. اما باکشه مشاری، همیو خارج یدات داخلیاز تهد یشور و مصون سازک

م بر جامعه آنهرا، از جملره   کر و عرف حایجامعه عشا یو ظواهر فرهنگ یوه زندگیو ش یاجتماع -یداشتن ساخت سنت

جراد  یر در این نقرش عشرا  یری تع ین اساس بررا یاست. بر هم یت ملین امنیو تام یت ملیهو یه تجلیاول یضرورت ها

ن رو، یر م. از اینر کم یترس یریاز جامعه عشا یلک یمایس کیه کم یاز به آن داریز نی، قبل از هر چیت ملیت و هویامن

جامعره   یقررارو  یالت و چالشرها وران پرداخرت و مشر  یر ا یگر جوامع امرروز یو تعامل آن با د یرید به جامعه عشایبا

ط و ید شررا یر ، بایت ملر یجاد امنیو ا یت ملیهو یتجل یه براکاست  یهیقرار داد. بد ین و بررسییرا مورد تب یریعشا

 ییمورد شناسا یتشان به درستیخود را توسعه دهند و هو یاتیر بتوانند ارزشها و اهداف حیه عشاکد یبوجود آ ییفضا

 یت ملر یر و امن یت ملر یر ر در حفرظ هو ینقش عشا یه به بررسکن پژوهش بر آنند یسنگان در ایرد. نوید قرار گییو تا

ن پرژوهش  یر وجود دارد. روش مورد استفاده در ا یم و قوومح ین سه عنصر رابطه این ایه بکبپردازند و نشان دهند 

 شود. یده پرداخته مین پدیا یبه بررس یتابخانه اکه با استفاده از منابع کباشد  یم یلیتحل -یفیوش توصر

 .یو خارج یدات داخلی، تهدیت ملی، امنیت ملیت، هویر، هویعشا: یدیلک واژگان

                                                           
 moosaviut@gmail.com ای و مدرس دانشگاه، طالعات منطقهمارشد  یارشناسک. 1

 alimohammadi@gmail.com، النین الملل دانشگاه گیارشد روابط ب یارشناسک. 1

 hosein.mohamadi11@yahoo.com، ن)ع(یدانشگاه جامع امام حس یبانیارشد آماد و پشت یارشناسک. 3

 javadelahi@gmail.com، نیام نور قزویدانشگاه پ یت بازرگانیریارشد مد یارشناسک ی. دانشجو4
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 (انیران زمان ساسانینمونه ا) رانیا یاسین و دولت در نظام سیوند دیپ

 3یالنیل می، جم2یفارسان ی، الهه ارشاد1یفارسان یارشادمعصومه 

 

 

 :دهیکچ

 یزنردگ  یر حروزه هرا  یبوده اسرت و رابطره آن برا سرا     یرگ اریعنصر مهم و تأث کین همواره یبشر د یدر طول زندگ

 یاهرداف مشخصر   یابزار بررا  کیبه عنوان  ینید ین و نهادهاین راستا از دیرباز مطرح بوده است. در همیانسانها از د

 ین بررا یر گرران از د یش از دیاسرتمداران بر  یمران و س کخ حایه در طول تارکد بتوان گفت یز استفاده شده است. شاین

ه کر باشد  یم یبارز یش از اسالم از نمونه هایران پیان در ایساسان یرده اند. شاهنشاهکشبرد اهداف خود استفاده یپ

ن و دولرت  یر ران رونرد مناسربات د  یان در ایدن ساسانیود، با به قدرت رسشبرد اهداف خود استفاده نمیپ ین برایاز د

 ن گ اشتند.  یه دیومت خود را برپاوح یاصل یاز ستونها یویشد و آنها  یدیوارد مرحله جد

و  یری زگراکجراد تمر یاز داشرتند و راه ا یر ز نکر جامعره واحرد و متمر   کیت و حفظ قدرت خود به یتثب یان برایساسان

 یت را بررا یر ن قابلیر ز ایآن ن ین زرتشت و مبانید یدند. از طرفین دیدر استفاده از د یوحدت را عالوه بر قدرت نظام

داشرت. عرالوه برر     یت جدیاز به حماین جهت رشد و گسترش خود نین دیه اکرد؛ چرا ک یفراهم م یمان ساسانکحا

ن یر ز بودند، باعرث شرد ترا د   یاز اوقات فراتر از شاه ن یپاره اه در ک ینیون دین حضور قشر قدرتمند و پرنفوذ روحانیا

ران عصرر  یر در ا یژه ایگاه واال و ویز آن جاکان و مروده ها به عنوان موو آتش یامپراتور ین رسمیزرتشت به عنوان د

ه کر ر اسرت  یدشد بر دوره اریکان با تأین و دولت در دوره ساسانیرابطه د ین مقاله به دنبال بررسیند. اکدا یپ یساسان

 ده است.یبه انجام رس یتابخانه اکو  یبا استفاده از منابع اسناد

 ه.دون و دولت، آتشیوند دی، زرتشت، پیاسیان، نظام سیساسان :یدیلکواژگان 

                                                           
 arezooershady@yahoo.com، ران باستانیخ ایارشد تار یارشناسک.  1

 iranlove1391@yahoo.comی، نیبال یارشد روان شناس یارشناسک ی. دانشجو 1

 aryajam14@yahoo.comی، دانشگاه اصفهان، اسیارشد علوم س یارشناسک.  3
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 محور هفتم:

 ا  رد گذشته و حالریا یایجغراف 
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توسعه شرفت و یپ یمتفاوت برا یها میتوجه اقلبا  یسبز اقتصاد یها خانه یطراح

 شورک

 5انی، آتنا شجاع4یافروز یبرکه ای، رق3یم رمضانی، مر2ین غالمی، ام1خوشمردان یلیاسماع یعل

 

 ده:یکچ

 یم برر جامعره و هدفگر ار   کحرا  یولوژیدیر ان است، بعرد از شرناخت ا  یالن در مکشرفت و اهداف یصحبت از پ یوقت 

اسرت. برا    یشرفت، انررژ یپ یبرا یاتیاز منابع ح یویدن به اهداف بود. یرس یمنابع بران یر تامود ابتدا به فیح بایصح

 یانررژ  ینده یح به آیتوان تنها با مصرف صح یگر نمیه دونیست و ایط زیب محیو تخر یر انرژیتوجه به بحران فراگ

جهرت   ییارهرا وراهسرت  یط زیو عوامل مخرب محر  یشود با شناخت معضالت مصرف انرژ ید سعین بود، بایخوش ب

ر یتروان در مسر   یه مر کق است ین طریه تنها از اکوتاه مدت و بلند مدت ارائه گردد. چرا کنه از منابع در یاستفاده به

ارها، ورود مفهوم سراختمان سربز در   ون راهیاز ا یویبرداشت.  یم و استوارومح یگام ها یشرفت و توسعه اقتصادیپ

 یاشاره مر  یاز زندگ یون مقاله است. ساختمان سبز به سبیا یمورد بررسه کباشد  یم ین سازون و مسوعرصه مس

ار رفتره در سراختمان   کن مصالح و مواد به یباشد. بنابرا یم یعیو منابع طب یح از انرژیه هدف آن استفاده صحکند ک

ره یر ت ذخیر ، قابلاهش اتالف منرابع کافت باشند و ضمن یر و قابل بازید پ یست از منابع تجدیبا یان موسبز تا حد ام

 یم هرا یساختمان سبز، با توجه به اقل یایمنافع و مزا یشود با معرف یم ین مقاله سعیز داشته باشند. در ایرا ن یانرژ

ن گونره سراختمان هرا مرورد     یب افراد به سمت گسترش ساخت ایترغ یشور روش هاکن، در سراسر یران زمیمتنوع ا

 ییروبنرا  یو ... و راه بردها یواقع ی، تعرفه گ اریشامل فرهنگ ساز ییبنا ریز ین راه بردهایرد. همچنید قرار گیکتأ

 عت مورد بحث قرار خواهند گرفت. یساختمان سازگار با طب یطراح یشامل روش ها

ر، اترالف  ید پر  یر تجد ی، انررژ ینه انرژی، مصرف بهکپا ی، انرژیشرفت، توسعه، خانه سبز اقتصادیپ :یدیلک واژگان

