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 مقاالتچکیده  مجموعه

 پیشرفت پیشگامان كنگره دهمین

 1395 ماه آذر 18 –مركز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی 

 



 

 

 :پیشگفتار

هاي اساسيي نن ااييد ايا مشياركت      گيري تعيين مسير پيشرفت كشور در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و جهت

نخبگان دانشگاهي و حوزوي و جوانان اين مرزوايوم ويورگ گييرد     جانبه دانشمندان، محققان،  گسترده و حضور همه

اين اقدام نخبگاني، سنخيت تام اا روح و جان ساختار جامعه دارد  اه گواه تاريخ و تجارب گذشته، پيشرفتي همزميان  

د هاي اسيالمي و ايرانيي در نن، انيان حيه شيده ااشيد كيه اعي  خوشياين          اا توفيق و استقبال خواهد اود كه نموزه

 پيروزمندي و ظفر را اه ذائقه اشري اچشاند 

مجموعه پيش رو شامه مجموعه اکيده مقاالگ ارگزيده دهمين كنگره پيشگامان پيشرفت است كيه حاويه تيال     

ي علميي، انيياد مليي نخبگيان،     هيا  انجمين جمعي از دانشجويان، االب و جوانان عزيز ايران اسالمي از جمله اعضاي 

هاي ونفي دانشگاهي و حوزوي اسيت كيه در راسيتاي محورهيا و      هاي دانشجويي و كانون هاي فرهنگي، تشکه كانون

 و  يتعلي   -1موضوعاگ دهمين كنگره پيشگامان پيشرفت تهيه و تدوين شيده اسيت  محورهياي كنگيره عبارتنيد از       

 و اسيت يس -5و  سيت يز طيمحي  و سيالمت  -4، شيت يمع و اقتصاد  -3ي، فناور و عل  -2، تيمعنو و فرهنگ ت،يترا

  تيامن

كسب نموده و در اين مجموعه  اثر نمراگ الزم را 443اثر دريافتي دايرخانه و داوري نن، تعداد  932از مجموع حدود 

سيازي و   گردنوري شده است  انشااهلل كه اين تال  اتواند در زمينه كمك اه ايجاد گفتمان پيشرفت و عدالت، فرهنگ

دانشجويان و االب در اراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مؤثر واقع شود  الزم هاي جوانان و  مندي از ديدگاه اهره

هياي  هاي اجتماعي و حلقيه اه تاكيد است كه مجموعه كامه مقاالگ و نثار مراوط اه اداياگ پيشرفت، واالگ و شبکه

 فکري متعاقبا تدوين و در واگاه كنگره ارائه خواهند شد 

هاي ارزنده داوران، نويسندگان مقاالگ، پديدنورنيدگان نثيار و مراكيز مختليم علميي،       ها و تال  در پايان از مساعدگ

هاي نو  نيد  اميد است اين كنگره كه اا شور و نشاط جواني همراه است، اتواند افق پژوهشي تقدير و تشکر اه عمه مي

هياي   اي ايين مسيير واال، گيام   و روشني را در پيش اش  دانشجويان، االب و جوانان اهه عل  اگشايد و هر روز در 

 تري ارداشته شود  الندتر و عميق

 

 

 پیشرفت پیشگامان كنگره برگزاری ستاد

 و وبالگ شرفت،یپ اتیادب به مربوط آثار و مقاالت كامل مجموعه كه است دیتاك به الزمتوضیح: 

 .شد خواهند ارائه كنگره وبگاه در و نیتدو متعاقبا یفکر هایحلقه و یاجتماع هایشبکه



 

 

 

 
 

 فهرست فصل اه و محوراهی مقاالت
 4 -تعلیم و رتبیت، رفهنگ و معنویت  فصل اول: 

 102 - فصل دوم:علم و فناوری
 298 - اقتصاد و معیشت فصل سوم:

 372 - سالمت و محیط زیستفصل چهارم:  
415 -  فصل پنجم: سیاست و امنیت



 

 

 
 
 

تعلیم و رتبیت، رفهنگ و معنویت  فصل اول: 
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فرهنگ ناب ایثار و  گیری های آن در شکل خدامحوری و شاخص  بررسی نقش مؤلفه

 شهادت
 1سعید قربانی

 

 چکیده

فرهنيگ  ااشد و ننچه ااعث اقاي اسالم و نظيام اسيالمي اسيت     ايثار و شهادگ دو محور اساسي در فرهنگ اسالمي مي

هايي دارد كيه   ها و شاخص كه فرهنگ ايثار و شهادگ در جامعه پايدار ااشد نياز اه مؤلفه ايثار و شهادگ است، اراي اين

گييري   هياي زييادي ايراي شيکه     هيا و شياخص   ااشد، مؤلفه هاي اسالمي مي ها و نرمان ها ارگرفته از ارز  اين شاخص

هاي  ي خدامحوري و شاخصه نده در اين پژوهش سعي دارد كه مؤلفهفرهنگ ناب ايثار و شهادگ وجود دارد ولي نويس

البالغه و اياناگ مقام معظ  رهبري مورداررسي قرار دهد  ضيمنا  در اداميه ي هير     نن را اا استناد اه نياگ قرنني و نهج

و گروههاي اخش اه اررسي سؤلي در رااطه اا وجود يا عدم وجود انين محورهايي در مباني فکري وهاايت و داعش 

 امثال اين ها پرداخته خواهد شد 

 

 رهبر معظم انقالب اسالمی.، نهج البالغه،شهادت، قرآن، واژگان كلیدی: ایثار

                                                           

    shahadat10425@gmail.com، دانشجوي دكتراي مطالعاگ سياسي انقالب اسالمي دانشگاه شاهد   1
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 بررسی مفهوم دولت در اندیشه و سیره سیاسی امام علی)ع(
 ،  زهرا میرزائی1محمود عبایی

 

 چکیده

ييك از ااعياد نن    از دولت كيدام  منظور اي خارجي؟ اي ذهني است يا مقوله حقيقت معناي دولت ايست؟ دولت مقوله

 است؟

شده است؟ شکه و ماهيت دولت از نگياه اميام عليي     مفهوم دولت در انديشه و سيره سياسي امام علي )ع( اگونه ايان

 )ع( اگونه است؟ هدف از تشکيه دولت ايست؟

ايه معنياي قيدرگ سياسيي، گيامي      شناخت حقيقت دوليت   است، منظور از مفهوم دولت در اين مقاله قدرگ سياسي

مثااه قدرگ سياسي در ميان انديشيمندان اسيالمي و    تعريم از مفهوم دولت اه هاست  انيادين اراي تحليه انواع گزاره

زاان شناسان نظراگ مختلفي را در اردارد، جمعي از انديشمندان ازجمله شيخ ابرسي و راغب اوفهاني مفهوم دوليت  

شناسان فارسي مانند دهخدا و معيين ايين مفهيوم را ايه احيث و       اند، تعدادي از زاان کار اردهرا اه معناي جاه و مقام ا

اند همچنين جايگاه، ماهيت و هدف از تشکيه دولت نيز در اين انديشمندان ازرگ اسالمي و غراي  اقبال معني نموده

لي )ع( درااره جايگياه و ماهييت و هيدف    داراي تعاريم متفاوتي است، در اين نوشتار نظر و ديدگاه اميرمومنان امام ع

و ايا اسيتفاده از مطالعياگ     گييرد  ها و سيره عملي نن حضرگ مورداررسي قرار ميي  دولت اا استفاده از سخنان، فرمان

گرفته است تا شايد اتوان  نظري ارگزييده از اميام    اي و استفاده از مقاالگ و منااع اينترنتي اين پژوهش انجام كتااخانه

در ااب دولت ايان نماي   ار اين اساس دولت در سيره سياسي و انديشه امام علي )ع( امري ضروري هست و علي )ع( 

 تواند ادون قدرگ سياسي دوام و استمرار داشته ااشد  جامعه نمي

 

 البالغه، ماهیت دولت اسالمی، اندیشه امام علی )ع(.  واژگان كلیدی: دولت، نهج

  

                                                           

  mahmoud.abaee@gmail.com  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اوعلي سينا همدان،  1
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 ظهور با رویکرد فضای سایبری های نو مهندسی فرهنگی پدیده
 2، مهدی امینی1محمد سهیل باقریان

 

 چکیده 

نشکار است كه فرهنگ تاثيرگذارترين عامه در نيه ملت ها اه اوج عزگ ييا حضييذ ذليت اسيت  حضيور غيرقاايه       

نظير  انفکاک فرهنگ در همه عروه ها و حوزه هاي زندگي فردي و اجتماعي اشر ، ايين مقوليه ايه ظياهر سياده و از      

اسياري افراد ك  اهميت را اه راهبردي ترين ، پنهان ترين و كارنمدترين سالح اراي ايجاد و گسيتر  ييك هژميوني    

غالب در سطح جهان ادل كرده است  تاثير مشهود فرهنگ اير عرويه هياي مختليم علميي ، اقتصيادي ، سياسيي ،        

اي حد و مرز توسعه البان ِ تمامييت خيواه ايه     اجتماعي ، نظامي ، ورزشي ، هنري و     دليه روشني ار اش  داشت

اين مقوله حساس خواهد اود  از سويي وااستگي ماهيتي هر يك از موضوعاگ فوق الذكر اه فرهنگ نيز امير پوشييده   

اي نخواهد ماند   اا توجه اه اين مسئله در اين مقاله در پي نن هستي  كه پس از تبيين ماهييت فرهنيگ، مهندسيي    

فرهنگي، ايستي پديده، پديده هاي نو ظهور، زمينه هاي پيدايش و عله اثر گذاري، وجوه و ااعياد   فرهنگ، مهندسي

اثر گذاري و ارد محدوده تاثير و     راهکارهايي اراي تحقق هدف واالي مهندسي فرهنگي پدييده هياي نيو ظهيور در     

 وته نقد و نظر عرضه كني  راستاي افق تمدن اسالمي مورد نظر نظام مقدس جمهوري اسالمي جسته و اه ا

 

 واژگان كلیدی: فرهنگ، مهندسی فرهنگ، سایبر، نوظهور، اینترنت

  

                                                           

   Soheil.bagherian@yahoo.com   دانشجوي كارشناسي مهندسي ارق گرايش كنترل دانشگاه ونعتي ق ، 1

   E.amini@gmail.com   فارغ التحصيه مهمدسي ارق گرايش كنترل دانشگاه ونعتي ق ، 2
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 تحرک اجتماعی و عوامل موثر بر آن )با تاكید بر تحرک اجتماعی در ایران(
1ابوالقاسم راسخی بخشایش

 

 

 چکیده

امروزه در جوامع توجه اه تحرک اجتماعي از اهميت زيادي ارخوردار است  اه گونه اي كه مي تيوان توسيعه ييافتگي    

جوامع را در اخش هاي مختلم اا ميزان تحرک اجتماعي ننها سنجيد  در اين نوشته سعي ار ان است تا عوامه ميوثر  

ه مهمترين عواميه نن تحصييالگ، مهياجرگ، ازدواج،    ار تحرک اجتماعي  مورد اررسي قرار گيرد   تحرک اجتماعي ك

شغه پدر و   است پويايي جامعه و ميزان شرايط اراار افراد را در استفاده از موقعيت ها اراي كسب مزاياي اجتماعي را 

كنندهاي در ناكارامدي ديوانسياالري و   يکيي از مهيمتيرين موانيع تحرک اجتماعي كه تأثيراگ تعييننشان مي دهد  

پديدنمدن گروههاي قدرتمند وييژه  ، نيافتگي جامعه، ايه وييژه در كشيورهاي در حيال توسعه دارد اه تبع نن توسعه

  كيه  اا اافتهاي سخت )و معيارهياي ارخاسته از منافع گروهي( در ساختارهاي سياسي، اجتماعي، و اداري جامعه است

كه داراي ناارااري ايروني هستند مسير تحرک اجتماعي  اا عنوان شبه كاست ها شناخته مي شوند  همچنين جوامعي

اراي شهروندان نن جامعه اا مانع روارو است  جوامع اراي پيشرفت و توسعه در جهان امروز اايد ايه سيمت نياارااري    

دروني) اه شرط ارااري فروتها جهت شکوفا شدن استعدادها( كه توزيع مزايا و منااع ار اساس شايستگي افراد اسيت  

امکان تحرک اجتماعي اراي همگان فراه  است، اروند  نتايج اررسي نشان مي دهد كه در ايران اعيد از دوره قاجيار    و

اا گشوده شدن درها اه سوي ونعت و تحوالگ عمده در دوره پهلوي و انقالب اسالمي شرايط تحرک اجتماعي  اراي 

 اپذير نبوده است افراد  وجود داشته و جامعه ايران، جامعه استه و انعطاف ن

 

 واژگان كلیدی: تحرک اجتماعی، شبه كاست، نابرابری درونی، نابرابری بیرونی

  

                                                           
     rasekhi.a@ut.ac.ir  كارشناسي ارشد ارنامه ريزي رفاه اجتماعي دانشگاه تهران 1
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 نقش مهندسی فرهنگی در كشور ایران

 )با تأكید بر رویکرد ایران در عصر جهانی شدن(
 2، آرش طاوسی 1شکیبا كولیوند

 

 چکیده

پيشرفت است كه حياگ فردي و جمعي انسان را تحيت  اي فعال، فرايندي پويا و قااه فرهنگ مفهومي جمعي، سامانه

هياي جيدي و دخيه و تصيرف     جا كه مسير و محتواي اين سامانه همواره در معير  نسييب  دهد  از ننتأثير قرار مي

عوامه انساني و محيطي قرار دارد انااراين اه منظور پيشگيري از هرگونه انحراف، افول و سقوط نن و فيراه  نميودن   

همه جانبه نياز است  از مباحيث اويلي در ايين ايين، احيث مهندسيي        مديريّت راهبرديشد و شکوفايي هاي ر زمينه

هياي سياسيي، اقتصيادي، فرهنگيي،     رييزي  گردد كاركردهاي نن در ارناميه فرهنگي است كه در اين پژوهش سعي مي

اي ادون ميرز اسيت كيه     اتي، جامعهااالع يجامعهاجتماعي و    مطرح و رويکرد كشور ايران در اين ااره اررسي شود  

و در  نظر از نژاد، مليت، زاان، مذهب و هر اختالف ديگري اا يکديگر اه تبيادل نظير ادردازنيد    توانند ورف ها مي انسان

اا شناخت اين ميوارد و    شود منجر اه تغييراگ فرهنگي در يك جامعه ميگيرد كه وورگ ميتبادالگ فرهنگي  نتيجه

و در را درک اا تکيه ار مهندسيي فرهنگيي    مديريّت راهبرديت توان اهميّ انسجام جامعه مي اا درک حساسيت حفظ

  هاي كشور در كانون توجّه قرار داد گذاريسياست

 

 ی اطالعاتی، مدیریّت راهبردی، ایران.مهندسی فرهنگی، جهانی شدن، جامعهكلیدی:  گانواژ

 

  

                                                           
 kolivand.shakiba@gmail.comكارشناس ارشد پژوهش اجتماعي، دانشگاه اوعلي سينا همدان،  -1
 كارشناس ارشد جامعه شناسي، دانشگاه اوعلي سينا همدان  -2
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 مفهوم توسعه سیاسیهای سبک زندگی ایرانی با توجه به  ویژگی
 1اسماعیل عارفی گوروان

 

 چکیده

 خي   ايين  .است شده پرداخته ادان كمتر كه است ازجمله مواردي زندگي مختلم هاي سبك اا سياسي توسعه نسبت

 نيدرگ  ايه  انيد  پرداختيه  زنيدگي  مختلم هاي سبك كه اه نثاري اغلب در كه است حدي تا اجتماعي علوم در مطالعاگ

 منکير  توان نمي ولي رسد، مي نظر اه دشوار ه  حدي تا رااطه اين ارقراري گراه .جست ارتباط اين ردي از توان مي

 اازارهاي ار نظارگ يا و اا مديريت سياسي حاكميت مثال، شد  اراي زندگي سبك تحوالگ سياسي ار توسعه تأثيراگ

 نن دگرگوني ااعث و تأثير گذاشته زندگي سبك تحوالگ ار غيرمستقي  يا و مستقي  اور اه تواند مي عمومي نموز 

 هيدف نويسينده در   اييران،  موضيوع  اا محورييت  سياسي توسعه و زندگي هاي سبك ميان موجود رااطه شود  ارقراري

تبييين   سياسيي  توسيعه  و زنيدگي  سبك ميان رااطه نخست تا شده مقاله كوشش اين در رو ازاين .روست پيش مقاله

 پيايين  ايا  توجيه  اا نيز انتها در .گردد سياسي ارائه توسعه اا متناسب زندگي سبك از مشخصي تعريم سدس و شود

سيبك   ارتقياي  ايراي  راهبردهيايي  ايرانيي،  زنيدگي  سبك ار نن تأثيراگ و ايران معاور در سياسي توسعه سطح اودن

كيه   داده خواهيد شيد  و در اين راستا اه اين پرسش اساسي پاسيخ   شد؛ خواهد عنوان سياسي توسعه ار تکيه اا زندگي

 در ايران دارد؟ هاي سبك زندگي نيا افزايش توسعه سياسي تأثيري در تغيير ويژگي

 

های سبک زندگی، سبک زنددگی ایراندی، توسدعه     واژگان كلیدی: سبک زندگی، توسعه سیاسی، ویژگی

 فرهنگی، تحوالت سبک زندگی ایرانی، پیشرفت.

  

                                                           

 arefiesmail69@yahoo.com شناسي انقالب دانشگاه شاهد تهران،   دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه 1
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 مدرنیته اسالمی در دوره_تحوالت سبک زندگی ایرانی
 1اسماعیل عارفی گوروان

 

 چکیده

اي نمونه و ديني ار اسياس سيبك زنيدگي     ترين اهداف استقرار نظام جمهوري اسالمي در ايران، تأسيس جامعه از مه 

انيد كيه رونيد تحيوالگ كشيور را       ايراني اسالمي است  ار اين اساس، همواره ارنامه ريزان كشيور در ايين تيال  ايوده    

اي از جامعه ايده نل ارسيند    اور مداوم در راستاي رسيدن اه حد نهايي و كامه و نمونه كنند كه اه اي اراحي گونه اه

هيا، پيس از انقيالب     جمله سبك زندگي، اا اهتميام هرايه ايشيتر دوليت     هاي گوناگون اجتماعي از اين هدف در حوزه

در دوره  شود كه سيبك زنيدگي ايرانيي    ياما در اراار اين هدف يادشده اين پرسش مطرح م اسالمي، دنبال شده است؛

رو شده است؟ يعني وضعيت سبك زندگي در ايران رواه اه اهبودي گذاشته اسيت ييا در    اه تحوالتي رواه مدرنيته اا

هياي   حال دور شدن از فرهنگ ايراني و اسالمي است  در اين راستا نويسنده درودد است اا تحليه اسنادي از تکنيك

شده در حوزه سبك زندگي در دوره مدرنيته  و اراي استخراج تغييراگ حاوه ين مه  ادردازد؛رو  تحقيق كيفي اه ا

هايي همچون  تغييراگ سبك زندگي ايراني در مصرف كاالهاي فرهنگي، نحوه گذران اوقياگ فراغيت،    اه تحليه مؤلفه

اگ فييردي و جمعييي نحيوه اسييتفاده از وسيايه شخصييي، تغيييير در الگيوي مصييرف غيذا و تغييييراگ حاوييله در عياد     

 ادردازد تحليه فرضيه ها نشان مي دهد تغييراتي در سبك زندگي ايراني حاوه شده است 

 

 گرایی، فردگرایی، اسالمی. واژگان كلیدی: سبک زندگی، ایرانی، تحوالت، مدرنیته، غرب

  

                                                           

arefiesmail69@yahoo.com شناسي انقالب دانشگاه شاهد تهران  ه عارفي دانشجوي كارشناس ارشد جامعهاسماعي   1 
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 ایرانی  -بررسی نقش طالق به عنوان آفت نظام الگوی خانواده اسالمی 
 1جواد وجاهت

 

 چکیده

خانواده كواکترين واحد اجتماعي و در عين حال ازرگترين و اثر گذارترين واحد ترايتي در جوامع اه شمار مي نييد   

اه گونه اي كه مي تواند منشأ تحول فردي و اجتماعي و رشد ارزشيهاي انسياني در مييان اعضياي نن ااشيد  شيرايط       

اده اي كاركرد هاي معين شده ايه هيدف نرسييد، اعضياي نن     جوامع امروزي اه گونه اي شده است كه هرگاه در خانو

نتوانستند نقش خود را اه درستي ايفا نمايند، راهکاري جز متاركه يا االق اه ذهن افراد نمي رسد  در دوران معاوير،  

در پي تغييراگ ارزشي و حقوقي دهه هاي اخير در ايشتر كشور هاي غراي رشد نمار االق اي سيااقه شيده اسيت در    

اران نيز اا تأثير پذيري از دنياي ااراف، نمار االق رشد داشته است  االق از جنبه هاي مختلم ار فرد و جامعه اثر ي

گذاشته و داراي زيان هاي رواني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و     مي ااشيد  الگيوي اسيالمي ايرانيي پيشيرفت، ايه       

، الگوي مستقلي است كه از پيشرفت همه جانبيه در ااعياد ميادي و    منظور راهکاري در مقااله اا اين امر است اين الگو

معنوي و مفهومي متمايز از توسعه در اداياگ غراي است  توجه اه ضرورگ هايي كه ابق اين الگو اراي خانواده اييان  

ر حفظ مي شود، مانند شيوه هاي همسر گزيني و همسر داري، مسئوليت افراد در تحکي  خانواده، مسئوليت جامعه د

خانواده، وجود تعهد و دلبستگي اين افراد خانواده و     مي تواند مقااه نفت االق ايه عنيوان سيدي در جليوگيري از     

 پاشش خانواده اه عنوان كانون اوليه ي جامعه را گرفته و نمار اسياري از مشکالگ جامعه را پايين نورد 

 

 ایرانی، نفوذ  -یواژگان كلیدی: خانواده، طالق، الگو، اجتماعی، اسالم

  

                                                           

 Jd.Vejahat@gmail.comدانش نموخته كارشناسي مهندسي نب دانشگاه اروميه،  -1
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گیری از  نمادها، نشانه های  محرم) عاشورا (در طراحی لباس برای اعتالی هنر و  بهره

 فرهنگ عاشورایی در ایران
 2 ، احمد عباسی دره بیدی1نگار كاظمی اسفه

 

 چکیده

فرهنگيي  لباس و پوشش اخشي از مظاهر فرهنگي يك كشور را تشيکيه ميي دهنيد  كيه ماننيد سياير پدييده هياي         

ااالعاتي را در دو سطح نمايشي و مادي اه ما مي دهد  اميروزه سيمبه هيايي در فرهنيگ شييعه وجيود دارنيد كيه         

هنرمندان مي توانند در خلق و تعالي نثار خود از نن ها اهره ابرند  از ننجا كه پوشيدن  لباسي كيه در خيور فرهنيگ    

ان يك هنجار محسوب مي شود، پس پراختن ايه امير اراحيي    اسالمي ااشد اراي يك جامعه اسالمي مانند اير-ايراني

لباس اسيار ضروري و نيازمند اه استرسازي مناسب نن مي ااشد، زيرا كه اراحي لباس جزئي از هويت ييك مليت را   

اه نمايش مي گذارد، پرداختن اه انين امري اراي اعتالي فرهنگ يك ملت اسيار ضروري اوده و در همين راسيتا از   

اين پژوهش اراحي لباس هاي مناسب  و جوان پسند و درخور يك جامعه اسالمي اا اهره گييري از نمادهيا و   اهداف 

سمبه هاي محرم مي ااشد  ارا كه  اهره گيري از اين نمادها و  سمبه ها، در اراحي لباس عالوه ار فرهنگ سيازي  

و گسيتر  هير ايه ايشيتر فرهنيگ غنيي       اسالمي، مي تواند اه حفيظ  -و اراحي لباس هايي در خور فرهنگ ايراني

محرم)عاشورا( كمك كند  لذا سوال اولي پژوهش اين است  نيا مي توان اا اهيره گييري از سيمبه هياي موجيود در      

 فرهنگ)محرم( گامي در جهت احيا و غني تر كردن هر اه ايشتر  ارز  هاي ديني در هنر اراحي لباس ارداشت؟

 

 عاشورا، سمبل، هنر.واژگان كلیدی: طراحی لباس، محرم، 

  

                                                           
 : nkazemiesfeh@yahoo.comكاشان كارشناس تکنولوژي اراحي دوخت، دانشکده  -1
 a.abbasi.d2020@gmail.com كارشناس ارشد شيعه شناسي/جامعه شناسي، دانشکده اداياگ دانشگاه اوفهان   - 2
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طراحی لباس ایرانی اسالمی با بهره گیری از نقوش اسالمی در جهت هویت بخشیدن 

 به فرهنگ و هنر ایران
 1نگار كاظمی اسفه

 

 چکیده

از زمان انسان ادوي تا كنون، اشر در فکر تحول سبك پوشش خود و نيز ااتکار در اه وجود نوردن تنوع در نن اوده و 

اديع سازي پوشاک خود كوشيده است  يکي از مه  ترين مؤلفه هاي ميرتبط ايا هوييت، پوشياک افيراد      همواره اراي 

جامعه است كه اي شك اا ديگر عناور، ارتبااي تنگاتنگ دارد، از ننها اثر مي پذيرد و ار ننهيا اثير ميي گيذارد  تميام      

ارتباط دو سويه اا فرهنگ، از نن تاثير مي  مؤلفه هاي هويت خواه ناخواه اا فرهنگ پيوند دارند، همچنين هنر در يك

پذيرد و ار نن اثر مي گذارد، اا تاثير گرفتن از اسالم، جنبه الهوتي يافيت؛ و از ايرف ديگير فرهنيگ اسيالمي ايا ايه        

خدمت گرفتن هنر اسالمي توانست نمادهاي رايج در نن، مردماني را كه اا هنر اسالمي مواجه مي شدند؛ پذيرنيده ي  

اسالمي اا اهره گيري از نقيو  اسيالمي    –مي سازد  اين مقاله درودد اررسي نقش اراحي لباس ايراني فرهنگ اسال

در جهت هويت اخشيدن اه فرهنگ و هنر ايراني مي ااشد  همچنين ميزان اهميت پوشاک را در احث هويت، اررسي 

 -باس اا استفاده از الگوهياي اسيالمي   و تحليه مي كند و در ودد پاسخ گويي اه اين سوال مي ااشد كه نيا اراحي ل

ايراني در شکه اخشيدن اه شخصيت، فرهنگ و  هنر يك جامعه تأثير دارد يا خير؟ ميزان اثر گذاري نن تا اه ميزان 

 است؟

 

 واژگان كلیدی: هنر، هویت، طراحی لباس، پوشاک، فرهنگ، نقوش اسالمی.

  

                                                           

 nkazemiesfeh@yahoo.comكاشان كارشناس تکنولوژي اراحي دوخت، دانشکده  -1
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 اسالمی_ایرانی  لباسدر طراحی  بهره گیری از نقوش و سوزن دوزی پته كرمان
 1نگار كاظمی اسفه

 

 چکیده

پته دوزي كرمان يکي از سوزن دوزي هاي اويه و معروف ايران است كه توليد نن سااقه ديرينه اي دارد  پتيه دوزي  

تجلي ااورهاي اعتقادي و فرهنگي مردم خطه كرمان اا حفظ ارز  هاي هنري و نمادين زنان هنرمند كرماني  اسيت  

سيازند كيه، ريشيه در     اا مهارگ  خود، شال را در وحنه جلوه گري نياز ها، نرميان هيا، نالم و خواسيته هيايي ميي      كه

رسند  رو  اين پيژوهش تياريخي و    اعتقاداگ ايشان دارد، كه در  نهايت، اه مدَد سوزن و ريس اه منصه ي ظهور مي

نگار  نن اا رويکرد توويفي و تحليليي ويورگ گرفتيه    ااشدكه  تطبيقي اا استناد اه منااع كتااخانه اي وتصويري مي

وينعت منطقيه    –است  اا تحليه ااالعاگ موجود درااره اين هنر سنتي و اويه راهکارهايي ارائه شده تيا ايين هنير    

كرمان از نااودي حفظ و احياء شود و ميراثي اراي نيندگان ار جاي اماند  اين پروژه راهي اود اراي نونوري در هنيري  

ه و سنتي ادون لطمه زدن اه روح و اوالت نن، و كاراردي كردن پته كرمان، اراي اسيتفاده هير ايه ايشيتر نن     اوي

دهد اا تغيير مواد و مصالح مورد استفاده در پته كه هميان   ااشد  نتايج تحقيقاگ نشان مي درونعت اراحي لباس  مي

ي سوزن دوزي ار روي لباس اکار ارد و اا اين كار ظرافيت  توان پته را ارا ااشد مي نخ و پاراه مورد استفاده در نن مي

و دوام پته دوخته شده را افزايش داد و ونعت پته دوزي را فراگير نمود تا همگان از زيبايي ايين اثير هنيري اهرمنيد     

 گردند 

 

 ی.كلیدی : پته دوزی، كرمان، سلسله دوزی، سوزن دوز گانواژ

  

                                                           

  Nkazemiesfeh@yahoo.comكارشناس تکنولوژي اراحي و دوخت، دانشکده فدک كاشان   -1
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 های اجتماعی مجازی شبکهبررسی مبانی نظری الگوی ارتباطی 

 و ارائه الگوی جایگزین بر اساس مبانی اسالمی
 1هاشمی  حاجی امین محمد

 

 چکیده

نظريه پردازان علوم ارتباااگ فراگرد ارتباط را ار مبناي فرستنده، گيرنده، پيام تعرييم كردنيد   تعريفيي كيه توسيط      

فرستنده و گيرنيده پييام منجير شيد كيه هي  اكنيون در        دوسالپول تکميه شد و اه اراحي يك رااطه مستقي  اين 

توپولوژي هاي مورد استفاده در شبکه هاي اجتماعي مجازي اه وورگ ارتباط اين گره ها و افراد ، پيياده سيازي ميي    

شود   اين نوع ارتباط ااعث شسکته شدن نوعي از روااط شده كه در جامعه اسالمي وجيود دارد   در جامعيه اسيالمي    

بت اه يکديگر در شئوني قرار دارند و نسبت اه ه  واليت دارند و در نتيجه مي اايست حقيوقي از يکيديگر را   افراد نس

رعايت نمايند   فرزند و پدرومادر ، زن وشوهر ، مومنين نسبت اه يکديگر و نييز نسيبت ايا اميام خيويش در سيطوح       

نظريه پردازان غراي اراحي شده افراد جامعه هميه  مختلفي قرار گرفته اند اما در مدل ارتبااي كه ار مبناي نظرياگ 

در يك سطح قرار دارند  جهت اراحي جامعه اسالمي در شبکه هاي اجتماعي مجازي و در كيه فضياي مجيازي ميي     

 اايست پايه ها و مبناي ارتبااي را شکه داد و ار اساس نن شبکه اجتماعي مجازي اسالمي را اراحي نمود  

 

ای ارتباطات ، شبکه های اجتماعی مجازی ، بومی سازی شبکه هدای اجتمداعی ،   واژگان كلیدی: نظریه ه

 فضای مجازی، شبکه اجتماعی اسالمی

  

                                                           
 haji.hashemi@chmail.ir  دانشگاه عالمه اباابايي  رسانه مديريت ارشد كارشناس 1
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 اسالمی -هنر انقالبی؛ راهکاری بنیادی درتوسعه و پیشرفت هنرِ ایرانی
 1مصطفی لعل شاطری

 

 چکیده

وقوع و رهايي از شيرايط خفقيانِ پييش از     مبتني ار انديشه هاي سياسي، هر انقالب مبتني ار پشتوانه مردمي پس از

خود، در پي پيشرفت و توسعه مي ااشد اه نحوي كه اين امر در ارگيرنيده كلييه سياختارهاي تشيکيه دهنيده نن از      

جمله مباني فکريِ عروه هنر و هنرمندان مي ااشد  در پي پيروزي انقالب ايران، اسيياري از عواميه ميوثر در عرويه     

استاي همگامي اا انقالب و اهداف رهبران نظام ارنامه ريزي گرديد، كيه ايي شيك هنير از ايين      فردي و اجتماعي در ر

اراكه هنر در اكثر مواقع در شرايط پساانقالب ار پايه عاليق و هنجارهاي قاليب اير ميردم ييك      قاعده مستثني نبود،

اي شکه مي پذيرد  اين پيژوهش مبتنيي   جامعه و در راستاي نيازهاي ننان اراي دستيااي اه ساير اهداف انياديِ انقال

تحليلي و اا تکيه ار گفتار مقام معظ  رهبري، حضرگ نيت اهلل خامنيه اي، در پيي پاسيخ ايه ايين       -ار رو  توويفي

پرسش مي ااشد، كه هنر متعالي داراي اه ويژگي هايي و در اين اين هنرمنيد انقالايي داراي ايه سيهمي در مييان      

ده و راه دستيااي اه نثار هنري مبتني ار نگر  انقالاي ايست؟ يافتيه هيا حياكي از نن    اقشار گوناگون يك جامعه او

 در محتوا و قالب اين نيز واقعي و اويه هنر و محسوب مي گردد زاينده و پويا حركتي است كه انقالب در اطن خود،

در  انييادي و هدفمندسيازي منسيج    دو مولفه مي توانند ايا ارناميه رييزي     اين از اين رو،  دارا مي ااشد را ها ويژگي

متعاقبا مسيري مشخص و مثمر ثمر اا رويکرد اهداف سند الگوي توسعه و پيشرفت اراي هنرمنيدان   يکديگر ادغام و

مبتني ار مبانيِ هنري و متکي ار خواست فزاينده مردم اا درارگيري مولفه هياي انقيالب محيوري معيين نماييد  ايه       

قااه تحركاگ انقالب ستيز كشورهاي استعاري و سلطه جو از هنر انقالايي ايه عنيوان    نحوي كه در پي نن اتوان در م

 عاملي در كنار ساير عوامه اهره ارد 

 

 واژگان كلیدی: مقام معظم رهبری، هنرمندان، هنر انقالبی، توسعه، پیشرفت.

  

                                                           

    (mostafa.shateri@yahoo.com  پژوهشگر هنر، دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسالمي از دانشگاه فردوسي مشهد ) 1
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 دانشِ جغرافیای تاریخی، عاملی كاربردی در راستای الگوی پایه پیشرفت
 1شاطریمصطفی لعل 

 

 چکیده

، ايشتر اه ويورگ اررسيي وقيايع تياريخي در ييك قلميرو       عمومي در اين پزوهشگران ارداشتيجغرافياي تاريخي در 

جغرافيياي تياريخي   حاظ گاه اا تاريخ محلي يکسان دانسته شده است، در حالي كيه  و از اين لمد نظر اوده جغرافيايي 

در زمينه كااردهاي گوناگون نن مطالعه دقيقيي  و تاكنون ايجاد تاريخ دو دانش جغرافيا و  تركيبعل  از  اه عنوان يك

وورگ ندذيرفته است  از سويي پژوهش هاي وورگ گرفته در اين حوزه نيز اكثرا يك جانبه مي ااشد، اه اين معنا كه 

ايان داشته اند  پژوهش حاضير ايا   در حوزه عل  تاريخ  انحصارادر قلمرو عل  جغرافيا يا  مطلقجغرافياي تاريخي را گاه 

 تحقييق   رو  وجغرافياي تياريخي  تحليلي ار نن است تا اه اين پرسش پاسخ دهد كه معناي راستين -رو  توويفي

اراي دستيااي اه توسعه و پيشرفت در سطح ملي و فراملي اه مي ااشد و متعاقبا اين موضيوع نيازمنيد    علمي در نن

انسجامي ساختاري و پيوندي مستمر و معنيادار مييان جغرافييا و     اكي از نن است كهاه راهکارهاي است؟ يافته ها ح

ايين  پژوهشي را در تکيوين   حوزهسه  اا اين حالدهد   جغرافياي تاريخي را شکه ميخروجي نن تاريخ وجود دارد كه 

كيه   ايه محيطيي  اازساخت اش  اندازهاي گذشيته، اشي  انيدازهاي تياريخي، رواايط متقا     عل  مي توان ايان داشت  

دستيااي اه ماهيت علميِ اين امور تاثير منحصر اه فرد در زمينه توسعه و پيشرفت يك كشيور در پيي دارد  اير ايين     

اساس اررسي جغرافياي تاريخي موضوعي كاراردي محسوب مي گردد كه متاسفانه انا اه عيدم شيناخت دقييق نن از    

و از دستاوردهاي نن اهيره ايرداري انيداني ويورگ ندذيرفتيه       سوي پژوهشگران و قانون گذارانِ علمي مغفول مانده

 است 

 

 واژگان كلیدی: جغرافیای تاریخی، توسعه و پیشرفت، محیط انسانی، دروس دانشگاهی، متدولوژی.

  

                                                           

  (mostafa.shateri@yahoo.com  دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسالمي از دانشگاه فردوسي مشهد ) 1
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بررسی دیدگاه محققین غربی نسبت به فریضه نماز در سیره امام رضا )ع( )مطالعه 

 موردی زندگی فردی و اجتماعی كارمندان(
 1مصطفی لعل شاطری

 

 چکیده

و دفيع هير    گاست كه انبياء و اولياي الهي در رفيع مشيکال  اوده ماز وسيله اي انا ار گزار  متون روايي و تاريخي، ن

احساس سبب مي شود كه  اين مرتبط وانسان را اه قدرگ اليزالي  اين فريضه ، اراكهشرّي از نن استمداد مي نمودند

دشواري هاي پيش رو اه نرامش و متعاقبا در فعاليت هاي روزمره ايا نشيااي اييش از پييش مشيغول      انسان در اراار 

اين فريضه الهي در وورگ وجود شرايط عمومي تکليفي واجب و غير قااه ترک مي ااشد و اير ايين اسياس در    گردد  

نن ذكر شيده اسيت، انانکيه در    سيره معصومين تاكيداگ فراواني نسبت اه اوه نماز، كيفيت و نثار دنيوي و اخروي 

عبادي پيشواي هشت  شيعيان، حضرگ رضا )ع( نکاگ گيران سينگي در ايين اياره وجيود دارد كيه ايا         -سيره ترايتي

اسيالمي پيشيرفت دسيت     -اررسي و تحليه نن مي توان اه راهکارهايي انيادي و كارادي در زمينه ارتقا الگوي ايراني

تحليلي، محور اين پژوهش ار پاسخ اه پرسيش اراييي توجيه و تاكييد در      -ويفييافت  از اين رو اا تکيه ار رو  تو

سيره رضوي اه فريضه نماز از ديد محققين اه ويژه پژوهشگران غراي اا تاكيد ار ميزان تاثير اين فريضيه اير زنيدگيِ    

 افراد شاغه در سازمان هاي اداري در حوزه وجدان و اخالق كاري قرار دارد 

 

 امام رضا )ع(، نماز، سازمان های اداری، وجدان كاری، اخالق كاری.واژگان كلیدی: 

  

                                                           

 ( mostafa.shateri@yahoo.com) مشهد فردوسي دانشگاه اسالمي؛ ايران تاريخ   دانشجوي دكتري 1
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 بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی )مطالعه موردی شهروندان شهر نجف آباد(

 2، نرجس جهانگیر1محمد نوریان نجف آبادی

 

 چکیده

 كه خود، است لذتي و رضايت مندي انتخاب، اعطاي در نن امتياز كه است افراد تجراه خاوي از عروه زندگي سبك
رو  هدف از انجام اين تحقيق اررسي عوامه مؤثر اير سيبك زنيدگي اسيت        دارد دنبال اه را ايشتري شادي و لذگ

 288نااد اودنيد كيه    ساله و ايشتر شهر نجم 20مورد استفاده در اين تحقيق پيمايشي اود  جامعه نماري، كليه افراد 

افيزار نمياري    نوري شيدند و ايا نيرم   ها اا استفاده از پرسشينامه جميع  شدند  داده اي انتخاب نفر از ننها اا رو  سهميه

SPSS21 هاي نماري ضريب همبستگي پيرسون، تي و رگرسيون اندمتغيره ميورد تجزييه و تحلييه قيرار      و نزمون

شتر از زنيان و  در اين مردان ايسبك زندگي ميزان هاي تحقيق ايانگر اين است كه ميانگين  يافته(  ≥P 0.05گرفتند)

تيأثير   در اين افراد متأهه ايش از افراد مجرد است  همچنين متغيرهاي ميزان نشاط اجتماعي، سيالمت روان و سين  

 6/41توان  داشتند  اا استفاده از واريانس تركيب خطي متغيرهاي مستقه مزاور مي سبك زندگيداري ار ميزان  معني

توضيح داد  نتايج اين تحقيق همسو اا نظرياگ انديشمنداني همچون گييدنز،  را سبك زندگي درود از واريانس ميزان 

 نرگايه و سليگمن است 

 

 ، نشاط اجتماعی، سالمت روان و نجف آبادسبک زندگی:  واژگان كلیدی

  

                                                           

 mohammdnorian@yahoo.comكارشناس ارشد جامعه شناسي و كارمند فرمانداري نجم نااد،   1

 نرجس جهانگير، كارشناس ارشد جامعه شناسي و معل  نموز  و پرور  شهرستان تيران و كرون   2
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 رابطه سبک زندگی و سالمت روان در بین شهروندان شهر نجف آباد
 2، محمد نوریان نجف آبادی1نرجس جهانگیر

 

 چکیده 

سالمتي مستلزم ارتقاي سبك زندگي است همچنين اهميت سبك زندگي ايشتر از نن جهت است كيه روي كيفييت   

از ارفي ايراي حفيظ و ارتقياي سيالمتي، تصيحيح و اهبيود سيبك          ها موثر ااشد گيري از ايمار سبك زندگي و پيش

ي پژوهشمطالعه حاضر،  است   نسبك زندگي و سالمت رواهدف مقاله حاضر اررسي رااطه اين زندگي ضروري است 

انجيام گرفتيه اسيت     1395در سيال   شهروندان شيهر نجيم ناياد   يمايش ميان پي است كه اا رو  كاراردي و مقطع

ها ايا اسيتفاده از اايزار     داده اه عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند  شهروندان شهر نجم ناادنفر از  240 نيهمچن

هياي تحقييق   يافتيه  قرارگرفته اسيت  يهمورد تحل يزرلو ل SPSS يافزارها كمك نرمو اه  شده ينور پرسشنامه جمع

داري اين ميزان سبك زندگي زنان و مردان، افراد مجرد و متأهيه و همچنيين افيراد     تفاوگ معني ايانگر اين است كه

ااطيه مسيتقي  و   ن رسيالمت روا ايا ااعياد مختليم     سبك زندگياين ميزان وجود ندارد  از ارفي  شاغه ريغشاغه و 

نتايج كنيد   افزايش پييدا ميي   سالمت روان، ميزان سبك زندگي داري وجود دارد اه عبارگ ديگر اا افزايش ميزان معني

 اين تحقيق همسو اا نظرياگ انديشمنداني همچون اورال، راس و ميروسکي است 
 

 نجف آبادی شهروندان، سرمایه فرهنگی، سالمت روان ،سبک زندگی: واژگان كلیدی

 

  

                                                           

 داير نموز  و پرور  شهرستان تيران و كرون، مجتمع شهيد عباس دوران، دايرستان زهرائيه -1

 mohammadnorian@yahoo.com كارشناس ارشد جامعه شناسي،  2-



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

22 

 

تحلیلی بر رابطه میزان سرمایه فرهنگی با سبک زندگی )مطالعه موردی زنان 

 سرپرست خانوار شهر نجف آباد(
 2، نرجس جهانگیر1آبادیمحمد نوریان نجف

 

 چکیده

مساله رااطه اين سبك زندگي و سرمايه فرهنگي محور اولي مباحثي است كه امروزه در جامعيه شناسيي فرهنيگ و    

مطالعه مطالعاگ فرهنگي مطرح است  هدف تحقيق حاضر اررسي رااطه اين سرمايه فرهنگي اا سيبك زنيدگي اسيت    

يان زنان سرپرست خيانوار  شهرسيتان نجيم ااياد  در     ميمايش پي است كه اا رو  كاراردي و مقطعي پژوهشحاضر، 

 و يري در دسترس اسيتفاده شيده   گه ي مورد نظر از رو  نمون نمونهيين حج  تعانجام شده است  جهت  1395سال 

 ينور ها ايا اسيتفاده از اايزار پرسشينامه جميع      داده نفر از زنان سرپرست خانوار  نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند 100

مييزان سيرمايه    اسيت  ينا يانگرا يقتحق هاي يافتهقرارگرفته است  يهو مورد تحل SPSSيافزارها شده و اه كمك نرم

دارو مسقي  وجيود   نگاهي، مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي اا ميزان سبك زندگي رااطه معنيفرهنگي، ااالعاگ 

دارد  ادين معني است كه هراه ميزان هريك از متغيرهاي مستقه افزايش پيدا كند، ميزان سبك زندگي نيزافيزايش  

گيردد    ارد و اين فرضيه تايييد نميي  كند  از ارفي اين ذوق و هنر اا سبك زندگي رااطه معني داري وجود ند پيدا مي

 همچنين ميانگين ميزان سرمايه فرهنگي و سبك زندگي در اين زنان سرپرست خانوار متوسط رو اه پايين است 

 

 واژگان كلیدی: سرمایه فرهنگی، سبک زندگی، زنان سرپرست خانوار، نجف آباد

  

                                                           

 mohammadnorian@yahoo.comو كارمند فرمانداري شهرستان نجم نااد،   كارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه يزد -1

 امعه شناسي، داير نموز  و پرو  تيران و كرون، مجتمع شهيد عباس دورانكارشناس ارشد ج -2
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جایگاه مدیریّت مشاركتی شناختی توسعه پایدار گردشگری؛ تأمّلی بر بررسی جامعه

 گردشگری در ایران
 2، شکیبا كولیوند1آرش طاوسی

 

 چکیده

نظران و مسئولين قرار گرفته است زيرا اين مفهوم مبتنيي  ي پايدار مورد توجّه واحبهاي اخير مفهوم توسعهدر سال

ي منيااع  ه اين معنا كه هميه هاي موجود است  امندي نسه كنوني از ظرفيتار حفظ منافع نسه نينده همراه اا اهره

ي پاييدار گردشيگري   ارداري از نن مانند گذشته رفتار كرد  توسعه موجود متعلّق اه نسه حاضر نيست و نبايد در اهره

ي ميزايان را  گردد و نيياز گردشيگران فعليي و جامعيه     نوعي از گردشگري است كه اه مديريّت تمامي منااع منجر مي

تيرين وينايع   گردشگري اه عنوان يکي از مهي   .كندي نسه نينده تأمين ميهاي االقوهادون اه خطر انداختن فروت

شيهرها و مادرشيهرهاي جهياني از جمليه     توسعه پايدار، امروزه فروت ازرگ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اراي كالن

ي و اقتصيادي در جامعيه  نورد  اين ونعت در ساختارهايِ فضايي، فرهنگيي، اجتمياعي   وجود مي كالنشهرهاي ايران اه

شناختي نقش گردشيگري  گردد اا نگاهي جامعهحال حاضر شهري ايران اسيار اا اهميّت است  در اين مقاله سعي مي 

در توسعه پايدار در ايران مطرح و اه اررسي جايگاه مديريّت مشاركتي در اين امر پرداخته و راهکارهايي ايراي اهبيود   

 استفاده از مدل مهندسي فرهنگي ارائه گردد گردشگري در شهرهاي ايران اا 

 

 مشاركت پایدار، گردشگری پایدار، توسعه پایدار، ایرانكلیدی:  گانواژ

 

  

                                                           

  Atavoosi2012@yahoo.comكارشناس ارشد جامعه شناسي، دانشگاه اوعلي سينا همدان   -1

 كارشناس ارشد پژوهش اجتماعي، دانشگاه اوعلي سينا همدان   -2

mailto:Atavoosi2012@yahoo.com
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 و باستان ایران هنر در( عقرب گاو، شیر،)حیوان -انسان تصاویر شناسی اسطوره

 دومزیل ژُرژ آراء تطبیق با النهرین بین
 2، محبوبه طاهری1دادور ابوالقاسم

 

 چکیده

 است همانند قيدرگ جسيماني در جيانوران، نظيير     حياگ در ارتر قدرگ گرايش داشته، تاريخ اول در اشر كه هويتي

قدرتشيان را در   هيا،  نمياد نن  انسيان ايا تصيويركردن     هماننيد عقيرب   گاو و حفاظيت  در ااروري قدرگ، دليه اه شير

 -را در غاليب انسيان   درواقيع قيدرگ   شيود   ميي  اازسيازي  مفاهي  همنشيني، و جانشيني اا كه هد ها شکه مي اسطوره

هيا   شيناخت ايين اسيطوره     عقيرب -انسيان  و گياو -انسيان  شير،-تركيبي انسان نمايد همچون جانوران حيوان اازنمايي

گانيه   سيه  هياي  ايِ كينش  اسطوره نظريه از توان مي رمزگشايي ارداي از سازوكار تفکر در دنياي ااستان است  جهت پرده

 و اياروري  حاكمييت،  همچيون  نيامتغير  اجتمياعي  كياركرد  سيه  ار كنشي كه هاي  گانه سه جست  ارح اهره دومزيه،

ها ار اسياس نرا ژرژ   توويفي و تاريخي است كه اسطورهاه  رو  تحقيق در اين پژوهش  جنگجويي تدوين شده است

 تركيبيي  و كياركرد جيانوران   وييت ه دومزيه تطبيق و از نظر محتوا مورد تحليه و مطالعه قرار گرفته و ايه شيناخت  

ار نظريه دومزييه   (عقرب گاو، شير،)حيوان-پردازد كه فرضيه تطبيق هويت انسان مي (عقرب گاو، شير،)حيوان-انسان

 كند  را دنبال مي النهرين اين و ايران هنر در
 

 عقرب-گاو، انسان-شیر، انسان-واژگان كلیدی: اسطوره، دومزیل، انسان

  

                                                           

 E-mail: ghadadvar@yahoo.comالزهرا   هنر دانشگاه پژوهش گروه دانشيار   1

  E-mail: taheri1365ma@yahoo.comاوفهان   فوالدشهر امين، عالي نموز  هنر، پژوهش   دانشجوي دكتري 2
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آبادی به عنوان شاخصۀ مادر در اندیشۀ شهید محمدعلی جعفری قوامشأن و جایگاه 

 اسالمی ایرانی اساسی سبک زندگی
 1فریدون عبدی

 

 چکیده

)ع( است كه اا ارخورداري ناادي يکي از شهداي دانش نموخته دانشگاه افسري امام عليشهيد محمدعلي جعفري قوام

ارزشمند مادر را اه اه عنوان شاخصۀ اساسي سبك زنيدگي اسيالمي   از روح پاک و عواام ظريم خود شأن و جايگاه 

ايراني اه درستي تبيين نموده است   لذا اين مقاله اا هدف نشنايي هر اه ايشتر اا انديشيه نن ازرگيوار در خصيو     

کيار و  گيري از نن، همچنين اسط، گستر  و نشر معارف، انديشيه، اف جايگاه ارزشمند مادر، جهت تعقه، تفکر و اهره

ديدگاه نن شخصيت ازرگ وورگ گرفته است  پژوهش حاضر از نظر  نوع  هدف كاراردي است و از نظير نحيوه گيرد    

توان انين نتيجه گرفيت  اي استفاده شده است  مينوري ااالعاگ از منااع كتااخانهها، توويفي و اراي گردنوري داده

عميقي از معارف قرنن كري  و دستوراگ دين مبيين اسيالم و    ناادي اا درکكه شهيد واالمقام محمدعلي جعفري قوام

اا ارخورداري از اخالق عالي اسالمي و ارخوردار از فرهنگ اويه ايراني و اا اصيرگ كامه شأن جايگاه مادر اه عنيوان  

 ار اين اساس، اير فرزنيدان و هميه نسيه جيوان الزم     شاخصۀ اساسي سبك زندگي اسالمي ايراني تبيين نموده است  

اين امر مه  توجه كنند و تا نن جا كه مي توانند اه مادر احترام اگذارند و ايه  تبعيت از اين شهيد ازرگواراست كه اه 

او خدمت نمايند  اه خصو  در كهن سالي اايد نيازهاي مادر را تأمين كننيد؛ ايون او در ايين سين و سيال شيديدا       

 .كه اه والدين در هر شرايط ياري رسانداحتياج اه كمك دارد  وظيفه عقلي و ديني فرزند است 

 

 واژگان كلیدی: شأن، جایگاه، مادر، شهید، پیشرفت، اسالمی، سبک زندگی، محمدعلی جعفری. 

 

  

                                                           

 شناسي  دانشگاه نزاد واحد تهران شمال،پژوهشگر و عضو هيئت علمي دانشگاه امام علي)ع( و دانشجوي دكتري تخصصي عل  ااالعاگ و دانش  - 1

Abdifridon135@yahoo.com 
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 عناصر و شاخص های هویتی و تمدن ساز اسالمی ایرانی
 4، سید جلیل هاشمی3، فرخنده محمدی2، داود جمینی1احمد عباسی دره بیدی

 

 چکیده

اسالمي كه در جايگاه خود يکي از ازرگترين و مه  ترين تمدن هاي جهياني ميي ااشيد، در درون خيود     تمدن ايراني 

داراي شاخص ها و عناوري مي ااشد كه توجه و اهميت ايشتر اه ننها مي تواند، مسيير پيشيرفت و توسيعه را ايراي     

اور و شاخص هايي كه در نياگ قيرنن و  ايران امروز هموارتر گرداند  انااراين اين سوال مطرح است كه، مه  ترين عن

منااع مسلمانان اوده و توانسته است يکي از ازرگترين تمدن هاي جهيان را ايراي نن هيا ايه ارمغيان نورد، كدامنيد؟       

تحليلي و مرور منااع اسنادي و كتااخانيه اي   -پژوهش حاضر در پي پاسخ اه سوال فوق و اا استفاده از رو  توويفي

داخته است و اه اين نتيجه دست يافته كه وجود عناور و شاخص هايي همچون؛ اهميت علي  و  اه اررسي موضوع پر

عل  نموزي، نظ  و نراستگي، وحدگ و انسجام، امنيت و نرامش، هجرگ و مهاجرگ شايسيته كيه در تعيالي  قرننيي و     

شيوند كيه در كنيار ديگير     ديني اه نن اشاره و تأكيد شده است، توانسته اند موجب اعتالي فرهنگ و تمدن اسيالمي  

ويژگي مه  خويش مانند گشودگي فرهنگي ااز مي توان در دوره معاور نن را ار ساير تميدن هيا ايرگيي و ارتيري     

 اخشيد 

 

 واژگان كلیدی: عناصر و شاخص ها، تمدن، تعالیم قرآن، پیشرفت

  

                                                           

 a.abbasi.d2020@gmail.com  كارشناس ارشد شيعه شناسي / جامعه شناسي، دانشگاه اوفهان؛ نويسنده ي مسئول   1

   دانشجوي دكتري جغرافياي انساني و مدرس دانشگاه 2

 ناادموزگار و داير نموز  و پرور  شهرستان نجم ن   3

 موز  و پرور  خرمشهرن  كارشناس ارشد شيعه شناسي/ جامعه شناسي دانشگاه اوفهان و داير  4
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 راهکارهای ترویج تعلیم و تربیت دینی
 4، نسرین بیگ زاده3مهدیه محمدپور ،2، فرخنده محمدی1احمد عباسی دره بیدی

 

 چکیده

تعلي  و ترايت از اموري هستند كه مورد توجه مرايان ازرگ و مصلحان اجتماعي اوده است و از مهمترين مسئوليت 

هايي است كه انسان در رااطه اا خود دارد؛ ارا كه اين امر نياز ضيروري اشير و اجتمياع ايوده كيه در ايول حيياگ،        

زمند است و ادون نن زندگي اجتماعي در معر  تهديداگ گوناگون قرار ميي گييرد  اميا انچيه مهي       پيوسته ادان نيا

است پرداختن اه راهکارهاي ترويج و اه كارگيري تعلي  و ترايت ديني و شيوه هايي است كه مي توان ايه واسيطه ي   

 -هش حاضر كه ايه شييوه اي تووييفي   نن ها، مستقي  و غير مستقي  در ترايت و تعالي افراد مؤثر اود  لذا هدف پژو

تحليلي و اا مرور منااع و اسناد كتااخانه اي و مروري انجام شده است، ايان مهمترين راه كارهاي ترويج و شيوه هياي  

تعلي  و ترايت ديني در جامعه مي ااشد  در نتيجه مشخص گرديد كيه از مهمتيرين شييوه هيا و راهکارهياي تيرويج       

ش مادران، در نظر گرفتن تفاوگ هاي جنسيتي، احترام و تکري  مترايان و معرفيي الگوهياي   ترايت ديني، توجه اه نق

 مناسب و نموز  وحيح، موعظه و نصيحت، تشويق در مقااه تنبيه و     مي ااشد 

 

 واژگان كلیدی: تعلیم و تربیت، راهکارها، تعالیم دینی

  

                                                           

 a.abbasi.d2020@gmail.comكارشناس ارشد شيعه شناسي/جامعه شناسي، دانشکده اداياگ، دانشگاه اوفهان، نويسنده مسئول   - 1

 farkhondeh.moh@gmail.comنموزگار و داير نموز  و پرور  شهرستان نجم اااد؛  - 2

 كارشناس ارشد اقتصادكشاورزي، دانشگاه اروميه - 3

 دانشجوي دكتري مهندسي ونايع، دانشگاه خوارزمي تهران - 4
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 های سبک زندگی اسالمی و اقتصاد مقاومتی شاخص
 1عباسی دره بیدیاحمد 

 

 چکیده

سبك زندگي اسالمي يك شيوه ي زيستن مي ااشد كه ار پايه ي دسيتوراگ و تعيالي  دينيي و اسيالمي قيرار  دارد و      

درارگيرنده ي شاخص هاي مختلفي مي ااشد  اين شاخص ها كه نمايشگر غنيا و اويالت ايين شييوه ي زنيدگي ميي       

يکي دارند  لذا پرسش اولي اين پژوهش ايين اسيت كيه شياخص هياي      ااشند، اا مفهوم اقتصاد مقاومتي رااطه ي نزد

مختلم سبك زندگي اسالمي اا اقتصاد مقاومتي اه رااطه اي داشته و دارند؟ نيا مي توان از اين شاخص ها در جهت 

 -تحقق و دست يااي اه اقتصاد مقاومتي اهره ارد؟ پژوهش حاضر در پي پاسخ اه سيوال فيوق ايا شييوه ي تووييفي     

يلي  اا استناد اا منااع كتااخانه اي و مروري اه اررسي و تببين موضوع پرداخته است  در نتيجه مشخص شد كيه  تحل

تمام شاخص هاي اولي و مه  سبك زندگي ارتباط مستقي  و اند جانبه اا اقتصاد مقياومتي داشيته و از هركيدام از    

رد  مفاهيمي اون؛ امنيت، تعلي  و تراييت، داشيتن   اين مفاهي  در جهت تقويت و تحقق مفهوم ديگر مي توان اهره ا

ارنامه ريزي و هدف، اعتدال، توجه اه ارز  هاي معنوي و اويه، پرهييز از عيواملي ماننيد اسيراف، تبيذير و مصيرف       

گرايي و    كه در سبك زندگي اسالمي مي ااشد، از عواملي هستند كه در اقتصاد مقاومتي نيز اه اش  ميي خورنيد و   

 ي دست يااي اه اين مفهوم مي ااشند از راه ها

 

 واژگان كلیدی: سبک زندگی اسالمی، شاخص ها، اقتصاد مقاومتی

  

                                                           

 a.abbasi.d2020@gmail.com شناسي، دانشگاه اوفهان؛  كارشناس ارشد شيعه شناسي/ جامعه - 1



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 

29 

 

 نقش و جایگاه هنر در پیشرفت
 3محدثه ابراهیمی، 2نگار كاظمی اسفه، 1احمد عباسی دره بیدی

 

 چکیده

انسان از ااتداي خلقت تا كنون پيوند جدانشدني اا هنر داشته و در جنبه هاي مختلم زندگي از نن اهره جسته است  

ييين هيا و   نپيوند مستقي  ايا    هنر نيز اون مذهب و اداياگ، از گذشته تا اه حال، جزء اركان اولي زندگي اشر و در

نثار هنري، احساس شعم و لذّگ ميي كيرده، ايا زنيدگي       نفرينشااورهاي ديني اوده و از نن جا كه همواره ندمي، اا 

پيشرفت و توسعه از اريق هنر و استفاده از پتانسيه هاي موجود در هنر اه معناي كليي و عيام    .وي درنميخته است

 يکي از سياست ها و ارنامه هاي كشورهاي موفق اه شما مي رود  اما ننچه مه  است نقش و جايگاه هنر در پيشرفت،

تحليلي و ايا اسيتناد ايه منيااع      -توسعه و نااداني مي ااشد   اه همين دليه هدف پژوهش حاضر كه اا رو  توويفي

مروري انجام شده است، اررسي نقش و جايگاه هنر در پيشرفت مي ااشد  در نتيجه مشيخص   -اسنادي و كتااخانه اي

فرهنگيي، دينيي، اخالقيي، اجتمياعي، اقتصيادي و دارا      شد كه هنر مي تواند اه عنوان يك امر مه  در انتقال مفاهي  

اودن پيوندي محک  اا اين مفاهي  اه عنوان يك تسهيه گر مؤلفه هاي گوناگون پيشرفت، عمه نمايد و زمينيه هياي   

 مناسب را در تحقق و دست يااي اه پيشرفت اا سرعت، دقت و عمق ايشتري فراه  نمايد 

 

 ت، قابلیت.واژگان كلیدی: هنر، جایگاه، پیشرف

  

                                                           

 a.abbasi.d2020@gmail.comاه اوفهان، نويسنده ي مسئول؛ كارشناس ارشد شيعه شناسي/ جامعه شناسي دانشگ - 1

  nkazemiesfeh@yahoo.com كاشانكارشناس تکنولوژي اراحي دوخت، دانشکده  -2

 mohi.ebr@gmail.comدانشجوي كارشناسي معماري، دانشگاه زنجان،  - 3

 

mailto:کاشانnkazemiesfeh@yahoo.com
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 رفتار اقتصادی در سبک زندگی اسالمی
 1پرهام حسین پور طوسی

 

 چکیده 

رفتار اقتصادي در فرهنگ اسالمي الگوي متغيري دارد كه متناسب اا شرايط و موقعيت هاي مختلم زمياني و مکياني   

رشيد انسيان ارائيه ميي      است  اسالم اراي مديريت درنمد و خرج مردم ارنامه و راهکارهايي در راستاي هدف خلقت و

دهد يکي از مسائه مه  زندگي هر اشر و حکومت، مسئله اقتصاد است زيرا انسان ادون كار و توليد و كسيب درنميد   

نمي تواند ارخ زندگي خود را اچرخاند و اقتصاد نامطلوب ضعم و سستي و خواري خود را اه دنبال دارد ايه هميين   

نظرياتي عرضه مي دارد تا انسان را اه هيدف اويلي خلقيت، هميان عبودييت و      دليه اسالم اراي اين اه  راهکار ها و 

اندگي مي ااشد ارساند  سبك زندگي اسالمي اايد اگونه اي ااشد كه اا فقر و تهيدستي مبارزه كند و اجيازه اخيتالف   

 ابقاتي شدن جامعه را ندهد 
 

 اسالمیسبک زندگی، رفتار اقتصادی، اقتصاد اسالمی، نظام كلیدی:  گانواژ

 

  

                                                           

 parhamhosseinpoor@gmail.com دانشگاه ايرجند،كارشناسي حقوق  1
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 نگاهی گذرا به مفهوم اسالمی شادی و تمایزات تمدنی آن با تلقی غرب از سطح شادکامی در جوامع
 1ساجد صمدی قربانی

 
 چکیده

اي اند سال اخير اندازه گيري سطح شادكامي در جوامع، اه عنيوان يکيي از مهي  تيرين اازارهياي ارزييااي توسيعه        

يافتگي در قالب شاخص هاي كيفيت زندگي مورد توجه معتبر ترين مراكز مديريت توسعه جهان قرار گرفتيه اسيت و   

 ناخيالص  شيادي  شياخص » ،«شياد  سيياره  شاخص» ،«هوون ون شادي شاخص»اراحي شاخص هاي متعددي نظير 

و    كه اه اور مشخص اراي همين منظور اراحي شده اند و ساالنه ار همين مبنا اه  «شادي جهاني شاخص»، «ملي

رتبه اندي كشورهاي جهان مي پردازند حکايت از اهميت پرداختن اه سيطح شيادكامي جامعيه در انديشيه ميديريت      

همه ننها عبارتست  توسعه دارند  اا تحليه مؤلفه هاي اه كار رفته در اين شاخص ها اه نظر مي رسد كه روح مشترک

از تلقي غراي از شادي  در مقاله پيش رو پس از ايان مُراد غرب از شادي، اا اررسي مفهيوم و انيواع شيادي در منيااع     

نُشيرهه و    ايا مفهيوم     ييا  اسالمي خواهي  ديد كه فارغ از تفاوگ هياي مفهيومي تعيااير اسيالمي فيرح، سيرور، نشياط       

Happiness اسالم و غرب اه شادي وجود دارد كه كاركرد هاي تمدني اين مفهيوم را تحيت   ، دو تمايز اولي در نگاه

« شادي دنيوي ناپسند»، «شادي اُخروي»تاثير خود قرار داده و استر ساز تعريم انواع سه گانه شادي در اسالم شامه 

ياسيتگذاري هيايي   مي گردد  اه نظر مي رسد پيش از انجام هرگونه اقدامي در راستاي س« شادي دنيوي پسنديده»و 

كه زمينه ساز اقامه تمدن نوين اسالمي هستند، اايد عالوه ار استخراج مؤلفه هاي مؤثر در هر كدام از اين سه دسته، 

 اه ااز تعريم نقش هر يك از ننها در تحقق اهداف مورد نظر اسالم اراي جامعه ادردازي  

 
 نیوی پسندیدهواژگان کلیدی: شادی ُاخروی، شادی دنیوی ناپسند، شادی د

  

                                                           

 sinsadkd@gmail.comكارشناس ارشد اقتصاد اسالمي و عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتي  1
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 رهیافتی بر عوامل تاثیر گذار در سطح شادکامی جوامع با رویکرد اسالمی
 1ساجد صمدی قربانی

 
 چکیده

یکی از به روز ترین مباحثی کهه یهی سهایهای اخیهر در زمینهه ارزیهابی توسهگه یهافتگی مطهرد اسهگ، انهدازه گیهری سهطح شهادکامی در 
جوامع می باشد، هر یک از نهادهای متصدی مدیریگ توسگه در جهان متناسب با مبانی مگرفتی و تلقی خود از شادی به یراحی 

 و ،«ملههی ناخههایه شههادی شههاخه» ،«شههاد سههیاره شههاخه» ،«هههوون ون دیشهها شههاخه»شههاخه هههای بههه ایههن من ههور ن یههر 
پرداخته اند که هر کدام از این شاخه ها بر مبنای مؤیفه های مختلفی به انهدازه گیهری سهطح شهادکامی  «شادی جهانی شاخه»

 در جوامع می پردازند.
راحهان آن بهه عنهوان عوامهل مهؤثر در شهادی آنچه در یراحی این شاخه هها نقها اصهلی را ایفها مهی نمایهد عناصهری هسهتند کهه ی

برشمرده اند. مقایه پیا رو پس از اشاره ای به مفههوم شهادی از ن هر اسهالم بها بههره منهدی از آیهات و روایهات بهه بررسهی عوامهل 
چههار مؤثر در کاها و یا افزایا سطح شادی افراد و جوامع در منابع اسالمی می پردازد. سپس با تقسیم بندی این عناصهر در 

بها تمرکهز بهر روی  «مهادی یها یبیگهی ههای مؤیفهه» و «عبهادی ههای مؤیفهه» ،«اخالقهی ههای مؤیفهه» ،«اعتقهادی ههای مؤیفه»دسته 
متغیهر در ایهن زمینهه مگرفهی نمهوده و بهه گهردآوری مسهتندات  20بهیا از  «شهادکامی سهطح در مهؤثر یبیگهی یها مهادی های مؤیفه»

روایی آنها می پردازد. نتایج این پژوها می توانهد بسهتر خهوبی بهرای سیاسهتگذاری ههای مبتنهی بهر افهزایا سهطح شهادی مهردم در 
های موسع دیگری در زمینه تحلیل  جوامع اسالمی و به ویژه جمهوری اسالمی ایران مورد استفاده قرار گرفته و بستر ساز پژوها

 انتقادی شاخه های موجود اندازه گیری سطح شادکامی در جوامع و یراحی شاخه های بومی به همین من ور باشد.
 

 واژگان کلیدی: شادی، عوامل مؤثر در شادی و سطح شادکامی جوامع. 
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 راهکارهای ترویج تعلیم و تربیت وحیانی
  2، اكرم جعفری ثانی 1زهرا ناطق اینانلو

 

 چکیده

اهتيرين   و كتااهياي نسيماني،   اراده واختيار، قااليت ترايت را دارد  ارسيال انبييا  قدرگ از  انسان اا توجه اه ارخورداري

 حيين  از كيه  مکتبيي  تنها اما از ميان تمام اديان و كتااهاي نسماني،انسان است   دليه ار ترايت پذيري و اراده واقعي

ايراي رسييدن ايه زنيدگي       است اسالم كرده، ارائه كامه زندگي ارنامه او وفاگ زمان تا( تولد از قبه الکه) انسان تولد

 خداونيد  ايه  قيرب  جيز  اييزي  كه ا  نهايي كمال سوي اه را انسان حركت متکامه،انسان نياز اه حركت دارد و ننچه

 كيه  ويورتي  در  تراييت وحيياني اسيت    و تعلي  رساند، مي فعليت اه را او االقوة استعدادهاي و سازد مي ميسر نيست،

 سيهه  را خيود  كميال  اه رسيدن دهد قرار قرنني تعالي  هاي راهنمايي از پيروي جهت در را خود همت و اراده انسان

 توجيه  و مراقبيت  و هدايت نيازمند خود تحصيه اوليه مراحه در كه نموزي دانش مانند درست نمايد، مي تر الووول

 از نوري يياد  و راهنميايي  ايه  تنهيا  و اکنيد  كيار  اايد كه اوست ااالتر مقااع در ليکن و ااشد مي مراي جانب از ايشتر

  دارد نياز مراي جانب

 

 .روشواژگان كلیدی: تربیت وحیانی، تربیت دینی، تربیت، تعلیم، 

  

                                                           

   كارشناسي ارشد علوم حديث، معاون پژوهش حوزه فاامه الزهرا)س( مرند 1

         mrs.z.nategh@gmail.com  كارشناسي ارشد مباني فقه و اوول، مدير مدرسه علميه فاامه الزهرا)س( مرند،  2
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آماری نماگرهای توسعه فرهنگی) مطالعه موردی: شهرستان های استان  تحلیل

 هرمزگان(
 2، كبری سرخ كمال1مریم بیرانوندزاده

 

 دهیچک     

اعنوان روح حاك  ارجامعه نقشي اساسي را درتراك  اخشي اه سرمايه هاي معنوي، مادي و دستاوردهاي « فرهنگ » 

ارزشي اشرداشته و اوليترين عامه حفظ، نگه داشت و تقويت هويت ملي و تاريخي مردم ييك كشيور و جامعيه ميي     

سياسي توسعه است زيرا مفهوم فرهنگ توسعه ااشد  در واقع  فرهنگ استرساز تحقق سايرااعاد اقتصادي، اجتماعي و 

ار اين واقعيت تأكيد دارد كه دستيااي اه توسعه همه جانبۀ و پاييدار موكيول ايه زمينيه سيازي و تقوييت اسيترهاي        

شياخص فرهنگيي در قاليب  تکنييك هياي      12فرهنگي در يك جامعه است  ادين جهت پژوهش حاضر اا استفاده از 

ضمن اه تصوير كشيدن اگونگي توزيع فضايي شياخص هياي فرهنگيي در شهرسيتان      تاپسيس( ) ارنامه ريزي نظير

هاي استان هرمزگان، اه تحليه سطوح ارخورداري شهرستان هاي استان و تشريح توزيع عادالنه امکاناگ فرهنگيي در  

وموسيي رتبيه   سطح  هرمزگان پرداخته است   نتايج يافته ها ايانگر نن است كه ار اساس رو  تاپسيس، شهرستان اا

اول و اه عنوان توسعه يافته ترين و خمير اا كسب رتبه يازده  اه عنوان محروم ترين شهرستان در مقايسه ايا ديگير   

شهرستان هاي استان شناخته شده است  انچه كامال  مشهود است وجود ناارااري فاحش اين شهرسيتانهاي اسيتان از   

 خدماگ فرهنگي ، و امکاناگ متعادل امه ريزي اوولي در جهت توزيعنظر درجه توسعه يافتگي فرهنگي است   لذا ارن

 سيطح  در جمعييت   پراكندگي متناسيب و متعيادل امکانياگ و     و اي ناحيه هاي وگ تفا اردن اين از جهت در گامي

 است   منطقه

 

   هرمزگان -ای ناحیه های تفاوت -توسعه فرهنگی -نماگرهای فرهنگی  واژگان كلیدی:

 

  

                                                           

     Beyranvand28@gmail.com، واحد لرستان يپژوهشگر جهاد دانشگاه  دانشجوي دكتري جغرافيا و ارنامه ريزي شهري و  1

 k.sorkhkamal@gmail.comي دانشگاه پيام نور تهران،   دانشجوي دكتري جغرافيا و ارنامه ريزي شهر 2
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فرهنگی در استان ایالم در مقایسه با دیگر استان  -وضعیت توسعه اجتماعیبررسی 

 های كشور
 3، مهدی خداداد2، هدایت اله درویشی1مریم بیرانوندزاده

 

 چکیده

 هياي  اسيتان  ديگير  ايا  مقايسيه  در اييالم  استان در فرهنگي -اجتماعي توسعه وضعيت پژوهش حاضر اا هدف اررسي

تحليلي مبتني ار منااع اسنادي تدوين شده است  نتايج تحقيق نشان ميي دهيد، در سيال     -كشور و اا رو  توويفي

ميي   0.693اوده است  شاخص توسعه انساني در استان ايالم اراار ايا   742  0شاخص توسعه انساني در ايران،  1390

و  3/11، 8/7اييالم ) هياي سيسيتان و الواسيتان، خراسيان جنيواي و      ااشد  شاخص رفاه اجتماعي روستايي در استان

ايه   1390ااشد  ااالترين ميزان شاخص رفاه اجتماعي شهري در سال ها ميتر از ساير استانميليون ريال( پايين 6/11

هياي  تيرين مييزان نييز ايه اسيتان     ميليون رييال( و پيايين   2/28و  3/28، 2/33هاي تهران، قزوين و مازندران )استان

ميليون ريال( تعلق دارد  وضيعيت شياخص رفياه     2/18و  7/17، 14جنواي و كرمان )سيستان و الواستان، خراسان 

 ميليون ريال مي ااشد  18.7شهري در استان ايالم اراار اا 

 

 واژگان كلیدی: توسعه، اجتماعی فرهنگی، رفاه، شهری و روستایی، استان ایالم.

  

                                                           

 ,beyranvand28@gmail.com  دانشجوي دكترا جغرافيا و ارنامه ريزي شهري و پژوهشگر جهاد دانشگاهي واحد لرستان،  1

 اهشتي  دانشجوي دكترا ارنامه ريزي نمايشي دانشگاه شهيد  2

   كارشناس ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي روستايي دانشگاه گلستان 3

mailto:beyranvand28@gmail.com,
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 بررسی برنامه درسی تلفیقی از منظر فرهنگ اسالمی
 2حسین غالمی چهکند، 1می چهکندفریبا غال

 

 چکیده

هاي جمهوري اسالمي ايران اا اينکه هدف از تعلي  و ترايت، رشيد تعيالي انسيان و قيرب     در مراكز نموزشي و دانشگاه

اندركاران در اين امر از قواعد و اوولي كه خداوند از ارييق قيرنن كيري  و پييامبر اكيرم      الهي است اما ارخي از دست

است، غافه هستند  از ننجائيکه در نظام نموزشي كشور ما فرهنگ اسيالمي ايا عناوير    ر انسان قرار داده) ( در اختيا

است  هدف از انجام اين پژوهش، اررسي ارنامه درسي تلفيقي از منظر فرهنگ اسيالمي ايود    نموزشي درنميخته شده

و مبنا در جهت رفع االش هاي موجيود و ايجياد   اعنوان الگو رويکرد اسالمي نگارنده ار اين ااور است كه مي توان از 

هاي پژوهش حاكي از ايين اسيت كيه    استنتاجي اود  يافته -  رو  پژوهش، استنباايراهکارهاي مناسب استفاده كرد

شيود و ايين   هاي شناختي( ميي هاي انسان )جنبهاستفاده از رويکردهاي رايج و متداول موجب پرور  اعضي از جنبه

شود كه ار اين يکرد اسالمي در عناور ارنامه درسي، موجب پرور  تمام ااعاد وجودي فراگير ميدرحالي است كه رو

 گردد اساس، اراحي الگويي مبتني ار فرهنگ اسالمي در ارنامه درسي پيشنهاد مي

                                                                                                              

 واژگان كلیدی: عناصر برنامه درسی، تلفیق، فرهنگ اسالمی.

  

                                                           

 fa.faribagholami@gmail.comي مسئول(،كارشناسي ارشد ارنامه ريزي درسي دانشگاه فردوسي مشهد )نويسنده  1

   gholamihossein60@yahoo.com  دانشگاه فردوسي مشهد،  دانشجوي كارشناسي ارشد رياضي كاراردي  -2
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 بخش هویت تاریخی و فرهنگی های میراث
 1سارا درخشان فر

 

 چکیده

 نظير  ايه  تياريخ  و فرهنيگ  كيردن  جيدا  البته دارد وي نينده و اشر سرنوشت در مه  اسيار مقوله دو تاريخ و فرهنگ

 ااييد  هرجامعيه  فرهنيگ  شناخت اراي  نن از جدا ي مقوله نه ااشد مي تاريخ جنس از فرهنگ اراكه رسد نمي درست

 اه ظاهر در كه ننچه ارخالف است كرده پيدا زيادي اهميت اشر امروزه ايني جهان در هويت راشناخت ملت نن تاريخ

 ليکن ندارد ارزشي مستقه وورگ اه ها ملت هويت و رود مي جهاني نوين نظ  يك سمت اه جهان كه  رسد مي نظر

 نميي  فروگذار  تاريخيشان هويت اهميت دادن جلوه اراي تالشي ازهيچ ونعتي پيشرفته جوامع ايني  مي واقعيت در

 ميي  را مسياله  ايين  اهميت اين و كنند مي تاريخ جعه كشورها اعضي كه نحوي اند اه شناخت تاريخ درودد و كنند

 حال در  غراي هويت تعبيري اه و غرب تمدن گسترده جمعي هاي رسانه وجود اا حاضر حال در از منظرديگر  رساند

 اما شدند تمدن اين شيفته و كردند فرامو  را خودشون هويت كشورها اعضي كه اي گونه اه هست جهان اه سرايت

 جمليه  از انيد  شده خودشان تاريخي هويت حفظ درودد و كردند مقاومت غالب فرهنگ اين مقااه در كشورها اعضي

 و فرهنگيي  مييرا   اهمييت  ليذا  غرايي اسيت   فرهنيگ  اراار در مقاومت نهضت دار داعيه كه هست ايران كشورها اين

 اررسي مقاله اين هدف كند مي ايفا موضوع اين در اسزايي نقش كه ارا شود مي مشخص اينجا اخش هويت تاريخي

 راه ايراغ  اررسيي  ايين  كيه  است اميد است تحليلي توويفي رو  اا ايران اخش هويت تاريخي فرهنگي هاي ميرا 

  گيرد قرار نيندگان
 

 .ایران هویت، تاریخ، فرهنگ، میراث،: واژگان كلیدی 

  

                                                           

 sara.derakhshan.92@gmail.com  دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ اسالم دانشگاه شهيد اهشتي،  1
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 امام علی )ع( و امام سجاد )ع( های تربیتی نظام خانواده در اندیشه شاخص
 2و طاها عشایری 1محسن نیازی

 

 چکیده

تاريخي شياهد تحيوالگ اجتمياعي از سيطح گسيترده ايه سيطح        خانواده يکي از نهادهاي اجتماعي است كه در استر  

تيرين ميأمني ايراي زيسيتن، گفتگيو،       اي منفرد اوده است  خانواده از اين نهادهاي اشري، تنهاترين و ويميمي  هسته

ها و تقويت جريان عاافي است  خانواده در نظام ديني اسيالم، ايشيتر از    وارخاست، تأمين امنيت، حه تعار  نشست

انديشي، انحراف، ازهکاري، سعادگ و شقاوگ انسان مدني را  اوري فرجام نيك ور موردتوجه قرارگرفته است  اهساير ام

دهيد كيه خيانواده وظيفيه      دانند  اراين اساس نتايج حاوه از پژوهش نشيان ميي   منوط اه شرايط ترايتي خانواده مي

الت اجتماعي، تعادل اخشي اه اجتماع، كنتيرل  وفصه تعارضاگ اجتماعي، ترمي  عد اجتماعي، حه-پذيري ديني جامعه

ازهکاري اجتماعي، تقويت ااور اه قانون و هنجيار، هميياري و تعياون ميدني، پيرو  ويميميت و جرييان عياافي و         

 ها را ار عهده دارد  مديريت احران

 

 واژگان كلیدی: خانواده، تربیت، عاطفه، عدالت، تعاون.