 .یانرژ
                                                           

1  .e.aekh@yahoo.com 
2  .am.gholami19@yahoo.com 
3  .ramezani.spnu@yahoo.com 
4  .r.akbari1911@gmail.com 
5  .ashojaee11@yahoo.com 
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 رانیا یشهر یهادر مجسمه یاسالم یرانیت ایهو

 1یمانیالهه ا

 

 

 :دهیکچ

نرد. در  کیز مر یگر متمرا یدور یه آنهرا را از  کباشند یم یخاص یژگیت و ویهو یدارا یهر فرد یا حتیهر ملت، شهر و 

از جملره زبران،    یگونراگون ل هستند و شامل مروارد  یت دخیدر نقش بستن هو یموارد مختلف یجمع یهاتیبحث هو

فرا  یملرت ا  کیر دن به یت بخشیرا در هو یان هنر نقش پر رنگین میشود. در ا یم ن و م هب، آداب و رسوم و هنرید

انتخاب شده اسرت ترا برا     یهنر عموم کیبه عنوان  یسازمختلف هنر مجسمه یان هنرهاین مقاله از میند. در اکیم

ت در یر جاد هویا ی، هستند به شناخت چگونگیاسالم یرانیت ایهو یه داراک یشهر یهاچند اثر بارز مجسمه یبررس

 کیر شرهر   کیر  یباسراز یو ز یت بخش در بحث هنر عمروم یهو یعنصرها ییرا شناساید. زیرس یامروز یهامجسمه

 انجامد.یم یط شهریمح یت بخشین عنصرها به هویباشد و شناخت ا یضرورت م

 یهرا تروان در مجسرمه  یه چگونره مر  کر باشد یر میز سوال یبرا یبه دنبال پاسخ یلیتحل-یفین مقاله با روش توصیا

مورد  ین منظور در طول مقاله چهار مجسمه موفق شهریافت؟ به همیدست  یاسالم یرانیت ایهو ییبه بازنما یشهر

ران قبل و بعد یهنر  اخ فرهنگ و یه با داشتن دانش درباره تارکد یجه رسین نتیل قرار گرفته است و در انتها به ایتحل

 رد.کان یب ربارز ت یشهر یهارا در آثار مجسمه یاسالم یرانیت ایتوان هویم کاز اسالم و  استفاده از نمادها و پوشا

 .یاسالم یرانیا - یت ملیهو، یشهر یهامجسمه :یدیلکواژگان 

                                                           
 email: elahe.imani1@gmail.comت مدرس، یدانشگاه ترب یده هنر و معمارودانش، پژوهش هنر یترکد ی. دانشجو 1
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 انیرانیا یفرهنگ یدر ساختار زندگ یاسالم یرانیت ایردن هوک یاربردک یچگونگ

 1یمانیالهه ا

 

 

 ده:یکچ

ل یر ر بره دل یر اخ یشرود. در سرده هرا    یمحسوب مر  یامروز یها ار مهم در عرصه جامعهیاز موضوعات بس یویت یهو

 یت و فرهنرگ اسرالم  یر ران در حرال دور شردن از هو  یر مدرن و پسا مدرن با خود به همراه آورد، ا که سبک یتحوالت

از آن دور  یلر کا به طرور  یها شده و  رار محض سنتوا دچار تیخود  یو هنر یدر آثار شهرران یباشد. ا یم خود  یرانیا

و هماهنگ شدن برا سرطح جامعره     یبدون نوآور  رار محض سنتوه تکرا ینها مضر هستند، زیا یه هر دوکشده است 

ت یر ون توجره بره هو  گردد و توجه به تحوالت مدرن و پسا مردرن برد   ید و عقب ماندن از رشد و توسعه میموجب تقل

 یگردد. هنر و معمرار  یخود با جامعه م یت و هم ات پنداریموجب هرچه دور شدن افراد جامعه از هو یرانیا یاسالم

جامعره   یاز اصرول اساسر   یور ین توجره بره آنهرا    یباشند بنرابرا  یت میجاد فرهنگ و هویدر ا یاصل یها از مولفه یوی

ران مطررح شرده   یر در سطح جامعره ا  یاسالم یرانیجاد فرهنگ و هنر ایا یبرا ییارهاوگردد.در ادامه راه یمحسوب م

 ده است.یارائه گرد یاربردک یا ل مقالهوشتر به شیه بوبل یو پژوهش یمقاله علم کیاست، البته نه در ساختار 

 .یرانیفرهنگ ا ،یاسالم یرانیت ایهو :یدیلکواژگان 

                                                           
 email: elahe.imani1@gmail.comت مدرس، یدانشگاه ترب یده هنر و معمارودانش، پژوهش هنر یترکد یدانشجو . 1
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م یلزادک ین مراحل مختلف فنولوژییتع یبرا( GDD) یاربرد درجه روز رشد تجمعک

 در نقاط مختلف استان خوزستان

 1ید چراغیرش

 

 :دهیکچ

ق یر اهان دارند. در دست داشتن اطالعات دقیرد گوش عملیدر افزا ییر بسزایبخصوص دما تأث ییآب و هوا یپارامترها

 یشراورز کد در یتا امر تولیبه مرحله داشت و نها یانیشا کمک یبه مراحل مختلف فنولوژ یاه زراعیدن گیاز زمان رس

م انجرام شرد.   یر شت دکلزا در ک یاه زراعیگ ین زمان وقوع مراحل مختلف فنولوژییق به منظور تعین تحقید. اینمایم

شرت،  کم برودن  یر ل دیر د. بره دل یگرد استخراج مختلف منابع از لزاک یفنولوژ مختلف مراحلدرجه روز رشد مناسب 

د. با اسرتفاده  یمتر  محاسبه گردیلیم 11زان یمؤثر به م ینقاط مختلف استان با در نظر گرفتن بارندگ اشت درکخ یتار

لزا، درجره  کاه یگ یگراد برایدرجه سانت 5ه یپا یز با در نظر گرفتن دمایمم و نینیم یمم و دمایزکما یاز پارامتر دما

ج نشران داد  ید. نترا یر نقاط مختلف استان محاسبه گردم در یلزا دک یهر مرحله رشد ی( براGDD) یروز رشد تجمع

لرزا را بدسرت آورد.   کاه یگ یان مراحل مختلف رشدیخ شروع و پایتوان تاریم یه با استفاده از درجه روز رشد تجمعک

ان مراحرل  یر ه نقاط مختلف استان خوزستان از لحرا  زمران شرروع و پا   کق مشخص شد ین تحقیج این از نتایهمچن

توانرد بره    ین میه اکباشند،  یلزا متفاوت مکاه یگ یدگیو دوره رس یشی، دوره زایشیسبز شدن، دوره روو  یزنجوانه

تروان برا توجره    یمن روش یباشد. با استفاده از ا یمتفاوت در منطقه مطالعات یمیو اقل ییط آب و هوایل وجود شرایدل

اقدام بره   نمود و ینیبشیمختلف استان خوزستان پلزا را در نقاط ک یویفنولوژ رشد، مراحل یروزها درجه به مجموع

 ن جهت انجام اقدامات داشت در نقاط مختلف استان خوزستان نمود.ون زمان ممیشت و بهترکخ ین تاریانتخاب بهتر

 .شتکخ یم، خوزستان، تاریلزا دک(، GDDدرجه روز رشد ): یدیلک واژگان

                                                           
 Email: r.cheraghi3194@gmail.com، دانشگاه زابل یولوژکارشناس ارشد اگرواک . 1
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 شورکشرفت یدر پ یانرژ کیتیگاه ژئوپلیجا

 1یبیرحمان حب

 

 :دهیکچ

ج فرارس و  یخلر  یعنر یا یدن یانون مهم انرژک)واقع شدن در دو کیتیت ژئوپلینون از دو بعد موقعکران از گ شته تایا 

رد و یر گیقرار گرفتره و م  یالمللنیانون توجهات بکدر  یانرژ یت جهانین امنین نقش آن در تامیخزر( و همچن یایدر

اش یقیحق گاهین جایتع یبرا ین المللیران در ورود به تعامالت و مراودات بیا یرا برا یبه فردت منحصر یمز کین یا

چره   یانررژ  کیر تیه ژئوپلکر اسرت   ین پرسش اصلیپاسخ به ا یق حاضر هم به نوبه خود در پیرده است. تحقکفرآهم 

توانرد بره وجرود    یمر  یاسر یو س یاقتصادران در ابعاد یا یاسالم یشرفت جمهوریپ یرا برا ییتهایو ظرف ییلهایپتانس

 است قدرت و ثروت سبک مهم یابزارها از یانرژ الملل، نیب یاسیس اقتصاد ساختار در هک ن مفروضیه ایاورد؟ برپایب

 برخروردار در سطح منطقره   یممتاز گاهیجا از یانرژ هارتلند قلب در شدن واقع لیدل به هم رانیا یاسالم یو جمهور

روابرط و تعرامالت سرازنده     یبرقررار  -یال شدن به قدرت منطقهیم: تبدینکر را مطرح یز یهاهیفرضم یتوانیم .است

جراد  یا -رسراختها  یبهبود ز یشور براکدر  یخارج یهایه گ اریج ب سرما -الملل مناسب نیچهره ب یالقا - یاسیس

دن بره اهرداف منردرج در    یرسر  یلکن الملل و به طور یدر نظام ب یش توان بازدارندگیافزا -مطلوب  یط اقتصادیشرا

 یویو ژئواسرتراتژ  یویتیت ژئروپل یر ز موقعیر و ن یعر یه ما از نظر منرابع طب ک ییاست. و از آنجا 1414سند چشم انداز 

 م.یشرفت در همه ابعاد توسعه هستیسته پیم شایدار یفراوان یاستعدادها

.یط اقتصراد ی، بهبرود شررا  یاسر ی، تعامالت سازنده سی، هارتلند انرژیت انرژیامن، یانرژ کیتیژئوپل :یدیلکواژگان 

                                                           
  r.habibi7234@gmail.comی،د بهشتیدانشگاه شه یاسیعلوم س یارشناسک ی. دانشجو1
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 ردکارکشرفت؛ مفهوم و یپ یرانیا یاسالم یدر الگو یعموم کیتیژئوپل

 1یخاتون یمجتب

 

 

 ده:یکچ

از  ط )اعرم یان محین میط خود دارد. در ایشرفت و بهبود شرایل به پی، میل فطروبه ش یا ملتیهر فرد، گروه، جامعه 

شرفت خواهد برود.  یبه پ یابیر دستیدر مس یداتیفرصت ها و تهد یه حاوکرا فراهم نموده  یطی( شرایعیو طب یانسان

ط اسرت.  ین شررا یمواجهه با ا یا ملت در نحوه یم فرد، گروه، جامعه یننده خواهد بود تصمکن ییان تعین میآنچه در ا

شررفت،  ینرد پ یط برر فرا ین شرایزان و آثار ای، می، چگونگیتسیچ یبحث درباره  یبرا یچهارچوب مناسب کیتیژئوپل

 آورد. یفراهم م

 .ردکارک، یعموم کیتیرسانه، ژئوپل ،یار عمومو، افکیتیژئوپل: یدیلکواژگان 

                                                           
 mojtabakhatooni@ut.ac.irدانشگاه تهران  یاسیس یایارشد جغراف یارشناسک . 1
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

 داریپا  توسعه درسم یوتورکانقش 

فاطمه  ،5انینی، فاطمه جب4یزدی ی، محمد باغ3ی، فاطمه افضل1، فاطمه سپاسه1یخاطره خانجانخان

 7ی، محسن حجاز1ییابو

  

 :دهیکچ

 یهرا  از نظرر جاذبره   یفررد  ط منحصرربه یران از شرایباعث شده تا ا یعیطب یها دهیژه و تنوع پدیو ییایت جغرافیموقع

 یرگر ار یتأث دررا  یا ژهیر گاه ویها، جا ستیوتورکاورود ر با یاخ یها سال یه طک یبرخوردار باشد، به طور یستیوتورکا

بره   یابیدسرت  و ردکدار عبور یپا ی د از رهگ ر توسعهیسم موفق بایوتورکدن به ایرس یاند. برا ردهکدا یتوسعه پ یبر رو

 یجامعه است و گردشگر کیدر  یطیمح ستیو ز ی، فرهنگی، اجتماعیان اقتصادکدار در گرو توجه به اریپا ی هتوسع

ن پرژوهش برا اسرتفاده از    یر ا ازمند مطالعره اسرت.  یش از گ شته نیان توسعه، بکار یاثرگ ار بر تمام یتیبه عنوان فعال

 پردازد. یدار میپا ی سم در توسعهیوتورکنقش و ارتباط ا یات پژوهش، به بررسیادب یبررس

 .یدار، صنعت گردشگریپا ی سم، توسعهیوتورکا: یدیلک گانواژ

                                                           
زد، ی ید صدوقیشه یدرمان یو خدمات بهداشت وی، دانشگاه علوم پزشیو درمان یت خدمات بهداشتیریارشد مد یارشناسک یدانشجو .1

Kh.khanjankhani@gmail.com 

 زد،ی ید صدوقیشه یدرمان یو خدمات بهداشت وی، دانشگاه علوم پزشیو درمان یت خدمات بهداشتیریارشد مد یارشناسک یدانشجو .1

sepaseh_1111@yahoo.com 

 زد،ی ید صدوقیشه یدرمان یو خدمات بهداشت وی، دانشگاه علوم پزشیو درمان یت خدمات بهداشتیریارشد مد یارشناسک یدانشجو .3

f.afzali1111@yahoo.com 

 drbaghi7171@yahoo.comزد، ی ید صدوقیشه یدرمان یو خدمات بهداشت وی، دانشگاه علوم پزشیعموم ویپزش یدانشجو .4

 fatemahjab@yahoo.com زد،ی ید صدوقیشه یدرمان یو خدمات بهداشت ویاتاق عمل، دانشگاه علوم پزش یارشناسک آموخته دانش .5

 abooee.1111@gmail.comزد، ی، دانگاه علم و هنر یت صنعتیریدانش آموخته مد .1

 m.hejazi.15@gmail.com، دانشگاه تهران، یابیش بازاریگرا یت بازرگانیریمد یترکد یدانشجو .7
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: ی)مطالعه مورد شورک یشرفت اقتصادیپ یبرا یارکآزاد، راه یها ادر آببنتوسعه 

 بندر آزاد چابهار(

 1احسان شاد

 

 ان مساله:یب

 یدارا ونقرل  حمرل  نوع نیا رایز رد.یگ یم انجام ییایدر ونقل حمل قیطر از یجهان تجارت از درصد 91 بر بالغ امروزه

 باعرث  ایر مزا نیر االهرا اسرت. ا  ک خطرر  یب و عیسر انتقال اال،ک انبوه و وزن حجم انتقال ارزان، متیق همچون ییایمزا

 هرزار  15 حدود ساالنه نیانگیطور م به باشند.  برخوردار یا ژهیو توجه از یآب یها راه و ییایدر ونقل حمل هک دهیگرد

 تجرارت  در یدیر لک نقش االهاک ییایدر ونقل حمل .شود یم جا جابه ییایدر ونقل حمل ستمیتوسط س بار تن اردیلیم

 تجارت هیپا هک االک صادرات و واردات ،ییایدر ونقل حمل وجود بدون ل ا دارد. جهان یافراقاره تجارت ژهیو به یخارج

 و ورود یمباد هک باشند یادر مبن ،ییایدر ونقل حمل در یاصل یهااز حلقه یوی ست.ین ریپ  انوام است یجهان مدرن

 هکر  ییشرورها ک .دارنرد  را یملر  یراهبررد  یهرا  ییدارا موح شورک ادر هربن جهان، سرتاسر در هستند. االهاک خروج

 و نهیبه گاهیجا توانندیند، میمایبپ را ادربن بهبود و توسعه ریمس روز، یفنّاور با همگام و انیمشتر و بازار لیم مطابق