  

                                                           

 استاد گروه علوم اجتماعي دانشگاه كاشان- 1

 t.ashayeri@gmail.com شناسي دانشگاه كاشان، نويسنده مسئول،دانشجوي دكتري جامعه - 2
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 عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی ایرانی به–شناختی سبک زندگی اسالمی  تحلیل جامعه
1طاها عشایری

 2، محمدرضا برومندزاده 
 

 چکیده

نوردن مسائه عميومي تشيويق نميوده     اه دستادياني است كه پيرامون خود را اه سعي و كوشش در  رأساسالم در 

دين الهي اه انسان اهتمام ايه تندرسيتي و حفيظ ويحت      ي اينانداعدي جامعيت اسالم و نگر  ها نشانهاست و از 

از سالمت جس  اوده و جس  و تن مركبيي ايراي رشيد     تر مه است  از ديدگاه دين، سالمت روح و تعالي جان اسيار 

ني ي دين در اين زمينه گواه جامعيت مکاتب نسمافراوانمعنوي و شکوفايي عقالني انسان است  توويه و رهنمودهاي 

اينيي   در جهيان  ي ديني اسيت  ها نموزهي اشر يرغاوده و ه  اه لحاظ ارخورداري از جهاگ علمي، نشانگر اعد الهي و 

دهيد    ها و ايدئولوژي الهي اه شيوه زندگي و سبك زندگي افراد جهت ميي  ايني توحيدي، ارز  اسالمي ااورها و جهان

عنيوان راه تقيرب    اا رفتار و اعمال در اين دنييا و ايا عبيادگ ايه     ها ايني اين دنيا محه گذر است و انسان در اين جهان

شناسي اسالمي انسان مركيب از جسي  و روح اسيت؛ ضيمن      زنند  در انسان سعادگ و كمال نهايي و اخروي را رق  مي

او  ايند، انيااراين سيبك زنيدگي    دارد و دنيا را مزرعه نخرگ مي مختار اودن در ااراوب اوول و محورهايي گام ارمي

در اسيالم سيبك زنيدگي اير      دهد كيه  ارگرفته از متون اسالمي است  ار اين اساس نتايج حاوه از پژوهش نشان مي

اعتيدال  -7خانواده محوري، -6تال  و كوشش، -5خداااوري، -4نذر و احسان،  -3قناعت،  -2زندگي ساده،  -1مبناي 

 -11رعاييت پياكيزگي و درنهاييت    -10اشيمي،   پرهييز از تجميه و اشي  هي      -9محبت و عاافه،  -8روي،  و ميانه

 اازگشت اه سنت زندگي پيامبران الهي متکي اوده است 

 

 واژگان كلیدی: سبک زندگی، اقتصاد، خانواده، اخالق، جامعه

  

                                                           

 t.ashayeri@gmail.comدانشجوي دكتري اررسي مسائه اجتماعي ايران، دانشگاه كاشان، نويسنده مسئول، - 1
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س  تئوری نف
 1محمدرضا پورحقانی

 

 چکیده

 زندگي او فرو نمي ريزد؟ اگر انسان اه اين ااور ارسد كه زندگي پس از مرگ توه  يا خرافه است، نيا اخشي از

در قرنن نباء العظي  مبني ار وجود قيامت، خبر جديدي در اديان نبود  دين زرتشت و ديگر اديان قبه از اسالم، 

وجود رستاخيز را اعالم كرده اودند و اعتقاد اه حساارسي و اهشت و جهن  در ااستان وجود داشت  اما مطلبي 

 ده اود، نظريۀ جديد اسالم در مورد انديشۀ روح اود  كه در اديان قبه از اسالم مطرح نش

در اينش قدي ، انسان در اول تاريخ تمدنش و در مله گوناگون تال  نموده اعتقاداگ زندگي پس از مرگ خود 

را اه تصوير اکشاند  او اا ثبت انديشۀ وجود روح در امور روزمرة زندگان، در حجاري هاي ااسيتان، در انجيام   

و تاجگذاري و پيروزي و يا در تصاوير معااد و مقاار، اعتقاد خود را اراي تاريخ نينده اه جاي گذارد  مراس  ديني 

اشر عصر حاضر نيز اا استفاده از هنر و تکنولوژي ارداشت خود را از زندگي پس از مرگ اه تصوير مي كشاند  

روح و تأثير رفتار روح در اميور زنيدگي   ها اا  داستان هايي از ارواح و اشباح و نشان دادن حضور ساخت فيل 

 اازماندگان، نشانه هايي از اينش قدي  است  

تدوين تئوري نفس تالشي در كشم اينش قرنني نسبت اه انسان است  اين تئوري ايان حقيقتيي اسيت كيه    

 حاوه كار تحقيقي در قرنن اا روشي جديد اه نام رو  تنزيه است  

 

 حركت جوهری : برزخ، روح، زوج،كلیدی گانواژ

  

                                                           

1    mpoorhaghani@yahoo.com 
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ر دا ل ا ب وح  ر ه  ظری  ن

 1محمدرضا پورحقانی

 

 چکیده

نيين مهر و دين اهي زرتشت قدمت اوالني در انديشۀ ايران ااستان داشته اند و در واقع عمدة مبحيث اعتقياد ايه    

روح در نثار ااستاني از اين مذاهب ناشي مي شود  سعي شده خالوه اي از نن ها اا نکاگ مراوط اه مبحيث زنيدگاني   

اي ااستاني اه وفور ديده مي شيود و مبنياي اعتقيادي    پس از مرگ نورده شود و گره كوري را كه در نثار و حجاري ه

كه اعتقاد اه زندگي روح و حضور مداوم او در جريان زنيدگي ايرانيي را نشيان ميي دهيد،       "نظريه روح االدار"دارد اا 

 گشوده شود  

خ ارگزييده  تاريخ اشر داراي زواياي مختلم و اسيار است  اا تمركز در مبحث حياگ اعد از مماگ، زاوييه اي از تياري  

 شده و سعي ار نن است اا پرداز  يك نظريه اخشي از تاريخ انسان روشن شود 

  

 آریایی، چلیپا، دیهیم، زرتشت، مهر  كلیدی گانواژ

  

                                                           

1    mpoorhaghani@yahoo.com 
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 اسالمی و فرهنگ غرب و عوامل تأثیرگذار بر آن -تضاد بین فرهنگ ایرانی
2باری ، حافظ تره1الهام ابوالفضلی

 

 

 چکیده 

ها ثاايت و غيرقاايه تغييير     هاي متفاوگ و نسبتا  پايداري هستند كه اين عادگ ها و عادگ ها، نگر  ارز جوامع داراي 

تير، در جواميع دگرگيون     هياي جيوان   هاي پيشين جوامع ، اا جانشين شيدن نسيه   ايني متداول نسه نيستند و جهان

 شود  مي

ها  اسالمي و فرهنگ غرب و عوامه مؤثر ار نن -در اين مقاله سعي شده است كه تضادهاي موجود اين فرهنگ ايراني

گراييي،   گراييي در ارااير تکلييم    از جهاگ مختلم و ديدگاههاي متفاوگ از جمليه   اومانيسي  )اويالت انسياني(، حيق     

گرايي، اينش مادي )سکوالريس ( و     شناسايي شيده و   گرايي، ليبراليس ، دارونيس ، حسااگري، عل  فردگرايي و جمع

اي ايوده و سيعي شيده از منيااع      كار، توويفي و كتااخانه الذكر مقايسه گردند  رو  هاي فوق نگ در مؤلفهاين دو فره

 نوري شود  هاي الزم در اين مورد جمع مختلم علمي، داده

 

 اسالمی، فرهنگ.-واژگان كلیدی: تضاد، فرهنگ، فرهنگ ایرانی

  

                                                           

 Abolfazli_elham@yahoo.com  گروه علوم ترايتي ، پرديس عالمه اباابائي دانشگاه فرهنگيان ، اردايه، ايران،  1

 h_tarabari42@yahoo.com  گروه علوم ترايتي ، پرديس عالمه اباابائي دانشگاه فرهنگيان ، اردايه، ايران،  2
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سازی ساختاری تفسیری بندی راهبردهای سند دانشگاه اسالمی با روش مدلاولویت
ISM 
 2، زینب رضایی1محسن اكبرپورشیرازی

 

 چکیده  

شوند و جامعيه   ها و مراكز نموز  عالي هر جامعه، معرّف ااالترين سطح از تفکر و عل  نن جامعه محسوب مي دانشگاه

خواهان نن اسيت كيه    ايني اسالمى را مبناي شئون گوناگون زندگي خود قرار داد، ايراني كه در انقالب اسالمي، جهان

هاي اسالمي داشته ااشد  ادين منظور، سند دانشگاه اسالمي مشتمه ار اهيار   نموز  عالىِ متناسب اا مباني و ارز 

نظام فرهنگي ترايتي، نموزشي، پژوهش فناوري و مديريت همراه اا تعدادي راهبرد اراي هر نظيام، زيير نظير شيوراي     

اايسيت اقيداماگ موجيود در هير نظيام      ت  اراي اجرايي شدن ايين سيند، ميي   عالي انقالب فرهنگي تدوين گرديده اس

اندي شود و روااط و تعامالگ ميان ننها مشيخص گيردد  در پيژوهش حاضير، ايا اسيتفاده از رو  مدلسيازي        اولويت

اندي و تجزيه تحلييه شيد    اقداماگ مراوط اه نظام فرهنگي ترايتي اولويت 4و تحليه ميك مك 3ساختاري تفسيري

اندي شدند و اا توجه اه روااط، گراف مراوط ترسي  شد  پس سطح مختلم ابقه 6ها، متغيرها در پس از تحليه داده

قيرار گرفتنيد و هييچ     7و وااسيته  6، ارتبااي5از تحليه ميك مك، متغيرها در سه گروه متغيرهاي مستقه يا كليدي

توانيد  لويت و اهميت متغيرها و نيز روااط اين ننها ميي قرار نگرفت  تعيين او 8متغيري در گروه متغيرهاي خودگردان

 ها منجر گردد اه درک اهتر موضوع و اتخاذ تصميماگ مناسب در موضوع اسالمي كردن دانشگاه

 

ها، نظام فرهنگدی  سازی ساختاری تفسیری، دانشگاه اسالمی، سند اسالمی دانشگاهواژگان كلیدی: مدل

 تربیتی

 

  

                                                           

 akbarpour@aut.ac.irهاي مديريت دانشگاه ونعتي اميركبير، عضو هياگ علمي دانشکده مهندسي ونايع و سيست  -1

 zed_rz@aut.ac.irكارشناس ارشد مهندسي ونايع، دانشگاه ونعتي اميركبير،  -2

3  Interpretive Structural Modeling 

4  MICMAC Analysis 

5  Independent variables 

6 Linkage variables 

7 Dependent variables 

8 Autonomous variables 
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 *های فرهنگی فرهنگ دفاعی در مبانی فکری امام خمینی )ره(تحلیل و بررسی مؤلفه
 2، مصطفی لطفی جالل آبادی1مهدی مولوی

 

 چکیده

هيا  العاده استراتژي دفاعي در تضمين پيروزي و اهميت فوق نظامي يها اقداماگ و سازمان اا توجه اه هدف اازدارندگي

 اه استقالل و تدوين اسيتراتژي دفياعي، ايه فرهنيگ دفياعي     منظور دستيااي  ها، ضروري است كه اهاحران و مقااله اا

هاي حضرگ اميام  انديشه خودي توجه و عنايتي تام اه عمه نيد  در اين راستا و در عروه فرهنگ دفاع خودي، نراء و

ي فرهنگيي  هيا  مؤلفيه   در اين پژوهش هدف ميا تحلييه و اررسيي    خميني )ره(، از اهميت اس وااليي ارخوردار است

ي كه ما در اين پيژوهش ايه دنبيال نن    سؤالين تر مه فاعي در مباني فکري امام خميني )ره( است  انااراين فرهنگ د

؟ نتيايجي كيه از   اند ماكدي فرهنگي فرهنگ دفاعي از ديدگاه امام خميني )ره( ها مؤلفهين تر مه هستي  اين است كه 

ييز،  نم مسيالمت ي و همزيسيتي  البي  ويلح از   داني  عبيارگ  هيا  مؤلفيه دهد كيه ايين   اين پژوهش اه دست نمد نشان مي

يزي و نفي سيلطه،  ست ظل اتکايي، افزايش قدرگ دفاعي، استقالل ملي، ي، خودكفايي و خوددوست انساني و مدار اخالق

ي، حفيظ  البي  شيهادگ از مسلمانان و مستضعفان، اسيج و اازدارندگي مردميي، فرهنيگ شيهادگ و     شمول جهاندفاع 

ي  الزم ايه ذكير اسيت كيه رو      خيدا حاضير  تکليم گرايي و تکليم محوري، خدامحوري و محوري و ضرورگ دفاع، 

تركيبي است يعنيي از ارييق    وورگ اهتحقيق در اين پژوهش رو  تحليلي اسنادي است و رو  گردنوري ااالعاگ 

 شده است  يگردنورينترنت اي، مقاالگ تخصصي و ا كتااخانهمطالعاگ 

 

 فرهنگ دفاعی، امام خمینی)ره(واژگان كلیدی: فرهنگ، دفاع، 

  

                                                           

 mahdimolavi2001@gmail.com -دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اازرگاني دانشگاه شاهد1

 lotfi200988@yahoo.com -استاديار، عضو هياگ علمي دانشگاه هوايي شهيد ستاري 2

 "فرهنگ دفاعي از ديدگاه اسالم و معصومبن)ع(، امام خميني)ره( و مقام معظ  رهبري)مدظله العالي( "نوان * اين مقاله مستخرج از ارح پژوهشي اا ع

 ااشد كه در پژوهشکده نماد و فناوري دفاعي، پژوهشگاه راهبردي دانا )مركز تحقيقاگ راهبردي دفاعي( اه انجام رسيده است ميي

mailto:lotfi200988@yahoo.com
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 تاثیر سبک زندگی اسالمی بر سالمتی از منظر قرآن كریم
 2، پرهام حسین پور 1پدرام حسین پور طوسی

 

 چکیده  

جامعه موفق و پيشرفته جامعه اي است كه جس  و روان مردم سال  و نسوده ااشد و تمام افراد جامعه از حقوق مسل  

استفاده كند كه اين امر مستلزم ار خورداري از نعمت سالمتي است و در گيرو ايين نعميت    فردي و اجتماعي خويش 

جامعه اه كمال و رشد و سعادگ مي رسد  دين اسالم ار مسئله اهداشت فردي و اجتماعي و همچنين اهداشت رواني 

ايان كرده ايه گونيه اي   سفار  فراواني كرده است و مسائه اهداشتي را تحت عناوين حالل، حرام، مکروه و مستحب 

كه هراه اراي فرد و جامعه مفيد ااشد نن را حالل و واجب مي داند و هر ننچه مضر ااشد نن را حرام و مکروه اعيالم  

مي دارد  در اين مقاله كوشش شده است تا اه سبك زندگي اسالمي و دستوراگ اسالم در خصو  اهداشيت جسي  و   

 روان ار اساس نياگ و روايت ادردازي  
 

 واژگان كلیدی:  سبک زندگی، سالمتی روان، سالمتی جسم.

  

                                                           
 hosseinpour.pedram@alumni.um.ac.irكارشناسي ارشد پليمر، فردوسي مشهد ،  -1
 parhamhosseinpoor@gmail.comكارشناسي حقوق، ايرجند،  2
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 ی(بردار نقشهی: مهندسی كاو موردی در مهندسی )ا حرفهاخالق 
1ماسوله برش  خوشمهدی 

 2، محمد خوش برش ماسوله*
 

 چکیده 

  مهندسان در هر جامعه از جمله محورهاي استي قرب الهي ا شهيپاز منظر اسالم، اساس و پايه اخالق در هر شغه و 

اه وظايم خود در كشور  توانند يمي از الگوهاي اخالقي مناسب ريگ اهرهاولي توسعه و پيشرفت هستند، اطوريکه  اا 

تا ساير اقشار جامعيه   شود يمو موجب  اخشد يمي ا حرفهاه نحو احسن عمه نمايند  اخالق اه هر مهندس شخصيت 

اين اعتماد را نتيجه درست انجام دادن كار يك مهندس دانست  هدف از مقاليه حاضير،    توان يمد كه اه او اعتماد كنن

  ايين تحقييق ايا    استي اسالمي ها نموزهدر امور شغلي او ار مبناي  اردار نقشهشناساندن وظيفه اخالقي يك مهندس 

ميان اين معيارهيا ايا شيرايط شيغلي مهندسيان       ي و ايجاد ارتباطا حرفهدر حوزه اخالق  البالغه نهجي ها نموزهنگاه ار 

 اياراوب ي از ارخي عناوير اخالقيي در   ريگ اهرهنگار  يافته است  نتايج حاوه از اين تحقيق نشان داد،  اردار نقشه

    ااشند يم تر پررنگي اسيار اردار نقشهي در مهندسي ا حرفهي ها تيفعال

 

ی، علدوم مهندسدی، مهندسدی    ا حرفده ، اخدالق، اخدالق   البالغده  نهج ی اسالمی،ها آموزه كلیدی: گانواژ

  ی.بردار نقشه

 

 

  

                                                           

 khoshboreshmehdi@gmail.com، تهران كشور، ياردار نقشه سازمان نموزشکده جوي مهندسي تکنولوژي نقشه ارداري،دانش -1

 khoshboreshsaid@gmail.comواحد تهران جنوب،  دانشگاه نزاد اسالمي ،سي مکانيك سياالگكارشناس مهند -2

mailto:khoshboreshmehdi@gmail.com
mailto:khoshboreshsaid@gmail.com
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 روحانیت و با  مسجد با مردم ارتباط معنویت عامل آرامش و خوشبختی در پرتو
 1محمود رهجو گیتری

 

 چکیده

موضوع مهمي كه امروزه در جامعه كمرنگ شده است و اسياري از خانواده ها از نن رنج مي ارند عيدم خوشيبختي و   

عدم نرامش در زندگي است و اين موضوع عامه شکه گيري اسياري از مسائه ديگر در جامعه شده است  اگير كسيي   

گمشيده اي در زنيدگي ا  وجيود دارد      احساس خوشبختي و نرامش در زندگي نمي كند اين اه خاار اين است كه

اين گمشده ايست كه نبود نن، زندگي را ار فرد تنگ و تلخ مي كند؟ معموال  افراد جامعه نسبت اه نيازهياي روحيي   

خودك  ااالع وك  توجه اند و اه اين نيازها پاسخ نمي گويند و همين عاملي اراي عدم نرامش و عدم خوشيبختي در  

ع مي توان گفت كه گمشده زندگي خانواده ها معنويت است  معنويت غيذاي روح اسيت و در   زندگي مي شود  در واق

هر جايي كه از نن غفلت شده است در نتيجه ي نن غفلت، نرامش و خوشبختي  ه  رفته است  اما كمبيود معنوييت   

شيتر نسييب هياي    در جامعه ي ما عواقب ادي را ارجاي گذاشته و روي مسائه ديگري ه  اثير گيذار ايوده اسيت  اي    

اجتماعي مثه افسردگي ، ادحجااي ، االق ، جرائ  و ناهنجاري ها و    عموميا  ناشيي از كمبيود معنوييت در زنيدگي      

خانواده ها مي ااشد  ار همين اساس ه  در اررسي مسائه فرهنگي اايد موضوع معنويت جزء اولي تيرين مسيائه در   

جامعه راهکار ارائه شود  اا توجه اه حاكميت دين مبيين اسيالم در   نظر گرفته شود  و اراي افزايش سطح معنويت در 

جامعه ما،  معنويت ارتباط مستقيمي اا رااطه اين مردم اا مسجد و اا روحانيت و ارعکس پييدا ميي كنيد و ايين ايه      

وي خاار اين است كه مسجد منشاء و پايگاه اولي پمداژ  معنويت در جامعه محسوب مي شود  و اين كيار هي  از سي   

روحاني مسجد اا دعوگ مردم اه قران و حديث وورگ مي گيرد  مسأله اي كه امروز در جامعه ما وجود دارد اينکه اه 

نظر مي رسد رااطه الزمي كه اايد اين مردم اا روحانيت و اه دنبال نن اا مسجد ارقرار ااشد وجود ندارد و اين را ميي  

پير شدن اافت جمعيتيي مسياجد و كي  شيدن جوانيان درمسياجد        توان اه استناد ك  جمعيت شدن و مهمتر از نن،

 اسياري از منااق كشور اشاره نمود     

                                                                                                                                                                                                        

واژگان كلیدی: معنویت، خوشبختی و آرامش،پایگاه پمپاژ معنویت، ارتباط مردم با مسجد و با روحانیدت،  

 پیرشدن بافت جمعیتی مساجد

  

                                                           

 mrg893420166@gmail.com  دانشجوي دانشگاه شهيد اهشتي،  1

http://10th.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=mrg893420166-ATSIGN-gmail.com&a_ordnum=679
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 ایرانی -مفهوم، شاخصه ها و مختصات سبک زندگی اسالمی

 1اعظم زرگوشی

 

 چکیده

علوم اجتماعي است كه اخيرا  و در دهه اخير اسيار مورد توجه عالميان عليوم   از جمله مفاهي  « سبك زندگي»مفهوم 

سبك زندگي نشان دهنده ارز  ها، هنجارها، خواسته هيا، تميايالگ و       اجتماعي و مديران فرهنگي قرار گرفته است؛

فرهنيگ دانسيت    فرد است   سبك زندگي امري فرهنگي است  در واقع سبك هاي زندگي افرادرا اايد  تجلي ايرونيي 

كه رااطۀ افراد را اا دنياي ايروني ننها را نشان مي دهد  انااراين اايد در مفهوم پردازي سبك زندگي اه شاخصه هيا و  

مختصاگ اومي هر جامعه اي توجه ويژه داشت   اما مفهوم پردازي هاي موجود، سيبك زنيدگي ايه در دييدگاههاي     

ه شناسان متأخر ايشتر اا توجه اه زمينۀ اجتماعي جوامع غراي اسيت   جامعه شناسان پيشگام و اه در نظرياگ جامع

و اين در حالي است كه سبك زندگي جوامع غراي و توسعه يافته اا جوامع ديگري مانند اييران تفياوگ فاحشيي دارد     

يين  انااراين مفهوم پردازي و شناختن شاخصه ها و مختصاگ سبك زندگي اسالمي ايراني يك ضرورگ اسيت كيه در ا  

 كتااخانه اي اه اين موضوع ادردازد   –مقاله نويسنده سعي دارد كه اا رو  مطالعه اي اسنادي 

 

ایرانی، مختصات سبک زنددگی اسدالمی    –واژگان كلیدی : سبک زندگی ، ایران ، سبک زندگی اسالمی 

 ایرانی 

  

                                                           

  azam.zargooshi2013@gmail.com  كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه گيالن، 1
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مدی های ورزشی بر عزت نفس و خودكارآای تأثیر مشاركت در فعالیتبررسی مقایسه

 شهركرد 2معلمان مرد و زن آموزش و پرورش ناحیه
 5نیا، ناهید سیفی4، هادی بهارلوئی3، سید موسی حسینی2، میترا سالک1سروش صیفی

 چکیده 

 7هاي رسيدن اه توسيعه پاييدار  گيري تا اجرا؛ يکي از موثرترين راهمردم در فرنيند توسعه از مرحله تصمي  6مشاركت

هيا،  هيا، ارز  است كه مبتني ار مجموعيه نگير    8است  رفتار و كنش ورزشي ايانگر الگوي خاوي از رفتار اجتماعي

يك جامعه پويا است  مشياركت نييز   10زندگيو در نهايت سبك9ارزشيايستارها، هنجارها، فرهنگ، نداب و رسوم، نظام

اي گونيه اجتماعي او در جهت نيه اه اهداف معيين و ايه  گر و محيط نوعي كنش هدفمند در فرنيند تعاملي اين كنش

شمار شود اهنگاهانه و جمعي اا در نظرداشتن اهداف مشخص كه منجر اه سهي  شدن در منااع و منافع اجتماعي مي

-در كشيورها تلقيي ميي    13و توسيعه اجتمياعي   12، توسعه سياسيي 11هاي توسعه فرهنگيانين از شاخصرود  ه مي

 تعاميه  زا كيه  اسيت  انسيان  مهي   ارياسي هايژگيواين  ازي کي نيز 14نفس عزگ(  36؛ 1393ران، شود)ويفي و همکا

 كه استي ارزشمند و ر يپذ د،يتاك ،تأييد درجه ارز ، احساس نفس عزگ  گردديم ثرأمت يادن تيفعال وي اجتماع

 نيترمه  از يکي و است نني هاارز  وي اجتماعي زندگ ه  اين ويژگي شخصيتي نتيج(8)دارد دخو اه نسبت شخص

  اسيت ي روني يا وي درون عوامه از ثرأمت نفس عزگ  است انساني رفتاري هايژگيو كنندهنييتع و تيشخصي هاجنبه

فيرد،   رفتيار  ايي  اعمال و ااورها ،گنظرامانند  كنديم جاديا را نن شخص خود كه استي عوامل ،يدرون عوامه از منظور

 جياد يا سيبب  ورز  اه اور كلي، فعاليت ادني و ( 9)ااشنديمي طيمح عوامهشامه كليه ي رونيا عوامهدر حالي كه 

ي تيشخصي  هياي ويژگيي  گير يد از(  10)شيود ميي  نفس عزگ شيافزا اه منجر و شده فرددر يي كارا و تيكفا احساس

15يخودكارنميد  ،رديي گيمي  قيرار ي ورزشي  تيي فعال ريثأتي  تحت كه نفس، عزگ وي اجتماع رشد اا مرتبط
(  11)اسيت  

 جمليه  از يمختلفي  منيااع  از و دارد ارتبياط  اميور  ميوثر  انجيام  در ا ييتوانا مورد در شخصي ااورها ااي خودكارنمد

-ي تيأثير ميي  كالم بيترغ و هستند او اه هيشب كهي افراد شکست اي تيموفق مشاهده فرد،ي هاشکست و هايروزيپ

   پذيرد

 واژگان كلیدی: مشاركت، فعالیت ورزشی، عزت نفس، رشد اجتماعی، خودكارآمدی، فرهنگیان.  

  
                                                           

  seifi.soroush@yahoo.comارشناس ارشد مترجمي زاان انگليسي، دانشگاه علوم و تحقيقاگ تهران،   ك1

 m.salek.f@gmail.comشهركرد،  2  كارشناس نموز  ااتدايي، شاغه در نموز  و پرور  ناحيه2

 hosseini.seyed.mousa@gmail.comد،   كارشناس ارشد زاان و اداياگ فارسي، مدير موسسه نموزشي استعادهاي ارتر عالمه حلي شهركر3

  hadibahar_1977@yahoo.com  كارشناس ارشد حركاگ اوالحي و نسيب شناسي ورزشي، مدرس دانشگاه دانشگاه نزاد اسالمي واحد شهركرد، 4

  nseifinia@chmail.irشناسي اجتماعي، كارمند جمعيت هالل احمر استان اوفهان،   كارشناس نسيب5

6. Participation 

7. Stable Development 

8. Social Behavior   

9. Value Order 

10. Life Syle 

11. Cultural Development 

12. Political Development 

13. Social Development 

14. Self Esteem 

15. Self Efficacy  
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طراحی الگوی برنامه درسی دوره ابتدایی آموزش و پرورش براساس شاخصها 

 یرانیا -ومختصات سبک زندگی اسالمی 

 1سعید مذبوحی

 چکیده 

نموز  و پرور  در هزاره سوم ايش ازپيش محه مناقشه ،مذاكره و االش هياي متعيدد مييان نيروهياي درونيي و      

ايروني جوامع همچون سياست گذاران ،گروه هاي سياسي ،فرهنگي ،ديني و مذهبي ،خيانواده و عواميه ايانفوذ  ايين     

تماعي ،اقتصادي اه مدد انقيالب ااالعياتي ،   المللي مي ااشد  تغييراگ سريع و عميق در خرده نظام هاي فرهنگي ،اج

ارتباااتي و رسانه اي ،همگام سازي نموز  و پرور  رسمي اا اين تغييراگ را دشوار ساخته است تا جايي كه ارناميه  

هاي درسي كه منشاء و مصدر تغييراگ در نظام نموز  و پرور  مي ااشند فاقد كارايي و اثراخشي الزم اراي ايجياد  

دانش نموزان اه عنوان جامعه هدف و مخااب اولي اين ارنامه ها مي ااشد  انيااراين اروزرسياني ارناميه     تغييراگ در

ساله مي ااشد و نمادگي ايااليي  12الي  6هاي درسي در دوره ااتدايي نموز  وپرور  كه مخاابان نن دانش نموزان 

هاي نموزشي مي ااشد  از منظري ديگر شاخصيها  اراي يادگيري سريع و عميقتر دارند اولويت اول و اويه تمام نظام 

اسيالمي كيه ارگرفتيه از منيااع اوييه دينيي و مليي ميي ااشيد و حاويه تيال             –و مختصاگ سبك زندگي ايراني 

پژوهشگران علوم انساني اا سنت تاريخ نگارانه  اراي استخراج واحصاء نن ها مي ااشيد و ريشيه در فرهنيگ و تميدن     

مي دارد و موجباگ ه  نوايي و انسجام ملي را فراه  مي سازد ميي اايسيت اخيش الينفيك     اسال–هزاران ساله ايراني 

ارنامه هاي درسي در دوره ااتدايي نموز  و پرور  ااشد تا نظام نموز  و پرور  ضمن هماهنگي اا اين تغيييراگ ،  

ساني ارنامه هاي درسي در دوره مقدماگ رشد و توسعه جامعه اه سطحي ااالتر را فراه  نمايد و  اين فرايند  اه روز ر

ااتدايي زمينه سازي اراي تغييراگ هماهنگ و توسعه اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصيادي و سياسيي جامعيه را ايه دنبيال      

داشته ااشد  انااراين پژوهش وورگ گرفته ايه رو  تحليلي،اسيتنتاجي و ايا مطالعيه منيااع اياپي و الکترونيکيي و        

ايراني ، الگوي مفهومي و مطلوب ارنامه درسي دوره ااتدايي –ك زندگي اسالمي جستجو در شاخصها و مختصاگ  سب

 نموز  و پرور  را  پيشنهاد و راهکارهايي كاراردي ارائه مي دهد 

 

واژگان كلیدی: برنامه درسی، دوره ابتدایی، آموزش و پدرورش ،شاخصدها ومختصدات، سدبک زنددگی،      

 ایرانی-اسالمی

  

                                                           

 smazbohi@gmail.com  عضو هياگ علمي دانشگاه عالمه اباابايي  1

mailto:smazbohi@gmail.com
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 مبتنی بر اندیشه های امام رضا )ع(الگوی اخالق اجتماعی 
 2، محمد شرفی1سعید مذبوحی

 

 چکیده

حضرگ محمد پيامبر رحمت مي فرمايند همانا من دو ايز گرانبها درميان شما اه يادگار ميي گيذارم؛ كتياب خيدا و     

كه اه اين دو گنجينه معنوي و اخالقي تمسيك اجوئييد، هرگيز پيس از مين گميراه نخواهييد         اهه ايت من، مادامي

(  سيرو سياحت، پژوهش و تعمق در نراء و انديشه هاي ازرگان دين اسالم از زنيدگي حضيرگ   96شد)شيخ مفيد،   

ندگي انسان معاور ميي  رسول) ( تا امامان معصوم در هر زمان و مکان، نقشه راه و هدايتگر مسير پر فراز و نشيب ز

ااشد و نقش الگويي ننان فراتر از زمان و مکان نيازمند اررسي پژوهشيگران و عالقمنيدان و متخصصيان ترايتيي ميي      

لْآخِره وَ لهقهدْ كانه لهکُ ْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنهۀٌ لِمَنْ كانه يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَوْمَ ا 21ااشد  اراكه در قران سوره احزاب نيه 

اشاره شده است و تاكيدي ار اين حقيقت مي ااشد  اه اين دليه كه الگوهاي معنوي و اماميان معصيوم    ذهكهره اللّهَ كهثِيرا 

در اول تاريخ مسير تاريك اشريت را روشن نموده اند و هر فرد و جامعه اي كه اه پييامبران و ائميه ااهيار تمسيك     

وورگ الگوهاي پوشالي و غير اخالقي خالء الگوهاي واقعيي را پير خواهيد نميود      اجويد رستگار مي گردد در غير اين 

انااراين نشنايي اا زندگي ،نراء و انديشه ها و درک وحيح شيوه و رو  فکري و عقيدتي ننان، استخراج شاخص هاي 

ايود  اميام رضيا )ع(    اخالقي، ترايتي و انسان معنوي، مکتب ترايتي وسيعي خواهد گرديد كه اراغ راه جامعه خواهد 

موسس مکتب رضوي از نخستين افرادي هستند كه اه رسول اكرم )  (اقتدا كردند و از وفاگ ارجسيته و شياخص   

انما يريد اهلل ليذهب عينک  اليرجس اهيه البييت و     هاي اخالقي در زندگي فردي و اجتماعي خود اهره مند گرديدند  

پژوهشگران پژوهش حاضر اا تامه و تعمق در زندگي و نراء و انديشه  (  انااراين33)سوره احزاب، نيه يطهرك  تطهيرا

هاي امام رضا)ع( ااني مکتب و واليت حياتبخش و انسان ساز رضيوي، شياخص هياي اخيالق اجتمياعي را اير اسياس        

ي تفسيري و  استنتاجي، استخراج و احصاء و مبتني ار نن شاخص ها الگوي اخالق اجتماعي ارائه مي  -رويکرد تحليلي

 نمايند   

 

 واژگان كلیدی: مقدمه امام رضا، سبک زندگی، شاخص ها، اخالق اجتماعی

  

                                                           
 smazbohi@gmail.comسعيد مذاوحي عضو هياگ علمي دانشگاه عالمه اباابايي.  1
 msharafi93@gmail.comمحمد شرفي عضو هياگ علمي دانشگاه عالمه اباابايي.  2
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 بهبود مشاركت و توانمندسازی جامعه محلی، گامی در جهت توسعه منابع طبیعی
2، پروانه محمدبیگی1مهدی فوالدی زاده

 

 

 چکیده

هياي   ميوارد ضيروري در موفقييت ارناميه    هياي منيااع ابيعيي از     مشاركت مردم در امر احياء، مديريت و اجراي ارح

هاي ميديريت منيااع    مديريتي سازمان جنگه ها مراتع و ناخيزداري كشور  است  تجارب متعدد از عدم موفقيت ارح

هياي ميديريتي اسيت  در ايين      ارداران، خود ايانگر اهميت مشاركت ننيان در ارناميه   ابيعي در اثر عدم مشاركت اهره

اي و اسنادي اسيت    نوري ااالعاگ كتااخانه اررسي شد  اين تحقيق از جنبه جمع "اركتمش"تحقيق متغير اجتماعي 

هاي اجرايي و دولت قرارگرفته  سوي نن مردم و ديگر سوي نن دستگاه مشاركت فرنيندي دوسويه و تعاملي است  يك

يفييت مشياركت   است و داراي سه اوه مه  گفتمان، اجماع و رضايتمندي است كيه مجموعيه ننهيا سيبب اهبيود ك     

هاي منااع ابيعي معموال  اايد عوامه اجتماعي، اقتصادي و سازماني مؤثر داخه و خيارج  در نظير    گردد  در ارنامه مي

هيا ايراي    هاي مديريتي در سطح منااع ابيعي عدم پذير  فعالييت  گرفته شود  در واقع يکي از داليه شکست ارنامه

هاي مه  در مطالعياگ ميديريت    اجتماعي از جمله اخش -عه اثراگ اقتصاديااشد  در اين راستا مطال ناخيزنشينان مي

ترين موانع پيش روي جهت افيزايش مشياركت جامعيه محليي در اخيش منيااع        گردد  از مه  منااع ابيعي تلقي مي

عيدم اعطياي تسيهيالگ    "، "عدم همخواني ارح هاي ناخيزداري اجيرا شيده ايا نيازهياي ميردم     "توان؛  ابيعي را مي

، را نام ارد  اا توجه اه نتايج كلي تحقييق؛  "ضعم انيه مالي مردم جامعه محلي"و  "ون وام در راستاي مشاركتهمچ

ارنامه ريزي در جهت توانمدسازي جامعه محلي اه منظور تسريع دستيااي اه اهداف مجموعه پروژه هاي حفاظت نب 

 و خاک پيشنهاد مي گردد 

 

 ، مدیریت سازمانی، توانمندسازیمشاركت، منابع طبیعی واژگان كلیدی:

  

                                                           
 mehdifoladizada@gmail.comكشاورزي و منااع ابيعي گرگان دانش نموخته كارشناسي ارشد مرتعداري، دانشگاه علوم  1
 دانش نموخته كارشناسي ارشد شيالگ، دانشگاه علوم كشاورزي و منااع ابيعي گرگان  2
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 ی رفتاربرنامه ریزی شدهبررسی عوامل موثر بر رفتارهای ترافیکی با توجه به نظریه
 1یاسین فرشچی تبریزی

 

 چکیده

واضح است كه اا توجيه ايه مييزان     شود نيازهاي جامعه محسوب مي ترينمه  يکي از امروزه استفاده از وسايه نقليه

منجير ايه    خود خوداهشود و اين نقه و انتقاالگ  يمافزايش جمعيت نقه و انتقاالگ از محلي اه محه ديگر نيز ايشتر 

ييه و رعاييت نکيردن    نقلشود  اا توجه اه افزايش استفاده از وسيايه  افزايش حج  وسايه عبوري و افزايش ترافيك مي

تحقيقياگ   انيا ايه  اي فرسايشيي شيده، ايوري كيه     امعه، رانندگي در ايران تبيديه ايه مسيئله   قوانين و مقرراگ در ج

از كياله ايمنيي اسيتفاده     موتورسواراندرود  12كنند و كمتر از اهارم افراد در حين رانندگي از قوانين تخلم مي يك

شده ايه   يزير ارنامهاست  تئوري رفتار توجهي افراد اه قوانين و اوول ايمني رانندگي  ياكنند كه اين مسئله ايانگر مي

شود  در اين پژوهش اا اررسي كيردن وضيعيت ترافييك و    انسان مي سالمت اهپردازد كه مراوط اررسي رفتارهايي مي

ير شخصيت افراد تأثتوويفي  اور اهشده قصد داري   يزير ارنامهي رفتار  يهنظررفتارهاي مراوط اه ترافيك اا توجه اه 

گذارند را توضيح داده و اا توجه اه اين نظريه راهکارهايي را ايراي   يمير تأثار رفتارهاي ناهنجار ترافيکي و عواملي كه 

 اهبود وضعيت رفتارهاي ترافيکي مطرح كني  

 

 شده، رفتارهای ترافیکی، شخصیت. ریزی تئوری رفتار برنامه كلیدی: گانواژ

  

                                                           
 farshchi.yasin@gmail.com   دانشجوي دانشگاه پيام نور اوشهر، 1
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 مجازیهای نوظهور در فضای  مهندسی فرهنگی اسالم هراسی

 1سیدمرتضی میرمحمدعلی

 

 تهاج  فرهنگي و جنگ نرم و مقااله اا نن از مه  ترين مسائه فرهنگي كشور است  ) سند مهندسي فرهنگي كشور (

 

 چکیده

اسالم هراسي يکي از اازارهاي دفاعي غرب اه شمار مي نيد و همواره در اول تاريخ از نن اهيره ايرده اسيت  شيايد        

واژه دفاعي تعجب ارانگيز ااشد اما متاسفانه تهاج  فرهنگي دشمن و جنيگ تحميليي نيرم تياكنون ننطيور كيه ااييد        

ري ما ااشد از نن ضرااگ اسياري متحمه شده اي   اما مهندسي فرهنگي نگرديده و در جايي كه اايد نقطه قوگ و ارت

مدتي است اسالم هراسي در فضاي مجازي اه وورگ گسترده اتفاق مي افتد ، سوء استفاده از مراسماگ قميه زنيي در   

جهت وهن دين مبين اسالم، قيام عاشورا و اه خصو  مذهب شيعه، نن ه  اراي جمع كثيري از مردم جهان كيه در  

و تحقيق پيرامون اين دين اسماني هستند، نمايش تصاويري زننده كه در اولين گام نن هيا را از گروييدن   الب يافتن 

اه دين اسالم ااز داشته و اسالم هراسي و اسالم ستيزي را در ااعاد گوناگوني افزايش مي دهد  پرداختن اه اين مسئله 

اگ و مطالعاگ ميداني ، دالئه عدم مبارزه تاكنون و راه مه  ، اا نگاه مهندسي فرهنگي ، اررسي عله و شرايط ، تحقيق

هاي مقااله مؤثر اا اين پديده ي نوظهور در اين مقاله احث و اررسي مي گردد  اميد است مورد رضاي حضرگ حق و 

 مؤثر واقع گردد 
 

 فضای مجازی . ، اسالم هراسی، حوزه های نوظهور ،واژگان كلیدی: مهندسی فرهنگی

  

                                                           
 pishraft@mailfa.org  پژوهشگر ، نظريه پرداز ، مدرس   1
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 های شیری چینهای شیری قشقائی با فرشی فرشبررسی تطبیق

 2، نوشین سوری1ریحانه بیرامی
 

 چکیده

هياي گذشيته وجيود    ها، الکه در اسياري از نثار هنيري از زميان  نقش شير در ايران، نه تنها ار روي منسوجاگ و فر 

نيين اودايي جايگاهي خا  يافتيه  داشته است  اين نقش از ايران اه ساير كشورها از جمله اين نيز منتقه شده و در 

ايين   شيود  هاي ابيعي، پش  گوسفند و از و اه دست زنان ايه، اافتيه ميي  هاي قشقايي اا استفاده از رنگفر  است 

هياي  هاي شيري معروفند داراي نقش شير در متن خالي گبه هستند  نقش شير موضوع اولي گبيه ها كه اه گبهفر 

ها را در تمدن اين اما ايشتر از جنس ااريشي   و عظمت اوده است  مشااه اين فر شيري است و اغلب نماد شوكت 

سوالي كه در ايين مقاليه مطيرح     توان مشاهده كرد كه ارگرفته از جايگاه شير در دو فرهنگ ايراني و ايني است مي

رو   وجيود دارد؟  هايي در ترسي  نقش اين حيوان در ايين دو فرهنيگ  شود اين است كه اه شباهت ها و تفاوگمي

ها و مقاالگ، ااالعياگ  نامهها، پاياناي، كتاباي است كه اا استفاده از منااع كتااخانهتوسعه -اجراي اين پژوهش نظري

 نوري، تحليه، ابقه اندي و ارزيااي شده است مورد نظر جمع

 

 شیری، نقش شیر، قشقائی، چین. واژگان كلیدی: فرش

  

                                                           
    Anaramrastan@yahoo.com ارشد پژوهش هنر دانشگاه نيشااور كارشناسي 1
 Noshin.sori@gmail.comكارشناسي ارشد پژوهش هنر دانشگاه نيشااور  2
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 ی؛ زمینه سازهای پیشرفتخودتنظیمی و انگیزه درون

 1الهام سادات ناجی

 

 چکیده

پيشرفت در ساده ترين تعريم اه معني حركت از وضعيت موجود اه وضعيت مطلوب است  انين حركتي ماننيد هير   

هدف ديگري نيازمند پيش زمينه هايي است  ار اساس نظريه خودتعيين گري انسان موجودي عاميه اسيت كيه ميي     

و در نن ميان پيشرفت ارسد  از مه  ترين ويژگي هايي كه عامليت انسان را نشان مي دهند تواند اه هدف هاي خود 

مي توان اه خود تنظيمي و انگيزه دروني اشاره كرد، هر اند كه رسيدن اه اين توانايي ها خود نيازمند ارنورده شدن 

 نيازهاي اساسي انسان است  نيازهايي كه اايد توسط جامعه اراورده شوند 

 

 واژگان كلیدی: پیشرفت، خودتعیین گری، خودتنظیمی، انگیزه درونی.

  

                                                           
 (Naji93@ut.ac.irدانشجوي دكتري، روان شناسي ترايتي، دانشگاه تهران ) 1



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 

57 

 

 یرانا یكار در بستر تمدن سازه بستگی ب و فرهنگ دل یسازمان یتگسترش معنو

 یاسالم
 2گرگابی شناس حق، محمد 1زهرا صالحی ساداتی

 

 چکیده

از محييط كوايك فعالييت     نراميي  ايه  هيا  سازمانشده است   ها سازمانتغيير در ماهيت كار منجر اه تغيير در ماهيت 

كه اراي كاركنان خيود   ييها سازمان  شوند يماراي االندگي معنوي تبديه  ييها مکاناقتصادي و اجتماعي محذ، اه 

را ايه وجيود    ييهيا  فرويت هسيتند كيه انيين     ييهيا  نناز  تر موفق، كنند يمهايي اراي پرور  معنوي فراه   فروت

اي از ارتباط و اعتماد متقااه مييان افيرادي اسيت كيه در ييك فرنينيد كياري اياه           تجراه در كار   معنويتنورند نمي

  شيود  فردي، ايجاد فرهنگ انگيزشيي و افيزايش عملکيرد ميي     حسن نيتايني و  كنند كه منجر اه خو  همکاري مي

  ايا  ين زمينه خواهد ايود گيري در محيط كار است و معنويت از موضوعاگ اساسي در ا تغييراگ انيادي در حال شکه

تر اا اهداف سازمان و  يشاهاي كاري، كاركنان اا تال  و كوشش تمايه زيادي دارند و  يطمحيري معنويت در گ شکه

ترين قدرگ، نيرويي است كه انسيان را   يعالشوند  معنويت يك ايمان و اعتقاد واقعي است كه  يممأموريت نن عجين 

ي ايراني و نقش ميؤثر  اير   ها سازمانش حاضر اه اررسي معنويت در استر اسالمي در رو در پژوه خواند  ازاين يفرام

ي داخلي كشور اوه و مبناي اوول و قواعد ار اساس اوول و قوانين ديين  ها سازمانپردازي   در  يماستگي ار كار  دل

استگي كاركنيان ايه    افزايش دل مبين اسالم نهادينه گرديده است، انااراين اراي افزايش و اهبود رفتارهاي سازماني و

 ريزي كني   يهپا ها سازمانكار الزم است كه احث معنويت سازماني اا رويکردي اسالمي ايراني را در 

 

 بستگی به كار، معنویت در اسالم و در بستر ایران گان كلیدی: معنویت سازمانی، دلواژ

  

                                                           

 z.salehisadati@ut.ac.irكارشناسي ارشد، مديريت اازرگاني، دانشگاه تهران . 1

 mo.haghshenas@ut.ac.irكارشناسي ارشد، مديريت اجرايي، دانشگاه تهران. 2

mailto:salehisadati@ut.ac.ir
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ه دانشگاهی و های ارتباطی هوشمند بر فرهنگ جامعسنجش سیر پیشرفت رسانه

 غیر دانشگاهی شهرستان گرگان
3، اعظم صادقی2، اكبر افشارنیا1سید محمد موسوی پارسایی

 

 

 چکیده

هاي هدايتي و نظارتي مورد اتفاق است  اا ارخيورداري از سيواد   نمد ترين اازارها، اه عنوان يکي از كاراسياري از كشور

اي، هياي رسيانه  قدرگ دسترسي، تحليه، ارزيااي و انتقال ااالعياگ و پييام  اي، اه مفهوم توانايي و اي سواد رسانهرسانه

اي تا نقد متن( و رسيدن ايه سيطح عمييق    ايش از اهار دهه است كه در تجراه سياستگذاري )از انتخاب ساده رسانه

راار القاي سيوگيرانه  نمايد كه در اهاي ااز نمايي متن(، اين امکان را اراي مخاابين فراه  مينن )فه  و تفسير زمينه

هياي  هاي مذكور در نظر نگرفته و كنتيرل خيود را در حيوزه   هاي رقيب، هويت ملي را همسان اا تفسيراازنمايي رسانه

اي غرب نسدارد  هدف اين پژوهش مطالعه و مقايسه سير تحيوالگ  مختلم اه شکه خودنانگاه اه نظام اازنمايي راسانه

هاي ديجيتال در اين جامعه دانشگاهي و غير دانشگاهي شهر گرگيان  افزارر اخص نرماي اطوايجاد شده در سواد رسانه

هاي كاشت، استفاده و خشنودي و شکاف نگاهي اسيتفاده خواهيد   اي از تئورياست  جهت تبيين وضعيت سواد رسانه

زار تحقيق در نن مورد است و پرسشنامه اه عنوان اا« تحليلي و ميداني -توويفي»شد  اين پژو  اا استفاده از رو  

گيرد  سنجش روايي و پايايي اازار تحقيق مبتني ار دو رو  اعتبار محتوا )نظرخواهي از كارشناسيان  مياستفاده قرار 

پرسشنامه اا توجه اه حج  جامعيه نمياري و    384ااشد  در مجموع مقدار و متخصصان( و نزمون نلفاي كرونباخ  مي

( اين اعضاي نمونه )جامعه دانشگاهي و شهروندان گرگان( اه رو  نمونيه گييري در   ازار تعيين حج  نمونه )كوكران

افيزار  هاي حاوه از توزيع پرسشنامه از اريق ميدل سيواگ و  نيرم   تصادفي سيستماتيك توزيع خواهد شد و خروجي

اا توجه اه نتايج هاي مرتبط اا هدف پژوهش مورد تجزيه و تحليه قرار خواهد گرفت و در نخر و نزمون spssنماري 

هاي مرتبط پرداخته و در فرضيه دوم اا توجيه ايه   اي در شهر گرگان اه ارائه استراتژيسواد ميزان توسعه سواد رسانه

اي در اين اين اقشار مشخص گرديده و ميزان تأثير سيير تحيول نن   ها اه سطح اندي ميزان سواد رسانهنتايج  نزمون

 نزمون ويلکاكسون در اند سال گذشته اسيار ااال اوده است   در شهر گرگان اا توجه اه نتايج 
 

 های ارتباطی هوشمند، فرهنگ، جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی، شهر گرگان واژگان كلیدی: رسانه

 

  

                                                           
 ريزي روستايي، دانشگاه گلستان گرگان نموخته، جغرافيا و ارنامه  دانش 1

ريزي روستايي، دانشگاه نزاد اسالمي واحد تهران مركزدانشجو دكتري جغرافيا و ارنامه  . 2  
   دانشجو كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه نزاد اسالمي واحد گرگان  3
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 آسیب شناسی گرایش جوانان به نماز جماعت و ارائه راه كار

 1سید سعید نعیمی تاجدار

 

 چکیده

گرايش اه نماز و نماز جماعت، ك  شدن گرايش اه معنوياگ است كه گاهي ايه دلييه كي     مه  ترين عامه ك  شدن 

كاري خانواده ها و اهميت ندادن نن ها اه احث نماز اه وجود مي نيد و شامه تميامي خيانواده هيا فيارغ از وضيعيت      

  شيدن معنويياگ و   اقتصادي و منطقه اي مي گردد؛ اه همين دليه فضاي عمومي جامعه نيز رفته رفته اه سمت كي 

گرايش اه فرهنگ غرب كشيده شده و تحت تاثير عملياگ رواني دشمن قرار گرفته است  اراي تال  در جهيت حيه   

اين مشکالگ و افزايش گرايش اه نماز جماعت اايد ارنامه ريزي كالن و الند مدگ نمود و از ارخوردهاي شيديد و ايه   

تال  ها تا مدگ ها اعد از خدمت نيز ادامه يااد از اين گونه اقداماگ ميي  دور از رأفت اسالمي اجتناب كرد تا نثار اين 

توان اه فرهنگ سازي نماز در خانواده ها، پر رنگ تر كردن نقش مساجد و نهادهاي فرهنگي، ارگيزاري كيالس هياي    

ايه فيرد اشياره     نموزشي، اسالمي نمودن ارنامه هاي رسانه ملي، هدفمندي امر اه معروف و نهي از منکر و ترايت فرد

نمود در مورد مراكز فرهنگي همچون دانشگاه ها، سازمان ها و پادگان ها، اايد توجه داشت كه اا سه دسته افراد روارو 

هستي   كساني كه اهه نماز نيستند، كساني كه اه خواندن نماز اه وورگ فرادي اكتفيا ميي كننيد و كسياني كيه ايه       

اوري ارنامه ها را اجرا نميود كيه ايه هير سيه دسيته توجيه شيود و عليي           شركت در نماز جماعت عالقمندند و اايد

 الخصو  دسته اول را اا نماز و فضاي معنوياگ نشنا نمود 

 

 واژگان كلیدی: نماز جماعت، نهاد های فرهنگی،  انگیزه و تشویق، راه كار، گرایش به معنویات

  

                                                           
 avestajdar@gmail.comكارشناسي مهندسي مکانيك، دانشگاه شيراز ،  1
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 بررسی نقش نماز و آثار آن در تربیت جوانان انقالبی

 1سعید نعیمی تاجدارسید 

 

 چکیده

نماز از نثار و اركاگ زيادي ارخوردار است؛ نثار و اركاگ اخروي نماز كه ااعث اجاايت دعيا شيده و در ظلمياگ قبير و      

هراس روز قيامت اه داد ندمي مي رسد؛ اركاگ جيمي كه موجب گرد  خون و اهبيود دسيتگاه عصيبي انسيان ميي      

پذير كرده و از سستي و سهه انگاري ااز مي دارد؛ اركاگ روحي رواني كه نميار   گردد؛ اركاگ فردي نماز كه او را نظ 

كه موجب نرامش اخشي، تقويت روحيه، ايجاد اميد و كمك اه تمركز فرد است؛ اركاگ اجتماعي كه از جمله نن ميي  

ين نتيايج نمياز، اركياگ    توان اه ارقراري وحدگ در اجتماع و جامعه پذير نمودن نماز گزار اشاره كرد و يکي از مه  تر

سياسي نن است كه اه تشخيص و اااعت از رهبري والح كمك نموده و موجب وحدگ سياسي و ايستادگي در ارااير  

ظل  مي شود  همچنين در نموزه هاي ديني اسيار اه نماز اول وقت توويه شيده و خشينودي خيدا، رهيايي از نتيش      

جمله است؛ اهترين شيوه اقامه نماز، ار پيا داشيتن نمياز جماعيت     دوزخ، جلب دعاي خير و لطم و عنايت الهي از نن 

است كه در قرنن و رواياگ اهه ايت اسيار اه نن تاكيد شده و فلسفه وجودي نن علني نمودن اسالم، تشيخيص نمياز   

نوي، خوان از اي نماز، وسيله حسن ظن، تشخيص عدالت، رفع اال و    اراي مؤمنان است و عالوه ار ثواب و فضايه مع

نثار و اركاگ زيادي دارد كه عبارتند از  نثار معنوي ار روح و جان انسان، نثار اخروي مانند همراهيي در قبير، عبيور از    

 وراط، ترفيع مقام و   ؛ نثار اجتماعي؛ نثار سياسي، اخالقي و ترايتي )كه در مقاله دوم اه تفصيه ايان مي گردند(  

 

 فلسفه ، آیات و روایات، ، آثار و بركاتواژگان كلیدی: نماز ، نماز جماعت 

  

                                                           
 avestajdar@gmail.com كارشناسي مهندسي مکانيك، دانشگاه شيراز ، 1
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 در افزایش آگاهی و بصیرت نسل جوان زنقش نما

 1سید سعید نعیمی تاجدار

 

 چکیده

از نن جا كه نماز، اهميت زيادي از ااعاد اجتماعي و سياسي دارد، ضيروري اسيت كيه از هميان كيودكي ايه كودكيان        

نموز  داده شود تا روحيه ننان اا عبادگ و مسائه معنوي عجين شيده و موجبياگ رشيد معنيوي ننيان فيراه  نييد؛        

يااد و والدين از رو  هاي مختلفي همچون  همچنين اا ازرگتر شدن كودک، اين نموز  و تشويق اايد همواره ادامه

تشويق و تحسين، احساس تعلق و يا حتي روي نوردن اه شعر و قصه )در مورد كودكان( استفاده نمايند و اه نوجوان 

خود در مورد اهميت نماز و نقش مه  نن در زندگي مطالبي را اياموزند  از شيركت در نمياز جماعيت ميي تيوان ايه       

اسرار اجتماعي نماز جماعت عبارتند از  استحکام خانواده، ريشه كن كردن فسياد،  مي دست يافت؛ اهداف فرهنگي اسال

پايبندي اه اجتماع،    و ارخي اسرار سياسي نن عبارتند از  تبعيت از رهبري والح، ايجاد و تقويت وحدگ، عامه ويبر  

يکي از مسائه اسيار پير اهمييت اسيت      اصيرگ وسيله تشخيص خوب و اد و و پيروزي، نشانه حکومت والحان و     

تواند از ظاهر عبور كند و اه ااان ارسيد   گويي  كسي داراي اصيرگ است اه اين معناست كه اين شخص مي وقتي مي

نييد و اگير    و يك درک حقيقي پيدا كند؛ در واقع اصيرگ اراي يك انقالب ازرگ الهي مهمترين وسيله اه حساب مي

شيود نمياز از رو  هياي مختلفيي ايه افيزايش        گ كافي نباشد استر نفوذ دشمن فراه  ميانانچه در جامعه ما اصير

اصيرگ مي انجامد؛ اه عنوان مثال، اا گسترده تر نمودن افق هياي ايينش سياسيي عليي الخصيو  در نمياز جمعيه،        

هياي   جلوگيري از غفلت خانواده ها و كشيده شدن اه دام جنگ نرم دشمن و همچنين كمك ايه شيناخت موقعييت   

ايه شيناخت   )ع( مختلم سياسي و اجتماعي  همچنين نماز اه ما كمك مي كند تا اا پنيدگيري از نصيايح ائميه ااهيار     

دشمن پرداخته و از اين رهگذر اتواني  اا توائه ها و هجمه ها مقااله نموده و پس از نن اه اينشيي عمييق در ميورد    

 ي، ارسي  شناخت حق و اااه اه در سطح جامعه و اه در سطح جهان
 

 واژگان كلیدی: بینش سیاسی ، نماز جماعت ، آثار سیاسی اجتماعی ، آگاه سازی خانواده ها ، بصیرت
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 سبک تفکر اسالمی، مقدمه سبک زندگی اسالمی
 1لیدا صباغ كرمانی

 

 چکیده

توجيه ايه جايگياه و     ي زندگي كردن اوست  ايا ي نحوهسازد و تعيين كنندهافکار و ااورهاي انسان، سرنوشت او را مي

اهميت تفکر در منااع اسالمي، و اهميتي كه نقش تفکر در زندگي دارد، در اين مقاله ايه اررسيي سيبك تفکيري كيه      

زمينه ساز يك سبك زندگي سعادتمند است و در منااع اسالمي مطرح شده، پرداخته شده اسيت  در منيااع اسيالمي    

رح شده است عبارتند از  تفکر در خدا، ابيعت، خويشيتن، تياريخ  از   اسيار اه تفکر دعوگ شده و افکار مفيدي كه مط

تواند مثبت يا منفي ااشد  اراي مثال انسان در نياگ خيدا اينديشيد ييك    ي تفکر نيز اهميت دارد كه ميارفي شيوه

تفکر كند اه راه ي مثبت گردد اما اگر اه شيوهي منفي اينديشد منجر اه گمراهي ميتفکر مفيد است اما اگر اه شيوه

ي شود  اه عبارتي دو ركن اولي سبك تفکر اسالمي   محتواي تفکر )مفيد ااشد( و ديگيري شييوه  سعادگ نزديك مي

تفکر)مثبت ااشد( است  اسياري از مسائه امروزه اه علت ريشه دواندن ادايني است، اگر سبك تفکر اسالمي نميوز   

گردنيد، در نتيجيه   و افراد اه سمت سبك زندگي اسالمي هدايت ميي گردد و پرور  يااد، اخشي از مشکالگ حه مي

 يااد سرعت رشد و پيشرفت جامعه افزايش مي

 

 واژگان كلیدی: سبک تفکر اسالمی، سبک زندگی اسالمی، تفکر مثبت، اسالم.

  

                                                           

 lida.sabagh@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي االيني، دانشگاه شهيد ااهنر كرمان 1
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 ساز رویاروی افراطیون: ترور عقاید یا مبارزه فرهنگی و تمدن
1سوده رضایی

 

 

 چکیده

ز و در ارهه زماني فعلي ،اغلب كشورهاي جهيان نثيار حضيور و اقيداماگ افرااييون تروريسيت را درک       در دنياي امرو

اي الزم اا ننها را در دستور  اي و مبارزه هاي مقااله ها را ار نن داشته تا تدااير و دورانديشي اند و اين مسئله دولت نموده

هاي نظامي و اقيداماگ اازدارنيده را در    هاي خود مقااله منديها و توان ها اه مقتضاي سياست كار خود قرار دهند  دولت

نمايند  موفقيت نسيبي و گياه شکسيت ننهيا و كماكيان وجيود نياامني ناشيي از          گري اتخاذ مي مسير مبارزه اا افرااي

اسيب  العميه من  نورد كه تصمي  و عکس ارد و اين سوال را پيش مي ها را زير سوال مي گري ،شيوه مقااله دولت افرااي

هيا را   المللي كدام است؟ راهکار مقااله اگر مناسب و كارساز نباشد ،ممکن است نتش خشي  نن  در مقااه افراايون اين

ايش از پيش اگستراند و ناامني را رو اه فزوني ابرد  اين راهکار اايد كيامال سينجيده و ميوثر ااشيد،اقداماگ سيخت و      

ها روارو شد  ننچه كه اين  سازي اا نن نفريني و تمدن يد اا شيوه فرهنگتواند روشي مناسب ااشد  اا مبارزه نظامي نمي

تحليلي دارد اين است كه استدالل نمايد اهتيرين شييوه روييارويي ايا     -مقاله قصد پرداختن اه نن را اا رو  توويفي

اييدئولوژيکي را  گري مبارزه ايدئولوژيکي و شيوه نرم فرهنگي است  اين پيژوهش ،ارخيورد فرهنگيي و مبيارزه      افرااي

 گري ارائه مي دهد  اعنوان مهندسي مقااله اا افرااي

 

 سازی؛ ایدئولوژیکی؛ تمدن گری؛ مبارزه و مقابله؛ فرهنگ واژگان كلیدی: افراطی
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 آرمان شهر مهدوی حاصل پیوند الگوی اسالمی پیشرفت و تعلیم و تربیت
 2، زهره رئوفی نژاد1مژده مقدم امیراصالنی

 

 چکیده

اولي اي عدالتيها و فقدان اخالق و معنويت در هر زمان فقدان يك نظام اجتماعي والح و شايسته است و اراي ريشه 

  ايا توجيه ايه ايياگ و     نياز اه يك نظام كامه اجتماعي است كه مبتني اير عيدالت ااشيد    رسيدن اه عدالت و معنويت

جز توجه ويژه اه تعليي  و تراييت در گسيتر      اراي رسيدن اه اين هدف راهي .رواياگ متعدد در ااب اهميت عدالت

فرهنگ انتظار اراي تحقق عدالت اجتماعي وجود ندارد ارا كه اا توجيه اميوزه هياي دينيي هيدف از ظهيور حضيرگ        

وليعصر )ارواحنا فداه( ارپايي عدل در جهان است  البته عدل و قسط در عين هدف اودن وسيله اي است كيه تراييت   

ه اهداف عالي تر انساني از ان اهره ميگيرد در واقع عدالت اجتماعي مقدميه اي ايراي حركيت    اسالمي اراي دستيااي ا

اررسي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و  ودد در نوشتار در وراط مستقي  الهي و دستيااي اه سعادگ اادي است  اين

 از گييري  توشيه  ايا  حيياگ ايبيه  عيدالت اجتمياعي در تحقيق     كاركردهاي سند تحول انيادين اه منظور دستيااي اه

 تحليليي -تووييفي  روشي اا كه رهبري اه عنوان راهي اراي رسيدن اه اين مه  است معظ  مقام مهدوي هاي انديشه

 وورگ گرفته است 

 

 الگوی اسالمی پیشرفت. ,تعلیم و تربیت ,مهدویت ,واژگان كلیدی: عدالت

  

                                                           
 mmamiraslany1@gmail.com ناسي علوم ترايتي دانشگاه فرهنگيان دانشجوي كارش 1

    zohrezohreraoofi@gmail.com دانشجوي كارشناسي علوم ترايتي دانشگاه فرهنگيان 2.



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 

65 

 

مبنای دیدگاه اسالمی در رابطه شیوه های همسرگزینی و سازگاری زناشویی بر 

 دانشجویان

 2، زهرا شهابی نژاد1مهرانگیز شعاع كاظمی

 

 چکیده

هياي   سازگاري زناشويي دانشجويان متاهه دانشگاه هاي همسرگزيني اا اين پژوهش اا هدف تعيين نمودن رااطه شيوه

دولتي شهر تهران انجام گرفته است  رو  پژوهش توويفي از نوع همبسيتگي و رگرسييون اسيت  جامعيه پيژوهش      

هاي دولتيي شيهر تهيران و نمونيه پيژوهش را       شامه دانشجويان متاهه مقااع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه

دادنيد  ايراي    هاي مختلم تحصيلي انتخاب شده اودند تشيکيه ميي   صادفي ساده از رشتهوورگ ت دانشجو كه اه 100

هاي همسرگزيني استفاده شد  جهت  نوري ااالعاگ از مقياس سازگاري دو نفره )زن و شوهر( و پرسشنامه شيوه جمع

فت  نتايج پژوهش نشيان  گام مورد استفاده قرار گر اه ها ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام وتحليه داده تجزيه

هاي همسرگزيني و سازگاري زناشويي رااطه معنادار وجود دارد؛ و ايشترين ميزان سيازگاري زناشيويي    داد، اين شيوه

اي ار اساس منيااع اسيالمي    هاي تحقيق حاضر اايد ارنامه ااشد  اا توجه اه يافته در شيوه نشنايي و رضايت خانواده مي

تا ايا نگياهي   همسرداري اه همه دانشجويان نموز  داده شود  سبك اوالح و سرگزينيهم سبك اوالحو متمركز ار 

 هراه ايشتر دست اه انتخاب ازنند و رضايت خانواده را در انتخاب خود لحاظ كنند 

 

 واژگان كلیدی: همسرگزینی، سازگاری زناشویی، ازدواج

  

                                                           
 m_shkazemi@yahoo.com دانشيار و عضو هياگ علمي دانشگاه الزهرا)س( 1

 shahabi.zahra8817@yahoo.com )نويسنده مسئول(كارشناس ارشد مشاوره دانشگاه الزهرا  2

 

mailto:shahabi.zahra8817@yahoo.com09137460250
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 تاثیر  بیمه اجتماعی بر رفاه روستاییان و عشایر كشور

2ژاد میر   ، نسرین حسین ن2، زینب فراشی2، نرگس كاكولوند1غالمرضاییسعید 
 

 

 چکیده 

روستاييان عشاير اه دليه درنمد پايين و ريسك پذيري كار كشاورزي قشر نسيب پذيري هسيتند و هميواره موضيوع    

اويلي اسيت از    مهاجرگ ننان اراي دست يااي اه حداقه امکاناگ زندگي و رفاه در زندگي اراي اين قشر ييك دغدغيه  

انجاييکه نقش روستائيان و عشاير در دستيااي اه توسعه اسيار مه  و غير قااه اغما  ميباشد ، لذا اايد زمينيه رفياه   

اجتماعي و عدالت در روستاها ارقرار شود تا عالوه اركاهش مهاجرگ ، فاوله ابقاتي اين قشر اا اقشيار ديگير كاسيته    

رخوردارشوند در اين اين ايمه اجتماعي  كه نوعي پس انداز سرمايه ، نينده نگيري  شود و اتوانند از زندگي راحتتري ا

وكاري ارزشمند كه موجب رفع تبعيذ در استفاده از خدماگ ايمه اجتماعي نسبت اه شهرنشين ها شيده اسيت، ايه    

داشته ااشد  ايين   عنوان يکي از شاخصه هاي رفاه اجتماعي مي تواند در اهبود زندگي روستاييان نقش موثر و مفيدي

مقاله ضمن ايان رفاه و ذكر شاخصه هاي رفاه اه اهميت ايمه اجتماعي اه عنوان يکي از ايين شاخصيه هيا در اهبيود     

 زندگي روستاييان و عشار پرداخته شده است 

 

 واژگان كلیدی: رفاه اجتماعی، بیمه اجتماعی، روستاییان، عشایر

  

                                                           
   استاديار داشگاه لرستان،گروه توسعه روستايي 1

 دانشجويان ارشد توسعه روستايي دانشگاه لرستان  2
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 ایرانی -زندگی اسالمی شناسایی ارتباط جهانی شدن فرهنگ و سبک

 1حسین سلیمانی
 

 چکیده

ايراني سبك زندگي ارخيي وياحب نظيران و نهادهياي دسيت انيدركار ايين        -شناخت ااعاد و جوانب ماهيت اسالمي 

-مباحث را در خصو  مشخصه هاي اين الگو اه االش  كشيده است اه نظر ميي رسيد پرسيش از ماهييت اسيالمي     

جهاني شدن ،پرسشي موجه  است  اين ادان معناست كه سبك زنيدگي ميي توانيد    ايراني سبك زندگي  در نسبت اا 

تااعي از سراشمه هاي وحياني ديني و همچنين سنت هاي ايراني  ااشد و در عين حال اه مثااه اميت جهياني عميه    

يجي در اير  ايراني مي تواند نتا-نمايد  انااراين تحليه، دغدغه هستي شناسي، معرفت شناسي و ارز  شناسي اسالمي

را از دو منظير    داشته ااشد كه سبك زندگي يکي از ننهاست  در اين مقاله سعي ار نن اوده تا ماهيت سيبك زنيدگي  

ايراني در نسبت اا جهاني شدن  يا اه تعبير دقيق تر نن جهاني سازي ، پروژه مدرنيس  و پيامدهاي نن يعني -اسالمي

گي يکدست همانند ديگ مذااي شيده اسيت كيه هير ايه در نن      كه منجر اه شکه گيري سبك زند -پست مدرنيس 

اررسي نمايد  اه همين دليه، ااتداء اا اتخاذ رو  تحليه مفهومي، مباني هستي -ريخته شود را در خود ذوب مي كند

شناسي، معرفت شناسي و ارز  شناسي الگوي اسالمي ايراني سبك زندگي مورد اررسي و سدس سبك زندگي غراي 

-رين مفاهي  جهاني شدن مورد اازشناسي گرفته است  تال  شده است تا ادعاي سيبك زنيدگي اسيالمي   اا كليدي ت

ايرانيي   -ايراني ار اساس  اين ادله دنبال شود كه ه  مي توان  شهروندي جهاني ايود و هي  ايه نميوزه هياي اسيالمي      

 پايبند اود   

 

 واژگان كلیدی: سبک زندگی، ارزش شناسی، الگو، جهانی شدن

  

                                                           

 فرهنگيان نيشااوركارشناسي علوم ترايتي دانشگاه  -داير نموز  و پرور  زارخان نيشااور   1
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 اثر سبک زندگی اسالمی بر كاهش جرایم مالی
 1حسین سلیمانی

 

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر تأثير و نقش الگوي سبك زندگي اسالمي ار كاهش جراي  مالي  مي ااشد   رو  تحقيق در اين 

 پژوهش توويفي و از نوع همبستگي مي ااشد  تحقيق توويفي شامه مجموعه رو  هايي است كه هدف  ننها توويم

كردن شرايط يا پديده هاي مورد اررسي است جامعه اين تحقيق را كليه ساكنين شهرستان دلفان تشکيه مي دهند   

نفر از عموم مردم شهرستان دلفان اه عنيوان نمونيه    302، تعداد ار اساس جدول تعيين حج  نمونه كرجسي مورگان

نفر زن ايه عنيوان   160نفر مرد و 142پژوهشي انتخاب شدند  رو  نمونه گيري نيز اه وورگ تصادفي نسبي اود كه 

عيين نمونه نماري انتخاب شدند  اراي جمع نوري ااالعاگ از دو رو  كتااخانه اي و ميداني استفاده شده است  اراي ت

ااراوب تئوري تحقيق ،از منااع جديد علمي استفاده نمود و اه جهت اشراف اه پيشينه تحقيق ،رو  كتااخانه اي اه 

كار رفته است  عمده رو  جمع نوري ااالعاگ ميداني است  رو  تجزيه و تحليه داده ها اه ويورگ كتااخانيه اي ،   

ااالعاگ و داده هاي خام اا اسيتفاده از رو  هياي معيين،     توويفي و استنبااي انجام خواهد شد  در رو  توويفي،

ابقه اندي شده و اه وورگ جداول و نمودار هاي نماري نشان داده خواهد شد  در قسمت اسيتنبااي، ايراي تعييين    

مستقه  t  ارتباط، جهت و شدگ اين متغير هاي پژوهش از نزمون همبستگي پيرسون و اراي مقايسه گروه ها از نزمون 

فاده مي شود اا توجه اه نتايج اين پژوهش مي توان گفت كه اين نموزه هاي ديني و مذهبي در محيط خانوادگي و است

اجتماعي، عمده ترين نقش را در ميان الگوهاي سبك زندگي در كاهش جراي  مالي رااطه همبستگي متوسطي وجيود  

 دارد 

 

   الگو،  سبک زندگی اسالمی،  جرایم مالیواژگان كلیدی: 

  

                                                           

 كارشناسي علوم ترايتي دانشگاه فرهنگيان نيشااور -داير نموز  و پرور  زارخان نيشااور   1
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تحلیلی از نقش تعلیم و تربیتی پیامبر)ص( در احیای جوامع بشری و لزوم الگوگیری 

 از آن در عصر حاضر
 2الهام شهامت ، 1زاده یهرضا فق

 

 چکیده

) ( اه تأثيري در جوامع يامبردر تاريخ اشريّت است  اينکه ظهور پ كاركرد تعلي  و ترايت پيامبر) (دراارة احث   

) ( ييامبر اه نثار عملي درپي داشته اسيت؟ نييا پ   ) ( اه اوده، ويامبرپ يمهمترين كاركردهااشري داشته است؟ 

) ( ييامبر تحقيق ارننست كه تيأثير پ  ايننسبت اه نرمانهايش موفّق اوده ، يا ناكام و شکست خورده عروۀ اشريّت؟ 

در پي ارائۀ ايين دييدگاه اسيت كيه      جوامع اشري را از ديدگاه قرنن كري  مورد تحليه واررسي قرار دهد  واحياي در 

رسول اكرم ) ( قافلۀ اشريّت را اه سر منزل مقصود از خلقت كه معرفت و عبادگ خداوند متعال مي ااشيد، نزدييك   

) (  كه درسرلوحۀ نن دعوگ ايه توحييد اسيت،و از    يامبراه محتواي دعوگ وتعليماگ پ هنموده است  همچنين، توجّ

) (در زمينيه هياي مختليم علميي،     يامبري عيني تاريخي، گوياي اين مطلب است كه پارف ديگر توجّه اه واقعيّتها

اخالقي، فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي، ااألخص در زدودن شرک وات پرستي وحاك  كردن توحيد ار انديشيۀ انسيانها   

مبر) ( جهيت تيرويج   انااراين رسالت امروز مناديان دين تاسي اه عملکرد خالصانه پيا اسيار موفّق عمه كرده است 

 تعلي  و ترايت وحياني است 

 

 امدام  ،تفسدیر موضدوعی    ،نقش دیدن   ،)ص(یامبركاركردهای پ  ،سیرة نبوی ،)ص(یامبرواژگان كلیدی: پ

 ، اسوه حسنه)ع(علی

  

                                                           
  reza_faghih@ymail.com       مسئول( يسندهق )نو ي دانشگاه علوم ومعارف قران كرتفسيرتطبيقي  يدكتر يدانشجو - 1
 shahamatelham@gmail.com؛ تهران  امام حسن مجتبي)ع(حضرگ  يهحوزه علمرشته تفسير وعلوم قرنن  سهسطح البه  - 2
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های  نقش آموزش به عنوان یک تسهیل كننده مشاركت در ارتقاء توسعه سکونتگاه

 روستایی

 2حسن عاشوری، 1مسعود انبارلو
 

 چکیده

هياي   مشاركت ساكنان روستايي نموز  ديده در زمينيه مشياركت روسيتايي در افيزايش دراميد و توسيعه سيکونتگاه       

روستايي موثر است  اا اين وجود مشاركت ساكنان روستايي اا مشکالتي همراه اسيت  يکيي از دالييه عيدم موفقييت      

توانيد موجيب    مناسب است  نموز  هاي مناسيب ميي  ها و ااالع رساني هاي  مشاركت ساكنان روستايي نبود نموز 

هاي روستايي شود    ها و در نهايت توسعه سکونتگاه توانمند سازي و ظرفيت سازي مردم در جهت افزايش مشاركت نن

گذاري ها نيياز اسيت در جهيت افيزايش مشياركت و توسيعه        ريزي ها و سياست ادين ترتيب مي توان گفت در ارنامه

تحليليي   -ايي اه احث نموز  و ااالع رساني توجه ايشتري شود  اين مطالعه اه وورگ توويفيهاي روست سکونتگاه

جايگاه نموز  اه عنوان يك تسهيه كننده مشاركت در توسعه سکونتگاه هاي روستايي مورد تبييين و تحلييه قيرار    

اگ مورد نياز تحقييق جميع   مي دهد  اه همين منظور در اين پژوهش سعي گرديده اا استفاده از رو  اسنادي ااالع

تحليلي ااالعاگ مورد اررسي و جمع اندي قرار اگيرد و در نهاييت پيشينهاداتي در    -نوري و سدس اا شيوه توويفي

 جهت افزايش مشاركت مردم اه وسله نموز  و تسريع در روند توسعه ارائه گرديد 

 

ندد سدازی، سدکونتگاه هدای     واژگان كلیدی: مشاركت، آموزش و اطالع رسدانی، ظرفیدت سدازی، توانم   

 روستایی، 

  

                                                           
 masoud.anbarlo@ut.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران، 1
 hasanashouri@ut.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي شهري دانشگاه تهران،  2
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 1بررسی رابطه بین سبکهای تفکر و شادی معلمان
 3، شریف شه بخش شریفی2ناصر حسن زهی

 چکیده

سبك هاي تفکر و شادكامي معلمان  مدارس ااتيدايي ايوده اسيت  جامعيه     اين هدف از اين پژوهش اررسي رااطه ي 

فر اوده كه اا مراجعه ايه جيدول   ن1222اه  تعداد  93-94تحصيلي نماري شامه معلمان ااتدايي شهرزاهدان در سال 

داده هياي   همبسيتگي ميي ااشيدو    -نفر اه عنوان گروه نمونه انتخاب گرديد اين پژوهش توويفي 297مورگان تعداد 

و  و انحراف معيار( و نمار استنبااي )ضريب همبسيتگي  وسيله نمار توويفي )فراواني، درود، ميانگينه حاوه از نن ا

رگرسيون گام اه گام( استفاده گرديد  در اين  پژوهش اازار گيردنوري داده هيا، دو پرسشينامه ي سيبك هياي تفکير       

يافته هاي توويفي نشان مي دهيد كيه سيبك تفکير       و پرسشنامه شادكامي نكسفورد اود( 1991واگنر ) -استرنبرگ

ي داده هيا نشيان ميي دهيد كيه ايين سيبك هياي         گذار مي ااشد  تحليه اسيتنباا نغالب در ميان معلمان، تفکر قانو

تفکرقانونگذار، اجرايي، قضايي، كلي نگر، جزئي نگر، درون نگر، ارون نگير، نزاد انيديش و محافظيه كيار ايا شيادكامي       

ااشد  سبك تفکر اجرايي ايشترين پيش اينيي را از شيادكامي   مي  p≤05/0همبستگي مثبت و معناداري و در سطح 

 معلمان داشته است 

 

 واژگان كلیدی: سبک های تفکر، شادكامی، معلمان

  

                                                           

 ااشد   يم يارشناسكان نامه دوره يفته از پان مقاله ارگري  ا1

 :naserhasanzahi5@gmail.comسنده مسئولينو ،زاهدان اسالمي نزاد دانشگاه ، روانشناسي و ترايتي علوم ارشد،دانشکده كارشناسي دانشجوي  2

 sharifshahbakhsh72@gmail.com زاهدان  اسالمي نزاد دانشگاه ، روانشناسي و ترايتي علوم ارشد،دانشکده كارشناسي   دانشجوي 3
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 حافظه تاریخی و رابطه آن با نظام هویتی

 1ایمان راستگویان

 

 چکیده

مقاله حاضر اا توجه اه اهميت حافظه تاريخي در تعيين هويت جمعي افراد اه اررسي رااطه ميان حافظيه جمعيي ايا    

در اين مقاله ااتدا اه تعريفي از مفهوم حافظيه جمعيي اشياره شيده و سيدس       .پردازد نظام هويتي افراد يك جامعه مي

مجموعه پدييدارهاي  كند  حافظه جمعي  ااعاد مختلم هويت )هويت قومي، هويت ملي و هويت مذهبي( را تعريم مي

حافظيت و  ها را توليد، نهادينيه، م  اجتماعي مراوط اه گذشته است كه هر گروهي از اريق تعامالگ ميان اعضايش نن

دهد  هالبواكس اه عنوان مهمترين نظريه پرداز در زمينه حافظه جمعي حافظه افراد يك جامعه كه متاثر از  انتقال مي

هدف از ايين  نمايد   هاي اجتماعي است، در هر دوره عناور خاوي را در تاريخ گذشته اراي فرد ارجسته مي اافت گروه

نظام هويتي افراد جامعه از اريق ااالع از پدييدارهاي اجتمياعي گذشيته    مقاله ارائه راهکارهاي مناسب جهت تقويت 

 تواند اسيار مثمر ثمر واقع شود  نن جامعه است كه در راه يکداراگي و وحدگ افراد يك  جامعه مي

 

 واژگان كلیدی: حافظه جمعی، نظام هویتی، هالبواكس، پدیدارهای اجتماعی

  

                                                           

 imanrastgooyan@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه شيراز،    1
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 با تاكید بر نقش خانوادهارتقاء سطح اخالق اسالمی در جامعه 
 1مهدی پناهی

  

 چکیده

اخالق اسالمي و هنجار هاي مدني دو پايه اساسي جامعيه ي اسيالمي اسيت كيه در اوليين مرحليه در نهياد خيانواده         

نموخته مي شود و لذا نياز اه اررسي و استاندارد سازي اا توجه اه جايگاه و شرايط وييژه ي ايين نهياد احسياس ميي      

ه اه اررسي ظرفيت ها و االش هاي نهاد خانواده در راستاي ارتقاع سطح اخالق اسيالمي در جامعيه ايا    شود، اين مقال

توجه اه پيشرفت هاي جامعه ي ايران  پرداخته است و سوال هايي را مطرح مي كند از جمله اين كه تيا ايه مقيدار    

رتقاي سطح اخالق اسيالمي ايا پيشيرفت    اخالق اسالمي از اهميت ارخوردار است؟ نيا سياست هاي جامع در راستاي ا

هاي متفاوگ جامعه كه در زندگي مردم تاثير گذاشته منطبق است؟ اين انطباق تا اه سطحي رخ داده است؟ ؛ پاسيخ  

گويي اه اين دسته از سواالگ مستلزم  شناخت مفهوم اخالق اسالمي و نشنايي اا پيشترفت هيايي اسيت كيه زنيدگي     

 دگي را متأثر كرده است جمعي و ااالخص زندگي خانوا

 

 واژگان كلیدی: اخالق اسالمی، خانواده، جامعه پذیری

  

                                                           
 M.panahi1993@gmail.com  دانشجو كارشناسي ارشد حقوق كيفري اافال و نوجوانان، دانشگاه علوم قضايي و خدماگ اداري،  1



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

74 

 

 تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی و كاركردهای آن

 3، آمنه حسنی خلق 2، رقیه سربازیان 1فریبا فالح حسین آبادی
 

 چکیده

 شيود، ميي  يياد  نن از مختلفيي  عنياوين  و اسامي اا كه دانش ار مبتني اقتصاد اه ورود و ونعتي اقتصاد از گذار اا    

 و هيا سيرمايه  اهمييت  و نقيش  فرنيند، اين است در نموده تجراه را توجهي قااه هايدگرگوني نيز مديريتي هاينظام

 و فيزيکي، مشهود هايسرمايه اا مقايسه در نامشهود هايسرمايه و شده دگرگون ها سازمان ايجاد ارز ، اراي منااع

انيد  سيرمايه اجتمياعي عميدتا  مبتنيي اير       شده ارخوردار هاسازمان اراي نفرينيارز  در ااالتري مراتب اه از اهميت

عوامه فرهنگي و اجتماعي است تمركز ار مقوله ي سرمايه اجتماعي خصووا در عروه ي اقتصاد ، عميدتا اير مبنياي    

حيطي ايفا مي كند ، ويورگ ميي گييرد    نقشي كه اين مفهوم در توليد و افزايش سرمايه هاي انساني ، اقتصادي ، و م

كيه  اي اه مفهوم سرمايه نامشهود معطوف گشته است اطوري امروزه توجه دانشمندان و سياستگذاران اه اور فزاينده

-هاي اولي اين جهت گيري فکري را اه خيود اختصيا  داده  در نيمه دوم قرن ايست  عبارگ سرمايه اجتماعي اخش

 اند 

 

 سرمایه اجتماعی، كاركرد سرمایه اجتماعی، انواع سرمایه واژگان كلیدی: مفهوم

  

                                                           

 نموزشي دانشگاه تهران   كارشناسي ارشد مديريت 1

   كارشناسي ارشد ارنامه ريزي درسي  دانشگاه شاهد 2

   كارشناسي ارشد مديريت نموزشي دانشگاه تهران 3
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ضرورت طراحی و اجرای برنامه درسی مبتنی بر ارزش های اخالقی و انسانی بر اساس 

 تعلیم و تربیت اسالمی

 2، ملیحه تاجور1آذر تاجور

 

 

 چکیده

 رئاليسي   در ترايتيي  نظام روح اخالقي،ارزشهاي  اووال دارد  اثر ترايت و تعلي  هاي جنبه همه ار شناسي ارز  مقوله

 و رسيمي  تراييت  اسيت  نظيام   جياري  ترايت و تعلي  پيکره دستگاه تمام در خوني مانند و دهد مي تشکيه را اسالمي

 رييزي  ارناميه  از گرييز  خصيلت  موضوع ارز  هاي اخالقي و انسياني داراي  در هاي مختلم تحصيلي دوره در عمومي

 عرويه  ايين  وارد جيدي  اور اه نظام عمه در ترايت ارز  هاي اخالقي و انساني اما ااالي رسمي ارز  وجود است اا

 و شيود  ميي  ارائه مستقه درسي ماده يك عنوان اه كشور اسالمي ما در كشورهاي عموما  نيز ديني ترايت است  نشده

كيه،احياي ارز  هياي مشيترک    اين در حالي اسيت  .شود مي پرداخته شرعي و احکام اعتقادي مباحث ارح اه ايشتر

انساني و نيز ارز  هاي اويه اسالمي ، شرط الزم اراي حاكميت اخشييدن ايه اسيالم در جامعيه ماسيت در انيين       

جامعه اي عالوه ار افراد و خانواده ها ، حکومت نيز اا سازوكارهاي مختلم مي تواند در نهادينه سازي اين ارز  هيا و  

دارد كه در اين راستا توجه اه ارناميه درسيي و محتيواي كتيب در درونيي كيردن و       اوول ماندگار گام هاي اساسي ار

 نهادينه سازي اين امر مه  نقش حياتي خواهند داشت 

 

 برنامه درسی، ارزش های اخالقی و انسانی، تعلیم و تربیت، اسالم. واژگان كلیدی:

  

                                                           
 tajvarazar@yahoo.comايميه     كارشناس ارشد مديريت نموزشي، 1

   داير نموز  و پرور  2
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 نقش جامعه اطالعاتی و رسانه ها در ترویج فرهنگ نماز
 2، الهام پورطهماسبی1آذر تاجور

 

 چکیده

در پژوهش حاضر،نقش جامعه ااالعاتي و رسانه ها در ترويج فرهنگ نماز مورد اررسي قرار گرفته است   رو  انجيام  

پژوهش توويفي از نوع تحليه اسنادي اوده است اه عالوه گردنوري داده هاي الزم جهت اررسي مطاليب پيژوهش ،   

دسترس اا استفاده از فرم گردنوري داده ها تحليه و يافته ها اه شيوه كيفي تحلييه  كليه منااع و مراجع مرتبط و در 

 شده است   در اين پژوهش نشان داده شد كه 

الگو نفريني ديني،تمثيه و كنايه و سيرگرمي و  رسانه ها و جامعه ااالعاتي اا كاركردهايي همچون گفتمان ديني،  -1

رسانه و جامعه ااالعاتي ايا اقيداماتي همچيون نقيضيه      -2از اقدام مي كنند   تفريح ،پايان ااوري اه اشاعه فرهنگ نم

االش هياي   -3گري ،التقاط گري، وانمودگري  و پلوراليس  زمينه اروز تجراه ديني ناشي از نماز را فراه  مي نورند  

 د تيك فرهنگيي ،  كه جامعه اسالمي در حال حاضر ايا نن مواجيه شيده اسيت عبارتنيد از رشي       رسانه اي فرهنگ نماز

مصيرف   ، فطرگ زدايي،مسجدزدايي ،رشد سکوالريزاسيون ،سطحي نگري، تزلزل شدن ارزشها،گستر  زاان انگليسي

فروت هاي  رسانه ها در جهاني كردن فرهنگ نماز شيامه  از ايين ايردن مرزهيا،      -4گرايي و هويت زدايي مي ااشد 

اا قراانيان مصائب ابيعي و    ،اشاعه ارزشيهاي انسياني ،رشيد     روزنمد كردن فرهنگ و اديان مطااق اا نيازها،همدردي

و در نخر اه اين نتيجه دسيت ييافتي  كيه       تفکر انتقادي ،استفاده از نموز  مجازي در ترويج فرهنگ نماز مي ااشد 

رويج معنويت رسانه ها، نماز و دين دو جزء جدايي ناپذير مسائه حال حاضر هستند كه مي توان از اازار رسانه ها در ت

 و مسائه ديني و اويژه فرهنگ نماز اهره ارد  

 

 واژگان كلیدی: رسانه،  نماز، فرهنگ، اسالم، جهانی شدن.

 

  

                                                           
 tajvarazar@yahoo.comل، یان اردبیدبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگ.  1

 ر آموزش و پرورش بیله سواریدب.  2
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 گذاری پیشرفت فرهنگی مبتنی بر حکمت متعالیه سیاست

 1بشیر خالقی پور
 

 چکیده

رويکيردي فرهنگيي اسيت  رويکيردي     گذاري فرهنگي اه دنبال ايجاد استر پيشرفت و تعالي جامعه مبتني ار  سياست

سازي و ترسي  تمام اجيزاء   شود، احث از نظام گذاري فرهنگي توجه مي ي اسالمي اه سياست زماني كه از منظر فلسفه

سازي فرهنگيي در   يااد  نظام انديشه اسالمي در قالب يك نظام اه ه  پيوسته و در قالب گفتماني فرهنگي ضرورگ مي

سازي اا اايزار عقالنييت وحيياني ايوده و ايين پيژوهش درويدد         هاي هستي و تصمي  نظام گفتمان ودرايي مبتني ار

ي عقيه و ديين و    از اين منظر است  انااراين اا ايان رااطه« مند گراي نظام عقه»گذاري فرهنگي  توويم ااعاد سياست

سيتي توجيه شيده اسيت  در     ه شناسي در نظام شناسي و انسان ورود اه مباني نظري حکمت متعاليه ودرايي اه هستي

گذاري فرهنگي و ارتباط نن اا نظاماگ و فرانظام دين، ايه اييان الگيوي سيه      هاي حکمي سياست ادامه اا تبيين مؤلفه

گيذاري فرهنگيي مبتنيي اير      ركني دين، عقه و فرهنگ توجه شده و سدس اه اسط نظري نن كه اه سطوح سياسيت 

 است شود، پرداخته شده  هاي حکمي معطوف مي مؤلفه

 

گدرای   عقدل »گذاری  گذاری فرهنگی، عقالنیت وحیانی، حکمت متعالیه، سیاست واژگان كلیدی: سیاست

 «.مند نظام

  

                                                           

 bashirkhaleghipour313@gmail.com دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباااگ، دانشگاه امام وادق )عليه السالم(،-1
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 ایرانی و نقش آن در پیشرفت و تعالی جامعه -شناخت سبک زندگی اسالمی

 فاطمه اردالن

 

 چکیده

مدرنيتيه اسيت نيه تنهيا     ايراني در جامعه اي كه اه سرعت در حال تغيير از سينت ايه   –احياي سبك زندگي اسالمي 

موجب حفظ ارز  هاي نن جامعه خواهد شد ،الکه ااعث مديريت ارخورد اا احران هايي ميشود كه  در نتيجه گيذر  

 زمان در جامعه اه وجود مي نيند 

كني ،مي تواني  تغييراتي را كه در جامعه اه وجيود ميي     ايراني رفتار-در حقيقت اگر ما ،مطااق اا ارز  هاي اسالمي

 نيند تحت كنترل خود در نوري  و از نن ها  اراي پيشرفت و اوالح  اهره اگيري  

-ايراني در جامعه، ايش از هر ايز نيازمند شيناختي ويحيح از  فرهنيگ اسيالمي    -اراي احياي سبك زندگي اسالمي

ن شناخت اين فرهنگ، ارداشت هاي شخصي مان را معيار قرار ميدهي  و نيه  ايراني هستي ،اون مي توان گفت ، ادو

تنها ااعث تخريب اهره ي اين دين و فرهنگ مقدس در داخه كشور ميشوي  ، الکه اهره ي نن را در سراسير دنييا   

 مخدو  خواهي  كرد  

ايراني مي پيردازي  و ارتبياط ايين    -در اين نوشتار، اه اور مختصر اه ارائه ي اند راهکار اراي احياي فرهنگ اسالمي

 مساله را اا پيشرفت و توسعه ي جامعه مورد اررسي قرار خواهي  داد 

 

 ایرانی، پیشرفت، غرب، جوانان، سبک زندگی -فرهنگ اسالمی كلیدی: گانواژ
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 شناسی عدم حمایت از تولید داخلی با تأكید بر نقش هویّت ملیآسیب
 2، مدینه كرمی1مریم كرمی

 

 چکیده

 

ترين اازار فکري در حمايت از توليد داخلي از موضوعاتي است كيه  توجه اه هويت ملي اه عنوان نيروي محركه و مه 

تيرين محورهياي اقتصياد مقياومتي،     اراي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، كمتر اه نن پرداخته شيده اسيت  از اساسيي   

به از هر اقدامي تبديهِ ضرورگ خرييد كياالي ايرانيي ايه ييك      نياز اين حمايت، قحمايت از توليد داخلي است و پيش

هاي دولتي و مردمي اايد در ااتدا ايانگر اهميت و لزوم توجه دغدغه اراي مردم و دولت است  عملکرد نهادها و تشکه

نييان  اهاي نن ااشد، مفاهيمي اون همبستگي ملي، اقتدار ملي و تولييد كياالي  دانيش   اه جريان هويت ملي و مؤلفه

داخلي  در اين پژوهش سعي شده اا تمركز ار اهميت توجه اه هويت ملي و ايراني و ااعاد سياسي ، فرهنگيي و دينيي   

هاي كشور ها و توانمندينن در القاي حس تعهّد و تعلّق ملت اه اين سرزمين، راهبردهاي مناسبي اا توجه اه ظرفيت

تير شيوي   در   ي نظام نزديكه ايشتر اه تحقق اهداف اقتصادي و توسعهكارگيري اين راهبردها هر اارائه شود تا اا اه

شيود؛ راهکارهيايي   نهايت، هفت راهکار كلي اراي اهبود فضاسازي و القاي هويت ملي در اذهان مردمي پيشينهاد ميي  

نگيي در  هياي فره هيا و جشينواره  ي علمي و عملي ازرگان از گذشته تا حال، ارگزاري همايشاون الگوگيري از سيره

ي مليي، نقيش حيوزه و دانشيگاه،     انيان ايراني، تبليغاگ شهري و فضاي مجيازي، نقيش رسيانه   حمايت از كاالي دانش

 نموزان هاي درسي دانشهاي هويت ملي در ارنامهخانواده و گنجاندن مؤلفه

 

 بنیانواژگان كلیدی: اقتصاد مقاومتی، هویت ملی، اقتدار ملی، تولید داخلی، كاالی دانش

  

                                                           

 maryamka1362@yahoo.com دانش نموخته نموز  زاان فارسي اه غيرفارسي زاانان)نزفا(، دانشگاه عالمه اباابايي 1

  hafez_m@ymail.com  دانشجوي دكتري زاان و اداياگ فارسي، دانشگاه شيراز،  2
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 بررسی رابطه بین صداقت اجتماعی و احساس آنومی در بین شهروندان شهر یزد

 2، امیر محمدی چیگویی1حسین افراسیابی
 

 چکیده 

هيا و تعيامالگ اجتمياعي نسييب      امروزه در ارخي از جوامع  فقدان وداقت يك معضه اجتماعي شده كه اير فعالييت  

هاي رفتاري و اختالفاگ خانوادگي، مشاجراگ ميان دوستان و اقوام و  ناهنجاريفراوان زده است  تا ننجا كه اسياري از 

هاي اجتمياعي و   ها و نزاع اي و حتي تنشخويشاوندان، اختالفاگ فراوان در زندگي روزمره شهري و در مناسباگ حرفه

ليدي تحت تياثير عواميه   اين مساله ك نيند هايي هستند كه از فقدان وداقت و دروغگويي اه وجود مي سياسي، پديده

اي  اه اررسي رااطه نن اا احساس ننومي ادردازي   جامعه نماري  گيرد كه ما در اين مجال سعي كرده مختلفي قرار مي

نفر اه دست نمده است   384تحقيق كليه شهروندان شهر يزد اوده است كه حج  نمونه اا استفاده از فرمول كوكران 

گييري ايه ويورگ     د، كه از اعتبار و پايايي مناسبي ارخوردار اود همچنيين رو  نمونيه  نامه او نوري پرسش اازار جمع

هاي تحقيق مقدار ضريب همبستگي پيرسون اين ميزان ويداقت   اي انجام گرفت  ار اساس يافته اي اند مرحله خوشه

دسيت نميده اسيت،     اه 000/0اوده است، همچنين سطح معناداري اراار اا  -31/0اجتماعي و ميزان احساس ننومي، 

 كند    يعني اا افزايش ميزان احساس ننومي در جامعه ميزان وداقت اجتماعي كاهش پيدا مي
 

 های اخالقی. صداقت، روابط اجتماعی، احساس آنومی، ارزشواژگان كلیدی: 

  

                                                           
 hafrasiabi@yazd.ac.irعضو هيئت علمي دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه يزد،  -1
 amohammadich@yahoo.com شناسي دانشگاه يزد، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه -2
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 جایگاه طراحی صنعتی در پیشرفت كشور
 1امیرمسعود فریدی زاد

 

 چکیده  

پيشرفت كشور از سه منظر اراحي محصوالگ، اراحي خدماگ و اراحي سيسيت    موضوع جايگاه اراحي ونعتي در

ها مورد اررسي قرار گرفت  اراحي ونعتي اه عنوان يك حوزه كاراردي نقش قاايه تيوجهي را در توسيعه اازارهياي     

ايين  كشورهاي پيشرو داشته است  اا وجود حضور اند دهه اي اراحي ونعتي در ونعت و مدارج دانشگاهي اييران،  

رشته و زمينه هاي كارارد نن اه نن شکه و ارزشي كه اايد مورد توجه قرار نگرفته است  در پس اين اي توجهي علت 

هاي گوناگوني قااه ذكر است كه اخشي از ننها در اين مقاله شرح گرديد  اررسيي هيا نشيان از وجيود قاالييت هيا و       

ور دارد كه حضور اراحي ونعتي اه پويايي و افزايش اازده پتانسيه هاي اکر و ناشناخته اي در جاي جاي ونايع كش

ننها خواهد انجاميد  اه نظر مي رسد عدم شناخت مديران نسبت اه توانمندي اراحيان، تعياريم غليط از خالقييت و     

نونوري اراحانه، نبود نموز  هاي درست و وجود روح داللي در اقتصاد كشور از موانع رشد اراحي ونعتي و سيدي  

ااه عر  اندام نن در پيشرفت كشور اوده است  درپايان ضمن ارائه پيشنهاداتي ايراي اهبيود جايگياه اراحيي     در مق

 ونعتي در ونعت كشور، حوزه هاي تحقيقاتي كه الزم است اراي اين منظور مورد اررسي قرار گيرند ارح شدند 

 

 طراحی صنعتی، محصول، خدمات، سیستم، پیشرفت كشوركلیدی: گان واژ

 

 

  

                                                           
 faridizad@ut.ac.irونعتي دانشگاه هنر اوفهان،عضو هيئت علمي گروه اراحي  -1
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ارزیابی وضعیت موجود راهبردهای مدیریت دانش در بین فرهنگیان و ارائه 

 راهکارهایی در این زمینه

 2هادی غالمی ،1احمد ملکی پور

 

 چکیده

اسيت  رو     ارزيااي وضعيت موجود راهبردهاي مديريت دانش در اين فرهنگيان منطقيه دهليران  هدف اين پژوهش 

 93نفر از فرهنگيان منطقيه دهليران در سيال     881جامعه نماري متشکه از  ااشد  پيمايشي مي -اين تحقيق توويفي

گييري   نفر تعيين شد و ايا اسيتفاده از رو  نمونيه    267است كه حج  نمونه اا استفاده از جدول مورگان و كرجسي 

اي كرونباخ زن انتخاب گرديد  اازار گردنوري ااالعاگ پرسشنامه محقق ساخته و ميزان نلف 133مرد و  134اي ابقه

محاسبه شد  روايي ووري و محتوايي پرسشنامه اا اررسي نظر متخصصان موضوعي مورداررسي قرار گرفيت و   86/0

شيده   اي اسيتفاده   مستقه تيك نمونيه   Tو از نزمون كلموگروف اسميرنم ها از  وتحليه داده منظور تجزيه تائيد شد  اه

در  وضعيت راهبردهاي مديريت دانش در اين فرهنگيان منطقه دهليران اوركلي  نتايج نشان داد كه اه ها  يافته .است

راهبردهاي ايجاد دانش و ثبت دانش در اين فرهنگييان منطقيه    وورگ كه تر از حد متوسط است، ادين سطحي پايين

از تير   دهلران در سطحي نسبتا  مطلوب، ولي راهبردهاي پااليش دانش، اشاعه دانش و كارارد دانش در سطحي پيايين 

گيري  در راستا تسريع ارخه مديريت دانيش در ايين فرهنگييان ايراي اهبيود و اثراخشيي        حد مطلوب است  نتيجه

 نورند  اندركاران مراواه اقداماگ الزم را اه عمه فرايندهاي ترايتي در نظام نموزشي ضروري ست كه مسئولين و دست
 

 وپرورش، فرهنگیان برد دانش، آموزشواژگان كلیدی: راهبردهای مدیریت دانش، اشاعه دانش، كار

  

                                                           

 ريزي درسي، دانشکده روانشناسي و علوم ترايتي، دانشگاه تهران   دانشجو دكتري ارنامه 1

   دانش نموخته كارشناسي ارشد فلسفه هنر دانشگاه تهران 2
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 ضرورت فرانسه با اهداف ویژه برای رشتۀ حقوق

 1فاطمه معصومی

 

 چکیده

گردد كه اه منظور پاسخگويي ايه نيازهياي زاياني افيراد در      هايي ااالق مي اه دوره  "فرانسه اا اهداف ويژه"هاي دوره 

شود  اا توجه اه اين موضوع كه  رشتۀ حقوق در  اييران   هاي خا  و اناار نيازهاي ننها تنظي  و سازماندهي مي زمينه

نين كشور ايران تا حدودي ارگرفته از قوانين كشور فرانسه از لحاظ شيکلي  خورد و قوا از ااتدا اا زاان فرانسه پيوند مي

و محتوايي مانند قانون مدني ايران كه اقتباسي ظاهري از قانون مدني كشور فرانسه مثه كد نويسيي  اسيت و قيانون    

ي در نثار مکتوب رشيتۀ  هاي فرانسو ااشد، اوطالحاگ و واژه دارد، مي تجارگ كه دقيقا  قانون تجارگ فرانسه را ايان مي

تواند اازار سودمندي اراي فه  دانش تخصصيي ايه شيمار     هاي تخصصي مي شود نشنايي اا واژه حقوق فراوان يافت مي

سيازد  انيااراين    نيد و عدم شناخت اوطالحاگ تخصصي، درک عل  حقوق را اراي دانشجويان اين رشيته دشيوار ميي   

گيردد  هيدف    ها موجب افزايش كيفت يادگيري دانشجويان حقوق ميي نموز  اين اوطالحاگ فرانسوي و يادگيري نن

هاي فرانسه اا هدف نميوز  واژگيان و اويطالحاگ تخصصيي      اولي از مطالعۀ كنوني اررسي ضرورگ ارگزاري كالس

ااشد  اا در نظر گرفتن اين فرضييه   ها مي حقوق اراي دانشجويان اين رشته و ارائۀ راهکارهايي اراي تشکيه اين كالس

ها را فيراه    رسد و موجباگ پيشرفت علمي نن ها اراي دانشجويان رشتۀ حقوق الزامي اه نظر مي كه تشکيه اين دوره

نورد، پژوهش حاضر در پي پاسخ  اه اين سؤال است كه  دانشجويان رشتۀ حقوق تا اه مييزان نيياز ايه نميوختن      مي

ه زمينيۀ توسيعۀ لغيوي فراگييران رشيتۀ حقيوق را مهييا        هاي فرانسه اا اهداف وييژ  زاان فرانسه دارند و اگونه كالس

نمايد؟ اهميت تحقييق،  ارزييااي نيازهياي دانشيجويان ايرانيي در رشيتۀ حقيوق ايراي فراگييري زايان فرانسيه و             مي

 ااشد   اوطالحاگ حقوقي مرتبط اا نن درمحيط دانشگاهي  مي

حقيق دانشجويان رشتۀ حقوق دانشگاه اويفهان  رو  تحقيق در اين پژوهش از نوع تحليلي است  جامعۀ نماري اين ت

 گردد  ها  خاار نشان مي هاي مثبت اين دوره انداز ااشد  در پايان اش  هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي در دوره

 

 واژگان كلیدی: آموزش، فرانسه با اهداف ویژه، یادگیری، اصطالحات حقوقی

  

                                                           

 masoumimarziye@gmail.com،   دانشجوي كارشناسي ارشد رشته نموز  زاان فرانسه دانشگاه اوفهان 1
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اسالمی )نمونه موردی خانه باقری، –سیر تحوالت معماری شهری در شهرهای ایرانی

 گرگان(
4*، مبینا سادات موسوی3، طاهره شجاع 2، مصطفی دهداری1خدارحم بزی

 

 

 چکیده

اسالم فقط يك دين يا يك دولت نيست، الکه يك تمدن، فرهنگ و پيام اويالح هميراه ايا دانيش اسيت  شيهرهاي         

شيهر ريشيه در محييط     هراگ اوالح همراه اا دانش اسيت  اسالمي نيز مانند اين تمدن و فرهنگ يکي از اارزترين تظا

هياي مکياني و   گر فرهنگ و تمدن جامعه و مردم خويش است  تفياوگ ابيعي و استر جغرافيايي خود داشته و تجلي

هاي گوناگون شهري شده است  مهمترين هدف اين مقاله نقدد شهر هاي مختلم جغرافيايي، سبب ظهور تمدنزمينه

گرايي اطوري كه نيا پاسخگوي نيازهاي فرهنگيي ميردم اسيت  رو  پيژوهش     اا توجه اه مباني اسالماسالمي حاضر، 

هياي مرايوط ايه    تحليلي، اراساس مشاهده و مطالعه است و تحليه -مورد استفاده در اين پژوهش اه وورگ توويفي

 -مراوط اه مطالعاگ اجتماعي اناها اا رو  استدالل منطقي و ارداشت ميداني وورگ گرفته است  همچنين ااالعاگ

 اي و اا رجوع اه گزارشاگ، مقاالگ و تأليفاگ، استخراج شده است فرهنگي و     ار اساس مطالعاگ كتااخانه

 

 ایرانی -اسالمی، معماری اسالمی، تحوالت معماری شهری، الگوی اسالمی -واژگان كلیدی: شهر ایرانی

  

                                                           
 دانشيار گروه جغرافيا دانشگاه گلستان، گرگان ايران 1
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه گلستان، گرگان، ايران 2

        t.shoja123@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه گلستان، گرگان، ايران 3
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه گلستان، گرگان، ايران 4
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 شاخصه های سبک زندگی اسالمی ایرانی
 2، ناصر سیم فروش1طباطبایی شیما

 

 چکیده 

مهمترين اخش اراحي سبك زندگي اسالمي ايراني اررسي مباني و شاخصه هاي نن است  اراي تحقيق ييك سيبك    

زندگي در اجتماع    اايدد پاراداي  اولي و مه  ترين مفاهي   و شاخصه ها ي نن  شيوه تدوين و ارائه گردد  ، و ايين  

ارزشها و ااورهاي جامعه ااشد تا قااليت اهره اردراري  اراي عموم ميردم را داشيته ااشيد  از     شاخصه ها اايد مبتني ار

ننجايي كه  سبك زندگي اثر مستقي  و شگرفي در تعالي و يا انحطاط  انسانها دارد و از ننجايي كه   جواميع اسيالمي    

هياي مدرنيتيه نظيير   سکوالريسي  ؛     اه خصو  ايرانيان تحت تاثير الگوهيا و سيبك هياي زنيدگي تحميليي و  الگو     

ليبراليس  و اومانيس  قرار گرفته اند، اين موضوع  و تعيين شاخصه هاي سبك زندگي ايراني اسالمي اهمييت اساسيي   

اثير  تفکراگ تحميلي مدرنيتيه   دارد  هدف اين  مقاله    اررسي مباني سبك زندگي اسالمي از منظر قرنن  ،تعيين تا

 و   ارائه راهبردهاي تحقق سبك ازندكي اسالمي در كشوراست  ادگي ايرانيار سبك  زندگي خانو

 

 سبک زندگی،  شاخصه ها،  آموزه های اسالمی، تفکرات مدرنیته، راهبردها كلیدی: گانواژ

 

  

                                                           

 دكتراي تخصصي نموز  پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد اهشتي   1

 پزشکي شهيد اهشتي ، رييس گروه قران و عترگ فرهنگستان علوم پزشکي محقق فرهنگستان علوم پزشکي، استاد  دانشگاه علوم   2
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اجتماعی -)چالشهای فرهنگی اجتماعی زیربنای پیشرفت اقتصادی-توسعه فرهنگی

 ایرانی(-پیشرفت اسالمی
 2، یوسف محمدزاده1تازه شهریآیسان برنجی 

 

 چکیده

هاست  حتي اين سياختار تعييين   كننده نحوه ارخورد نن جامعه اا پديدهاجتماعي هر جامعه مشخص-ساخت فرهنگي

كند كه اه تفسير و اه اخشي از دين در يك جامعه پذيرفته شيود  ليذا در خصيو  اقتصياد، سياسيت و مسيير       مي

گريزي و نرزوي نييه  نظمي، قانونان دارد  ملتي كه اه تنبلي، عدم شفافيت، ايعلمي پيشرفت نيز همين واقعيت جري

هايي را پذيرفتيه  هاي پيشرفت )مانند اقتصاد مقاومتي( تنها اخشاه رفاه ادون كوشش خو گرفته ااشد، تنها از ارنامه

اي ايراي پيشيبرد   ر جامعيه اجتماعي خود سازگار ااشيد  ليذا هي   -كند كه اا اين نظ  و ساختار فرهنگياريق ميو اي

اجتماعي خود را اوالح كنيد  در ايين مقاليه ااتيدا ايه      -هاي پيشرفت خود ااتدا اايد سازمان فرهنگيها و ارنامهنرمان

-اجتماعي در پيشيرفت اقتصيادي پرداختيه شيده و سيدس ايه االشيهاي فرهنگيي        -اررسي اهميت ساختار فرهنگي

اقتصادي اشاره شده و پيشنهاداگ اوالحي در ايين حيوزه اييان شيده      اجتماعي كشور ايران در جهت نيه اه پيشرفت

جويي، عدم شفافيت، الگوي مصرف نامناسب، تضعيم اعتمياد عميومي، عيدم وجيود     است  تبارگرايي، كارگريزي، رانت

اشمي، عدم پاسيخگويي  ه گريزي، اش نظمي، ضعم در مشاركت و كارگروهي، قانونانگيزه كافي اراي پيشرفت، اي

اجتماعي در ايران محسوب -اندوزي و غيره از االشهاي مه  فرهنگيپذيري، ضعم در عل  محوري، ثروگو مسئوليت

 توان اه پيشرفت اقتصادي نائه شد توان گفت تا اين ساختار اوالح نشود، نميشود و ميمي

 

 اجتماعی.-واژگان كلیدی: توسعه فرهنگی، پیشرفت اقتصادی، ساختار فرهنگی

  

                                                           

 aysan.berenji68@gmail.comدانشجوي اقتصاد دانشگاه اروميه  1

 musakandi@gmail.comعضو هياگ علمي دانشگاه اروميه،  2
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 مهندسی تبلیغ بین الملل در بستر ارتباطات بین الملل
 1احمد اولیایی

 

 چکیده

 تووييفي  رو  ايا   اسيت  اسالم دين جهاني تبليغ اراي المله اين ارتباااگ هاي ظرفيت كشم ودد در پژوهش اين

 هياي  ظرفييت  ايه  تبلييغ،  اويول  تبييين  از پيس  و پرداختيه  المله اين ارتباااگ نظرياگ اررسي اه توان مي تحليلي

 و ااالعياتي  جامعيه  عمومي، حوزه مانند نظرياتي نهايت در  يافت دست دين المللي اين تبليغ و المله اين ارتباااگ

  سيازد  ميي  روشين  ديين  تبلييغ  راستاي در را هايي ظرفيت ها نن اه توجه كه ااشند نظرياتي تواند مي سازي جهاني

 راهگشيا  اسييار  راسيتا  ايين  در ميذهب  و اييان  نزادي اوه مانند ارتباااگ المللي اين قوانين گرفتن نظر در همچنين

 ارتباااگ هاي ظرفيت از استفاده حه راه تنها المللي اين تبليغ مهندسي ارنامه تدوين نهايت در رسد مي انظر  است

  ااشد مي ارتباااگ عصر در دين المللي اين تبليغ اراي المله اين

 

 بدین  تبلیغ مهندسی الملل، بین ارتباطات نظریات الملل، بین تبلیغ الملل، بین واژگان كلیدی: ارتباطات

 اسالم جهانی تبلیغ الملل،

  

                                                           

 ahmad.olyaei@gmail.comالبه درس خارج، دانشجوي دكتري ارتباااگ دانشگاه ااقر العلوم ق ،   1
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 علت خلقت شیطان بر مبنای فلسفه و عرفان اسالمی
 1ناهید سلیمانی مقدم

 

 چکیده

شيود كيه در    ميي ها كه دوست دارند اا خدا ااشند و مطااق هر ننچه دستور دين است عمه كنند، گياه   اعضي از انسان

دهند و در تقااه ايين   گردند، قدرگ تصمي  را از دست مي هاي مختلم مي احران انتخاب اين خوب و اد داار تالا 

توانند انتخااي مناسب و درست داشته ااشند! و در شرايطي نامناسب قيرار   ننچه دوست دارند و ننچه درست است نمي

شود كه ارا خيدا كميك ميا     ب اگيرند، و اين سؤال ارايشان مطرح مياست تصميمي مناس گيرند كه امکان نداشته مي

هيا مسيلط    كند؟ ارا خدا شيطان را خلق كرد تا ما را وسوسه كند؟ نيا خدا اه ما قدرتي داده تا اتواني  اه وسوسه نمي

 هاي شيطان تا اه اندازه ار انسان اثر دارد؟ شوي ؟ وسوسه

غامذ وجود شيطان را تفسير كند و راه را اراي كساني كه  ۀسفه و عرفان مسألخواهد ار مبناي قرنن، فل اين مقاله مي

 كنند سد نمايد  از وجود شيطان سوء استفاده مي

 

 واژگان كلیدی: شیطان، انتخاب، وسوسه، كمال، صادر اول، انسان، عشق

  

                                                           
 پژوهشي حوزه علميۀ حضرگ ولي عصر عجه اهلل فقه و اوول، فوق ليسانس فلسفه و كالم اسالمي و معاون 3سطح    1
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تربیت اجتماعی با كاركردهای نظام آموزش وپرورش وجایگاه معلمی در سند الگوی 

 ایرانی–پیشرفت اسالمی  پایه
 1ابوالقاسم گَفتی

 

 چکیده 

ترايت اجتماعي يکي از شاخصه هاي مه  درجريا ن ،تکيوين وتعاميه در زنيدگي اجتمياعي اسيت كيه انييان نن در        

اجتماع خانواده شروع واا نموز  هاي فراگير، گسترده ترشده است  نموز  وپرور  اا اه كيارگيري اويالت هيا ميي     

اجتماعي و راه وحه مشکالگ نن پرداخته واا قلمرو جامعه شناسي نموز  وپرور  اه رااطيه ايا نظيام    تواند اه ترقي 

هاي ديگرٍ،فرهنگ مدرسه وروااط انساني اه تاثيراگ دوسويه ادردازد و در اين ميان جايگاه معلمي در اراورده سياختن   

هش حاضير ايا رو  اسينادي ويورگ گرفتيه      نيازها و نقش رهبري وي در اثراگ جامعه نشان داده شده است    پيژو 

ودرنن اه هدف كلي نموز  و پرور  كه هر فرد ابيق الگيوي اعتقياداگ و ارز  هياي فرهنگيي ،دينيي ،اجتمياعي        

،سياسي خود ترايت كند و انساني متناسب و شايسته نن جامعه تحويه دهدتا اتوانيد نگانيه قضاوگ،درسيت تصيمي      

را تصور كند اين پژوهش توسيعه فرهنگيي را كيه اسياس نن ايه ارز  گيذاري        واراي خود وفرزندان خود نينده اهتر

ميرا  فرهنگي وكاركردهاي نظام نموز  وپرور  در مهندسيي فرهنگيي را نقيه نميوده و ايراين اياور كيه اتيواني          

 توليداگ فرهنگي خود را افزايش ادهي    

 

 .وپرورشآموزش  مهندسی فرهنگی، توسعه، كلیدی: تربیت اجتماعی، گانواژ

  

                                                           
 abol3169537@yahoo.com        پرديس امام محمد ااقر )ع(–  كارشناسي علوم ترايتي دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي  1
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مدیریت مشاركتی در تامین امنیت شهری و پیشگیری از جرم توسط شورای اسالمی 

 شهر
 2سیاوش پورطهماسبی  1وحدت انامی،

 

 چکیده

ميديريت و ارناميه رييزي     ضمن شوراهاي اسالمي كه اجتماعي و فرهنگي اقداماگ اريق از توسعه شهري اه دستيااي

را ايراي   محليي  نهادهياي  قالب در مردم دار معني مشاركت پرداخته اتواند شهري اه نااداني ،توسعه و عمران شهري

ارخيوردار اسيت     افيزون  روز اهميت از سازد جلوگيري از اي نظمي،ناامني ،اختالل هنجاري و اختالل اجتماعي محقق

ل و ساعي از كاهش مسئوليت دولت، جااه جايي و دگرگوني در مولفه هاي كنترل جرم و تاكيد ار مفهوم شهروند فعا

ويژگي هاي جااه جايي مفهوم دولت رفاه است  ار اساس اين ديدگاه، همه افراد جامعه و اويژه شوراها مسئوليت پييدا  

مي كنند تا فروت هاي مجرمانه را كاهش و نظارگ و كنترل هاي اجتماعي را افزايش و در فراينيد مقااليه ايا اشيکال     

 فعال داشته ااشند  متعدد و متنوع اين گونه رفتارها مشاركت

 و اسيتقرار  ايا  ميي تيوان   را پاييدار  توسعۀ و امنيت اه پيشگيري از وقوع جرم يك وظيفه همگاني مي ااشد و رسيدن

اوول شهرسازي ميسر ساخت و شوراهاي اسالمي اا تحقيق   كارگيري اه و دفاع مناسب و امن و قااه فضاهاي ساخت

ط تنگاتنگ اا شهروندان و دوليت هياي محليي و شيهري،ارانگيختن     عدالت اجتماعي در سطح محلي و شهري و ارتبا

زمينه مشاركت شهروندان در تحقق امنيت اجتماعي فراگير،تامين امنيت اجتماعي در شهر اا رعايت سه عنصر حقوق 

شهروندي ،احساس مسئوليت و اخالق شهروندي اه تامين انضباط اجتماعي كه منجير ايه گسيتر  فضياي مناسيب      

 ي مي شود اقدام مي نمايند اخالق عموم

 

 واژگان كلیدی: مدیریت شهری، شورای اسالمی شهر، امنیت، پیشگیری از جرم.

 

  

                                                           

 tahmasbesiavash@yahoo.comداير نموز  و پرور  و مدرس دانشگاه،    1

 محقق و مدرس دانشگاه   2
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آداب و سبک زندگی  جهت پیشرفت و ارتقاء اشاعه فرهنگ و ارزش های اسالمی

 فردی و اجتماعی در معماری و شهرسازی
 2سجاد قاسمی، 1مریم آهوپای

 

 چکیده

اسالمي يکي از محورهاي اولي در ايجاد معماري و شهرسيازي معاوير اميروز اسيت  ايه      اشاعه فرهنگ و ارز  هاي 

منظور دستيااي اه فرهنگ و ارز  هاي اسالمي در جهت رسيدن اه معماري و شهرسيازي مطليوب نيازمنيد تبييين     

نيوع  سبکي از زندگي مي ااشد كه در اين سيبك نداب زنيدگي اسيالمي ميورد اررسيي قيرار گييرد  رو  تحقييق از         

تحليلي است  رو  جمع نوري ااالعاگ از نوع كتااخانه اي، اا مطالعه اسناد معتبير علميي و دينيي اسيت       -توويفي

و  اجتمياعي  زنيدگي  سبك اا فردي، ارتباط شهرسازي زندگي سبك اا معماري ارتباط نتايج اين پژوهش ضمن اررسي

و اجتماعي، ويژگي هاي سيبك زنيدگي اسيالمي را     فردي حيطه ) ( در اكرم پيامبر زندگي نداب همچنين اا معرفي

نشان مي دهد  ريخت شناسي معماري سنتي ايران اه عنوان الگوي معماري اسالمي اه وورگ موردي ايان گرديده و 

 در احث شهرسازي و حقوق شهروندي نداب زندگي جمعي و حقوق همسايگي مطرح مي شود 

 

 آداب اسالمی، معماری و شهرسازیواژگان كلیدی: سبک زندگی، ارزش های دینی، 

  

                                                           

 كارشناسي ارشد مهندسي معماري منظر ، كارشناس معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان  دانشجوي  1
   دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت پروژه،كارشناس ارشد سازه سازمان نظام مهندسي ساختمان 2
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 مدعیان مهدویت چالشی فراروی فرهنگ انتظار
 1خدیجه علیزاده دیل

 

 چکیده 

هاي خود دست ياايد و از گناهيان پياک، و از    ي خواستهاميد استن اه جهاني روشن و نوراني كه در نن ندمي اه همه

ي ايين نرزوهيا و   اي كه ارنورندهن اه وجود نجاگ دهندههاي اد نن رهايي يااد و ايماهاي مادي و جلوهي استگيهمه

ي ار  رسيدن زمين ايه ويالحان در قيرنن و  اعيد روايياگ      نيازها ااشد در اديان الهي وجود دارد  در اسالم نيز وعده

پيامبر) ( و ائمه)ع( اين اميد را در ميان مسلمانان زنده نگاه داشته اسيت  انتظيار ظهيور مهيدي موعيود در ويورگ       

كند و انگييزه الزم را جهيت   سازي الزم جهت ارپايي مقدماگ ظهور، شور و نشااي مثبت اه جامعه تزريق ميفرهنگ

گونيه كيه ارخيي از    دهد اما متاسفانه همانپيشبرد و پيشرفت تعالي  اسالمي در سطح ملي و جهاني اه مسلمانان مي

و  كيرده  اند كيه از اعتقياد معتقيدان سؤاسيتفاده    داشته كنند، در هر عصر سودجوياني وجودمنحرفان امروزه اقدام مي

هياي  تيوان درس شيان ميي  نورند  اا نگاهي اه تاريخ، ضمن شناخت اين افراد و تعيالي  االشي را اراي جامعه پديد مي

گييري و رشيد ايين    فراواني در راه شناخت و مقااله اا اين مدعيان اه دست نورد و ايا اقيداماگ فرهنگيي ميانع شيکه     

حرافاگ شد و اه پيشبرد اعتقاد راستين مهدويت و حركت در مسير پيشرفت جامعه كمك رساند  يکي از ادواري كه ان

گييري، ادعياي   اند، دوره تيموريان است كه در اين پژوهش اه اررسي زمينه شيکه  مدعيان مهدويت در نن اسيار اوده

 شود مدعيان و نتيجه اين ادعا پرداخته مي

 

 مهدویت، انتظار، مدعیان مهدویت، حروفیه، نقطویه.واژگان كلیدی: 

  

                                                           
 alizadekh@yahoo.com دانشجوي دكتري تاريخ اسالم دانشگاه شيراز  1
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 یاسالم یزندگ سبک در فرزند ینید تیترب بر موثر یراهکارها یبررس
 3یگلوگاه یمیعظ، فریده 2ییكال پهنه ینوران فاطمه دهیس، 1 انیآخوند جواد محمد

 

 چکیده 

 كيه  داراسيت  را يمختلفي  ااعاد تيترا  است اوده اشر يزندگ اول در مختلم انياد توجه مورد مباحث از يکي تيترا

 رايي ز ااشيد؛  يم يكودك دوران ،ينيد تيترا اِعمال يارا دوران نياهتر  است ينيد تيترا اعد ها، نن نيمهمتر از يکي

 از يكيودك  يهيا  سيال  در ينميدار يد روند رفته، شمار اه يمکتب اوول يريفراگ يارا مغتن  ارياس يفروت دوران نيا

 سير  اه را انسان كه است يتيهدا اراغ مانند ،ياله نيد نيكاملتر عنوان اه زين اسالم  است ارخوردار يشتريا سرعت

 يمنبعي  عنيوان  ايه  ياسيالم  يزنيدگ  سبك قالب در نن يها نموزه از توان يم نياناارا سازد؛ يم رهنمون مقصود منزل

 رو  از ااالعياگ  نوري جميع  يارا كه مقاله اين در  نمود استفاده يتيترا يها رو  و  يمفاه استخراج يارا ارزشمند

 تيي ترا يكارهيا  راه ياررسي  مقاليه  نيي ا از هدف  ااشد مي محتوا تحليه تحقيق، رو  است، شده استفاده اي كتااخانه

 جينتيا   ااشيد  يمي  نيه يزم نيي ا در يتجراي  مطالعاگ و ينظر قاگيتحق اه توجه اا ياسالم يزندگ سبك در فرزند ينيد

 ايه  توجه ،ياعد تك تيترا عدم فرزند، ينيد تيترا اه نيوالد تيمسئول احساس اون يعوامل دهد يم نشان قيتحق

 از بيي ترغ و قيتشيو  ،ينميوز  عبرگ ،ينيد يالگوساز اون ييها رو  از استفاده ،يريگ سخت عدم ،يفرد يها تفاوگ

  ااشد يم ياسالم يزندگ سبك در فرزند ينيد تيترا دنيرس جهينت اه در تياولو اا و موثر يكارها راه جمله

 

 .فرزند ینید تیترب بر موثر عوامل و راهکارها ،یاسالم یزندگ سبک ،ینید تیتربكلیدی:  گانواژ

 

  

                                                           
  Email:Akhoondian525@yahoo.Com(  مکاتباگ مسئول و ياول سندهينو)دانشگاه پيام نور، مركز ساري ،دانشجوي كارشناسي حقوق -1

  Email:Managerstudent@Gmail.Com  ق  الزهراء، جامعه ،يحضور ريغ ،2 سطح البه مازندران؛ دانشگاه ،ياازرگان تيريمد كارشناس -2

 دانشگاه نزاد اسالمي واحد ساري دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرنن و حديث؛  - 3
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گرایی و ساز جعبه اعداد بر اساس رویکرد شناختافزار شبیهطراحی و تولید درس

 دبستانیتأثیرآن بر انگیزش پیشرفت مفاهیم ریاضی فراگیران پیش
 2، دكتر فرامرز ملکیان* 1سنجابیاكرم 

 

 چکیده

گرايي و تأثير نن اير انگييز    ساز جعبه اعداد ار اساس رويکرد شناختافزار شبيههدف پژوهش حاضر اراحي درس 

داستاني شهرستان كرمانشاه اودنيد  نموزان پيشداستاني اود  جامعه نماري دانشپيشرفت مفاهي  رياضي مقطع پيش

گيري تصادفي ساده اه عنوان نمونه انتخاب شدند  گيروه نمونيه ايه دو گيروه     ها از اريق رو  نمونهنفر از نن 86كه 

افزار )اراحي شده( و گيروه كنتيرل ايا اسيتفاده از     نزمايش و كنترل تقسي  شدند   كه گروه نزمايش اا استفاده از نرم

هياي پيژوهش   نوري دادهاايزار جميع  جلسه ميورد نميوز  قيرار گرفتنيد        9رو  معمول )تدريس سنتي( در مدگ 

ي استاندارد انگيز  هارتر اود  كه در نغاز و انتهاي نموز  ايه هير دو   پرسشنامه پرسشنامه محقق ساخته ارگرفته از

ها از نميار تووييفي )شياخص مركيزي و شياخص      گروه )نزمايش و گواه( نزمون داده شد  جهت تجزيه و تحليه داده

افيزار  تحليه كوواريانس استفاده شد  نتايج پژوهش نشان داد كه نموز  از ارييق درس  و tهاي و نزمون پراكندگي (

 داري تأثيرگذار است  نموزان اه شکه معنانموزشي اراحي شده ار انگيزه پيشرفت دانش

 

 گرایی، انگیزش پیشرفت.ساز، شناختافزار، شبیهواژگان كلیدی: درس

  

                                                           

 Zahra.255.san@gmail.comكارشناسي ارشد تکنولوژي نموزشي، دانشگاه نزاد اسالمي واحد كرمانشاه   -1

 Faramarz.malekian.45@yahoo.com* استاديار گروه تکنولوژي نموزشي ، دانشگاه نزاد اسالمي واحد كرمانشاه   -2

         

mailto:Zahra.255.san@gmail.com
mailto:Faramarz.malekian.45@yahoo.com
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 سلمین )مطالعه موردی مسجد جامع یزد(بررسی نقش عبادت در شکل گیری هنر م

 1فیروزآبادی مجید دهقانی

 

 چکیده

در گستره فرهنگي پس از اسالم، هنر اسالمي نيز اون شاني از شيئون فرهنيگ و تميدن اسيالمي از فييذ حقيقيت       

نموختنيد،  اسالم اهره مند شد و اا اهره گيري از حاالگ، رفتار و تعلقاگ مسلمانان شکه گرفيت  هنرمنيدان مسيلمان    

گونه كه خدا پيامش را در قالب زيباترين و كامه ترين اشکال هنري تنزيه فرموده است، هنر نيز يکي از اركيان  همان

معجزه خداوند است، از اين رو سعي نمودند از اوول و اعتقاداگ اسالمي در نثيار خيود اهيره گرفتيه و ايا اسيتفاده از       

گيرد و در حد انا و خمير مايه ا  از امور عبادي و اعتقادي ننها شکه ميسرشت معنوي، هنري را ارائه دهند كه زير 

اي از مقبوليت و شايستگي ارسانند  هنرمندان مسلمان ايراي نظي  دهيي ايه فضياها سيعي       توان نثارشان را اه درجه

فضاهاي قدسي كيه  هايي ايجاد كنند كه كالم خداوند در ننها منعکس شود و و انسان اا قرارگيري در نن نمودند مکان

 متناسب و هماهنگ اا نيازها و ااعاد انساني او است از فضاي مادي اه اعد مااعد الطبيعي خود عروج كند  

تحليلي اه اررسي نقش عبادگ در شکه گيري هنر مسلمين اه عنوان يکي از شياخص   -مقاله حاضر اا رو  توويفي

نقش در اناي مسجد جامع ييزد كيه از جمليه شياخص تيرين      هاي مطرح در نثار هنري مسلمانان پرداخته است  اين 

الگوهاي تبلور كالبدي مملو از عشق و عقايد مذهبي هنرمندان مسلمان است مورد تجزيه و تحليه قرار گرفته اسيت   

نتايج اررسي انجام شده نشانگر اين امر است كه هنرمندان مسلمان اا روحيه و نيتي پاک اراي انجيام عمليي عبيادگ    

انيد   اه ايجاد اثر همت گمارده و ان را اا ياد و قرب الهي و اهره وري از نهايت استادي و نبوغ خود همراه نميوده گونه 

اند و عميه خيود را ايا ايميان هميراه نميوده تيا        ننان اه خواي راز و اوه و هدف از خلقت زا كه عبادگ است، دريافته

اهره و رضايت ساير مسلمانان مورد قبول و پذيراي خداونيد متعيال   نثارشان از عالي ترين محتوا اهره ارده و اه همراه 

 ااشد 

 

 واژگان كلیدی: هنر مسلمین، هنرمند مسلمان، مسجد، عبادت، مسجد جامع یزد

  

                                                           

 majid.dehghani67@yahoo.comرشته هو  مصنوعي    كارشناسي ارشد كامديوتر  1
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بررسی آموزش مهارت های زندگی در خانواده و تاثیر آن بر بهداشت روانی 

 95-96دانشجویان دختر پیام نور ارومیه در سال تحصیلی 
 2، سلیم كاظمی1عیسی ثمری

 

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر اررسي نموز  مهارگ هاي زندگي در خانواده و تاير ان ار اهداشت روانيي دانشيجويان دختير    

مي ااشند محقق اا استفاده از مطالب موجود اه جمع اوري مطالب پرداختيه   96-95پيام نور اروميه در سال تحصيلي 

ي است  جامعه اماري در اين تحقيق كليه دانشجويان دختر پيام نور اروميه مي ااشند و است  تحقيق حاضر از نوع كم

نفر اه عنوان نمونه اماري انتخاب شده اند  جمع اوري داده ها اه ويورگ پرسشينامه محقيق     20از اين جامعه اماري 

انجام شيده   spssه وورگ نرم افزار ساخته مي ااشد كه در اختيار نمونه اماري قرار گرفته و تجزيه و تحليه داده ها ا

است نتيجه اين كه در هر سه فرضيه مطرح شده فر  وفر رد مي شود و اين متغيرهياي تحقييق رااطيه معنياداري     

 وجود دارد 

 

 واژگان كلیدی: مهارت زندگی، بهداشت روانی، دانشجویان دختر، پیام نور ارومیه

  

                                                           
esamari52استاديار گروه نموز  علوم ترايتي دانشگاه محقق اردايلي    1 uma.ac.ir 
 Salim.kazami@yahoo.comنشگاه محقق اردايلي      دانشجوي دكتراي مديريت نموزشي دا 2
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 1در بین شهروندان یزد بررسی رابطه بین تفاخر اجتماعی و مصرف گرایی

 3و سعید فتحی 2حسین افراسیابی

 

 چکیده

رفتند، ولي اميروزه ديگير كاالهيا كيارارد گذشيته را       كار مي عنوان اازاري اراي رفع نيازها اه در گذشته كاالها و اشيا اه

هيا   كاالها و مصيرف نن ندارند و مصرف كاالها و خدماگ، ديگر تنها ارضاي يك دسته از نيازهاي زيستي نيستند؛ الکه 

مثااه اازاري جهت نشان دادن منزلت و تفاخر اجتمياعي   اي ار منزلت و شخصيت اجتماعي و اه  عنوان نماد و نشانه اه

گييرد كيه ميا در ايين      اين مساله كليدي تحت تاثير عوامه مختلفي قرار ميي  .گيرند كننده قرار مي مورد توجه مصرف

گرايي پرداخته شود  جامعه نماري تحقيق كليه شيهروندان شيهر    ه نن اا مصرفمجال سعي شده است اه اررسي رااط

ناميه   نوري پرسيش  نفر اه دست نمده است  اازار جمع 384يزد اوده است كه حج  نمونه اا استفاده از فرمول كوكران 

اي انجيام   اند مرحليه  اي گيري اه وورگ خوشه اود، كه از اعتبار و پايايي مناسبي ارخوردار اود  همچنين رو  نمونه

 67/0شيدن،    هاي تحقيق مقدار ضريب همبستگي پيرسون اين ميزان تفاخر اجتماعي و عرفيي  گرفت  ار اساس يافته

گراييي در جامعيه،    اه دست نمده است، يعني ايا افيزايش مصيرف    000/0اوده است، همچنين سطح معناداري اراار اا 

 يااد  تفاخر اجتماعي نيز افزايش مي

 

 گرایی ، الگوی مصرف، تجمل 5گرایی ، مصرف4ن كلیدی: تفاخر اجتماعیواژگا

  

                                                           
 دفاع شد  1395ااشد كه در مهر    اين مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه يزد نويسنده مسئول مي 1
 hafrasiabi@yazd.ac.irعضو هيئت علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه يزد  - 2
  fathi.saeed67@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه يزد  - 3

4 social ostentation 

5 consumerism 
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 اسالمی به كودكان جهان؛-روایت تجربه زیسته معرفی فرهنگ و هنر ایرانی

 مطالعه موردی كودكان برزیل و چین 
 4، علیرضا صادقی3، علیرضا عراقیه*2، رضا افهمی1رائیکا خورشیدیان

 

 چکیده 

است  ار اين مبني هيدف   1404انداز  نسبت اه ميرا  فرهنگي ايران يکي از اهداف سند اش توسعه و ارتقاي دانش 

 در اييران  هنير  و فرهنيگ  ايا  ارزيه و اين را كودكان اينکه رو ارائه و ارزيااي الگويي است كه ضمن از پژوهش پيش

 سيازد   مند عالقه ايراني هنر و فرهنگ اه را ننها و ااشد موثر ايران اه نسبت ننها اهبود ديدگاه در كند؛ مي نشنا جهان

 و هنير  نميوز   سازي الگو نموز  هنير دوفرهنگيي خيود ايراي      از اين رو اين پژوهش اه معرفي دستاوردهاي پياده

ساله دختر و پسر دو كشور ارزيه و اين پرداختيه اسيت  رو  پيژوهش ميورد      9 كودكان اه اسالمي ايراني فرهنگ

شيناختي   سازي از نوع رو  ها از رو  مثلث دارشناسي اوده است  اراي پايايي و اعتبار يافتهاستفاده كيفي و از نوع پدي

سازي اين الگو حاكي از اين است كه كودكيان اسيته ايه اسيتر فرهنگيي       هاي حاوه از پياده استفاده شده است  يافته

كان ارزيلي نسبت ايه ابيعيت و   هاي فرهنگي كشور ايران واكنش نشان دادند  ادين ترتيب كود خود نسبت اه جنبه

 كيه  حيالي  در دادنيد  نشيان  واكينش  فوتبيال  خصو  اه ايران  كشور ورزشي هايجنبه نيز و هوايي و نب هاي تفاوگ

 گيروه  دو هر اراي گفت اايد  است اوده توجه جالب ارايشان معماري خصو  اه تاريخي عناور ايشتر ايني كودكان

شود اراي تدوين محتواي نموزشي اراي معرفيي     در مجموع توويه مياود ارخوردار ايويژه اهميت از كشورها پرا 

فرهنگ ايراني اسالمي اه كودكان جهان حتما زمينه فرهنگي مقصد درنظر گرفته شود  اه ديگر سيخن ايين پيژوهش    

 نمايد  فرهنگي تاكيد مي پذير اراي ارقراري ارتباااگ ميان انعطاف و  تطبيق اه تدوين محتوايي  قااه

  

اسالمی، تجربده زیسدته، فرهندگ و هندر،     -فرهنگی، ایرانی واژگان كلیدی: هنر دوفرهنگی، تجربه میان

 كودكان، برزیل، چین.

 

  

                                                           
 Raika.khorshidian@modares.ac.irدانشجوي دكتري پژوهش هنر،دانشگاه ترايت مدرس، 1
 Afhami@modares.ac.irدانشيار، دكتري پژوهش هنر، دانشگاه ترايت مدرس، ،*2
 Araghieh@iiau.ac.ir شهر، ريزي درسي، دانشگاه نزاد اسالمي واحد اسالم دكتري ارنامه دانشيار، 3
 Sadeghi@atu.ac.irريزي درسي، دانشگاه عالمه اباابائي، استاديار، دكتري ارنامه 4
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 كاركردهای اوقات فراغت و توسعه

 3، عباس اسالمی2، تقی عبدی1مریم اسالمی

 

 چکیده 

شيود    روز اه روز اير اهمييت نن افيزوده ميي     شناسي است كه هاي جديد در عل  جامعه موضوع اوقاگ فراغت از شاخه

سوي وينعتي    دادند  هراه قدر جامعه اه يك از جوامع اهميت انداني اه اين موضوع نمي كمتر از ودسال پيش هيچ

اي  انيدازه  گردد  اهمييت اوقياگ فراغيت ايه     رود نياز پر كردن اوقاگ فراغت ايشتر احساس مي و شهري شدن پيش مي

كنند  اه اين معني كه اگونگي گذران اوقاگ فراغت افراد ييك   ه مثااه نيينه فرهنگ جامعه ياد ميااشد كه از نن ا مي

هاي فرهنگ نن جامعه است  ادين منظور هدف اين پژوهش، اررسي و تبيين نقش  جامعه تا حد زيادي معرف ويژگي

ويفي و رو  گردنوري ااالعياگ  ااشد  رو  تحقيق اين پژوهش، مروري و تو كاركردهاي اوقاگ فراغت در توسعه مي

ااشد  نتايج اه دست نمده حاكي از نن است كه در جواميع مختليم اوقياگ فراغيت      اي ميكتااخانه-وورگ اسنادي  اه

گيرد  كاركردهاي مثبت اوقاگ فراغت، استر مطلواي را اراي رشد و اعتالي وجيودي   كاركردهاي متعددي را در ار مي

هاي مختلم شيغلي، زنيدگي،      اين امر موجب ارتقاي توانمندي و قااليت  افراد در زمينهنورد افراد جامعه اه وجود مي

گردد  از سيوي ديگير، منيااع     شود  هراه توانمندي افراد ارتقا يااد منااع انساني كارنمدتر مي اجتماعي و اقتصادي مي

  انااراين اايد اه ارتقيا توانمنيدي   شوند هاي هر كشوري در رسيدن اه توسعه محسوب مي ترين سرمايه انساني جز مه 

 منااع انساني از اريق كاركردهاي مثبت اوقاگ فراغت توجه ويژه داشت  

 

 ها، توسعه واژگان كلیدی: اوقات فراغت، توانمندی

  

                                                           

 زنجانگرايش نموز  و ترويج كشاورزي، دانشگاه  -دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي   1

 دانش نموخته كارشناسي رشته ترابيت ادني، دانشگاه تهران؛ داير ترايت ادني، نموز  و پرور  استان زنجان   2

 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي، دانشگاه ترايت مدرس تهران   3
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 های معماری اسالمی ایرانی بازشناسائی اصول و ارزش

 1پور انسیه قربانی
 

 چکیده

اسالمي ايراني سنتي اوده و هدف نن شناسائي اخشي از اوول و ارزشيهاي   مقاله حاضر در مورد ويژگي هاي معماري

رعايت شده توسط معماران سنتي در معماري اانيه و يافتن الگويي اراي معمياري فضياها و سياختمان هيا ايه هيدف       

و منيااع   اهبود كيفيت زندگي انسان است  گردنوري ااالعاگ اه رو  كتااخانه اي و اا مطالعه تحليلي توويفي متون

مکتوب در مورد معماري اسالمي ايراني انجام گرفته است  سدس در اداميه داده هياي ادسيت نميده ايه رو  كيفيي       

نظريه ارخاسته از داده ها كدگزاري شده و مولفه ها و ويژگي ها دسته اندي شده و مدل نهايي اراي نميايش ارتبياط   

فه اراي معماري اسالمي ايراني شناخته شده در ايين تحقييق   مول 14ميان مولفه هاي استخراج شده ارائه شده است  

اه ترتيب شامه حس وحدگ، مردم داري، درونگرائي، فرم هاي نمادين و معنادار، مياده و معنيا، تجليي نيور، رنگهياي      

زنده، خوداسندگي، پرهيز از ايهودگي، نيار ، پيمون تهويه مطبوع و اعداد مقدس است  از پيامدهاي رعاييت مولفيه   

ها و ارزشهاي معماري اسالمي ايراني ايجاد حس وحدگ، نرامش و تعلق خاار ميان مردم، نظام و ترتييب، ايراوگ و   

 سرزندگي مي ااشد    

 

 واژگان كلیدی: معماری اسالمی ایرانی، ارزشهای اسالمی ایرانی، سبک زندگی، كیفیت زندگی.

  

                                                           
 cezibel@chmail.irكارشناسي ارشد اراحي ونعتي  دانشگاه الزهرا )س(   ايميه  1
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مطالعه موردی: شهر )تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان ابتدایی 

 گرگان(
 2، زهرا سرداری1حسین موسی زاده

 

 چکیده

اسيتان گلسيتان    -هاي اجتماعي ار رضايت شغلي معلمان ااتدايي شهر گرگانهدف پژوهش حاضر اررسي اثراگ مؤلفه

نفر اه عنوان نمونه نماري انجام گرفته است  در نهايت ايراي سينجش    384اوده است كه اا رو  پيمايشي و انتخاب 

هيا نشيان داد كيه    هاي سرمايه اجتماعي اا رضايت شغلي از نزمون پيرسون استفاده شده است  يافتيه رااطه اين مؤلفه

ارقيرار  اين اعتماد اجتماعي، شبکه مشاركت مدني و هنجارهاي اجتماعي و رضايت شيغلي معلميان رااطيه معنياداري     

تر اا افزايش سرمايه اجتماعي معلميان  درود است، اه عبارگ واضح 99است كه اين رااطه مستقي  و مثبت در سطح 

هياي سياالرزاده و حسين زاده )    يااد  نتايج حاويه از تحقييق حاضير ايا يافتيه     ااتدايي، رضايت شغلي ننان افزايش مي

(، عبيدالملکي و  1391(، مطليق و همکياران )  1390ان و ميرادي ) (، حقيقتيي 1388(، عليزاده اقدم و همکاران )1385

(، انطباق دارد ارا كه ننها اه اين نتيجه رسيدند كه اين سرمايه اجتماعي رااطه مثبت و معناداري اا 1393همکاران )

نسبت  گردد كه مديران نموز  و پرور  توجه ايشتريرضايت شغلي  وجود دارد  اراساس نتايج تحقيق پيشنهاد مي

رييزي ميدون   ترين عامه در اثر اخشي سازمان داشته ااشند  ايه ويورتي كيه ايا ارناميه     اه منااع انساني اهعنوان مه 

هاي اجتماعي نمايند، ه  انين اايد تاكيد ايشتري ار نموز  ميوثر  ها و تشکهاهترغيب معلمان اه شركت در مراس 

و سرانجاممديران مي اايستي سعي ايشيتري در ايرانگيختن    هاي كارنمد نموزشي وورگ گيردمعلمان از اريق رو 

هيا در  تير ايودن نن  معلمان از اريق توجه ايشتر اه وضعيت روحي ننان اراي اهتر انجيام دادن وظيايم و اثير اخيش    

 سازمان داشته ااشند 

 

  واژگان كلیدی: سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، معلمان ابتدایی، شهر گرگان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 hmosazadeh5575@yahoo.com شناس ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي شهري، دانشگاه گلستان، گرگان كار 1

 دانشجوي كارشناسي، دانشگاه نزاد اسالمي، واحد گرگان  2
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های  سایت وكار در وب دسترسی كاربران برای ارتقا توانایی هوش كسب تحلیل رفتار

 تجارت الکترونیک

 2، امین بابازاده سنگر 1زادهسعید اروج
 

 چکیده:

هياي تجياري    سيايت  وكيار در وب  هدف از اررسي حاضر تحليه رفتار دسترسي كاراران اراي ارتقاء توانايي هو  كسب

ها و ااالعاگ و نزميون  نوري دادهازنظر نتيجه اجرا و هدف، كاراردي و ازنظر جمعااشد كه اين پژوهش  الکترونيك مي

پيمايشي است  جامعه نماري اين پژوهش، افرادي هستند كيه در شيهر ارومييه زنيدگي     -هاي پژوهش توويفيفرضيه

هيا را   هيا كيه نن   هادكنند  در اينجا سه دسته مختليم از پيشين  مهر خريد مي كنند و از سايت فرو  اينترنتي ايرانمي

ويورگ تصيادفي در اختييار     شناسي   سه مجموعه ايه  هاي توليد( مي هاي الگ، معنايي و تركيبي )ار اساس رو  اانام

3ادون تفياوگ "وورگ  ها را اه شده تا نن ها خواسته كاراران قرارگرفته شده و از نن
4مفييد "، "

5اسييار مفييد  "و ييا   "
" 

شده، اون ار اسياس عملکيرد اير اسياس تجرايه كياراران اسيت،         قط از الگ استفادهكنند  در حالتي كه ف اندي  درجه

ها اسيتنباط   هايي هستند كه ايزي از نن اهميت درواقع پيشنهاد هاي اي توجه است  حالت هاي مفيد قااه درود سايت

اهمييت ايه نسيبت     شود  در حالت معنايي، عملکرد اه حالت الگ اسيار نزديك است اا اين تفاوگ كه حاالگ ايي  نمي

پيرداز  ويفحاگ، اسيتخراج كلمياگ      هياي پييش   ايشتر است  اين حاالگ نتيجه خطاهاي احتمالي موجود در فرنينيد 

هشود  در ايين   هاي ننتولوژي و     است  اهترين عملکرد در حالت تركيبي مشاهده مي يااي، نگاشت اه ترم كليدي، ريشه

هشيود  در   ايج اهتري داري   اهترين عملکرد در حالت تركيبي مشياهده ميي  حالت اه دليه استفاده از دو منبع داده، نت

اهمييت كياهش داشيته و هي       اين حالت اه دليه استفاده از دو منبع داده، نتايج اهتري داري   در اينجا ه  حاالگ اي

اسيت  ايا اهبيود     توجهي داشته است  اين نکته اسيار مه  و ارزشيمند  هاي پيشنهادي اهبود قااه اينکه كيفيت گزينه

 اهميت را نيز كاهش داد  توان حاالگ اي هاي مختلم سيست  مي اخش

 وكار، تجارت الکترونیک، دسترسی كاربران اینترنت : هوش كسبكلیدی واژگان

 

 

 

  

                                                           

دانشيييجوي كارشناسيييي ارشيييد، مهندسيييي كيييامديوتر، نيييرم افيييزار، دانشيييگاه نزاد اسيييالمي ارومييييه، اييييران             -1

(Saeedorojzade@rocketmail.com) 

 (aminbzh@gmail.comاستاديار، دكتري تخصصي    ، دانشگاه نزاد اسالمي، واحد اروميه، ايران  ) -2

3 Indifferent 
4 Useful 
5 Very Useful 

mailto:Saeedorojzade@rocketmail.com
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 ها: مروری بر متونكتابداران و مدیریت كتابخانه

 2، سعید اسدی1سمیرا اسماعیلی

 

 چکیده:

از ننجا كه اوول حاك  ار مديريت در  .ها پرداخته شوداين مقاله قصد ار نن است كه اه احث مديريت در كتااخانهدر 

و سطوح  لذا اعد از ايان تعاريم و ذكر اهميت مديريت ها ايزي جدا از اوول و مباحث عام مديريتي نيست،كتااخانه

 -پردازي   مقاله حاضر ايا رو  مطالعيه اسينادي   مديريت، اه نقش كتااداران و ااالع رسانان در مديريت كتااخانه مي

ها نيز اه نيروي انساني متخصص و در رأس نن مدير متخصيص جهيت تحقيق    دهد كه كتااخانهاي نشان ميكتااخانه

ترين وجه ممکن ايه  نند رسالت نموزشي و پژوهشي خود را اه مطلوبها اتوااهدافشان نيازمندند و اراي ننکه كتااخانه

ها و اهداف خيود را ارائيه دهيد، الزم اسيت از ميديري متخصيص، ااتجرايه و        انجام رساند و خدماتي متناسب اا ارنامه

 مند گردد مند اهرهعالقه

 

 ای كلیدی: كتابداران، مدیریت كتابخانه، مدیر، نیروی متخصصگواژ

                                                           
 )نويسنده مسئول( samira@gmail.com1esmaeilyكارشناس ارشد عل  ااالعاگ و دانش شناسي  ايميه   1
 شناسي، دانشگاه شاهد   استاديار گروه عل  ااالعاگ و دانش 2

mailto:esmaeily1samira@gmail.com
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 طرح تحول اقتصادی كشور به وسیله دانشگاه های صنعتی كشور

 ، زهرا اقبالی1علی اقبالی

 

 چکیده:

در اين ارح اناست دانشگاه ها عل  تئوري خود را اه عمه تبديه كنند و از نن اراي كشور توليد ثروگ كنند كارخانه 

يا ارح هايي كه اناست كيفيتشان ارتقا يااد و يا مشکالتي كه در كارخانه دارنيد را در ايين    ها مشکالگ سيست  ها و

سامانه تحت وب ثبت ميکنند اعد از تاييد وزارگ ونعت و معدن و تجارگ و اولويت اندي ارح ها  اين درخواست ها 

پيروژه دانشيجويان گيروه هياي      را اراي دانشگاهاي ونعتي استان مي فرستد كارشناس ارتباط ايا وينعت ايه عنيوان    

دانشجويي اي ، همراه اا يك استاد اراي حه اين مشکه ها تشکيه ميدهد و دانشجويان اه عنوان پروژه اايد اير روي  

اين ارح كار كنند و مشکه را حه كنند و در اين ارح دانشجويان ارجسته شناسايي ميشوند و عالوه ار جيذب ننهيا   

غال هست   مشکه كيفبت پايين محصوالگ كارخانه ها و يا راندمان پايين كارخانه ها در خود شركت ها كه ايجاد اشت

حه مي شود و كارخانه ها ااات اين امتيازي كه در اختيارشان قرار گرفته است رشدي كه كرده اند مبلغي را اه دولت 

اد ثيروگ ايراي كشيور پيرداختي   از     مي پردازند  اه اين ترتيب اه وسيله  اين سامانه از عل  تئوري دانشجويان اه ايج

 مزاياي اين ارح 

 تحول در دانشگاه ها و تبديه علوم تئوري اه علوم عملي   -1

 توليد ثروگ اراي كشور -2

 ااال اردن ميزان پژوهش هاي كار اردي در كشور -3

 ايجاد اشتغال اراي جوانان فعال و كوشا -4

 ااال اردن كيفيت كارخانه ها و ااال اردن سطح كيفي محصوالگ -5

 

واژ های كلیدی : دانشجویان  ، دانشگاه های صنعتی ، پروژه ، حل مشکل ، كارخانه ها ، صدنعت ، تولیدد   

 ثروت، نرم افزار تحت وب

 

                                                           
1 -  @gmail.com2012persian.b  

mailto:persian.b2012@gmail.com
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 راهکارهای ارتقاء مهارت های عمومی ، خالقیت ها و توسعه فناوری بومی

 ، زهرا اقبالی1علی اقبالی

 

 چکیده:

در اين ارح اناست دانشگاه ها عل  تئوري خود را اه عمه تبديه كنند و از نن اراي كشور توليد ثروگ كنند كارخانه 

ها مشکالگ سيست  ها و يا ارح هايي كه اناست كيفيتشان ارتقا يااد و يا مشکالتي كه در كارخانه دارنيد را در ايين   

زارگ ونعت و معدن و تجارگ و اولويت اندي ارح ها  اين درخواست ها سامانه تحت وب ثبت ميکنند اعد از تاييد و

را اراي دانشگاهاي ونعتي استان مي فرستد كارشناس ارتباط ايا وينعت ايه عنيوان پيروژه دانشيجويان گيروه هياي         

روي  دانشجويي اي ، همراه اا يك استاد اراي حه اين مشکه ها تشکيه ميدهد و دانشجويان اه عنوان پروژه اايد اير 

اين ارح كار كنند و مشکه را حه كنند و در اين ارح دانشجويان ارجسته شناسايي ميشوند و عالوه ار جيذب ننهيا   

در خود شركت ها كه ايجاد اشتغال هست   مشکه كيفبت پايين محصوالگ كارخانه ها و يا راندمان پايين كارخانه ها 

تيارشان قرار گرفته است رشدي كه كرده اند مبلغي را اه دولت حه مي شود و كارخانه ها ااات اين امتيازي كه در اخ

مي پردازند  اه اين ترتيب اه وسيله  اين سامانه از عل  تئوري دانشجويان اه ايجاد ثيروگ ايراي كشيور پيرداختي   از     

 مزاياي اين ارح 

 تحول در دانشگاه ها و تبديه علوم تئوري اه علوم عملي   -6

 توليد ثروگ اراي كشور -7

 اردن ميزان پژوهش هاي كار اردي در كشور ااال -8

 ايجاد اشتغال اراي جوانان فعال و كوشا -9

 ااال اردن كيفيت كارخانه ها و ااال اردن سطح كيفي محصوالگ -10

 

، دانشگاه های صنعتی ، پروژه ، حل مشکل ، كارخانه هدا ، صدنعت ، تولیدد    واژگان كلیدی : دانشجویان 

 ثروت، نرم افزار تحت وب

 

 

 

 

                                                           
1- @gmail.com2012persian.b    
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ی  ای جامع در راستای توسعه ای در علم ایران: مطالعه رشته تحلیل ارتباطات میان

 علمی كشور

 3، دكتر امیررضا اصنافی2منش ، دكتر محمدامین عرفان1سپیده ایرانی

 

 چکیده 

اي در توليداگ علمي كشور ايي نيي  قيرن را    رشتهي حاضر گزارشي از پژوهش جامعي است كه ارتباااگ ميان  مقاله

ي علمي كشور مورد مطالعه قرار داده است  جهت انجام پژوهش، توليداگ علمي ايراني نماييه شيده    در راستاي توسعه

-1965ي استنادي مستقي  اي ني  قيرن )  نوساينس اا استفاده از رو  تحليه استنادي و ترسي  شبکه در پايگاه وب

اي و ايرون   ها، مييزان اسيتنادهاي درون رشيته    ِ رشته مطالعه قرار گرفت  اه منظور شناسايي روااط ميان( مورد 2014

هياي  اي در تمامي حوزه هاي دانشي كشور مشخص گرديد  اه ايان ديگر مشيخص شيد كيه هير ييك از حيوزه       رشته

هايي اسيتناد دريافيت   و از اه حوزه هاي موضوعي استناد كردهي زماني اه اه حوزه موضوعي در عل  ايران در هر اازه

اي در عل  اييران ترسيي  و تحلييه    هاي اجتماعي اسيار گسترده از از تعامالگ ميان رشتهاند  ادين وسيله شبکهكرده

 10ارائيه شيده و    2014تيا   2005هاي ي زماني دهساله اي سال هاي مراوط اه اازهشد  در اين مقاله اخشي از داده

ي نخسيت   ها نشان داد در سه رتبيه  شوند  يافتهاي در عل  ايران مشخص ميين ماهيت ميان رشتهرشته داراي ايشتر

اي، محيطي و عمومي اا ايشترين ماهيت  اي، علوم محيط زيست و اهداشت حرفه هاي علوم اند رشته اه ترتيب رشته

هياي  هر اه ايشيتر از تعيامالگ حيوزه    تواند در راستاي شناختهاي اين پژوهش مياند  يافتهرشتگي قرار داشته ميان

 اي مؤثر ااشد  هاي ميان رشتهريزي جهت گستر  همکاري موضوعي مختلم در عل  ايران و ارنامه

 

آوسداینس،   ای، تحلیدل اسدتنادی، پایگداه وب    ای، استناد درون رشته رشته استناد برون ای كلیدی:گواژ

 ای. رشته میان

 

 

                                                           
 irani.s65@gmail.comشناسي دانشگاه شهيد اهشتي، رايانامه   دانشجوي كارشناسي ارشد عل  ااالعاگ و دانش -1
 amin.erfanmanesh@gmail.comشناسي، دانشگاه اوفهان، رايانامه   عضو هيئت علمي گروه عل  ااالعاگ و دانش -2
 aasnafi@gmail.comشناسي، دانشگاه شهيد اهشتي، رايانامه   عضو هيئت علمي گروه  عل  ااالعاگ و دانش -3
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 نگاهی به جایگاه خصوصی سازی در آموزش عالی

 2، عیسی ثمری1ابراهیم آریانی

 

  دهیچک

رشد روز افزون جمعيت، تقاضاي فزاينده اراي نموز  و ارتقاي كيفيت اه همراه محدوديت شديد منااع مالي دولتيي  

عوامه موثر در عدم تعادل اين امکاناگ نموز  عالي و انتظاراگ جامعه است  از اين رو خصوويي سيازي    نيتر مه از 

و نثار اخش دولتي و خصووي اه وجود  ها تيحما، ها تيفعالدر نموز  عالي پديده اي است كه در نتيجه تغيير اافت 

و تخصيص اهينه منااع و افزايش كارايي، ظهيور اقتصياد    ها نهيهز  اي دو دهه گذشته، داليلي همچون كاهش دين يم

، گرايش اه خصووي سازي در نموز  عيالي را  ها دانشگاهمبتني ار دانش و تغيير تركيب جمعيتي متقاضيان ورود اه 

تسريع كرده است  در داخه كشور نيز رشد نموز  عالي خصووي در ارنامه سوم توسعه اا اهيداف خاويي مطيرح و    

ي قرار گرفته و در اين راستا همواره اا تنگناهايي روارو اوده اسيت  از ايين رو در پيژوهش حاضير پيس از      مورد پيگير

اررسي اداياگ موضوعي خصووي سازي در نموز  عالي اه اررسي و تبيين جايگاه خصووي سازي در نموز  عيالي  

 پرداخته شده است   راهکارها كشور از ااعاد مختلم همچون اهداف، موانع و

 

 ی تحصیلیها نهیهزخصوصی سازی، آموزش عالی، : یدیكل یاگواژ

                                                           
 e.aryani@uma.ac.irدانشجوي دكتري مديريت نموزشي، دانشگاه محقق اردايلي،  -1

 عضو هيأگ علمي گروه علوم ترايتي، دانشگاه محقق اردايلي - 2
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 ریزی توسعه در ایرانضرورت بازطراحی نظام برنامه

1رضا آقاجانی
 

 

 چکیده

ادون تحقيقاگ و شناخت الزم    نغازي كهشود مي مراوط جهاني دوم جنگاعد از ريزي توسعه در ايران اه نغاز ارنامه

شروع اه كار كرد، اا در نظر گرفتن اينکيه   1327يوده است  از زماني كه اولين ارنامه توسعه در ايران در سال و كافي 

ارنامه توسعه نييز   5ارنامه در زمان پهلوي و پيش از انقالب اسالمي و  5ساله اودند،  5ساله و مااقي  7اول  دو ارنامه

ها نتوانسيتند  هاي انجام شده هيچ كدام از ارنامهپس از پيروزي انقالب اسالمي اجرا شد كه ار اساس نمارها و پژوهش

د عله مختلفي داشته ااشد كه مقاالگ و نثار متعددي اه اررسيي  تواناي خود دست يااند  اين امر مياه اهداف توسعه

هيا ايا واقعيياگ،    اند عبارتنيد از عيدم تطيااق ارناميه    اند  ارخي از عللي كه تا اه حال مورد توجه قرار گرفتهنن پرداخته

اررسي سياختار نظيام   اي كه در اينجا مغفول مانده، ها و غيره  اما نکتهشرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي مانند تحري 

ريزي در ايران و نياز نن اه اازنگري و اازاراحي است  در اين راستا اين مقاله ايه رو  ميروري ضيمن اررسيي     ارنامه

شناسي نن اه اررسي عله ناكامي در تحقق ننها پرداخته و در نهايت اا ارائيه  ريزي توسعه در ايران و نسيبروند ارنامه

ريزي توسعه كشور را امري ضروري و مه  و يکي از عله ميوثر  ري در ساختار نظام ارنامهتوضيحاتي اازاراحي و اازنگ

 داند در توسعه و پيشرفت كشور مي

 

 ریزی توسعه، توسعه ایران.ریزی، برنامهواژگان كلیدی: توسعه، برنامه

 

                                                           
 reza_aghajani@ut.ac.irدانشجوي دكتري مديريت توسعه، دانشکده مديريت دانشگاه تهران،  1

http://developmentazimi.persianblog.ir/tag/%D8%AC%D9%86%DA%AF
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طالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی  و نقش تفکر استراتژیک بر توسعه كارآفرینی )م

 خدمات درمانی بجنورد(

 1سیدرضا آل طه

 

 چکیده:

ي اجنيورد  و خدماگ درماندر دانشگاه علوم پزشکي  ينيار توسعه كارنفر يكنقش تفکر استراتژپژوهش حاضر اا هدف 

است  پژوهش حاضر اه رو  پيمايشي، از نوع همبستگي انجيام گرفتيه، جامعيه نمياري ايين پيژوهش را تعيدادي از        

نفر تشکيه دادند كه اه رو  تصادفي ابقه اي وورگ  100كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي اجنورد اه  تعداد 

تفکر استراتژيك و ميزان كارنفريني سيازماني گيردنوري    گرفت   ااالعاگ مورد نياز از اريق پرسشنامه محقق ساخته

و نزمون فريدمن مورد تجزيه و تحليه قرار گرفتنيد نتيايج تحقييق     SPSSشده است  داده ها اا استفاده از نرم افزار 

نشان مي دهد كه اين تفکر استراتژيك )نگر  سيستمي ،تمركزي هدف. فروت جويي هوشمندانه. تمركزي زمان و 

 رااطه وجود دارد   520/0 ارااراااا فرضيه(و توسعه كارنفريني در دانشگاه علوم پزشکي اجنورد  پيش روي

 

واژگان كلیدی: تفکر استراتژیک، نگرش سیستمی، فرصت جویی هوشدمندانه, كدارآفرینی، كدارآفرینی    

 سازمانی

          

 

                                                           

 دانشجوي دكترا مديريت نموزشي، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي، اجنورد، ايران -1
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 تشار مقاالت علمی پراستنادپیشرفت علمی كشور با نگاهی به ان

 3، دكتر امیررضا اصنافی2، دكتر محمدامین عرفان منش1طاهره بشیری

 

 چکیده

مقاله حاضر اا هدف اررسي پيشرفت علمي كشور اا نگاهي اه انتشار مقاالگ علمي پراستناد وورگ گرفته است  ادين 

 22هاي اساسي عل  موسسه تامسون رويتيرز در  مقاله پراستناد ايراني معرفي شده توسط پايگاه شاخص  976منظور 

ميالدي مورد مطالعه قرار گرفت  در اين پژوهش مييزان رشيد مقياالگ     2015تا  2006هاي حوزه موضوعي اي سال

هياي كشيور و   هاي موضوعي مختلم، الگوهاي تياليم، سيه  دانشيگاه   علمي پراستناد، تعداد مقاالگ پراستناد در حوزه

همکار در تاليم مقاالگ علمي پراستناد مورد مطالعه قرار گرفت   نتيايج پيژوهش نشيان داد كيه     همچنين كشورهاي 

 354اي داشته است  حوزه فني و مهندسيي ايا   تعداد مقاالگ پراستناد ايراني در اي ده سال اخير رشد قااه مالحظه

انيين  االگ پراسيتناد داشيته اسيت  هي     هاي موضوعي از نظر توليد مقي ي حوزهمقاله، ايشترين سه   را در اين كليه

كشور امريکا، در ميان ساير كشورها ايشيترين مييزان همکياري در تياليم ايين مقياالگ داشيته اسيت  پرتولييدترين          

هاي كشور در زمينه تاليم مقاالگ پراستناد نيز اه ترتيب دانشگاه نزاد اسالمي،  وينعتي شيريم و اميركبيير    دانشگاه

مثاالگ علمي پراستناد در ادنه معرفتي حوزه علمي مرتبط قرار گرفته و اه اور گسترده در سراسر اند  از ننجا كه اوده

هاي كشور در تياليم مقياالگ ااكيفييت كيه از     گيرند، تمركز پژوهشگران و دانشگاهدنيا مورد مطالعه و استناد قرار مي

 ر سطح جهاني تاثيرگذار ااشد   تواند در پيشرفت علمي كشور دشانس پراستنادشدن ارخوردار ااشند مي

 

 سنجی.واژگان كلیدی: مقاالت پراستناد، پیشرفت علمی، علم

 

 

                                                           
 bashiri.t@gmail.comشناسي، دانشگاه شهيد اهشتي،   دانشجوي كارشناسي ارشد عل  ااالعاگ و دانش 1
 amin.erfanmanesh@gmail.comشناسي، دانشگاه اوفهان، استاديار گروه عل  ااالعاگ و دانش - 2
 aasnafi@gmail.comشناسي، دانشگاه شهيد اهشتي، استاديار گروه عل  ااالعاگ و دانش - 3
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 سال اخیر 100پیشرفت های علمی دامپزشکی ایران در 

 3، زهرا ضیائیان یزدی نژاد2، امید بهروزی نسب1منصور میاحی

 

 چکیده

دامدزشکي در قرن اخير مورد مطالعه قرار گرفته و نثيار و تبعياگ اقيداماگ انجيام شيده در      ي در اين مطالعه تاريخچه

ي علمي دامدزشکي اررسي شده است  ارقراري ارتباط اين تعداد دانشکده ها و فارغ التحصيالن ايا رشيد علميي    حوزه

اراار  4مدزشکي كشور و اه تبع نن اين رشته نيز از موارد مورد مطالعه اوده است  اپيدمي رشد تعداد دانشکده هاي دا

ي دقييق  شدن تعداد فارغ التحصيالن نسبت اه دامدزشك مورد نياز، از جمله مسائه مورد اررسيي اسيت  ايا مطالعيه    

رسي  كه ارتبياط قطعيي مسيتقي  و خطيي ايين تعيداد فيارغ        ها اه اين نتيجه مينمارهاي موجود و نناليز وحيح نن

ي ازرگان اين رشته، ايازار كيار   کي ارقرار نمي شود  ضمن اينکه عدم توجه اه توويهالتحصيالن و رشد علمي دامدزش

ي ي ايرانيي در زمينيه  درويدي تعيداد مقياالگ اياه شيده      40دامدزشکي را نيز اه خطر انداخته است  افيت حيدود   

شتر و جدي تري دامدزشکي در دنيا، زنگ خطري را اه ودا در نورده كه ممکن است عدم توجه اه نن، نسيب هاي اي

 اه اركان اين رشته وارد نورد 

 

واژه های كلیدی: پیشرفت، پیشرفت علمی، تاریخ دامپزشکی، دامپزشدکی، پدذیرش دانشدجو، افدزایش     

 دانشکده، بیکاری

 

 

                                                           
 هيئت علمي )اا مرتبه ي استادي( دانشکده ي دامدزشکي، دانشگاه شهيد امران اهواز، اهواز، ايران  1
2
 omid.behrouzinasab@alumni.um.ac.irايران؛  اهواز، امران شهيد دانشگاه پرندگان، هاي ايماري و اهداشت تخصص دستيار  
 ايران اهواز، اهواز، شاپور علوم پزشکي جندي دانشگاه فيزيوتراپي، كارشناسي دانشجوي  3

mailto:omid.behrouzinasab@alumni.um.ac.ir
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 های نظام آموزش عالی در ارتباط كارامد با بازار كار بررسی چالش

 3نسترن پارسافرد، 2نسیبه پارسافرد، 1نیلوفر پارسافرد

 

 چکیده:

 در ايکياري  نيرخ  منظيور كياهش   اه ااشند  ها و مؤسساگ نموز  عالي پلي اين نيروهاي انساني و اازار كار مي دانشگاه

تحکيي  ايشيتري    كيار  ايازار  اقتصيادي  نيازهاي و شرايط اا عالي نموز  نظام ارتباط كردگان، الزم است تحصيه ميان