 هور نیا برر  بنرادر عرالوه   وجود آورند. فراهم یجهان یرقابت بازار در زین نفعانیذ یبرا هوبل خود یبرا تنها را نه ور بهره

 منجر نفت به نندهوش یاوات خاطر به رانیا صادرات بودن یمحصول کت از خروج و یاقتصاد یساز به متنوع تواند یم

 نامشرهود  یهرا  ییدارا جزو ادربن ل ا ندک یم فایا االهاک شده تمام یاهش بهاک در زین را یارزشمند اریبس نقش شود،

 هستند. یمل

 یتر یترانز تیر مز از مناسرب  اریبس ییایجغراف تیموقع لحا  به هک است ییشورهاک ازجمله ران،یا یاسالم یجمهور

 یدرآمردها  یراسرتا  در تیمز نیا از ارآمدک و مطمئن ارتباط و ونقل حمل هوگسترش شب با تواند یم و بوده مند بهره

 قررار  فرارس  جیخلر  ران،یر ا جنوب در .ندکاستفاده  مطلوب نحو به منطقه در خود کیاستراتژ تیموقع یارتقا و یارز

جهران   یانرژ گلوگاه عنوان به  منطقه نیا است. داده یجا خود در را جهان نفت نندهکدیتول عمده یشورهاک هک دارد

 ه،یروسر  ران،یر ا یشرورها ک انیر م ییایر در ارتباط ریمس نیبهتر هک خزر یایدر زین رانیا شمال در شود. یم محسوب

                                                           
 Email:ehsan.shad@ymail.com دانشگاه قم یی،ایدر یهاسواحل و سازه ؛بنادر یارشد مهندس یارشناسک دانشجوی .1
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 فرا یا شرورها ک نیر ا انیر م تجارت و تیترانز توسعه در ینقش مهم تواند یم جان است،یآذربا و منستانکتر قزاقستان،

 پرل  عنروان  تواند به  یم خود نوبه به یکخا و یآب یمرزها قیطر از جهان شورک 15 با رانیا یگیهمسا نیند.همچنک

 تیر جمع شرورها ک نیر ا گرر ید طرف از د،ینما نقش یفایا جهان مناطق ریسا و گریدوی با شورهاک نیا انیم یارتباط

 و منرابع  داشرتن  اریر اخت در بر عالوه عامل، نیا هک برخوردارند زین یادیز یدرآمدها از و داده یجا خود در را یبزرگ

 یشرورها ک ارتبراط  .باشد مؤثر منطقه، در تجارت و تیترانز توسعه عنوان عامل به تواند یم ،یخداداد یمل یها ثروت

 رانیر ا قیر طر از ،ییاروپرا  یشرورها کبا  ایآس شرق نیب یتجار رابطه یبرقرار نیهمچن و فارس جیخل با انهیم یایآس

 قیر طر از را یروابطر  نیچنر  تا هستند آن دنبال به شورهاک نیا از یاریبس هک ینحو به است صرفه  به  مقرون اریبس

 .نندک ران برقراریا

 یشرورها ک ین راه دسترسر یترر  کیر نزد آن بره عنروان   یراهبرد ییایت جغرافیموقعل یبندر چابهار به دلان ین میدر ا

 یهرا  بره آب ( قزاقستانو  زستانیقرق، ستانویتاج، ستانوازب، منستانکتر، افغانستان) انهیم یایآس یومحصور در خش

ران یا یه جنوب شرقیال یدر منته تاروه هزار 14با مساحت  منطقه آزاد چابهار. برخوردار است یت فراوانیاز اهم ،آزاد

 یهرا  نار آبکج چابهار و در یدر شرق خل یقه طول شرقیدق 17درجه و  11و  یقه عرض شمالیدق 11درجه و  15در 

و  انره یم یایآسر  یشرورها کاز شمال به  ییو هوا ینیونقل زم ه حملوله شبیوس  ن منطقه بهیقرار دارد. ا عمان یایدر

 قررار آزاد و  یهرا  م بره آب یمستق یابد. دسترسی یل مانوس هند اتصایبه اق جنوبو از  ستانکپا، از شرق به افغانستان

 یرا بررا  یویاسرتراتژ ت یر در مواقع برروز بحرران، موقع   یریپ  بیآسعدم  طور نیهمو  فارس جیخلدر خارج از  داشتن

 است. آوردهجهان فراهم  یشورهاکر یانه و سایم یابیآس یشورهاکن یب یگ رگاه ارتباط کیجاد یا

 :یریگ جهینت

از بنرادر   یمنرد  تواند برا بهرره   یشور ما مکن یبنابرا ؛است یدیلکامالً ک یتجارت جهان شرفتیتوسعه و پ در ادرنقش بن

گسرترش  ن امرر مسرتلزم   یر داشرته باشرد و ا   یا توجره  شررفت سرهم قابرل   ین توسرعه و پ یر آزاد از ا یهرا  واقع در آب

 نیر ا بیر ترغ و یخصوصر  بخش یگ ار هیسرما یبرا شتریب التیتسه جادیان با این میادر است. در ابن یها رساختیز

 یها انالک ها، لهواس لیقب از یبندر مناسب یها رساختیز جادیا و ن توسعهیبندر چابهار همچن در حضور یبرا بخش

 ن توسرعه یبنردر همچنر   خرروج  و ورود یها درب و یبندر درون یدسترس یها راه ،یبانیپشت یها محوطه ،یدسترس

 ،یحر یتفر و یرفراه  زکر مرا و هرا  هتل آهن،راه بندر، به یدسترس یها جاده ها، فرودگاه لیقب از یشهر یها رساختیز

هسرت،   یل فراوان اقتصادیپتانس یدارا هکدر بندر چابهار  زکمتمر و یقو افزارنرم ،یبندر مدرن زاتیو تجه مخابرات

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF
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توسرعه   ین اقدامات برایتر از مهم یویادر آزاد بنه توسعه کرد، چراک کمکن بندر یتر ا عیتوان به توسعه هرچه سریم

 و حجرم  ازنظرر  یمررز  درون ونقرل  حمل و عیتوز هوشب تین تقویشود. همچنیشور محسوب مک یشرفت اقتصادیو پ

 و ردهک منافع جادیا یا منطقه و یمل اقتصاد یبرا ییسو بندر از در یدیتول و یصنعت زکمرا جادیا در لیو تسه ییاراک

 و افرزوده  ارزش دیر تول یهرا  نهیزم و داریپا تجارت و ونقل حمل هوشب در را شورک تیحفظ موقع طیشرا گرید طرف از

 .ندک یم فراهم را شورک یاقتصاد توسعه

 .ییایآزاد، بندر چابهار، حمل نقل در توسعه بنادر :یدیلک واژگان
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 یشاورزک خاموش دیتهد ،یاراض یاربرک رییتغ

  1انیلینساء شل

 

 برخروردار  ییبراال  تیر اهم و ارزش از مرردم  یغ ا نندهک نیتام و کخا و آب بستر عنوان به یشاورزک یاراض هونیا با

 یمل یاراض ریسا همچون ها نیزم نیا ، سوبرع اما طلبد، یم را یا ژهیو حراست و حفظ و توجه جهت، نیبد و است

 مطالعرات  فاقرد  یاربرکر  رییر تغ دچرار  سالهاسرت  جامع یزیر برنامه و مطالعات نبود و نیسرزم شیآما طرح ابیغ در

 رییر تغ نیر ا. گردد یم استهک شورک شمال و یزکمر مناطق در ژهیو به آن سطح از شدت به و بوده ارشناسانهک ویعلم

 از یداخلر  ناخرالص  دیتول از یشاورزک بخش سهم هک دهد یم رخ یطیشرا در یشاورزک یاراض در یراصولیغ یاربرک

 درصرد 1,4 بره  آن یدرصرد 1,1 رشد و افتهی اهشک چهارم برنامه در درصد9,17 به اول برنامه در درصد11,3 متوسط

 وضرع  نیر ا.است شرفتیپ و توسعه حال در یشورهاک سوم کی حدود یشاورزک ینهایزم از یرانیا هر سرانه و دهیرس