ايا اسيتفاده   ، پردازان اازاركار از ديدگاه نظريه اا عالي نموز  ارتباط تحليه ار است عالوه شده سعي مقاله اين در يااد 

التحصيالن اه اشيتغال   سازماني مؤثر ار عدم دستيااي فارغ سازماني و ارون اجتماعي، عوامه درون و فرهنگي از رويکرد

 و اجتمياعي  مهي   اخيش  دو اين پيوند تداوم و اهنگي، استحکامهم اراي مناسب مورد اررسي قرار گيرد و راهبردهاي

نتايج ادست نمده نشان   است شده انجام تحليلي رو  از استفاده اا و كاراردي نوع از تحقيق اين  شود ارائه اقتصادي

هياي   هيا ايه مهيارگ    نموختگان در كشور احراني اوده و ضروري اسيت كيه دانشيگاه    دهند كه مسأله اشتغال دانش مي

كارگيري دانش روز توجه ايشتري نمايند و همچنين الزم است كيه ايه هماهنيگ ايودن      كارنفريني، علمي، عملي و اه

 از اازار كار توجه ايشتري شود ها و ني هاي مورد تدريس در دانشگاه رشته

 

 التحصیالن فارغ، كار نیروی، اشتغال  ،عالی آموزش، كار بازار، انسانی كلیدی: نیروهای ناگواژ

 

                                                           
  dastmoozehn@yahoo.comكارشناس ارشد فقه و حقوق دانشگاه نزاد اسالمي واحد الهيجان،  - 1
  nparsafar61@gmail.comكارشناس ارشد فقه و حقوق دانشگاه نزاد اسالمي واحد الهيجان،  -2
  n_dastmoozeh@sbu.ac.irفيزيك دانشگاه شهيد اهشتي تهران، هيئت علمي دانشگاه كوثر اجنورد،  دكتراي شيمي -3
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 فرسودگی تحصیلی: آسیبی جدی به نظام آموزش عالی

 3، محمد چیذری2، عنایت عباسی1مهناز تاجری مقدم

 

 چکیده

كفايتي وخستگي ذهني است كه، دانشجويان در مقااه استرس مزمن ناشيي از فشيار    فرسودگي تحصيلي احساس اي 

دهند  ار اساس شواهد، درويد   اندازه و فقدان منااع الزم اراي انجام دادن وظايم و تکاليم محوله از خود نشان مياي

جايي كه دانشجويان اه عنوان ركين اساسيي   د و از ننشوناي از دانشجويان داار فرسودگي تحصيلي مي قااه مالحظه

اي دارند، نسيب ازرگي اه نظام نميوز   نظام نموزشي كشور، در دستيااي اه اهداف نظام نموزشي نقش و جايگاه ويژه

هياي نن ايه نظيام    تحليلي حاضر اا هدف اررسيي فرسيودگي تحصييلي و نسييب     -شود  مطالعه مروريعالي وارد مي

اي انجام شده است  در اين پژوهش، سعي شده است كه فرسودگي تحصيلي، تاريخچيه   ه رو  كتااخانهنموز  عالي ا

اا توجه اه نتيايج، فرسيودگي تحصييلي     مورد اررسي قرار گيرد  هاي فرسودگي تحصيليفرسودگي تحصيلي، و نسيب

ايه   را اجتمياعي  و اقتصادي ي،فرهنگ ااعث ايجاد مشکالگ جسماني، رفتاري و رواني اراي دانشجويان شده و ودماگ

سيازد كيه    دارد  نشنايي اا اين مطالب مورد احث، ارنامه ريزان و دست اندركاران نظام نموز  عالي را قادر ميي  همراه

 فراگيران  را در جهت موفقيت و پيشرفت تحصيلي ياري دهند 

ناكارآمدی تحصدیلی، نظدام   عالقگی تحصیلی، كلیدی: فرسودگی تحصیلی، خستگی هیجانی، بی ناواژگ

 آموزش عالی

                                                           

 mahnaztajeri @gmail.com دانشجوي ارشد ترويج و نموز  كشاورزي، دانشکده كشاورزي، دانشگاه ترايت مدرس، تهران، ايران؛ -1

 enayatabbasi@gmail.comاستاديار گروه ترويج و نموز  كشاورزي، دانشکده كشاورزي، دانشگاه ترايت مدرس، تهران، ايران؛  -2

 mchizari2002@yahoo.com و نموز  كشاورزي، دانشکده كشاورزي، دانشگاه ترايت مدرس، تهران، ايران؛ استاد تمام گروه ترويج -3
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های استراتژیک مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از  الگوی شایستگی

( و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(، بستر ساز تحقق امام خمینی )رهدیدگاه 

 مدیریت علمی در كشور

2پور،  محمد حسین 1سیامک وحدتی نیا 
 

 

 چکیده

امام خميني) ره( پيس از پييروزي انقيالب اسيالمي تيا سيال        سخنان انياد متن داده نظريه از استفاده اا پژوهش اين

و علميي   دقييق  الگوي اراحي اراي منبع مه  يك عنوان اه 1394 ناان تا 1368سال از معظ  رهبري و مقام 1368

عيالي از دييدگاه اميام خمينيي )ره( و مقيام معظي         نموز  مؤسساگ و دانشگاهها مديران استراتژيك هاي شايستگي

 رهبري اه منظور تحقق مديريت علمي از اريق سه نوع كد گذاري ااز، محوري و انتخااي مرسوم در اين رو   ميورد 

 زير مقوله ادست نمد   23مقوله و  34مفهوم،  334كد،  726دهد  در اين تحقيق تعداد  مي قرار اررسي

هياي تخصصيي و    هاي فرايندي، شايسيتگي  دهند   شايستگي هاي نرمان و رسالت  شرايط علّي را تشکيه مي مقوله

هياي   ااشد  مقوله هاي دانيش، منهيياگ فيردي و سيازماني، اعتبيار، جرييان       هاي انقالاي  مقوله محوري مي شايستگي

د  مقوله هاي دفاع از مرزهاي اعتقادي، اي و يا مداخله گر را تشکيه مي دهن سياسي و نرامش و امنيت شرايط واسطه

توسعه سازماني، فرهنگ سازي، پويايي سازماني و نهياد خيانواده مقوليه هياي محيطيي و ييا زمينيه سياز را تشيکيه          

هياي   ااشيند  مقوليه   ها شرايط راهبردي مي هاي مديريتي، نگر  و اينش،  توانايي و ارز  هاي مهارگ دهند  مقوله مي

 -سعه سياسي، پيشرفت علمي و فناوري، عدالت نموزشي، رشد و تعالي انساني و الگيوي اسيالمي   انتظاراگ رهبري، تو

هاي استراتژيك ميديران   كه شايستگي داد نشان تحقيق اين دهند  نتايج ايراني پيشرفت شرايط پيامدي را تشکيه مي

 ت استر ساز و زمينه ساز تحقق مديريت علمي اس دانشگاهها و مؤسساگ نموز  عالي،

 

ایراندی   -شایستگی مدیران؛ سند دانشگاه اسدالمی، مددیریت علمدی؛ الگدوی اسدالمی       واژگان كلیدی

 پیشرفت، 

                                                           

                                                         scu.ac.ir1385vahdat@كارشناس ارشد مديريت اجرايي، دانشگاه نزاد اسالمي اهواز، )نويسنده مسئول(   -1

                                                                               yahoo.com6Hosseinpour@  مديريت نموزشي، دانشگاه نزاد اسالمي اهواز،دانشيار گروه  -2

mailto:vahdat1385@scu.ac.ir
mailto:Hosseinpour6@yahoo.com
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 جهت توسعه و پیشرفت كشور مدیریت جهادی

  1آذر تاجور

 

 دهچکی

در جهيت پيشيرفت   نسييب هياي ميديريتي     اين مقاله در ودد است تا در جهت رسدن اه اهداف مديريت جهيادي و 

  نسيب هاي كالن، كه ناشي از كج روي ارزشي در تفکر مديريتي جامعيه  1 مورد اررسي قرار دهداز سه منظر كشور، 

  نسيب هاي در سطح متوسط كه ناشي از ارح و ارنامه و سياسيت گيذاري اجتمياعي نادرسيت ييا ميبه        2مي ااشد 

اعمال مديريت، كه از كمبود امکاناگ، اخصيو  كمبيود نييروي انسياني ويالح و         نسيب هاي در مقام اجرا و3است 

 كارنمد ناشي مي گردد 

امروزه عالوه ار ارزشمند شدن ثروگ و ثروگ اندوزي، وسايه ارتباط جمعي نيز اا تبليغ كاالهاي شيك و زندگي هياي  

رو، اراي مردمي كه تا ديروز احساس فقر مادي  اشرافي، اراي اقشار گوناگون جامعه نيازهاي كاذب مي نفرينند  از اين

مي كردند، از هر سو كاالهاي جديد و مدرن اه نمايش گذاشته مي شوند  اين احساس نياز كياذب ايه تيدريج، مسيير     

ايا انيين    د اولي ارز  ها را از كرامت هاي انساني اه سوي ارز  هاي ليبرالي و اا ارز  شدن ثروگ تغيير مي دهي 

ناعت و دوري از اسراف و تبذير جاي خود را اه فرهنگ ليبرالي و مصيرف انبيوه خواهيد داد، و حيال     كاري، فرهنگ ق

 ننکه در فرهنگ اسالمي، توليد انبوه و مصرف محدود همواره جاي داشته اند 

 از سوي ديگر، نسيب هاي سوء مديريت در ارح و ارنامه ريزي كشور فقط اه تغيير ارزشي، تغيير هنجاري و افيزايش 

ناارااري اجتماعي حاوه از ثروگ اندوزي خت  نمي شوند، الکه نسيب هاي اجتماعي ديگري از قبيه افزايش انحيراف  

و فساد، دزدي، رانت خواري، رشوه خواري و حتي تغيير كاركرد دين و سست شدن هنجارهاي ديني را ه  اه دنبيال  

است كه در مواردي، اه يك معضه اجتمياعي تبيديه    نورده است  اعضي از اين نسيب ها نن قدر جدّي و فراگير شده

شده و مثه ايماري واگيردار تمام جامعه را فراگرفته و نيروي كنترلي جامعه مثه نيروي انتظامي و سازمان نظيارگ و  

  اازرسي و قوّه قضائيه نيز در مقااه، عمال كاركرد خود را از دست داده و قادر اه مهار اعضي از جراي  نمي ااشد

 .اقتصادی، مدیریت ،پیشرفت، اسالم حماسه كلیدی: مدیریت جهادی، ژگانوا

 

 

                                                           
 داير نموز  و پرور  و مدرس دانشگاه فرهنگيان اردايه - 1
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 بررسی تاثیر شخصیت بر قدرت خالقیت كاركنان دانشگاه اصفهان

 3صابر خداوردی زاده، 2محمد غفاری،  1امین تسلیمی بابلی

 

 چکیده

شخصيتي ار قدرگ خالقيت كاركنان دانشگاه اوفهان پرداخته شيده اسيت    در اين مقاله اه اررسي تاثير ويژگي هاي 

اراي اررسي ويژگي هاي شخصيتي كاركنان از مدل شخصيتي پنج ازرگ اسيتفاده شيده اسيت  جامعيه نمياري ايين       

پژوهش شامه كاركنان دانشگاه اوفهان مي ااشد  ار اساس انجيام نمونيه گييري اولييه و قيرار دادن وارييانس نن در       

نفر ادست نمد  رو  نمونه گيري نيز اه ويورگ نمونيه    142مول نمونه گيري از جامعه محدود تعداد نمونه نهاييفر

گيري در دسترس مي ااشد  رو  جمع نوري داده ها اه رو  پرسشنامه اي است و ايه ايين منظيور پرسشينامه اي     

يزان پايايي سواالگ پرسشنامه از سوال اراي سنجش متغيرهاي پژوهش اراحي شده است  جهت اررسي م 35حاوي 

ضريب نلفاي كرونباخ استفاده شده است و اين ضريب نشان مي دهد كه پرسشنامه از پايايي خيواي ارخيوردار اسيت     

اراي تجزيه و تحليه داده هاي پژوهش از نمار توويفي و استنبااي استفاده شده است و از رو  تحلييه رگرسييون   

واتسون اراي  -از نزمون دوراين گي هاي شخصيتي ار قدرگ قدرگ خالقيت كاركنان وهمزمان اراي اررسي تاثير ويژ

  SPSSاررسي وجود يا عدم وجود خودهمبستگي اين متغيرهياي مسيتقه پيژوهش و در ايين رااطيه از نيرم افيزار        

گ قيدرگ  استفاده شده است  نتايج پژوهش نشان مي دهد كه ويژگي هاي شخصيتي كاركنان دانشگاه اوفهان ار قدر

خالقيت ننها تاثير گذار است و از اين پنج ويژگي شخصيتي سه ويژگي شخصييتي ايرون گراييي، وظيفيه شناسيي و      

% وارييانس  43ثباگ هيجاني ار قدرگ قدرگ خالقيت كاركنان تاثير گذار است و اين سه عاميه ايا هي  توانسيته انيد      

مون دوراين واتسون نيز نشان مي دهد كه اون مقدار متغير وااسته قدرگ خالقيت را تبيين كنند  همچنين نتايج نز

 .است مي توان گفت اين متغيرهاي مستقه پژوهش رااطه خود همبستگي وجود ندارد 01/2اين نماره 

 

 واژگان كلیدی: قدرت خالقیت، شخصیت، ویژگی های شخصیتی، مدل پنج بزرگ، دانشگاه اصفهان

 

 

                                                           
 )نويسنده مسئول( amintaslimi@yahoo.comدانشجوي دكتري اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مديريت و اازرگاني، دانشگاه تبريز  - 1
 m_gh261@yahoo.com  اازاريااي، گروه مديريت، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اوفهاندكتري  - 2
 saber_khodaverdizadeh@yahoo.comدانشجوي دكتري اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مديريت و اازرگاني، دانشگاه تبريز  - 3

mailto:saber_khodaverdizadeh@yahoo.com
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ری های نوین ارتباطی وتلفن همراه در پیشرفت نظام آموزش وپرورش و نقش فناو

 شناسایی عوامل آسیب زا)مطالعه موری دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر یزد(

 3،فاطمه تیموری2،اكبر زارع شاه آبادی1مسعودحاجی زاده میمندی

  

 چکیده

استفاده از تکنولوژي ها ي ارتبااي اسيت و ايدون   زندگي در دنياي جديد،نيازمند شناخت كامه و كسب مهارگ هاي 

داشتن انين اازاري،رقاات و زندگي اسيار مشکه خواهد اود و منجر اه از دست رفتن فروت هاي فراواني در زندگي 

روزانه ي افراد و جوامع مي شود  نظام نموز  و پرور  نيز از اين قائده مستثني نيست و فناوري هاي نوين ارتبااي 

اين دانش نموزان رايج شده است ه  مي تواند عاملي اراي پيشرفت ااشد ه  اه عنوان ييك نسييب اجتمياعي    كه در 

مطرح شود   در اين مقاله محقق قصد دارد تا ميزان نسيب هاي تلفن همراه را اسنجد و ه  انيين ايين تحقييق ايه     

ه اين توضيحاگ،اين پژوهش ميي توانيد ايه    دنبال شناسايي عوامه تاثيرگذار ار نسيب هاي تلفن همراه است ااتوجه ا

وورگ علمي اه مطالعه اين پديده ادرازدو راهکارهاي عملياتي وپيشنهاداگ كاراردي ارائه دهيد و ايه سياسيتمداران و    

ارنامه ريزان فرهنگي كشور و مسئولين نموزشي در شناخت ايشتر و اهتر نقش جامعه و تقويت كاركردهاي نن و نيز 

ي ژرفااخشي وتقويت نگاهي افراد نسبت اه وسايه ارتبااي درجهت داشتن جامعه اي سال  و متعيالي  ارنامه ريزي ارا

 مدد رساند 

 فناوری های نوین ارتباطی،تلفن همراه و آسیب های ناشی از آن، دانش آموزان دختر.  واژگان كلیدی

                                                           
 masoudhajizadehmeymandi@gmail.comار گروه جامعه شناسي انشگاه يزد)نويسنده مسئول(  دانشي 1
 a_zare@yazd.ac.irدانشيار گروه جامعه شناسي انشگاه يزد 2
 Roya.raha332yahoo.com كارشناسي ارشد جامعه شناسي 3
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 فناوری های نوین زیستیچشم انداز راهبردی كشور در علوم و 

  1فرشید جابری انصاری

 

 چکیده

هياي داروييي،    ااشد كه اه داليلي همچون تاثير اير سيالمت، تولييد فيرنورده     علوم زيستي يکي از شاخه هاي علوم مي

پزشکي، توليداگ ونعتي، محصوالگ اا تکنولوژي ااال و غيره نقش قااه توجهي در جوامع اه از لحاظ پزشکي و ايه  

شيود  اير    اظ اقتصادي دارد، از اينرو پرداختن اه اين علوم موجب اهبود وضعيت اهداشتي، اقتصادي و نظامي مياز لح

ها و دست نوشتجاتي كه در ننها كماگ مرتبط ايا عليوم زيسيتي،     اين اساس اراي جمع نوري مطالب از مقاالگ، سايت

ستي دسيته انيدي گردييده و ايه اهمييت مهمتيرين       ايوتکنولوژي و نانوتکنولوژي اود استفاده گرديد، سدس علوم زي

توانيد   ي ما و نتايج حاوله توجه اه علوم ذكر شده مي شود  اا توجه اه شرايط كنوني جامعه هاي نن پرداخته مي اخش

ي ياد شده در ااال كمك كند  علوم زيستي در كشور ما  را ميي تيوان در سيه حيوزه دسيته انيدي كيرد          اه سه حوزه

هياي   ي علوم سلولي و مولکيولي  از ننجيايي كيه اسيياري از جنبيه      ي علوم گياهي و حوزه انوري، حوزهي علوم ج حوزه

هيا   زيست شناسي گياهي و جانوري شناخته شده است و همچنين مدگ زمان زيادي از كاركردن اير روي ايين رشيته   

هياي   و ك  ك  جاي خود را اه فنياوري اند از اينر ها داار افول در توسعه اه نسبت علوم جديد شده گذرد، اين رشته مي

اند  ايوتکنولوژي و نانوايوتکنولوژي از گرايش هاي علوم سلولي و مولکيولي   ديگر از جمله علوم سلولي و مولکولي داده

هياي ننهيا ااشيد را در اير      ي حوزه هاي علوم زيستي، كه داراي موجيوداگ زنيده ييا حتيي فيرنورده      ااشند كه همه مي

 گيرند   مي

 

كلیدی: محصوالت با تکنولوژی باال، بهداشت، اقتصادی، نظامی، علوم نوین زیستی، بیوتکنولوژی،  گانواژ

 نانوتکنولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران،تهران، ايران دانشجوي دكتري، گروه نانوتکنولوژي پزشکي،دانشکده فناوري هاي نوين  - 1
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 اینقش دانشگاه در توسعه منطقه

 2، سعید محمدزاده1سمیرا جابری

 

 چکیده 

هاي مناسب اراي پيرور  تحيول نفرينيان    ايجاد زمينهسازي كشور، رسالت ازرگي در ي نظام تصمي دانشگاه اه مثااه

تواند در اين مسيير موفيق   اي جامعه است و دانشگاهي ميخاستگاه نهادي دانشگاه، رفع نيازهاي توسعه خواهد داشت 

واننيد  تها ميهاي اومي اراي مسائه واقعي كشور ااشد، زيرا؛ امروزه دانشگاهحهااشد كه خود را ااور كرده، اه دنبال راه

گيرد، اه عنوان شهري كوايك قلميداد شيوند    ها وورگ ميهاي مختلفي كه در نناه علت جمعيت، مقياس و فعاليت

گذارند  انيااراين؛ دانشيگاه كيانون اويلي تراييت نييروي انسياني متخصيص و         كه تأثيري مستقي  ار روي جامعه مي

هياي حيياتي جامعيه كيه     تواند هر لحظيه در شيريان  و ميهاي نها و انديشهديده است كه اا ارخورداري از ايدهنموز 

-هاي نوظهيور دانشيگاهيان، ميي   كاراستن ايدهحركت رو اه رشد دارد، نيروي نويني را تزريق نمايد و ونعت نيز اا اه

تواند انديشه توسعه اقتصادي و پيشرفت جامعه را محقق سازد  لذا هرگونه كاستي، خواه مقطعيي و خيواه مسيتمر در    

كشيد  ايين مقاليه كيه ايا      رار همکاري اين اين دو نهاد، مستقيما  و االواسطه، توسعه همه جانبه را اه االش مياستم

اي را ارائيه  اي و اا رو  مروري تدوين شده؛ تيال  دارد نقيش دانشيگاه در توسيعه منطقيه     استفاده از منااع كتااخانه

 نمايد 

 

 امعه.واژگان كلیدی: دانشگاه، توسعه، صنعت، پیشرفت ج

                                                           
 Samirajaberi90@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد ترويج و نموز  كشاورزي دانشگاه رامين خوزستان  - 1
 sd.muhamad@gmail.comاستاديار گروه ترويج و نموز  كشاورزي دانشگاه رامين خوزستان   2

mailto:Samirajaberi90@gmail.com
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)بررسی فاكتورخود آگاهی  رابطه هوش هیجانی مدیران سازمان بر اثربخشی بازاریابی

 و خود مدیریتی(

 2غالمرضا عزیزی ،1ابراهیم حاج جعفری

 

 چکیده

وضيعيت  انيد و در دانشيگاه    اي  كه از هو  تحصيلي اااليي ارخوردار نبوده همه ما داستان كارنفرينان ازرگ را شنيده

« گلمين دانييه  »انيد   هاي دنيا را ايجياد نميوده   ترين شركت اند؛ اما اا تکيه ار هو  هيجاني خود ازرگ مطلواي نداشته

رويد از  د 80درويد از موفقيتهيا را ااعيث ميي شيود و       20اظهار مي دارد كه هو  شناختي در اهترين شرايط تنها 

در اسياري از موقعيتهيا در گيرو مهارتهيايي اسيت كيه هيو         موفقيتها اه عوامه ديگر وااسته است و سرنوشت افراد

د  تحقيق حاضر در ودد است تا ايا اررسيي رااطيه ايين فاكتورهياي خودنگياهي و خيود        هيجاني را تشکيه مي دهن

مديريتي هو  هيجاني مديران سازمان و اثراخشي اازاريااي، تاثير اين عواميه را ميورد سينجش قيرار داده و عنيوان      

دام مولفه تاثير ايشتري ار اثراخشي اازاريااي دارد در اين پژوهش تعدادي از مديران اند شركت مسيتقر  نمايد كه ك

در شهر ونعتي كاوه انتخاب گرديدند كيه ايا اسيتفاده از دو پرسشينامه هيو  هيجياني دانييه گلمين و پرسشينامه          

مي دهد كه دو متغير خودنگياهي و خيود    اثراخشي اازاريااي فيليپ كاتلر مورد اررسي قرار گرفت  نتايج حاوه نشان

و اا افزايش خودنگاهي و خود مديريتي مديران سازمان،  اند همبستهي اا اثراخشي اازاريااي دار يمعنمديريتي اه اور 

 اثراخشي اازاريااي مجموعه افزايش مي يااد 

 

 زاریابی اثربخشی  با  -خودمدیریتی  –خودآگاهی   –هوش هیجانی  -واژگان كلیدی: رابطه 

                                                           
 گروه مديريت،دانشکده علوم انساني، واحد ساوه، دانشگاه نزاد اسالمي ، ساوه ، ايران - 1
 گروه مديريت،دانشکده علوم انساني، واحد ساوه، دانشگاه نزاد اسالمي ، ساوه ، ايران - 2
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 اشتغال نخبگان، رویکردها و موانع

 1محمدرضا حسین پور

 

 چکیده

اشتغال نخبگان در مشاغه علمي، اجرايي يا مديريتي كشور، يکي از مهمترين موضيوعاگ حيال حاضير ايين قشير در       

كشور است، اراكه اكثريت معضالگ و مشکالگ، ارگرفته از اين موضوع اسيت  اسيياري از نخبگيان كشيور ييا شيغه       

ر در جايي ه  مشغول اه كار هستند در زمينيه  مناسبي اراي گذران زندگي و تامين نيازهاي ااتداعي خود ندارند يا اگ

هاي غير مرتبط اا نيازهاي اولويت دار جامعه اوده ييا اينکيه در اختييار شيركتهاي خصوويي هسيتند و مشيغول ايه         

فعاليتهاي اجرايي و اداري ساده كه انجام از عهده ي هر كسي ارمي نيد و تاثير انداني ار رورند روارشد كشور ندارد  

اي علمي، موضوع جذب ننها در هياگ هاي علمي دانشگاهها مطرح است كه متاسيفانه انيدان ايه عنصير     در زمينه ه

نخبگي ننها در اين زمينه توجه نمي شود يا در مشاغه اداري كه معموال مديران و مسئوالن اعتمياد الزم را ايه افکيار    

يي اکار نمي ارند  لذا يکي از مهمتيرين موضيوعاگ   نوظهور اين افراد نداشته و ارح ها و ايده هاي ننها را در امور اجرا

در رااطه اا مشاركت نخبگان در جهت پيشرفت كشور و جلوگيري از مهاجرگ ننها اه خارج از كشور، اکارگيري ميوثر  

ننها در اين مسير است، اراكه پيشرفت كشور اه تاثير گذار اودن افکار و ايده هاي نخبگان وااسته اسيت و هميانطور   

، ليذا فعاليتهياي ننهيا    <<موتور پيشرفت كشور در دست نخبگان اسيت   >>ر معظ  انقالب اسالمي فرمودند  كه رهب

 نبايد محدود اه ارائه ي مقاالگ، ارح ها و شركت در همايشها شود  

 

 واژه های كلیدی: اشتغال نخبگان، پیشرفت كشور، مسئوالن، رویکردها، افکار و ایده ها

                                                           
 زاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاگ تهران،دانشجوي دكتري تخصصي رشته حقوق خصووي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه ن - 1

@gmail.com7Dr.hosseinpour 

 

mailto:Dr.hosseinpour7@gmail.com
mailto:Dr.hosseinpour7@gmail.com
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 های محیط زیست در ایراننقش بخش دولتی و خصوصی در آسیب

 3محمد رضا اسالن بد، 2عارف باقری داشبالغی، 1نیما حصاری شرمه

 

 چکیده

فرنيند توسعه اقتصادي كشورها اي دهه هاي اخير اه گونه اي اوده كه االش هاي زيست محييطي اه يکي از مهي   

گذاران تبديه شده است  اين احث از اين حيث قااه تأمه مي ااشد كه دوليت هيا از ييك    ترين دغدغه هاي سياست 

ااشند و از سوي ديگر انا اه وظايم حاكميتي خود مسئوليت حفاات از محيط زيست را سو، منشاء ايجاد نلودگي مي

ريان توليد و انتشار نلودگي ايي  ار عهده دارند  در مقاله حاضر پس از ايان وضعيت نالينده ها در ايران، اا توجه اه ج

سال هاي اخير اه اررسي سه  نسبي انگاه هاي دولتي در توليد نلودگي پرداخته شده است  نتايج حکايت از نن دارد 

كه سه  دولت در توليد نلودگي اسيار قااه توجه است  اين نتيجه اا اررسي عملکرد اخيش هياي مختليم اقتصيادي     

ري و عمومي، حمه ونقه و نيروگاه ها در قالب رويکرد توويفي و نيز اررسيي ارتبياط   شامه   ونعت، كشاورزي ، تجا

ميان حج  نلودگي و تشکيه سرمايه در اخش خصووي و دولتي اا كمك رو  هاي اقتصاد سنجي، اه دسيت نميده   

ايط حاضير  است  در ادامه مقاله ضمن پرداختن اه تجراه ساير كشورها، استدالل شده است دوليت اييران كيه در شير    

متولي سياست گذاري و حفاظت از محيط زيست مي ااشد )و خود نقش قااه تيوجهي در تولييد نليودگي نييز دارد(     

زماني خواهد توانست در راستاي ايفاي نقش خود در فرنيند توسعه پايدار گام اردارد كه ااتدا ايه اويالح و مهندسيي    

 مجدد  ساختار اقتصادي و جايگاه خود ادردازد  

 

 تشکیل سرمایه، ایران، ، دولت، انتشار آلودگی، آلودگی هوازیستمحیط  كلیدی:گان واژ

                                                           
 Nimahesari_1370@yhoo.com  كارشناس ارشد گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه اروميه  1

  2 كارشناس ارشد گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه اروميه-2 
3
 دانشگاه اروميه   دانشيار 
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 بررسی رابطه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی در ایران

 3پیمان حسینی، 2محمد رضا ارسالن بد، 1نیما حصاری شرمه

 

 چکیده

هاي نينيده ويورگ گييرد     ادون شك اايد انباشت وسيعي از سرمايه در اي دهه 1450 اراي رسيدن اه اهداف ايران

ايشتراقتصاددانان ار تشکيه سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني اه عنوان عوامه اويلي تعييين كننيده رشيد و توسيعه      

تاكييد ايشيتري ميي    اقتصادي تاكيد دارند  درنظريه هاي جديد رشد ار نقش سرمايه هاي انساني  ار رشد اقتصيادي  

شود  نيروي انساني نموز  ديده انديشه و تفکر او در توسعه و گستر  فعاليتهاي تولييدي ايه عنيوان پاييه ومحيور      

اساس پيشرفت و رشد اقتصادي معرفي مي شود  در واقع مي توان گفت كه سرمايه فيزيکي فقط زمان ايشتري مولد 

در تحقيق حاضر اا توجيه ايه ارتبياط نزدييك مييان       يه انساني ااشد خواهند داشت كه كشور داراي مقادير الزم سرما

سرمايه گذاري در نيروي انساني و سرمايه گذاري فيزيکي و رشد اقتصادي رااطيه ايين متغيرهيا ايا اسيتفاده از ميدل       

OLS كه نتايج حاكي از اثر معنادار ومثبت سيرمايه فيزيکيي وانسياني اير رشيد اقتصيادي اسيت          اررسي شده است

،محقق وكيارافرين را فيراه  اورد     نااراين اا ترايت نيروي انساني مي توان موجباگ افزايش عرضه نيروي كار متخصا

كار گيري اهينه امکانياگ ميادي و ميالي     تواند از اريق نونوريها و اه قطعا  اين نيروي كار متخصص واموز  ديده مي

 .رشد اقتصادي سريع جامعه را فراه  سازد كشور موجباگ

 

 ، ایران.OLSكلمات كلیدی: سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، رشد اقتصادی، مدل 

 

 

                                                           
 Nimahesari_1370@yahoo.comكارشناس ارشد، گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه اروميه    1
   دانشيار دانشگاه اروميه 2
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علوم فنون اااه  3
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 توسعه پژوهش های بین رشته ای در آموزش عالی

 2، رحمت اله مرزوقی1الهام حیدری

 

 چکیده:

در هر كشوري نقش ايه سيزايي دارد     نظام نموز  عالي در رشد و ارتقاء سطح كيفيت پژوهش و در نتيجه توليد عل 

انااراين رويکرد و جهت گيري اتخاذ شده اه وسيله نظام هاي نموز  عالي در عروه هاي مختلم ايه وييژه پيژوهش    

مي تواند در پيشرفت هر كشوري موثر ااشد  از ننجا كه مسائه و رفع نيازهاي هر جامعه اي ننچنان پيچيده و در هي   

زمند جامع نگري و استفاده از علوم مختلم است، امروزه پژوهش هاي تك اعدي كه ويرفا   تنيده است كه حه نن نيا

مسائه را از نگاه يك عل  اررسي مي كند و تمايه اه حه نن دارد، پاسخ گوي رفع نياز و حه مسائه جامعيه نيسيت    

هاي اين رشته اي احساس مي شود  ارا كه پژوهش هياي ايين رشيته اي ميي     در اين شرايط ضرورگ انجام پژوهش

تواند مرز اين دانش و رشته هاي مختلم را اا همکاري و مشياركت متخصصيان و پژوهشيگران در عليوم مختليم در      

انجام نوردد و اا رويکرد همه جانبه نگر اه حه مسائه گريبانگير جامعه ادردازد  اررسي ها نشان مي دهد كه وضعيت 

پژوهش هاي اين رشته اي در كشور ما نامساعد است  ليذا در ايين پيژوهش ضيمن اررسيي وضيعيت پيژوهش هياي         

دانشگاهي و اه ويژه پژوهش هاي اين رشته اي، ماهيت پژوهش هاي اين رشته اي نيز مورد اررسي قرار مي گييرد و  

اگ و ايجاااگ توسعه پژوهش هاي اين رشيته اي  در راستاي توسعه و استرسازي اراي اجراي اين نوع پژوهش ها، الزام

 در نظام نموز  عالي مورد اررسي قرار خواهد گرفت  

 

 كلیدی: آموزش عالی، رویکرد بین رشته ای، پژوهش های بین رشته ایواژگان 

                                                           
 eheidari22@gmail.com  دكترا مديريت نموزشي  اورسيه دانشگاه شيراز،  1
 rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir  دانشيار مطالعاگ ارنامه درسي دانشگاه شيراز،  2
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های رویکردی به نقش آفرینی نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی در توسعه مهارت 

 عمومی

 2، الهام حیدری1رحمت اله مرزوقی

 

 چکیده:

دنياي كنوني، دنياي تغيير و تحول در عروه هاي مختلم است  شدگ اين تغيير اه گونه اي است كه افراد اايستي اه 

اور مستمر مهارتهاي خود را توسعه دهند  يعني دانش خود را اه روز نگه دارند تا اتواننيد در زمينيه هياي مختليم     

فردي، اجتماعي و حرفه اي از دانش خود اراي پاسخ اه شرايط مختلم در عمه استفاده كنند  توسيعه مهيارگ هياي    

افراد اغلب از اريق نموز  وورگ مي گيرد  اما نموز  هايي كه از ارييق سيسيت  تعليي  و تراييت رسيمي يعنيي       

رو است و افراد هير زميان كيه اراده كننيد و     توسط مدارس و دانشگاه ها ارائه مي شود، اا محدوديت هاي مختلفي روا

توانند از نموز  هاي رسمي در كوتاه مدگ استفاده كنند  انااراين پاسخ اه اين نيياز  نياز اه نموز  داشته ااشند، نمي

اغلب مي تواند از اريق سيست  تعلي  و ترايت غيررسمي انجام شود  زيرا از انعطاف پذيري زييادي در زمينيه تحيت    

ار دادن كليه افراد جامعه در كوتاه مدگ ارخوردار است  لذا اين مقاله قصد دارد تا اه اررسي نقيش نفرينيي   پوشش قر

 نهادهاي تعلي  و ترايت غيررسمي در توسعه مهارگ هاي عمومي افراد جامعه ادردازد  

 

 كلیدی: مهارت های عمومی، تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت غیررسمی گانواژ

 

 

                                                           
 rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir  دانشيار مطالعاگ ارنامه درسي دانشگاه شيراز،  1
 eheidari22@gmail.com  دكترا مديريت نموزشي  اورسيه دانشگاه شيراز،  2
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 بررسی چگونگی تغییر در كیفیت آموزش معارف

 1زهرا حیدری

 

    چکیده

اهبود تعلي  و ترايت ديني در گرو اهبود كيفيت نموز  نن است  كيفيت ترايت ديني و نموز ، اه شيوه تدريس و 

مسئوليت سيازماندهي و ارتقياء اخشيي نميوزه     منااع نموزشي استگي دارد  نموز  اه عنوان جزيي از حوزه فرهنگي، 

هاي ديني را اه عنوان مشخصه و كليد سرمايه انساني ارعهده دارد  لذا دگرگوني در شيوه نموزشيي، محتيواي متيون    

نموزشي و فرنيند يادگيري از مه  ترين تغييراگ شکه گرفته اا توجه اه ماهيت نموز  در فضاي كاراردي نموز  و 

نوشتار حاضر ار اين است كه اه اررسي نگرشي ديگر نسبت اه مقوله نموز  و رو  يادگيري  نگر  سيستمي است 

فعال  مبتني ار نگر ، راهبرد و راهکارهاي رو  تيدريس كياراردي اديردازد تيا مهيارگ تيدريس اثيراخش و ارتقياء         

اايه اسيتفاده  اي   نموز  فعلي موجود و وضعيت مطلوب اموزشي را ايان كند و سعي دارد كيه نگرشيي سيسيتمي ق   

 نسبت اه نموزه هاي ديني ايجاد كند تا ارتقاء كيفيت زندگي در شبکه هستي را اررسي نمايد 

 

 : روش تدریس، نگرش سیستمی، یادگیری كاربردی، روش حل مسئلهگان كلیدیواژ

                                                           
 الکترونيکي علوم حديث شهر ريكارشناسي علوم حديث دانشگاه  1
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 مهندسی و علوم انسانی -بررسی توانایی آینده پژوهی دانشجویان دوره دكتری فنی

 )دانشگاه های امیركبیر و عالمه طباطبایی(

 2معصومه حیدری، 1حمید رضا آراسته

 

 چکیده

 دانشيگاه  عليوم انسياني   و مهندسيي  -فنيي  دكتري دوره دانشجويان پژوهي نينده توانايي هدف پژوهش حاضر اررسي

پيمايشي است  جامعه نماري تحقييق شيامه كلييه    اباابائي اود  اين پژوهش توويفي از نوع  عالمه و اميركبير هاي

نفير انتخياب شيدند  اايزار      300دانشجويان دوره دكتري اود كه اا استفاده از رو  نمونه گيري تصادفي ساده تعيداد  

 -Tاستفاده گرديد  در اين پژوهش از رو  هياي نميار تووييفي،    ( 1390) همکاران و تحقيق نيز از پرسشنامه پارسا

test  همبستگي پيرسون استفاده شده است  يافته ها نشان داد كه توانايي نينده پژوهي در دانشيجويان در   مستقه و

حد متوسط اوده و دانشجويان علوم انساني در همه ااعاد از ميانگين ااالتري نسبت ايه دانشيجويان فنيي و مهندسيي     

توانايي محاسباتي تفاوگ ايين دانشيجويان    ارخوردار اودند  يافته هاي پژوهش نشان داد كه در ااعاد درک مفهومي و

معني دار نيست و تنها در اعد روحيه نينده پژوهي تفاوگ ميان ننان معني دار است  همچنين ار اساس نتايج ادسيت  

 نمده همبستگي مثبت و معناداري اين ااعاد توانايي نينده پژوهي دانشجويان وجود دارد 

 

 می، توانایی محاسباتی، روحیه آینده پژوهی، دانشگاه: آینده پژوهی، درک مفهوگان كلیدیواژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  heplanning@yahoo.com   دكتراي مديريت نموز  عالي، دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي 1
     heidari.ma90@gmail.com ، كارشناس ارشد رشته مديريت نموزشي دانشگاه خوارزمي 2
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 ابتدایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزانبررسی و واكاوی 

 3پروین خالدی، 2منیژه خالدی، 1خدیجه خالدی

 

 چکیده

مدرسه مي ااشد  مدرسه اعد از خيانواده مهمتيرين   هاي اسيار مه  در تکوين شخصيت نوجوان و جوان  يکي از عامه

هاي علميي و فنيي و فيراه      نقش را در فرايند اجتماعي كردن نوجوان اه عهده دارد  مدرسه از اريق نموز  مهارگ

نوردن زمينه همکاري گروهي و مسئوليت پذيري نوجوان و جوان موجباگ رشد همه جانبه و متعادل شخصيت ننيان  

ااتيدايي   عوامه مؤثر ار پيشرفت تحصيلي دانش نموزانهدف از مطالعه ي حاضر اررسي و واكاوي   را فراه  مي سازد

مي ااشد كه يك پژوهش توويفي تحليلي مي ااشيد  نتيايج نشيان دهنيده ميي دهيد كيه ضيريب رگرسييون تياثير           

دست نمده نشان ميي  است  همچنين نتايج اه  401/0متغيرهاي مستقه  در متغير وااسته )پيشرفت تحصيلي( اراار 

دهد كه نوع ارتباط معل  اا دانش نموز در جامعه مورد مطالعه تاثير ايشتري اير پيشيرفت تحصييلي دانيش نميوزان      

ااتدايي نسبت اه تحصيالگ والدين دارد و در پيشرفت تحصيلي دانش نموزان نقش پررنگتري را ايه خيود اختصيا     

% در جامعيه ميورد   95ايين و اياالي دو متغيير در سيطح اامينيان     داده است انين نتيجه اي را مي توان از كران پي 

 مطالعه استنباط كرد 

 

 واژگان كلیدی: پیشرفت تحصیلی، دانش آموز، معلم، عوامل خانوادگی و ابتدایی.

 

 

                                                           
 ليسانس امور ترايتي محه خدمت مريوان - 1
 ي محه خدمت سروناادليسانس حساادار - 2
 ليسانس اداياگ محه خدمت مريوان  -3
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  جایگاه تعیین و1404در چشم انداز  تولید كیفیت بهبود های استراتژی  كاربردهای

 MADM مدلهای از استفاده با آنها بین از استراتژی بهترین

 1سعید خرسندی فر

 

 چکیده 

سير تحوالگ جهاني اه سمت دستيااي اه تکنولوژي نوين و فن نوري ارتير در ارائيه محصيوالگ و خيدماگ ، اهمييت      

كيفيت ييك مزييت رقيااتي    امروزه ديگر پرداختن اه مقوله  .كيفيت و لزوم توجه اه نن را اجتناب ناپذير نموده است

 شدن مواجه هنگام خدماتي و توليدي مؤسساگ اكثر روي فرا االش. نيست الکه پاسخگويي اه يك نياز حياتي است

 كارشناسيان  .اسيت  هيا سيازمان  اين خدماگ و كيفيت كاهش عله يافتن مؤسساگ، نن خدماگ و كاال كيفيت تنزل اا

 ايه  دادن اهيا  كي   و مناسيب  رييزي ارناميه  عدم مديريت، سوء در معموال  را خدماگ و كاال كيفيت اودن پائين داليه

ااييد تميامي ايين مشيکالگ در وينعت       1404كه اا توجه اه سند اش  انداز توشعه  دانندمي كيفيت كنترل وظيفه

 و شيده  شيناخته  هسيتند  كاراردي امروزه كه يتفكي كنترل موجود روشهاي ي كليه تحقيق اين در حالاهبود يااد  

 ييك  كيدام  كيفييت  كنتيرل  ايراي  رو  همه اين اين از كه اداني  اايد حال شود مي ايان ننها از يك هر كاراردهاي

 دقييق  كنترل و سازي پياده زمان مدگ و هزينه لحاظ از را ها رو  از هركدام تحقيق اين  در كه است رو  اهترين

 ميدل  روشيهاي  از نميده  ادسيت  نميار  ايه  توجيه  اا كه دادي  قرار ارسي مورد خطا ميزان و مشتري مندي رضايت و

MADM رو . گيرد مي قرار مطالعه مورد مورد موضوع اين در اار اولين اراي كه EFQM  اه 0.309814نمره اا 

 مناسيب  رو  سيازي  پياده اراي مديران گيري تصمي  در تواند مي تحقيق اين. گرديد انتخاب رو  اهترين عنوان

  گيرد قرار پژوهشگران توجه مورد ها شركت اراي

 

 مداری  یمشتر ،1404، چشم انداز رضایتمندی ،كار و كسب ،ژیوتکنول ،كیفیت كنترلكلیدی:  گانواژ

 

 

 

 

                                                           
  s.khorsandifar@gmail.com   كارشناسي ارشد مديريت ونعتي -1

mailto:s.khorsandifar@gmail.com
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ی به جهت ا حارهی ها طوفانی ساز مدل شناخت شرایط محیطی سواحل مکران و

 ی آشوبا(ا حاره طوفان موردی:ی از بنادر جنوبی )مطالعه بردار بهرهتوسعه و 

 2، احسان شاد1وحید خرسندی فر

 

 دهیچک

موقعيت ژئوپليتيك و ژئواكونوميك سواحه مکران ااعث اهميت راهبردي اين سواحه در منطقه و كشور شيده اسيت    

حال حاضر حدود  در  نورند يمرا اراي واحبان كاال و مشتريان فراه   يمؤثرخدماگ اين منطقه در حال حاضر انادر 

انيااراين ايا توجيه ايه حجي  گسيترده        رد؛يگ يمدرود وادراگ كشور از اريق انادر وورگ  85درود وارداگ و  95

در راسيتايي   ي نزادايا درييا   هياي ارتبيااي كشيور   اه عنوان دروازه در اين منطقهوادراگ و وارداگ كاال، توسعه انادر 

النيد   اميواج  جاديا ااعث توانند يم عظي  در اقيانوس هند و درياي عرب ها اوفان  توسعه دريا محور امري الزامي است

 در نب سيطح  نوسيان  شيدگ  و شيوند  يمي  قيتلف يمد و جزر امواج اا يگاه و در سواحه جنواي كشور شده مقياس

-رخ داده است  ايا ميدل   1394فراوان ار سواحه مکران در سال  ريتأثاوفان نشواا اا  .كنند يم اديز را يساحل ينواح

ي حاك  حين اوفان را اهتر شناخت  اين مسئله در اراحي و توسعه انيادر اسييار   ها دهيپدتوان سازي اين اوفان مي

 تواند يمكه اين مسئله  شود يماسيار زياد در كشور  ااشد و در نتيجه ااعث رشد و رونق اقتصاديمي رگذاريتأثمه  و 

 گامي در جهت توسعه دريا محور ااشد 

 

 ، جزر و مدامواج ی، جریان،ا حارهی ها طوفان: یدیكل گانواژ

                                                           
 v.khorsandifar@gmail.comهاي دريايي، دانشگاه ق ، ي كارشناسي ارشد مهندسي سواحه، انادر و سازهدانشجو 1
 Ehsan.shad@ymail.comهاي دريايي، دانشگاه ق ، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سواحه، انادر و سازه 2
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 یصنعت شهرک یها شركت) فروش یاستراتژ و یسازمان یریادگی نیب رابطه یبررس

 ج(سنند شهرستان

 2خسرو خسروی، 1نگین رحیمی

 

 چکیده:

 سيازمان ، يريادگيي  عدم دروورگ  است سازمان توسعه و تيموفق يارا الکه ستين يريادگي نفس خاار اه يريادگي

 از شياهد  و شيده  متحميه  را مهارتها و منااع هدردادن اه و ييكارن عدم و يكار دوااره اي ندانستن نيسنگ يها نهيهز

 تعهيد  و يريادگيي  وورگ در اما  اود خواهد ينونور عدم هيدل اه درنمد كاهش و افراد در نفس اه اعتماد دادن دست

ايراي   .شيوند  يمي  سازمان يها هيسرما اه هيتبد كار يروين يجا اه افراد و افتهي شيافزا سازمان نن، سود اه مستمر

 298  ننهيا  تعيداد  كيه  ااشد يم سنندج شهرستان يونعت شهرک در فعال يها شركت ،ينمار ي جامعهاين منظور 

 شيده  مشيخص  فعيال  يوينعت  شركت 168 نمونه حج  كوكران فرمول اساس ار تعداد نيا از  ااشد يم فعال شركت

 12 شيامه ( 2005) همکياران  و گيومژ  سيازماني  يادگيري پرسشنامه  ااشد يم پرسشنامه داده ينور جمع اازار  است

 اش  مولفه و  دهد مي قرار سنجش مورد را دانش اشتراک و سيستمي تفکر ، يريادگاه ي تعهد هاي مؤلّفه كه سؤال

 سينجش  يايرا  دوم پرسشينامه  و  شود يم دهيسنج( 2001) فهين يسازمان يريادگي پرسشنامه لهياوس مشترک انداز

،  شيده  هيي تکم يها پرسشنامه ينور جمع از پس  ااشد يم يالسؤ12 ساخته محقق پرسشنامه فرو  يها ياستراتژ

 نياي  رااطيه  ياررسي  منظيور  ايه  و گرفتند قرار هيتحل و هيتجز مورد ،spss افزار نرم از  استفاده ااداده هاي پژوهش 

 يريادگيي  نياي  كيه  دهد يم نشان نمده ادست جينتا  شد  استفاده رسونيپ يهمبستگ نزمون از نظر مورد يرهايمتغ

  دارد وجود دار معنا و مثبت رااطه يكل اور اه فرو  يها ياستراتژ و يسازمان

 

 سازمانی، استراتژی فروش، شركت صنعتیواژگان كلیدی: یادگیری 

 

 

                                                           
 neginrahimi90@gmail.com يرانا يز،واحد تبر يدانشگاه نزاد اسالم يز،كارشناس ارشد علوم اقتصاد، گروه اقتصاد، تبر 1
 Khosrow.eco1988@gmail.comاازرگاني، سنندج، دانشگاه نزاد اسالمي واحد سنندج،ايران دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ايمه، گروه  2
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 رابطه بین استقامت ذهنی و امید به زندگی در دانشجویان

 2، محمود شیرازی1فاطمه خیاط سركار

 

 چکیده:

الواسيتان  هدف پژوهش حاضر، اررسي ارتباط استقامت ذهني و اميد اه زندگي دانشجويان ارشد دانشگاه سيستان و 

همبستگي استفاده شد  جامعه نمياري ايين پيژوهش را كلييه      -است  جهت انجام اين پژوهش از ارح پژوهشي علمي

تشيکيه ميي دادنيد كيه ايه رو        1393-1394دانشجويان ارشد دانشگاه سيستان و الواستان در سيال تحصييلي   

نفير ايه    132(، تعداد 2001نيون و موريسون )تصادفي ابقه اي و اا استفاده از فرمول تعيين حج  نمونه كوهن و ما

عنوان حج  نمونه در نظر گرفته شدند و از نظر استقامت ذهني و اميد اه زندگي مورد نزمون قرار گرفتند  اه منظيور  

 48( فيرم  MTQ-48سوالي و پرسشنامه استقامت ذهنيي )  33جمع نوري ااالعاگ از پرسشنامه اميد اه زندگي فرم 

د   اراي تجزيه و تحليه داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام اه گام اسيتفاده شيد    سوالي استفاده ش

نتايج نشان داد كه اين مولفه استقامت ذهني و زير مقياس هاي نن اا اميد اه زندگي رااطه مثبت و معناداري وجيود  

 دارد  

 

 واژ ه های كلیدی: استقامت ذهنی، امید به زندگی، دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 fkhayat94@gmail.comكارشناس ارشد روانشناسي، دانشگاه سيستان و الواستان،  - 1
 mahmoud_shi@yahoo.comدانشيار روانشناسي، دانشگاه سيستان و الواستان،  - 2
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 ، شناسایی و دسته بندی مولفه های آموزش عالی پایدار یبرا یچارچوبطراحی 

 بیتراك فرا روش به  رانیا در گرفته صورت مطالعات یبررس براساس

2علیرضا فقیهی،  1سیدابراهیم راد
4مهدی معینی كیا، 3فائزه ناطقی،  

 

 

 چکیده 

و محيط زيست توسعه پايدار اا احران هيا و ايالش هياي     اجتماعي، فرهنگي ايران در ااعاد اقتصادي، كشور عزيزمان

اساسي و عديده اي در حال و نينده مواجه هست  لذا تلفيق شاخصه هاي پايداري در ارنامه هياي راهبيردي دانشيگاه    

اي  نرميان هيا و اهيداف توسيعه پاييدار      ها، در پاسخ گويي اجتماعي اه نيازهاي جامعه و دستيااي كشور اه شاخص ه

 در شيده  انجيام  هياي  پيژوهش  نتيايج  مطالعه و جمع اندي پژوهش حاضر، از ضروري اه نظر مي رسد  هدف 2030

گرفت  قرار اررسي مورد مقاله 15 تعداد تركيب، استفاده از رو  كيفي فرا زمينه نموز  عالي پايدار است، انااراين اا

و جمع نوري و تحليه داده ها نيز اه رو  تحليه ااراواي مبتني ار كدگذاري ااز، محوري و انتخااي، اه وسيله نيرم  

اعيد   8مولفيه و   25پاييداري دانشيگاه هيا در     هاي مورد از شاخص 203وورگ گرفت  در نهايت،  Nvivo-10افزار  

ااع اه ترتيب نزولي عبارگ است از  ميديريت زيسيت محيطيي    ااعاد اه لحاظ تعداد ارجاع و تعداد من .سازماندهي شد

پرديس، نموز  پايدار،  مشاركت كنندگان، مديريت پاييدار، سيرمايه اجتمياعي، پيژوهش پاييدار، نظيارگ، ارزييااي و        

جيامع ايه نميوز      اومي و رويکرد كمتري ااگزار  دهي و اداري و مالي  نتايج يافته ها نشان داد كه   پژوهش هاي 

شده؛ اه اعد زيست محيطيي توسيعه پاييدار ايشيتر از اعيد اجتمياعي و اقتصيادي توجيه گردييده،           انجام ي پايدارعال

همچنين اه اعد فرهنگي كه كليد و زيراناي، ديگر ااعاد توسعه پايدار مي ااشد، توجيه نشيده، ليذا اراحيي و تبييين      

اسيالمي   -رهنگ غني ايران اسالمي و الگوي ايرانيالگويي جامع و كه نگر در خصو  پايداري دانشگاه ها، مطااق اا ف

 پيشرفت اراي پژوهش هاي نتي پيشنهاد مي شود 

 

 ، فراتركیبداریپا توسعه ،داریپا دانشگاه ی پایدار،عال آموزشهای كلیدی:  واژه

 

                                                           
  ebrahimrad8@gmail.com  -رسي، دانشگاه نزاد اسالمي واحد اراک، اراک، ايران   دانشجوي دكتري ارنامه ريزي د 1
  faghihialireza@yahoo.com -ايران . اراک. اسالمي نزاد دانشگاه. ترايتي علوم گروه اراک، واحد اسالمي نزاد دانشگاه استاديار 2
  fn1345@gmail.com -ايران . اراک. اسالمي نزاد دانشگاه. ترايتي علوم گروه اراک، واحد اسالمي نزاد دانشگاه استاديار 3
  m_moeinikia@uma.ac.ir  -ايران . اردايه. محقق اردايلي دانشگاه. ترايتي علوم گروه ، محقق اردايلي دانشگاه استاديار 4

mailto:ebrahimrad8@gmail.com
mailto:faghihialireza@yahoo.com
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mailto:m_moeinikia@uma.ac.ir
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 و تکنولوژیتحقیقاتی  رهیافت انقالب علمی و كاربردی ساختن دانش  –پارک علمی 

 ، طاهره سازمند ، رضا خدابخشی1مجید رضایی 

 

 چکیده :

 اه محصيوالگ  را تحقيقاتي هاي سازمان و ها دانشگاه در شده توليد دانش كه است فرنيندي تحقيقاگ سازي تجاري

 تحقيقياتي هاي  سازمان و عالي نموز  مراكز جدي تعامه و همکاري مستلزم كه كند مي تبديه اازار در عرضه قااه

ااشيدپارک   ميي  علميي  افراد و كارنفرينان گذاري، سرمايه و مالي هاي سازمان ونعتي، هاي شركت دولت، اه وااسته

هاي تحقيقاتي مجموعه هايي هستند كه از اريق فيراه  نوردن و اراييه فضيا ، تأسيسياگ زيير انيايي ، نزمايشيگاه و        

باگ اجتماع واحدها ، شيركت هيا و مؤسسياگ تحقيقياتي را در     كارگاه هاي تحقيقاتي متمركز و تسهيالگ قانوني موج

 يك فضاي متمركز فراه  مي نمايد و اه عنوان اازاري جدي ، وظيفه تکميه حلقه تحقيقاگ تا توليد را اه عهده دارند

ان  حاضر اا نگاهي اه زمينه هاي ارتباط ونعت و دانشگاه اه نقش پارک تحقيقاتي در اين ارتبياط و ضيرورگ   نوشتار 

 در ايران مي پردازد  

 

 ، صنعتپارک تحقیقاتی، دانشگاه :یكلید واژگان

 

                                                           
 كارشناسي ارشد ، اقتصاد كشاورزي ، دانشگاه علوم پزشکي مازندران 1
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ای  ؛ )ضرورت پیشرفت در جاده1مهاجرت نخبگان علمی  دوسویه الگویطراحی 

 دوطرفه (

 3بهروز رضوی الهاشم، 2بهراد رضوی الهاشم

 

 چکیده

است كه نيا مهاجرگ نخبگان هميشيه ييك ارفيه و تنهيا ايه سيود جواميع         مقاله حاضر در ودد پاسخ اه اين سؤال

تواند ااشد؟ اراي اررسي اين مسأله دو دييدگاه   مهاجرپذير است است يا دوسويه اوده و اه نفع كشور فرستنده نيز مي

در دانيد و سيعي    مطرح شده است  يك ديدگاه، مهاجرگ را نيوعي فيرار تلقيي كيرده و نن را پدييده اي مخيرب ميي       

جلوگيري يا ايجاد مانع ار سر راه نن است  ديدگاه دوم؛ مهاجرگ مغزها را مبادله فرهنگي دانسته كه دوسويه و امري 

تحليلي است  نمارهاي موجود اا تحليه كيفي و تکنيك تحليه ثانويه اررسي شده  -مثبت است  رو  مقاله؛ توويفي

عنوان واحب نظر يا هيأگ علمي دانشگاهها ايوده انيد  نتيايج     است  جامعه نماري، نخبگان علمي هستند كه عمدتا اه

هاي جلوگيري و ايجاد مانع ار سر راه مهاجرگ نخبگان، نه تنها كارايي الزم را ندارد الکه مطلوب هي    نشان داد ارنامه

ازگشيت  تواند نثار مثبت و منافع دوسويه اه هميراه داشيته ااشيد  ا    نيست  مهاجرگ نخبگان در وورگ هدفمندي مي

هياي علميي مييان     پيشرفت هاي علمي و اقتصادي، ايجاد غناي علمي از اريق شركت در كنفرانس ها و   ، تحکي  په

فرهنيگ   توسيعه كشورهاي توسعه يافته و داخه كشور، انتقال علوم و تکنولوژي، انتقال ايکاري اه كشورهاي مقصيد،  

در معادالگ جهاني، و پديد نمدن نوعي ايازار  كشور موقعيت ملي و قرار گرفتن ايران در روند پيشرفت جهاني، تقويت 

توانيد   اين المللي اراي مهارگ هاي تخصصي ايرانيان است  ابيعي است اا فقدان ارنامه ريزي مناسب، اين رونيد ميي  

 يك ارفه شده و نثار زيانباري داشته ااشد  از اين رفتن ثروگ ملي، انتقال معکوس تکنولوژي، كاهش رشيد اقتصيادي  

 و توقم ارخه توسعه از جمله پيامدهاي منفي اين مسأله است  

 

 مهاجرت، نخبگان علمی، مبادله فرهنگی، اشاعه فرهنگ، مهاجر پذیری، مهاجر فرستی. : یكلید گانواژ

                                                           
1    Scientific Elite Immigration 

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانمدرس دانشگاه و پژوهشگر    2
 . كارشناس ارشد روانشناسی  3
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در دانشگاه  بررسی چالش های مؤثر بر یادگیری الکترونیکی آموزش علوم پزشکی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندرانعلوم 

 1محمد رفیقی

 

 چکیده

پرداختن اه توسعه مسأله توانمندسازي منااع انساني از اريق نموز  متناسب اا پيشرفت ساير امور، امري غير قاايه  

پيشيرو ايه   در مقاليه  ها را ايه دنبيال خواهيد داشيت      اي توجهي اه اين مقوله، نارسايي در ساير حوزه اجتناب است و

اررسي االش هاي مؤثر ار يادگيري الکترونيکي نموز  در دانشگاه علوم پزشکي مازندران پرداخته شده است  ايراي  

سيؤالي   25هاي كيفيت در نموز  منااع انساني شناسايي و از ارييق پرسشينامه   تحقق اين هدف، تال  شده مؤلفه

ايه رو    ن تحقييق از نيوع تحقيقياگ پيمايشيي اسيت و     هاي مراوط اه نن جمع نوري گيردد  ايي  محقق ساخته داده

نفير   20گرديد و روايي پرسشنامه نن توسط متخصصان مورد تأييد قرار گرفت كه ضريب پايايي نن از توويفي انجام 

محاسبه گرديد  جامعه نماري تحقيق حاضر را كاركنان راديولوژي در سطح دانشگاه ايه   93/0اه رو  نلفاي كرونباخ 

دهند كه همگي اه رو  سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند  ناگفته نماند از وظايم مهي   نفر تشکيه مي 225تعداد 

توسعه منااع انساني از اريق افزايش كيفيت نموز  ايشان در كنار توسعه سياسي، اجتمياعي و اقتصيادي   سازمان ها 

    مي ااشد

 

 زی نیروی انسانی:كیفیت آموزش، یادگیری الکترونیکی، بهساواژگان كلیدی 

 

 

                                                           
 كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشکي و خدماگ اهداشتي درماني مازندران - 1
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 غربی مد یپایه بر اسالمی لباس طراحی شناسی آسیب

 1مهدیه رمضان خواه

 

 چکیده

گردد اميا واقعييت ايين اسيت كيه      لباس، اگر اه ااتدا اه عنوان پوشش و محافظ فيزيکي انسان در محيط تعريم مي

در ارتباااگ انساني است  ماهيت نميادين لبياس، و ايارفرهنگي نن، حساسييت     لباس، زااني گويا و پيام رساني سريع، 

-هاي هويتي و تهاج  فرهنگي، جايگاه خاوي اراي مبحث اراحي لباس، در ديدگاه فرهنيگ ايجياد ميي   نن در حوزه

در ديين   هاي فراواني اراي ايجاد مداسالمي، ار مبناي تعاريم و قواعد متعدد و متنوع مرايوط ايه پوشيش   كند  تال 

-هاي پاييه، در اراحيي و اييده   ي فکري و تئورياسالم، در تقااه اا مدهاي غراي، شده است  اا توجه اه اهميت زمينه

اي اين مداسالمي و در واقع سبك پوشش اسالمي مطلوب ، شود كه اه تفاوتهاي زمينهپردازي، اين سوال مطرح مي

قواعد مد غراي، اياني اسالمي اه پوشش داده و سبك پوشيش اسيالمي    يتوان ار پايهاا مد غراي وجود دارد؟  نيا مي

هاي اساسي سبك پوشيش اسيالمي و ميدغراي    را مطرح نمود؟  در اين مقاله اا رو  اسنادي و  تحليه كيفي، تفاوگ

-مورد اشاره قرار گرفته و ضرورگ تدوين و اجراي تئوري و سيست  اراحي پوشش خا  سبك اسالمي، مطيرح ميي  

 شود 

 مداسالمی، پوشش، طراحی لباس كلیدی: واژگان

 

                                                           
 دانشجوي كارشناسي ارشد اراحي پاراه و لباس دانشکده ي هنر و معماري دانشگاه عل  و فرهنگ تهران - 1

m.ramezankhah@gmail.com 
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 با(  ها پارک) شهر یعموم یفضاها تیامن بر گذار ریتاث یكالبد یها مولفه یواكاو

 ((CPTED یطیمح یطراح یها شاخص از  استفاده

 3، اسفندیار گلی زاده2، مسعود حردانه1رضا سارلی

 

    دهیچک

 كيه  است شهري امنيت ارتقاء زمينه در رويکردها ترين نمد كار و موثرترين از يکي اراحي، اريق از امنيت رويکرد  

 در شيهري  سيبز  يفضياها  امنييت  و ايمنيي  افزايش  نمايد ايفا شهري فضاهاي سازي ايمن در اسزايي نقش تواند مي

 و رييزان  ارناميه  توجيه  ميورد  اخيير  هياي  سيال  در كه است رويکردهايي مهمترين از امن و سال  شهر تحقق راستاي

 و يشيهر  يهيا  ياهنجار نا وقوع يارا اي مولفه يامروز يشهر يفضاها كه ننجا از  است گرفته قرار شهري مسئوالن

 و يكالبيد  لحاظ از اه تيامن يكم و يفيك يها جنبه ياررس نياناارا ااشد، مي شهر در تيامن وقوع عدم جهينت در

 امنييت  ارتقيا  افيزايش  راسيتاي  در حاضير  مقاليه   اسيت  يضيرور  يامر يشهر سبز يفضاها در ياجتماع لحاظ از اه

 معيارهياي  و ها شاخص و كرده شناسايي را محيطي امنيت ار تاثيرگذار كالبدي متغيرهاي سبز، يفضاها در اجتماعي

 در تحقييق  رو  اسيت  قيرارداده  واكياوي  ميورد  را هيا  پيارک  در منظركالبيدي  از جرم وقوع از ترس و ناامني ار موثر

 اسيتفاده  تحقييق  ادايياگ  و نظيري  مباني از ها شاخص انتخاب اراي ااشد مي تحليلي -توويفي نوع از حاضر پژوهش

(( CPTED شيهري  محييط  كيفييت  و اراحيي  هاي شاخص از استفاده اا كه گفت توان مي كلي اور اه است، شده

  داد افزايش را ها پارک يفضاها در امنيت و ايمني ميزان توان يم

 

 .یاجتماع تیامن ،یشهر سبز یفضاها سالم، شهر ،یشهر تیامن: یدیكل كلمات

                                                           
 Sarami.reza@yahoo رشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه گلستان،گرگانكا - 1

 آمایش شهری دانشگاه حکیم سبزواری-دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری - 2

 آمایش شهری دانشگاه حکیم سبزواری-دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری - 3
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 ارائه راه حلی نو و پویا برای مدیریت برخط و هدفمند سیستم تولید علم كشور

 1سعید سبک پا

 

 چکیده:

ميداني  كه كشور عزيزمان داراي ايشترين نسبت تعداد دانشجو  اه جمعيت در كره زمين ميباشد و اين در حاليست 

كه تمام منااع اذعان دارند كه كشور ما ازرگترين توليدكننده ميدارک تحصييالگ دانشيگاهي اسيت و اهيارم ايودن       

تولييد مهنيدس در دنييا موييد سيخن ميذكور       كشورمان در عروه هاي جهاني پس از روسيه و اين و هند از منظير  

ميباشد  فلذا اا توجه اه نسه جواني كه در حال حاضر قدرگ اي مانندي در عروه كيار و تولييد ايه شيمار ميي نينيد       

كمتر كسي ميتواند فر  كند كه اا افزايش مطالعاگ و دقيقتر شدنمان در زمينه هدايت مطالعاگ دانشگاهي و تولييد  

ه اه مرتبه وااليي در سطح جهاني ميرسد و شرايط اي مواالگ كنوني اراي هر مسيئول و غيير   كشور عزيزمان ا,عل  

مسئولي كه اتالف منااع انساني اي نظيرمان را ميبيند )كه اه جرئت مهمترين اخيش ييك حلقيه كياري و تخصصيي      

امال دقييق و ميديريت   است ( قااه تامه اوده و هست  در مقاله كنوني سعي ارنن داري  كه اا معرفي يك سيسيت  كي  

شونده و در عين حال پويا اه نقشه اي كلي اراي پيشبرد اهداف علمي خود ارسي  و مثال اه عنيوان امهياي اولييه نن    

 اداني  كه   

 يک  در حال حاضر در هر اخش اه منااعي در اختيار داري  ؟

 اه تجارب و مقاالتي ميباشند؟دوم افراد شاغه و متخصص علمي در نن حوزه اخصو  اه كساني ستند و داراي 

 و غيره كه موارد اطور كامه مورد اررسي قرار گرفته و كامال توضيح داده شده اند  

 

 واژگان كلیدی: منابع انسانی ، مقاالت ، هدایت علمی، مدارک دانشگاهی، سیستم مدیریت شده یکپارچه

 

                                                           
 saeed.sabokpa@ut.ac.ir عمران دانشگاه تهران_مقطع كارشناسي رشته مهندسي عمران دانشجوي - 1
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با نگاهی تطبیقی به  مطالعه و یادگیری در پیشرفت و توسعه جوامعترویج فرهنگ 

 فرایند نقش كتاب و كتابخانه

 1مینا سعیدی نیری

 

 چکیده

از ايين رو  كتاب را حافظه اشريت خوانده اند و كتااخانه جايگاهي است كه اين حافظه را در خود نگهداري مي كنيد    

ظرفييت هياي كتااخانيه هياي عميومي در نميوز  ،غنياي فرهنگيي ،رشيد          ما دراين مقاله سعي كردي  اا اشياره ايه   

اقتصادي،فعاليت هاي سياسي واجتماعي،اه عبارگ ديگر توسعه همه جانبه ي جامعه اه نقش كتااخانيه هياي عميومي    

مورد احث قرار گيرد اا توجه اه گستر  اينترنت وفعاليت هاي مبتني ار نن اخشيي نييز ايه تعاميه مييان ايين دو       

ا  يافت درنهايت مشخص شد كه كتااخانه هاي عمومي حتي اا ظهور فناوري هاي ااالعياتي وارتبيااي نيوين    اختص

 تميام  حاضير،  عصير  نيز از ظرفيت اااليي در توسعه همه جانبه ي كشور واعتماد اه نفس ملي ارخيوردار هسيتند در  

 مؤلفيه هياي   مطالعه از ترويج و ااالعاگ ها دسترسي كتااخواني، مقوله ارمي دارند  و گام تحول سوي اه جوامع دنيا

است ترويج فرهنگ كتااخواني اكنون از مهمترين اقداماگ در توسعه و ترويج كتاب خواني و يکيي   جديد دنياي اولي

از موضوع هاي و دغدغه هاي ازرگ جوامع و اه خصو  كشورهاي در حال توسعه است  ار همين اساس در سرتاسير  

يج كتااخواني وورگ گرفته است  نشنايي اا اقداماگ كشورهاي مختليم و تطبييق نن ايا نظيام     دنيا اقداماتي اراي ترو

كتااخانه اي و  مطالعه و يادگيري مي تواند از اقدامالت اساسي جهت اررسي نيازها،اقداماگ و نييز گسيتر  فرهنيگ    

 مطالعه در كشور و نيز همسطح سازي خود اا ساير كشورهاي پيشرفته دنيا مي ااشد 

 

 ايران -مطالعه تطبيقي-كتاب -  مطالعه ژگان كلیدیوا

 

 

 

 

                                                           
 محقق و مدرس دانشگاه - 1
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 مدیریت استراتژیک و بررسی  چالش ها و فرصت های دانشگاه های كشور

 2محمد جواد كمالی آشتیانی ،1مهدی شاهبابای آَشتیانی

 

 چکیده

مديريت علمي تيلور و مديريت استراتژيك اه رو  تحقيقيي و كتااخانيه   در اين تحقيق تئوري مديريت علمي شامه 

هاي فوق ار اساس جامعه دانشگاهي اا ديدي تركيبيي ميورد ارزييااي قيرار     اي اررسي شده است و هر يك از مديريت

ييده  گرفته كه ااتدا اين تحقيق اه توضيح و تببين مديريت علمي پرداخته و سدس اه مديريت استراتژيك خيت  گرد 

االش ها و فروت هاي جامعۀ دانشگاهي ايران ايان شيده   SWOTو  SPACEاست  در ادامه اا تركيب مدل هاي 

و سدس اا رس  نمودار عنکبوتي )راداري( قدرگ و توان جامعۀ دانشگاهي حال ترسي  شده است كه اين نمودار حالت 

 اي خروج  از اين وضعيت پيشنهاد گرديده است استراتژي تدافعي را نشان مي دهد  نهايتا  راهکارهاي مناسب ار

 

 ، دانشگاهSPACE ، ماتریسSWOT كلیدی: مدیریت علمی، مدیریت استراتژیک، ماتریس واژگان

 

 

 

                                                           
1* mahdishahbaba73@gmail.comكارشناسي، رشتۀ  الهياگ گرايش فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه سراسري ق  ؛ 
2 mj.kamali@mail.sbu.ac.irنشگاه شهيداهشتي ؛كارشناسي ارشد، رشته فيزيك، دا 
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های علم و فناوری در  سازی با تاكید بر نقش و جایگاه پارک مروری بر مفاهیم تجاری

 پیشرفت كشور

 3سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی، 2علیرضا موتمنی، 1بهمن حاجی پور

 

 چکیده 

جيدي قيرار    توجيه  ميورد  تولييد  عوامه وري اهره اهبود و تخصص ايجاد دليه اه اقتصاد در دانش و عل  امروزه نقش

اميا ايين علي  و    ااشيد؛   ميي  اقتصيادي  هياي  فعاليت تمامي در اشتغال اقتصادي و رشد اولي اه نوعي محرک و گرفته

كه جنبه كاراردي پيدا نکرده و اه اازار عرضه نشيوند ييا در دسيترس متقاضييان قيرار نگيرنيد،        هاي نن تا زماني يافته

هاي تحقيق را جبران نمايند و اه نوعي توليد ثروگ نمايند  يکي از مفاهي  اويلي در زمينيه تبيديه     توانند هزينه نمي

 توان اه اازار رسانيدن يك ايده تا نونوري دانست كه اايد را مي سازي سازي است  تجاري عل  اه ثروگ، مباحث تجاري

هاي الزم، تهيه نمونه، استانداردسيازي فراينيد    تحقيقاگ و نزمايش انجام اازار، نيازهاي و استخراج اازار دقيق مطالعه اا

شود اه  مقاله تال  مي هاي مديريتي اراي عرضه نن اه متقاضي يا اازار توام ااشد  در اين توسعه محصول و هماهنگي

هاي عل  و فناوري در ايين مييان، مطيالبي     اي اا مفاهي  نن و نقش پارک وورگ مروري و اا اررسي مطالعاگ كتااخانه

 مطرح گردد  

 

 سازی، پارک علم و فناوری، پیشرفت علم، ثروت، تجاریهای كلیدی:  واژه

 

 

 

                                                           
 b-hajipour@sbu.ac.irگروه مديريت اازرگاني دانشگاه شهيد اهشتي تهران، ار يدانش 1
 A_Motameni@sbu.ac.irگروه مديريت ونعتي دانشگاه شهيد اهشتي تهران، ار يدانش 2
 Amirhosseintayebi69@yahoo.comتهران،  ياهشت ديشه دانشگاه يياجرا تيريمد ارشد يارشناسك يدانشجو3
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 ها در توسعه، عمران وحل مشکالت شهری های پایدار شهرداری درآمدنقش 

2نبارلوامسعود ، 1حسن عاشوری
 

 

 

 چکیده:

ريزي و مديريت امور شهري دارند  امروزه توسيعه    هايي هستند كه نقش مهمي در ارنامه  ها از جمله سازمان شهرداري

مطليوب ايراي     و  پاييدار  داشيتن منيااع درنميدي      نظير   در  و عمران شهري و ارائه خدماگ مورد نياز شهروندان ايدون 

دست يافتن اه درنمد كافي  ت شهري در جهان، تنها در پيها امري دست نيافتني است  نگر  جديد مديري شهرداري

نيست، الکه پايداري و مطلوب اودن منااع درنمدي در اولويت قرار دارد  پايداري مستلزم استمرار نسبي و حصول اين 

لعه ها فضاي كيفي شهر را اه عنوان يك پديده زنده در معر  تهديد و تخريب قرار ندهد  انااراين ضرورگ مطا درنمد

هيا و ايجياد كيفييت مناسيب زنيدگي ايراي        ايشتر در اين زمينه از اهميت اااليي جهيت پاييداري درنميد شيهرداري    

هيا در توسيعه،    شهروندان ارخوردار است  اين مطالعه اه وورگ توويفي ي تحليلي نقش درنمدهاي پاييدار شيهرداري   

ا استفاده از منااع متعدد و متنوعي )كتااخانه اي، دهد  و ا عمران و حه مشکالگ شهري مورد تبيين و تحليه قرار مي

از  ها در سياير كشيورهاي دنييا    شهرداريهاي كشور و ساختار درنمدي  اسنادي، اينترنتي      ( منااع درنمدي شهرداري

گييري و جميع انيدي از     گيرد  در پايان پژوهش نتيجه منظر پايداري و مطلوايت اه اور خالوه مورد اررسي قرارمي

 گردد  هاي پژوهش ارائه مي تهياف

 

 ری، مطلوبیت، مدیریت شهری.اری ها، پایداژگان كلیدی: منابع درآمدی، شهرداو

 

 

                                                           

  hasanashouri@ut.ac.ir   ،دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي شهري دانشگاه تهران -1

   masoud.anbarlo@ut.ac.irدانشگاه تهران،  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي روستايي -2
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 تغییر نگرش ضرورتی اساسی برای پیشرفت

 1احمد عباسی دره بیدی

 

 چکیده

ميزان نگاهي، نوع نگاه و نگر  انسان ها اه زندگي و پيرامون خويش، شکه دهنده ي دنييا و نينيده ي نن هاسيت و    

زندگي انسان اازتاب نگاهي، نگاه و نگر  خويش مي ااشد، اگراه عوامه ديگري نيز در اين ميان ميؤثر ميي ااشيند،    

ه و نگرشي است كه افراد اه پيرامون خود و زندگي شان نما ننچه مه  است و از ساير موارد اهميت ايشتري دارد، نگا

دارد  لذا اه دليه اهميت نگاه و نگر  انسان در زندگي خويش و خصووا رشد و تعيالي او، ييا واپسيماندگي و عقيب     

افتادگي ا ، اين سوال مطرح است كه تغيير و اوالح نگر  اگونه مي تواند اه پيشيرفت انسيان كميك كنيد؟ نييا      

يك ضرورگ اساسي اراي پيشرفت انسان و جامعه مي ااشد؟ اراي پاسخ اه سوال فوق ضيمن اسيتفاده از    تغيير نگر 

رو  توويفي و تحليلي و استناد اه منااع كتااخانه اي و مروري اا اند نفر از متخصصان و پژوهشگران نيز مصياحبه  

مهمي در پيشيرفت ييا پسيرفت دارد و    شد و در نتيجه مشخص گرديد كه، ميزان نگاهي و نگر  انسان، نقش اسيار 

تغيير نگر  ها در اعد فردي و اجتماعي يك ضروگ اساسي اراي پيشرفت و تعالي جامعه و انسان ها در تميام ااعياد   

 زندگي مي ااشد   

 

 واژگان كلیدی:  نگاه و نگرش، آگاهی، ضرورت، پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 a.abbasi.d2020@gmail.com شناسي، دانشگاه اوفهان؛  كارشناس ارشد شيعه شناسي/ جامعه - 1
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 فضای مجازی و پیشرفتفناوری 

 3، فاطمه محمودی2، سارا یوسفی1احمد عباسی دره بیدی

 

 چکیده

فناوري فضاي مجازي امروزه يکي از مه  ترين توانايي هاي اشر مي ااشد كه اه خاار دارا اودن قااليت هياي فيراوان   

مورد توجه فراوان قرار گرفته و عروه ي جديدي اراي حياگ اشري است كه قااليت پذير  و انجام اخش عده اي از 

ني و حکوميت هيا را دارد  اسيتفاده ي ويحيح و در جهيت      نيازها، فعاليت ها و شئون زندگي اشر و اجتماع هاي انسا

مثبت و اه سوي پيشرفت يکي از مه  ترين قااليت هاي اين فضا مي ااشد  لذا هدف پژوهش حاضر اررسي جايگياه و  

جنبه هاي مثبت فضاي مجازي در جهت پيشرفت و توسعه ي جنبه هاي مختلم جامعه مي ااشد  رو  پژوهش ايه  

ليلي مي ااشد كه اا مرور اسناد و منااع ميرتبط ايا موضيوع اعي  از كتااخانيه اي، اينترنتيي و       تح –شيوه ي توويفي 

مروري اه توويم و تحليه موضوع پرداخته است  در نتيجه مشخص شد كه فضاي مجازي اه دليه دارا اودن ويژگي 

مي تواند يك عامه مثبت در  هايي اون فرامرزي اودن، دسترسي نسان، فراواني ااالعاگ و گستره ي جهاني كه دارد

جهت امور مرتبط اا پيشرفت مانند فرهنگ، اقتصاد، سياست و اجتماع و     ااشد كه البتيه الزم اسيت تهدييدهاي نن    

خصووا در مورد خانواده)اين نهاد مه  و پايه ي اجتماعي( نيز شناسايي و راه هاي مقااله اا نن هيا نييز نميوز  داده    

 شود 

 

 انه، فضای مجازی، اینترنت، جامعه، پیشرفتواژگان كلیدی: رس

                                                           
 a.abbasi.d2020@gmail.comكارشناس ارشد شيعه شناسي/ جامعه شناسي، دانشگاه اوفهان، نويسنده ي مسئول؛  - 1
 syousefi642@yahoo.com  كارشناس ارشد مديريت نموزشي، دانشگاه اوعلي سينا همدان  2
 f_ee_65@yahoo.com كارشناس فناوري ااالعاگ و ني تي، دانشگاه سمنان،  - 3
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 بررسی مدیریت علمی كشور از دیدگاه مقام معظم رهبری

 1فریدون عبدی

 

 چکیده

هاي اساسي است كه اايستي مورد توجه تمامي مسيئولين در نظيام   ننچه مسل  است مديريت علمي كشور از ضرورگ

از ايين رو  اررسيي   «   اايد اتواني  مسلح ايه علي  شيوي    »اسالمي ايران ااشد  اه تعبير مقام معظ  رهبري جمهوري 

مديريت علمي كشور از ديدگاه مقام معظ  رهبري حائز اهميت فراواني است كيه نويسينده سيعي دارد ايا اسيتفاده از      

هاي مقام معظ  رهبري از منظر مديريت علمي اه اررسي نن ادردازد  اررسي و تحليه رهنمود« تحليه محتوا»رو  

كشور نشان دهنده نن است كه ايشان ضمن تاكيد ار اين موضوع كه كشور ايران اسالمي ااسييتي در نينيده يکيى از    

دار و سيسيتمي، كلييۀ ااعياد ميرتبط را ميورد      نگير، نظيام  ى اول علمى دنيا ااشد يا ديدگاهي كه مراجع عمده و درجه

ريزي اراي نينده و ارنامه ريزي كيالن و راهبيردي   اند  داشتن نگاه و توقع نرماني در حوزة عل ، ارنامهعنايت قرار داده

،   ، فعاليت علمي ار اساس نيازهياي نينيده و نيازهياي اساسيي كشيور      در حوزة عل ، نظارگ و هماهنگي در مقولۀ عل 

هاي فکري، انجام اويالحاگ ميورد نيياز در مسيائه     سرمايهنخبگان علمي، استعدادها و  توجه اساسي اه منااع انساني،

نوري، جدي گيرفتن نميوز    هاي عل  و فنپارک افزايش علمي، حفظ روحيه استقالل در پيمودن راه پيشرفت علمي،

هياي  گيري از عل  در راستاي خدمت اه ارز و تحصيه علمي، تال  در راستاي گستر ، توسعه و تبادل عل  ، اهره

ايه   هاي ارزشي عل  و دانش، لزوم همراهي عل ، ايمان، اخالق و جهاد، توجه اه ديين انساني، تأكيد ار جنبه اسالمي و

 دهدعنوان اهترين مشوق عل  از موضوعاتي كه توجه اه مديريت علمي كشور از ديدگاه مقام معظ  رهبري نشان مي

 

 ، مقام معظم رهبریكلیدی: علم، مدیریت، مدیریت علمی واژگان

                                                           
1
تلفن   پژوهشگر و عضو هيئت علمي دانشگاه امام علي)ع( و دانشجوي دكتري تخصصي عل  ااالعاگ و دانش شناسي دانشگاه نزاد، - 

 Abdifridon135@yahoo.com، ايميه  09123824551
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 یاربردك-یبا عنوان مجالت علم یحل ارتباط دانشگاه با صنعت: راه شناسی یبآس

2، آزاده شاكری1اكبر تبریزی شایان علی
 

 

 چکیده

هاي اشمگيري نييز   اند و شاهد پيشرفت اي مورد توجه قرار گرفته اور ويژه هاي پژوهشي اه هاي اخير فعاليت در سال

اندركاران اين حيوزه ايه نن اذعيان دارنيد عيدم       اي   اما ننچه تمامي دست در نرخ رشد توليداگ علمي و پژوهشي اوده

سيازي علي  اسيت كيه اثراخشيي       تجياري هياي اساسيي در   وجيود خال دانشگاه اا ونعت و و كافي وجود ارتباط موثر 

شناسي پژوهش در كشور پرداختيه   هايي جدي مواجه كرده است  در اين مقاله اه نسيب هاي علمي را اااالش پيشرفت

و علت افتراق اين دانشگاه و ونعت را اا اررسي تاريخچه پژوهش، واكاوي نموده و وجود فاوله زمياني ايين نن دو را   

كاراردي ارائيه  -اولي اين افتراق ايان خواهي  نمود  در ادامه راه حلي را اا عنوان مجالگ علمي يکي از داليه اه عنوان

فاوله ميان دانشگاه و  كاهشتواند اه  كرده و توضيح خواهي  داد كه اگونه در دستور كار قرار گرفتن اين مجالگ مي

سازي اين راهکار پرداخته و اگونگي فائق نميدن   نحوه اجراييهايي پيرامون  ه ايان دغدغههمچنين اونعت ايانجامد  

انيد   هاي ديگري كه در ايين حيوزه ارائيه شيده     حه در انتها نيز نن را اا راه .ار مشکالگ اجراي نن را شرح خواهي  داد

  مقايسه نموده و جايگاه هر يك را تبيين خواهي  نمود 

 

 شناسی، ارتباط دانشگاه با صنعت. یبكاربردی، آس كلیدی: پژوهش، مجالت علمی واژگان

 

 

                                                           
 s.tabrizi@ut.ac.irدانشجوي دكتري مهندسي كامديوتر، دانشگاه تهران،  1
 shakery@ut.ac.irاستاديار دانشکده ارق و كامديوتر، دانشگاه تهران،  2

mailto:s.tabrizi@ut.ac.ir
mailto:shakery@ut.ac.ir
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 های آنی كربنی و برخی از كاربردها نانولولهبررسی 

 1، علی زارع گری1پورطلبمحمد علی ،1محمدرضا بانشی

 

 چکیده

از  تير  ازرگتواند ها مياول اه قطر ننيي از كران اا يك نانو ساختار هستند كه نسبت ها دگرشکهي كراني ها نانولوله

هياي نيانو   اي شکه خوا  جديدي دارنيد كيه در اسيياري از كيارارد    هاي كران استوانهااشد  اين مولکول 1000000

ايه   ها نانولولهدهند  ي خوا  مه  اراي تکنولوژي را پوشش ميانااراين تمام محدوده؛ شوندتکنولوژي مفيد واقع مي

شيروع ايه اسيتفاده از پتانسييه ايين       نيدرگ  ايه  شيوند و دانشيمندان  اره و اند جداره تقسي  ميي ي تك جددو دسته

در ايين مقاليه ايه     دهيد  يك ماده است كه ظرفيت اااليي را ارائه مي دهنده نشاني كراني نانولولهاند  ساختارها كرده

 ؛ وها پرداخته شيده اسيت  هاي ننز كارارداررسي خوا  و ارخي ا ها و همچنيني كراني و انواع ننها نانولولهمعرفي 

مهندسيي ژنتييك، زيسيت پزشيکي و          ازجملههاي مختلفي هاي كراني در زمينههدف نماياندن كاراردهاي نانولوله

 العياده  فيوق مشيخص شيد كيه ايا توجيه ايه خيوا          شيده  انجيام ااشد  پس از مطالعه و اررسي تحقيقاگ از پيش  مي

ها در كشور، گام اسيار مهميي در عرويه وينعت و پزشيکي ارداشيته      گ امکان ساخت نني كراني در وورها نانولوله

 خواهد شد 

 

 های كربنی، خواص مکانیکی، زیست پزشکیكلیدی: نانولوله واژگان

 

 

 

                                                           
 يرفتدانشجوي كارشناسي مهندسي مکانيك دانشگاه ج 1
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 بررسی اصول آموزش دیزاین در راستای انتقال به دیگر بسترهای آموزشی

 1امیرمسعود فریدی زاد

 

 چکیده 

تحليه و نقد حوزه نموز  يکي از حيطه هايي است كه علي رغ  اهميت اياالي نن در پيشيرفت ييك كشيور، توجيه      

الزمي را از ارف متوليان امر و پژوهشگران كشورمان دريافت نمي كند و اين موضوع يك جمود و توسعه كنيد را در  

ديزاين اه عنوان يك حوزه اينارشته اي در ميان هنر، مهندسي و عليوم انسياني،   سيست  نموزشي ااعث گرديده است  

نيازمند الگوهاي نموزشي ويژه اي است  الگوهايي كه عالوه ار پشتيباني از رو  هاي معمول تحقييق و حيه مسيئله،    

ن امکاندذير سازند  اين اازارهاي منحصر اه فردي را اراي دست يااي اه راه حه هاي نونورانه و خالق مورد هدف ديزاي

مفاله اا اررسي اوول كليدي مورد نموز  اه دانشجويان اراحي ونعتي سعي ار تشريح اين ويژگي هيا و ايه جهيت    

انتقال اه ديگر حوزه هاي نموز  دارد  در اين ميان اند موضوع كليدي در ارتباط اا تعريم مسئله، درک نيازمنيدي  

و اازخورد گرفتن از ايده ها مورد اشاره قرار گرفت و هميراه ايا تشيريح هرييك      هاي مخااب، توليد راه حه و ارزيااي

داليه ضرورگ انتقال اين موضوع اه همراه ويژگي هاي نموزشي نن ها ارشيمرده شيد  جميع انيدي نتيايج از امکيان       

حکاييت دارد   كاراندي اين رو  ها اراي حوزه هايي از تعلي  كه نيازمند نونوري در تعرييم و حيه مسيئله هسيتند،     

تال  دانشجويان ديگر رشته ها اراي درک و استفاده اين مهارگ ها خصووا در مواجهه ايا ويورگ مسيئله هيايي ايا      

 ساختار مبه  توويه مي شود 

 

 آموزش، دانشجویان، دیزاین، تفکر طراحیكلیدی:  گانواژ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 faridizad@ut.ac.irعضو هيئت علمي گروه اراحي ونعتي دانشگاه هنر اوفهان، -1
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 و توریست پذیری بر پیشرفت اقتصاد كشورتاثیر باستان شناسی 

 4، زهرا صالحی3، علیرضا بیکیان محمدی2، یوسف قاسمی قاسموند1شبنم قرهی قهی

 

 چکیده

 و يس رتو ونعت روي را هنگفتي يهاي ارگذ سرمايه نياد مختلم طنقا در دييادر سال هياي گذشيته، كشيورهاي ز   

 حفيظ مکيان هياي    و يس رتو زاراا شدر راهمنظو فيكار از هاي ارگذ سرمايه ينا  ندداده ا منجامکان هاي ااستاني ا

 كييه  دنيييايي گ  درسا دهاو ل كشييور شتغاا و مددرن يشافزا ديقتصاا يه توسع رمنظو اه يگرد فار از و ااسييتاني 

 ايه  و اوده حاضر عصر مه  پديدههاي از توريست، ونعت در نونوري و رقاات ميشود، ايشتر و ايشتر ظاهري شباهت

 ميي  قلميداد  انساني جوامع اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، توسعه در مؤثر عاملي و اقتصادي، مه  منااع از يکي عنوان

تياثير ااسيتان    نقيش  اررسيي  ايه  حاضر مطالعه اقتصادي، توسعه در توريست نقش و موضوع اهميت اه توجه اا  شود

 ايه  وينعت  اين كارگيري اه در مه  عناور جمله ازاست   پرداخته كشور اقتصاد توسعه شناسي و توريست پذيري در

  است اركان هاي مه  اهميت دادن اه اماكن ااستاني  از يکي عنوان

 

 كلیدی: باستان شناسی، توریست، پیشرفت، اقتصاد، صنعت، اشتغال. واژگان

                                                           
                             sh.gharahi@yahoo.com  رفتيدانشگاه ج يعيمنااع اب يكارشناس يدانشجو   1

                yooesfghasmi7318@gmail.com     رفتيدانشگاه ج يااستان شناس يكارشناس يدانشجو  2

 alirezabeykian@yahoo.com   رفتيعمران دانشگاه ج يكارشناس  دانشجوي 3

 Zahra salehi@gmail.com   رفتيدانشگاه ج الگشي– ستيز طيمح يكارشناس  دانشجوي 4
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 اهمیت و ضرورت توجه به دانشگاه نسل سوم

 2هادی كاهانی مقدم، 1مریم قلی پور

 

 چکیده

ها تغيير ماهييت داده اند نسيه اول دانشيگاهها ويرفا ايا مقاويد نموزشيي پدييد          امروزه اا پيشرفت فناوري دانشگاه

نمدند سدس در نسه دوم دانشگاههاي پژوهشي يا ونعتي اوجود نمدند و در نهايت در نسه سوم دانشگاهها اه سمت 

 كارنفرين در حركتند در اين دانشگاهها نميوز ،پژوهش و فنياوري ايا هي  هميراه است دانشيگاه      ايجاد دانشگاههاي 

 ايه  را سيودمندي  ومحيطهياي  فرهنگهيا  روييه هيا،   فروتها، كه است دانشگاههايي معرف و جذاب مفهومي كارنفرين

 كه است مکاني كارنفرين دانشگاه .نورند فراه  مي دانش نموختگان و دانشجويان كارنفريني پذير  و ترغيب منظور

 در دانيش  روزافيزون  اهمييت  اه پاسخي كارنفرين دانشگاه واقع،ظهور در .است نن نهادي اساس از اخشي كارنفريني

ايه اييان    مقاله اا رويکرد مروري و كتااخانه اي، اين در .است دانشگاه از ادراک جديد و نونوري منطقهاي و ملي نظام

 .پردازي  مي كارنفريني سمت اه دانشگاهها در انتها اه ارائه راهکارهايي درحركتتعاريم ،ويژگي ها ،و    ، و 

 .پردازي  مي كارنفريني سمت اه دانشگاهها حركت و ها دانشگاه در اهميت كارنفريني اررسي 

 

 : كارآفرینی، دانشگاه،دانشگاه كارآفرینی،موانع و راهکارها.واژگان كلیدی

 

 

                                                           
 rezaimaryam115@gmail.comايرانمدرس دانشگاه پيام نور، ااشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد اجنورد،دانشگاه نزاد اسالمي،اجنورد، - 1
 دكتراي كارنفريني و مدرس دانشگاه ، رئيس دانشگاه علمي كاراردي اهزيستي اجنورد - 2
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 نقش یادگیری الکترونیکی در سازمان

 4حسینعلی قلی پور، 3حسنعلی قلی پور، 2نسرین قلی پور، 1مریم قلی پور

 

 چکیده

در دنياي كسب و كار رقااتي قدرتمند كنوني كه اه سرعت در حال تغيير است،شرط پيشي گيرفتن از سيازمان هياي    

الزمه نن،توانايي سازمان در نموز  مداوم كاركنان خيود اسيت اما ،واقعييت موجيود     رقيب،ارتري در نيروي انساني و 

نشان از ان دارد كه رو  هاي سنتي ايش از اين پاسخگوي جهان متغير و متحيول اميروز نيسيت در دنيياي متغيير      

خيواي را ايراي    كنوني،افزايش رايانه هاي شخصي و سرعت روزافزون ارتقاي نرخ سواد فناوري ااالعياگ افراد،شيرايط  

ايه  "حركت سازمان ها اه سمت يك انقالب اموزشي از اريق دنياي مجازي فراه  نورده است،اه ايوري كيه اكنيون    

اور روز افزوني،يادگيري الکترونيکي اه منزله رو  عمده و اولي اراي ترايت كاركنان در سازمان هيا پذيرفتيه شيده    

اه اهره گيري از شيوه ها و نظام هاي يادگيري و نميوز  الکترونيکيي      در اين راستا سازمان ها اه تدريج اقدام"است

(el  كرده اند تا اتوانند همگام اا توسعه فناوري،كاركنان و كارمندان خود را از نظر دانش و مهارگ مورد نياز كارشان )

زي و توسعه نن در هر جامعيه  دارند  اا مد نظر داشتن اهميت ااالي يادگيري الکترونيکي ،پياده سا ،اه روز و فعال نگه

اي كه خواهيان پيشيرفت اسيت،امري ضيروري و اجتنياب ناپيذير خواهيد اود ليذا ميا در ايين مقاليه ضيمن اررسيي              

خصووياگ،عوامه و مزاياي يادگيري الکترونيکيي، و       ايرنني   تيا ايه نقيش نن در سيازمان و ارائيه پيشينهادهايي         

 ادردازي  

 

 الکترونیکی ،مدلهای یادگیری الکترونیکی،سازمان.:یادگیری واژگان كلیدی

 

                                                           
 مدرس دانشگاه پيام نور،ااشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد اجنورد،دانشگاه نزاد اسالمي،اجنورد،ايران 1

 كارشناس ارشد زاان و اداياگ فارسي،داير 2

 اس ارشد مديريت نموزشي،دايركارشن 3

 كارشناس ارشد تاريخ،داير 4
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بررسی امکان استفاده از پسماندهای ساختمانی بازیافت شده در ساخت ، اجرا و 

 و مصالح قابل اجرای دیگر  نگهداری بتن

 1عارفه كریمی سودرجانی

 

 چکیده

هاي فرسيوده شيهري،   ها و اافتهاي حاوه از تخريب ساختمانشهري اه ويژه نخاله هايحج  روزافزون مواد و زااله

مشکالگ فراواني را در شهرهاي ازرگ اه وجود نورده است  مشکالگ زيست محيطي كه در اثر دفع غير اويولي ايين   

ارهياي موجيود از   را در راستاي اازيافت اين مواد اه خود جليب كيرده اسيت  نم    مصالح پديد نمده، توجه پژوهشگران

هاي اولي دهد كه نجر و مالگ ماسه، سيمان و اتن، مادههاي ساختماني شهرهاي ازرگ ايران نشان ميتركيب نخاله

در تحقيق حاضر امکان اازيافت اين مصيالح و اکياراردن ننهيا ايه ايور        .هاي ساختماني هستندتشکيه دهنده نخاله

هاي روسازي راه و در ساخت، اجرا و نگهداري اتن و مصالح قااه اجراي يهمستقي  و يا پس از اهسازي و تثبيت، در ال

 و مطالعيه  ويورگ  در سياختماني  هاينخاله و ضايعاگ مديريت و اازيافت هاديگر مورد اررسي قرارگرفته است  ارنامه

 محيطيي  زيسيت  هياي نليودگي  از جلوگيري و ونعت ساختمان در مصالح ورياهره افزايش اه تواندمي شدن اجرايي

 از اسيتفاده  ايراي  است، ادين منظور تشکيه دهنده مواد و مصالح تركيب ارزيااي رااطه، دراين مه  نکته شود  منجر

 مديريت ارنامه اجراي و اراحي ها، نحوهنن از استفاده نحوه و مکان تعيين مواد، اين فني مشخصاگ تعيين اين مواد،

-رو  اررسيي  ايه  همچنيين  .گرفت خواهد قرار ارزيااي مورد نن معايب و مزايا و تفکيك مختلم هايرو  ضايعاگ،

 .شد خواهد پرداخته جامد زائد مواد سازي و اهينه ارتقا اازيافت جهت مختلم هاي

 

 پسماند، نخاله ساختمانی، بازیافت، بتن، مصالح ساختمان های كلیدی: واژه

 

 

                                                           
 arefeh.karimi@ma.iut.ac.irكارشناسي ارشد مهندسي مواد گرايش خوردگي و اكسيداسيون،  - 1
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 دانش در كتابخانه های دیجیتالمهندسی 

 1سلما كشاورزیان

 

 چکیده

دانش هر اند واژه اي مشترک اراي تمام علوم، ااالعاگ، تجراه ها و تحليلهاي اشري است، اميا اير اسياس ماهييت     

اجزاي نن اه حوزه هاي اسيار متنوع و گسترده اي تفکيك و ابقه اندي مي شود كه هر يك تخصيص خيود را ميي    

كتااخانه هاي ديجيتال را اه جراگ مي توان يکي از مهمترين اخش هاي فيراه  نوري، ابقيه انيدي، ذخييره،     البد  

اازيااي و عرضه ااالعاگ و دانش دانست  اه اور كلي، يك كتااخانه توسيعه يافتيه توسيط رويکيرد مهندسيي دانيش       

و ابقه اندي دانش را ايه مخياابين را   توانايي حمايت موثر از نموز  مهارتهاي متفاوگ از قبيه مشاهده، تشخيص 

دارد  همچنين محتواي ديجيتال كه پي نمد اهره گيري از مهندسي دانش است، فروتي اراي دانشگاهها و انتشياراگ  

جهت اهبود كيفيت توليداگ ااالعاگ و اازار فرو  مي ااشيد  موتورهياي جسيتجوي قدرتمنيد مختليم، كياراران را       

اگ و دانش اه خصو  در نرشيو گسترده كتااخانه ها در اند ثانيه قادر مي سيازد و  جهت جستجوي دنيايي از ااالع

عالوه ار نن سيستمهاي واالگ، محتواي در حال افزايش روزافزون وب و كتااخانه هاي ديجيتيال و الکترونييك ايا در    

مي سازد  اا توجه اه رااطه  اختيار گذاشتن مقاالگ و منااع دانش اسيار اا ارز ، جوامع حرفه اي را گسترده و مترقي

تنگاتنگ مهندسي دانش و مهندسي نرم افزار، در كتااخانه هاي الکترونيك و ديجيتال كه اا حجي  عظيميي از منيااع    

ااالعاگ و دانش سروكار دارند، در اين پژوهش مروري ار كاراردهاي عملگر مهندسي دانش در امر جمع نوري، دسته 

 ي ديجيتال پرداخته شده است اندي، نگهداري و ارائه محتوا

 

 كلیدی: كتابخانه های دیجیتال، مهندسی دانش، اصطالح شناسی، هستی شناسی. واژگان

                                                           
1
 Salmak1351@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد رشته عل  ااالعاگ و دانش شناسي، دانشگاه شهيد اهشتي، تهران،  
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 و تحلیل استنادی آن 2010بررسی و مطالعه مقاالت دانشگاه علم و صنعت در سال 

2، سلما كشاورزیان1یسیده فهیمه میرصابر
 

 

 چکیده  

عل  سنجي اه عنوان يکي از روشهاي ارزشيااي مطرح است و در نن مجموعه فعاليتهاي علميي ميورد اررسيي     هدف:

قرار مي گيرد   اررسي توليداگ علمي گستره وسيعي را در ار مي گيرد كه البته تعيين تعداد انتشار مقياالگ يکيي از   

تحليه استنادي وضعيت توليد مقياالگ دانشيگاه   از اين تحقيق  هدفشاخصهاي مه  و تاثير گذار در اين زمينه است  

 عل  و ونعت و كشم ارتباط اين استنادهاي پايگاه هاي ااالعاتي است  

اين پژوهش از نوع پژوهشهاي كاراردي و از نوع مطالعاگ تحليلي اوده كيه ايا اسيتفاده از رو  علي       روش بررسی:

( است و اراي تحلييه داده هيا   Scopusها پايگاه ااالعاتي اسکوپوس ) سنجي انجام شده است   منبع گردنوري داده

 نيز از نمار توويفي استفاده شده است  

نتايج نماري نشان داد كه اا توجه اه ميانه كه يکي از مهمترين شاخصهاي ارزيااي است ، مي توان اين اور  یافته ها:

( و گوگيه   12.05( و ميانگين ) 7.5) سکالر اا ايشترين ميانهنتيجه گرفت كه ميانه مقاالگ اين سه پايگاه كه گوگه ا

  ( مورد استناد قرار گرفته اند0.72ميانگين ) ( و 1اوک اا كمترين ميانه )

در كشور ما توليد عل  يکي از فعاليت هاي مه  دانشگاه هاي كشور اوده ايه ايوري كيه در سيالهاي      نتیجه گیری :

خوردار است  ار اساس نتايج ادست نمده مي توان گفت ايا اسيتفاده از شياخص    اخير شاخص مقاالگ از رشد خواي ار

اراي تحليه اين پژوهش از ضريب همبستگي كيه   ها، مقاالگ نمايه شده در پايگاه اسکوپوس رشد خواي داشته است  

 است   ارتباط دو متغير را نشان مي دهد استفاده شده

 

 گوگل اسکالر، گوگل بوک.  : استنادات اسکوپوس،كلیدی واژگان

  

 

 

 

                                                           
 ن.دانشگاه تهراعلم اطالعات و دانش شناسی، كارشناسی ارشد  1
 .salmak1351@gmail.comدانشجوی كارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،  2
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نژاد بهشهر با محتوای  بررسی میزان آشنایی مراجعین كتابخانه عمومی شهید هاشمی

 های دیجیتال وب و كتابخانه

 2محسن حاجی زین العابدینی، 1سلما كشاورزیان

 

 چکیده

عميومي شيهيد هاشيمي نيژاد شهرسيتان       كتااخانه نشنايي مراجعين اررسي ميزان خصو  در حاضر تحقيق هدف:

  است  ديجيتال اا محتواي وب و الزاماگ كتااخانه اهشهر واقع در استان مازندران

 داده تحلييه  و تجزيه اراي است شده استفاده پرسشنامه از ااالعاگ گردنوري پيمايشي و اراي پژوهش رو  روش:

 است  شده اس پي اس اس و مايکروسافت نفيس اكسه استفادهنرم افزار  از پژوهش هاي

اكثريت مراجعين كتااخانه نشينايي زيياد و اسييار زييادي ايا اسيتفاده از        دهد مي نشان پژوهش هاي يافته یافته ها:

پايگاه جهاني اينترنت و جستجو در محتواي وب دارند  ميزان نشنايي مخاابين پيژوهش ايا رو  اسيتفاده از منيااع     

ااخانه ديجيتالي متوسط اه ااال ارنورد شده است  مراجعين قااليت اثرگذاري و درک مطليب مطالعيه ديجيتيالي را    كت

متوسط اعالم نموده اند  مراجعين اولويت استفاده از منااع ديجيتالي را اه ترتيب كتب فارسي، منااع مرجع، نشيرياگ  

ي و كتب التين مي دانند  اكثريت ميراجعين ايا قاالييت    و مجالگ فارسي، نشرياگ و مجالگ التين، منااع كمك درس

دريافت )دانلود( منااع ديجيتالي موافق هستند  اكثريت مراجعين اا قااه ويرايش اودن منااع ديجيتيالي مخيالم ميي    

اند كه ااات دريافت )دانليود( منيااع كتااخانيه ديجيتيال هزينيه از       درود مخاابين اظهار نموده 52ااشند  همچنين، 

 اند  درود مخالم اين موضوع اوده 48تقاضيان اخذ گردد و م

 

 مراجعین. دیجیتال؛ محتوای وب؛ كتابخانه كلیدی: واژگان

                                                           
1
 )نويسنده مسئول( salmak1351@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد عل  ااالعاگ و دانش شناسي، دانشگاه شهيد اهشتي تهران؛  
2
 zabedini@gmail.comاستاديار رشته عل  ااالعاگ و دانش شناسي، دانشگاه شهيد اهشتي تهران؛  

mailto:salmak1351@gmail.com
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صنایع  های كیفیت بر رضایت شغلی و كیفیت زندگی كاری كاركنان درتاثیر حلقه

 روشنایی )مورد مطالعه: شركت نورسازان(

 1دارالهام گله

 

 چکیده 

هاي حه مسئله يکي از راهکارهياي  ها، گروهاه منظور دستيااي اه الگوهاي اهينه حه مسئله و ايجاد اهبود در سازمان

هياي كياري و ايجياد    ها نسبت اه ايجياد تشيکه  هاي مختلم اوده است  در اين راستا سازمانمورد استفاده در سازمان

ها كسب شده است  ايا ايجياد ايين    اند و در اين راه دستاوردهاي مهمي نيز توسط نننمودهفرهنگ كار گروهي، اقدام 

هيا و ييا ارائيه    وري، رضايت شغلي كاركنان، توليد فيراورده كوشند اه اهداف ايشماري نظير اهرهها ميها، سازمانحلقه

هياي  اين پژوهش، اررسي تاثير حلقهخدماگ اا كيفيت ااال و نيز حه مشکالگ اه وورگ گروهي دست يااند  هدف از 

كيفيت ار رضايت شغلي و كيفيت زندگي كاركنان درونايع روشنايي نورسازان اسيت  رو  مطالعيه، تجرايي و اايزار     

ها پرسشنامه رضايت شغلي ار اساس تئوري دو عاملي هرزارگ و پرسشنامه كيفيت زندگي كاري است  گردنوري داده

رضيايت  ااعث اهبيود   دي،ريف طحيسدر ن مازسادر هاي كيفيتحلقه دجووكه، ست از نن ا حاكيضر حا هيمقال ايجينت

 دعملکر يشافزا موجب هاي كيفييت حلقه دجوو نيزني مازسا سطح  در شودمي شغلي و كيفيت زندگي كاري كاركنان

 هپيچيد محيط اه توجه اا مهاعو ينا كه هشد يپذيرفنعطاو ا خالقيتنوري، نو يشافزاء، عضاا متقااهليت فعاد اهبوو 

 د ماني ميشوزثراخشي ساا اه منجر فعلي

 

 های كیفیت، رضایت شغلی، كیفیت زندگی كاری، صنایع روشناییحلقه  كلمات كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دانشکده علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه فردوسي مشهد  توليد، -دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ونعتي - 1

galehdarelham@yahoo.com 
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 ترسیم مدل ساختاری مجموعه عوامل زمینه ساز خروج نخبگان از كشور

 3عرفان رهنمونمحمد ، 2حسن صاحبی، 1مرتضی مالمیر

 

 چکیده

حفظ نخبگان و اکارگيري نن از مهمترين عوامه پيشرفت است  اين تحقيق ايا هيدف ارائيه ميدل سياختاري از عليه       

نفر از نخبگان كشور كيه عضيو انيياد     310خروج نخبگان كشور اه ديگر كشورها و منااق شکه گرفت  ادين منظور 

انتخاب و پرسشنامه  محقيق سياخته در خصيو  عواميه خيروج      ملي نخبگان كشور مي ااشند اه شيوه در دسترس 

مولفه نينده نگري مثبت، امکاناگ و شرايط، پيشيرفت   5نخبگان كه روائي و پايايي نن مورد تائيد قرار گرفت و داراي 

فردي، اامينان شغلي و حمايت هاي مالي و فردي را تکميه نمودند  از ميدل معيادالگ سياختاري ارپاييه نيرم افيزار       

يزرل اراي ارزيااي مدل ساختاري استفاده شد يافته ها نشان داد عوامه نينده نگيري مثبيت ، حماييت هياي ميالي و      ل

فردي و پيشرفت فردي مستقي  و اامينان شغلي و امکاناگ و شرايط اه وورگ غير مستقي  خروج نخبگان را پييش  

درک عله مهاجرگ وخروج ردار مي ااشد و اراي (  مدل ارزيااي شده از ارازندگي مناسبي ارخو>01Pايني مي كنند)

 .نخبگان از كشور اسيار نگاهي دهنده است

 

 : نخبگان، مهاجرت نخبگان، مدل ساختاریواژگان كلیدی

 

                                                           
 Mortezammmm2012@gmail.com كارشناس ارشد رشته روانسنجي دانشگاه عالمه اباابائي تهران -1
 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته شيمي نلي دانشگاه نزاد اسالمي واحد تويسركان -2

 روانسنجي دانشگاه عالمه اباابائي تهرانكارشناس ارشد رشته  -3
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 مدیریت علمی در كشور و نقش آن در پیشرفت با رویکرد اسالمی

 1زهرا مددی

 

 چکیده

هياي سياسيي، علميي،     اسالمي اه عنوان منتخب مردم در ادارة امور اجرايي، نقشي مه  و تأثيرگذار در فعالييت دولت 

ي ميديران   اراكه تنها اا مديريت علمي و دانش مدارانه  اقتصادي، اجتماعي و در نهايت پيشرفت و توسعه كشور دارد؛ 

ها در  صادي استحکام يافته؛ زمينه اراي رشد و تعالي انسانگيرد؛ زيراناهاي اقت اجرايي است كه امور جامعه سامان مي

 راه ايين  در مردميان  اگير  ياانيد  ليذا   هاي دين مهيا شده و همگان اه سعادگ دنيوي و اخروي دست ميي  قلمرو ارز 

ميه  و تعيالي ه  پيشيرفت  اراي زمينه يقينا  نمايند؛ انتخاب درستي اه را مديران اجرايي ديني دستوراگ ابق و نگاهانه

 اييران و  عزيزميان  كشيور  خواهد نمد  پرسش پژوهش حاضر اين است كه اراي پيشرفت فراه  سطح جامعه جانبه در

ايست  اين مقاله در ويدد اسيت    "مديريت علمي"هاي شاخص و اارز  افتخار، ويژگي و پيشرفت هاي قله اه دستيااي

 هياي ايارزي از ميدل    استناد اه نياگ و رواياگ ويژگيي تحليلي، ضمن اررسي متون اسالمي، اا -اا اتخاذ رو  توويفي

 الهيي  اوليياي  منظير  دهيد كيه از   ها نشان ميي  ايراني ارائه نمايد  اررسي-اسالمي عنوان الگويي را اه "علمي مديريت"

ااشيند    ارخيوردار  امور كشور اداره اراي "علمي" "توانمندي" از ااالترين كه است "اميني"مديران  شايستۀ مديريت،

ي عملي علوم، از توسعه و تيرويج هنير، وينعت، و فنياوري جهيت       اه جنبه  ديران هوشمندي كه ضمن اهتمام ويژهم

 وري در جامعه غافه نباشند  افزايش اهره

 

 واژگان كلیدی: مدیریت علمی، توانمندی، امانت داری، فناوری، پیشرفت.

 

                                                           

  zahramadadi.eduexpert@yahoo.comتهران(           )كارشناس ارشد عل  ااالعاگ و دانش شناسي، دانشگاه شاهد 1

mailto:تهران).%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20zahramadadi.eduexpert@yahoo.com
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 علمی ایران با تأكید بر كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در كشاورزیپیشرفت 

 2، ماریا مرادی1هادی نیکی دیزجی

 

 چکیده

يااي اه توسعه و پيشرفت است  فنياوري ااالعياگ و    هاي نوين خود مانعي اراي دست در عصر ارتباااگ نداشتن دانش

در نتيجيه تعاميه ايشيتر و اسيتفاده از ايين فنياوري ايراي كسيب         تواند افراد را توانمند سازد  اين مهي    ارتباااگ مي

هياي مختليم گسيتر      ااشد  در قرن حاضر استفاده از اين فناوري در زمينه هاي مختلم مي ااالعاگ ايشتر در زمينه

 ه كيرد  هاي مختلم نيز استفاد تواند در اخش كشاورزي در زمينه اين فناوري مي يافته و تأثير نن قااه انکار نيست  از

توان نوع محصول، ميزان رشد محصول، اازاريااي محصوالگ، ميزان ثمر دهي، ااالع از نوع  اا استفاده از اين دانش مي

نالگ را انتخاب و ااالع پيدا كرد  لذا اايد ايه   هاي مورد نياز و همچنين نخرين وسايه و ماشين انتخاب دستگاه و نفت

رييزي درسيتي انجيام داد و مييزان نيياز در       شور توجه شود تيا اتيوان ارناميه   دانش فناوري ااالعاگ و ارتباااگ در ك

 هاي مختلم را سنجيد  استفاده از اين فناوري كمك اسيار شاياني اه كشور در اخش كشاورزي خواهد كرد  زمينه

 

 : فناوری، اطالعات و ارتباطات، توسعه روستایی، كشاورزی.واژگان كلیدی

                                                           
 كارشناس شناسی ارشد زمین 1

 m.morady67@yahoo.com  مدرس دانشگاه  2
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 بازطراحی وظائف مدیران علمی كشوردر افق پیشرفت مبتنی بر آموزه های رضوی

1رضا مرشدلو
 

 

 

 چکیده: 

هايي همچيون فرهنيگ،    اي كه رشد عروه گردد، اه گونه اي اراساس عل  و دانش استوار مي پيشرفت و رشد هر جامعه

متزلزل اوده و اا االش مواجه خواهد شد  در دين مبين اسالم اه مقوله عل  اقتصاد و سياست اگر دانش انيان نباشد 

و جايگاه تعلي  و تعل  سفارشاگ فرواني شده است  اا مطالعه در سيره امام رضا عليه السيالم كيه ملقيب ايه عيال  نل      

هياي   انتشيار انديشيه   يااي  كه شکوفايي تميدن اسيالمي در اييران و    محمد )ولي اهلل عليه و اله وسل ( هستند در مي

ااشد  در اين اين وظائم والزاماگ مديران كشور  وحياني در قرون متمادي تا اه امروز مرهون گفتمان علمي ايشان مي

در پيشرفت علمي جامعه از ديدگاه ايشان همچون عال  اودن زعي  جامعه در ااعاد گوناگون، اهميت دادن ايه مسياله   

توانيد افقيي جدييد در     جامعه، ارتقاء شان عل  و عال  و تغيير نگر  اه مقوله عل  مي نزادانديشي، ، اهتمام اه نخبگان

 پيشروي مسئولين كشور اگشايد و موجب تدوين سند جامع علمي كشور گرديده ، پيشرفت جامعه را اه ارمغان نورد 

 

 امام رضا عليه السالم، عل ، زعامت، نزاد انديشي، نخبگان  :واژگان كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 katibehkhorshid@yahoo.comحوزه علميه مشهد، دانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي، 4البه سطح  . 1
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 در پایگاه وب آو ساینس 21تولید علم جهانی ایران در قرن 

 1مرضیه مروتی

 

 چکیده

ايا   يشيمايو  پژوهش پااشد  ر مي 21المللي كشور ايران در قرن  هدف از پژوهش حاضر، اررسي توليداگ علمي اين

مطالعه شامه توليداگ علمي ايران نماييه شيده در پايگياه وب نو سياينس ايي       جامعه موردسنجي است   رويکرد عل 

 وسييله  ميدرک ايه   265908هيا نشيان داد كيه ايي دوره ميورد اررسيي،        ااشيد  يافتيه   مي 2015تا  2000هاي  سال

درود از توليداگ علمي ايران ايي دوره   51/49پژوهشگران ايراني توليد و در پايگاه وب نو ساينس نمايه شده است  

نزاد اسالمي، تهيران، عليوم پزشيکي     هاي ( اوده است  دانشگاه2015-2012سال اخير )مورد اررسي، مراوط اه اهار 

 86/5درويد،   40/7درويد،   75/9درويد،   41/14تهران، ونعتي شريم، ترايت مدرس و شيراز اه ترتيب ايا تولييد   

  مجليه  انيد  درود از كه مدارک پرتوليدترين موسسه ايراني اي دوره مورد اررسي ايوده  59/3درود و  68/4درود، 

«PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES »   تيرين   مقاليه، اييش   2209ايا اياه

درويد،   95/22پژوهشي مهندسي، شيمي و فيزيك اه ترتيب ايا   هاي  توليداگ علمي ايران را منتشر كرده است  حوزه

  كشيورهاي  انيد  درود از كه مدارک، ايشترين توليداگ علمي ايران را اه خيود اختصيا  داده   34/8رود و د 47/14

  اند ترين همکاري علمي را اا پژوهشگران ايراني داشته اياالگ متحده، كانادا، انگلستان، نلمان، استراليا و مالزي ايش

 

 آو ساینسكلیدی: تولیدات علمی، ایران، پایگاه وب  واژگان

                                                           
 morovatim@yahoo.com  عضو هيئت علمي گروه عل  ااالعاگ و دانش شناسي دانشگاه زااه، 1
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 همگرایی و واگرایی اقوام)نقدی بر عملکرد نظام آموزش عالی ایران(

 1مصطفی مظاهری

 

 چکیده

يکي از مراكز و اخش هاي مه  توسعه و پيشرفت جوامع در منااق مختلم گيتي، نظام نموز  عالي و جايگاه رفييع  

نن در پيشبرد سياست ها و اهداف گوناگون جوامع مي ااشد  نظام نموز  عالي استه ايه شيرايط داخليي و خيارجي     

ينيه هياي سياسيي،فرهنگي و اقتصيادي و     كشورها، رسالت هاي مهمي دارد  خروجي هاي نظام نميوز  عيالي در زم  

هنري و غيره حائز اهميت  فراوان است  خصووا  در اعد مسائه هويتي و اعتقادي، نقش نظام نموز  عيالي پررنگتير   

است كه اين مسئله در جوامع اند قومي كه داراي تنوع مذهبي و قومي فراوان اسيت، محسيوس تير اسيت  در ايين      

هنگ هاي مختلم و تنوع قوميتي حاك  ار نن، همواره سعي داشيته اسيت كيه در ايين     ميان، كشور ايران اا خرده فر

اقوام گوناگون، همبستگي ايجاده كرده تا از تنش هاي احتمالي موجود اکاهد  ارگان هاي زيادي در اين زمينيه نقيش   

ركرد هياي مهميي دارد  ايا    دارند ولي نظام نموز  عالي در تحکي  همگرايي اين قوميتها و تقليه واگرايي اين ننها،كا

اين وجود، نتايج مطالعاگ و  شرايط موجود در جامعه ايران، مانند ظهور جنبش هاي دانشجويي اقوام مختلم، نشيان  

مي دهد كه نظام نموز  عالي در مسئله قوميتها اا فراز و نشيب هاي متفاوتي رواه رو اوده و در ارخي موارد، توفيق 

تحليلي در پي نن است تا عملکرد –نها نداشته است  لذا تحقيق حاضر اا رو  توويفي انداني در تقويت همگرايي ن

نظام نموز  عالي در مسئله همگرايي و واگرايي اقوام را مورد نقد و اررسي قيرار داده و راهکارهياي مناسيب را ارائيه     

 دهد       

 

 نظام آموزش عالی، همگرایی،واگرایی،اقوام،ایران. كلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

                                                           
 M_mazaheri6424@yahoo.com   دانشجو دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تهران 1
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 آموزش یها دانشگاه و مؤسسات شرفتیپ و رشد جهتای در مانع یپژوهش یایماف

 كشور یعال

 2، احسان شاد1شهرزاد ملت

 

 چکیده

نييد؛ ايين پدييده عاميه كسيب       اي است كه امروزه در كنار پژوهش از نن سخن اه مييان ميي   مافياي پژوهشي پديده

ها و در نتيجه مانع رشيد علميي    دستاوردهاي غيرواقعي در فرنيند پژوهش، كاهش اازده پژوهشي مؤسساگ و دانشگاه

گييرد و معضيه پيشيروي اسيياري از كشيورها و       توجهي اه هنجارهاي پژوهشي ويورگ ميي   ااشد؛ كه اا اي كشور مي

هيا ايه    دهند اما نامي از نن فرنيند تحقيق را انجام ميايشتر  اي كه نويسنده ناپيدا، گونه هاي دانشگاهي است  اه محيط

 شيکه  هيا  دانشگاه ارخي پژوهشي فرايندهاي در نادرستي شود  همچنين ارخه عنوان نويسنده اولي در اثر ديده نمي

 اميا  ااشند؛نيازمنده ارائه مقاالگ مي شدن التحصيه فارغ اراي دانشجو و ارتقا مرتبه علمي اراي اساتيد كه است گرفته

-ساز ايداخالقي شود ارائه مقاالگ معتبر كار سختي خواهد شد  اين مسئله نيز زمينه نمي انجام درستي علمي كار اون

ي مافيياي پژوهشيي اييان و در نهاييت      شود  در مقاله حاضر سعي شده تا توويم شفافي از پدييده هاي پژوهشي مي

 راهکارهايي اراي مقااله اا اين پديده ارائه شود 

 

 سرقت علمی، بدرفتاری پژوهشی، موانع پیشرفت علمی كلیدی: مافیای پژوهشی، گانواژ

 

                                                           

 Mellatshahrzad@gmail.comالمله، دانشگاه شهيد اهشتي،  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اازرگاني اين 1

 Ehsan.shad@ymail.comهاي دريايي، دانشگاه ق ، ي كارشناسي ارشد مهندسي سواحه، انادر و سازهدانشجو 2
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شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت و تهدیدهای پیش روی بعد فرهنگی استقرار 

 شركت های دانش بنیان حوزه علوم انسانی در استان كرمانشاه

 2فرامرز ملکیان، 1مهین منتی
 

  چکیده

شناسايي نقاط قوگ و ضعم ، فروت و تهديدهاي پيش روي اعد فرهنگي استقرار شركت هاي » هدف از اين پژوهش

 يکي ازجنبيه هياي مطالعياتي امکيان سينجي موجيود، اعيد        است   دانش انيان حوزه علوم انساني در استان كرمانشاه

ايه عنيوان    95مديران پارک عل  و فناوري در اسيتان كرمانشياه در سيال    نفراز متخصصان، و  40فرهنگي، مي ااشد  

نمياري ارااير اسيت از رو  تميام شيماري       ي نماري اا نمونهجامعه نماري در نظر گرفته شد  از ننجا كه حج  جامعه

توويفي است  اازار گردنوري داده  -استفاده شد  اين پژوهش از اعد هدف كاراردي و از نظر گردنوري داده ها تحليلي

  ايراي تايييد   درجيه اي اراحيي شيد    5سوال در مقياس ليکرگ  18شاخصه، اا  5اي در محقق ساختهها پرسشنامه 

ايي اا اهره مندي از نظر اساتيد دانشيگاه و متخصصيين و ايراي پاييايي نن از ضيريب نلفياي       اعتبار نن از رو  محتو

، در 19/  ارنورد شد  اراي تجزيه و تحليه داده ها از نرم افزار نماري 90كرونباخ استفاده شده است كه مقدار نن اراار 

جراي پرسشنامه، اراي تجزييه و تحلييه   دو سطح توويفي و استنبااي استفاده شد  در سطح نمار استنبااي پس از ا

داده ها اا توجه اه شاخصه هاي اررسي شده از نزمون فريدمن اراي وزن دهي و رتبه انيدي متغيرهيا ايا اسيتفاده از     

استفاده شيد  يافتيه هياي    هاي معتبر اراي تجزيه و تحليه استراتژيك محسوب مي شود يکي از رو مدل سواگ كه 

هاي دانش انييان   اط قوگ و ضعم، فروت و تهديدهاي پيش روي ، اعد فرهنگي شركتپژوهش نشان مي دهد كه نق

 هاي يکساني ندارند  حوزه علوم انساني در استان كرمانشاه رتبه

 

های دانش بنیان حوزه علوم انسانی ،نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و بعد فرهنگی، شركت :واژگان كلیدی

 تهدید ها.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 M_menati@yahoo.comگروه تکنولوزي اموزشي ، واحد كرمانشاه، دانشگاه نزاد اسالمي،    1
 Faramarz.malekian45@yahoo.comگروه تکنولوزي اموزشي ، واحد كرمانشاه، دانشگاه نزاد اسالمي،    2
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 گفتاری در لزوم توجه به دانش بومی در حل مسائل روستایی

 1وجیهه مهرابی نهرخلجی

 

 چکیده:

ار كسي پوشيده نيست كه اولين پايگاه تمدني اشر در روستاها شکه گرفته است، و اشر اا شروع زندگي در روسيتاها  

اازار و توليد ايشتر فراغتي ايااد  لکن امروز در كشور ما روسيتاها وضيع مناسيبي ندارنيد و     اود كه توانست اراي خلق 

اي از البته در كنار اين مسائه داعيه داران اوالح و اهبود نيز فراوانند  اما هدف اين نوشتار فقط و فقط اشاره اه گوشه

ه اعتقياد دارد ايراي ايجياد زنيدگي اهتير ميي       اي توجهي ما اه عنصر دانش در منااق روستايي است  ارا كه نويسند

 اايست حکمت ديرين را اا دانش نوين درنميخت و ارحي نو درانداخت 

 دانش اومي، روستا، توسعه واژگان كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 v.mehrabi.n@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي دانشگاه ونعتي اوفهان،  1
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دانشجویان  بررسی نقش برنامه درسی معنوی در بهزیستی روانشناختی از دیدگاه

 كارشناسی ارشد  دانشگاه اصفهان

2، ستاره موسوی1مجید امیری
 

 

 چکیده

هدف از اين پژوهش اررسي نقش ارنامه درسيي معنيوي اير اهزيسيتي روانشيناختي  دانشيجويان كارشناسيي ارشيد          

اسيتفاده شيده    پيمايشيكاراردي اوده و اراي اجراي نن از رو  توويفي  اين تحقيق از نوع ااشددانشگاه اوفهان مي

نفر( اودند نمونۀ ايين  1136ي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه اوفهان )ي نماري مورد پژوهش كليه  جامعهاست

نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه اويفهان اسيت كيه ايه شييوه نمونيه گييري تصيادفي         324پژوهش شامه

هيا از پرسشينامه محقيق سياخته ارناميه درسيي معنيوي        نوري دادهاه منظور گيرد  متناسب اا حج  انتخاب شده اند 

ها از اريق نظراگ متخصصان اررسي شده، پايايي پرسشنامه هيا نييز از   استفاده شده است، همچنين روايي پرسشنامه

نقيش ارناميه درسيي       -1نتايج اه دست نمده نشان داده است  ارنورد شده است  96/0اريق ضريب نلفاي كرونباخ 

نقش ارناميه درسيي معنيوي در     -2وي در اهزيستي روانشناختي در اعد اهداف، ايشتر از سطح متوسط مي ااشد معن

نقش ارناميه درسيي معنيوي در اهزيسيتي      -3اهزيستي روانشناختي در اعد محتوا، ايشتر از سطح متوسط مي ااشد 

ميه درسيي معنيوي در اهزيسيتي     نقيش ارنا  -4در اعد رو  تدريس، كمتر از سطح متوسط ميي ااشيد    روانشناختي

 روانشناختي در اعد ارزشيااي، در سطح متوسط مي ااشد  

 

 كلیدی: برنامه درسی، برنامه درسی معنوی، بهزیستی روانشناختی واژگان

 

 

                                                           
 عضو هياگ علمي دانشگاه پيام نور- 1
  شمارهsetarehmousavi@gmail.comمسئولدانشجوي دكتري ارنامه درسي دانشگاه اوفهان و نويسنده - 2

mailto:مسئولsetarehmousavi@gmail.comشماره
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 دانشگاه به سوی هویت های جدید

 2خواجه لوصالح رشید حاجی ، 1فاطمه نصراللهی نیا

 

 چکیده

دانشگاه داراي تاريخي پرفراز و نشيب است كه در پرتيو تحيوالگ جدييد جهياني و اجتمياعي، نظيام تولييد دانيش و         

هياي خيود نيياز ايه سيازگاري ايا       الگوهاي نموزشي و پژوهشي نن، متحول شده است و اراي پيشبرد اهداف و نرميان 

هيا و ايه   ها و تنگناهاي فراروي نموز  عيالي و دانشيگاه  تحوالگ و االشها دارد  اا توجه اه سير تغييراگ و دگرگوني

هياي  هاي اندگانه دانشگاهي، مسئله اولي در اين مقاله اين است كه اه تبيع تغييير نسيه   تبع نن ظهور و اروز نسه

هياي  مسيئوليت  ها وكند؟ كاركردها، نقشهاي نن اه اه وورتي نمود پيدا ميها و مسئوليتدانشگاه، كاركردها، نقش

هاي دانشگاهي قااه تبيين اسيت؟ رو  پيژوهش، تحلييه كيفيي و ميرور      هاي كشور اا كدام يك از اين نسهدانشگاه

هيا ديگير محيدود ايه     هاي پژوهش نشان دهنده نن است كه عملکيرد دانشيگاه  مطالعاگ  قبلي انجام شده است  يافته

هاي سيوم و اهيارم در   هاي اندگانه دانشگاهي اويژه نسههااشد و در واقع، ظهور نسعوامه و اهاراوب خاوي نمي

هياي دانشيگاه   دنيا، مبتني ار مقتضياگ و سير تحوالگ و نيازهاي جامعه و همچنين تغيير و شيفت گفتمان و پارادي 

هياي جدييد   گيري دانشيگاه اوده است و در خالء نظري و عملي شکه نگرفته است  همچنين، عبور از تحوالگ و شکه

تواند جامعه دانشگاهي را در جهت ها و تنگناها ميمدها و تأثيراگ زيادي دارد  توجه اه اين تحوالگ و درک االشپيا

كسب هويت جديدكمك كند، در غير اين وورگ، پيشگويي پيتردراكر، استاد ارجسيته ميديريت مبنيي اير ايين كيه       

 خواهد پيوست    ها تا سي سال ديگر پايان خواهد يافت، اه واقعيت حياگ دانشگاه

 

  های دانشگاهی، دانشگاه نسل سوم و چهارم، دانشگاه كارآفرینكلیدی: هویت دانشگاهی، نسل ژگانوا

 

                                                           
 fatemehnasrollahinia@gmail.comريزي نموز  عالي دانشگاه شهيد اهشتي، ايميه   دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت و ارنامه1
  s_rashid_edu@yahoo.com   دانشجوي دكتري رشته ارنامه ريزي توسعه نموز  عالي دانشگاه شهيداهشتي،ايميه  2

mailto:s_rashid_edu@yahoo.com


 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 

170 

 

شناخت و بکارگیری مهارت های نخبگان، نخبه پروری و تاثیر آن بر پیشرفت كشور 

استعداد مشاغل استخدامی وزارت اقتصاد و )مورد كاوی: شناسایی و مدیریت 

 دارایی(

 3سیدمحسن موسوی، 2سارا احمدپور، 1ایمانه نکته دان

 

 چکیده 

پيشرفت اهتر و ايشتر يك كشور اه كارارد وحيح و موثر منااع انساني و نحوه مديريت استگي دارد  نيروي انسياني  

و محور پيشرفت مي ااشيند  سيسيت  شناسيايي و ميديريت     ماهر و كارنزموده سرمايه هاي انساني سازمان ها و پايه 

استعداد اا توجه اه اهميت اين امر، رو  علمي ايراي توجيه ايه مهيارگ هياي سيرمايه هياي انسياني) نخبگيان( و          

استعدادهاي كشور جهت تبديه عل  اه فناوري و در نهايت پيشرفت در كشور را اجرايي نمود  ايين سيسيت  پيس از    

اه ثبت رسيده و در اين مقاله اه نحوه اجيراي ايين سيسيت  ايراي ايرح اسيتخدامي وزارگ اميور        مطالعاگ دو ساله 

شرايط احراز و ويژگي هاي ميورد نيياز جهيت ييك      در قدم اول اراي شناسايي  اقتصادي و دارايي پرداخته مي شود

از اريقيه مصياحبه    ااالعاگ از اريقه مطالعه شرايط احراز شغه و شرح شغه اسيتخراج و سيدس  در سازمان پست 

انساني و ادراكي مورد نياز نن پست استخراج شده و در نرم افزار وارد مي  -هاي فني تخصصي اا افراد مناسب مهارگ

اين نرم افزار خروجي هاي مورد نظر كه شامه تطبيق شاغلين اا مشاغه)افراد مناسب اراي پست مورد نظر را  گردد 

اا شاغلين) مشخص كردن اهترين اخش شغلي اراي يك فرد( را اا جزئيياگ  اولويت اندي مي كند(و تطبيق مشاغه 

مورد نظر) از قبيه مهارگ هاي تخصصي مورد نياز شغه، ميزان نموز ، تحصيالگ، مهارگ هاي فني، مهيارگ هياي   

 انساني، مهارگ هاي اداركي   ( اراي سازمان فراه  مي كند 

 

مدیریت استعداد، شرح شغل، شرایط احراز شدغل، ویژگدی هدای شخصدیتی ، فرآیندد       :واژگان كلیدی

 سلسله مراتبی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 im.noktedan@gmail.comدانشجوي دكتراي مديريت گرايش توسعه دانشگاه تهران،  .1
 saraahmadpour2010@gmail.comكارشناسي ارشد مديريت اازرگاني گرايش اازاريااي دانشگاه شهيد ااهنر كرمان،  .2
 tabalvorpa@gmail.com  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اازرگاني دانشگاه نزاد ق ، 3



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 

171 

 

 مطالعه موردی نقش دانشجویان و دانشگاه ها موانع تولید علم در ایران ،

 1جواد وجاهت

 

 چکیده 

هاي اولي و معيار هاي پيشرفت در اين كشور ها محسوب ميي شيود   اييران ايا     توليد عل  در دنياي امروز از فاكتور 

پيشينه ي علمي و فرهنگي غني اايد در اين امر پيشتاز ااشد   عالوه ار مشکالگ ناشي از شرايط سياسيي ،مشيکالگ   

  در ايين  پيش رو كه منجر اه پيشرفتي كند شده انيد ، داخليي و از درون كشيور اسيت  از موانيع اويلي تولييد علي        

دانشجويان اه عنوان سرنمدان و پيش قراوالن اين مه  ، كمبود عالقه اه رشته تحصيلي خود و در نتيجه كي  شيدن   

% از جامعه نماري مورد مطالعه  61ميزان انگيزه اين ننان است   ابق اررسي نتايج نظر سنجي وورگ گرفته ، حدود 

% رشته تحصيلي خود را از ااتدا ايا رغبيت و عالقيه انتخياب     71 اه رشته تحصيلي خود عالقه اي نداشتند ، همچنين

% جامعه نماري قصد شركت در نزمون كارشناسي ارشد رشيته خيود را    69نکرده اند   نکته جالب توجه اين است كه 

ب داشته اند   اين امر يا ايانگر  تأثير و نقش محيط ار روي ميزان عاليق و يا وجود تيرس از نينيده ايه منظيور كسي     

درنمد و جايگاه شغلي مناسب مي ااشد   انديشيدن تمهيداگ ريشه اي در سيست  نموزشي و در نظر گيرفتن فياكتور   

هاي واقع اينانه در گزينش و پرور  دانشجويان اا توجه اه نياز واقعي كشور و اهره گيري از تجارب موفق از راهکيار  

 هاي مؤثر در اين زمينه است  

 

 كلیدی : عالقه به تحصیل ، تولید علم ، دانشجو، دانشگاه ، پیشرفت واژگان

                                                           

 Jd.vejahat@gmail.comدانش نموخته كارشناسي مهندسي نب دانشگاه اروميه،  -1
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ها و مؤسسات آموزش عالی از  های استراتژیک مدیران دانشگاه الگوی شایستگی

( و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(، بستر ساز تحقق امام خمینی )رهدیدگاه 

 علمی در كشور مدیریت

2،  محمد حسین پور1سیامک وحدتی نیا 
 

 

 چکیده

امام خميني) ره( پيس از پييروزي انقيالب اسيالمي تيا سيال        سخنان انياد متن داده نظريه از استفاده اا پژوهش اين

و علميي   دقييق  الگوي اراحي اراي منبع مه  يك عنوان اه 1394 ناان تا 1368سال از معظ  رهبري و مقام 1368

عيالي از دييدگاه اميام خمينيي )ره( و مقيام معظي         نموز  مؤسساگ و دانشگاهها مديران استراتژيك هاي شايستگي

 رهبري اه منظور تحقق مديريت علمي از اريق سه نوع كد گذاري ااز، محوري و انتخااي مرسوم در اين رو   ميورد 

 زير مقوله ادست نمد   23مقوله و  34مفهوم،  334كد،  726دهد  در اين تحقيق تعداد  مي قرار اررسي

هياي تخصصيي و    هاي فرايندي، شايسيتگي  دهند   شايستگي هاي نرمان و رسالت  شرايط علّي را تشکيه مي مقوله

هياي   ااشد  مقوله هاي دانيش، منهيياگ فيردي و سيازماني، اعتبيار، جرييان       هاي انقالاي  مقوله محوري مي شايستگي

اي و يا مداخله گر را تشکيه مي دهند  مقوله هاي دفاع از مرزهاي اعتقادي،  واسطهسياسي و نرامش و امنيت شرايط 

توسعه سازماني، فرهنگ سازي، پويايي سازماني و نهياد خيانواده مقوليه هياي محيطيي و ييا زمينيه سياز را تشيکيه          

هياي   ااشيند  مقوليه   مي ها شرايط راهبردي هاي مديريتي، نگر  و اينش،  توانايي و ارز  هاي مهارگ دهند  مقوله مي

 -انتظاراگ رهبري، توسعه سياسي، پيشرفت علمي و فناوري، عدالت نموزشي، رشد و تعالي انساني و الگيوي اسيالمي   

هاي استراتژيك ميديران   كه شايستگي داد نشان تحقيق اين دهند  نتايج ايراني پيشرفت شرايط پيامدي را تشکيه مي

 ستر ساز و زمينه ساز تحقق مديريت علمي است ا دانشگاهها و مؤسساگ نموز  عالي،

 

ایراندی   -شایستگی مدیران؛ سند دانشگاه اسدالمی، مددیریت علمدی؛ الگدوی اسدالمی       واژگان كلیدی

 پیشرفت، 

 

                                                           

                                                           vahdat1385@scu.ac.irكارشناس ارشد مديريت اجرايي، دانشگاه نزاد اسالمي اهواز، )نويسنده مسئول( -1

                                                                               Hosseinpour6@yahoo.com  مديريت نموزشي، دانشگاه نزاد اسالمي اهواز،دانشيار گروه  -2

mailto:vahdat1385@scu.ac.ir
mailto:Hosseinpour6@yahoo.com
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 اقتصاد و معیشت فصل سوم:
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 تأثیر اشتغال جوانان در بخش كشاورزی بر توسعه روستایی

 2، مریم اسالمی1لیال اسالمی

 چکیده

 كسيي  اير  سياسيي  و اجتمياعي  اقتصيادي،  و ثبياگ  توسيعه  در داشتن نقش دليه كشاورزي اه اخش توسعه ضرورگ

اا موانعي روارو اوده است  يکي از اين موانع سالخوردگي شاغلين اين اخيش اسيت    نيست  اين اخش همواره  پوشيده

 در جوانيان  اشيتغال  ناپذيري درار دارد  ادين منظور هدف اين پژوهش، اررسيي و تبييين تيأثير    اين امر تبعاگ جبران

ردنوري ااالعياگ  ااشد  رو  تحقيق اين پژوهش، مروري و توويفي و رو  گ مي روستايي توسعه ار كشاورزي اخش

ااشد  نتايج اه دست نمده حاكي از نن است كيه ايراي كياهش اثيراگ سيالخوردگي       اي ميكتااخانه-وورگ اسنادي  اه

 و خصوويياگ  اين كه است نياز ااال ريسك پذير  قدرگ اا فعال و شاداب انساني نيروي شاغلين اخش كشاورزي، اه

 در كيار  ايازوري  عنيوان  ايه  ت  اشتغال جوانيان در اخيش كشياورزي   ياف جامعه جوان جمعيت در توان مي را ها ويژگي

 شيدن  توانمنيد  موجيب  تيوان  ميي  روسيتايي  توسيعه  نورد  ايا  ي روستايي فيراه  ميي   كشاورزي، زمينه را اراي توسعه

 اقتصيادي،  فرهنگيي،  اجتمياعي،  نهادي، هاي مؤلفه جانبه همه اور اه همچنين و شد محيطشان كنترل در روستاييان

كيرد    فيراه   اقتصيادي  و اجتمياعي  زنيدگي  كيفييت  اهبيود  ايراي  را زمينيه  تا اخشيد ارتقا را فيزيکي و تکنولوژيکي

ايجياد   تيوان ايه   ها ميي  راهکارهاي متعددي اراي توسعه اشتغال جوانان در اخش كشاورزي وجود دارد كه از جمله نن

و  كشياورزي  شيغه  ايه  نسيبت  جوانان نگر  ييركشاورزي، تغ اخش در تبديلي ونايع گردشگري كشاورزي، استقرار

 اشاره نمود  كشاورزي اخش در وري اهره ارتقاي

 واژگان كلیدی: اشتغال جوانان، كشاورزی، توسعه روستایی

                                                           

 دانش نموخته كارشناسي ارشد رشته جغرافياي و ارنامه ريزي روستايي، دانشگاه زنجان 1

 گرايش نموز  و ترويج كشاورزي، دانشگاه زنجان -دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي 2



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 

 175 

های  امکان سنجی ترهین اموال فکری در راستای تأمین سرمایه تجاری سازی ایده

 مخترعان برای تحقق اقتصاد مقاومتی

1امیرحسینی امین
 

 چکیده:

يکي از مسايلي كه امروزه در حوزه اقتصاد مقاومتي اايد ادان توجه ويژه نمود و نقيش ايه سيزايي در تحقيق اقتصياد      

مقاومتي دارد، موضوع شركت هاي دانش انيان و تجاري سازي ايده هاي واحبان ايده است   در هميين راسيتا افيراد    

د كسب اعتبار ايوده  و ااييد اتواننيد تيا اعتبياراگ الزم ايراي تجياري سيازي         مزاور اراي ووول اه هدف مزاور نيازمن

هاي خود را كسب نمايند  در همين راستا يکي از منااع تأمين اعتبار را اايد اانك ها و موسساگ ميالي و اعتبياري    ايده

نزد اانك اه رهن نهياد  اميا    دانست كه اراي كسب اعتبار از موسساگ مزاور اايد اتوان وثيقه اي در حد مبلغ اعتبار را

نصيب هسيتند  در هميين راسيتا در     مشکه اساسي نن است كه واحبان ايده اغلب از انين سرمايه و وثيقه هايي اي

وورگ پذير  امکان ترهين اموال فکري توليد شده توسط ايشان، مي توان ننها را در تامين اعتبار الزم ايراي تحقيق   

ياري داد و از اين رهگذر، توليد اختراع، ايده يا اكتشاف مزاور در داخه كشور ايومي   تجاري سازي اختراع و ايده خود

شده و در الند مدگ عالوه ار رفع نياز هاي داخلي و ايجياد تولييد داخِليي، موجيب رونيق اقتصياد و حتيي گسيتر          

 وادراگ خواهد شد 

ور و اعطاي اعتبار اه واحبان اييده، ممنوعييت   لذا در اين راستا مانع اساسي در پذير  امکان ترهين اموال فکري مزا

ترهين اموال فکريبوده ادين معنا كه در ترهين، مال اايد عين معين ااشد كه در اسياري از موارد اموال فکري از ايين  

ووم اي اهره اند و در ثاني اموال مزوار مي اايست قااه قبذ ااشند كه در موارد متعددي اين ايراد اه اموال فکيري  

 رد است  لذا در اين راستا اا اررسي ادله فقهي و قانوني در ودد رفع مشکه مزاور خواهي  اود وا

 واژگان كلیدی: ترهین،عین معین بودن،قابلیت قبض و اقباض، تجاری سازی

                                                           

 amin181170@chmail.ir، دانشجوي دكتري دانشگاه شهيد اهشتي 1
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 ای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در دوران پسابرجامتدوین راهبردهای مدیریت رسانه

 برای سیمای ج.ا.ا 

 1احمد امین فرد

 چکیده

اي پيشبرد اقتصاد مقاومتي در دوران پساارجام ترين راهبردهاي مديريت رسانههدف اين تحقيق، دستيااي اه مطلوب

ااشيد  ايين تحقييق ايا اسيتفاده از      ايراني پيشرفت مي-اراي سيماي جمهوري اسالمي ايران در راستاي الگوي اسالمي

ريزي استراتژيك انجام شد  اه همين منظور اراي دسيتيااي  گيري از الگوي ارنامههرو  دلفي، اي سه مرحله و اا اهر

اه اهداف تحقيق از نظراگ خبرگان در اين حوزه كمك گرفته شد  نتيجه اين تحقيق نشيان داد راهبردهياي تيدافعي    

در انتهيا راهبردهياي   ااشيند   اي پيشبرد اقتصاد مقياومتي ميي  ترين راهبردها اراي سيما جهت مديريت رسانهمناسب

اخشي در ااب رساني و نگاهيااالع » تحقيق اين راهبرد مهمترين اندي شدند تدافعي تدوين شده اراي سيما اولويت

هاي راهبردي اساسي كشور در عروه اقتصاد مانند ذخاير ارزي مطمئن اراي مقااله اا شوكهاي اقتصادي ناشيي   ارنامه

سرمايه گذاري و كاهش وااستگي اقتصاد ايران اه نفت، اراي پيشبرد اقتصاد مقياومتي   ها، تامين منااع توليداز تحري 

 هوشيمند  قدرگ نظريه احران و اي رسانه مديريت در فعال فوق راهبرد اا خواي اه كه ااشد، مي «در دوران پساارجام

 .دارد مطااقت

 سیمای جمهوری اسالمی ایران.مند، ای، اقتصاد مقاومتی، قدرت هوشها: راهبرد، مدیریت رسانهكلید واژه

                                                           

   aaaminfard@gmail.com ي  دكتري مديريت رسانه، عضو ااشگاه دانش پژوهان جوان و نخبگان دانشگاه نزاد تهران مركز1
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 بررسی نقش كارآفرینی زنان در توسعه اقتصادی سکونتگاه های انسانی

 3، حمیدرضا رشیدی2، حسن عاشوری1مسعود انبارلو

 چکیده:

نيميي از  رسد، كه منااع انساني قوي و توانمند داشته ااشد  زنيان ايه عنيوان     زماني يك كشور اه توسعه اقتصادي مي

 توانند نقش فعال در توسعه سکونتگاه هاي شهري و روستايي داشته ااشند  در واقيع  جامعه در وورگ حضور فعال مي

دسيت نييافتني اسيت  ايه      اميري  كشور، زنان داشتن نقش  نظر در ادون جامعه در پايدار و اراار اي توسعه اه رسيدن

اولي و اساسي در توسعه اقتصادي است  ليذا توجيه ايه كيارنفريني     اوري كه امروزه مشاركت زنان از جمله اازارهاي 

 توسعه در ها نن كننده تعيين نقش و ها زنان در جهت كارنفريني نن توانمندسازي رسد  زنان امري ضروري اه نظر مي

كيارنفريني  مي شود  لذا در جهت  توجه نن كارارد اه و تئوري نظر از حاضر حال در كه است موضوعاتي جمله از پايدار

زنان عوامه مثبتي وورگ نگرفته است  اه همين دليه نياز اه كار نفريني زنان ايش از پيش اايد مورد توجيه ارناميه   

تحليلي نقش كارنفريني زنيان را در توسيعه اقتصيادي     -ريزان قرار گيرد  پژوهش حاضر سعي دارد اه وورگ توويفي

اسنادي و  رو  از استفاده اا گرديده سعي اين پژوهش در ر دهد  لذاسکونتگاه هاي انساني مورد  اررسي و تحليه قرا

اررسي و جميع   مورد ااالعاگ تحليلي -توويفي و سدس اا شيوه نوري جمع تحقيق نياز مورد كتااخانه اي  ااالعاگ

هياي   سيکونتگاه اگيرد و  همچنين در نهايت پيشنهادهايي در جهت كيارنفريني زنيان و در نهاييت توسيعه      اندي قرار

 انساني ارائه گردد 

 كلید واژگان: كارآفرینی زنان

                                                           

 masoud.anbarlo@ut.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران، 1

 hasanashouri@ut.ac.irرنامه ريزي شهري دانشگاه تهران، دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و ا 2

 hamidrashidi71@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و ارنامه ريزي دانشگاه تهران،  3
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 از بهره گیری با مقاومتی اقتصاد بر مولفه های دانش مدیریت فرآیندهای نقش بررسی

 فازی ادراكی نگاشت روش

 2، پیمان اخوان1یاسمن ایدلخانی

 

 چکیده:

 انجيام  اراي تحقق اين اقتصاد مورد اررسي قرار گرفته است  ايراي در اين پژوهش، مديريت دانش اه عنوان راهکاري 

 موضيوع  نظيران  وياحب  مييان  در پيمايشيي  نظراگ خبرگيان،  از گيري اهره و موضوع اداياگ اررسي از پس پژوهش،

و در ادامه اه منظور تجميع نظراگ ننها، رويکرد نگاشت ادراكي فازي مورد استفاده قرار گرفيت   پذيرفت انجام پژوهش

اوال اين فرنيندهاي مديريت دانش و مولفه هاي  اقتصاد مقاومتي رااطه معنيادار وجيود دارد؛ دوميا    كه نتايج نن نشان داد كه 

ومتي متفاوگ است؛ سيوما اينکيه از مييان فرنينيدهاي ميديريت      اينکه تاثير فرنيندهاي مديريت دانش ار مولفه هاي اقتصاد مقا

دانش، فرنيند توليد دانش ايشترين تاثير را ار مولفه ي اقتصاد دانش انيان ، فرنيند اشتراک دانش ايشترين تاثير را  اير مولفيه   

استگي اه كشيورهاي  اکارگيري دانش ايشترين تاثيرگذاري را ار مولفه ي كاهش واي مديريت اهينه ي منااع ابيعي و 

 ايگانه ي از ميان مولفه هاي اقتصاد مقاومتي دارند 

 فازی اقتصاد مقاومتی، مدیریت دانش، نگاشت ادراكیواژگان كلیدی: 

                                                           

 Yasaman_e881@yahoo.comمديريت سيست  و اهره وري ، دانشگاه ونعتي مالك اشتر،  -كارشناسي ارشد مهندسي ونايع 1

 Akhavan@iust.ac.irد دانشکده مديريت و فناوري هاي نرم،  دانشگاه ونعتي مالك اشتر،  استا 2 

mailto:Akhavan@iust.ac.ir
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 *پیشرفت و بیمه: مطالعه موردی ایران

 2، محمد رضا ارسالن بد1حامد بابازاده

 

 چکیده 

ايمه در مباحث كالن اقتصادي مطرح اوده است  اقتصياد اييران در ييك قيرن     ي پيشرفت و هاي اخير، مقولهدر سال

هياي مهي  پيشيرفت اقتصيادي رشيد       اخير اا مسائه پيشرفت و نبود يا كمبود ايمه روارو اوده است  يکي از شياخص 

يميه نييز   ااشد كه اه عنوان شاخص پيشرفت در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است  ضريب نفوذ ا اقتصادي مي

هاي موجود هدف تحقيق حاضر اررسي روااط اين  كار رفته است  اا توجه اه محدوديت داده اه عنوان شاخص ايمه اه

هياي زمياني، ايراي كشيور اييران،       هياي سيري   متغيرهاي پيشرفت و ايمه، اي اهار دهه گذشته، ايا اسيتفاده از داده  

هاي تشخيصي مناسب استفاده گرديد  نتايج تحليه و، از نزمونااشد  جهت اجتناب از كاذب اودن نتايج ارنورد الگ مي

؛ 22/0ي پيشرفت، اثر متغير ايمه ار پيشرفت مثبت و معنادار، اا ضريب اثرگذاري  است اا متغير وااستهها حاكي داده

ايوده اسيت     09/1ي ايمه ، اثر متغير پيشرفت ار متغير ايمه مثبت و معنادار، اا ضريب اثرگيذاري  و اا متغير وااسته

اهبود ايمه ااعث پيشرفت ايشتر و پيشرفت ايشتر ااعيث گسيتر  ايميه ميي شيود  از ايين رواايط ااييد در ارناميه          

 هاي اقتصاد مقاومتي و پيشرفت اقتصادي استفاده شود   ريزي

 

 های زمانی، ایران.  های كلیدی: پیشرفت، بیمه، سری واژه

                                                           

  1395*  ارگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي دانشگاه نزاد اسالمي واحد اروميه، شهريور 

 hamedbabazadeh000@yahoo.comاقتصادي ، دانشگاه نزاد اسالمي، اروميه، نذراايجان غراي  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم - 1

 m_arsalanbod@yahoo.comاستاد مدعو، دكتري اقتصاد، دانشگاه نزاد اسالمي، اروميه، نذراايجان غراي  -2 

mailto:m_arsalanbod@yahoo.com
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 اد متکی به نفت به اقتصاد پایدار در اقتصاد ایرانراهکارهای گذار از اقتص

 2افروز، ریحانه دل1پورجواد باغبان

 

 چکیده

 1392-1357هدف از پژوهش حاضر اررسي تأثير وادراگ نفتي و وادراگ ونعتي در رشد اقتصادي ايران اي دوره 

از ارنورد مدل ايانگر تيأثير مثبيت   ( است  نتايج حاوه ARDLهاي توزيعي)اا استفاده از مدل خودرگرسيون اا وقفه

ميدگ و ايه در   وادراگ نفتي و ونعتي ار رشد اقتصادي اي دوره مطالعه اوده ولي وادراگ وينعتي ايه در كوتياه   

 -65/0الندمدگ تأثير ايشتري نسبت اه وادراگ نفتي داشته است  همچنين ضيريب ايرنورد الگيوي تصيحيح خطيا      

مدگ در راستاي مقادير تعادلي الندمدگ تعديه هاي كوتاهرود از عدم تعادلد 65/0ارنورد شده است كه در هر دوره 

عنيوان پيشينهاد ايراي كياهش     شود  انااراين راهکار ارخش از وادراگ نفت اه سمت وادراگ كاالهاي ونعتي اهمي

نفتيي ايه امير    گردد كه خود مستلزم انجام كارهايي مانند تخصيص درنمدهاي فقر و افزايش رشد اقتصادي مطرح مي

 و گيذاران سياست پيش از ايش توجه توليد، اختصا  يارانه و افزايش تسهيالگ اانکي در امور اخش ونعت، ضرورگ

 ها در امور غيرضرروي و نامولد است   ملي و كاهش هزينه توسعه وندوق عملکرد ار ريزانارنامه

 

 گذاری.رین منابع، سرمایهواژگان كلیدی: صادرات نفتی، صادرات صنعتی، رشد اقتصادی، نف

                                                           

 Email: jbaghbanpour@ut.ac.irدانشگاه تهران   كارشناسي ارشد دانشکده اقتصاد 1

 Email: Reihane.delafrooz@gmail.comكارشناسي ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه اروميه    2
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 های اطالعاتی بر وفاداری كاركنان تأثیر سیستم

 4، الهه باقرتقی3، زهرا جوانمرد2، مجتبی رجب بیگی1حسن الوداری

 

 چکیده

هاي ااالعاتي ار وفاداري كاركنان شعب اانك ملي شهرستان الشتر است  پژوهش از نيوع   هدف پژوهش تأثير سيست 

نفير از كاركنيان شيعب اانيك مليي شهرسيتان الشيتر         200همبستگي و جامعه نماري نن شامه  -مطالعاگ توويفي

انيد  ايا اسيتفاده از رو      ارتبياط ايوده   اه كار اشيتغال داشيته و ايا سيسيت  ااالعياتي در      1394ااشد كه در سال  مي

ااشيد را   متغيير ميي   5نامه مك كلين و زيت هامه كيه داراي   نفر انتخاب شده و پرسش 148گيري در دسترس  نمونه

و اا رو  همبستگي پيرسون و رگرسييون خطيي    SPSSافزار  تکميه نمودند  ااالعاگ ادست نمده اا استفاده از نرم

هاي ااالعاتي مديريت و وفاداري سازماني سيه فرضييه    ها نشان داد كه در متغير سيست  تهتجزيه و تحليه شدند  ياف

رد شيد    20/0تأييد شدند و فرضيه دوم ايا سيطح معنياداري    465/0، 249/0، 191/0اول، سوم، اهارم اا همبستگي 

هاي ااالعياتي   سيست  درود تأثير 7/31درود نزمون شدند و ضريب تأثيرگذاري  99فرضياگ مورد نظر اا اامينان 

رساند  همبستگي فرضيه اولي رااطه مثبت و فزاينده را نشان ميي دهيد، وليي همبسيتگي      را ار وفاداري كاركنان مي

اين فرضياگ نسبت اه ه  اا كارهاي انجام شده در حد متوسط است  اين مقدار در شعب اانك ملي شهرستان الشيتر  

شيود نسيبت ايه اروزرسياني و      است ولي اه منظور اهبود نن پيشنهاد ميي هاي ااالعاتي  ي وجود سيست  دهنده نشان

 افزايش اعتمادسازي كاركنان اه سرورها اقدام شود تا وفاداري كاركنان افزايش ايشتري داشته ااشد 

 

 های اطالعاتی، تعهد سازمانی وفاداری كاركنان، سیستم :های كلیدی هواژ

                                                           

 ايران تهران، تهران، دانشگاه و غرب تهران نور پيام دانشگاه دولتي، مديريت استاديار، 1

 ايران تهران، كشاورزي، جهاد عالي نموز  موسسه دانشيار، 2

 دانشجوي كارشناسي ارشد، مديريت دولتي، دانشگاه پيام نور تهران غرب، تهران، ايران )نويسنده مسئول( 3

 ايران تهران، شاهد، دانشگاه ارشد، كارشناس 4
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-94های  صاد ایران )مطالعه عملکرد ترانزیتی طی سالترانزیت حلقه مفقود اقت

1389) 

 1كوروش بروجی

 

 چکیده:

قرار گرفتن در نسياي جنوب غراي و محه تالقي و راه ارتبااي اروپا اه جنوب و جنوب شرق نسيا، په ارتبااي مييان  

سه قاره اروپا، نسيا و نفريقا و امکان دسترسي كشورهاي تازه استقالل يافته اه ناهاي نزاد، شاهدي اراين ادعاست كيه  

اني قرار دارد  اما نن اه كه مورد اهمييت اسيت، االفعيه نميودن     ايران خواسته يا ناخواسته در متن تحوالگ مه  جه

پتانسيه هاي االقوه و اهره مندي از نن ها در مسير رشد و شکوفايي كشور است  اديهي است در وورگ عيدم اتخياذ   

تدااير الزم جهت استفاده از نن ها اا سوخت شدن اين ظرفيت ها مواجه خيواهي  شيد  موقعييت ترانزيتيي كشيور از      

جمله ظرفيت هايي است كه ارپايي خطوط نن در كشور ااعث اه وجود نمدن فايده هاي زيادي اراي كشور مي شيود  

كه اين فوايد ه  از لحاظ اقتصادي و سياسي داراي اهميت است  انااراين در اين مقاله سعي ارنن شده تيا ايا نگياهي    

حقيقاگ ميداني اه تبيين موقعيت ترانزيتيي اييران در   تحليلي اه موضوع و اه رو  مطالعه كتااخانه اي و ت -توويفي

مورد اررسي قرار دهد و  1384-94منطقه و جهان پرداخته و پس از نن عملکرد ترانزيتي كشور را در اي سال هاي 

 سدس نتيجه گيري، پيشنهاداگ و توويه هاي سياسيتي الزم را جهت اهره مندي از موقعيت مزاور اه عمه نورد  

 

 كلیدی: ایران، ترانزیت، عملکرد، موقعیتواژگان 

                                                           

 E: kboroji@yahoo.com(، دانشگاه ونعتي مالك اشتر، MBAدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار )  1
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 كارآفرینی در صنایع تولیدی ایران

 2، بهاره بهارلویی1پور محمدعلی فیض

 

 چکیده

ي اخير  هاي اساسي كشور ايران، اه ويژه در دهه هاي كالن هر كشور و از دغدغه ترين سياست رشد اقتصادي از اساسي

توان در اسناد ااال دستي اه وضوح مشاهده كرد  اه عنوان مثال دستيااي ايه رشيد    ا مياوده است  تجلي اين موضوع ر

ي اول اجراييي شيدن سيند     ي اهارم و پنج  توسعه و اه عبارتي دهه اقتصادي هشت درودي از اهداف اساسي ارنامه

ي اقتصيادي ايوده و   هيا  است  اين در حالي است كه رشد اقتصادي مستلزم رشد اخش 1404انداز كشور در افق  اش 

رو پژوهش حاضير   در اين ميان اخش ونعت اه عنوان محور رشد اقتصادي كشور از اين قاعده مستثني نيست  از اين

گيري رشد ونعت و عوامه موثر ار نن اراحي شده است  در همين راستا در اين مطالعه رشد ونعت اا  اا هدف اندازه

عنوان يکي از معيارهاي اساسي كارافريني و رويکرد رشد انتهاي دوره نسيبت  گيري ارچ و معيار اشتغال اه  رو  اندازه

هاي مقطعيي نتيايج ايين پيژوهش نشيان       گيري شده است  اا استفاده از مدل اقتصاد سنجي داده اه ااتداي دوره اندازه

ص، تبيين نميود   توان نن را اا عوامه تأثيرگذار مشخ اي است كه مي ي نن است كه رشد اشتغال ونعت پديده دهنده

گذاري اا تهييج عوامه اندازه اهينه، وادراگ، سودنوري، هزينههاي اازريااي و مزد و حقوق  رو و از حيث سياست از اين

توان زمينه را اراي رشد اشتغال ونايع توليدي ايران يا اه تعبيري افزايش كيارنفريني و در نتيجيه رشيد     پرداختي مي

سوي ديگر پرداخت مالياگ منجر اه كاهش رشد اشيتغال وينايع و در نتيجيه كياهش     اقتصادي كشور فراه  نمود  از 

 شود  كارافريني ونعتي مي

 

 واژگان كلیدی: صنایع تولیدی ایران، رشد صنعت، معیار اشتغال، روش برچ، كارآفرینی. 