 انیر متول هکر  زنرد یم دامرن  مرردم  یغر ا  نیتام از ها ینگران به و ابدی یم توسعه و دهدی م رخ یحال در نندهک نگران

 انتیصر  یبررا  عمل در تنها نه هوآن به توجه یب زنند، یم تن ونیلیم311 دیتول با نفر ونیلیم111 هیتغ  از دام بخش

 و شررتابزده اقردامات  و ماتیتصرم  هور بل دهیر نگرد انجرام  یقبرول  قابرل  ارکر  یملر  یاراضر  و یشراورز ک یهرا  نیزمر  از

. اسرت  نمروده  فرراهم  شرتر یب یاراضر  بیر تخر و خردشردن  و یاربرکر  رییتغ یبرا را نهیزم شده، اتخاذ یارشناسکریغ

 برا  رنرد، یبگ را یاربرکر  رییر تغ و بیتخر یشیافزا روند یجلو موجود، مصوبات و نیقوان با یحت توانستند یم مسئوالن

 یمعمرار  و یشهرسراز  یعرال  یشرورا  و یملر  تیامن یعال یشورا مصوبه همچون ییها نامه نییآ و مصوبات و نیقوان

 و فرروش  منرع  ،قانونکشرهر  و روسرتا  و شهر محدوده فیتعار قانون ،یباغ و یزراع یاراض یاربرک حفظ قانون ران،یا

 میحرر  از خرارج  در سرات یتاس و بنرا  سراخت  و یاراضر  از اسرتفاده  ناهمه نییآ ،یونومس یاربرک فاقد یاراض یواگ ار

 اریبسر  سروال  یاسرت،جا  نشرده  نیچنر  چرا هونیا... و سبز یفضا گسترش و حفظ قانون ها، روستا محدوده و شهرها

 توسرط  ار،کر  و شرت ک سرابقه  یدارا ریبرا  و یبراغ  و یزراعر  از اعرم  یاراض در ساز و ساخت پروانه ای مجوز صدور. دارد

 نیر ا برا  اسرت،  منراطق  یشاورزکجهاد سازمان نظر اخ  به وابسته ، مسئوالن گرید و ارانیده و بخشداران شهرداران،

 رد؟یگیم و گرفته صورت یاربرک رییتغ تخلفات یا گسترده سطح در هک است چگونه همه

                                                           

1. nesa.2227@yahoo.com 
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 زیر ن و ندهیآ سال ده یط یشاورزک نیزم نبود از شورک اراض امور سازمان سییر یحت هک ستیحد در اوضاع وخامت

 یهرا  اسرتان  یبرخر  در یاراضر  یاربرکر  رییتغ شانیا گفته به. دهدیم خبر مازندران یدشتها درصد51 یاربرک رییتغ

 ریر اخ یهرا  دهره  یط هک شود یم گفته نیهمچن. است نموده عبور مرحلهخطر از هم گلستان و النیگ همچون گرید

 یمترول  نبرود  هکر  داردیر م اظهرار  مجلرس  سرت یز طیمحر  ونیسیمک عضو. است رفته دست از جنگل تاروه ونیلیم4

 دهیر گرد جنگرل  یاراضر  یاربرکر  رییر تغ و بیتخر یبرا ییرانتها یاعطا به منجر هاف جنگل از انتیص یبرا مشخص

 یاقتصراد  ریر غ و نیزم خردترشدن به منجر د،یسطحتول اهشک بر عالوه ،یاراض یراصولیغ یاربرک رییتغ تداوم. است

 فقرط  مخررب  رونرد  نیر ا مهرار  یبرا. ندویم دیتهد را یمل و ییغ ا تیامن و ییفاکخود بیضر ده،یگرد دیتول شدن تر

 مقولره  بره  ارشناسانهک توجه هورده؛بلون نونکتا هک ردآنچنانک نخواهد حل را یلومش طرح، و قانون بیتصو ای نوشتن

 یشراورز ک دیر تول ردنک یاقتصاد ،یمل و یشاورزک یاراض تیاهم یساز فرهنگ ن،یسرزم شیآما همچون یعلم یها

 دهد. اهشک را یاربرک رییتغ و بیتخر سرعت و گردد واقع موثر تواند یم متجاوزان با قاطع ینوقان برخورد و
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cm  5/3  cm  5  cm  6  

 ه، استان فارسیشهر قطرو ییفضا-یالبدکدر توسعه  یارتباط یراه هانقش 

 3یم آبادین نعینازن ،1یه شوقیمرض ،1یمعصومه هاشم

 

   :دهیکچ

 ه هرا  جراد  برا  یبشرر  تمردن  یتعرال  و رشد و است یهیبد یامر بشر یجمع یزندگ در یارتباط طرق و راهها تیاهم

یمر  را آن ىتوسعه زانیم و منطقه هر یفرهنگ سطح هک است حد بدان تا هاراه تیاهم است. داشته میمستق ارتباط

 و ینظام یقوا ،یعاد مردم شد و آمد ریمس تنها هاجاده .ردک نییتع هاه جاد به آن یوینزد ای یدور به توجه با توان

 ،یجمعر  ارتباط ىلهیوس نیمهمتر عنوان به هوبل اند؛هدنبو رد،یگ انجام آنها یرو بر یتجار یهاتیفعال هک یبستر ای

 یمواصرالت  یاحداث راههرا  .رده اندکیم فراهم را گریدوی به هاانسان یفرهنگ و یروف یهادستاورد انتقال یهانهیزم

. در شرود یهر منطقه محسوب مر  یافتگیتوسعه  یهان شاخصهیاز مهمتر یویها،راه آهن و... اعم از آزادراه ها، بزرگراه

مهرم   یهرا از راه  شمال بره جنروب و غررب بره شررق      کیر استراتژیل قرارداشتن در مسیبه دل هیقطروشهران ین میا

و  یو اسرناد  یاتابخانهکبر مطالعات  یو مبتن یلیق با استفاده از روش تحلین تحقیدر ابوده و هست.  رانیا یمواصالت

ل یه و تحلیج حاصل از تجزیل اطالعات پرداخته شده است. نتایو تحل هیبه تجز spss .و با استفاده از نرم افزار یدانیم

و  یور یزیبرر توسرعه ف   یر مثبت و معنرادار یتاث یارتباط یه راههاکرمن نشان داد یاسپ یبا استفاده از آزمون همبستگ

 ه داشته است. یشهر قطرو یالبدک

 .  هی، توسعه، شهر قطرویارتباط یها هرا: یدیلک گانواژ

                                                           
 hashemimasoomeh11@yahoo.comتهران.  یدانشگاه خوارزم یژئومورفولوژ یتراکد یدانشجو .1

 .marzie.shoghi@gmail.com. یدانشگاه خوارزم ییمناطق روستا یطیت محیفکیش یو آما یزیبرنامه ر یتراکد یدانشجو .1

 nazanin.naimabadi@gmail.com .یدانشگاه خوارزم ییروستا یزیدر برنامه ر یاستگ ارینظام س یتراکد یدانشجو .3
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 ها و حقوق بشر زگردیر

 1یکشهر یمجتب

 

 ده:یکچ

د و یر چ قیه بشرر بردون هر   کر ست ین بدان معنا نیا یبشر قرار گرفته است ول یعت در سخره یم طبیرکاز منظر قرآن 

توجه بره  ند و با ک یعمل م ین الهیط قوانیود و شرایق یه انسان در محدوده وردن آن آزاد باشد ، بلکدر تباه  یشرط

ن و یموقت در زمر  یزندگ یخداوند به او عطا شده صرفا برا یه یه از ناحک یخداوند است و قدرت یفه یه او خلکن یا

ه ور سرت بل یده مطلرق ن یه به بشر عطا گردک یعت بپردازد قدرتیاز طب یاوست ، به بهره بردار یتا بازگشت به سوینها

ل کر انسران هرا و نسربت بره      یه نسبت به همره  وبت به خداوند بلت است ، آن هم نه تنها نسید مسئولیمحدود به ق

ن یخود ادامه دهرد بره همر    یعیطب یست امن و سالم قادر نخواهد بود به زندگیط زینش انسان بدون داشتن محیآفر

ادامره   یبررا  یاساس یاز هاین نیاز مهمتر یویست و سالم نگه داشتن آن به عنوان یط زیت از محیجهت حفظ و حما

رمنرد  یازانشعاب رودخانه ه کان مشتریستان و پریت همگان قرار گرفته است . رودخانه سیات مورد توجه و عنایح ی

دو  یاهش ابرده کر شور افغانسرتان اسرت.   کستان با یه سیشور در ناحک یمرزاب کان مشتریشوندودرواقع ، پر یجادمیا

شردن آب   یوسرط افغانسرتان باعرث جرار    رمنرد ت یر رود هیدر مسر  یور جکارغنرد و  یل احداث سدهایرودخانه به دل

 از یمر یبخرش عظ  سرتان ، یدشرت س  ییایط جغرافیدمحیشد یشده ،باتوجه به گرما یازبستراصل یووچکدرمحدوده 

را بره   یدیرند.و توسط باد حمل شده و گرد و غبرار شرد  یگ یقرارم یورو خشین دو رودخانه درمعرض تبخیرسوبات ا

 .اورند یوجود م

 .شرفتیپ، کیتیژئوپل: یدیلکواژگان 

                                                           
1 . mojtaba.mojtaba.sh@gmail.com 



311 

 

ران یبا ا یز امارات متحده عربیآم رفتار مناقشه یا و فرامنطقه یا ن عوامل منطقهییتب

 منطقه یشورهاکگر یو د

 1ارکمسعود صالح 

 

 :دهیکچ

ن یر ا کتر س به هنگام یاست . استعمار انگل کیتیو ژئوپول کیبه لحا  استراتژ تیارس از مناطق مهم و پراهمفج یخل

گ اشرت .   و هم مرز بره ارث  یساحل یشورهاک یرا برا یبزرگ و پرشمار التومشها و  .م چالش1971منطقه درسال 

 یواهر  یارس و ادعاهرا فج یخل یاروهم یعضو شورا یشورهاکن یب یتوان به اختالفات مرز یها م ن دست چالشیاز ا

 کیر تیرد. در واقع منطقه ژئوپلکاشاره  کوچکبزرگ و تنب  ، تنبیابوموس یرانیر اینسبت به جزا یامارات متحده عرب

تروان   ییاز موارد آن بره تنهرا   کیبرد و هر ینان عرب خود رنج مکن سایب ینیسرزم دهیچیارس از اختالفات پفج یخل

 یارضر  یاز ادعرا  ی.م ناشر 1991ت در سال یوکار را دارد. به عنوان مثال تجاوز عراق به یتمام ع یردن جنگکشعله ور

ه خود با گ شت زمران رنرگ   یهمسا یشورهاکامارات با یمرز ین حال ادعاهایاش بود . در ع یه جنوبیاق به همساعر

و  یران، عربستان سرعود یا یشورهاکبا  یرسم یها به توافقنامه یبندیپا رد. امارات با نداشتنیگ یبه خود م یتر یجد

پررداختن بره    ن مقاله ضمنیرا در منطقه به وجود آورده است. در ا یو فقدان حسن همجوار یثبات یب عمان، موجبات

نه یشر یعربسرتان و عمران، پ   یشرورها کامارات برا   ی،اختالفات مرزیامارات متحده عرب یاجتماع یاسیمبحث بافت س

را در  یانر ریرایدر مرورد جزا  یواه یها ران و ادعایت مجدد ایمکا و حایتانیر توسط بری،اشغال جزایرانیر سه گانه ایجزا

 .ردیگ یقرار م ینون مورد بررسکامارات از ابتدا تا  یاست خارجیروند س

 ج فارس.یران، خلی، ایر سه گانه، امارات متحده عربی: جزایدیلکواژگان 

                                                           
 salehkar_mail1161@yahoo.com، رازیج فارس دانشگاه شیمطالعات منطقه خل یاسیارشد علوم س یارشناسک ی. دانشجو1
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 ج فارسیخل یرانیر ایجزا کیت استراتژین موقعییو تب یبررس

 1ارکمسعود صالح 

 

 ده:یکچ

و  کی، ژئواسرتراتژ یاسر ی، سی، اقتصراد یر متعردد آن در ابعراد ارتبراط   یفارس و جزا ج یخل یا و منطقه یمسائل جهان 

ران یژه این منطقه بویا یساحل یشورهاک یتیو امن ی، دفاعی، نظامیاسیدر سرنوشت س یار مهمینقش بس کیتیژئوپل

 دارد.

فرارس و   جیخلت جهان در آن نهفته اس یدرصد انرژ 51ش از یه بکجهان است  یالملل نین آبراه بیتر ج فارس مهمیخل

و  ین، قطرر، امرارات متحرده عربر    ی، بحرر یت، عربستان سرعود یوکران، عراق، یرامون آن )ایز و درشت پیر یشورهاک

ر یر ن جزایو همچنر  رنرد یگ یا را در برر مر  یآسر  لرومتر مربرع قراره    یکون یلیم 44درصد ازگستره  11به  کیعمان( نزد

 ی، دارا یو نظام ی، اقتصاد یارتباط یمهم و به خاطر ارزشها ییایعامل جغراف کیبه عنوان  یه آبن پهنیا کیاستراتژ

، یویتیژئروپل  یردهرا کارکت هرا و یر ر از منظر قابلین جزایباشند ا یم یو جهان یا در موازنه قدرت منطقه ینقش مؤثر

م  برا روش  یهسرت   ن مقاله در صددیسان دران یاست بد یت فراوانیارزش و اهم یدارا یویونومکو ژئوا یویژئواستراتژ

  نرو، یم یرانر یا کیر اسرتراتژ یر جزا کیت استراتژیل نقش و اهمیو تحل یبه بررس یوه اسنادیو به ش یلیتحل -یفیتوص

 .ج فارس بپردازدیدر خل یو ابوموس کوچکتنب بزرگ و تنب   ،یری، سیفارس

 .منافع، تیامن، کی، استراتژییایت جغرافی، موقعکیژئوپلت :یدیلکواژگان 

                                                           
 .رازیدانشگاه ش ،ج فارسیمطالعات منطقه خل یاسیارشد علوم س یارشناسک ی. دانشجو 1
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 ینده، بررسیران در گذشته و روند آن در حال و آیا ستیط زیت محیبر وضع ینگرش

 ارهاکها و ارائه راه چالش

 2صباغ زاده ی، عل1یزهرا عمونب

 

 :دهیکچ

سرت،  یط زیش از حرد تحمرل محر   یب یها یننده بهره بردارکش نگران یجتأ افزایانات و نتوشرفت امیت، پیرشد جمع

ادامره   یشتریب بیران با شیست ایط زیمح ییر قهقرایم، سیرویش مینده پیآ یمتأسفانه موجب شده است هرچه بسو

 یه بره نرابود  کر خرود   یازهایبه منظور رفع ن یعیش استفاده از منابع طبیت انسان و به تبع آن افزایاد جمعیابد. ازدی

ه برروز  کر ، یطیست محیر زیو مراتع با ارزش از لحا  تأث ر، جنگل هایم نظکات وحش یح ی، نابودیغن یستگاههایز

ن یر در ا یرا منجر شده است، دولتها را بر آن داشت تا از حدود چهار دهه قبل به طرور جرد   یستیط زیمح یبحرانها

 بیر از تخر یناشر  یمنفر  اثررات  ،یطر یمح ستیز مناسب هاى استیاعمال س قیطر ازو  ندینما یشینه چاره اندیزم

 و یاجتمراع  ،یاقتصراد  جهرت توسرعه   در سرت یز طیمحر  از مطلروب  و نره یبه استفاده. دهد اهشک را ستیز طیمح

 سرت اسرت،  یز طیمح حفظ دار ویپا توسعه هدف همان هک شورک نیسرزم پهنه در اتیتداوم ح جهینت در و یفرهنگ

 طیمحر  از حفاظرت  یبررا  یا نندهک نییتع و یاساس نقش مقررات و قانون بهمراه یاقتصاد یابزارها شود. یم حاصل