 

                                                           

 زديدانشگاه  يأگ علمي، عضو هياقتصاد ونعت، يدكتر 1
Email: feizpour@yazd.ac.ir 

 زدي، دانشگاه يارشد، اقتصاد ونعت يكارشناس2
Email: baharloueibahar@gmail.com 
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 طراحی و تبیین الگوی كسب وكار علوی

1 سعیده سیادت
 2 علیرضا پیرعلی ، *

 

 چکیده

ادون شك يکي از مهمترين دغدغه هاي هر مکتب و نظام فکري كه اراي اداره زندگي اشري ادعاي داشيتن ارناميه و   

نظريه دارد، مسائه و موضوعاگ اقتصادي است  اسالم، تکامه يافته ترين دين الهي همچون ساير اديان الهيي خيود را   

ااراوب هايي است كيه انسيان ايراي سيامان اخشييدن ايه       محدود و منحصر در عباداگ نکرده و شامه دستوراگ و 

زندگي مادي خود نيازمند است  مقاله حاضر اا اررسي مفهوم كسب و كار حالل و موضيوعاگ ميرتبط ايا نن درويدد     

 استفاده اا تا است نن ار حاضر پژوهشارائه الگوي كسب وكار حالل از منظر اميرالمؤمنين، حضرگ علي)ع( است  لذا 

 شياخه  سيه  در كسيب و كيار    شياخص هياي   و اهداف تحليلي -توويفي اررسي اه(، 3C Modelشاخگي) سه مدل از

 رو  ايه  ااتدا پژوهش اين در لذا ادردازد؛ فرمايشاگ موالي متقيان امام علي)ع( پرتو در وزمينه اي ساختاري رفتاري،

گرفتنيد؛   قيرار  شناسيايي  ميورد  المعليه السي  علي امام رهنمودهاي پرتو در مضمون، شاخص كسب و كار حالل تحليه

 اا نهايت نرم افزار گرفت و در از استفاده اا اوليه كدهاي سدس MAXQDA قرار اازايني و تحليه مورد مرتبه اندين

 .گرديد ارايه )ع( علي امام فرمايشاگ اا منطبق از كسب و كار حالل مدلي ااالعاگ، گردنوري و متون تحليه

 

 الگوی كسب و كار، دیدگاه علویواژه های كلیدی:  طراحی، 

                                                           

 S_Seyadat@yahoo.com دانشجوي دكتري مديريت اازرگاني)استراتژيك( دانشگاه پيام نور

 Alireza_pirali@yahoo.com 09172025824مراي، عضو هياگ علمي دانشگاه پيام نور،
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تبیین مؤلفه های سبک زندگی اسالمی با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه 

 مقام معظم رهبری 

1 علیرضا پیرعلی
 2 ، سعیده سیادت *

 

 چکیده

سبك زندگي از زمره مفاهيمي است كه پژوهشگران حوزه جامعه شناسي و مطالعاگ فرهنگيي ايراي اييان پياره اي از     

واقعياگ فرهنگي جامعه مطرح كرده اند و دامنه اه كارگيري نن در اداياگ عليوم اجتمياعي و مطالعياگ فرهنگيي نن     

حو دقيق تري، گوياي حقايق پيچيده رفتارها و حتي انان رواج يافته كه اعضي معتقدند كه اين مفهوم مي تواند اه ن

نگر  هاي فرهنگي و اجتماعي ما در جامعه امروزي ااشد  از اين روي مقام معظ  رهبري اا توجه اه نقش و اهمييت  

سبك زندگي فرد فرد ايرانيان در حفاظت و ويانت از نرمانهاي اسالم ناب محمدي و انقالب اسالمي در مقااه هجميه  

نگي تمدن غرب، اي ساليان اخير تاكيد اسياري ار اين مقوله داشته اند و ضمن توويه اكيد اه مردم مبني هاي فره

ار اتخاذ شيوه وحيح زندگي و مطااق اا شوناگ ايراني اسالمي، اه اوحاب نظر و قل  نيز تاكيد نميوده انيد تيا ضيمن     

راهکارهياي اهبيود سيبك زنيدگي را شناسيايي       نسيب شناسي مديريت سبك زندگي در خانواده هاي ايراني الگوهيا و 

اي و از ارييق رو  شيناختي    كتااخانيه ايا اسيتفاده از مطالعياگ     حاضير  مقاليه پژوهشگران در ، اساسار اين نمايند  

، اه شناخت مفاهي  و مولفه هاي الگوهاي اسيالمي سيبك زنيدگي و ميديريت نن از دييدگاه مقيام       تحليلي -توويفي

  معظ  رهبري پرداخته اند

 

 واژه های كلیدی:  الگوی اسالمی،  سبک زندگی، حقوق افراد، عقالنیت

                                                           

 @yahoo.comAlireza_pirali 09172025824مراي، عضو هياگ علمي دانشگاه پيام نور،

 S_Seyadat@yahoo.com دانشجوي دكتري مديريت اازرگاني)استراتژيك( دانشگاه پيام نور

 

mailto:Alireza_pirali@yahoo.com
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 مخارج دولت بر روی متغیر های كالن اقتصادی های تکانهبررسی تاثیر 

   4، صابر خداوردیزاده3، فهیمه احمدزاده2، امین تسلیمی بابلی1اسدزاده احمد
 

 چکیده:

اسيار مه  در سياستهاي موازنه اقتصاد كالن مي ااشد  انااراين دانستن عواقيب ناشيي   مخارج دولت يکي از اازار هاي 

هدف پژوهش حاضر اررسيي اثير    .اور مکانيزم اين تغييراگ اسيار مه  مي ااشد از تغييراگ در مخارج دولت وهمين

وازنيه تجياري و   شوک افزايش مخارج دولت ار روي متغير هاي كالن اقتصادي از جمله تولييد، مصيرف خصوويي، م   

 2012تيا   1976هياي   اور نرخ ارز موثر مي ااشد  در اين راستا از داده هاي ساالنه كشور ايران در ايي سيال   همين

( اثر شوک افيزايش مخيارج دوليت اير     VARاست  همچنين اا استفاده از الگوي خود رگرسيون ارداري) استفاده شده

ي واريانس خطاي پيش اينيي و   انين از دو اازار تحليلي تجزيهروي متغير هاي كالن اقتصادي تخمين زده شد  ه  

توااع واكنش نني استفاده شده است  نتايج اه دست نمده از اين مقاله اا استفاده از يك الگوي خود رگرسيون ايرداري  

(VARو تحليه ) ايني حاكي از نن است كه شوک مثبيت مخيارج دوليت منجير ايه       پيش خطاي واريانس ي تجزيه

يش توليد و مصرف خصووي و ادتر شدن موازنه تجاري است  ولي در مورد نيرخ ارز ميوثر تنهيا در دوره اول اثير     افزا

شوک موجب كاهش نرخ ارز شده و از نن اه اعد اثر اسيار كواك ولي مثبتي ار نرخ ارز مالحظه مي شود كه اا نتايج 

 اكثر مطالعاگ مشااه سازگار است 

 

 ، مصرف، موازنه تجاری، نرخ ارز حقیقی، خود رگرسیون برداریواژگان كلیدی: مخارج دولت

                                                           

1  تبريز، پست الکترونيکي   اازرگاني دانشگاه گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مديريت و دانشيار    assadzadeh@tabrizu.ac.ir 

 amintaslimi@yahoo.comدانشجوي دكتري  اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مديريت و اازرگاني، دانشگاه تبريز،  2

 f.ahmadzadeh123@yahoo.com اقتصادي، دانشکده اقتصاد، مديريت و اازرگاني، دانشگاه تبريز،كارشناس ارشد توسعه  3

 saber_khodaverdizadeh@yahoo.comدانشجوي دكتري  اقتصاد، گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد، مديريت و اازرگاني، دانشگاه تبريز،  4

mailto:f.ahmadzadeh123@yahoo.com
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 16عمومی با توجه به بند  های هزینه سازی منطقی راستای در الکترونیک نقش دولت

 های اقتصاد مقاومتی سیاست

 1مرتضی جعفری

 

 چکیده

-پرداخته شده است  اه نحوي كه عليي  در اين مختصر اه مساله ي دولت الکترونيك و هزينه هاي دولت الکترونيکي

هاي ننهيا  كند، ليکن اه ميزان اسيار زيادي از هزينهها ايجاد ميهايي كه دولت الکترونيك خود اراي دولترغ  هزينه

ي مبيادالتي را  مي كاهد  دولت الکترونيك اا ارائه ي ااالعاگ در حوزه ي شفافيت از فساد جلوگيري كيرده و هزينيه  

-ها اه اقتصاد كمك كرده و حتي موجب اهبودهاي زيست محيطي نيز ميو اا سرعت دهي اه فرنيندكاهش مي دهد 

گردد  علي رغ  اهميت روز افزون در اين اخش، متاسفانه در ايران اقدام مناسبي شکه نگرفته است و تنها اه اقداماگ 

ااالعاگ و انتظار شکه گيري عصر مجيازي  اكتفا شده است  اين وضع اا توجه اه اهميت روز افزون  كواك و پراكنده

گييري  اي كه احتمال تزلزل حاكميت وجود دارد  پس دولتمردان ااييد پيي  تر از پيش اه نظر مي رسد اه گونهاحراني

هياي امنيتيي امير غافيه     هاي دولت رود كنند و ه  در راستاي نن اقدام كنند و ه  از جنبيه تکنولوژي را در ساختار

 نشوند 

 

 كلیدی: اقتصاد مقاومتی، دولت الکترونیک، هزینه های دولت، بروكراسی سنتی واژه های

                                                           

 mjafary@isu.ac.ir  دانشگاه امام وادق)ع( -په مديريت -اتواان امران -تهران - -دانشجو دانشگاه امام وادق )ع(  1
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 تحلیلی بر اقتصاد مقاومتی و طرح راه كار هایی برای اقدام و عمل

 3. زهراسادات حسینی2. محبوبه حاجی قربانی1سید معین جوادی

 

 چکیده  

استقالل اقتصادي، يکي از اركان اقتدار ملي است  كه در جواميع غيير   اقتصاد مقاومتي تعبيري از استقالل اقتصادي و 

اسالمي از ان اه عنوان منافع ملي ياد مي شود و حفظ و ويانت از منافع ملي يا هميان قيدرگ و اقتيدار از هير راهيي      

ط و پاسيداري  هراند غير مشروع قااه دستيااي است  اما در دين اسالم اقتدار از راه عدل و اعتدال قااه كسيب و اسي  

است  حکومت اسالمي وظيفه ي رسيدن اه قدرگ اقتصادي و عمران و ااادي را اير عهيده دارد و در ايين راه نيازمنيد     

ارائه ي ارح ها و ارنامه ها و اه اوطالح نيازمند نقشه ي راه مهندسي است  و در اين مقوله موانع و مشيکالگ ارسير   

تآمه و ااره انديشي است و سعي شيده راه كارهيايي ايراي ارداشيتن ايين       راه اقدام و عمه اه نظر مي رسد  كه قااه

موانع ارائه گردد  و نيز در ارائه راه كارها تمثيه ها و واقعيت هايي علمي و تجراي كه در تاريخ انقالب اسيالمي اييران   

استرهاي الزم اراي اقدام و شاهد نن اوده اي  اه عنوان الگوي پيش رو اه كار ارده اي  و گزاري ه  ار زيرساخت ها و 

عمه و تداوم نن شده است  از جمله مه  ترين ان ها اجراي عدالت و اعتدال  و نرمان گرايي اا محوريت اقتيدار مليي   

 است 

 

 واژگان كلیدی: اقتصاد مقاومتی، ،اقتدار ملی،حکومت اسالمی اقدام و عمل، ارمان گرایی،

                                                           

1 moeenjavadi20@gmail.comمهندسي مکانيك دانشگاه جيرفت 

Mahboobe.ghorbani71@gmail 2 ارشد شيالگ دانشگاه گنبد 

3 Zahra20hsn@yahoo.com شهركرد مهندسي مکانيك دانشگاه 
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 كارآفرینی و مهارت های ذهنیرابطه بین خالقیت شخصی ، 

 2، ایمان حسنوند1زهرا كیوانی

 چکیده:

هدف از اين پژوهش اررسي رااطه ي اين مهارگ هاي ذهني و خالقيت كارنفريني شخصي زنان اوفهان است  مواد و 

زيه و نفر اازيکن هنداال زن او اه منظور تج 115جامعه نماري  رو  ها   اين پژوهش يك مطالعه توويفي مي ااشد 

پرسشنامه استفاده شده ، اولي   پرسشنامه مهارگ  2تحليه رااطه ي مهارگ هاي ذهني اا خالقيت شخصي است و از 

اراي خالقييت فيردي زنيان     Randsyp اه منظورمهارگ هاي ذهني ( پرسشنامه دوم خالقيت OMSATهاي ذهني، )

ايراي   85اسيتفاده شيده  ضيريب     Combach نلفاياازيکنان هنداال است و اراي نزمايش اعتبار پرسشنامه از ضريب 

است و اراي  83ماندگاري پرسشنامه ها در مورد پرسشنامه اول  . در مورد پرسشنامه دوم اس 96اولين پرسشنامه و 

نتايج پژوهش نشان داده كه مولفه تنش )اسيترس( مهيارگ هياي ذهنيي در      احث  است  نتايج و  87پرسشنامه دوم 

اازيکنان زن هنداال است و تحريك ، ارانگيختگي ، تمركز ، تمركز دوااره ، تصور، و تمرين ذهني ،  ااالترين امتياز در

رااطه معناداري اا خالقيت شخصي دارد و تفاوگ معني داري اين سطح مهارگ هاي ذهني ار اسياس سين و فعالييت    

اي ذهني در انگيزه ، كنترل كيردن  وفاگ جمعيتي وجود دارد  نتيجه گيري  نتايج پژوهش ها نشان داد كه مهارگ ه

نگراني ، ارانگيختگي) هيجان( ، تمركز ، تمركز دوااره، تصور، تميرين ذهنيي و ارناميه رييزي، رااطيه معنيي داري ايا        

اين نظريه اظهار داشته  خالقيت شخصي دارند   اين نتيجه گيري اا تئوري خالقيت روانشناس انسانيت در تضاد است 

افراد سال  و ننهايي كه همراه اا محيطي سال  نموز  ديده اند، اه دست نمده و نشان داده كيه   كه خالقيت، از تعامه

خالقيت شامه ايجاد شدن توانايي ابيعي نزادي از اريق از اين اردن نيروهاي اازدارنده مي ااشيد  همانطوريکيه در   

 اين پژوهش ارتباط معني داري اين خالقيت و واكنش اه استرس وجود نداشت 

 

 واژه های كلیدی: مهارتهای ذهنی ، خالقیت شخصی ، بازیکنان هندبال زن

                                                           

 دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشگاه نزاد 1

 i.h1363@yahoo.comكارشناس ارشد مديريت ورزشي  2
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بررسی روند تحوالت الگوهای توسعه غربی و تأثیرپذیری اقتصاد ایران از آن با نظری 

 به رویکرد اقتصاد مقاومتی

 1سیده محدثه حسینی

 

 چکیده:

توسعه در تحقق نرمان ها و نيازهياي جواميع اشيري، اييده هيا و       در اند دهه اخير اا توجه اه ناكامي الگوهاي غراي

مفاهي  مکاتب مسلط توسعه اه االش كشيده شده و معاني و رويکردهياي جدييدي از فرنينيد توسيعه ايا محورييت       

مطرح شده است  « ضد توسعه»، «پساتوسعه»فرهنگ، انسان، اخالق و تمدن تاريخي در ااراوب الگوهاي موسوم اه 

را « اقتصياد مقياومتي  »قالب اسالمي نيز اا درک وحيح شرايط جهاني و وضعيت اقتصاد ايران، الگوي اومي رهبري ان

اراي ارون رفت كشور از معضالگ اقتصادي مطرح نموده اند  هدف از نگار  مقاله حاضر اررسي روند ظهيور و افيول   

ه اي اين الگوها اا رويکرد اقتصاد مقاومتي است   الگوهاي توسعه غراي، تأثيرپذيري اقتصاد ايران از نن و تحليه مقايس

مسلما  رويکرد اقتصاد مقاومتي هيچ سنخيتي اا الگوهاي توسعه غراي در هر دو قالب سنتي و مدرن ندرد اما اا وجود 

ارخي شباهت هاي نظري دو الگوي پساتوسعه و مقياومتي، الگوهياي ميذكور در مبياني ارزشيي و هسيتي شيناختي،        

 ي وغايت انگاري كامال متفاوگ هستند معرفت شناخت

 

 واژه های كلیدی: الگوهای سنتی توسعه، نظریات پساتوسعه، الگوی اقتصاد مقاومتی، توسعه بومی

                                                           

 smh.eco1370@gmail.com  دانشجوي كارشناسي ارشد، علوم اقتصادي، دانشگاه فردوسي مشهد،  1
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 اقتصاد مقاومتی در سیره حضرت علی علیه السالم

 3،امین محمد پور2،سید محمد سعید موسوی1احمد حلوایی

 

 چکیده:

البالغه مفهوم اقتصاد مقاومتي داراي رويکرد هاي مختلفي است كه اه  ننها را ميتوان در گزاره هياي  در فرهنگ نهج 

ذيه مطرح نمود استفاده فراوان از ظرفيت هياي ميادي و معنيوي جامعيه ي اسيالمي ،دوري از هرگونيه وااسيتگي و        

تهديد هاي اقتصادي جواميع غيير    پذير  ذلت و خواري ،توسعه ي عدالت محوري در جامعه اسالمي و نهراسيدن از

اسالمي ،مساعدگ و كمك اه مسلمانان اا رويکرد ارااري و ارادري و دوري از فقر و تنگدستي ، دوري از تجمه گرايي 

و رو نوردن اه يك الگوي مصرف اا استفاده از نموزه هاي ديني و سيره ي معصومين )ع(،توسعه ي كار و دوري از هر 

 كلي توانايي مقاومت در اراار عوامه تهديدزاي دروني و ايروني در جامعه اسالمي  گونه تنبلي و اه اور 

از ديگر اايسته هاي فقهي و حقوقي مفهوم اقتصاد مقاومتي در كيالم حضيرگ عليي )ع(   حاكمييت قيوانين اسيالمي       

ح(، حماييت از حقيوق   ،مبارزه اا مفاسد اقتصادي ، حقوق رقاات )ايجاد فضاي سال  اراي رقاات ادون تبعيذ و تيرجي 

 مصرف كننده و    

اديهي است شاخص ها و اوول مذكور تنها اخشي از ضرورگ هاي اين مفهوم در فرهنگ دين اسالم است كه حضرگ 

علي )ع( ه  در اعتقاد و ه  در عمه رعايت نموده و تمام فرمايشاگ ايشان اه عنوان يکي از منااع فقه اسيالمي قاايه   

 ت استفاده قرار گرفته اس
 

 واژهای كلیدی:اقتصاد،مقاومتی،سیره امام علی)ع(،تبذیر،دانش بنیان،عدالت محور،پیشرفت.

                                                           

 A_halvaee127@yahoo.comمقطع كارشناسي رشته تفسير قران كري  دانشکده علوم قرنني اوفهان-1

 hmusai420@gmail.comمقطع كارشناسي رشته تفسير قران كري  دانشکده علوم قرنني اوفهان  - 2

Em2.amin@yaho.com3-مقطع كارشناسي رشته تفسير قران كري  دانشکده علوم قرنني اوفهان 
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 تولید ، عاملی موثردر جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

 1عباس حمزه خانی

 

 چکیده:

جهت مقياوم سيازي   ارتقاء و رشد كمي و كيفي توليداگ مي تواند اه عنوان موتور محركه اقتصاد كشور و راهکاري در 

اقتصاد و ايرون رفيت از شيرايط تحيري  ااشيد  ارتقياء سيطح تولييداگ ميي توانيد ااعيث افيزايش اشيتغال وكياهش               

ايکاري،كاهش تورم ،خروج از ركود و كاهش وارداگ شود  ضمن اينکه نيازمند فراه  كردن شرايطي از قبيه  ارقراري  

وانين و مقيرراگ و توسيعه زيرسياختها و زيراناهياي فيزيکيي و      امنيت و ثباگ سياسي و اقتصادي در كشور، اوالح قي 

اقتصادي)راه ها، انادر، فرودگاه ها و   (مي ااشد كشور ما اكنون كه اا مشکالتي ازقبيه ايکاري، تورم، وارداگ اي روييه  

بته مقاوم سازي و قاااق و  تحري  هاي اعمال شده اين المللي مواجه است، اراي رويارويي و گذر از اين مشکالگ و ال

اقتصاد نياز اه ارتقاء توليداگ داخلي  اه از نظر كمي و اه اه لحاظ كيفي دارد  در ايين نوشيته سيعي شيده، پيس از      

اررسي موانعي كه ار سر راه توليداگ داخلي وجود دارد و همچنين  مزايايي كه ار ارتقاء توليداگ داخلي مترتب است، 

توليد داخلي اشاره شود  در نهايت ايه الزامياگ كشيوردرجهت حماييت از تولييد       اه راهکارهاي اساسي در جهت ارتقاء

  داخلي اعنوان يکي ازعوامه  تحقق اقتصاد مقاومتي، پرداخته شده است 

 واژگان كلیدی: تولید ، اقتصاد مقاومتی ،  اشتغال، موتور محركه، تحریم

                                                           

 :Email address وعلي سينا ،كارشناس ارشد اقتصاد انرژي، كارشناس مسئول سفارشاگ خارجي و امور گمركي دانشگاه ا - 1

ahamzehkhani@yahoo.com 
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ی باز بودن تجاری سرمایه انسانی و درجهگذاری مستقیم خارجی، بررسی اثر سرمایه

  (ARDL) های گستردهبررشد اقتصادی در ایران: رویکرد مدل خودتوضیحی با وقفه

 2، مریم نفیسی مقدم1علی حیدری دیزگرانی
 

 چکیده

وري در كشيور  توان اه عنوان محيرک رشيد اقتصيادي و افيزايش اهيره     گذاري خارجي را ميتال  اراي جذب سرمايه

ميزاان لحاظ نمود  افزايش توانمندي نيروي انساني، تحقيق و توسعه، و پيشرفت تکنوليوژي از جمليه دالييه مهميي     

گذاري خارجي در ايران ايه  كنند جذب سرمايهگذاري خارجي در كشور ميزاان حمايت ميهستند كه از جذب سرمايه

ي اند سال گذشته اا مشکالگ اقتصادي متعيدد  عنوان يك كشور در حال توسعه همرا اا الگوي جمعيتي جوان كه ا

گذاري خارجي در رشيد،  اا توجه اه اهميت سرمايه .داردو كاهش منااع مالي دولت مواجه اوده است، اهميت اسزايي 

گذاري مستقي  خارجي، سرمايه انساني و رشد اقتصادي در كشور ايران در ي اين سرمايهاين پژوهش اه اررسي رااطه

استفاده شده است  ابق نتيايج تخميين زده    ARDLپردازد  اراي اين منظور از رو  مي1357-1393ي ي زماندوره

ي انساني اا يك وقفه ار رشد اقتصادي در ي ااز اودن تجاري و سرمايهگذاري مستقي  خارجي، درجهشده، اثر سرمايه

مايه انساني اير رشيد اقتصيادي در النيد     و سر FDIي انساني و حاولضرب الند مدگ مثبت است  از ارفي اثر سرمايه

از اريق انباشت سرمايه شرايط اراي رشد  FDIتوان انين نتيجه گرفت كه افزايش ااشد  انااراين ميمدگ منفي مي

وري در كشور ادليه فقدان نيروي كار ماهر در كنار كند  اين در حاليست كه افزايش سطح اهرهاقتصادي را فراه  مي

ااشيد   درويد ميي   95ضريب تصحيح خطا در الگيوي ميورد اررسيي    . و تکنولوژي وجود نداشته استافزايش سرمايه 

 شود  از عدم تعادل كوتاه مدگ اراي دستيااي اه تعادل الند مدگ تعديه مي 95/0انااراين در هر دوره حدود 

  ،درجه باز بودن تجاری، سرمایه انسانی، رشد اقتصادیFDIهای كلیدی:واژه

                                                           

 Aliheydari.1989@yahoo.comاي سازمان تامين اجتماعي          كارشناس ارشد علوم اقتصادي و كارشناس امور ايمه 1

 nafisi1988@gmail.comتبريز      دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه  2

mailto:Aliheydari.1989@yahoo.com
mailto:nafisi1988@gmail.com
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 2010-2015های كارآفرینی در ایران:  بررسی شاخص

 3، مهران زارعی2، علیرضا برزگری1محسن حیدری

 

 چکیده

اسيت  ايه    1404انداز جمهوري اسالمي اييران در افيق    ترين اهداف مندرج در سند اش  جايگاه اول اقتصادي از مه 

ااشيد  در   ها مي ترين نن يااي اه اين هدف، الزاماگ فراواني وجود دارد كه توسعه كارنفريني يکي از اساسي منظور دست

وري و ايجياد   شيود كيه افيزايش اهيره     و توسعه اقتصادي يياد ميي  اداياگ اقتصادي، از كارنفريني اه عنوان موتور رشد 

گيذاران تميامي    ترين پيامدهاي نن است  در همين راستا، توسعه كارنفريني همواره مورد توجه سياست اشتغال از مه 

كشورها و اه خصو  كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران اوده است  مطالعه حاضر اا هدف پاسيخگويي ايه ايين    

هاي كيارنفريني در اييران ايي     اه اررسي شاخص «آیا ایران در توسعه كارآفرینی موفق بوده است؟»سش كه پر

هياي كيارنفريني در    پرداخته است  نتايج داللت ار نن دارد كه اا وجود روند وعودي شياخص  2010-2015هاي  سال

ااي كمتر از ميانگين ميانگين جهاني افيزايش  هاي كارنفريني در ايران، نوساناتي را تجراه نموده و اا شت جهان، شاخص

هاي فيزيکي و خيدماتي عملکيردي    يافته است  عالوه ار نن، ايران تنها در دور شاخص پويايي اازار داخلي و زيرساخت

دهنيده ضيرورگ    گيذاري، نتيايج ايين مطالعيه نشيان      اهتر از ميانگين جهاني داشته است  انااراين و از ديدگاه سياست

 ااشد  هاي كارنفريني اه منظور توسعه كارنفريني در ايران مي اه شاخص مضاعم توجه

 

 بان جهانی كارآفرینی، ایران. های كارآفرینی، دیده كلمات كلیدی: كارآفرینی، شاخص

                                                           

 mohsenheydari1370@yahoo.com               دانشجوي كارشناسي ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه يزد 1

 alireza.barzagari@gmail.com        دانشجوي كارشناسي ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه يزد 2

 mehranz67.mz@gmail.com           ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه يزد دانشجوي كارشناسي 3
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 یاقتصاد مقاومت

 1نسب یدریح یمرتض

 

 : دهیچک

كردند  اقتصاد  ديو در موارد متعدد ار نن تأك  انينن را ا اار رهبر معظ  انقالب نياست كه اول يا واژه يمقاومت اقتصاد

 ي   الزميه شيود  يمي  ياقتصياد  ديمانع از نوساناگ شد ،ياحران طيو در شرا گردديااعث استوار شدن اقتصاد م يمقاومت

و ضمن توجيه   گردد ياقتصاد م يهيان تيااعث تقو يندهنگرياست  ن يندهنگريو ن ينيشبيپ ،يتحقق اقتصاد مقاومت

متفياوگ   يخا  و گاه يراهبردها ،يجهان يها -دشمنان در عروه ديشد يها  ياقتصاد كشور و تحر يكنون طياه شرا

اه ويورگ   ،يزماناز لحاظ  ،ياقتصاد مقاومت يراهبردها در حوزه ني  ادهديرو قرار م شيرا پ ياقتصاد طيشرا گرياز د

 يزيزميان كوتياه، ارنيامهر    احيران در ميدگ   طيجهت فاوله گرفتن از شرا است كه ميو تعر انيا قااه  زين  كوتاه مدگ

 نييي الزم است ارداشيته شيود، تب   يكه در خصو  اقتصاد مقاومت ييگامها يمقاله كوشش شده ارخ ني  در اگردد يم

 .گردد

  

  .به نفت یوابستگ م،یتحر ،ی: اقتصاد مقاومتكلیدواژه

                                                           

  mhny744@gmail.COM-1زدي انيدانشگاه فرهنگ اگياله يكارشناس -
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محدوده روددره دركه در راستای  توسعه  گردشگری  مکان یابی پارک عمومی در

 ( GIS وتقویت اقتصاد آن )با استفاده از

 3حامد معصومی، 2، اعظم داودی1طاهر پریزادی

 

 چکیده

دييد و منظرابيعيي ايه شيهر تهيران،       مناسب، روددره دركه داراي توان هاي زيادي همچون دسترسي هاي محدوده

اما در اند سال گذشته نيه تنهيا از ايين رود دره    داشتن ابيعت جذاب اراي گروه هاي عمده اجتماعي و    مي ااشد  

اخصو  توان هاي گردشگري نن اه درستي استفاده نشده؛ الکه نا امني، حاشيه نشييني، معضيالگ فرهنگيي در نن    

عيدم اسيتفاده    منطقيه،  تفريحيي  هياي  اخش زييادي از پتانسييه   ماندن ناشناختهعث ايجاد شده است و در نتيجه، اا

ارنني  تا اا مکانيااي پارک عمومي، گامي درجهت استفاده از اين تيوان   پژوهش اين در. اوولي از زمين و     شده است

 ايرداري   ژيکي شهر تهران()اه عنوان يکي از عناور ساختار اكولو و تقويت اقتصاد روددره دركه گردشگري توسعه ها،

فازي و شاخص هاي فيزيکيي شييب، ارتفياع، سينگ اسيتر، خياک،        مدل زا استفاده اا( GISاراي اين كار در محيط )

گسه، فاوله از رودخانه، فاوله ازكاراري مسکوني، فاوله ازكاراري فضاسبز، مکان مناسب اراي ايجياد پيارک عميومي    

 ايراي  فيازي  عضيويت  مقدار نمودن تعريم از پس GIS محيط در فازي ملگرع پياده سازي تعيين شده است كه اراي

 روي شيده  دار وزن هاي  اليه سدس گرديد استفاده خطي رو  از فازي عضويت مقدار تعيين پارامترها، اراي از هريك

 داده اسيت كيه   نشان اررسي اين نتايج  شد داده نشان نهايي نقشه در پهنه ترين مناسب نهايت در و شد گذاشته ه 

شهر تهران و قسمت ااتدايي رود، يعني 1مناسب ترين مکان اراي ايجاد پارک عمومي، در نزديکترين فاوله اه منطقه

محدوده  اين مي توانند اا تخصيص شهر ريزان ارنامه و در مجاورگ محدوده  مسکوني  دره دركه مي ااشد كه مديران

 اقتصاد محدوده روددره دركه كمك كنند پارک عمومي اه توسعه گردشگري و تقويت  اه

 

  GISمدل فازی،  پارک عمومی، ،دركه روددره گردشگری، :كلیدی كلمات

                                                           

 ريزي شهري، دانشگاه خوارزمي، تهران،ايران أگ علمي گروه جغرافيا و ارنامهياستاديار و عضو ه 1

 دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران،  زيست شهري دانشجوي كارشناسي ارشد محيط 2

 ، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران زيست شهري دانشجوي كارشناسي ارشد محيط 3
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 (1387-1392های ایران )ها در استاناثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح قیمت

 3داودی ، راضیه سادات2، سید حسینعلی دانش1 سامانی انصاری حبیب

 چکیده

اگ ار ارز  افزوده اه عنوان رو  جديد اخذ مالياگ اا ايجاد يك پايه ماليياتي گسيترده ميورد توجيه اسيياري از      مالي

4كشورها اوده است  پيشنهاد اجراي 
VAT هاي كاهش اتکيا  هاي مطلوب اين مالياگ در زمينهدر ايران اه دليه ويژگي

گيذاران ميالي و   نظيام ماليياتي و     ميورد توجيه سياسيت     اه درنمدهاي نفتي، تشويق توليد و وادراگ، اهبود كارايي 

هايي از قبيه نثار تيورمي و تنيازلي ماليياگ اير ارز      اقتصادي قرار گرفته است  از ارفي اين موضوع همراه اا دغدغه

ه مقاله حاضر اي سازد  در ايران را ضروري مي VATافزوده است كه مطالعه و تحقيق در رااطه اا اثراگ مختلم اجراي 

اا استفاده از رو  تجزييه   1387-1392هاي هاي كشور اي سالاررسي نثار تورمي مالياگ ار ارز  افزوده در استان

دار  يمعني ير مثبيت و  تيأث پردازد  نتايج حياكي از  هاي تاالويي )پنه( ميو تحليه رگرسيون اندمتغيره مبتني ار داده

ير منفيي انيدازه   تأثدولت و سرانه توليد داخلي ادون نفت ار تورم و مالياگ ار ارز  افزوده، نرخ ايکاري، اندازه جاري 

 عمراني دولت، نسبت سدرده اه توليد و سرانه توليد داخلي نفت ار تورم است  

 های ایران، تورم، مدل پنل دیتاهای كلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، استانواژه

 

                                                           

 ha.ansarisa@gmail.com دكتري اقتصاد دانشگاه يزد  1

 danesh.sh1393@gmail.com دكتري  اقتصاد دانشگاه يزد  2

 razidav@yahoo.com كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه يزد  3

4 - Value Added Tax 
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 های ایران ر بیکاری استانتاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت ب

 3راضیه سادات داودی، 2ربابه خیل كردی، 1حبیب انصاری سامانی

 چکیده

 هيي نظر از راسيتا  نيي ا در  است رانيا يهااستان يکاريا نرخ ار دولت يها تيفعال حج  ريتأث ياررس مطالعه نيا هدف

 ياقتصادسينج  رو  و كشور يها استان يارا 1380-1392 ساالنه يها داده از رو نيازا  شود يم استفاده نارامز يمنحن

 كيه  دهيد يم نشان قيتحق جينتا  است شده استفاده قيتحق سؤاالگ ياررس يارا Dols يزننده نيتخم و يپانل يايپو

 يدار يمعن و يمنف رااطه ديتول رشد نرخ نيهمچن  دارد يکاريا نرخ اا يمعکوس رااطه مدگ كوتاه و الندمدگ در تورم

 واقيع  در  شود ها استان در يکاريا كاهش ااعث تواند يم الندمدگ در يعمران مخارج تنها  دارد يکاريا اا الندمدگ در

 اشيتغال  جياد يا ااعيث ( ميدگ  كوتياه  در نه) الندمدگ در هارساختيز نيتأم و يعمران مخارج شيافزا اا تواند يم دولت

 تنهيا   نيدارد  يکيار يا ايا  يمعنيادار  رااطيه  ميدگ  كوتياه  در نه و الندمدگ در نه دولت يجار مخارج حال نيدرع  شود

 نوسياناگ  ايه  تنها مدگ كوتاه يکاريا كه هيفرض نيا كه است تورم نرخ مدل در ياستان يکاريا مدگ كوتاه كننده نييتع

 كيه  دهديم ننشا رانيا در مدگ كوتاه دسيليف يمنحن ديتائ نيهمچن  كنديم ديتائ را است وااسته اقتصاد مدگ كوتاه

 . يهست مدگ كوتاه يکاريا ر يپذ اه مجبور مدگ كوتاه در تورم كاهش يارا

 

 .خطا حیتصح مدل ،ییتابلو یها داده آبرامز، یمنحن دولت، اندازه ،یکاریب نرخ: یدیكل كلمات

                                                           

 ha.ansarisa@gmail.com ،زدي دانشگاه يعلم ئتيه عضو و ارياستاد 1

 r.khilkordi@gmail.com كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه وليعصر)ع( رفسنجان،  2

 razidav@yahoo.com كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه يزد، همراه   3
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 راهکارهای اجرایی كردن اقتصاد مقاومتی در بخش فرهنگ

 1محمدباقر دهقانی محمد آبادی

 چکیده

اراي تحقق اقتصاد مقاومتي اايد گزاره ها ي فرهنگي متناسب اا نن ايجاد شوند رهبر معظ  انقالب اا ااالغ ارناميه ي  

اقتصاد مقاومتي ، راه توسعه ي اقتصاد كشور را متناسب اا شرايط موجود ترسيي  كيرده اند اويالح الگيوي مصيرف ،      

كثري از رسانه هاي مذهبي ، مناارو مجالس ديني در جهيت تحقيق   اازسازي فرهنگ مالياتي كشور ، استفاده ي حد ا

اقتصاد مقاومتي، نشان دادن جايگاه فرهنگ كارو توليد در اقتصاد مقاومتي ، هدفمنيد سيازي رسيانه هياي عميومي ،      

دستگاه هاي ااالع رساني و نهادهاي فرهنگي عمومي كشور در جهيت تحقيق اقتصياد مقياومتي ، مبيارزه ايا جرييان        

غاگ كاالهاي خارجي و فرهنگ اقتصادي خارجي،گزاره هاي اجرايي كيردن اقتصياد مقياومتي در اخيش فرهنيگ      تبلي

هستند سياستگذاري در اخش اوالح الگيوي مصيرف نخسيتين گيام در نمياده سيازي گيزاره ي فرهنيگ در اقتصياد          

اسالمي، ايجاد الگو و وحيدگ    -مقاومتي است  ايجاد الگوهاي مصرف در اقتصاد مقاومتي ار اساس مولفه هاي ايراني 

رويه در موضوع مد، و وضع مالياگ هاي جديد اراي مصرف كاالهاوخدماگ از جمله راهکارهاي اوالح فرهنگ مصرف، 

گزينه هايي مناسب  درروند اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است فرهنگ مالياتي اا هيدف مثبيت كيردن ذهين     

د كشور تقويت شود منبر و مجالس ديني اايد نقش ارح كننيده ي گفتميان   مردم اراي مشاركت ايشتر نن در اقتصا

اقتصاد مقاومتي را در كشور انجام دهند  ترسي  جايگاه كارو توليد ، در توسعه ي اقتصادي ،اراي اقشيار ميردم نقيش    

ما  ، ك  نظيري در تحقق اقتصاد مقاومتي دارد  تبديه شيدن رسيانه هياي عميومي كشيور و  در راس نن ويدا وسيي       

مطبوعاگ و سازمان هاي فرهنگي كشور اه عنوان مبلغان فرهنگي و حاميان اقتصاد مقاومتي، جريان فکري عمومي را 

 اه سمت اقتصاد مقاومتي هدايت خواهد كرد 

ايجاد محدوديت اراي تبليغ كاالهاي خارجي  در كشور ، ارخورد اا استفاده از الفاظ ايگانه در فعاليت هاي اقتصادي ، 

 ليغ  ار استفاده از كاالي ايراني مرغوب اه جاي  كاالي خارجي ارزانتر،  تب

محدود كردن حضور ارندهاي تجاري خارجي در كشور ، گزينه هايي مناسب در جهت اجراكردن اقتصاد مقياومتي در  

 سطح فرهنگ كشور هستند 

 

 كلید واژه : اقتصاد مقاومتی ، فرهنگ ، توسعه ، اقتصاد

                                                           

 حوزه ي علميه ي ميبد 1ي سطح  كارشناسي حقوق از دانشگاه شيراز و البه 1
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 قتصاد دانش بنیان و لزوم پیاده سازی آن جهت پیشرفت نظام اسالمیا

 2، محمد رضا ارسالن بد 1فاطمه رضایی اقدم 

 چکیده 

امروزه دانش اه سرعت در حال تبديه شدن اه يك اازار كليدي در پيشبرد اقتصاد مي ااشد و جامعه اي كيه مبنياي   

اا ايجاد نونوري هاي تکنولوژيك در ونعت ، شکوفايي اقتصيادي و  رشد اقتصادي خود را ار پايه دانش انا نهاده ااشد 

توسعه پايدار را اه ارمغان خواهد نورد  دانش اه روز و ترويج موفقيت نميز نن در سرتاسر سيسيت  اقتصيادي هميواره    

ي ايه  اا ظهور اقتصاد دانش انيان و حركت سيست  هاي اقتصيادي سينت   اثراگ مهمي ار اقتصاد و جامعه داشته است 

سمت اقتصاد مبتني ار دانش ، شاخص هاي سنتي ديگر توانايي ااز نمايي عملکرد سيست  اقتصيادي را ايه گونيه اي    

اا اين توويم و لزوم توجه اه پياده سازي اقتصاد دانش انيان اراي توليد و ثيروگ   .دقيق و قااه قبول نخواهد داشت

، در اين مقاله اه ايان تعاريفي از اقتصاد و الگوهاي اسيالمي   مينفريني و در نهايت شکوفايي اقتصادي در جامعه اسال

   نن پرداخته تا اا درک مفاهيمي از نن اه ضرورگ و نقش  اقتصاد دانش انيان ار پيشرفت جامعه اسالمي ادردازي   
 

 واژه های كلیدی : اقتصاد دانش بنیان ، اقتصاد اسالمی ، توسعه پایدار ، رشد اقتصادی 

 

                                                           

  r6632f@gmail.comاروميه ،  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اازرگاني موسسه نموز  عالي غير انتفاعي نذرناادگان  - 1

  m_arsalanbod@yahoo.comاستاد مدعو ، موسسه نموز  عالي غير انتفاعي نذرناادگان اروميه،     -2

mailto:r6632f@gmail.com
mailto:m_arsalanbod@yahoo.com
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تحلیل اقتصادی تولید جو و عوامل مؤثر بر بهره وری تولیدكنندگان آن: مطالعه 

 موردی آذربایجان غربی

 2، محمد رضا ارسالن بد 1ام البنین رضایی كهخا 

 چکیده

در هر اقتصاد اهره وري و رشد اهره وري عوامه تعيين كننده اسيار مهمي هستند كه درنميد سيرانه را افيزايش ميي     

دهند  در توليد، اهره وري را مي توان در استفاده از منااع و يا دستيااي اه سطح ااالترين خروجي ممکن اا مجموعيه  

ا جهت استفاده كارا از نهاده هاي تولييدي، اسيتفاده از تواايع    ترين رو  ه يکي از متداولاي از نهاده ها تعريم كرد  

توان اسياري از مسائه اقتصادي موجود در يك واحد كشاورزي يا يك منطقيه   اه كمك اين توااع ميزيرا توليد است 

گييري  در اين تحقيق جامعه ي نماري، جو كاران استان نذراايجان غراي هسيتند  ايا اسيتفاده از نمونيه     را پاسخ داد  

جميع نوري و   93-94خوشه اي ااالعاگ تکميلي مورد نظر از اريق مصاحبه و تکميه پرسشنامه اراي سال زراعيي  

اه ارنورد تااع توليد مناسب پرداخته شيده اسيت      Eviewsسدس اا استفاده از تکنيك هاي اقتصاد سنجي و نرم افزار

سطح تحصيالگ، اذر و كود مصرف شيده تيأثير مثبيت و     نتايج اين تحقيق نشان داده است كه دسترسي اه اعتباراگ،

روشهاي نوين ناياري، اندازه زمين زراعي و ميزان س  مصرف شده تأثير منفي در توليد جو ناي در اسيتان نذراايجيان   

غراي داشته است  در ارنامه ريزي هاي اقتصاد مقاومتي اه ويژه از اريق ارتقاي اهره وري اه ايين نتيايج ااييد توجيه     

 ود ش

 

 واژه های كلیدی: اقتصاد مقاومتی، تحلیل اقتصادی، جو، تابع تولید،آذربایجان غربی

                                                           

 Email: rezai200989@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد موسسه نموز  عالي وبا اروميه،    1

  Email: m_arsalanbod@yahoo.com استاد مدعو، موسسه نموز  عالي وبا اروميه، 2
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 آموزش عالی كشاورزی راهبردی نو در توسعه كارآفرینی روستایی

 3 ،هومان لیاقتی2،یاسر میر 1مجید رضایی 

 

 چکیده

 –لوژي،تغيير جهيت در تعاميه قيدرگ شيرق     اا توجه اه شرايط جدييد) پدييده هيايي نظيير جهياني شيدن،ايوتکنو      

غرب،درک ايشتر نسبت اه مباحث زيست محيطي و فشار ايشتر مصرف كننده ايه محصيوالگ ارگانييك و    (اخيش     

كشاورزي اه سمت رقااتي شدن در حال حركت است و همچنين ايه خياار دگرگيوني ويورگ گرفتيه در ايازار كيار        

ير دولتي گرديده است،يکي از نيياز هياي اميروز اخيش كشياورزي      كشاورزي كه موجب تغيير جهت اه سوي اخش غ

ايران،توسعه كارنفريني مي ااشد در اين ميان نموز  عالي كشاورزي رسالت مهمي ار عهده دارد  ادين منظور مقاليه  

حاضر اا استفاده از رو  اسنادي و توويفي ايا اسيتفاده از شييوه جميع نوري ااالعياگ كتااخانيه اي و دييدگاههاي        

واحبنظران در رااطه اا احث نموز  عالي كشاورزي در كارنفريني روستايي،ارخي از مباحث همچون مفهيوم توسيعه   

پايدار روستايي،مفهوم توسعه كارنفريني روستايي اا تاكيد ار كارافريني كشاورزي،اهميت كارنفريني در توسيعه اميروز   

ينه هايي كه اايد در نن نموز  كارنفريني اتفاق ايافتد كشاورزي،مختصري در مورد قااليت هاي كشاورزي ايران و زم

را مورد احث و اررسي قرار داده در نخر اه اهميت نموز  كارنفريني در موسساگ نموز  عالي كشور اشياره خواهيد   

داد  مطالعاگ نشان مي دهد نموز  عالي كشور مي تواند نقش اسزايي در توسعه كيارنفريني در روسيتاههاي كشيور    

 ااشد  داشته 

 

كلید واژه : كارآفرینی،كارآفرینی كشاورزی،توسعه روستایی،آموزش عالی
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 اقتصاد مقاومتی در كوهبنان، چگونه؟

 3، امیرعباس رهجو گیتری 2، محسن زارع1 محمود رهجو گیتری

 چکیده: 

وجيود دارد كيه ايين رهنمودهيا  و     رهنمودهاي  اسيار زيادي از مقام معظ  رهبري مانند نام گذاري هاي شعار سال  

وحبت ها از اريق تريبون هاي مختلم توسط نهادها  و اشخا  مختلم در جايگاههياي گونياگون تنهيا تکيرار ميي      

شود، كه اين كافي نيست  ننچه كه نياز است، تبيين اگونگي عملي شدن اين شعارها مي ااشد  ك  تيوجهي ايه ايين    

يين مي شود در جامعه معموال  تاريخ مصرف يك ساله داشته ااشد و  معموال  موضوع ااعث شده، شعارهاي سال كه تع

اعد از نن فرامو  مي شود  سوالي كه وجود دارد اينکه در جامعه قشر هاي مختلم اه خصو  قشري كه اه عنيوان  

؟ و نييا  قشر نخبه معرفي مي شوند اقدر در ارتباط اا موضوعي مثه موضوع اقتصياد مقياومتي دغدغيه فکيري دارنيد     

مسئوليت و وظيفه اي اراي خود در ارتباط اا اين موضوع در نظر مي گيرند يا نه؟ در هروورگ اگير انتظياري وجيود    

 داشته ااشد ااتدا از قشر نخبه است و اعد از عامه مردم  قشرنخبه اايد از خود ادرسد وظيفه من ايست؟

در شهرها، حوزه و روحيانيون، و دانشيگاه و دانشيجويان،     مسئولين، تشکه ها مانند اسيج، ناحيه هاي سداه پاسداران 

معل  ها و    اين ها جزء اولي ترين اقشار نخبه و يا تأثير گذار جامعه اه حسياب ميي نينيد كيه مسيئوليت اويلي در       

، در ارتباط اا گفتمان سازي موضوعي مانند اقتصاد مقاومتي را ار عهده دارند  اراين اساس ااتوجه اه اين احساس نيياز 

پايگاه اسيج شهيد دستغيب مسجدالرضا )ع( شهرستان كوهبنان اا توجه اه دغدغه اي كه در اين زمينه وجود داشت، 

اقتصادي متشکه از تعدادي نوجوانان و جوانيان ايا هيدف اررسيي مسيائه       -كارگروهي تحت عنوان كارگروه فرهنگي

ا و گفتمان سازي عمومي مراوط اه موضوعاگ مختلم ننه فرهنگي و اقتصادي شهرستان كوهبنان و اثرگذاري ار روي

در رااطه اا اين مسائه تشکيه شد و موضوع اگونگي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در  منطقه كوهبنان اررسي شيد  

و پيشنهاداتي در اين رااطه و همچنين  در ارتباط اا  پيشرفت اين منطقه شامه  ) ايجاد يك گروه كيه در ارتبياط ايا    

گونگي  پيشرفت اين منطقه از افراد اومي ، تبديه رسانه استاني اه رسانه شهرستاني، نمايش سيرزمين ايين   اررسي ا

ساله شهرستان ( اه مسيئولين ايين شيهرارائه شيد  ايين       10منطقه، تدوين كتاب شهرستان شناسي، سند اش  انداز 

ا و شهرستان هاي كشيور ميورد توجيه قيرار     پيشنهاداگ  مطرح شده در ارتباط اا كوهبنان مي تواند اراي ساير شهره

 اگيرد 

كلید واژه: رهنمود های مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، وظیفه من؟، نگداه  منطقده ای بده اقتصداد     

سداله  شهرسدتانی، گفتمدان سدازی      10مقاومتی ، آمدایش سدرزمین  شهرسدتانی، سدند چشدم اندداز      

 پیشرفت،كوهبنان 

                                                           

 ناسي اقتصادي دانشگاه شهيد اهشتي دانشجوي كارشناسي ارشد زمين ش 1

 دانش نموز پيش دانشگاهي دايرستان شهيد ااهنر كوهبنان 2

 دانش نموز پيش دانشگاهي دايرستان شهيد ااهنر كوهبنان 3
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بررسی اثر حذف یارانه انرژی بر الگوی مصرف انرژی  توزیعی: عدالت و پایدار توسعه

 (1387-1393در ایران )

 3روزبهانی، معصومه 2سامانی، انصاری حبیب 1نصراللهی، زهرا

 

 چکیده

گذاران اوده است  در ايران نييز عيدالت   هاي سياستيکي از اوول توسعه پايدار، همواره يکي از دغدغه عنوان اهعدالت 

گيذاران ايوده اسيت  ايا     سياسيت  مدنظريکي از اوول ارزشي همواره  عنوان اهي نثار اجتماعي نن الکه  واسطه اه تنها نه

ها رعايت عدالت توزيعي در اخش انرژي است؛ در اين مقاله سيعي شيده   توجه اه اينکه يکي از اهداف هدفمندي يارانه

 1387-1393ي هياي شيهري ايرانيي در دوره   هاي اخش انرژي ار ناارااري مصرف انرژي خانوارتأثير هدفمندي يارانه

ينه ناارااري مصرف انرژي و تااع درزمي قرار گيرد  اراي تحقق هدف پژوهش از شاخص ناارااري اتکينسون مورداررس

هياي ايرح هزينيه    است  اراي ارنورد دقيق اين شاخص از ريزداده شده استفادههاي كشور رفاه اجتماعي رالز در استان

ينکه شاخص اتکينسيون مصيرف انيرژي رونيد     ااادهد است  نتايج نشان مي شده استفادهركز نمار ايران درنمد خانوار م

 26ييت در  درنهاشود اما هاي كشور در ااتدا افزايش ناارااري ديده مييکساني در اول دوره نداشته و در ايشتر استان

دهنيده كياهش نياارااري    ه مييانگين نشيان  استان كشور شاهد كاهش ناارااري هستي   همچنين نتايج نزميون مقايسي  

 است  1391ها تا سال مصرف انرژي پس از هدفمندي يارانه

 ,JEL  :Q01, D63بندی طبقه  استانی مناطق انرژی،مصرف  توزیعی، عدالت پایدار، توسعه: ها یدواژهكل

H23 

                                                           

    Nasr@yazd.ac.ir           يزد     دانشگاه اقتصاد گروه دانشيار-1

                             Ha.ansarisa@gmail.com       دانشگاه يزد اقتصاد گروه استاديار -2

       M.rouzbahani1989@gmail.com                   يزد دانشگاه اقتصاد ارشد كارشناسي دانشجوي - 3

mailto:Nasr@yazd.ac.ir
mailto:Ha.ansarisa@gmail.com
mailto:M.rouzbahani1989@gmail.com
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اهش وابستگی به باند در راستای ك های راهبردی توسعه فناوری پهنارائه سیاست

 نفت در اقتصادی مقاومتی

 4، محسن رضایی صدرآبادی3، احمد محمدی2، علی استاجی1حسینامین زاده
 

 چکیده

راهکاري ايراي   اه عنواناستفاده از فضاي مجازي تا حدي است كه از نن  خصووا در جهان امروز، اهميت ارتباااگ و 

انييان قيرار   استري اراي ارائه خدماگ اينترنت در زميره اقتصياد دانيش   ااند اه عنوان شود  فناوري پهن توسعه ياد مي

وري اين توانايي را دارد كه از اتکاء دولت ايه درنميدهاي   هايي همچون توسعه كارنفريني و رشد اهرهگرفته و اا قااليت

ارشناسان معتقدند كه نفتي اکاهد   عوامه و عله متعددي در تحقق و توسعه اين فناوري وجود دارد، اما اسياري از ك

دارد  لذا اين پيژوهش ايراي اررسيي     ااند پهنترين نقش را در توليد و استفاده از خدماگ  اخش عمومي و دولتي مه 

هيا در توسيعه    هاي دولت ااند پرداخته و سياست رو در زمينه فناوري پهن اين مسئله، اه مطالعه تجراه كشورهاي پيش

تووييفي و ايا اسيتفاده از     –داده است  نتايج اين پژوهش كه اا رو  تحقيق تحليليي  اين فناوري را مورد مداقه قرار 

هيا در   اي، تحليه اسنادي و نيز تحقيق و توسعه اه دست نمده است، ضمن تائيد اهمييت نقيش دوليت    منااع كتااخانه

دهيد كيه    ي، نشيان ميي  گذاري در زمينه توسيعه ايين فنياور    ااند و لزوم سياست توجه و اهتمام اه توسعه فناوري پهن

هياي ايرف تقاضيا     هاي ارف عرضه و سياست هاي عمومي، سياست ها را ذيه سه عنوان سياست توان اين سياست مي

دهيي  هاي ارف عرضه است و سازوكار جهتها مراوط اه سياستترين سياست اندي نمود  از نن جهت كه مه  دسته

مند  ها را اا دقت و نظامها تمركز شده و ننپژوهش ار اين سياست شود، در ايناه اازار ايشتر در اين اخش تعيين مي

 مورد اررسي قرار دادي  

 

 های طرف عرضه، وابستگی به نفتباند، سیاستهای كلیدی: اقتصاد مقاومتی، توسعه  پهنهواژ

                                                           

 ريزي،جتماعي مؤسسه عالي نموز  و پژوهش مديريت و ارنامها-هاي اقتصاديكارشناسي ارشد مهندسي سيست  1

amin.zadehosein@gmail.com  

 |ali.estaji@gmail.comدانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه تهران،  2

 a.mohammadi23@aut.ac.irكارشناسي ارق دانشگاه اميركبير،  3

 mohsenrezay@gmail.comدانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه امام وادق )ع(،  4
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 بنیان های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش مقایسه تطبیقی شاخص

 2سیدی ، رؤیا زارع قلعه1پور محمدعلی فیض

 

 چکیده

اقتصاد اه معناي مديريت توليد، توزيع و مصرف ثروگ و دانش دخه و خيرج و هزينيه، از اهمييت و جايگياه مهي  و      

  اا (5)نساء، نيه  هاي قرنني، اقتصاد و ثروگ، مايه قوام جامعه است راساس نموزهاه اوري كه ا  اساسي ارخوردار است

هاي اقتصيادي نظيام سيلطه علييه اييران در       انين شدگ يافتن تحري  مسأله اقتصاد و معيشت و ه توجه اه اهميت 

مطيرح و در   1389ها واژه اقتصياد مقياومتي را در سيال     هاي اخير، رهبر انقالب اراي مقااله اا نثار مخرب تحري  سال

ر جهان رو اه رشد اميروز دانيش منبيع    هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ااالغ نمودند  از سوي ديگر د سياست 1392سال 

رو الزميه حركيت در مسيير رشيد و توسيعه و تثبييت جايگياه در اقتصياد جهياني           رود از اين اولي ثروگ اه شمار مي

هياي كليي    هاي مه  نن در كشور است، انيااراين در سياسيت   هاي روز و اومي كردن اخش مندي از نخرين دانش اهره

شرايط كنوني كشور، تاكيد ار گستر  اقتصاد مبتني ار دانش است  اا توجه اه اهميت اقتصاد مقاومتي و اه ويژه در 

 -رو ايا رو  تطبيقيي   هاي كلي اقتصاد مقاومتي اير نن، در مقاليه پييش    انين تاكيد سياست انيان و ه  اقتصاد دانش

رداختيه شيده اسيت  نتيايج     انييان پ  توويفي، اه مقايسه تطبيقي نماگرهاي اقتصاد مقاومتي و نماگرهاي اقتصاد دانش

انيان است و ادون نن اقتصياد   حاوه از اين پژوهش حاكي از نن است كه استر تحقق اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش

 مقاومتي تحقق نخواهد يافت 

 

 بنیان، مقایسه تطبیقی. های كلیدی: رهبری، شاخص اقتصاد مقاومتی، شاخص اقتصاد دانش واژه

 

                                                           

  feizpour@yazd.ac.ir دانشگاه يزد،استاديار و عضو هيأگ علمي دانشکده اقتصاد، مديريت و حسااداري  1

  gmail.com6590zare@ اقتصادي دانشگاه يزد،دانشجوي كارشناسي ارشد علوم  2

mailto:feizpour@yazd.ac.ir
mailto:zare6590@gmail.com
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 حامی فقرا، تعاریف و شواهدرشد 

 2، محمدجواد زارعی1*مهران زارعی

 

 چکیده

ترين اهداف مندرج در اسيناد ااالدسيتي كشيور دانسيت  اير ايين        توان يکي از مه  سازي فقر را مي كن كاهش و ريشه

ي از رسيد اسييار   يااي اه اين هدف شده كه اه نظير ميي   هاي فراواني در جهت دست هاي گذشته تال  اساس در سال

ها ار مبناي اين ديدگاه وورگ گرفته كه رشد اقتصادي اه تنهايي و ادون توجه اه اگونگي توزيع منافع حاوه از  نن

الملليي فراوانيي وجيود دارنيد كيه نشيان        نن قادر است فقر را از اين ابرد  اين در حالي است كه شواهد داخلي و اين

رنمدي نه تنها اه كاهش فقر منجر نشده، الکه نن را افزايش نيز داده هاي د دهند رشد اقتصادي اا افزايش ناارااري مي

المله موسوم اه رشد حامي فقيرا مطيرح شيده كيه ايه جنبيه        است  در راستاي اين مشاهداگ مفهومي در اداياگ اين

رامون رااطه فقرزدايي رشد تاكيد دارد  در اين راستا مقاله حاضر، اقدام اه معرفي شاخص فوق و مروري ار مطالعاگ پي

اين رشد و فقر در ايران كرده است  همچنين يك تحليه نماري از روند متغيرهاي مرتبط اا شاخص مزاور ارائه شيده  

دهنيد كيه رشيد     است  مرور مطالعاگ داخلي انجام شده در اين زمينه و اررسي روند متغيرهياي مراوايه نشيان ميي    

 فع فقرا نبوده است هاي گذشته كشور در ايشتر مقااع اه ن اقتصادي سال

 های كلیدی: رشد حامی فقرا، نابرابری درآمدی، رشد اقتصادی، ایران واژه

                                                           

 zmehran114@gmail.comدانشچوي كارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه يزد )نويسنده مسئول(،  *1

 javadz8075@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه ونعتي شاهرود،  2
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 اثرات درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی كشور ایران

1سمیرا آقاپور
 2، محمدرضا ارسالن بد 

 

 چکیده: 

يي كه از درجه ااز اودن مالي و تجاري ااال ارخوردار اررسي هاي كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه كشورها

مطالعاگ در اازارهاي مالي، سبب شده است كه ارخي افيراد نن  .هستند از اازارهاي مالي توسعه يافته تري ارخوردارند

 را تنها اه عنوان عامه رشد يا ركود ناشي از نوسان هاي  قيمت دارايي هاي مالي تجس  كنند، در حيالي كيه تحلييه   

سياست هاي  مالي ار ساختار اقتصادي اه اندازه اي  مه  است كه امروزه اعتقاد ار اين است كه ادون داشتن توسيعه  

مالي ااال نمي توان اه رشد اقتصادي رسيد  در اين تحقيق ارنن شدي  تا تحليلي در اثراگ  درجيه اياز ايودن ميالي و     

پژوهش هاي انجام گرفته در زمينه توسيعه ميالي حياكي از نن     .تجاري روي توسعه مالي  در كشور ايران انجام گيرد

انانچيه در   است كه روااطي موثر اين شاخص هاي درجه ااز اودن مالي ، تجاري و توسعه مالي كشورها وجيود دارد  

رفاه را  مالي پيشرفته  و رشد اقتصادي ااعث افزايش توزيع عادالنه درنمد و كشور ايران توسعه مالي اا ايجاد اازار هاي

 پي خواهد داشت و اه اهداف اقتصاد مقاومتي كمك خواهد گرفت 

 واژگان كلیدی: توسعه مالی ،درجه باز بودن مالی ،درجه باز بودن تجاری

                                                           

 -Aghapoor.samira2016@gmail.com.ناسي ارشد دانشگاه غيرارنتفاعي نذرناادگان اروميه دانشجوي كارش -1

 m_arsalanbod@yahoo.com–استاد مدعو دانشگاه غير انتفاعي نذرناادگان اروميه  - 2
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و  رفع فقر ،مردمی در توسعه مناطق محروم انفاق و مشاركت هاینقش و جایگاه 

 با تاكید بر فرهنگ جهادی زدایی محرومیت

 2، شهروز دانا1شنگ حامدهو

 چکیده

در همه جوامع و در همه اعصار ، فقر و ناارااري درنمدها پديده اي ناخوشايند اراي انسانها اوده است، اه گونه اي كيه  

سااقه انتقاد از ناارااري درنمدها و محکوميت نن، اه قدمت دنيا مي رسيد و هيدف غيايي ارااري،ارفيداران اخيالق و      

دولتي را تحت تاثير قرار داده است در ايران اراي مبارزه اا فقر و محروميت زدايي در قاليب ارناميه    انقالايون و رجال

هاي توسعه ارح ساماندهي اقتصادي، پيش ايني هايي وورگ گرفته است و اندين ايار اليحيه فقير زداييي تهييه و      

وجه اه مطالعاگ محقق تصور مي شود در تنظي  شده كه اين تالشها در نهايت اه اقدامي موفق منجر نشده است  اا ت

ارنامه فقرزدايي و محروميت زدايي توجه انداني اه الگوهاي اسالمي همچون فرهنگ جهادي و مشياركت اسيالمي و   

اند  مشاركت مردم در حکومت اسيالمي   اديان الهي اه ويژه اسالم مشاركت را مورد توجه قرار دادهمردمي نشده است  

هاي مشاركت مردم در اول تاريخ اشري است و تأثير دين ايه عنيوان يکيي از     ترين نمونه خشانپيامبر و علي )ع( در

ترين عوامه گستر  مشاركت مردمي در اول تاريخ اه ويژه در جهان اسالم انکارناپذير است همچنيين تکياليم    مه 

است لذا در روايتي پيامبر اجتماعي اسالم هدف نن گستر  روح تعاون و مشاركت اين اعضاي جامعه و امت اسالمي 

 فرمايد  هرگاه كسي اه امور مسلمانان اهتمام نداشته ااشد از زمره مسلمانان خارج است  مي

مردمي در  -اا توجه اه ننچه گفته شد در اين مقاله اا الگو گيري از تعالي  اسالمي اه ارائه يك مدل مشاركتي اسالمي

 شود جهت رفع فقر و محروميت زدايي پرداخته مي 

 واژگان كلیدی :انفاق، مشاركت مردمی، مدیریت جهادی،محرومیت زدایی، فقر . 

 

                                                           

 محقق و مدرس دانشگاه  - 1

 هياردا پرور  و نموز  ريدا 2
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 (ره) ینیعدالت اجتماعی در اندیشه امام خم یشناخت تحلیل جامعه

 2، طاها عشایری1محمدرضا برومند زاده

 

 چکیده

عدالت اه معناي ارقراري عدل، انصاف، ارااري و رعايت حقيوق اجتمياعي ميردم در جامعيه اسيت  هيدف اويلي ايين         

پژوهش واكاوي عدالت اجتماعي در انديشه امام )ره( است  اميام خمينيي )ره( در ايول كنشيگري سياسيي خيود در       

دينيي خيود را   -ي انسياني ها ارنامهها و  يشهنداو  ارنمداوالح اجتماع  دروددعالمي روشنفکر و معل ،  عنوان اهتاريخ، 

 -1دهد كه عدالت در نظير اميام )ره( هميان     يماعد از پيروزي انقالب، در جامعه عملي نمود  نتايج اين اررسي نشان 

تقسيي  منيااع   -4رسييدگي و حماييت از اقشيار كي  دراميد،      -3كاهش شيکاف ابقياتي،   -2رسيدگي اه مستضعفين، 

اجتمياعي و  -عدم تبعيذ اقتصيادي -6يي و گرا اسالمخداااوري و  -6رعايت حق و انصاف،  -5 يکسان، اور اهاجتماعي 

 فرهنگي در جامعه اوده است 

 یض، جامعهتبعواژگان كلیدی: عدالت اجتماعی، امام )ره(، 

                                                           

  تهران،نويسنده مسئولدانشجوي دكتري جمعيت شناسي دانشگاه -1

 دانشجوي دكتري ارسي مسائه اجتماعي ايران، دانشگاه كاشان- 2
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 شناختی موانع عمده تحقق اقتصاد مقاومتی  واكاوی جامعه

 2، میالد رستمی1طاها عشایری

 

 یده:چک

هياي اجتمياعي،    شود كه در نظام جمهوري اسالمي اييران ايراي گيذار از احيران     اقتصاد مقاومتي اه الگويي ااالق مي

شده اسيت    هويت ساز مطرح و اي انداز پيشرفت جامعه، مقااله اا نوسازي و توسعه تهي ساز و ايدئولوژيك ترسي  اش 

ي و ارتقاي اينه تولييدي جامعيه و كياهش ايکياري اسيت  نتيايج       اقتصاد مقاومتي اه معناي تقويت توان ملي، اقتصاد

 روييه،  ايي  محصيولي نفيت، وارداگ   دهد كه نوع سبك زندگي، فساد اجتماعي، اقتصاد تيك  حاوه از پژوهش نشان مي

كيفييت، اسيراف و فرهنگيي شيدن مصيرف و       ايي  خيارجي، تولييداگ   تولييداگ  اه كاال، انحصارالبي، وااستگي قاااق

 ت از موانع عمده تحقق اقتصاد مقاومتي در ايران هستند دول گري تصدي

 

 واژگان كلیدی: اقتصاد مقاومتی، فساد، سبک زندگی، نفت، دولت

                                                           

 t.ashayeri@gmail.com دانشجوي دكتري جامعه شناسي دانشگاه كاشان، نويسنده مسئول،- 1

 كارشناس ارشد علوم اجتماعي دانشگاه تهران- 2
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 ایرانی پیشرفت -بررسی الگوی توسعه غربی و اسالمی و ضرورت الگوی اسالمی

 1طیبه عضدی

 چکیده: 

پردازان اوده، توسيعه اقتصيادي ييا رشيد     دهه اخير، مورد توجه نظريهننچه تا اه حال اه عنوان توسعه، اويژه در اند 

يااد كه اا افزايش قدرگ و ثروگ همراه است و هر ننچه اقتصادي اوده است  در الگوي توسعه غراي، دانشي اهميت مي

هيا و  ملتنيد، اهميت دارد  ار اين اساس الگوي پيشرفت اومي مطرح نيست و فرهنگ كه از تسلط ار ابيعت ادست 

الگيوي  »كشورها اهميت انداني ندارد  پيشرفت جوامع در گيرو ارخيورداري از الگيوي ايومي اسيت  ايرح موضيوع        

ايانگر اهمييت ايين   « هاي راهبرديانديشه»از سوي مقام معظ  رهبري در نخستين جلسه « ايراني پيشرفت -اسالمي

ايراني پيشرفت، اا توجيه ايه    -ضرورگ الگوي اسالميموضوع است  اين تحقيق اه دنبال اررسي الگوي توسعه غراي و 

اياناگ مقام معظ  رهبري و اسناد ديگر است  ضرورگ اراحي اين الگو اين است كه پيشرفت ااييد در راسيتاي رشيد    

معنوي، الهي و تقرّب جامعه اه سوي حق تعالي انجام شود و نبايد همانند جواميع غرايي خيالي از اخيالق، تراييت و      

 د  انااراين االندگي و پيشرفت همه جانبه در راستاي تکامه، ادون الگو، مقدور و ميسر نيست  معنويت ااش

 

 ایرانی پیشرفت -كلمات كلیدی: توسعه، پیشرفت، الگوی اسالمی

                                                           

 azodi2015@gmail.com               دانشگاه فردوسي مشهد                     دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و ارنامه ريزي،    1
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 اقتصاد مقاومتی

 3، حسین تیموری2، فاطمه تیموری1شادی عمادی

 چکیده

وكليدي ايجاد قدرگ وامنيت ملي كشورها، اخصو  كشورهاي درحال توسعه  عنصراقتصاد، يکي از اازارهاي راهبردي

ساله وارناميه هياي توسيعه ي    20وجهان سوم اه شمار مي نيد  كشور مانيز در اسناد وقوانين اساسي سند اش  انداز 

ي راهبيرد  نييت اهلل خامنيه ا   1389ساله اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توجه ويژه اي اه اقتصاد شده اسيت  ازسيال   5

اقتصاد مقاومتي را، اه عنوان راه كاري اراي مقااله اا فشارهاي اقتصادي دشمنان ايه مسيؤالن اايالغ نميوده انيد، كيه       

ااتوجه اه تحري  هاي گوناگوني كه روز اه روز اركشورما تحميه مي شود، اين راهبرد هرروز اهميت دواندان اه خود 

ين مسير مي البد  اايد مدنظر قرار داد كه اقتصياد مقياومتي ييك شيعار     مي گيرد وتال  همگان را ارگام داشتن درا

نيست الکه يك واقعيت است، كه اانظارگ مسؤلين اردرنمدهاي نجومي، اختالس ها، توجه اه فعالييت شيركت هياي    

مه  را عملي دانش انيان، توجه اه قشر دانشجو وكارالدان، تشويق افراد اه كارنفريني وحمايت ازننهاو    مي توان اين 

ساخت  اميد است كه ااياري خدا ورهبر انقالب، وه  انين مسؤلين محترم دولت تداير واميد اه كشيوري سيرفراز و   

 موفق در كليه زمينه ها ارسي  

 

ساله اقتصادی، اقتصاد 5واژه های كلیدی:امنیت ملی، كشورهای در حال توسعه، برنامه های توسعه 

 تالس، فعالیت شركت های دانش بنیان، كارآفرینیمقاومتی، درآمدهای نجومی، اخ

                                                           

 adonis_2060@yahoo.comدانشجوكارشناسي، مهندسي منااع ابيعي، دانشگاه يزد 1

 roya.raha33@yahoo.comدانشجوكارشناسي ارشد، جامعه شناسي، دانشگاه يزد،  2

 ppz_yazd@yahoo.comانشگاه نزاد  يزد، دانشجوكارشناسي ارشد، مديريت نموزشي، د 3
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 نامه هایی در اقتصاد و معیشت: نگاهی به سیاست گزاره

 1زا كیان فرح

 چکیده

الملك اوسيي، ايه ارخيي از اويول و      نامه، اثر خواجه نظام در اين يادداشت، تال  شده است اا توجه اه متن سياست

تر اراي استفاده از ايين منبيع، در    يافت  هدف از اين مطالعه، جستجوي راهي مناسبقوانين اقتصادي نن دوره دست 

الگوهاي اقتصاد اسالمي است  رو  ارگزيده اراي انجام اين پژوهش، تحليه محتوا نيام دارد كيه اير اسياس مفياهي       

سازد  سيدس   ن ارجسته مينامه را دراارة اقتصاد، معيشت و تجارگ نن زما هاي سياست كليدي هر متن، ارخي از گزاره

رسد كه اقتصياد   كند  انين اه نظر مي ها، تال  اه فه  ساز و كار اقتصاد نن دوران مي اا كنار ه  قرار دادن اين گزاره

گيرندة خيرد  در   شده، نه توسط عوامه تصمي  نن دوران، تا حد زيادي تحت امر پادشاه و اه وورگ دستوري اداره مي

دهد كيه شيايد    ده، اگراه كلي و تا حدودي فاقد جزئياگ است، اين اميدواري را اه دست مينهايت نتيجۀ اه دست نم

اتوان اا گستر  اين رو  اراي ديگر متون، دركي تقريبي از وضعيت اقتصاد و معيشت نن دوران اه دست نورد  نيز 

 نن زمان نگاه شد ممکن است اا توجه اه ارخي از توضيحاگ تحليلي متن، تا حدودي از تفکراگ اقتصادي 

 

 الملک، معیشت، اقتصاد هنجاری، تحلیل محتوا نامه، خواجه نظام واژگان كلیدی: سیاست

                                                           

 kfarahza1376@gmail.com  دانشجوي كارشناسي اقتصاد دانشگاه شهيد اهشتي  1
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 گردشگری، گذاری ناب از اقتصاد نفتی به اقتصاد پایدار

 1علی فریدی ماسوله

 

 :دهکیچ

 از اسيت،  ايوده  مواجه ييها ريتدا سوء وجود اا همواره كشور، نفت ونعت شدن يمل از اعد و قبه ران،يا ينفت اقتصاد

 از ايدتر   شدينم ورف درست جهت در نن درنمد از يارف از و شد يم گريد يكشورها نفع اه ورفا نن درنمد يارف

 اقتصياد  در يعيامل  هر" شد ااعث كه اوده است ها اخش ريسا گستر  و تيتقو عدم و اخش نيا اه ورف توجه نن

 "كيه  شيد  ااعث امر نيهم و( 114 ،1391 گران،يد و نرمن) "شود نفت درنمد از متاثر  يمستق ريغ اي  يمستق رانيا

 ميت يق ينانياام نا گفت دياا كه رود يم ااال نفت متيق يثبات يا ااد،ي يم كاهش اي شيافزا نفت متيق كه يهنگام

 يعرفيان ) "دارد يمنف ي رااطه ارز نرخ اا مدگ كوتاه در و اهادار اوراق اورس شاخص تورم، د،يتول اا الندمدگ در نفت

 جاديا توسعه جامعه كي جوانب تمام در تواند يم يگردشگر هوشمندانه، تيهدا وورگ در ( 143 ،1393 گر، ارم و

 اراسياس  كيه  شد مشخص و گرفت قرار ارزيااي مورد مختلم معيارهاي اراساس ايران در مالي سياست پايداري" كند

 و اخيش  شييرين  افشياري، ) "اسيت  ناپاييدار  اييران  در مالي سياست استفاده، مورد تجراي مدل و مختلم هاي معيار

 كيه  دارنيد  ديي تاك اقتصاد ينور تاب شيافزا ار يشکل اه دو هر يمقاومت اقتصاد اي داريپا اقتصاد(  51 ،1391 اهشتي،

 ايا  كه شود يم محسوب جامع اقتصاد از ياخش عنوان اه يگردشگر و است ناكارنمد اقتصاد نيا از رفت ارون راه تنها

  كرد خواهد يريجلوگ اقتصاد شدن يقطب تك از و كرد خواهند دايپ رونق زين ها اخش ريسا اخش نيا اه شيگرا

 

 اقتصاد گردشگری، اقتصاد نفتی، اقتصاد پایدار، اقتصاد مقاومتی: یدیلك یها واژه

                                                           

 alifaridi@ut.ac.ir كارشناسي ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي گردشگري دانشگاه تهران    -1
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 (.Hyssopus officinalis L) زوفا گیاه بر خصوصیات اكولوژیکی و فارماكولوژی مروری

 3یگانه حسن، 2غالمعلی حشمتی ،*1زاده فوالدی مهدی

 

 چکیده

است كه كمتر ميورد توجيه    ايران اومي دارويي گياهان ترين از مه  يکي .Hyssopus officinalis L علمي نام اا زوفا

هياي اكوليوژيکي، كشيت،     رويشيگاهي، نيياز  شيکه ظياهري، پيراكنش     شيناخت  اا هدف مطالعه اين  قرار گرفته است

ااشيد   سال مي 7تا  5اين گونه داراي عمر   است گرفته وورگ زوفا فيتوشيميايي گياه دارويي و درماني و هاي پتانسيه

 مشيااه  گليکوزييدي  ماده گونه، اين اولي متري گستر  دارد  ماده 2300و در اراضي نهکي منااق خشك تا ارتفاع 

 كيارارد  و غيذايي  داروييي  وينايع  در كيه  ااشد مي ترپن و رزين پينن، تانن، فيتوسترول، الكتون، كولين، هسدريدين،

 كيرم  ضيد  و معده مقوي نور،       خلط سرفه، كننده نرام نيرودهنده، اثر جمله از مختلفي درماني كاراردهاي گياه اين  دارد

 و رييه  عفونيت  مسين،  افيراد  مرايوب  نسي   خصوويا  ها، ارونش عوار  رفع جهت سينه، هاي ايماري در كه ااشد مي

 وقيوع  تياخير  مهبليي،  ترشيحاگ  جيوان،  دختران خوني ك  رفع در ضمنا  ااشد مي درماني مصرف مورد سرماخوردگي،

اير   اسيهال،  زردي، سينه، در زدگي انگ احساس مسلولين، شبانه عرق كهنه، رماتيس  عمومي ضعم از ناشي قاعدگي

 و قياراي  ضيد  اثير  و اسيت  شده داده تشخيص موثر نن عمه و ضعم در كليه وجود سنگ هايي مانند ايماري ارخي

 حفاظيت،  و هيا  فعاليت توسعه جهت اوولي ريزي ارنامه انااراين  است شده ثبت گياه اين سراان ضد و اكسيدان ننتي

 ااشد  ابيعي، ضروري مي هاي در عروه گياه اين از ارداري اهره و احيا

 تکثیر.  موثره،    مواد پراكنش، زوفا،: كلیدی ِواژه های

                                                           

 mehdifoladizada@gmail.comگرگان   ابيعي منااعو  كشاورزي علوم فارغ التحصيه از دانشگاه داري، مرتع ارشد كارشناسي 1

 گرگان  ابيعي و منااع كشاورزي علوم دانشگاه مرتع، گروه استاد 2

 گرگان  ابيعي و منااع كشاورزي علوم دانشگاه مرتع، گروه استاديار 3
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بررسی و تحلیل خالقیت و نوآوری در گردشگری و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی 

 استان كردستان

  1گالویژ وزیری تبار، شلیر فیضی

 چکیده

امروزه ونعت توريس  نقش اسيار مهمي در توسعه ي اقتصادي ايفا مي كند و جاذايه هياي توريسيتي ميي توانيد از      

پايدارترين منااع سرمايه اي در جهت كسب درنمد ارزي اه حساب مي نيد  اقتصاد دانان معتقدند كه گردشگري يکي 

هاي نن ايراي جانشييني ديگير وينايع و توسيعه      از ايد اخش ترين ونايعي است كه جهان سوم مي تواند از قااليت 

استفاده كند  امروزه تال  شهرها و مقاود گردشگري اراي متمايز شدن از ساير مقاود و اه اشي  نميدن در نقشيه    

هاي جهاني گردشگري، اه دليه اتخاذ استراتژي هاي ديکته شده و همسان ناخواسته اه نتايج معکوس منتهيي شيده   

ضر اررسي و تحليه خالقيت و نو نوري در گردشگري و تياثير نن اير توسيعه ي اقتصيادي     است  هدف از پژوهش حا

داده هاي كميي از ارييق پرسشينامه ادسيت نميده       .است تحليلي -توويفي نوع از تحقيقاستان كردستان مي ااشد  

متغير مستقه موجود در ميدل رگرسييون،    8از ميان است  نتايج حاوه از تحليه رگرسيوني داده نشان مي دهد كه 

اه اهترين وجه تغييراگ متغير وااسته را تبيين ميي كنيد  و پيس از نن     684/0متغير امکاناگ فراغتي اا ضريب اتاي 

ايا ضيريب اسيتاندارد شيده اتياي       مراكز اقامتيدر مرتبه دوم و سدس متغير  565/0متغيرهاي ونايع دستي اا اتاي 

در  263/0و سيوغاگ   405/0اا اتاي  هنر و عل  مراوط اه غذانوان سومين متغير تاثير گذار و پس از نن اه ع 514/0

درود واريانس متغيرهاي مسيتقه را تبييين    30اولويت هاي اعدي قرار گرفته اند  امکاناگ فراغتي اه تنهايي ايش از 

 مي كند 

 صادی.كلمات كلیدی: خالقیت، نو آوری، گردشگری و توسعه ی اقت

                                                           

 ( zand117@yahoo.comنويسنده ي مسئول) 1
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نقش كارآفرینی در ارائه  الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی با محوریت بیانات مقام معظم 

 رهبری

1زهرا قاسمی نور  

 چکیده

پيشرفت از جمله ااتدايي ترين مفاهيمي است كه هر فرد يا گروهي اه عنوان عناور اجتماع اا نن ارتباط ارقرار كيرده  

را در راه رسيدن اه اين مقوله تيدوين ميکننيد  دامنيه مفهيومي ايين واژه ننقيدر وسييع و         و تمام نمال و اهداف خود

پيچيده است كه اگر كواکترين اي دقتي و مسامحه در جرييان نن رخ دهيد ممکين اسيت در راه عرضيه و تقاضيا و       

رسيوخ كيرده و    وارداگ و وادراگ دستاوردهاي علمي و فني ناخواسته عواملي منفي و مضير در الييه هياي پيشيرفت    

معضالگ و در رنجي ااالتر تباهي فرهنگي اقتصادي فرهنگي جامعه اي را اه دنبال داشته ااشد در فرهنگ و اعتقياداگ  

ما مباني معرفتي ناب و روشني اخشي وجود دارد كه مي تواند اساس پيشرفت كشور قرار گيرد و ما را از گيرايش ايه   

و ترقي، اي نياز نمايد لذا در اين راستا الزم مي نيد تا الگيويي متناسيب ايا     مباني نادرست و متزلزل اه اهانه پيشرفت

فرهنگ و هويت ملي ديني اه عنوان ارنامه اي مدون در اختيار نحاد كشور قرار گيرد  نگارنيده در ايين مقيال اير نن     

نماييد  كيار نفرينيي و    است تا اا اشاره اه مفهوم پيشرفت و اشاره اه عناور نن، اه پيش فر  هياي پيشيرفت اشياره    

نونوري ، از مؤلفه هاي مه  و ااارز  پيشرفت است  نگارنده در اين مقال اه نقش و ارتباط كارنفريني در ارائه الگيوي  

پيشرفت ايراني اسالمي اا تکيه ار فرمايشاگ مقام معظ  رهبري مي پردازد تا گامي را در جهت ارائه الگوي پيشيرفت  

 اني اسالمي، ارداشته ااشد  اقتصادي اا مؤلفه هاي اير

 

 كلید وازگان: نقش، كارآفرینی،نوآوری، خالقیت، پیشرفت، توسعه،الگو، اسالمی، ایرانی

                                                           

فقه و اوول)حوزه علميه ق ( استاد دانشگاه نزاد تهران واحد تهران شرق، معاون پژوهش مدرسه  3كارشناس ارشد، دانشگاه الزهرا )س(، البه سطح  1

 zghaseminoor@gmail.comعلميه الزهرا)قيامدشت(
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تبیین جایگاه اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی با استفاده از بیانات مقام معظم 

 رهبری

 2، ایمن قاسمیان صاحبی1علیرضا عرب

 ده کیچ

 اقتصياد  توسيعه  ثيروگ،  و علي   افزاييه  منظور اه كه تعاوني هستند يا خصووي هايشركت انيان،دانش هايشركت

 و تحقييق  نتيايج  سيازي تجاري و نونوري اختراع، كارارد و گستر  شامه اقتصادي و علمي اهداف تحقق محور، دانش

شيوند   ميي  تشيکيه  فيراوان  افيزوده  ارز  ايا  و هاي ارتير فناورى حوزه در توسعه شامه اراحي، توليد كاال و خدماگ

ااشد  ادين منظور پس از تببين  مهمترين هدف اين پژوهش تبيين جايگاه اقتصاد دانش انيان در اقتصاد مقاومتي مي

هاي اقتصاد مقاومتي مطااق اا اياناگ مقام معظ  رهبري، جايگاه اقتصاد دانيش انييان در نن شناسيايي گشيت       مولفه

 ايه  انييان  دانيش  اقتصياد  توسعه اراي الزم هاي زيرساخت نوردن فراه  و فناوري اه دانش تبديه يها ترين مؤلفه مه 

پژوهشيي،   دسيتاورهاي  سيازي  نيونوري و تجياري   مليي  نظام فراه  نوردن :از اند عبارگ مقاومتي اقتصاد منظور تحقق

 هياي  كيانون  گسيتر   و انيدازي  هيا، راه  نونوري جهاني و ملي معنوي، مالکيت حقوق فراگير سامانه جانبه همه ارپايي

 كارنفرين   دانشگاه پشتيباني و اندازي درنمدزايي، و راه ار افزون پيشرفت و پژوهش اخش وجود: پيشرفت و پژوهش

 های توسعه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، تجاری سازی، زیرساخت: یدیلك یها واژه

                                                           

 alireza.arab@ut.ac.ir  دانشجوي دكتري تخصصي تحقيق در عملياگ دانشگاه تهران  1

 iman.ghasemian@ut.ac.irاه تهران) نويسنده مسئول(    دانشجوي دكتري تخصصي مديريت توليد و عملياگ دانشگ 2
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 هابنیان در بهبود عملکرد اقتصادی شركتدانش بررسی نقش فعالین موسسات 

1حسنی قدیری  

 چکیده

در عصر جهاني حاضر،يکي از اركان اولي رشد و توسعه پايدار در هر كشوري،رونق و شکوفايي موسساگ دانش انييان  

عنيوان   انيان ه  ايه  هاي دانش ها و موسساگ ازرگ همواره نقش مهمي در اقتصاد خواهند داشت  شركت شركت است 

هاي ازرگ نفوذ كند و اع  و عطر دانيش   شوند كه اتدريج دانش در پيکره شركت عنوان الگو ااعث مي رقيب و ه  اه

است اما نکته اسيار مهي   ادي اه اين اخش شدهدر كشور ما نيز اخيرا توجه زي  در عملکرد و محصوالتشان ديده شود

انيان و ه  انين اجرايي نشيدن قيوانين تصيويب شيده و اسيته هياي       هاي دانشنبود يك تعريم مشخص از شركت

اايد متناسب ايا نييروي ورودي    در حال تغيير است وشکه اشتغال در كشور  ها است حمايتي دولت اراي اين شركت

-،كه شيركت التحصيالن دانشگاهي اسيت  فارغ ،اشتغالترين معضه اشتغال كشور مه  در حال حاضر اه اازار كار ااشد  

انيان فضاي مناسبي اراي اشتغال اين افراد است نتيجه اين اررسي نشان ميدهد اراي وارد كردن دانيش و  هاي دانش

لبي خارج از فعاليتها و دغدغه هياي  نخبهگان اه عروه اقتصاد و نهايتا رشد اقتصادي كشور توجه كافي اه دانش در قا

 اازار است كه نخبه اتواند حداكثر انرژي ا  را در جهت يافتن ميانبرهاي علمي ورف كند

 ایرانی پیشرفت،اقتصاد دانش بنیان-بنیان،الگوی اسالمیهای دانشواژگان كلیدی: شركت

                                                           

 hosna.gh90@gmail.comكارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه فردوسي مشهد،  1
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 تیبهره وری نیروی انسانی در راستای تحقق اقتصاد مقاوم

  3، مهران قربانعلی2احسان اوغر، 1فاطمه شمس

 چکیده

در پي افزايش تحري  هاي دولت هاي غرب عليه ايران اين نگر  اه وجود نمد كه ااييد در سياسيت هياي اقتصيادي     

تغييراتي انيادين ايجاد شود تا اتوان عالوه ار توانايي در كاهش اثراگ تحري  هيا، حركيت كشيور ايه سيمت رشيد و       

تصادي نيز متوقم نگردد از اين رو مقام معظ  رهبري موضوع اقتصاد مقاومتي را مطرح و سياست هاي كلي توسعه اق

نن را ااالغ فرمودند در اندهاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي اه موضوع اهره وري اشاره شده است در واقع مي تيوان  

اد مقاومتي مي ااشيد هيدف از ارائيه ايين مقاليه      گفت افزايش اهره وري نيروي انساني يکي از راه كارهاي تحقق اقتص

 اهيره  يعني ياقتصاد توسعه و رشد  ياول عامه نيهمچن و يمقاومت اقتصاد تحقق جهت  مه   اركان از يکاررسي ي

 رو  از و ايوده  يلي يتحل يکيرد يرو ايا  يفيتووي  نوع از مقاله نيا در شده استفاده رو  ي مي ااشد انسان يروين يور

 يرويي ن كيه  يزميان نتيجه اين تحقيق مويد اين اسيت كيه    است شده استفاده ااالعاگ ينور جمع يارا ييا كتااخانه