ط یت محر یوضرع  یرده اسرت ترا ضرمن بررسر    کتالش  یاستناد -یباشند. مطالعه حاضر به روش اسنادیدارا م ستیز

 د.  یرا ارائه نما یسازنده ها یارهاوت آن، به نقد و در انتها راهیران، عالوه بر ارزشها و اهمیست ایز

 ران.یدار، ای، توسعه پایاقتصادشرفت ی، پیعیست، منابع طبیط زیمح :یدیلک واژگان

                                                           
 amonabi@ymail.comقات تهران، یواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم  ،تنوع زیستیزیست،  محیط مهندسی ارشد یارشناسک ی. دانشجو 1

 a.sabaghzadeh@yahoo.comقات تهران، یواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم  ارشد، یارشناسک ی. دانشجو 1
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 ایاز هر شهر پوین شیپ سبز مناسب، یفضا

 2یما تاج آبادی، ش1سه قلعه  یمیرکن یحس

 

 :دهیکچ

شه افراد در صدد آن هستند تا با توجه بره  یه همکباشد،  یهر شهر م ملزوماتن یسبز مناسب از مهم تر یوجود فضا

 یجنبره هرا   ین مطالعره تمرام  یر ن اسراس در ا یرند. بر همیسبز بهره گ یل فضایپتانسن یشتریط شهر خود، از بیشرا

شده اسرت.الزم بره    یو...  بررس یاریاشت، آبکمناسب،  یاهیسبز، انتخاب گونه گ یر لزوم فضاینظ یشهرسبز  یفضا

سبز اسرتفاده شرده    ینه فضایشرفته جهان و موفق در زمیپ یشهر ها ین پژوهش از تجربه هایه در اکباشد  یر مکذ

 یفضرا  کیر بوجود آوردن  یبراباشد و  یهر شهر م یاتیح یاز هایسبز جزو ن یه فضاکن شد یا ییجه نهایاست و نت

ط آن ها استاندارد ها و راهنما یشهر ها جداگانه و با توجه به شرا یتمام ید برایشور باکمناسب در سطح  یسبز شهر

امرل  کو... بره طرور    ی، نگهدار یاریاشت ،آبک، یاهیل انتخاب گونه گیاز قب ه در آن ها تمام مراحلکه شود یته ییها

ن ید بهترر یم بایو اقل یو گونه درخت کدرختان در شهر ها مختلف با توجه به خا یاریآب یمشخص باشد. مخصوصا برا

مربوطه و  یهاتمام نهاد  ی، هماهنگیسبز شهر یفضا یت در اجرا و نگهدایموفق ین برایرد.همچنکروش را انتخاب 

 باشد. یر میاجتباب ناپ  یشهروندان امر یاروهم

 .اشت درختان، شهرکسبز،  ی، فضایاریم، آبیاقل: یدیلک واژگان

                                                           
  E-mail: h_karimi19@yahoo.com مشهد یدانشگاه فردوس یشاورزکده ودانش یشوو زه یاریارشد آب یارشناسک یدانشجو -1

 gmail.com1991tajabadi.sh. mail:-E@ مشهد یدانشگاه فردوس یشاورزکده وارشد منابع آب دانش یارشناسک یدانشجو -1
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 ییدار روستایدر توسعه پا یه اجتماعینقش سرما

  ی، مهرداد دهقان2یخداداد ی، عل1یماسکن یحس

 

 :دهیکچ

  یاقتصاد-یاجتماع یل هاین مفهوم،در تحلیاست.ا یدر علوم انسان یمفهوم فرارشته ا کی "یه اجتماعیسرما"مفهوم 

 ییروسرتا  یتوسعه نواح ییواجرا یعلم یان هایبه بن یادیرات زیز مطرح شده وتاثین ییرامون توسعه جوامع روستایپ

ه هرا ونهادهرا در سراختار    و،شرب ین منرابع شرامل)روابط انسان  یر د دارد.ایر کروسرتا تا  در"منابع موجود"گ ارد وبر  یم

شراخص   یبه توسعه همه جانبه به دسترسر  یابیند دستیه روستاها در فراکند،ک ین مقاله بحث  میاست. ا (یاجتماع

جهران سروم    یشرور هرا  که در حال حاضرر ،خصوصرا در   ک یجد یب هایاز آس یویازمندند.ین یه اجتماعیسرما یها

 یه اجتمراع یسررما "ده شردن عامرل  یر مرنرگ د کا یده گرفتن یدارد،ناد یدن به توسعه باز میرا از رس ییاجتماع روستا

 یه اجتمراع یت انسرجام(دررابطه برا نقرش سررما    کن پژوهش ،سه شاخص  مد نظر پانتام)اعتماد،مشاریاست. ل ا در ا"

 یگرفرت.وبرا ده یدولت را ،ناد یدیلکتوان نقش  یان ،نمین میقرار گرفته است.حال در ا یدار مورد بررسیدرتوسعه پا

سراختار   کیر ت برا مرردم روسرتا در    کومشرار  یشر یق هرم اند یر ش،جزء از طریت هایفعال یدولت با توجه به گستردگ

دگاه یر ،د یه اجتماعیسرما یاصل یان ابعادوشاخص هایوجود ندارد.ل ا هدف پژوهش حاضر،ب یگری،راه حل دیتکمشار

دن بره  یرد دولت دررسوان نقش وعملیوب ییدار روستایدر توسعه پا یه اجتماعیت نقش سرمایان  اهمیتوسعه وب یها

 یوگرردآور  یلیتحل-یفین پژوهش ،ازنوع توصیق در ایاست.روش تحق یه اجتماعین سرمایق ایاز طر ییتوسعه روستا

ق یر ج تحقیباشرد.نتا  یم یسیوانگل یفارس یتاب ها ومقاالت ومجالت علمکبر جستجو در اسناد و  یاطالعات هم مبتن

ت  مرردم در  کومشرار  ییل به توسرعه روسرتا  ین ییدر مناطق روستا  یه اجتماعیت سرمایه بدون تقوکدهد  ینشان م

ن یر ا یابیدر ارزش یاروتوسعه  وهم یشدن در منافع حاصل از برنامه ها کیبرنامه ها وشر ی،اجرایریم گیندتصمیفرا

 شود. یروبه روم یده ایعد یبرنامه ها باچالش ها

 .ییدار روستایتوسعه پا ،یانسجام اجتماع ،یت اجتماعکمشار ،یاعتماد اجتماع ،یه اجتماعی: سرمایدیلکواژگان 

                                                           
 Komasi1311@gmail.com ،ام نور تهران جنوبی، مدرس دانشگاه پیشهر یزیا و برنامه ریجغراف یترکد ی. دانشجو 1

 .ستان و بلوچستانی، دانشگاه سییروستا یزیا و برنامه ریجغرافارشناس ارشد ک.  1



313 

 

 ه(یگنبد سلطان ی)مطالعه موردیا وتوسعه اقتصادیجغراف

 1 ییموال ی، مرتض1یه محمدیسم

 

 :دهیکچ

، یانات رفراه واز ام یریو بهره گ یقیمال حقکاسالم، همه انسان ها را به سمت رشد و  است توسعه یبنا سنگ دانش

در جامعره فرراهم     یاقتصراد  یش در امد ورشد وتوسعهیافزا یبرا ییارهاود راهین منظور بایا یند و براک یت میهدا

 کیر  یاقتصراد  یه در توسرعه کر  دارد جرود  و رانیا سراسر یها تمدن و ها فرهنگ در ییایمحل جغراف هزاران شود.