 ايور  ايه  هيسرما ااالعاگ، منااع، از ااشند ور اهره گريد عبارگ اه اي و ااشند داشته ييااال ياخش اثر و ييكارا يانسان

 تحقيق  االخص و ياقتصاد توسعه و رشد ساز نهيزم امر نيا و شود يم تيتقو ديتول رو نيا از كند يم استفاده نهياه

  گردد يم يمقاومت اقتصاد

 

 وری نیروی انسانی، كاراییواژگان كلیدی: اقتصاد مقاومتی، بهره

                                                           

 دانشجوي دكتري،مديريت دولتي گرايش تطبيقي و توسعه،دانشگاه عالمه اباابايي 1

 دانشجوي كارشناسي ارشد،دانشگاه عالمه اباابايي  2

 hajmehran32@yahoo.comرشد،مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني،دانشگاه عالمه اباابايي،ايميه دانشجوي كارشناسي ا 3
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 اقتصاد دانش بنیان

 2، هادی كاهانی مقدم1مریم قلی پور

 چکیده

 ايه  هجيده   قرن در اسميت ندام كه نحوي نيست،اه جديدي موضوع اقتصادي رشد و اقتصاد در دانش نقش اه توجه

 مطيرح OECDاارتوسيط  اوليين  كيه (KBE ) انييان  دانيش  اقتصياد .است داشته توجه توليدواقتصاد در تخصص نقش

وارد  1960هرانيد واژه اقتصياد دانيش انييان در دهيه      . اسيت  اقتصاد درجريان وفناوري دانش مه  نقش شد،گوياي

تحوالگ دهه نود،اين واژه را تجديد و احيا كرد و در سالهاي اخير ايه موضيوعي اسييار     اداياگ اقتصادي نمريکا شد،اما

ارميي   1980متداول در توسعه اقتصادي شده است ريشه هاي اقتصاد دانش انييان ايه ركيود اقتصيادي اواييه دهيه       

 پيش ايان اه سدس و ارائه انيان دانش اقتصاد و اقتصاد از تعاريفي موضوع،ااتدا اهميت اه مقاله،ااتوجه اين در گردد لذا

ر اقتصاد دانش انيان، و    پرداخته مي شود  مقاله حاضر،ازرو  كتااخانه اي استفاده شده  استقرا اراي الزم هاي شرط

 .است

 ،راهکارها.3،دانش،اقتصاد، اقتصاددانشبنیان :كلیدواژه ها

                                                           

 rezaimaryam115@gmail.comمدرس دانشگاه پيام نور، ااشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد اجنورد،دانشگاه نزاد اسالمي،اجنورد،ايران - 1

 ، رئيس دانشگاه علمي كاراردي اهزيستي اجنورد ي كارنفريني و مدرس دانشگاه hدكتر-2

3-Knowledge  based  economy )KBE) 
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توسعه تجارت بر  ارتباطاتو فناوری اطالعاتروندها و تاثیرشاخصهای  بررسی

 الکترونیک وپیشرفت كشور

 2، محمد رضا ارسالن بد1مرتضی قهرمانی

 اکيده

اندگي تاريخ اه لحاظ تغيييراگ و  اقرن ايست و يک  در واقع دنياي استيالي فناوري نوين ااالعاگ و دنياي شت دنياي

، ميتوانيد يکيي    (ICT) ااالعاگ و ارتباااگنوري  فنميباشد  سياسي  تکثراگ شتاب نميز علمي، اقتصادي، فرهنگي و

از محورهاي تدوين راهبردهاي توسعه اي اراي اقتصاد كشور در جهت پيشرفت ااشد  در نظيام نيوين ارناميه نويسيي     

،اايد عالوه ار ارنامه ريزي مختلط شاخصهاي اقتصادي و زمانبندي شده ، شاخصهاي فناوري ااالعياگ و ارتبااياگ را   

حد اكثر ارز  افزوده تقويت كرد اراي كشورهاي درحال توسعه فوايد االقوه پيشرفتهاي تکنوليوژي   اراي دستيااي اه

ااالعاگ و ارتباااگ،اه معنياي تسيريع در توسيعه اقتصيادي و اجتمياعي اشيمار ميي رود ،از ايين روگسيتر  ايين           

اووال الزمه حركيت از ييك اقتصياد    المله،استفاده از اازارهاي نوين را اه يك ضرورگ گريز ناپذير ادل ساخته است و 

ااتوجه ايه  درون گرا،تناسب راهکارهاي تجاري اا نيازها و انتظاراگ كشورهاي توسعه يافته و جامعه ايين المليه اسيت    

 110در اجيراي انيد ييك اويه      نيز،مدظله() مقام معظم رهبریاهميت و نقش عل  و فناوري در پيشرفت كشور، 

هاي خود اي ايش از يك دهه گذشته ار  همواره در اياناگ و سخنراني (،و فناوري عل )قانون اساسي سياستهاي كلي 

 مقاليه هيدف از ، كيه  اسيت  در جهت توسعه تاكيد كيرده  دولت الکترونيك ريزي محوري فناوري و ضرورگ ارنامه نقش

كيه در ايين    توسعه تجارگ و پيشرفت كشيور ميباشيد  فناوري ااالعاگ ار شاخصهاي  تاثير روندهاو ، اررسينيزحاضر

مقاله پس از اررسي روندها و شاخص هاي فن نوري ااالعاگ و ارتباااگ ولزوم  مطالعه وتوسعه نن اه مبحث تجارگ 

 شيده، اا ارائۀ شواهد و قرائن موجود و اا اسيتناد ايه نميار و ارقيام در سيالهاي اخيير سيعي         الکترونيك پرداخته اي  و

اا توجيه ايه گسيتردگي شيبکه      كه،در   اقتصادي نشان داده شود توسعه اررا ( TCIتاثيرفناوري ااالعاگ و ارتباااگ)

هاي اينترنت و در دسترس اودن نن، خارج شدن سيست  هاي ارتبااي تحت وب از رو ميزي اه قاايه حميه، ماننيد    

ييك  تبلت و مواايه و در نتيجه ادغام تکنولوژي هاي ارتبااي نظير شيبکه هياي موااييه و اينترنيت ، تجيارگ اكترون     

 و خواهد اود  در جامعه جهاني ميباشد مدسرانهناز در نالين وسهمينجزالينفك اقتصاد 

اينترنت، تجارگ الکترونيك، توسعه ،دولت الکترونيك، شاخص هاي فن نوري ااالعاگ و ارتباااگ  :كليدي واژگان

                                                           

 Mortaza9531@gmail.comدانشجوي ترم نخر كارشناسي مديريت اازرگاني،دانشگاه نذرناادگان اروميه،   1

 M_arsalanbod@yahoo.com  دكتر محمد رضا ارسالن اد   عضو هياگ علمي ،دانشگاه نذرناادگان اروميه، 2
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 تحلیل مفهومی نظام اقتصاد مقاومتی با تکنیک تحلیل شبکه های اجتماعی 

 2نژادكفاطمه پا - 1هدایت كارگر شوركی

 ده کیچ

هدف از اين پژوهش نن است كه عناور مفهومي در گفتمان اقتصاد مقاومتي، شناسايي و اگونگي تعامه مييان ننهيا   

و  كتااخانه اي، متون علمي مرتبط اا مفهوم اقتصاد مقياومتي  اررسي شود؛ از اين رو در اخش ااتدايي تحقيق و اا ر

مورد كاو  و اازخواني قرار گرفته است  در ادامه اا كمك نظريه داده انياد كيه از جمليه اسيتراتژيهاي رو  تحقييق     

ان كيفي محسوب مي شود، داده هاي استخراج شده از منااع كتااخانه اي، ميورد كدگيذاري قيرار گرفتيه انيد و از ميي      

عنوان مقوله اولي شناسايي شده اند  در قسيمت   11عنوان مفهوم، تعداد  53نشانه )كد( و تبديه ننها اه  300حدود 

و جديدترين نسخه نيرم افيزار   « هاي اجتماعيتحليه شبکه»گانه اا كمك تکنيك اعدي تحقيق، اين مقوله هاي يازده

UCINET دروني ننها كشم شود  در اين راه ضمن محاسيبه و تحلييه    مورد واكاوي قرار گرفته اند تا اگونگي تعامه

شاخصهايي اون اگالي، مركزيت درجه اي و مركزيت ايناايني، الگوي گرافيکي از تعاميه ايين مفياهي  نييز ترسيي       

شده است  يافته هاي تحقيق حاضر حاكي از نن است كه كميت و كيفيت ارتباااگ ميان مفاهي  اولي نظيام اقتصياد   

قرار دارد و اگالي اين شبکه، كمتر از حد متوسط ارنورد مي شود  نتيجيه ديگير ايين    « ضعيم»در وضعيت مقاومتي 

پژوهش نن است كه ارخي مفاهي  نظام اقتصاد مقاومتي )مانند اقتصاد دانش انيان( در انزوا قرار گرفته اند  در پاييان  

والن ارنامه ريزي اقتصاد مقاومتي )اه ويژه سيازمان  ار اساس يافته هاي پژوهش، پيشنهادهايي اراي اهره ارداري مسئ

 ارنامه و اودجه كشور( ارائه شده است 

 

 اقتصاد مقاومتی، نظریه داده بنیاد، تحلیل شبکه های اجتماعی : یدیلك یها واژه

                                                           

 hkargar@stu.yazd.ac.irدانشجوي دوره دكتري مديريت دانشگاه يزد  -1

 دانشجوي دوره كارشناسي مديريت دولتي موسسه دارالعل  يزد -2
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 خیز جنوببررسی تأثیرات اكتشاف نفت در زندگی و معیشت بومیان مناطق نفت

 2، عصمت بابادی 1سکینه كاشانی

 چکیده

دنبال داشت  اا تأسييس شيركت نفيت    خيز جنوب تغييراگ اسياري را در اين منااق اهاكتشاف نفت در منااق نفت 

ريزي مجموعه ازرگي از تأسيساگ ايران و انگليس؛ اين شركت اا توجه اه عملياگ استخراج و ودور نفت شروع اه پي

خييز ايه دلييه نيياز ايين      ت نفت سبب شد تا مردمان ساكن در منااق نفتگيري ونعنفتي نمود  در اين ميان شکه

-حوزه اه نيروي انساني وارد اين مجموعه شوند  تأثير مستقي  و غيرمستقي  نفت در زندگي اوميان اين منااق مقوله

دگي و معيشت انکار اوده است  ونعت نفت سبب تغييراگ اساسي در زناي است كه از ااتدا تاكنون مشهود و غيرقااه

ساكنان اومي اين منااق شد و تعداد زيادي از ننها اا رها كردن كشاورزي و دامدروري اه عنوان نييروي كيارگري ايه    

گيري مشاغه مرتبط اا ونعت نفت و استخدام شركت نفت ايران و انگليس درنمدند  اه مرور و اا گذر زمان و اا شکه

خصووا در خوزستان معيشتِ ساكنان وااسته اه نفت ااقي ماند  تيأثيري  خيز اه نفت متکي اودن اقتصاد منااق نفت

ماندگار كه مزايا و مضراگ نن اايد مورد اررسي قرار گيرد  اين پژوهش سعي كرده تا اا اررسي تاريخي كوتاهي ار اين 

 روي اين وااستگي ادردازد هاي پيشموضوع، اه االش

 خیز جنوب، معیشت.گلیس، بومیان، مناطق نفتواژگان كلیدی: نفت، شركت نفت ایران و ان

                                                           

 (S.kashani2000@gmail.comكارشناسي ارشد تاريخ ايران دوره اسالمي   ) 1

 (esmat.babadi@yahoo.com)دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره اسالمي دانشگاه شيراز    2

 

mailto:S.kashani2000@gmail.com
mailto:esmat.babadi@yahoo.com
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 )مطالعه موردی:خراسان جنوبی( یشاورزك یهایتعاون در ینیارآفرك توسعه بر مؤثر بررسی عوامل

 ،2، سید حسین محمدزاده1علیرضا كرباسی

 چکیده

كارنفريني در جوامع مختلم اه عنيوان نميادي ايراي تيال  و موفقييت در اميور تجياري تبيديه شيده و ايين واژه،           

دستاوردهاي مثبت ديگري مانند اارور شدن خالقيت ها، ترغيب نونوري، ايجاد و توسعه تکنولوژي، تولييد ثيروگ در   

اررسي عوامه موثر ارتوسيعه كيارنفريني در تعياوني     جامعه و افزايش رفاه عمومي را اه همراه دارد  در اين مطالعه اه

همبسيتگي انجيام شيد      –پرداخته، كه اه رو  تووييفي  1394 خراسان جنواي تا پايان سالهاي توليدي كشاورزي 

تعاوني اه رو  نمونه گييري   56تعداد  اين كه از مشخص گرديد تعاوني كشاورزي فعال 235مورد نظرجامعه نماري 

ماري انتخاب شدند جهت تعيين پايايي اازار تحقيق از رو  نلفياي كرونبياخ اسيتفاده    نحج  نمونه  كوكران اه عنوان 

اه دست نمده است  نتايج اين مطالعه نشان داد ازديدگاه ميديران تعياوني    949/0ن اراي پرسشنامه ها نضريب  ه،دش

 كيه عاوني هاي كشياورزي ميوثر ايوده انيد     ها، مه  ترين عوامه مؤثر كه تا كنون ار  توسعه و تقويت كارنفريني در ت

مسئوليت پذيري اعضاي تعاوني ، تقويت مهارتهاي فردي و انگيزه هاي فردي مديران تعاوني ، ايجاد فعاليتهاي جديد 

سرمايه گذاري از اريق خصووي سازي ، كاهش حاشيه سود فعاليتهاي غير مولد، انجام فعاليتها ايه ويورگ گروهيي    

ي اعضاي تعاوني و ارائه نموزشهاي كارنفريني از اريق رسانه هاي عميومي همچنين سياير نتيايج    در تعاوني،خود اتکاي

درويد  رااطيه معنيي داري ايين مييزان تحصييالگ هيئيت ميديره، سين،           95در سطح اامينان  نشان مي دهند كه

ايين نميره كيارنفريني     و همچنيين  تحصيالگ مدير عامه و تعداد كه اعضاي تعاونيها اا نمره كارنفريني وجود  ندارد

 تعاوني هاي كشاورزي رااطه معني داري وجود ندارد 

 نوآوری، خراسان جنوبی كارافرینی، تعاونی كشاورزی،  :كلید واژه

                                                           

 دانشگاه فردوسي مشهد-استاد گروه اقتصاد كشاورزي 1

 Email:Hoshos_1540@yahoo.comدانشگاه فردوسي مشهد، -دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي 2
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های یزد و  موردی صنایع منتخب استان  ی مرگ در صنایع تولیدی ایران مطالعه سایه

 اصفهان

 2، سعیده كریمی1پور محمدعلی فیض

 

 چکیده

هاي موجود در  توان از زواياي متعددي مورد احث و اررسي قرار داده و در اين ميان اقاي انگاه اقتصاد مقاومتي را مي

هاي اقتصادي است  اين در حالي اسيت كيه در    هر اقتصاد نمودي از مقاومت اقتصادي در اراار متغيرهايي مانند شوک

انگاه از فعاليت اقتصادي اا دو رويکرد خروج ناگهاني و خروج تدريجي در اداياگ اقتصاد ونعتي، خروج سوي ديگر و 

ي مرگ ياد شده است  ايا ايين وجيود و اگرايه      تبيين گرديده و از خروج تدريجي در اداياگ اين حوزه اا عنوان سايه

گرفتيه اميا تنهيا    يافته مورد مطالعه قرار  هاي اخير و تنها در كشورهاي توسعه اي است كه در سال ي مرگ پديده سايه

كوشيد تيا    مطالعاگ معدودي در اين حوزه و در كشورهاي در حال توسعه انجام شده است  ار اين اساس اين مقاله مي

هاي كواك و متوسط ونايع مواد غيذايي و   ي مرگ را اراي انگاه تأثير متغيرهاي گوناگون ار خروج تدريجي يا سايه

ي كاكس و نزميون مييانگين    مدل مخاارهتبيين نمايد  اا استفاده از   فهانهاي يزد و او نشاميدني و نساجي در استان

وري كه، ميانگين انيدازه   وري نيروي كار، ميانگين اهره ميانگين اهرهيك جامعه، نتايج اين پژوهش ايانگر نن است كه 

ي ميرگ   ي سيايه  پديده هاي ااقيمانده كمتر اوده، موضوعي كه هاي خارج شده نسبت انگاه و ميانگين سودنوري انگاه

هياي موجيود در اقتصياد اييران و ايه       انااراين اراي ماندگاري ايشيتر انگياه  نمايد   را در ونايع توليدي ايران تأييد مي

هياي كوايك و    ها امري الزم است  ايين موضيوع در انگياه    وري نن هاي اقتصادي توجه اه اهره نوري انگاه عبارتي تاب

 وردار است متوسط از اهميتي دواندان ارخ

 

مدل های كوچک و متوسط،  بنگاهی مرگ، صنایع تولیدی،  واژگان كلیدی: اقتصاد مقاومتی، سایه

 JEL: L11، L25،L66  ،L67بندی  طبقهی كاكس  مخاطره

                                                           

 feizpour@yazd.ac.irعضو هيأگ علمي دانشگاه يزد،  1

 tabasom_370@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه يزد،  2
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رهیافت علمی چگونگی اثر گذاری اصالح الگوی مصرف گاز در مصارف خانگی در 

 راستای رسیدن به اقتصاد پایدار

1محمد جواد كمالی آشتیانی
4، فاطمه سادات لطفی  3مهدی شاه بابای  آشتیانی 2، مرتضی لوایی* 

 

 

 ده کیچ

مصرف ااالي انرژي در ساختمان هاي مسکوني يکي از عمده ترين مشکالگ كشيورهاي در حيال توسيعه اسيت كيه       

واحد مسکوني جدييد در سيطح    202968ابق نمار موجود ساالنه   داراي اثراگ اقتصادي و زيست محيطي مي ااشد

درود كه انيرژي تولييد شيده در كشيور و      40كشور ساخته مي شود  از ننجائيکه اخش ساختمان اا مصرف ايش از 

درود از درنمد حاوه از فرو  نفت، ايشترين ميزان مصرف انرژي را اه خيود اختصيا     30ورف هزينه اي معادل 

ميا  در ساختمان تأثيراگ مثبتي ار اقتصاد خانواده و نيز ملي خواهد داشيت   داده است، لذا اهينه سازي مصرف انرژي 

در اين مقاله اه اررسي اثر مستقي  توليد، مصرف، وارداگ و وادراگ گاز ار وضعيت اقتصادي و زندگي روزميره ميردم   

 پرداخته اي  و پيشنهاداتي اراي رفع مسئله ي مصرف اي رويه سوخت ارائه داده اي  

 اصالح الگوی مصرف، كاهش مصرف گاز، مدلسازی برای كاهش مصرف گاز: یدیلك یها واژه

                                                           

1*- mj.kamali@mail.sbu.ac.ir كارشناسي ارشد رشته فيزيك، دانشگاه شهيد اهشتي؛ 

2-lavaei.m.68@gmail.com كارشناسي رشته ارق فدرگ،  دانشگاه نزاد اسالمي نشتيان؛ 

3-mahdishahbaba73@gmail.com كارشناسي رشته الهياگ گرايش مباني فقه و حقوق دانشگاه ق ؛ 

4-lotfi.fatemeh95@gmail.comكارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه نزاد اسالمي نشتيان ؛ 
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 نگاهی تطبیقی به اقتصاد كشور بر اساس اندیشه های اقتصادی امام صادق )ع(

 3، هدی غفاری مجلج**2، پریسا علیزاده1امین گل زرد

 

 چکیده

يکي از ايارزترين  رهاي مورد نظر امام وادق )ع( مي ااشد  تحقيق حاضر اا هدف اررسي تطبيقي اقتصاد كشور اا معيا

امتيازهاي جوامع ايده نل، داشتن اقتصادي سال ، پويا و وجود مجريان فعال، متعهد و كاردان در عروه هاي اقتصادي 

زهياي  است  پيامبران الهي نيز اراي ايجاد قسط و عدالت در سطح وسيع نن در ميان اقشار مختلم جامعه و تامين نيا

مادي مردم و نااداني و نسايش ننان اه وسيله توزيع عادالنه امکاناگ، سرمايه ها، ايجياد زمينيه هياي مناسيب، اايالع      

رساني همگاني و ااالخره ترويج احسان، نيکوكاري و خدمت رساني كوشيده اند تا مردم را ايه سيوي سيعادگ و نييك     

ن ايه مقاويد الهيي و اهيداف نسيماني ادييان توحييدي و        اختي سوق دهند   اين تالشها كه در جهت تحقق اخشيد

پيامبران و فرستادگان از سوي خداوند متعال انجام مي گيرد، اه منظور فراه  نمودن زمينيه هياي عبودييت و قيرب     

جامعه نماري شامه تمامي فعاالن اقتصادي كشيور   . الهي اراي عموم انسانهاي سعادگ الب و حقيقت خواه مي ااشد

نفر فعال اقتصادي اكتفا شد  رو  تحقيق مشاهده اي و مصاحبه اا ننان اوده و نتايج حاكي از نن  50نه اه و اراي نمو

است كه معيارهاي اقتصادي گفته شده در دين اسالم و اه ويژه مدنظر امام وادق )ع( در جامعه اسالمي ايران كمتير  

 است  اه اش  مي خورد و در حد متوسط و در اعضي مواقع رو اه پايين

 

 كلید واژگان: اقتصاد اسالمی، مکتب امام صادق )ع(، اقتصاد ایران.

                                                           

 Amingolzard@yahoo.com                      زرگاني دانشگاه محقق اردايلي   دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اا 1

 Alizadeh_1369@yahoo.com)مسئول(     .دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه نزاد اسالمي واحد اروميه 2

 H.gh.m69@gmail.com                       دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اازرگاني دانشگاه محقق اردايلي    3
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 بایسته های تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در روستاها

  1محمد لعلی

 

 ده کیچ 

هزينه  تال  هاي مستمر در حوزه توسعه روستاها و عدم دستيااي اه نتايج مطلوب اين سوال را اوجود مي نورد، ارا

هاي اسيار و ارائه خدماگ متعدد زيرساختي، نتوانسته تغيير مثبتي در وضعيت روستاها ايجاد نمايد؟ در اين مقاله ايه  

اين سؤال از نگاه يك جوان روستايي كه عضو شوراي اسالمي روستاي اسجيه است، ارخي از نقاط مغفول مانده را در 

اسخ داده اي   عدم توجه اه روستائيان اه عنوان محور توسعه روستاها را مسئله واكاوي نموده و در حد اضاعت مقاله پ

مورد تحقيق قرار داده اي  و تعامه سازنده سياست مداران، روستائيان، كارشناسيان و ميديران را ايا روسيتائيان را ايه      

از ليزوم اجيراي    تصوير كشيده و نقش مشاركت مردمي را ايان نموده اي   از حذف نگير  دانياي كُيه نوشيته ايي  و     

سياست هاي اقتصاد مقاومتي، توجه اه تدوين پيوست فرهنگي اراي ارح ها اا توجه اه ااورهاي اعتقيادي و ميذهبي   

روستائيان وحبت كرده اي   در پايان دستيااي اه نتيجه را اررسي نموده و ايان داشته اي ، نگاه اازاري ايه روسيتائيان   

يست ارا كه در قرن اخير اين تفکر منجر اه از ه  گسيختگي جامعيه روسيتايي   اراي امرار معا  شهرنشينان جايز ن

 شده است!؟

 

اقتصاد مقاومتی، پیوست  كُل، یدانامشاركت پویا، نگرش  ،نقش محوری روستائیان: یدیلك یها واژه

 فرهنگی

                                                           

 Laaly_mo@yahoo.comعضو شوراي اسالمي روستاي اسجيه ،  –دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت امور شهري، دانشگاه فردوسي مشهد  -1
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 ایرانیراهکارهای خروج از وابستگی به درآمد نفت در راستای پیشرفت اسالمی 

 1ناهید مال اسد

 

 چکیده:

اا وجود اينکه ذخاير نفت در حال كاهش مي ااشد و اه عبارتي اه قله نفت نزديك مي شوي  اه ذخاير جهاني و ايه  

ذخاير كشورهاي اوپك، تا اند سال نينده اه اتمام مي رسد و وارد عصر پسا نفت مي شيوي ؛ نفيت ديگير نن جايگياه     

اراين در اين پژوهش اه اين امر پرداخته شد، كه كشورهاي عضو اوپك كه اه درنمد نفت پيشين را نخواهد داشت  انا

متکي هستند اكنون اايد در زمان رسيدن اه قله نفت اه كاري انجام دهند  اه خصيو  كشيور اييران كيه در زميان      

نفيت و حتيي كياهش    اعمال تحري  هاي نفتي اتکاي خويش اه نفت را اه خواي درک كرده و اا نزديك شدن اه قليه  

قيمت ها در نتيجه ي كاهش مصرف نفت اسياري از واردكنندگان نفت كه اكثرا  كشيورهاي وينعتي اودنيد و اكنيون     

خود نن ها توليد كننده نفت هستند؛ اگونه اايد كسري درنمد حاوه از نفت را جبران نمايند  پس در اين پيژوهش  

 ه پيشرفت ارائه شد راهکارهايي اراي خروج وااستگي ايران و رسيدن ا
 

 كلمات كلیدی: قله نفت، پیشرفت ایران اسالمی، منابع نفت، پایان عصر نفت.

                                                           

  lhaaaihnhahamdihan moiكارشناسي ارشد مطالعاگ خاورميانه دانشگاه شهيد اهشتي  1
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-و سرمایه (ICT)گذاری در فناوری اطالعات و ارتباطاتی بین سرمایهبررسی رابطه

  (MENA)در كشورهای حوزه خاورمیانه و شمال افریقا (FDI)گذاری مستقیم خارجی

 3، مهدیه محمدپور هنگروانی2بُد، محمدرضا ارسالن1غریبیمجید 

 

 چکیده

رشد سريع و فزاينده فناوري ااالعاگ و ارتباااگ زندگي امروزي اشر را اه اور وسيع تحت تأثير قرار داده است و اه 

ع اير جياي   رسد ايشترين تأثير را در حداقه زمان ممکن ار شرايط رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامي نظر مي

اي است كه جهان امروز را اه سرعت اه يك جامعيه  نهاده است  ادون شك تأثير فناوري ااالعاگ و ارتباااگ اه گونه

 فنياوري  در گيذاري سيرمايه  ايين  ينمايد  در اين مطالعه هدف اين اسيت كيه ايه اررسيي رااطيه     ااالعاتي تبديه مي

عضو منا اا اسيتفاده از رو  پنيه ديتيا و ازميون      كشورهاي در خارجي مستقي  گذاريسرمايه و ارتباااگ و ااالعاگ

-سيرمايه  گيذاري در فنياوري ااالعياگ و ارتبااياگ و    دهد كه اين سرمايهعليت گرنجر پرداخته شود  نتايج نشان مي

افريقا يك رااطه مستقي  وجود دارد و همچنيين ايين    شمال و خاورميانه كشورهاي حوزه خارجي در مستقي  گذاري

توانيد ايه عنيوان    دو متغير در ايران يك رااطه مثبت وجود دارد  ار اين اساس،  فناوري ااالعاگ و ارتباااگ ميي  اين

-يکي از اازارهاي رشد اقتصادي مطرح ااشد  انااراين، الزم است كه كشورها اراي ارتقاي رشيد اقتصيادي خيود اهيره    

 مندي از اين فناوري را افزايش دهند 

 

خارجی، رشد  مستقیم گذاریگذاری در فناوری اطالعات و ارتباطات ، سرمایهرمایهواژه های كلیدی: س

 اقتصادی، پنل دیتا، كشورهای منطقه منا

                                                           

 majidgharibi@yahoo.com واحد اروميه، د اسالميكارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه نزا- 1

 m_arsalanbod@yahoo.comغراي، ، اروميه، نذراايجان، دانشگاه نزاد اسالمياستاد مدعو، دكتري  اقتصاد2

 mohammadpour.86@gmail.com پيام نور اروميه،مدرس مدعو دانشگاه  3

mailto:%20taghipoor@gmail.com
mailto:%20taghipoor@gmail.com
mailto:%20taghipoor@gmail.com


 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 

 233 

مولفه های اثر گذار بر گرایش كشاورزان به عضویت در تعاونی ها )مطالعه موردی: 

 شهرستان قاین(

2، مریم كاشفی نیشابوری1سید حسین محمدزاده  

 

 چکیده

انجام در شهرستان قاين هاي تعاوني ثيرگذار ار گرايش كشاورزان اه فعاليتاُاررسي و تحليه عوامه ت اهمطالعه حاضر 

شهرسيتان قياين در    كشياورز  100 از اين شده است  نمار و ااالعاگ مورد نياز از اريق مصاحبه و تکميه پرسشنامه

و ميدل   SHAZAMها از اسيته نيرم افيزاري    جمع نوري گرديد  اه منظور تحليه داده اه وورگ تصادفي 1394سال

دار و الجيت استفاده شده است  نتايج مطالعه حياكي از نن اسيت كيه متغيير وضيعيت تأهيه تيأثير منفيي و معنيي         

ش كشياورزان  ار روي گيراي  يداردانش و نگاهي تأثير مثبت و معني ،متغيرهاي انگيزه نسبت اه فعاليت هاي گروهي

كه اا ارگزاري جلساگ ايراي   گرددمي پيشنهاداه دست نمده   ار اساس نتايج اندداشته هانسبت اه عضويت در تعاوني

هياي گونياگون از قبييه    و همچنين در قالب مناسيبت  هها افزايش دادها را در مورد تعاونيسطح نگاهي نن كشاورزان،

رزان عضوي كه سطح عملکردشان نسبت اه سال گذشته ايشتر اوده است، هفته تعاون، هفته جهاد كشاورزي از كشاو

اي ايراي عضيويت ديگير    هاي الزم، قيدرداني شيود تيا زمينيه    اا اعطا كمکهاي مالي و يا اختصا  سهميه ايشتر نهاده

 كشاورزان نيز فراه  شود 

 

 كلید واژه ها : الجیت ، كشاورز ، تعاون، قاین

                                                           

 Hoshos_1540@yahoo.comدانشگاه فردوسي مشهد-دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي 1

 دانشگاه فردوسي مشهد–دانشجوي ارشد اقتصاد كشاورزي  2
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 نوسانات قیمت مسکن بر نرخ سود بانکی در ایران بررسی تاثیر

 1مریم كاشفی نیشابوری،دكتر علیرضا كرباسی، سید حسین محمدزاده

 

 چکیده:

يکي از مهمترين متغيرهاي كالن اقتصادي در سياست گذاري،نرخ سود اانکي است  افزايش نيرخ سيود ايانکي سيبب     

وااستگي ايه وارداگ و گسيتر  ايکياري در اقتصياد ميي      ركود در فضاي كسب و كار،گستر  مشاغه كاذب،افزايش 

ايه   1370 -1393گردد  در اين مطالعه اا استفاده از الگوي خود توضيح اا وقفيه هياي گسيترده در خيالل سيالهاي      

اررسي تاثير نوساناگ قيمت مسکن ار  نرخ سود كوتاه مدگ اانکي پرداخته شده است  نتايج نشان ميي دهيد متغيير    

ن داراي تاثير مثبت و معني دار ار نرخ سود اانکي در كوتاه مدگ دارد اين مساله نشان مي دهيد  شاخص قيمت مسک

كه اا افزايش هزينه متوسط يك واحد ساخت انا،نرخ سود اانکي كوتاه مدگ افزايش مي يااد اررسي رااطه الند ميدگ  

 ر يکديگر دارد اين دو متغير كالن اقتصادي نشان دهنده تاثير گذاري ننها در الند مدگ ا

 

 كلید وازه: سود بانکی ،قیمت مسکن ،الگوی خود توضیح

                                                           

 Email:Hoshos_1540@yahoo.comدانشگاه فردوسي مشهد-اه ترتيب دانشجوي ارشد،استاد و دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي 1
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 اقتصادی رشد و مالی توسعه المللی، بین تجارت بین بررسی رابطه

   2، محمدرضا ارسالن بد1حسن  محمدی قراسقال

 

 ده کیچ

دردهيه هياي اخيرميي ااشيد، مطالعياگ      رااطه توسعه مالي ورشداقتصادي يکي ازموضوعاگ مورداحث ومه  اقتصادي 

تجراي انجام شده دراين خصو  اااستفاده ازشاخص ها وروشهاي اقتصادسنجي متنوع ،دركشورهاي مختلم اه نتيايج  

 اقتصيادي  رشد و مالي توسعه المللي، اين تجارگ اين رااطه اررسي منظور اه مطالعه اين . متفاوتي دست يافته است

   3يوهانسيون  رو  و متغيرهيا  ادغيام  سيفار   اررسيي  و شود مي استفاده PP و ADF وننزم كه از  است شده انجام

 علييت  نزميون  ايا  متغيير  ايين  علييت  جهت  ااشد متغيرها مي اين ميان الندمدگ رااطه اررسي است و شده استفاده

 اين تجارگ اين  مدگ دراز رااطه يك اا ثاات غير متغيرهاي تمام كه نتايج نشان مي دهد  است شده تست   4گرنجر

كند   و از اين روااط در ارنامه ريزي هاي اقتصاد مقاومتي و توسيعه   تأييد مي را اقتصادي رشد و مالي توسعه المللي،

 اقتصادي اايد استفاده شود 

 

 گرنجر علیت ، آزمون یمقاومت اقتصادالملل ، بین اقتصادی ، تجارت ، رشد مالی توسعه: یدیلك یها واژه

                                                           

 hassan.mohammady20@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اازرگاني دانشگاه نذرناادگان اروميه ،  -1

 m_arsalanbod@yahoo.comاستاد مدعو ،دانشگاه نذرناادگان اروميه ،  -2

3- Johansen co-integration 

4- Granger 
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 1ارزیابی كارایی بانکداری اسالمی در نظام بانکداری ایران با استفاده از روش تاپسیس

 وتحلیل پوششی داده ها

 3، محمد رضا ارسالن بد 2حسن  محمدی قراسقال
 

 ده کیچ

نماينيد،  در   موسساگ مالي و اعتباري نقش مهمي در تخصيص اهينه منااع اقتصيادي جامعييه ايفييا مييي     اانك ها و

مستلزم كسب سرمايه ومنااع مالي ااشد اي ترديد اه دخالت اانکها وموسساگ ميالي   نظام اقتصادي هير فعياليتي كيه

اانکهيا   عمليياگ  است  استفاده اهينه از منااع اانکها و اهبود كيارايي ايين نهادهيا، ميستلزم سينجش كييارايي  نيازمند

ايه اررسيي    كيارايي  شيياخص هيياي   ايران اا اسيتفاده از مالي اانکهاي  عملکرده در اين تحقيق اه منظور مقايس. است

پرادخته و اا رتبه اندي اانك اراي هر شاخص و فاوله از ايده نل اراي هير اانيك    93در سال  نسبتهاي مالي اانکهاي

كمترين و  انصيار  و فرينرنكا، سيارگاد پااانك نل،  هيدي احد تصمي گيروايد ن داد از دنتايج نشا   تعييين ميي گيردد   

 پارسييياناانك نل،  هيداضدي حد تصمي گيروايد و از دشته نل دا هيدااا را ايشترين فاوله  پارسييياناانك و فاوله 

  ندنل دار هيدااا ضد را ايشترين فاوله پاسارگارد اانك و كمترين فاوله 

 

 ی مالی،تحلیل پوششی داده هابانکداری اسالمی ، كارایی، تاپسیس ، نسبت ها: یدیلك یها واژه

                                                           

1- Topsis 

 hassan.mohammady20@gmail.comكارشناسي ارشد مديريت اازرگاني دانشگاه نذرناادگان اروميه ،  دانشجوي-2

 m_arsalanbod@yahoo.comاستاد مدعو ،دانشگاه نذرناادگان اروميه ،  -3
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 راهکارهای گذار از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد پایدار

 1محمد مسعود مددی

 

 چکیده

هاي  هاي خصمانه قدرگ در شرايط دنياي كنوني مدل اقتصادي وااسته اه نفت، اه لحاظ تاثير پذيري منفي از سياست

ااميناني اراي نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران نيست  لذا اايستي در پي ارائيه  استکباري الگوي مناسب و قااه 

ايراني جهت گذار از اقتصاد متکي اه نفت اه اقتصاد پايدار اود  اما سوال اين است كيه ايين الگيو ايه     -الگويي اسالمي

دهد در اين مسير اوليين گيام    گذارد؟ اررسي ها نشان مي راهکارهايي را اراي تحقق اين هدف ازرگ پيش روي ما مي

هاي ارز نور است  محصيوالتي كيه    خروج از مدل اقتصادي تك محصولي و ايجاد تنوع در محصوالگ وادراتي و مولفه

اه لحاظ كيفيت ااال و قيمت مناسبشان غير قااه تحري  اوده و اه لحاظ تنوع در توليد، اخش وسيعي از نياز اازارهاي 

اي شك اراي رسيدن اه اين نقطيه از توانيايي نيازمنيد ارخيورداري از سيطح ايااليي از علي ،        جهاني را تامين نمايند  

 توريسيت  هياي ديگيري ايون  وينعت     فناوري و تخصص در سطح جامعه و مديران اجرايي هستي   همچنين مولفيه 

وجيود دارنيد كيه اعميال     ، اوالح نظام مالياتي، اتقان در توليد و مديريت وارداگ و وادراگ (نامرئي وادراگ)المله اين

ها  نقشي حياتي در تحقق الگوي اقتصاد پايدار دارد  دستاوردهاي پژوهش حاكي از  مديريت علمي و دانش مدار ار نن

جامع ترين و مطمئن تيرين راهکيار ايراي گيذار از      "انساني سرمايه در گذاري سرمايه و نموز "اين مطلب است كه 

 ااشد  ار مياقتصاد متکي اه نفت اه اقتصاد پايد

 

 واژگان كلیدی: علم، فناوری، صنایع غیر قابل تحریم، سرمایه انسانی، اقتصاد پایدار.

 

                                                           

  madadymassoud@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرنن و حديث دانشگاه ق ،1- 
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 تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی

 4، محسن فتحی مهکی3، مینا كمری ریخک2، تورج صادقی جگرلویی1*ماریا مرادی

 

 چکیده

 خيا   شيرايط  در را كشور اقتصاد المللي، اين اقتصادي هاي تحري  از ناشي رسيدن فشارهاي اوج كه اه هايي سال در

 تال  و داخه توليد هاي مزيت روي تأكيد و ها وااستگي كاهش راهبرد اقتصاد مقاومتي شرايط اين قرار داده است در

 اقتصاد جهاني فضاي همچنين و ملي اقتصاد از وحيح درک اايد ااتدا مقاومتي اقتصاد درااره .هاست خوداتکايي اراي

 پيشيرفت  رونيد  ه  اقتصاد، اين در .نورد دست اه است داشته ايران اه نسبت سلطه نظام كه فشاري شدگ متعاقبا  و

 ايا  حاضير  مقاليه  .يااد مي كاهش دشمنان ترفندهاي مقااه در اقتصادي نظام پذيري نسيب ه  و شود مي حفظ كشور

خوداتکايي  توانند در راستاي پيشرفت و مردم مي كه نقشي جايگاه وكشور و  در مقاومتي رويکرد اقتصاد اررسي هدف

توانند داشته ااشند اه رشته تحريير در نميده اسيت  در ايين پيژوهش ايه اررسيي         كشور اا تکيه ار اقتصاد داخلي مي

 امنيت و نظ  و مردم زندگي سبك در مدگ خواهد داشت و مزايايي كه در درازمدگ ها و فشارهايي كه در كوتاه نسيب

 سيبك  و ايه شييوه   اسالمي نگاهي اا مقاومتي، اقتصاد .است شده پرداخته ااشد داشته تواند ميو اقتصادي  اجتماعي

 وااسيتگي  گونيه  هييچ  ايدون  ابيعيي،  حيواد   ييا  تحري  و تهديد جنگ، شرايط در كه است اقتصاد از نوعي زندگي

 كياهش  مقياومتي  اقتصياد  مهي   محورهياي  از يکيي  .گيردد  نائيه  مدگ كوتاه و مدگ دراز در خود اهداف اه تواند مي

 و مليي  توليد از حمايت راستا اين در كه است خودكفايي اراي تال  و داخه توليد هاي ار مزيت تأكيد و ها وااستگي

 .شود واقع مؤثر مردم زندگي سبك در تواند مي اجتماعي امنيت و نظ  كنار در داخلي سرمايه و كار از حمايت

 

 اقتصاد اسالمی. ملی، تولید مقاومتی، اقتصاد اقتصادی، مقاومت :كلیدی واژگان

                                                           
 m.morady67@yahoo.comمدرس دانشگاه،   1
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 الزامات پیشرفت دراقتصاد مقاومتی در اندیشه امام رضا علیه السالم
 1رضا مرشدلو

 

 چکیده

ننچه در اين نظيام مطيرح اسيت رشيد و      هاي توحيدي است اي از انديشه الگوي مطلوب اقتصادي در اسالم، نظام واره

تکامه است نه همچون ديگر نظام هاي اقتصاد مادي كه متمركز ار تکاثر و سود جوئي است زيرا كه در مکتب مادي، 

اقتصاد خود هدف است و ادين جهت در مراحه رشد، اقتصاد عامه تخريب و فساد و تباهي مي شود وليي در اسيالم   

ه و نيه اه سعادگ دنيوي و اخروي شاخصه هاي مه  نظام انگيزشيي اقتصياد اسيالمي    اقتصاد وسيله است حياگ ايب

هياي   است وجود مبارک حضرگ رضا عليه السالم اا شعار انيادين اسالم در نيشااور )حيديث سلسيلۀ اليذهب( عرويه    

لزامياتي در زمينيه   در تعالي   رضيوي ايا ا    مختلم و نويني را از تمدن اويه اسالمي اراي جامعه اشري اازگو نمودند

پيشرفت اقتصاد مقاومتي همچون اقتصاد دانش انيان ، اجراء عدالت اقتصادي ، مبارزه اا مفاسيد اقتصيادي ، واقتصياد    

هاي وحياني سراشمه گرفته اند اه همراه مسائلي  تعاوني مواجه هستي  ننچه مسل  است مجموع عواملي كه از نموزه

 كند زمينه ساز شکوفائي اقتصادي خواهد شد    كه عقه و خرد جمعي اه ننها حک  مي

 

 واژگان كلیدی: اقتصاد، دانش بنیان، عدالت، فساد، تعاون 

 

                                                           
 katibehkhorshid@yahoo.comحوزه علميه مشهد، دانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي،  4البه سطح    1
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 نقش الگوی رفتار مصرف و تولید در اقتصاد اسالمی گامی 

 در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
 3فراهانی، سمیرا مزرعه 2، حجت اهلل عبدالملکی1 سمانه مزرعه فراهانی

 

 چکیده 

هاي فشار و نقاط ضعم و تال  اراي كنترل و اي اثير كيردن ننهيا و تبيديه     اقتصاد مقاومتي در واقع تشخيص حوزه

جا كه هدف نظام اقتصادي اسالمي هي  در سيطح   از نن  هاي سازنده و رشددهنده استها اه فروتتهديدها و تحري 

توان گفت اقتصاد مقاومتي محصول اقتصاد اسيالمي اسيت كيه در    مي كالن، افزايش ثروگ جامعه و رفاه عمومي است

رو پردازد  از ايين ها يا در مسير اهداف، پويا و پايدار اه تخصيص اهينه منااع ميشرايط اروز ناماليماگ، حواد ، احران

  اقتصاد مقاومتي ايه  كه اه اين موضوع انگريو ارزشي از ديدگاه فرهنگي اقتصاد اسالمي لزوما اقتصاد مقاومتي است  

فرهنگ سازي اراي مصرف  اوالح الگوي مصرف، اه معناي پرهيز از اسراف وتجمه،  معني مصرف نکردن نيست الکه

فرهنيگ   تشويق و افزايش راندمان كاري و نيروي انساني متخصص خودي، تکيه ارمنااع و تقويت توليد ملي، داخلي،

در همين راستا، سعي شده اسيت، ضيمن    است  هاي مردم نهادجمنان سازي جهت واگذاري امور اه اخش خصووي و

كنندگان در حوزه اقتصاد اسيالمي تبييين شيود تيا در نهاييت      رفتار توليدكنندگان و مصرفتحليلي، -اررسي توويفي

گر اين ترين نتايج پژوهش اياناتواني  الگوي مطلواي از رفتار دو ركن اساسي اقتصاد )مصرف و توليد( ارائه دهي   مه 

انيداز، جليوگيري از اسيراف و    كياهش مصيرف و افيزايش پيس    حقيقت است كه رعايت پارامترهاي مطرح شده اون، 

مديريت جهادي، مديريت كيفيت، رعايت عزگ مسلمين و عيدالت  و در امر توليد  عدم مصرف كاالهاي لوكس، احتکار

 اقتصادي پايدار و پويا را اه دنبال خواهد داشت   تخصيصي،

 

 واژگان كلیدی: اقتصاد اسالمی، اقتصاد مقاومتی، پیشرفت، الگوی مصرف، الگوی تولید.
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 استاديار گروه معارف و اقتصاد دانشگاه امام وادق )ع( - 2
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 های تأثیرگذار بر اقتصاد مقاومتیبررسی مولفه
 2، سمیرا مزرعه فراهانی1سمانه مزرعه فراهانی

 

 چکیده

هياي راهبيردي   اقتصاد اسالمي اسيت  و در ارناميه  اقتصاد مقاومتي اه عنوان جهاد اقتصادي در واقع حركت اه سمت 

شود  اين رويکرد نقشه راهي اراي تحقق ييك اقتصياد   ايراني پيشرفت ياد مي-اقتصاد ايران از نن اا نام الگوي اسالمي

هاي الند ملّي است  عيدالت اجتمياعي، دانيش انييان ايودن، اويالح       خودكفا، شکوفا و مترقي در جهت نيه اه نرمان

زا اودن، مقااله اا تهديدها، افزايش وادراگ، كاهش وااستگي ايه نفيت، امنييت اقيالم و كاالهياي      رف، درونالگوي مص

هياي مهي  الگيوي    گذاري و تعامه وحيح اا خارج از جمله شياخص هاي سرمايهها و فروتاساسي، استفاده از ظرفيت

پيشرفت ايران را در پي خواهيد داشيت، ايرا     سازي و اوالح سبك زندگي،ااشند كه اا فرهنگسازي اقتصاد ميمقاوم

ارداري از الگوهاي خارجي موجب انحراف از مسير پيشرفت خواهيد شيد  در   كه انتخاب الگوهاي نادرست يا فقط كدي

هاي اقتصاد مقاومتي ترين مؤلفهتحليلي نقش دولت و ملت، شاخص-اين نوشتار سعي شده است تا اا اررسي توويفي

ر عملي )نه ورفا  نظري( در پيشرفت ايران مورد اررسي قرار گيرد تا ايران اراي هميشه از وضعيت اه عنوان يك راهکا

هياي اقتصيادي و   ترين نتايج پژوهش ايانگر اين حقيقت اسيت كيه مؤلفيه   مه اقتصادي وااستگي اه نفت رهايي يااد  

هاي اقتصاد مقاومتي مبتنيي اير دو   ايران است و ارنامه هاي ملي و مذهبي جامعهتکنولوژيك اين الگو، همسو اا ارز 

 المللي سعي در تحقق پيشرفت اقتصادي ايران دارد  رويکرد  ملّي و اين

 

    واژگان كلیدی: اقتصاد مقاومتی، دولت، ملت، توسعه پایدار

                                                           
 samanefarahani136@yahoo.com   Email كارشناسي ارشد رشته اقتصاد اسالمي دانشگاه اوفهاندانش نموخته  - 1
 Email: farahanisamira14@yahoo.com   ارشد دانشگاه اوفهان دانش نموخته كارشناسي - 2



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 242 

 اییتحلیل اثرات گردشگری بر اقتصاد پایدار با تأكید بر گردشگری روست
 1عنایت اله مشفق نژادی

 

 چکیده

 توسيعه  اويلي  اركان از در حال حاضر گردشگري روستايي و فعاليت هاي وااسته اه نن در حال تبديه شدن اه يکي

 از نييز  توسعه سياست گذاران و واحب نظران اسياري از اين ار است  افزون اقتصادي پايدار و توسعه پايدار روستايي

ارناميه   اا نيز روستايي ارتباط گردشگري همين مي كنند  در ياد پايدار توسعه اولي ركن عنوان اه گردشگري ونعت

گيذار از اقتصياد تيك     و روستايي توسعه در مؤثري مي تواند، نقش محدوديت ها و مزيت ها شناسايي و اوولي ريزي

هدف از مطالعه حاضر، تعيين و شناسايي ظرفيت ها در جهت توسعه گردشگري  .ايفا نمايد محصولي اه اقتصاد پايدار

پايدار در سطح كالن و محلي و ارائه راهکارهايي جهت ارون رفت از اقتصاد تيك محصيولي و در نهاييت رسييدن ايه      

 در  اسيت  شده استفاده اي كتااخانه رو  از مطالب نوري جمع اراي و كيفي از نوع اقتصاد پايدار است  تحقيق حاضر

  است شده توجه منااع ساير و ها نمارنامه ها، گزار  اسناد، اه نياز مورد ااالعاگ نوري جمع اراي اي كتااخانه رو 

تحقيق نشان مي دهد؛ گردشگري روستايي اه عنوان يکي از اجزاي گردشگري مي تواند، گيام ميوثري    از حاوه نتايج

منيااق روسيتايي و ايه دنبيال نن توسيعه پاييدار سيرزمين ايردارد  ايجياد          در جهت رسيدن اه پايداري اقتصادي در 

زيرساخت هاي مراوط اه گردشگري و گردشگري روستايي ضيرورتي انکيار ناپيذير اسيت  در انتهيا نييز ايراي اهبيود         

 وضعيت گردشگري در كشور راهکارهايي ارائه شده است 

 

 ، توسعه، توسعه روستایی.واژگان كلیدی: توسعه گردشگری، اقتصاد پایدار، روستا

 

                                                           
 menait@yahoo.com، ريزي روستايي دانشگاه تهران  عنايت اله مشفق نژادي، دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و ارنامه  1
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 های ایران  بررسی رابطه كفایت سرمایه و كارایی در بانک

 (1382-1393ی )ها سالطی 
 2، فاطمه مظفری1حبیب انصاری سامانی

 

 چکیده

اانك دولتيي   11ي ايران است  در اين راستا ها اانكهدف محوري اين مقاله اررسي رااطه كارايي و كفايت سرمايه در 

مورد مطالعه قرار گرفته است  در ايين مقاليه    1382-1393ي ها سالجامعه نماري پژوهش اي  عنوان  اهو خصووي 

 ين رويکرد تمركز ار محصول و ايا در نظير گيرفتن متغيرهياي    ان ه  و ها دادهااتدا اا استفاده از مدل تحليه پوششي 

سيود خيالص،    يرهايو متغ ي مدلها يورودعنوان   ها، حقوق واحبان سهام و تعداد شعب اه ، سدردهثاات يها ييدارا

 خودپرداز ايه  يها هو دستگا ياعتباراگ اسناد ،يارز يها نامه ضمانت ،يياعطا الگيها، تسه و مشاركت ها يگذار هيسرما

 تيأثير  اررسيي  اسيت  در مرحليه اعيد، ايراي     ي ايران پرداخته شدهها اانكي مدل اه اررسي كارايي ها يخروجعنوان  

 نن از حياكي  نتيايج  كيه  است شده ارنورد يافته ي تعم مراعاگ حداقه رو  اه مدلي ،ها اانككارايي  ار كفايت سرمايه

 سيالمت  سينجش  هاي ترين نسبت اولي از يکيعنوان  اه سرمايه كفايت نسبت ميان دار منفي و معني ارتباط كه است

  دارد وجود اانکينظام  در كارايي ها و اانك مالي

 

 ها بانک، كارایی، كفایت سرمایه، تحلیل پوششی دادهكلیدی:  گانواژ

 

                                                           
 h.samani [at] yazd.ac.irعضو هياگ علمي دانشگاه يزد  1
 F_mozaffari[at] yahoo.comكارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه يزد  2
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 های كارآفرینی در ایران مطالعه موردی استان یزد تحلیلی بر سیاست
 2، زهرا معروفی1پور علی فیض محمد

 

 چکیده

كشور پر درنميد از   30اي كه در  است اه گونه هاي كواك و متوسط در جهان اسيار گسترده شده  امروزه جايگاه انگاه

دهنيد    وكارها دو سيوم اشيتغال اخيش رسيمي را تشيکيه ميي       اقتصادي و توسعه، اين كسب  اعضاي سازمان همکاري

ها است كيه   اين انگاهايجاد اشتغال، سه ويژگي عمده  وري و تقويت روحيه رقاات و كارنفريني در اقتصاد، افزايش اهره

ناميه   نئيين در ايران نيز، در ارنامه اهارم توسعه ادين مه  توجه خاوي شد و  ها اخشيده است  انين جايگاهي اه نن

اين ارناميه از جمليه   قانون  يها استيس يدر راستا، 1384 سال در ناان (SEEs) 3هاي كواك زوداازده انگاهگستر  

هاي دولتي، توسعه كارنفريني و حماييت از كارنفرينيان اسييار     سازي شركت ها اه خصووي كه در نن 140و  21ماده 

ايين درحيالي اسيت كيه تياكنون        اجراييي شيد   1385 سيال  و در نذر ديرسي  رانيي وز گييأ ه بياه تصو تأكيد شده،

في اراي انحراف اين ارح در دسيتيااي ايه   هاي مختلفي اراي ارزيااي سياست مذكور ارائه شده و مقادير مختل گزار 

ي  هيا راهکارهياي متعيددي ايراي توسيعه      نامه اجرايي مراوط اه نن ذكر شده است  اا توجه اه اين ارزيااي اهداف نئين

هاي كارشناسانه در امر تخصيص منااع اشاره كرد، اين پژوهش  توان اه اررسي كارنفريني ارائه شده كه از نن جمله مي

هاي كارنفريني اي ارناميه اهيارم توسيعه در اسيتان ييزد، پرداختيه        اين سياست اه عنوان يکي از سياستاه تحليه 

داري اير ايه    است، نتايج اه دست نمده حاكي از نن است كه تخصييص تسيهيالگ در ايين اسيتان ايه ويورگ معنيي       

هياي   ميودي از موفقييت يکيي از سياسيت    توان اين يافتيه را ن  گذار اوده و از اين رو مي ها تأثير ارداري رسيدن نن اهره

 كارنفريني در استان تلقي نمود 

 

 های كوچک زودبازده های كارآفرینی، استان یزد، بنگاه واژگان كلیدی: سیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 feizpour@yazd.ac.irيار رشته اقتصاد ونعتي دانشگاه يزد،  استاد 1
  zahramaroofi95@gmail.comكارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه يزد، 2

3 Small and the Early Return Enterprises 
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 های اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه اقتصادیها و شاخصمؤلفه
 1محبوبه معینی

 

 چکیده

ي اقتصيادي  تيوان رفياه و نراميش را ثميره    شيك ميي  اقتصادي پويا اراي هر كشوري امري ضروري است و ايداشتن 

افزايد و از هر نيرنگيي  دانست  اقتصاد مقاومتي در شرايط حساس كنوني كه دشمنان از هر ارف ارفشارهاي خود مي

تواند راهکاري موثر ااشد و اسيتري  ند ميكنهاي الند انقالب استفاده ميجهت تضعيم ااورهاي عموم نسبت اه نرمان

مناسب در زمينه توسعه همه جانبه كشور را فراه  سازد  تحول اقتصيادي مسيتلزم مبنيا و پشيتوانع علميي و تيال        

ي حركت اقتصادي ايزرگ، عيزم مليي ايراي جهياد علميي و عمليي و اينشيي         همهجانبه همگاني است  ارا كه الزمه

انداز الندمدگ پيش روي اقتصياد كشيور اسيت     ص زمان تحري  نيست؛ الکه يك اش اقتصاد مقاومتي مختااشد   مي

اراكه مفهوم توسعه و شکوفايي اقتصادي و رفع مشکالگ موجود اراي جلوگيري از امتيازدهي ايه دشيمنان و اهبيود    

يازهياي الزم در  نسطح رفاه عموم مردم را اه دنبال خواهد داشت  اا اييان و اررسيي مفهيوم اقتصياد مقياومتي، پييش      

سياز رشيد و توسيعه    تواند زمينيه رسي  كه اقتصاد مقاومتي مي، اه اين نتيجه ميهاتبيين شاخص راستاي تحقق نن و

 نگاههاي دروني و  وري و ظرفيتاقتصادي كشور در همه ااعاد شود  اميد است اا عزم ملي و جهادي و تمركز ار اهره

شياهد رشيد و    مليي  تولييد  از حماييت  و ايرانيي  سرمايه و كار ار تکيه اا و جهادگونه و مضاعم همت و تال  اا توأم

 توسعه روزافزون ايران سرالند ااشي  

 

 واژگان كلیدی: اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصادی، سرمایه ایرانی

 

 

                                                           
  www.mazdolatabadi@gmail.com اقتصاد اسالمي، دانشگاه اوفهان، -دانشجوي ارشد، علوم حديث 1
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یابیونقل دریایی راهکاری برای دست توسعه دریا محور با محوریت حمل  

به اقتصادی پایدار   
2، احسان شاد1شهرزاد ملت  

 

 چکیده

 انيد  توسيعه   شيده دريايي اه گرانيگاه تمدن اشري تبيديه   هاي كرانه، تاكنوناز سده شانزده اا نغاز انقالب دريانوردي 

در  ميلييون تين ايار   160حدود  جايي جااه قااليت اه تواند ميفارس  در درياي خزر، درياي عمان و خليج سواحه ايران

 95در حيال حاضير حيدود      نورنيد  ميرا اراي واحبان كاال و مشتريان فراه   مؤثريو خدماگ  اينجامدساله  10افق 

انااراين اا توجه اه حج  گسترده وادراگ و  گيرد؛ ميدرود وادراگ كشور از اريق انادر وورگ  85درود وارداگ و 

و گذر از اقتصاد متکي اه نفيت   توسعه دريا محور راهکاري ارايكشور اه عنوان  ونقه دريايي حمهوارداگ كاال، توسعه 

در تسيريع  و نقيه درييايي     جايگاه حميه االقوه  هاي قااليتامري الزامي است  هدف اين مقاله ارسي  اه اقتصاد پايدار

درييايي در  و جايگاه حميه نقيه    تحول سير ااتدا در هدف اين اه دستيااي منظور اه ااشد ميفرايند توسعه دريا محور 

 از منيدي  اهيره  راسيتاي  در ونقه درييايي  جايگاه حمه توسعه مزاياي سدس و شده اررسي توسعه درياي محور در دنيا

موانع توسعه دريا محور اررسي شده  نهايت در و است؛ شده تحليه و تجزيه انادر ترانزيتي مزيتهاي ويژه اه ها فروت

  شد خواهد پيشنهاد مه اين  از مندي اهره اجرايي جهت و راهکارهاي

 

نقل دریایی، پیشرفت اقتصادی، اقتصاد پایداروواژگان كلیدی: توسعه دریا محور، حمل  

 

                                                           

 Mellatshahrzad@gmail.com،  المله، دانشگاه شهيد اهشتيمديريت اازرگاني اينكارشناسي ارشد دانشجوي   1

 Ehsan.shad@ymail.comهاي دريايي، دانشگاه ق ، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سواحه، انادر و سازه 2



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 

 247 

 مثلث زنان، توسعه روستایی، اقتصاد مقاومتی
 1 سید محمدرضا مهدویان

 

 چکیده 

هاي وااسته اه نن ارگيرندة رشد كشاورزي و فعاليتاعدي است كه در توسعۀ روستايي در يك نگاه كلي مفهومي اند

ااشيد  در دنيياي   تر از همه، توسعۀ منااع انساني در منااق روسيتايي ميي  و ساير زيراناهاي اقتصادي، اجتماعي و مه 

سيعۀ  رسد  اه ايان ديگر تومحال اه نظر مي كامال امروز، رسيدن اه اهداف توسعه ادون توجه و استفاده از زنان، امري 

 يننجيائ رود  از منااع انساني عامه كليدي و پيش شرط ضروري اراي دستيااي اه توسعۀ پايدار روستايي اه شمار ميي 

زا و دسيتيااي كشيور ايه اقتصيادي درون     ديي كل شياه امروزه احث اقتصاد مقاومتي، اسيار مورد توجه قرار گرفته و   كه

شود  متأسفانه پس زنان در تحقق اقتصاد مقاومتي دواندان مياه نقش  شيازپ شياااشد، ضرورگ توجه نگر ميارون

هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط رهبري، ااعاد اسياري از اين مه ، مغفيول مانيده و ضيرورگ واكياوي     از ااالغ سياست

احسياس   شيازپي  شياتر تبيين نقش زنان در توسعۀ روستايي و اقتصاد مقاومتي مفهوم اقتصاد مقاومتي، و از نن مه 

شود  در مقالۀ حاضر ضمن اررسي مفاهي  توسعۀ روستايي، واكاوي مفهوم و تعاريم اقتصاد مقاومتي انجام خواهيد  مي

ااشد و هيدف اويلي   گرفت و در نهايت اررسي نقش زنان در توسعۀ روستايي كه از الزاماگ تحقق اقتصاد مقاومتي مي

 فت ااشد انجام خواهد پذيرنگار  مقالۀ حاضر نيز مي

 

 زنان، توسعۀ روستایی، اقتصاد مقاومتی.كلیدی:  گانواژ

 

                                                           
 sm.mahdavian@yahoo.com كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي، دانشگاه سيستان و الواستان، -1
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وری و رشد ارزش افزوده بخش كشاورزی بر توزیع درآمد مناطق بررسی اثر رشد بهره

 ARDLروستایی با رهیافت 
 1 سید محمدرضا مهدویان

 

 چکیده 

توزييع   اراكيه در منااق روستايي از مباحث مه  دنياي امروز در زمينۀ اقتصياد اسيت     خصووا مسئلۀ توزيع درنمد، 

نااراار درنمد عواقب نامناسبي همچون مهاجرگ اه منااق شهري اا هدف كسب درنمد ايشتر را در پي خواهد داشت  

از اهيداف مهي     وري و رشيد كيه  هاي مناسب جهت افزايش اهيره گذاريهمچنين توجه اه اخش كشاورزي اا سياست

اسزايي در جهت ارتقا سطح زندگي كشياورزان داشيته ااشيد  در مقاليۀ حاضير،       ريتأثتواند اقتصاد مقاومتي است، مي

وري نيروي كيار و سيرمايه ، رشيد ارز  افيزوده در اخيش كشياورزي و همچنيين رشيد اخيش          ارزيااي اثر رشد اهره

انجام پذيرفته است  اين مه  اا اسيتفاده   1369-1392زماني  كشاورزي ار توزيع درنمد منااق روستايي در اي دورة

هياي توزييع شيونده    ايرداري ايا وقفيه    حيخيود توضي  ي رهيافيت  ريكيارگ  اهو اا  Eviews9و  Microfit 4افزارهاي از نرم

(ARDL) ،   وري نييروي كيار اخيش    مييان اهيره   ميدگ  كوتياه انجام شده است  نتايج تحقيقاگ حکايت از وجيود رااطيۀ

وري سرمايه اخش كشاورزي ، وقفيۀ  وري نيروي كار اخش كشاورزي، وقفۀ اول اهرهزي ، وقفۀ اول و دوم  اهرهكشاور

وري نييروي كيار  و    ميان رشيد اهيره   الندمدگدوم رشد اخش كشاورزي و ضريب جيني دارد  همچنين وجود رااطۀ 

مدگ ميان رشد گرفت  اما وجود رااطۀ الندقرار  دييتأوري سرمايه در اخش كشاورزي و ضريب جيني مورد رشد اهره

 ECMقرار نگرفت  همچنين ضيريب   دييتأاخش كشاورزي و رشد ارز  افزودة اخش كشاورزي و ضريب جيني مورد 

و  هيا  شيوک نشان از اين دارد كه اا وارد شدن شوک در الندمدگ اه مدل، اه جاي تعيديه   -26/1اا نشان دادن عدد 

 شوي  دور مي رسيدن اه تعادل، از تعادل

 

 ARDL ،ECMوری، ارزش افزوده، توزیع درآمد، بهرهكلیدی:  گانواژ

 

                                                           
 Sm.mahdavian@yahoo.com كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه سيستان و الواستان، -1
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 بررسی ابعاد مختلف تحریم نفت ایران و الگوهای اقتصاد مقاومتی 

 های آتی در زمینه مقابله با تحریم
 1محمدرضا مهدیانی

 

 چکیده 

تحري  نفت ايران اود كه اه اهانه متوقم كردن فعاليت هاي هسته اي يکي از سياست هاي اخير غرب در مقااه ايران 

وورگ پذيرفت موجب كياهش قاايه مالحظيه تولييد نفيت اييران        2012ايران وورگ گرفت  اين تحري  كه در سال 

گرديد و در سال هاي اعدي اازار نفت جهاني داار نشوب گرديد  در اين مقاله سناريوهاي محتمه اراي اين سياسيت  

مريکا و اتفاقاتي كه اعدا افتاد اه تفصيه اررسي مي شود  و هر سناريو از ديد نمريکايي ها و پس از نن نتيجه اي كيه  ا

نشفتگي اازار نفت كنيوني و ارخيي نشيوب     2012در ارداشت مورد اررسي قرار خواهد گرفت در ادامه ارتباط تحري  

كه در نينده از اين شرايط ناشي خواهد شد ميورد اررسيي    هاي سياسي منطقه پرداخته خواهد شد  همچنين اتفاقاتي

قرار خواهد گرفت  در نهايت اا توجه اه توويه مقام معظ  رهبري اه اقتصاد مقياومتي راهکارهياي جليوگيري از ايين     

ز نفيت  اتفاق و اازي مجدد نمريکايي ها اا ارگه نفت و توانايي ايران در نينده اراي داشتن نقش موثرتر اراي استفاده ا

 جهت پيشبرد اهداف سياسي تشريح خواهد شد 

 
 تحریم نفت، اهرم نفت، سناریوهای تحریم، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد نفتیكلیدی:  گانواژ

 

                                                           
 mahdiani@aut.ac.ir، دانشگاه ونعتي اميركبير،  دكترا، مهندسي نفت -1
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 تحلیل هزینه نمک زدایی از آب با اسمزمعکوس
 1سعیده سادات موسوی

 

                                                               اکيده
 توجه اا .دانست جهان نب منااع تصاحب سر ار كشورها اولي جنگ و نب جهاني را مي توان قرن يک  و ايست قرن

 كمبود احران اا منطقه اين كشورهاي است، جهان نب ك  و خشك منااق جزء نفريقا و خاورميانه منطقه اين كه اه

اه علت افزايش زياد جمعيت در هر سال منااع نب قااه استفاده اه ازاي سرانه در حال كاهش مي  .هستند مواجه نب

اه اين خاار در نينده نزديك مي اايست منااع نب يافت شود  منااع نب االقوه نب دريا و نب ااه مي ااشد كيه   ااشد 

 ن ترين رو  تصفيه اراي نب شور اسمز معکوس ميي ااشيد  هنگيامي   ها نياز اه نمك زدايي دارند  مطمئهر دوي اين

در ايين مطالعيه ييك     كه اسمز معکوس اطور گسترده اي مورد استفاده قرار گيرد هزينه فرايند كاهش خواهد يافيت  

تحليه هزينه نمك زدايي نب شور اا سيست  اسمز معکوس در تركيه انجام شده اسيت  پيارامتر هياي اويلي تحلييه      

ژي، مواد شيميايي و فالكس ار مبناي تاثير ننهيا اير روي هزينيه سيرمايه      مانند ظرفيت، اازيافت، عمر غشا، انر هزينه

 هزينه عملياگ و هزينه كه توليد ارزيااي شده است  گذاري،

 

 كلیدی: نمک زدایی، اسمز معکوس، پارامترهای عملیاتی، هزینه واحد واژگان

 

 

                                                           
 sadatpetro87@gmail.comكارشناسي ارشد دانشگاه ونعتي اميركبير،    1
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  swotبا استفاده از مدل  بنیان دانش اقتصاد كارهای پیشرفت راه

 گلستان( استان مطالعه: )مورد

1حسن موسی زاده
3، رضوان قوامی2، حسین موسی زاده*

 

 

 چکیده

اولين قدم در توسعه اقتصادي، شناسايي وضعيت نن منطقه از لحاظ عوامه دروني )نقياط قيوگ و ضيعم( و عواميه      

ايروني )نقاط فروت و تهديد( در زمان حال و نينده نگري اراي پيشرفت اقتصادي دانش انيان در منطقه مي ااشيد   

مردم يك كشور ميي ااشيد كيه اييش از هير       توسعه اه مفهوم رشد همه جانبه و افزايش شاخص هاي كيفيت زندگي

اند اه توسعه ي منااع انساني و سرمايه هاي اجتماعي كشور و استفاده از پتانسيه هاي رشيد در تميام نقياط كشيور     

مي ااشد،لذا توسعه اه عوامه زيادي استگي داردكه تحت عنوان متغيرهاي مستقه روي نن تاثير ميي گذارند اسيتان   

توسعه يافتگي يکي از استان هاي محروم مي ااشد و اايد اررسي كرد كه در درجيه ي اول  گلستان ابق شاخص هاي 

عوامه موثر در توسعه اقتصادي  استان ار اساس اقتصاد دانش انيان اه اه عيواملي اسيتگي داشيته و درعيين حيال      

ذكردالييه توسيعه و سيرمايه    ااذكر پيشنهاداتي اه دنبال راه حلهاي اجرايي ااشي   دراين مقاله سعي شده است تا ايا  

راهبردها سياست هاي  اجرايي توسيعه متناسيب ايا     swotگذاري استان گلستان و ابقه اندي ننها اا استفاده از مدل 

شرايط اومي استان ارائه شود  رو  تحقيق دراين مقاله توويفي و ار مبناي مستنداگ، شواهد و اا اه كار گيري مدل 

swot ي ااشد نتايج حاوله از تحقييق در نهاييت نشيان دهنيده ي ايين امير ميي ااشيد كيه          در نقاط مختلم استان م

مسئوالن و مديران اجرايي استان گلستان را اه مرز توسعه يافتگي ارسانند  اين راه حه ها اايد ضيمن اجرائيي ايودن    

 اتوانند سطح كيفيت زندگي را در استان گلستان افزايش دهد 

 

 .swot، عوامل درونی، عوامل بیرونی، استان گلستان، مدل توسعه اقتصادی واژگان كلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
 htmosazadeh@gmail.com  دانشگاه نزاد اسالمي، گرگان، ايران واحدگرگان، نخبگان، و جوان پژوهشگران ااشگاه 1
 ايران دانشگاه گلستان،گرگان، كارشناس ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي شهري، 2
 ايران كرج، دانشگاه نزاد اسالمي، دانشجوي كارشناس ارشد روانشناسي االيني، 3
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 در پرورش انسان ارزش آفرین )كار آفرین( نقش نهاد اجتماعی خانواده
 2روح اله نامنی، 1ساسان میردشتی

 

 چکیده

توانيد در   فرهنگي و       اين مه  ميارز  نفريني يعني ديدن فروت ها و تبديه ننها اه ارز  اقتصادي ، اجتماعي ، 

خانواده نموز  داده شود  در اين  مطالعه اه تعريم خانواده از ديدگاه سيه نظرييه پيرداز پرداختيه شيد  از نظير رنيه        

( خانواده محيطي است  كه روااط رودررو و وميميت اه شدگ در نن وجيود دارد   و ميتيوان از ايين    1978كونيك )

اهره ارد  از ديدگاه اسالم نيز ارز  نفرينيي و فرهنيگ كيار يکيي از فرهنيگ هياي ايا اهمييت         روااط اراي نموختن  

دانند  در ايين مقاليه ايه ارسيي      ااشد اه اوري كه پيامبر اسالم ) ( كار و تال  را اه مانند جهاد در راه خدا مي مي

ويفي تحليلي پرداخته شد  اا توجيه  ماهيت ارز  نفريني و نقش خانواده در پرور  انساني ارز  نفرين  اه شيوه تو

اهميت خانواده در پرور  افراد مي توان نتيجه گرفت كه خانواده يکي از اهترين نهاد ها اراي پيرور  انسيان ارز    

 نفريني مي ااشد كه اه حه مسائه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و     مي پردازد 

 

 نواده، اجتماع، اسالم و كار آفرینیواژگان كلیدی: ارزش آفرینی، كار آفرینی، خا

 

                                                           
، داراي ميدرک كييار نفرينيي و كسيب و كيار خيانوادگي از اسييتراليا     ، ترجميه و فرهنگيي دانشييگاه اميام رضياي مشيهد     كارشيناس ارشيد مطالعياگ       1

Mirdashti.sasan@yahoo.com 
 roohollahnameni@gmail.com، كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه علوم تحقيقاگ تهران   2
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 بانکداری اسالمی یا اسالم بانکداری
 1سیدمرتضی میرمحمدعلی

 

، ه  كارنمدي در جهت تأمين عدالت را اه دنيا نشان مييدادي   البتيه   اقتصاداايد ما ه  كارنمدي در جهت رشد رونق 

انکار كني ؛ كارهاي اسيار مهمي انجام گرفته، لکن اه نن سطحي كيه ااييد   كارهايي را كه شده و ميداني ، نميخواهي  

 مقام معظ  رهبري )مدظله العالي( .اي  و اين اراي ما دردناک است ميرسيدي ، قطعا  نرسيده

 

 اکيده

است  يکي از اازارهاي مه  دست يااي اه پيشرفت و ايجاد تمدن اسالمي در عروه جهاني ، اقتصاد و مسئله اانکداري 

همچنين جهت تشکيه كشور اسالمي در مراحه پنچ گانه پيشرفت ، اانك يکي از محوري ترين عناور در تحقق و يا 

عدم تحقق مرحله اهارم مي ااشد  در اين مقاله اوال اه نقش اانکداري اسالمي در پيشرفت جمهيوري اسيالمي اييران    

ي و نظراگ مراجع تقلييد واقعييت اميروز سيسيت  ايانکي      پرداخته مي شود  سدس اا توجه اه نظرياگ اانکداري اسالم

كشور اررسي مي گردد  اسالم اانکداري كليدواژه اي است كه در فروت كوتاه مقاله مؤلفيه هياي نن اررسيي خواهيد     

شد  و سعي گرديده است اا رعايت اختصار اين مه  در احث اانکداري در ميان نخبگيان كشيور مطيرح و خطيراگ و     

شود  اميد است مجموع مطالعاگ ، فرضيه و اثباگ نن مورد رضاي حضرگ حق قيرار گرفتيه و گيامي    مضرّاگ نن ذكر 

 مؤثر در جهت ارقراري اانکداري اسالمي و پيشرفت حقيقي جامعه واقع گردد 

 

 پیشرفت.  -بانکداری بدون ربا –اسالم بانکداری  –واژگان كلیدی: بانکداری اسالمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   pishraft@mailfa.org  پژوهشگر، نظريه پرداز، مدرس   1

 

mailto:pishraft@mailfa.org
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 تحقق اقتصاد مقاومتیبنیان بر اثرات اقتصاد دانش
 1نسیم میالنی فر

 

 

 چکیده

انييان و تکييه   يکي از راهبردهاي محوري در تحقق رشد اقتصادي الندمدگ و پايدار ، اتکاي اقتصاد اه وادراگ دانيش 

ها نيازمند حركت اا ادايياگ روز اقتصيادي   ريسكپذيري و مقااله اا محور است  درضمن كاهش نسيبار اقتصاد دانش

توان در دنياي كنوني، ارپايه اقتصاد ونعتي پيش رفت و نيازمند حركت اه سيمت اقتصياد دانيش انييان     است و نمي

زايي اقتصاد ايران انجام گرفت  اا توجيه ايه مبياني    انيان ار دروناست  مقاله حاضراز ااب تبيين تاثيراگ اقتصاد دانش

انييان  هاي كلي اقتصاد مقاومتي، وادراگ كاالهاي اافناوري اياال نمياد توسيعه اقتصياد دانيش     حاك  ار سياستنظري 

كشور قرار گرفت و از دو شاخص ساده )رشد اقتصادي ادون نفت( و شاخص تركيبيي )تركييب سيه شياخص نسيبت      

زا اسيتفاده شيد  ايرنورد رااطيه     نكسري اودجه، سه  درنمدهاي مالياتي و نفت در اودجه( ايراي تبييين اقتصياد درو   

زا )رشيد اقتصيادي ايدون نفيت(     الندمدگ رشد اقتصادي ادون نفت ايران مشخص نمود كشش شاخص اقتصاد درون

مثبيت   1368-92تك(  اي دوره انيان )لگاريت  وادراگ كاالهاي اا فناوري ااال و هاينسبت اه شاخص اقتصاد دانش

زا اه عنوان متغير وااسته، كشيش نسيبت   لحاظ شاخص تركيبي اقتصاد درون درود است  همچنين اا 21/0و معادل 

 درود ارنورد گرديد   76/0انيان مثبت و معادل اه شاخص اقتصاد دانش

 

 انيان، رشد اقتصادي ادون نفتزا، اقتصاد دانشاقتصاد مقاومتي، اقتصاد درونواژگان كلیدی: 

                                                           
 مدرس دانشگاه پيام نور و كارشناس ارشد اقتصاد  1
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 تربیت نیروی انسانی خالق برای تحقق مفهوم ناب اقتصاد مقاومتی: 

 موانع و راهکارها
 2، فاطمه حسینی 1حسین میهمی

 

 چکیده

نموزان پرداخيت تيا    اايست اه نن در نموز  و پرور  دانش خالقيت و ايده پردازي از ملزوماگ نموزشي است كه مي

گيرد كه خالقيت قااه نموز  است و مي توان اا اسيتفاده   نشاگ مي نيروي انساني خالق ترايت شود  اين امر از ننجا

تر از نن اين مساله است كه خالقيت رااطه اي دوسويه ايا موضيوعاگ    هاي گوناگون اه اهبود نن پرداخت  مه  از رو 

قتصياد  همچون ترايت نيروي انساني خالق اراي كنار نمدن اا مسايه اقتصيادي، فرهنگيي و اجتمياعي دارد  مفهيوم ا    

مقاومتي اه عنوان مفهومي ناب كه توسط رهبر انقالب حضرگ نيت اهلل خامنه اي ايه عنيوان ايراغ راه ايراي شيکوفا      

هاي اجرايي كشيور كيه شيامه     شود  حال ننکه اايد تمامي دستگاه نمودن اقتصاد كشور معرفي شده است شناخته مي

اه انجام رساندن اين مفهموم همت اگمارند  ازاين رو هدف شود در راه  هاي مرتبط اا نموز  و پرور  نيز مي دستگاه

از اين نگار  اين است تا اه تبين رااطه خالقيت و نموز  نن ار اقتصاد مقاومتي ادردازي   در اين كوتاه نگيار  ايه   

شيدن  تواند اه هر اه شکوفاتر  نمايي  كه خالقيت اگونه مي پردازي  و همچنين اررسي مي اررسي مباني خالقيت مي

 و عملي تر شدن اقتصاد مقاومتي كمك كند  

 

 واژگان كلیدی: اقتصاد مقاومتی، خالقیت، آموزش، نیروی انسانی

                                                           
 s.hmeihami@rose.shirazu.ac.ir  دانشجوي دكتري زاانشناسي كاراردي، دانشگاه شيراز،  1
 fatemehusseini9@gmail.com  كارشناسي ارشد زاانشناسي كاراردي، دانشگاه كاشان،  2
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 بررسی ارتباط بین تجارت الکترونیکی و رشد اقتصادی در كشورهای منتخب

 در حال توسعه از سراسر جهان 
 2بد ارسالن ، محمدرضا 1نجاری سوزان

 

 چکیده

 گشيودگي  و ارتبااياگ  ارتقاي ااعث و دارد مي ار ميان از را روز و شب تفاوگ و جغرافياي موانع الکترونيکي، تجارگ 

 ادين و دهد مي تغيير را كار و كسب هدايت اريق الکترونيکي تجارگ  شود مي المللي اين و ملي سطح در اقتصادي

 مطالعيه  در ميا  هيدف  موضيوع  اهمييت  اه انا لذا  شود مي جديرتر هاي شکه اه سنتي اازارهاي تبديه ااعث ترتيب

 ايا  2010 تيا  2000 دوره ايول  در توسعه حال در كشورهاي اقتصادي رشد ار الکترونيکي تجارگ تاثير اررسي حاضر

 از توسيعه  حال در منتخب كشور 132 اراي يافته تعمي  گشتاورهاي رو  و تاالويي هاي داده رهيافت از گيري اهره

 اقتصيادي  رشيد  ار موثر عوامه جز الکترونيکي تجارگ كه است نن از حاكي اررسي اين نتايج  ااشد مي جهان سراسر

 در عاملي عنوان اه فناوري و ارتباااگ زمينه در خالي هاي ظرفيت وجود و رشد سرعت فقير كشورهاي در  ااشد مي

  است الکترونيکي تجارگ و اقتصادي رشد تعامه افزايش جهت

 

 .توسعه حال در كشورهای یافته، تعمیم گشتاورهای اقتصادی، الکترونیکی، رشد تجارت  كلیدیواژگان 

                                                           
 suzan_najari@yahoo.com ايران اروميه  اسالمي نزاد دانشگاه اروميه، واحد اقتصاد، گروه اقتصادي، علوم ارشد كارشناسي دانشجوي 1
  m_arsalanbod@yahoo.com ايران اروميه  اسالمي نزاد دانشگاه  اروميه واحد اقتصاد، گروه اروميه، واحد اسالمي نزاد دانشگاه استاديار 2
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 ریزی و توسعه در جمهوری اسالمی ایران های نظام برنامه چالش

 و تجارب كشورها 
 1محمود نظرنیا

 

 چکیده

 و در اين است سال 60از  ايش در ايران ريزي ارنامه سااقه دارد، كشور درپيشرفت محوري نقش وتوسعه ريزي ارنامه

و  ار شرايط عالوه كه است هايي و نظريه ار الگوها مبتني ها ارنامه اين  است شده تدوين توسعه ملي ارنامه 11مدگ 

 ما كنوني جامعه نياز مورد ننچه واقع در  دهد مي اازتاب توسعه درااره را نيز سياستگذاران ايروني، ديدگاه هاي زمينه

 ايرانيي  در جامعيه  افيراد  متاسفانه ااشد مدون خاوي اوول ارپايه كه است راهبري ملي ارنامه اريك مبتني ااشد مي

 نمايند عمه نن اهاراوب در اايست مي سياستگذاران همه ااشد كشور در راهبري ارنامه انانچه اند گيرنده تصمي 

 اررسيي  ايه  نوشيتار  و در اين كوتاه سخن فلذا ادانند  كارنمدتر از نن خود را  هاي وديدگاه نظرياگ اخواهند اينکه نه

   پرداخت خواهي  ايران اا نن ساختاري و تطبيق كشورها از تجارب گيري اا اهره و توسعه ريزي ارنامه ااعاد مختلم

 

 واژگان كلیدی: برنامه ریزی، توسعه، الگو، برنامه

                                                           
 M.nazarniya94@gmail.com   رشت  اسالمي واحد دانشگاه نزاد   كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي، 1
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  21اقتصاد بدون نفت، الگوی توسعه ایران در قرن 

 با تاكید بر صنعت توریسم
 2پور ، پیروز هاشم1علی محمد حقیقی

 چکیده 

نفت اعنوان اولي ترين وادراگ ايران و يك كاالي سياسي در دوران هاي مختلم از ادو پيدايش نن داار نوسيانهاي  

لي را اا مشکالگ عديده مواجه نموده است  مطرح شدن احيث  قيمتي اوده و اه تبع نن اقتصاد كشورهاي تك محصو

توسعه يافتگي اقتصادي ادون نفت در محافه سياسي و نكادميك در سالهاي اخير ايده اي است كه علي رغ  اهمييت  

نن اما راهکار مناسبي جهت اجراي وحيح و هدفمند نن ارائه نشده است  ما در اين پژوهش اا رو  توويفي تحليلي 

استفاده از شيوه تحقيق كتااخانه اي ارنني  جايگزين توسعه ادون نفت ايران را اا توسه اه ونعت توريس  اعنوان  و اا

جايگزين مناسبي در دنياي اقتصاد ادون نفت اراي ايران ارائيه نميائي   از دييد دسيت انيدركاران اميور جهيانگردي و        

عت اوده و يه ونعت اول جهان تبديه خواهد شد  كشور گردشگري در اين قرن شاهد شکه گيري انقالاي در اين ون