 یت آن در توسرعه یر م. امرا اقتصرادانان امرروزه بره اهم    یدر گ شته غافل از آنها بوده ا یدارند ول ییسزا به شورسهمک

یم ین نقطه جهان در توسعه اقتصادیاز ارزشمند تر یوینقش  ین مقاله به بررسین رو درایازا د دارند.یکتا یاقتصاد

ژه یر ان توجه ویرانیهن اکخ تمدن و فرهنگ یتار راثیبه عنوان م جهان ین گنبد آجریبزرگتر ه،یگنبد سلطان م.یپرداز

 زانیر م و هیگنبرد سرلطان   یحفاظت ارزش پژوهش نیا در .رده استکرا به خود معطوف  یو خارج یگردشگران داخل

شرده   یریاندازه گ و نیی، تع(WTP)  مشروط یروش ارزشگ ار از استفاده با منطقه نیا نانکسا  پرداخت به لیتما

 عوامل نیمهمتر ،خانوار سرپرست التیتحص سطح و سن خانوار، ت ، درآمدیلوج یونیرگرس مدل جیه نتایپا بر است.

افرراد   پرداخرت  لیتما برآورد پژوهش، نیا در .است بنا نیا از حفاظت یبرا خانوارها پرداخت به لیتما زانیم بر مؤثر

، ضرمن  یجهران  ین بنرا یر ت بره ا یر و اهم یان  بدست امرده اسرت.  ارزشرگ ار   ون میه به ایال جهت ورودیر 14114

 باشد. یت  توسعه اقتصادیش درامد، رشد و در نهایافزا یبه سو یتواند قدم مهمیاز آن، م یبهرمند

 .  WTPمشروط،  یارزش گ ار ه،یگنبد سلطان ،یتوسعه اقتصاد :یدیلک یواژها

                                                           
   somayehm135@gmail.com،هیدانشگاه اروم ی،شاورزکارشد اقتصاد یارشناسک یدانشجو .1

 .هیدانشگاه اروم یشاورزکار اقتصاد یاستاد .1
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 شورکشرفت یدر پ کیتیعوامل ژئوپل ریتأث

 1نور یاصغر محمد

 

 :دهیکچ

 حروزه  دو در یاسر یس ماتیتصرم  یریر گ لوشر  وهرا   دولرت  یاسیس رفتار در عامل نیمؤثرتر شور،ک کری کریتیژئوپل

 رانیر م منازعررات  و ترنش  جهت در یعامل تواند یم هم کیتیژئوپل تیموقع کی ه،ک یطور به ،هست یخارج و یداخل

 گر را بره   ینگراه  برا ه کر  چنان گردد، محسوب شورهاک یگرائ هم و یهمبستگ جهت در یعامل تواند یم و هم شرورهاک

 و شررفت یپ ،یفنّراور  رشرد  هک جادشدهیا حاضر قرن در شورهاک آن نیب یگرائ همو  وحدت کی اروپا،خصوص  به غرب

ت یر موقع نیری تب در یسرع  یلر یتحل – یفیمقاله برا روش توصر   نیا لحا  نیاست. بد داده شیافزاسرعت  به را تیامن

 دارد را شورکشرفت یپ در ،یاربردک یها حل راه افتنیو  یویتیژئوپل یها مؤلفه و عوامل از یریگ بهره با رانیا یراهبرد

در  کیر تیژئوپللرزوم توجره بره مقولره      ران است.یزمان ایشور عزکشرفت یدر پ کیتیر عوامل ژئوپلیتأث یاصل مسئله و

ل به توسرعه  یتوان گفت ن یمشود.  یمش احساس یاز پ  شیب یا منطقه یها بحرانو  یط فعلیشور ما خصوصا در شراک

و دقت نظرر   یزیر برنامه سر نخواهد شد.یم یا منطقه یدهایو تهد ها چالش ها، تیظرفشرفت بدون در نظر گرفتن یو پ

 یشربرد اهرداف جمهرور   یدر پ یالمللر  نیبر م کر آن بر نظام حرا یتأثانه و یخاورمران در منطقه یا یت راهبردیبه موقع

 شور راهگشا خواهد بود.کشرفت و توسعه یران و پیا یاسالم

 .شرفتیپ ران،یا ،کیژئوپولوت: یدیلکواژگان 
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 ی، اجتماعیتوسعه اقتصاد یها در برنامه یعیمنابع طب یزیر گاه برنامهیبر جا یلیتحل

شورک یو فرهنگ  

 1یت اهلل محمودیب

 

 :دهیکچ

ر یشرور را در مسر  کت یاز وضرع  یینمرا  یدور 1414ران در افرق  یا یاسالم یساله جمهور 11انتشار سند چشم انداز 

ه بره طرور   کر ن سند تا آنجایا یبه آرمان ها یابیند. دست ک یم مینده را ترسیسال آ 11 یرشد و توسعه در ط یتوال

ه کر اسرت   یتوسعه ا یب برنامه هاین و تصویسو مستلزم تدو کیگردد از  یمرتبط م یعیمشخص با بخش منابع طب

مناسب و مطلوب برنامه هرا و در   یجهت اجرا یازمند فضاسازیگر نید یر سازد و از سویان پ واهداف را ام نیتحقق ا

ه در مجمروع بتوانرد بسرتر    کر اسرت   یادار یاز سامانه ها ینیف نویه تعریو ارا ییاجرا ینظام ها یت سازمان دهینها

در  یعر یگراه منرابع طب  یل رونرد و جا یالعه با تحلن مطیشه ها فراهم سازد. در این اندینمودن ا یرا جهت عمل یمناسب

ن برنامره هرا   یر نقش ا یشور، به چگونگک یو فرهنگ ی، اجتماعیساله اول تا پنجم توسعه اقتصاد 5 یند برنامه هایفرا

شرور در سرطوح   کسرت  یط زیت محر یبره وضرع   یاجمال یشور پرداخته شد. بررسک یعیت منابع طبیریت مدیدر وضع

سرت و توجره بره    یط زیحفاظرت از محر   یبررا  یدهد اگر چه پشرتوانه قرانون   ینشان م یردوو عمل یمختلف ساختار

بره   یتروجه  یموجود است. اما بر  یتا حد قابل قبول یو صنعت یتوسعه اقتصاد یت هایفعال یطیست محیز یامدهایپ

و  یعر یدر سطوح منابع طب ییهابیده همچنان شاهد تخریدر توسعه باعث گرد یطیست محیز یهاندیفرا ینقش باال

 م.   یشور باشکست یط زیمح

   .یعیمنابع طب یلک یاست های، سیعیشور، منابع طبکتوسعه  یبرنامه ها: یدیلکواژگان 
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)نمونه  رانیا در یاجتماع یها هیسرما ییفضا کتحر و یشهر –مهاجرت روستا 

 ن(یاسفرا یمورد

 2ی، محسن نور1یمسلم نور

 

 :دهیکچ

 زهیر انگ و اهرداف  برا  زمران  گ ر در و انوم بستر در هک است یتیجمع -ییایجغراف هنک یدادهایرو جمله از مهاجرت

 نموده یاریبس تحوالت دستخوش یردکارک گاه و یساختار لحا  به را مقصد ای مبدأ یانسان گوناگون اجتماعات یها

 گرر ید یسرو  از تیر جمع یآگراه  و سرو  کیر  از شورک بر مکحا یاجتماع ،یاقتصاد تحوالت گ شته، یها دهه در.است

 از. اسرت  بوده همراه یشتریب شدت با شورک مناطق یبعض در ییجابجا نیا هک دهیگرد یمهاجرت دیشد اتکسبب حر

 در هکر  یعرامل  نیدومر  اشرتغال  از بعرد  و باشرد  اشتغال مسأله دیشا شهرها به انیروستائ مهاجرت یاصل جمله عوامل

مهراجرت   علرل  از یبرخ تا است آن بر فرارو قیتحق مبنا نیا بر. باشدیل میتحص مسأله دارد ییسزا به نقش مهاجرت

 قیر تحق روش. دیر نما یبررس یاستان خراسان شمال توابع از نیسفرا شهرا به ییروستا ردهکل یجوانان تحص بخصوص

ن یران شهرستان وهمچنر یمد یق ازدوجامعه آمارین تحقی.درا است یلیتحل و یفیتوص برروش یمبتن پژوهش نیا در

باشد اسرتفاده   یت برخوردارمیفیکت وچه یمکشهرستان راچه ازنظر یرو انسانین نیشتریه بکپرسنل آموزش وپرورش 

 شده است.

 . نیاسفرا، ییفضا کتحر ،یشهر-روستا مهاجرت :یدیلک واژگان
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