هياي اكوتوريسي ، ژئوتوريسي ،     قاالييت ايران ادليه دارا اودن پتانسيه ها و اش  اندازهاي متعدد گردشگري از قبيه 

اا ارنامه ريزي و اتخاذ سياسيت   توريس  فرهنگي، توريس  مذهبي، توريس  پزشکي، توريس  تاريخي و توريس  شهري

شخص،سرمايه گذاري وسيع، اازاريااي وفراه  كردن نرامش و امنيت مي تواند شاهد جذب توريسيت و توسيعه   هاي م

 ونعت درنمدزاي توريس  از كشورهاي جهان ااشد  

 

 واژگان كلیدی: توریسم، اقتصاد بدون نفت، توسعه، ایران 

                                                           
 Am.haghighi@yahoo.com  عضو هيئت علمي دانشگاه نزاد اسالمي  1
 Pirouz.hashempour@yahoo.com  دانشجوي دكتري علوم سياسي  2
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 شرفتیپی: عدالت اجتماع ،شهر
 1مصطفی هرائینی

 

 چکیده

عدالت مفهوم احث ار انگيزي است و تاكنون انديشمندان اه تعريم واحدي از نن دست نيافته اند  از اين رو، اجماعي 

درااره ي نظريه هاي مختلمِ مطرح شده در خصو  عدالت اجتماعي وجود ندارد  از ني  قرن گذشته تياكنون تيال    

م اا رشته هاي مختلم، متخصصان شهري نيز ايه حيوزه   هاي درخور توجهي در خصو  عدالت وورگ گرفته و همگا

ي عدالت گام گذاشته اند و نظريه هاي مختلم اجتماعي و مکتب هاي گوناگون فلسفي را در مطالعاگ خيود ايه كيار    

هيدف   گرفته اند تا عقب ماندگي و توسعه نيافتگي درجوامع شهري را تحليه و مورد اررسي قرار دهند  ار اين اسياس 

 -تووييفي  کيرد يرويك است و تال  دارد اا  عدالت در نواحي شهري ييفضا يمکان يو اررس نييحاضر، تب قياز تحق

عدالت و نقش نن در توسعه پاييدار  مرتبط اا  نينو يها هينظر ياه اررس ي و اا استفاده از رو  مطالعه اسناديليتحل

و  صيمحقق خواهد شيد كيه تخصي    يشهرها، زمان داريياه پا دنيحركت و رس اراساس مطالعه حاضر ادردازد  شهري

و مسياواگ و اراايري    يتي يجمع ازهياي يشهرها مطااق ايا ن  يو اجتماع ييواحدهاي فضا انيخدماگ و امکاناگ م عيتوز

 نمايان شود شهر  ييهمه جانبه و متعادل در ساختار فضا يوورتو عدالت اجتماعي اه  رديوورگ اگ اييجغراف

 

 عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی، توسعه پایدار شهری، كیفیت زندگیواژگان كلیدی: عدالت، 

 

                                                           
 haraeenim@gmail.com  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي شهري دانشگاه تهران  1
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 اهمیت اقتصاد مقاومتی برای ایران امروز 

 امنیت شغلی در بخش كشاورزی مطالعه موردی
 1جواد وجاهت

 

 چکیده 

اخش كشاورزي در اي سال هاي اخير اه عنوان يکي از محور هاي اقتصادي كشور مطيرح ميي ااشيد  ايا ايين حيال       

مشکالگ زيادي در اين ونعت وجود دارد كه مانع رشد و توسعه همه جانبه نن و همچنيين وجيود امنييت خياار و     

صاد مقاومتي كه از جانب رهبر انقيالب  رضايت شغلي در اين كشاورزان مي گردد  اجرا و اه كارگيري سياست هاي اقت

ايان گرديده اند، مؤثر ترين راهکار در جهت حمايت از اين اخش در دوران تحري  ها و پس از تحري  هيا ميي ااشيد     

اقتصاد مقاومتي اه مثااه الگوي اقتصادي اومي و علمي ارنمده از فرهنگ انقالاي و اسالمي، در قالب تدااير الند مدگ 

واند اهداف اقتصادي ايران را ارنورده سازد  لزوم توجه اه فرنوري محصوالگ، توجه اه وضعيت ويادراگ  است كه مي ت

و فراه  كردن تسهيالگ در اين اخش، استفاده از فنون دانش انيان در كشاورزي، ليزوم تيرويج و اويالح كشياورزي     

اهکيار هيايي اسيت كيه موجيب نسيودگي       وحيح در اين روستاييان و عاملين اولي امر كشيت و زرع و     از جمليه ر  

خااركشور از ااات تأمين امنيت غذايي و همچنين رضايت خاار كشاورزان در جهت تأمين اودن شيغه مطميئن در   

 شرايط احران مي گردد  

 

 واژگان كلیدی: اقتصاد مقاومتی، كشاورزی، امنیت شغلی، تحریم، امنیت غذایی

 

                                                           

  Jd.vejahat@gmail.comدانش نموخته كارشناسي مهندسي نب دانشگاه اروميه،  1
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 اقتصاد مقاومتی، توسعهآموزش و پرورش، 

 2، حبیبه شباهنگ1شاهین وهابی راد

 

 چکیده

ي اجتماعي از گذشته تا حال اه عنوان ييك عنصير اثرگيذار در فرنينيد تحقيق       موز  و پرور  اه عنوان يك پديدهن

يکي از اهيداف رسيمي نميوز  و پيرور       كند  اهداف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي نقش مؤثري را ايفا مي

اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه توجه وييژه اي را ايه    نمادگي اراي زندگي نينده از راه يادگيري مؤثر و مفيد است 

نيروهاي انساني داخه كشور دارد اطوريکه اراي توسعه اقتصادي اايد مشاركت ايشتر نيروهاي نموز  دييده داخليي   

يك مرحله تاريخي اه مرحليه اي جدييد ايه منظيور خليق      وسعه فرنيند تحول همه جانبه و حركت از مد نظر ااشد  ت

ظرفيتهاي جديد و ارتقاء قااليت ها و توانايي هاي انساني، نموزشي، اقتصادي است  تحقيق انيين فرنينيدي مسيتلزم     

ي ثاايت جامعيه ايه حسياب      نيروهاي مکتسب و مفيد تمامي اعضاي جامعيه قسيمتي از سيرمايه    تحول جوامع است 

  اثراگ نموز  و پيرور  را  شود گذاري محسوب مي مکان توليد افراد از اريق نموز  نوعي سرمايهافزايش ا نيند  مي

در اقتصاد كشور از نهاد خانواده شروع كه اا پرور  دادن اييده هياي اقتصيادي و ويرفه جيويي در دانيش نميوزان و        

توان ايا   كه مي ه اقتصادي نونوري استعامه اساسي توسعخانوارها و جامعه نيز كاهش مي يااد  هاي  هزينهها  خانواده

ميي تيوان   ها ايشتر ااشد اقتصاد پوييا و كارنميدتر اسيت      هراه نونوري نموز  خالقيت دانش نموزان را افزايش داد 

پذيري و استفاده از مسئوالن اا تفکيراگ اقتصياد مقياومتي و ايروز      نظ  و زندگي هاي مهارگ پبشنهاد دادكه اا نموز 

 وري، مشياركت در  اهيره  فرهنيگ پيژوهش،   سي تدوين شده اا توجه مفاهي  اقتصاد مقاومتي و ترويجرساني ارنامه در

  مدارس را جهت توسعه كشور پيشنهاد داد

 

 واژگان كلیدی: توسعه، آموزش، اقتصاد مقاومتی، دانش آموزان

 

                                                           
 shahin_vahabirad@yahoo.com   اقتصاد كشاورزيكارشناسي ارشد   1
 sv149@yahoo.com  كارشناسي نموز  ااتدايي  2
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 دالر در ایرانی دیجیتال و مجازی دركاهش وابستگی به ها پولنقش پیدایش 

 2، علی استاجی1رضا یساقی

 

 چکیده

هاي كااليي تا پول كاغيذي و اميروزه ايه     پول در تاريخ اقتصاد اشر تغييراگ متعددي كرده است؛ اه وورتي كه از پول

يخچه و اررسي جايگاه پول در اقتصاد، لزوم اررسيي نن  تارپول ديجيتال و مجازي تبديه شده است  اا مروري ار اين 

شيود كيه حجي      شود  در اين ميان و اا تغيير مناسباگ اقتصادي در حوزه اين المله، ارزهايي تعريم ميي  مشخص مي

تواند اه ارز  تبديه شود  دالر در حال حاضر اه عنوان پر كياراردترين ارز جهياني    مبادالگ و قدرگ اقتصادي نن مي

هاي مركزي را اه خيود اختصيا  داده اسيت  ايا      شود كه حج  اااليي از مبادالگ اقتصادي و ذخاير اانك يمته شناخ

ارزهاي پركارارد و سيطره نن در اقتصاد از يك سو و ليزوم كياهش وااسيتگي اقتصياد      خصووا اه اهميت پول و  توجه

يم شود كه اقتصياد مليي را ايه سيمت نن هيدايت      هايي اراي نن تعر ملي اه اين ارزها از سوي ديگر، الزم است اديه

توان راهبردهايي اراي كشور جستجو كرد كه از يك سيو ايه كياهش     هاي فضاي مجازي مي كني   اا مروري ار قااليت

شود و از سوي ديگر اه قدرگ اقتصادي كشيور ايافزاييد  از ايين رو در ايين مقاليه ايه        منجروااستگي اه ارزهاي رايج 

 پردازي   مجازي در رسيدن اه اين هدف مي هاي قااليت پول

 

 واژگان كلیدی: پول، پول مجازی، فضای مجازی، ذخایر بانکی، سهم دالر

 

                                                           
 R.Y7965048@gmail.comالسالم(،  يهوادق )علمعارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام   دانشجوي كارشناسي ارشد رشته 1
 Ali.estaji@gmail.comدانشجوي دكترا رشته علوم اقتصادي، دانشگاه تهران،  2
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نقش گردشگری به عنوان یکی از راهکارهای گذار از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد 

 پایدار) با تاكید بر منطقه  ژئوپلیتیکی خلیج فارس(

 2، محسن زمانی1زمانیابوالفضل 

 

 چکیده

اا توجه اه تحوالگ گوناگون پديد نمده در عصر حاضر ،كه اه عصر ااالعاگ و ارتباااگ معروف گردييده اسيت،  شياهدتاثير ايين     

تحوالگ در ااعاد مختلم زندگي اشر، خصووا  ااعاد اقتصادي، امنيتي، سياسيي و اجتمياعي در جهيان هسيتي   شيايد ايا كميي        

گفت اين تحوالگ اقدري متکثر اوده كه گويي جهان جدييد در حيال خليق شيدن اسيت  ايين تحيوالگ در كنيار         تساهه اتوان 

مخااراگ خا  خود، فروتهاي خواي در عروه هاي گوناگون خصووا  كمك اه توسعه و تفاه  از اريق وينعت گردشيگري ايا    

مراه داشته است  امروزه شاهد اروز و ظهيور وينعت   جذب درنمد اراي انباشت سرمايه و تبادل و نشر فرهنگ اراي كشورها اه ه

گردشگري اه عنوان يك ونعت سبز و پاک اا درنمدزايي اسيار خوب اراي كشورها هستي   ارعکس دوران گذشته كيه وينايعي   

ر همچون خودروسازي و ونايع ديگر مثه گاز و نفت اازار درنمد اقتصادي ااال ايوده،  وينعت گردشيگري جيايگزين ننهيا در امي      

كمك اه توسعه، امنيت و رفاه گرديده است  استفاده از ونعت گردشگري عالوه ار ايجياد درنميد ايشيتر ايراي كشيورها، تفياه        

 ايشتر ننها اا همديگر را نيز اه همراه  دارد 

توسعه ونعت گردشگري نيازمنيد هنير معاشيرگ ايين الملليي، وجيود امنييت پاييدار، وجيود اسيترهاي رفياهي و اهداشيتي و             

ذاايتهاي محيطي و كالبدي و اقلي  مناسب اه همراه تبليغاگ يا معرفي مناسب جاذاه ها از سوي دولتمردان و مهمتر از هميه  ج

نيازمند  فرهنگ تعاملي و تفاهمي است   وجود اين مولفه ها در كنار يکديگر و  پيوسته اه ه  است   منطقيه خلييج فيارس ايه     

و  اهره مندي از فرهنگ و تميدن و  تياريخ انيد هزارسياله مسيتعد جيذب گردشيگران          دليه داشتن اقلي  جذاب،  امنيت ااال

داخلي و اين المللي است  از جنبه ايروني اراي جذب گردشگر خارجي نياز اه همگرايي ايشتر است  ما اايد فکر كني  اطيور ايا   

جاد نشير فرهنيگ خيودي و كسيب درنميد      استفاده اهتر از فروتهايي كه ونعت گردشگري پيش روي ما قرار مي دهد، جهت اي

 ايشتر و در نهايت توسعه  كشور خود از نن اهره مند شوي     

در اين مقاله اا استفاده از رو  توويفي و تحليلي و مطالعاگ اسنادي مکتوب سعي نمودي  كه اه موضيوع ميذكور اديردازي   ايا     

توسعه گردشگري و توسعه هميه جانبيه در منطقيه خلييج       نگاه سيستميك و داشتن فرهنگ تعاملي و تفاهمي مي توان اه امر

 هميشه فارس اميدوار اود 

 كلید واژگان: گردشگری، تفاهم ، خلیج فارس، توسعه، اقتصاد پایدار

                                                           

 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ، دانشکده علوم جغرافيايي ، دانشگاه خوارزمي تهران 1

 دانشجوي دوره دكتري جغرافياي سياسي گرايش سازمان سياسي فضا ، دانشکده جغرافيا ، دانشگاه تهران 2
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 مفاهیم و الزامات اقتصاد مقاومتی با تکیه بر كالم رهبری

 2، سارا سپاهی1سعید سپاهی 

 

 چکیده

جمهوري اسالمي ايران از ااتداي انقالب تا كنون هدف تحري  هاي ظالمانه در زمينه هاي مختلفي از جمله اازارهياي   

نفتي ،ايمه و حمه و نقه قرار گرفته است  اما در انين سال گذشته اين تحري  هيا ارعلييه مليت شيديد تير شيد و       

از جيايي كيه اقتصياد تياثير مسيتقيمي اير نظيام        درنيجه ان نظام اقتصادي كشور داار يك شيوک اقتصيادي شيد و    

حاكميتي كشور وارد مي كند كشور را داار تورم، ركود، گرانيي و    كرد نتيجيه ايين تيال  هياي مذاوحانيه دشيمن        

سرانجام اه جايي رسيد كه مقام معظ  رهبري مجموعه تداايري كه در نام گذاري سال هاي اخير متجلي شده ايود را  

اه مسووالن كشور عرضه كردند  هدف ايين مقاليه اررسيي مفياهي  و      "اقتصاد مقاومتي"اه نام در ااراوب اكسيري 

الزاماگ اقتصاد مقاومتي در اياناگ رهبري مي ااشد كه از جنبه هدف يك پيژوهش كياراردي و از جهيت خصووييت     

 موضوع يك نوشتار توويفي است 

 

  اقتصادی، ركود، بیانات رهبریكلید واژه: اقتصاد مقاومتی،تحریم ظالمانه،تورم، نظام 

                                                           

 ايميهgmail.com:21Saeedsepahi@دانشجوي كارشناسي رشته مديريت در دانشگاه اين المللي امام رضا)ع( 1

 البه  سطح يك حوزه علميه خراسان مدرسه علميه حضرگ رقيه)س( 2

mailto:Saeedsepahi21@gmail.com:ایمیل
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سازمان  های صنفی تخصصی: مورد واكاوی سازوكارهای دستیابی به اهداف سازمان

 نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

 4،سمیه رومیانی3،مهدی رحیمیان،احسان خسروی2،فاطمه سپهوند1سعید غالمرضایی

 

  چکیده

يااي اه اهداف هير نهياد، مشياركت اعضياي نن نهياد در تبييين راهکارهيا و سيازوكارهاي          از مستلزماگ سنجش دست

 –ااشد  سازمان نظام مهندسي يك نهاد غيير دولتيي ميباشيد كيه ايا هيدف ارتقياي موقعييت اجتمياعي           مقتضي مي

يش از ييك دهيه مشيغول ايه فعالييت      اي اي  هاي كشاورزي و منااع ابيعي اا سااقه اقتصادي دانش نموختگان گرايش

يااي اه اهداف اين سازمان انجام گرفته شده اسيت  ايين    ميباشد  اين پژوهش اراي واكاوي سازوكارهاي موثر ار دست

پژوهش از نوع هدف كاراردي و از لحاظ رو  نيز پيمايشي ميباشد  جامعه نماري اين تحقييق شيامه تميام اعضياي     

نفر و اطور تصيادفي سياده   184باشند كه اا استفاده از فرمول كوكران حج  نمونه را سازمان نظام مهندسي استان مي

ارگزيده شده اند  اازار گرداوري ااالعاگ پژوهش نيز يك فقره پرسشنامه محقق ساخت اوده اسيت كيه پاييايي نن از    

رار گرفت   نتيايج حاويه از   (و اعتبار نن نيز توسط اساتيد وكارشنان مراواه موردتاييد ق95/0اريق نلفاي كرونباخ )

نشان ميدهد كيه ايا توجيه ايه اياال ايودن نيرخ ايکياري اعضياي ايين            SPSSها توسط نرم افزار تجزيه و تحليه داده

ناميه و پروانيه    ها، ودور گيواهي  %(  ،راهکارهايي ازقبيه  رايزني اا جهاد كشاورزي جهت واگذاري فعاليت58.3سازمان)

سركشيي و    (  -اازدييد -زني اراي افزايش دستمزد اعضيا)تعرفه   و تخصص اعضا(، اانه اشتغال )شامه توانايي و مهارگ

 ميتوانند موثرترين رو  اراي دست يااي اه اهداف اين سازمان ااشند   

 

 كلمات كلیدی: سازوكار،نظام مهندسی كشاورزی ومنابع طبیعی،فارغ التحصیالن ،استان لرستان

                                                           

 استاديار گروه توسعه روستايي دانشکده كشاورزي، دانشگاه لرستان 1

 رستاندانش نموخته توسعه روستايي دانشکده كشاورزي ، دانشگاه ل 2

 دانش نموخته توسعه روستايي دانشکده كشاورزي ، دانشگاه لرستان 3

 دانشجوي توسعه روستايي دانشکده كشاورزي ، دانشگاه لرستان 4
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آوری اقتصادی در عرصه اجتماع  و ارائه مدل  لی مفهومی از  تابای مد تحلیل مقایسه

 های مقام معظم رهبری مفهومی مقاوسازی اقتصادی بر اساس اندیشه

 1یاسر سلیمانی

 

 چکیده

توجهي يافته و انواع  نوري اقتصادي در اند دهه گذشته گستره نظري و كاراردي قااه نوري و خصووا  تاب اداياگ تاب

انيد  اقتصياد    سازي اقتصادها داشته هاي مفهومي در سطوح سازماني، اجتماعي و ملي سعي در مقاوم اوبها و اار مدل

ازپيش  هاي ايروني وارده ار نن، ايش ها و شوک زا و همچنين االش هاي درون ايران نيز در دو دهه اخير حسب پويايي

از سيوي مقيام   « هاي كلي اقتصاد مقاومتي سياست»غ سازي اقتصادي نورده كه اين مه  را اا مطالبه و ااال رو اه مقاوم

نخبگاني و مردمي حاوه از نن، شاهد هستي  حال پرسش اولي اين است كه نيا   اهلل( و گفتمان معظ  رهبري )حفظه

هيايي كيه ايا تأكييد اير عرويه        ويژه مدل نوري اقتصادي اه تاب  هاي نظري موجود در اداياگ علمي   ها و ااراوب  مدل

هياي كليي      اهلل( و سياسيت  ع از ااعاد جامعي ارخوردارند، از سازگاري الزم اا انديشه مقام معظ  رهبيري )حفظيه  اجتما

تحليليي و  -هياي تووييفي   ااالغي از سوي ايشان ارخوردار هستند يا خير؟؛ ايراي حصيول ايه پاسيخ، ايا اتخياذ رو       

دي اييا تأكييد ايير عروييه اجتميياع، مييدل  نوري اقتصييا اي، ضييمن مييروري ايير ادايياگ علمييي تيياب  كتااخانييه-اسينادي 

P.E.O.P.L.E.S. 40انيياد و كدگيذاري    عنوان مدل مختار، انتخاب شد  همچنين ايا اسيتفاده از رو  نظرييه داده    اه 

اقتصيادي اير اسياس انديشيه مقيام      -سازي اجتماعي نوري و مقاوم تاب»هاي كلي نظام، مدل مفهومي  مورد از سياست

و ميدل   .P.E.O.P.L.E.Sاستخراج گرديد  در نهايت از تلفيق و تجميع دو مدل مفهومي ، «اهلل( معظ  رهبري )حفظه

، ارائيه شيد كيه    «اجتمياعي -سازي اقتصادي مقاوم»هاي كلي، مدل نهايي تحت عنوان مدل  مفهومي ارنمده از سياست

كيه ايين ميدل مفهيومي      ينحيو  دانست، اه .P.E.O.P.L.E.Sاي از مدل  شده توان نن را ويرايش ارتقاءيافته و اومي مي

ارتبااياتي، مباحيث   -هياي فيزيکيي و ااالعياتي    نمده شامه هفت اعدِ توسعه و پيشرفت اقتصادي، زيرسياخت  دست اه

تقنيني، توسعه و تحيول نميوز ، علي  و فنياوري، منيااع      -جمعيتي، مسائه و امور فرهنگي/اجتماعي، مباحث اجرايي

عنيوان ماحصيه سياسيتي ميدل ميذكور،       در پاييان و ايه   ااشد  ه ميمؤلف 204محيطي و اكولوژيکي، و  ابيعي، زيست

هاي محتوايي ارائه شد و پيشنهاداتي جهت توسيعه و   هاي شکلي و داللت هاي سياستي مدل در دو قالب داللت داللت

 تکميه مدل ذكر گرديد 

-صادیآوری اقت ، مقام معظم رهبری، تاب.P.E.O.P.L.E.Sواژگان كلیدی: اقتصاد مقاومتی، مدل 

  اجتماعی

                                                           

 Y.soleymani@isu.ac.irدانشحوي دكتري علوم اقتصادي، كارشناس و پژوهشگر گروه مطالعاگ اقتصادي مركز تحقيقاگ دانشگاه امام وادق)ع(،  1
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بررسی توسعه یافتگی صنعتی استان چهار محال و بختیاری بر پایه الگوی توسعه 

  1ایرانی با استفاده از تکنیک تاپسیس -اسالمی

 3*، مصطفی دهداری2مسعود سواری
 

 چکیده

تيوان در توسيعه   نن را ميي ي تنگياتنگي ايا عيدالت اسيالمي دارد كيه نميود       اي است كه رااطيه توسعه اسالمي مقوله

اي اي و رااطههاي كشور ااشد  در همين راستا احث توسعه متوازن منطقهجغرافيايي متوازن ديد كه اايد مقوم توانايي

هيا در  نيد  تحلييه و مقايسيه سيطح ارخيورداري از امکانياگ و شيناخت نياارااري       كه اا عدالت اسالمي دارد پيش مي

هاي اررسيي  اندي ونعتي يکي از راهي نيز در همين ااراوب قااه اررسي است  رتبههاي جغرافيايااراوب محدوده

ريزي كشيور و  هاي كشور است كه سالهاست از ارف سازمان مديريت و ارنامهروند تغييراگ در توسعه ونعتي استان

تگي وينعتي در  وزارگ ونايع و معادن انجام گرفته است   هدف پژوهش حاضر اررسي و تحلييه مييزان توسيعه يياف    

ااشيد   مي گيري اند معياره تاپسيسهاي تصمي هاي استان اهارمحال و اختياري اا استفاده از رو سطح شهرستان

هاي سالنامه نمياري  ااشد و اراي انجام پژوهش از دادهتحليلي و اا رويکرد كاراردي مي -رو  پژوهش حاضر توويفي

اسيتفاده شيده    4ها از نرم افيزار نمياري اكسيه   اي تجزيه و تحليه دادهاستفاده گرديده است   همچنين ار 1392سال 

( ايه عنيوان   1است  نتايج پژوهش اا استفاده از تکنيك تاپسيس گوياي نن است كه شهرسيتان شيهركرد ايا امتيياز )    

اه عنيوان  ( 0.00ان اا امتياز ) ها و شهرستانهاي ونعتي در سطح شهرستانترين ناحيه از لحاظ شاخصتوسعه يافته

ااشند  در اين ميان شهرستان شهركرد داراي اهترين وضيع از  استان اهارمحال و اختياري مي ترين شهرستانمحروم

 هاي ياد شده است نظر شاخص

 

 یافتگی، چهار محال و بختیاری، تکنیک تاپسیسایرانی، توسعه -های كلیدی: الگوی توسعه اسالمیواژه

                                                           

1. TOPSIS 

4. EXCEL 

 savari.masud@gmail.com  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه گلستان، گرگان، ايران )نويسنده مسئول( 2

 mostafa.dehdari202@gmail.com  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه گلستان، گرگان، ايران 3
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 رفتار مصرف كننده مسلمان و شان مصرف بررسی تئوری

 3، علی دهقان2، محمدحسن صابر1محمد سیدحسینی

 

 چکیده

اين مقاله مروري است ار تئوري هاي مصرف كنندگان مسلمان و موضوعاتي ذيه نن ااتدا پس از ايان مقدمه ادايياگ  

اسيت و در اداميه مصيرف و     موضوع اررسي شده است سدس نظرياگ عمومي مصرف و روند تاريخي ننهيا اورده شيده  

محدوديت هاي نن از ديدگاه اسالم اررسي گرديده در نهايت اه موضوع شان مصرف كننيد ه پرداختيه شيده و اويه     

موضوعه نن ،مولفه هاي نن ،كارارد و محدوديت ها در نن ايان گرديده اين مقاله اه وورگ  پژوهش كتااخانيه انچيام   

علمي كي  ايوده و ليذا هميين موضيوع دلييه       -ف كننده پژوهش هاي نظريشده تا كنون در زمينه مسئله شان مصر

 ضرورگ انجام اين پژوهش گرديد 
 

 كلمات كلیدی: مصرف كنندگان مسلمان، رفتار مصرف كننده

                                                           

1 mohammadsh8040@gmail.com 

2 Mohamadhasan.saber@gmail.com 

3 alidehghan1372@gmail.com 
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اندازی ایرانی در راه -ضرورت توجه به توسعه خدمات جدید و الگوی توسعه اسالمی

 اطالعات كسب و كارهای مبتنی بر فناوری

  4، محمدرضا بیدگلی3، حسین جودت چافی2، سید حسین سیدی1علی باقریان

 

 چکیده

اا گذر از عصر ونعت و ورود اه عصر ااالعاگ، ظهور فناوري ااالعاگ، اسيار ار كارنفريني و كسب و كارهاي خدماتي 

ها تيا تغييير شيکه    كارها و خدماگ نن ها تأثيرگذار اوده است  اين تأثير شامه اهبود كسب وارائه شده از سوي انگاه

ااشد  يکيي از مسيائلي كيه    كسب و كارها و حتي ايجاد كسب و كارها و توسعه خدماگ مبتني ار فناوري ااالعاگ مي

اندازي كسب و كارهاي مبتنيي  هاي مناسب اراي راهها و ااراوبيااد، استفاده از مدلاي ميدر اين راستا اهميت ويژه

هيا و مبياني اسيالمي و    ايرانيي جهيت در نظير گيرفتن ضيرورگ     -عاگ و توجه اه الگوي توسعه اسالميار فناوري ااال

هيا و نييز   هاي موجود، شناخت و اسيتخراج مبياني ايين ميدل    سازي مدلفرهنگي در ننهاست  لذا در مرحله اول اومي

كسيب و كارهياي مبتنيي اير      هاي فرهنگي و اسالمي الزم و ضروري است  در اين مقاله ايا اررسيي  مشيمباني و خط

هاي مناسب در ايران اراي اراحي كسب و كارهاي مبتني ار فناوري ااالعاگ جهت فناوري ااالعاگ، اه اررسي مدل

 ارائه و توسعه خدماگ جديد و متنوع پرداخته شده است 

 

 -اسالمیكلید واژه: كارآفرینی و كسب و كار، فناوری اطالعات و توسعه خدمات جدید، الگوی توسعه 

 ایرانی

                                                           

 دانشجوي دكتري مديريت تکنولوژي، دانشگاه عل  و ونعت 1

 دانشجوي دكتري مديريت ونعتي، دانشگاه عالمه اباابايي  2

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ونعتي، دانشگاه شاهد 3

 دانشجوي دكتري مديريت تکنولوژي، دانشگاه نزاد 4
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ایرانی، تقویت اقتصاد -توسعه گردشگری، محملی برای صدور فرهنگ اسالمی

 زیست زا، عدالت سرزمینی و حفظ محیط درون

 سیدمحمدرضا سیدی

 چکیده

ه اي اا هيدف ايجياد تغييير اي     گرا و دورانديشانه هاي سند الگوي پايه پيشرفت، تداير، تصمي  عمه ابق تعريمِ اخش

هاي سند الگيوي   مراتبي اخش سوي وضع مطلوب است  نويسنده در نوشتار حاضر قصد دارد مبتني ار ساختار سلسله

هياي ايين سيند، تيدايري را ارائيه       پايه پيشرفت و مسير گذار از وضع موجود اه وضع مطلوب، اا استناد اه مفاد اخش

 3زا،  تقويت اقتصياد درون  2ايراني، -دور فرهنگ اسالميو 1توسعه گردشگري، محملي اراي »نمايد  عنوان اين تداير، 

 است « زيست حفظ محيط 4عدالت سرزميني و 

 

 زیست ها: گردشگری، فرهنگ، اقتصاد، عدالت، محیط كلیدواژه
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های كلی بنیان بر تقویت برونگرایی اقتصاد )در راستای سیاستاثرات اقتصاد دانش

 اقتصاد مقاومتی(

 1شقاقی شهریوحید 

 

 چکیده

انييان و تکييه   يکي از راهبردهاي محوري در تحقق رشد اقتصادي الندمدگ و پايدار ، اتکاي اقتصاد اه وادراگ دانيش 

ها نيازمند حركت اا ادايياگ روز اقتصيادي   پذيري و مقااله اا ريسكمحور است  درضمن كاهش نسيبار اقتصاد دانش

رپايه اقتصاد ونعتي پيش رفت و نيازمند حركت اه سيمت اقتصياد دانيش انييان     توان در دنياي كنوني، ااست و نمي

 است  

انيان ار ارونگرايي اقتصاد در راستاي سياستهاي كلي اقتصاد مقياومتي  از ااب تبيين تاثيراگ اقتصاد دانش مقاله حاضر

اي در قاليب ميدل جاذايه و ايراي     منطقيه  –هياي اقتصيادي   انجام گرفت  اراي اين منظور از مباني نظيري همگراييي  

 اهره گرفته شد    2005-2013كشورهاي اسالمي اي دوره 

انيان ابق انتظيار تئورييك اثير مثبيت اير تجيارگ ايين        نتايج ارنورد نشان از اين دارد شاخص تركيبي اقتصاد دانش

نييان در كشيور ميزايان    اكشورهاي اسالمي دارد، اطوريکه ابق نتايج الگو، اهبود هر واحدي شياخص اقتصياد دانيش   

 ميليون دالر ار حج  تجارگ دوارفه اين كشورهاي اسالمي منتخب افزوده است   51/5درحدود 

 

  محور، مدل جاذبهگرا، اقتصاد داناییكلید واژگان: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد برون

                                                           

 مي دانشگاه خوارزمي استاديار گروه اقتصاد اسال 1

Email: Vahidshaghaghi@yahoo.com 
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 (1361-1392ان )وری نیروی كار بر توزیع درآمد: شواهدی از اقتصاد ایر تأثیر بهره

 2و علی شمس اسفندآبادی 1پور محمدعلی فیض

 

 چکیده

گذاران ايوده   هاي اقتصادي، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياست ترين شاخص توزيع درنمد، اه عنوان يکي از مه 

د اهمييت فيراوان،   وري نيروي كار اشاره نمود كه ايا وجيو   توان اه اهره است  در ميان عوامه مؤثر ار توزيع درنمد، مي

وري نيروي كار و توزييع درنميد را در    كوشد تا تعامه اهره كمتر مورد توجه قرار گرفته است  انااراين، اين مطالعه مي

وري نيروي كار اا نسبت تولييد ناخيالص داخليي     مورد اررسي قرار دهد  ادين منظور، اهره 1361-1392دوره زماني 

يافتيه   د اا ضريب جيني سنجيده و از رو  اقتصادسنجي حداقه مراعاگ تعميي  واقعي اه جمعيت فعال و توزيع درنم

دهيد و توزييع درنميد را     وري نيروي كار، ضريب جيني را كاهش ميي  استفاده شده است  ار اساس نتايج، افزايش اهره

وري نييروي كيار    رهكننده اهي  كننده و تقويت گذاري، توجه اه عوامه تضعيم اخشد  انااراين و از اعد سياست اهبود مي

 ضروري است 

 

  وری نیروی كار، توزیع درآمد، ضریب جینی. وری، بهره كلمات كلیدی: بهره

                                                           

 Email: feizpour@yazd.ac.ir               عضو هيأگ علمي دانشکده اقتصاد، مديريت و حسااداري دانشگاه يزد 1

 Email: ali.shams.yazduni@gmail.com             دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي دانشگاه يزد 2
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 . جامعه در  قضایی عدالت اجتماعی و احساس

1نرگس شمس الدینی
  

 

 چکیده

ورعاييت ننهيا از دييدگاه    شيوند  مفاهي  عدالت اجتماعي و قضايي از مه  ترين واژه ها در قاموس اشري محسوب ميي 

شود اه گونه اي كه هييچ انسياني حتيي در ويورگ     انسان سلي  الفطره اي ، از ضروري ترين امور ونيازها محسوب مي

ستمکار اودن ، احساس وتحقق اين نيازهارا در جامعه مورد انکار قرار نمي دهد اين پژوهش تالشي درجهيت اررسيي   

جامعه مي ااشد پرسش اولي اين پژوهش اين است نقش احساس عيدالت   نقش احساس عدالت اجتماعي وقضايي  در

اجتماعي وسياسي در جامعه ايست؟ارتباط اين مفاهي  عدالت اجتماعي وقضايي  اا پيشرفت كشور ايسيت؟ نييا در   

وورگ تحقق احساس عدالت اجتماعي وقضايي در جامعه شاهد پيشرفت هستي  ؟  فرضيه اين پژوهش ايه نظير ميي    

ساس يافته هاي پژوهش  نقش اساسي واي اديه احساس عدالت اجتماعي وقضيايي در جامعيه وپيشيرفت نن     رسدار ا

دارد در اين پژوهش سعي ار اين است ااهدف گستر  نقش احساس عدالت اجتماعي وقضايي درجامعه وپيشرفت نن  

حساس عدالت اجتماعي وقضايي در واا رو  توويفي وتحليلي واا استفاده از شيوه اسنادي وتاريخي اه اررسي نقش ا

 جامعه  وارتباط نن اا پيشرفت جامعه ادردازد 

 

 واژگان كلیدی: عدالت، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی.پیشرفت.

                                                           

 فارغ التحصيه انديشه سياسي دراسالم دانشگاه اوعلي سيناهمدان 1
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 تبیین جایگاه بخش كشاورزی در اقتصاد مقاومتی برای  مقابله با تهدیدهای اقتصادی

 1سجاد شهسواری
 

 چکیده

پذيري، تداوم تيأمين   اقتصاد مقاومتي اا رويکرد دفاع اقتصادي، مصونيت و اازدارندگي، كاهش نسيب در حوزه اقتصاد،

ااكيفيت و پايداري نيازهاي اساسي و تسهيه مديريت احران در مقااه تهديدهاي اقتصادي دشمن است  رهبر معظي   

قيانون اساسيي كيه پيس از مشيورگ ايا        110هاي كلي اقتصاد ار اساس اند يك اوه  انقالب اسالمي اا ااالغ سياست

شده است، تأكيد كردند  پيروي از الگوي علمي و اومي ارنمده از فرهنگ انقالاي  مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين

نشيني دشمن در جنگ تحميلي اقتصادي عليه ملت ايران خواهد شد    در اند سال  و اسالمي، عامه شکست و عقب

اقتصاد مقاومتي و تأكيد دواندان روي نن، سعي در گفتمان سازي نن و لزوم اجراي  اخير رهبر معظ  انقالب اا ارح

اند، خصووا  در شرايط حساس اين ارهه از زمان كه كشور از ارف دشيمنان ايا خطيراگ مختلفيي ازجمليه       نن داشته

اراي دسيتيااي  همه كشورها هاي مه  اقتصادي، اخش كشاورزي است   تهديدهاي اقتصادي روارو است  يکي از اخش

ترين اخش اقتصادي ايران است و كمتيرين   اي اه اخش كشاورزي دارند  اين اخش ااثباگ اه امنيت غذايي، توجه ويژه

منظور حيداكثر اسيتفاده    زا دارد  اقتصاد مقاومتي در حوزه كشاورزي اه معناي تال  اه هاي ارون اثرپذيري را از شوک

وري تيا   منظور كاهش وااستگي اه كشورهاي ديگر، افيزايش اهيره   راهبردي اه از امکاناگ موجود اراي توليد محصوالگ

حد امکان و تأمين نهادهاي الزم اه شکه كامه و در زماني مناسب است  اراي نيه اه اهداف اقتصاد مقاومتي، اخيش  

ه اخش كشاورزي در   انااراين سؤال اولي مقاله، جايگاهاي جهاني مؤثر ااشد تواند اه لحاظ وجود مزيت كشاورزي مي

توويفي، ااتدا مباني نظري اقتصاد مقياومتي مطيرح و    -تحقق اقتصاد مقاومتي است، لذا در اين مقاله اا رو  تحليلي

 شده است  گيري ارائه عنوان نتيجه درنهايت جايگاه اخش كشاورزي اراي تحقق نن اه

 

 ی، كشاورزیواژگان كلیدی : پدافند اقتصادی، تهدید اقتصادی، اقتصاد مقاومت

                                                           

 كارشناسي ارشد اقتصاد، دانشگاه امام وادق)ع( 1
sajjadshahsavary@yahoo.com 
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 عوامل تعیین كننده سودآوری بانکهای تجاری ایران

  2بد ، محمدرضا ارسالن1عذرا صابر رضایی

 چکیده 

 و دريافيت  هدايت و ساماندهي ارف اا يك از اانکها نيد  مي شمار اه اقتصادي مه  فعّاليتهاي از يکي اانکداري امروزه  

 كشيور  شيکوفايي اقتصيادي   و رشيد  و اازارهيا  گستر  موجب كرده و تسهيه را اازرگاني و تجاري پرداختها، مبادالگ

 تجياري  تولييدي،  انگاههياي  سيمت  ننهيا ايه   هيدايت  و درشت و ريز اندازهاي پس اا تجهيز ديگر سويي از و شوند مي

 هستند سرمايه، ايکار عدم دليه اه كه را توليد از عوامه نن دسته و كنند، مي تبديه مولّد عوامه اه را هاي راكد سرمايه

از  يکي عنوان اه اانکها ااالخره و دهند سوق مي ااال وري اهره اا كامه اشتغال سمت كنند، اه مي كار پايين وري اهره اا يا

لذا تحقيق حاضر اا هدف  .هستند مركزي اانك اقتصادي تصميماگ مجرياني اراي مالي، و پولي سياستهاي مه ّ عوامه

ه تعيين كننده سودنوري اانکهاي تجاري ايران ويورگ گرفتيه اسيت  نتيايج تحقييق نشيان داد كيفييت        تعيين عوام

دارايي، كارنيي مديريتي،  نقد شوندگي، اندازه اانك و رشد توليد ناخالص داخلي واقعي اا سيودنوري اانکهياي تجياري    

ييت سيرمايه اانکهياي تجياري رااطيه      داري وجود دارد  همچنين نتيايج نشيان داد ايين سيودنوري و كفا     رااطه معني

 داري وجود دارد  معني

 

 های كلیدی: سودآوری، بانک، كفایت سرمایه واژه

                                                           

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اازرگاني )گرايش مالي( مؤسسه نموز  عالي غيرانتفاعي و غيردولتي نذرناادگان- 1
Rezaie.A@Gmail.Com 

 استاد مدعو مؤسسه نموز  عالي غيرانتفاعي و غيردولتي نذرناادگان -2

M_Arsalanbod@Yahoo.Com 
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 نقش كارگران در تحقق اقتصاد مقاومتی

 1ساجده صالح نیا

 

 چکیده

-تاكيد روي مزيتها و اقتصاد مقاومتي مفهومي جديد در اداياگ اقتصادي جهان است كه مفهوم نن كاهش وااستگي

هاي توليد و تال  اراي خود اتکايي است و هدف نن اازسازي و احياي اقتصاد ملي است  از نن جا كه الزمه مقاومت، 

موفقيت در همگاني اودن نن است يعني ارقراري عدالت اقتصادي اا مشاركت در اقتصياد مقياومتي رااطيه تنگاتنيگ     

، وادركنندگان، واردكنندگان، كارگران، سيست  اانکي و     در ايين  دارد  همکاري همه اخش ها مانند اخش خصووي

كار ضروري است  اا توجه اه اهميت جايگاه كارگران در عروه اقتصاد مليي، ايين قشير از جامعيه ميي تواننيد نقيش        

زمينيه   اسزايي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي داشته ااشند  از اين رو در اين مقاله پيس از اييان مبياني نظيري در    

اقتصاد مقاومتي و ارشمردن جايگاه كار و كارگر در دستيااي اه رشيد و توسيعه اقتصيادي، ايه اييان نقيش و وظيفيه        

پردازي   نتايج اين تحقيق نشان داد كيارگران از ارييق اويالح الگيوي     كارگران در نيه اه اهداف اقتصاد مقاومتي مي

 ومتي نقش اسزايي دارند مصرف و افزايش اهره وري در تحقق اهداف اقتصادمقا

 

 كلیدواژه ها: اقتصاد مقاومتی، كارگر، مصرف، بهره وری

                                                           

 sajedeh_salehnia@yahoo.com -كارشناس مديريت اازرگاني پيام نور واحد فردوس  - 1
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 كارایی بازار اسالمی و كسب رزق و روزی حالل

 1نفیسه صالح نیا

 

 چکیده

مسيأله   اقتصاددانان اه دنبال يافتن راهکارهايي جهت افزايش كارايي اازار اوده و هستند  مکتب اقتصادي اسالم نيز اه

هيا و  كسب روزي حالل از اريق تجارگ پرداخته و اه منظور افزايش كارايي معامالگ و عادالنه اودن تجيارگ تووييه  

كنيد كيه   ها را تشويق مياحکام فراواني دارد  قرنن كري  اغلب در مورد وداقت و عدالت در تجارگ احث كرده، انسان

اراي افرادي كه اراي تيأمين معيا  خيود تيال  ميي كننيد، ارز        هاي الزم را اه دست نورند و تکنولوژي و مهارگ

فراواني قائه است  در پژوهش حاضر اه اررسي رفتارهاي توويه شده در اسالم اه منظور افزايش كيارايي در اازارهياي   

ارهياي  دهد ايازار اسيالمي ايرخالف ااز   پردازي   اررسي مباني نظري و احکام مراواه نشان ميكار، سرمايه و سهام مي

كننيد و ايا محيور قيراردادن عيدالت،      ها را حول نن اررسي ميداري كه كارايي را محور قرارداده و همه فعاليتسرمايه

جليوگيري از غيش و   عالوه ار فراه  نمودن كسب روزي حالل و رضايت افراد، كارايي اازار را نيز تضمين نموده است  

هايي است كه خود ايه شيفافيت ايازار و    وفاي اه عهد و    از ويژگيتقلب در معامالگ، وداقت، تعهد و تخصص، لزوم 

 كند  دسترسي اه ااالعاگ درست و كاهش هزينه مبادله كمك شاياني مي

 

 كلید واژه ها: بازار اسالمی، اخالق، عدم تقارن اطالعات، شفافیت، هزینه مبادله، كارایی

                                                           

  nafiseh.salehnia@yahoo.comمشهدكارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي  1

 

mailto:مشهدnafiseh.salehnia@yahoo.com
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 روزی حاللكارایی بازار اسالمی و كسب رزق و 

 1نفیسه صالح نیا

 

 چکیده

اقتصاددانان اه دنبال يافتن راهکارهايي جهت افزايش كارايي اازار اوده و هستند  مکتب اقتصادي اسالم نيز اه مسيأله  

هيا و  كسب روزي حالل از اريق تجارگ پرداخته و اه منظور افزايش كارايي معامالگ و عادالنه اودن تجيارگ تووييه  

كنيد كيه   ها را تشويق ميدارد  قرنن كري  اغلب در مورد وداقت و عدالت در تجارگ احث كرده، انساناحکام فراواني 

هاي الزم را اه دست نورند و اراي افرادي كه اراي تيأمين معيا  خيود تيال  ميي كننيد، ارز        تکنولوژي و مهارگ

اه منظور افزايش كيارايي در اازارهياي    فراواني قائه است  در پژوهش حاضر اه اررسي رفتارهاي توويه شده در اسالم

دهد ايازار اسيالمي ايرخالف اازارهياي     پردازي   اررسي مباني نظري و احکام مراواه نشان ميكار، سرمايه و سهام مي

كننيد و ايا محيور قيراردادن عيدالت،      ها را حول نن اررسي ميداري كه كارايي را محور قرارداده و همه فعاليتسرمايه

جليوگيري از غيش و   اه  نمودن كسب روزي حالل و رضايت افراد، كارايي اازار را نيز تضمين نموده است  عالوه ار فر

هايي است كه خود ايه شيفافيت ايازار و    تقلب در معامالگ، وداقت، تعهد و تخصص، لزوم وفاي اه عهد و    از ويژگي

 كند  دسترسي اه ااالعاگ درست و كاهش هزينه مبادله كمك شاياني مي

 

 كلید واژه ها: بازار اسالمی، اخالق، عدم تقارن اطالعات، شفافیت، هزینه مبادله، كارایی

                                                           

  nafiseh.salehnia@yahoo.comمشهدكارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي  1

 

mailto:مشهدnafiseh.salehnia@yahoo.com
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 های اقتصاد مقاومتینقش بازار سرمایه در اجرایی كردن سیاست

 1 محمد صالحی فر

 

 چکیده

ها ايه  نوري منااع مازاد و هدايت نننيد  اازار سرمايه اا جمعاازار سرمايه از اركان اولي اقتصاد هر كشوري اه شمارمي

نماييد   سوي منااع نيازمند از اريق تخصيص اهينه منااع اه توسعه اقتصادي و عملکرد مناسب اقتصادي كميك ميي  

هياي اقتصياد مقياومتي ايه منظيور مقااليه ايا جريانياگ         ااتوجه اه شرايط كنوني اقتصاد كشور و نياز اه اتخاذ سياست

هياي  تواند از ااعياد و قاالييت  هاي مه  اقتصادي است كه ميقتصادي، اازار سرمايه جزو اخشتحريمي و اعمال فشار ا

هاي اقتصاد مقاومتي استفاده نمايد و نقش اسيار پررنگي در اين حوزه ايفيا  گوناگون خود اراي نيه اه اهداف سياست

پيردازي  و ايا   هاي اقتصاد مقياومتي ميي  نمايد  دراين مطالعه اه اررسي نقش اازار سرمايه در عملياتي ساختن سياست

 نمايي  هايي را جهت اجرايي ساختن و رفع موانع موجود در مسير نيه اه اين مه  ارائه ميحهاررسي موضوع، راه

 

 واژگان كلیدی: بازار سرمایه اسالمی، اقتصاد مقاومتی 

                                                           

 دانشجوي دكتري مديريت مالي، دانشگاه نزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاگ، تهران  1

Mohammadsalehifar@gmail.com 
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 تشار دانش سازی اقتصاد از طریق تولید و اننقش نخبگان در مقاوم

 4، یزدان یگانگی3، سید موسی حسینی2، سعید صفی*1سروش صیفی

 

 چکیده 

ي هيا دراياره  دهيي يافتيه  اي است اراي توليد و سامانخاستگاه اشري دانش، انديشه و تفکر، انسان است  دانش، سازه

نخبگان نيز فاعالن انساني اين فعه اولي هستند و افعال كمکي اين عبيارگ كيه همگيي داراي زميان      .جهان پيرامون

حال و نينده هستند اا توليد، نشر و اقتصاد توأم است  دومين فعه اولي اين مفهوم عميق و انيد وجهيي، مقاوميت    

نينيدي پيچييده و مقيوم و در    شيود، زميانش اسيتمراري اسيت و در فر    است كه ورف نن نيز از سوي فاعه شروع مي

اي از نيوع فکير و ارخاسيته از    نشيند  جنس نخبگان از سيرمايه اسيت؛ سيرمايه   استري حياتي اه نام اقتصاد اه اار مي

هاي انساني كيه نقيش اول و فياعالن نن هسيتند و سيه       اجتماع  مايه و مايع حياگ اقتصاد نيز سرمايه است  سرمايه

اي مه  و اثراخش است كه دروورگ نبود و يا كمبود هر كدام از اين زنجيره، ارخ اندازه ها اههريك از اين كليد واژه

كنيد كيه روزي از حركيت اياز خواهيد ايسيتاد  يکيي از ميوثرترين و         ارخد يا ننقدر كنيد حركيت ميي   اقتصاد يا نمي

كيه  ديگر نخبه است  و ايين كارنمدترين اازار تحقق اهداف و راهبردهاي اقتصادي، نيروي انساني متخصص و اه اياني 

توليد در ي روين و انيان يکي از اركان نظام هستند  اا توجه اه نقش كليدي ي ووه و زنجيرهايشان نخستين حلقه

كه اگونه نخبگان و سرنمدهاي فکيري جامعيه ايا     اين سؤال انتشار دانش جوامع، همواره رخ نمودن و پوشيده ماندن

هاي اقتصاد را روي ه  سوار كنند تا شياهد اقتصيادي مقياوم و    ها و ارخدندهد ارختواننتوان علمي و دانش خود مي

 پويا ااشي  مد نظر است   

 

 سازی. های راهنما: اقتصاد مقاومتی، نخبگان، تولید دانش، انتشار دانش، مقاومواژه

                                                           

محال   *)نويسنده مسئول( دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعاگ ترجمه دانشگاه نزاد اسالمي علوم و تحقيقاگ تهران و عضو انياد نخبگان استان اهار 1

 seifi.soroush@yahoo.comو  اختياري، 

 saeedsafi1360@gmail.com  عضو هيأگ علمي دانشگاه شهركرد،  2

 Hosseini.seyed.mousa@gmail.com  مدير موسسه نموزشي استعدادهاي ارتر عالمه حلي شهركرد،  3

  iamyeganegi@yahoo.com  كارمند انياد نخبگان استان اهارمحال و اختياري،  4
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دوسوتوانی: مدلی ها در تقویت اقتصاد ملی با ایجاد مزیت آفرینی هلدینگنقش

 بومی در انتقادات به نظریات غربی-اكتشافی

 2سیدحمید خدادادحسینی، 1محمد طاالری

 

 چکیده

ها اداره مي شود  از اينرو مديريت ميوثر ايين سيازمان هيا نقشيي      امروزه اخش مهمي از اقتصاد كشور توسط هلدينگ

رد  يکيي از مسيائه مهي  هليدينگ هيا نحيوه       حياتي در تحقق سياست هاي كالن اقتصادي و تقويت اقتصاد مليي دا 

مديريت پرتفوي كسب و كارهايشان است  در اين راستا مدل ها و نظريه هاي متعيددي در جواميع وينعتي و علميي     

غرب ارائه شده است اما در همان جا نيز انتقاداگ زيادي اه ننها وارد شده است  از اينرو سوال تحقيق ايين اسيت كيه    

قوليوي كسب و كار هلدينگ اگونه است  در اين پژوهش اراساس رويکرد كيفي اكتشافي و ايا  مدل مديريت موثر پرت

( ارائه شده اسيت  در ايين   CPMاستفاده از راهبرد نظريه پردازي داده انياد مدلي جامع اراي مديريت موثر پرتفوليو )

در نهايت نيز نحوه نقش نفريني  مدل دو مفهوم جديد پرتفوي دوسوتوان و مزيت دوسوتواني مفهوم سازي شده است 

 هلدينگ هاي دوسوتوان در اقتصاد كشور مورد تحليه قرار گرفته است  

 

های كلیدی: مدیریت پرتفوی هلدینگ، اقتصاد ملی، سیاست های كالن اقتصادی، پرتفوی دوستوان، واژه

  مزیت دوسوتوانی

                                                           

 m.talari@modares.ac.irدانشجوي دكتري و داير انجمن علمي دانشجويي مديريت استراتژيك، دانشگاه ترايت مدرس    1

 khodadad@modares.ac.ir  مدرس ترايت اقتصاد، دانشگاه و مديريت تمام گروه مديريت اازرگاني، دانشکده استاد   2



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 282 

منابع طبیعی )تجدیدپذیر و  برداری عدالت محور از اصول و معیارهای بهره

 تجدیدناپذیر( در نظام اقتصادی اسالم

 3، رضا طاهرنیا 2، محسن رضائی صدرآبادی 1سید هادی عربی

 

 چکیده

ااشيد كيه ميورد توجيه      ارداري وحيح و مناسب از منااع ابيعي يکي از مسائه مه  در نظام اقتصادي اسالم مي اهره

است  در اين ميان اكثر منااع ابيعي اراساس احکام شرع مقدس جيزء انفيال   مکاتب مختلم اقتصادي ه  قرار گرفته 

ارداري از ننان  گيرند  لذا ااتوجه اه جامعيت دين مبين اسالم، اهره محسوب شده و در ملك امام و حاك  شرع قرار مي

هاي اعيدي در نيزد ميا     هاايد اراساس معيارها و ضوااط مورد نظر شرع اسالم ااشد  از سوي ديگر اين منااع امانت نس

 ااشد  ارداري از ننان اراساس اوول و معيارهاي اسالمي عدالت محور حائز اهميت مي ااشند و اهره مي

شده توسط انديشمندان داخليي و خيارجي، در زمينيه     شود كه اكثر مطالعاگ انجام ها مشخص مي در اين اثنا اا اررسي

ايرداري كمتير ميورد توجيه قيرار گرفتيه و        عي اوده است و مسأله اهيره توزيع منااع و درنمدهاي حاوله از منااع ابي

ارداري از منااع تجديدناپذير ايشتر از منااع ابيعي تجديدپذير توجه شده است  همچنيين در ايين    همچنين اه اهره

انيدي كاميه اويول و معيارهياي ميورد توجيه شيرع اسيالم در          جانبه در زمينيه دسيته   مطالعاگ اسالمي تحقيق همه

ارداري از منااع ابيعي تجديدپذير و تجديدناپذير نشده است  لذا در اين تحقييق سيعي شيده ايا اررسيي كلييه        اهره

ارداري عدالت محيور ييك اياراوب جيامع و كاميه در ميورد        گرفته در حوزه اوول و معيارهاي اهره مطالعاگ وورگ

منااع ابيعي ايان شيود  نتيايج تحقييق نشيان      ارداري اوول و معيارهاي مورد نظر شرع مقدس اسالم در زمينه اهره

ارداري از منااع ابيعي اع  از   اوه كلي و حاك  ار اهره 5دهد كه اا توجه اه نياگ، رواياگ و سيره معصومين )ع(،  مي

ايرداري عيدالت محيور     ااشد و در تحقق اهيره  ترين نن، اوه عدالت مي تجديدپذير و تجديدناپذير وجود دارد كه مه 

نسيلي و منيااع ابيعيي ايه تجديدپيذير و       نسلي و اين ايي وجود دارد كه اا توجه اه تقسيماگ عدالت اه درونمعياره

 اندي خواهد اود  تجديدناپذير متفاوگ و قااه تقسي 

 JEL :Q63بندی  طبقهنسلی. نسلی، عدالت بین برداری، عدالت درون كلیدواژه: انفال، منابع طبیعی، بهره

،P40 ،D63. 

                                                           

  sharabi@rihu.ac.ir -دانشيار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -1 

 mohsenrezay@gmail.com -علوم اقتصادي دانشگاه امام وادق )ع( دانشجوي دكتري -2 

 gmail.com313kashefmahdi@ -دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه امام وادق )ع( -3

mailto:sharabi@rihu.ac.ir
mailto:mohsenrezay@gmail.com
mailto:mohsenrezay@gmail.com
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 بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت بنزین در بازار جهانی

 3، مهدی رعایائی2، محسن رضایی صدرآبادی1فرد علی طاهری

 

 چکیده

نقه در جهان مطرح است و نقش اساسي در  و امروزه انزين اه عنوان يك كاالي استراتژيك و تأثيرگذار ار اخش حمه

هيا و   كند  ايازار داخليي انيزين نييز، ايا توجيه ايه اجيراي قيانون هدفمندسيازي يارانيه            توسعه و رفاه كشورها ايفا مي

گذشيته نسيبت ايه تغيييراگ جهياني انيزين حسياس         اي، اييش از  گذاري انزين داخلي ار اساس قيمت منطقه قيمت

اي  است  در اين مقاله اه اازار جهاني انزين پرداخته و اا استفاده از رو  سيستمي حيداقه مراعياگ سيه مرحليه     شده

( مورد اررسي قيرار گرفتيه اسيت  اير اسياس      1990-2010عوامه تأثيرگذار ار قيمت انزين در اازار جهاني در دوره )

ارِ اخشِ پااليشيگاهي    ، رااطه معناداري ميان عرضه و قيمت انزين وجود ندارد كه مؤيد ماهيت سرمايه نتايج اين مدل

هاي اخيير كشيش قيمتيي نن نييز از حيدود       دهد اا افزايش قيمت نفت در سال است  اررسي تقاضاي انزين نشان مي

هياي   قيميت و رشيد تقاضياي حاميه    % افزايش يافته است كه نشان از حساسيت ايشتر انزين نسيبت ايه   35% اه 15

رسييده   9/0جايگزين است  كشش درنمدي انزين نيز اي دوره مورد  اررسي در اين مقاله افزايش يافته و اه حيدود  

است  ار اساس نتايج اين مقاله نثار ارح هدفمندكردن ار تقاضاي انزين در مراحه اعدي اجراي نن ايشتر مشيخص  

هياي كشيور و حساسييت كمتير قيميت       دليه سيست  پااليشي ساده پااليشيگاه  خواهد شد  در سمت عرضه انزين اه

شود اا وجود افزايش قيمت انيزين در اياراوب ايرح     ايني مي انزين اه افزايش احتمالي در قيمت نفت انزين، پيش

 ها سودنوري واحدهاي پااليشگاهي اا افزايش قيمت خوراک ننها كاهش يااد    هدفمندكردن يارانه

ای  مرحله ه: سیستم معادالت همزمان، بازار جهانی بنزین، روش حداقل مربعات معمولی سهكلید واژ

(3slsكشش درآمدی ،)  بندی  كشش قیمتی طبقهEL: J15C  ،31C ،53C،11A 

                                                           

  Taherifard@isu.ac.irتصاد، دانشگاه فردوسي مشهد و مسئول دفتر مدلسازي اقتصاد ايران دانشگاه امام وادق )ع( دانشجوي دكتراي اق -1 

  mohsenrezay@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام وادق )ع(  -2 

 roayaei@isu.ac.ir دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام وادق )ع(  - 3

mailto:Taherifard@isu.ac.ir
mailto:mohsenrezay@gmail.com
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تحلیل و نقد فقهی اقتصادی نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی منطبق بر 

 مقاومتی و مفهوم مصلحت در فقه امامیهو اقتصاد  44های كلی اصل  سیاست

 2، محسن رضایی صدرآبادی1رضا طاهرنیا

 

 چکیده

ي مالکيت و حق تصرف در انفال و معادن پرداخته شده و  در اين مقاله اه تبيين و تحليه رواياگ و نظراگ فقها درااره

نون اساسيي، تحلييه مفهيوم    قيا  45ي ميذكور در اويه    "مصيالح عاميه  "قانون اساسي و قيد  45و44هاي ااايان اوه

ي عملکيرد در   مصلحت در رواياگ و فقه شيعه و تطبيق نن ايا قيوانين مصيوب در اياب نيرخ حقيوق دولتيي و نحيوه        

، 1392سازي و واگذاري معادن موردمطالعه قرار گرفته است  ار اساس نمار رسمي مركز نمار ايران، در سيال   خصووي

ميليارد ريال در كشور توليد شيده اسيت؛ تعيداد معيادن در      126738  هزار تن مواد معدني اه ارز 355848حدود 

درويد در   96.9درود اين معادن در اختييار اخيش عميومي و     3.1مورد رسيده است كه  5445ارداري اه  حال اهره

 اند   اختيار اخش خصووي اوده

امه اجرايي قيانون يادشيده مصيوب    ن ( نيين60ي) ، و در ماده27/2/1377ي  قانون معدن مصواه 14از ارفي در  ماده 

، حقوق دولتي در شيرايط ميذكور اير مبنياي ده درويد از اهياي هير واحيد مياده و ييا ميواد معيدني             27/12/1391

هياي حقيقيي و    شود  و مااقي حقوق و درنمد معدن اه افراد و اخش شده اه نرخ روز در سر معدن تعيين مي استخراج

 گيرد  خصووي تعلق مي

ميليارد ريالي معادن كشيور در ييك سيال ايه افيراد حقيقيي و اخيش         126738نود درود از درنمد درنتيجه حداقه 

داران اين اخش، اسيار اندک است   رسد كه سه  درنمدي نيروي كار در مقايسه اا سه  درنمدي سرمايه خصووي مي

قيانون اساسيي و    45ذكرشيده در اويه    "مصيالح عاميه  "نيا اين نحوه از تخصيص منيااع معيدني كشيور ايا تيأمين      

 خواني دارد؟ ه  44هاي كلي اوه  سياست

هاي مفهوم مصلحت و مصالح در نصو  ديني اه رو  فقهي، روايي و استداللي، اه ايان قواعد اسالمي  پس از اررسي

و اقتصادي از قبيه نفي تمركيز ثيروگ، ال ضيرر، عيدالت و    پرداختيه و سيدس ايا اسيتفاده از منيااع نمياري و رو            

هياي مييداني در    ي گزار  نمده را سنجيده و درنهايت اا تهيه دست اي، وضعيت معادن كشور و درنمدهاي اه خانهكتاا

ي معيدن نتيايجي كسيب     اازديد از اند معدن و مصاحبه اا اند تن از واحبان معادن و مسئولين مراواه در حيوزه 

 شده است  

تعبير و تفسيرهاي غلط، ايدون در نظير گيرفتن اويول      و 44هاي كلي اوه  متأسفانه فه  ناقص و اخشي از سياست

گذاري اشتباه، و رانت ااالعاتي و فساد اقتصادي  گذاري و سياست اساسي اسالمي، اقتصادي، قانوني و    منجر اه قانون

اي كه متعلق اه مکتيب و مليت    ي معادن منتهي اه عملکرد ناقص قوانين موضوعه در واگذاري منااع ابيعي در حوزه

                                                           

 kashefmahdi313@gmail.comدانشجوي مقطع كارشناسي ارشد دانشکده  معارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام وادق)ع( 1

2 mohsenrezay@gmail.com 

mailto:kashefmahdi313@gmail.com
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سيازي در   اكنون اين مجموعه از عملکردهاي اشتباه، منجر اه عدم تحقق اهداف حقيقي خصووي ت، شده است  ه اس

ايرداري از   اخش معادن گرديده و نثار اسيار ناخوشايندي را نيز ايجاد كرده است  مکانيس  موجود در واگذاري و اهره

( و اجيزاء نظيام اقتصيادي    44هياي اويه )   وني، سياسيت خواني انداني اا اوول و موازين شرعي، قان معادن كشور، ه 

هاي  مندي اسالم و عدالت اجتماعي و اقتصادي نن ندارد و نثار سوء خود را در اقتصاد ايران در شکه توسعه، فقر، اهره

هاي شهري و روستايي، تفاوگ ايين شيهرهاي كوايك و ايزرگ و    نشيان       هاي اقتصادي، تفاوگ زندگي متفاوگ دهك

 د خواهد دا

 

سازی،  واژگان كلیدی: حقوق دولتی، واگذاری معادن، مالکیت انفال، مصلحت، مصالح مسلمین، خصوصی

 برداری از انفال، عدالت اقتصادی و... . قوانین بهره
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 سنجی  تأثیر افزایش نرخ ارز بر متغیرهای كالن اقتصاد ایران در قالب الگوی كالن

 4، رضا طاهرنیا3، محسن رضایی صدرآبادی2فرد ، علی طاهری1عادل پیغامی

 

 چکیده

نوساناگ نرخ ارزنثار زيادي ارمتغيرهاي كالن اقتصادي دارد وموجب خروج سرمايه ازكشور، اختالل درتوليد، افيزايش  

شيود    ميثباتي اقتصاد  ها، ناااميناني اقتصادي ودرنتيجه اي ها، تغيير موازنه تراز پرداخت نوساناگ سطح عمومي قيمت

گرفيت كيه درنينيده     شدن تحري  هاي نفتي واانکي نمريکا، اين انتظار درايازار شيکه   اا جدي1390از فصه پاياني سال

اندان دور، دسترسي اانك مركزي اه ارزهاي قوي كاهش خواهديافت  انتظاركاهش عرضيه ارز موجيب تغيييراگ و     نه

ود دولت ثبياگ نسيبي ايه ايازار ارز اازگشيت، وليي تيأثيراگ        نوساناگ زيادي در نرخ ارز دركشور شدكه درنهايت اا ور

تأثير قرارداد  دراين مقاله نثارافزايش نيرخ ارز ارمتغيرهياي    هاي مختلم اقتصادي را تحت ثباتي اخير نرخ ارز اخش اي

ح ، ارنوردشده و اثرشوک افزايش نرخ ارز ار سيط 4سنجي معادالگ همزمان كليدي اقتصاد، در ااراوب يك مدل كالن

است  اراساس نتايج، پس از شيوک   سازي شده ها، توليد ناخالص داخلي، ايکاري، وارداگ و وادراگ شبيه عمومي قيمت

گيردد  تولييد    تدريج اه تعيادل ايازمي   يافته وسدس اه ساله افزايش 5تا 3ها اراي يك دوره نرخ ارز سطح عمومي قيمت

است تامجددا  توليد اه تعيادل   سال زمان الزم 2مدل ايش ازناخالص داخلي واقعي ااتدا كاهش خواهديافت و اراساس 

ازكياهش   يااد  همچنين وادراگ پس سرعت كاهش مي پيش از شوک اازگردد  نرخ ايکاري پس از يك افزايش اوليه اه

 انجامد  اول مي يااد كه البته، اين دوره اين يك تاسه سال  اه سرعت افزايش مي اوليه اه

 

 -معادالت همزمان -سنجی الگوی كالن -متغیرهای كالن اقتصادی -نوسانات نرخ ارزواژگان كلیدی: 

 -(3slsای) مرحله روش حداقل مربعات معمولی سه

                                                           

 عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه امام وادق)ع( - 1

 عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه امام وادق)ع( - 2

 دانشجوي دكتري رشته اقتصاد دانشگاه امام وادق)ع( - 3

 م وادق)ع(دانشجوي كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشگاه اما -4

4- Simultaneus Equations 
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 بررسی الگوی مطلوب تکافل در فقه شیعه
4و احسان ولدان 3، قاسم رستم پور2، دكتر حجت اهلل عبدالملکی1سیدمحمد كریمی

 

 چکیده

ه اه عنوان يکي از الگوهاي پركارارد در پوشش ريسيك و ايميه، ميورد توجيه انديشيمندان حيوزه مالييه        امروزه تکاف

 در كشورهاي مختلم جهان است   -اه خصو  اازار محصوالگ ايمه اي -اسالمي و نيز فعاالن اازارهاي مالي

وان جزئي از نظام ميالي رو ايه   ونعت تکافه از يك سو اه جهت تطااق اا فقه عامه )اهه سنت( و از سوي ديگر اه عن

رشد اسالمي، اا سرعت اااليي در حال رشد و گستر  است؛ تا جايي كه عالوه اير كشيورهاي اسيالمي )اهيه سينت      

نشين( كشورهاي ديگري از جمله كشورهاي اروپايي و نمريکايي نيز شاهد تاسيس شركت هاي متعدد عرضيه كننيده   

ي نظري و كاراردي اين الگو در سالهاي اخير اهمييت زييادي يافتيه و    محصوالگ تکافه هستند  اه همين سبب اررس

 موضوع نن در كمتر محافه علمي در حوزه اقتصاد و مديريت مالي اسالمي مغفول مانده است  

از مهمترين ويژگي هاي الگوي تکافه، تطااق نن اا هر دو ديدگاه فقهي امامييه )شييعي( و عاميه )سيني( اسيت  ايين       

و ايمه در اداياگ فقهي اهه سنت مبتني ار عقود شرعي انجام مي شيود  مهمتيرين عقيود پاييه      رو  پوشش ريسك

مورد استفاده در توليد محصوالگ تکافه عبارتند از مضاراه، وكالت، وقم و تركيب هايي از اين عقود  متناسب اا تغيير 

 -اه عنوان مثال جائز اا الزم اودن اين قيرارداد عقود پايه و تركيب هاي ننها، احکام مراوط اه اين الگو تغيير مي كند  

اه جائز يا الزم اودن عقيد پاييه وااسيته اسيت  ايدين لحياظ        -ار مبناي پذير  انشاء نن تحت عناوين عقود متعارف

الگوهاي تکافه مبتني ار عقود مضاراه و وكالت در ارخي از تحليه ها جائز دانسته مي شيود، در حاليکيه مبتنيي اير     

 ه الزم خواهد اود وقم، تکاف

همچنين نحوه تامين هزينه ها و تضمين يا عدم تضمين سود شركت تکافه )مجري الگوي تکافه( نيز متناسب اا نوع 

قرارداد متغير است   اه عنوان مثال در مدلهاي تکافه مبتني ار مضاراه، شركت مجري مالك اخشي از سود حاوه از 

ق الوكاله دريافت ميي كنيد و در الگوهياي تركيبيي نييز عاييدي مجيري        سرمايه گذاري مي گردد؛ در مدل وكالت ح

 تركيبي از رو  هاي متفاوگ است 

                                                           

 دانشجوي كارشناسي ارشد،دانشکده     ، دانشگاه       ،ايران 1

 دانشيار،دانشکده معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام وادق عليه السالم، ايران 2

 Gh.rostampour@isu.ac.irم، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد، دانشکده معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام وادق عليه السال 3

 Gh.rostampour@isu.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد، دانشکده معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام وادق عليه السالم، ايران 4
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اجرايي پيش از ورود اه ادامه مباحث، تاكيد ار اين نکته است كه در نوشتار حاضر الگوي تکافيه   -يك مالحظه علمي

سك و ايمه ميورد اسيتفاده قيرار گرفتيه     اه عنوان الگويي كه در ارخي كشورهاي جهان معرفي و اه منظور پوشش ري

است مورد احث و اررسي قرار مي گيرد و اقتضاءاگ اجرايي اين الگو در ايران اا توجيه ايه سياختار اازارهياي ايميه و      

فضاي حقوقي و فني خا  اين ونعت، نيازمند مطالعاگ و اررسي هاي جداگانه و مفصلي است كه از تيوان و ااقيت   

ادين جهت در اين فصه و فصول نتي تال  مي شود خوانندگان اا تجراه اين الگو در ساير  مطالعه حاضر خارج است 

كشورها و مالحظاگ خا  نن نشنا شوند و امکان يا عدم امکان اجراي نن در ايران و اقتضاءاگ نن اه مطالعاگ ديگير  

 موكول مي گردد 

 

 های كلیدی: تکافل، وكالت، عقد، هبه معوضه، واژه
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 جایگاه بخش كشاورزی در توسعه پایدار سکونتگاه های انسانی

 2، مسعود انبارلو1حسن عاشوری
 

 چکیده

رشيد عميومي اقتصياد از اهمييت      ايران است  اررسي جايگاه ايين اخيش در    هاي مه  اقتصاد  يکي از اخش كشاورزي 

نن جامعه است  اا توجه اه  هاي اقتصادي ي اخشهمه  توسعهاي مستلزم  جامعه زيادي ارخوردار است  توسعه پايدار هر

از  در راسيتاي اقتصياد مقياومتي      هياي اقتصيادي   شود تقويت ساير اخش كشور نفتي شناخته مي كشور ايران يك  اينکه

 انسياني اسيت  ايه    هياي   در توسعه پايدار سکونتگاه  كشاورزي ضرورياگ است  هدف از اين تحقيق اررسي جايگاه اخش

كشاورزي ايان گرديده  موجود در اخش  هاي ها و االش خالوه ارخي از پتانسيه سعي شده است اه اور  همين منظور

و سدس اا شيوه توويفي ي تحليلي مورد اررسي و     نوري هاي مورد نياز تحقيق جمع داده  و اا استفاده از رو  اسنادي

از انقالب شکوهمند اسيالمي   كه اعد  كشور است ه  اقتصاديهاي م كشاورزي يکي از اخش گيرد  اخش جمع اندي قرار

  نيازهياي   كشياورزي در تيامين   كمتر مورد توجه قرار گرفته است  اا وجود اهميت فيراوان اخيش   اا وجود تاكيد فراوان

  ك سرمايه گذاري اخش خصووي و دولتي اسياركشور و افزايش وادراگ غير نفتي، سه  اين اخش از دريافت  غذايي

كشيورمان،   حياك  اير   ك  است  اا توجه اه شيرايط كنيوني   در توليد ناخالص داخلي كشاورزي اوده است  لذا سه  اخش

كيردن   توان اه اند اخشيي  كه در اين مورد مي هستي   كشور كارگيري راهبرد جديدي اراي توسعه اقتصادي نيازمند اه

ايين تحقييق پيشينهاداتي در جهيت      زي اشاره كرد  در پايانكشاور اقتصاد و كاهش اتکاء اه نفت و توجه ويژه اه اخش

 گردد    كشاورزي ارائه مي توسعه پايدار اخش

 

كشاورزی، صادرات غیر  بخش های  و چالش  پایدار، پتانسیل كشاورزی، توسعه واژگان كلیدی: جایگاه بخش

 نفتی، اقتصاد مقاومتی.

                                                           

hasanashouri@ut.ac.ir،1 دانشجوي كارشناسي ارشدجغرافيا و ارنامه ريزي شهري دانشگاه تهران-  

 masoud.anbarlo@ut.ac.irرشناسي ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران،دانشجوي كا  -2 
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 بازدارنده اقتصاد مقاومتی بررسی علل و عوامل برانگیزاننده و

 4، فرخنده محمدی3، مهدیه محمدپور هنگروانی2، نسرین بیگ زاده1احمد عباسی دره بیدی

 

 چکیده

مي  1389سياسي مطرح شده توسط رهبر معظ  ايران در سال  -اقتصاد مقاومتي يکي از مهمترين مفاهي   اقتصادي

نوردنده و همچنين داراي عله و عواملي اازدارنيده ي مختليم ميي    ااشد كه داراي عله و عوامه ارانگيزاننده و اوجود 

تحليلي و اا مررو منيااع كتااخانيه اي و ميروري انجيام گرفتيه       –ااشد  پژوهش حاضر كه اا استفاده از رو  توويفي 

مقاايه  است، اه دنبال پاسخ اه اين سوال مي ااشد كه، مهمترين عله و عوامه ارانگيزاننده و تقوييت كننيده ي و در   

اازدارنده و تضعيم كننده ي اقتصاد مقاومتي اه مي ااشد؟ در نتيجيه مشيخص شيد كيه مهمتيرين عليه و عواميه        

ارانگيزاننده و تقويت كننده ي اقتصاد مقاومتي را در دو سطح داخلي و خارجي مي توان تقسي  اندي نمود  در سطح 

، تقويت فرهنگ جهادي در حيطه ي اقتصادي، ويرفه  داخلي اموري همچون؛ قناعت داشتن، پرهيز از اسراف و تبذير

جويي و اعتدال در امور، و در سطح خارجي و ايروني اموري اون؛ پرهيز از مصارف كاالهاي خارجي، و اي توجهي ايه  

تحري  ها و تهديدها و كاهش وارداگ، از عوامه تقويت كننده و ارانگيزاننده ي اقتصاد مقاومتي مي ااشند و در رااطيه  

عوامه اازدارنده نيز مي توان ننها را در دو سطح داخلي و خارجي تقسي  اندي و مطرح نمود كه در سيطح داخليي   اا 

اموري اون؛ اسراف، تبذير و رواج مصرف گرايي و عدم توجه اه توانايي و دانش خويش و تجميه گراييي و در سيطح    

گانگي مصيرفي، وارداگ ايي روييه از عواميه اياز      خارجي عواملي اون؛ توجه شديد اه مصرف كاالي ايگانه، از خود اي

دارنده ي اقتصاد مقاومتي مي ااشند  اه همين خاار ضرورگ دارد اين عليه و عواميه اهتير شيناخته شيده و عليه و       

عوامه ارانگيزاننده در همه ي سطوح جامعه معرفي و تقويت و عله و عوامه اادارنده نيز از جامعيه ايرد و كنيار زده    

 شوند 

 

 كلیدی:  علل و عوامل، اقتصاد مقاومتی، برانگیزننده، بازدارنده واژگان

                                                           

 a.abbasi.d2020@gmail.comكارشناس ارشد شيعه شناسي/ جامعه شناسي، دانشگاه اوفهان، نويسنده مسئول؛  - 1

 دانشجوي دكتري مهندسي ونايع، دانشگاه خوارزمي تهران 2-

 كارشناس ارشد اقتصاد كشاورزي، دانشگاه اروميه - 3

 farkhondeh.moh@gmail.comنموزگار و داير نموز  و پرور  شهرستان نجم اااد؛  - 4
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 ضرورت توجه به مکان یابی صنایع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 

 1فریدون  عبدی 

 

 چکیده

توان ار اساس شرايط تعيين شده اراي يك كياراري مشيخص و ايا توجيه ايه       يااي فرنيندي كه از اريق نن ميمکان

هاي عمدة كشور كه نيياز ايه   ها و فعاليتمنااع و امکاناگ موجود، اهترين محه مناسب را تعيين نمود  يکي از كاراري

هاي ونعتي است  از ننجايي كه ونعت در مکان انتخياب شيده ايراي ميدگ ايوالني اسيتقرار       يااي دارد فعاليتمکان

اسيار زياد است،  از اين رو توجه اه مکان يااي وينايع در  خواهد يافت و نيز تغيير مکان مستلزم ورف هزينه و زمان 

راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي ضرورگ داشته و حائز اهميت فراواني است  پژوهش مذكور از نظر هدف كياراردي و از  

اييانگر  نتايج استفاده شده است  « ايكتااخانه»نوري ااالعاگ، كيفي و اراي گردنوري ااالعاگ از رو  نظر نحوه گرد

نن است كه مکان يااي ونايع در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي از ضرورياگ امر اسيت   ايرا كيه يکيي از مهمتيرين      

هاي وينعتي اسيت كيه احتيياج ميلياردهيا انسيان را از لحياظ خيوراک،         هاي انسان در روي كره زمين فعاليتفعاليت

هاي ونعتي ايشتر منطبق ار نقااي اسيت كيه   فعاليتسازد  پوشاک، مسکن و ديگر لوازم ضروري زندگي ارارف مي

هياي ارتبيااي وسييعتر و اازارهياي     در ننجا عدد جمعيت ايشتر، سطح زندگي ااالتر، حج  معامالگ زيادتر، شبکه راه

داخلي قويتر و از لحاظ نظامي و سياسي نيز قوي ااشد و اين موضوع ضرورگ توجه اه مکان يااي وينايع در راسيتاي   

يااي درست و اوولي ونايع، يکي از مهمترين اقداماتي است كيه  كند؛ ارا كه مکانصاد مقاومتي را ايان ميتحقق اقت

ها و پيشامدهاي مراوط اه اين ونايع در نيروهاي مسيلح  هاي اعدي مرتبط اا فعاليتموجب كاهش قااه توجه هزينه

 خواهد شد  

 

 المی، ایرانییابی، صنعت، صنایع، پیشرفت، اسواژگان كلیدی: مکان

                                                           

 Abdifridon135@yahoo.com دانشگاه افسري امام علي)ع( پژوهشگر و عضو هيئت علمي   - 1
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 كارهای گذار از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد پایدار از دیدگاه مقام معظم رهبریراه

 1فریدون عبدی

 

 چکیده

هاي قبه ايجاد شده اسيت ايه تعبيير مقيام     اقتصاد متکي اه نفت اقتصادي است وااسته اه درنمدهاي نفتي كه از سال

اما اقتصاد پاييدار اقتصياد تولييد محيور و دانيش انييان       « ى ماست ميرا  شوم ود سالهاين وااستگى، »معظ  رهبري

تواند يك شيکوفائى پاييدار را ايه     ترين اخشى كه مى اراى اقتصاد يك كشور، مه » است  اه تعبير مقام معظ  رهبري

-از اين رو اررسي « ستا و عل  كه متکى است اه دانش  وجود اياورد، توليد است؛ اخصو  نن اخش اقتصاد توليدى

حيائز اهمييت فراوانيي ايوده و      مقام معظ  رهبري، راهکارهاي گذار از اقتصاد متکي اه نفت اه اقتصاد پايدار از ديدگاه

از نظر هيدف كياراردي و از نظير نحيوه     پردازد پژوهش مذكور كه اررسي موضوع فوق مييااد  ضرورتي دو اندان مي

نتايج ايانگر نن اسيت  استفاده شده است  « گراندد تئوري»ها از رو  گردنوري داده نوري ااالعاگ، كيفي و ارايگرد

-نگر ضمن تبيين مفاهي  اقتصاد متکي اه نفت و اقتصاد پايدار، راهكه مقام معظ  رهبري اا ديدگاهي سيستمي و كه

-»توان اه مواردي مانند  ن راهکارها ميگذار از اقتصاد متکي اه نفت اه اقتصاد پايدار را ارائه نموده است از ايكارهاي 

جايگزين كردن نفت اا فعاليتهاى اقتصادىِ درنمدزاى ديگر، تکيه ار توليد و اقتصاد دانش انييان، تمركيز اير وينايع     

ى   هاي دانش انيان، توانمند سازي اخش خصووي، حفظ استقالل اقتصادي، استفاده از همهانيان، ايجاد شركت دانش

،  مبارزه اا مفاسد اقتصادي، مهار تورم و تامين ارز  پول ملي، مردمى كردن اقتصياد و اهيا   تى و مردمظرفيتهاى دول

 دادن اه مردم و غير    اشاره كرد

  

 های كلیدی: راهکار، اقتصاد، مقاومت، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد پایدارواژه

                                                           

نشجوي دكتري عل  ااالعاگ و دانش شناسي دانشگاه نزاد واحد تهران شمال، پژوهشگر و عضو هيئت علمي دانشگاه امام علي)ع( و دا - 1

Abdifridon135@yahoo.com 
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ارزش افزوده صنایع بزرگ ایرانبررسی تأثیر سطح مهارت )به تفکیک جنسیت( بر   

 2، زهرا عرفان زاده1محمدرضا لطفعلی پور

 

 چکیده

هاي مه  اقتصادي است و رشد و توسعه نن ااعث توسعه ونعتي و اقتصيادي هير كشيور    اخش ونعت يکي از اخش

ايين  هياي پيشيرفته اسيت كيه الزميه اکيارگيري       شود  توسعه و گستر  اخش ونعت مستلزم استفاده از فناوريمي

ها نيروي انساني ماهر و اا تجراه است  انااراين هدف از اين پژوهش اررسي تأثير سيطح مهيارگ )ايه تفکييك     فناوري

هياي تياالويي ايي دوره    جنسيت( ار ارز  افزوده ونايع است  ادين منظور اا استفاده از رو  اقتصياد سينجي داده  

فکيك در زنان و مردان ااعث رشد ارز  افيزوده وينعتي   ، اين فرضيه كه سطح مهارگ ااالتر اه ت2013-1994زماني 

دار و دهد كه تأثير زنان غيرماهر ار ارز  افزوده ونعتي منفي و معنيشود  نتايج حاوه نشان ميشود، نزمون ميمي

 اير ارز  افيزوده كمتير از     دار است  همچنين ضريب تأثير نيروي انساني مردان مياهر تأثير زنان ماهر مثبت و معني

 ضريب تأثير مردان غير ماهر است 

 

  های تابلویی، ایرانهای كلیدی: ارزش افزوده، مهارت، صنایع، دادهواژه

                                                           

 

 lotfalipour@um.ac.irاستاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد )نويسنده مسئول(   1

zahra.erfanzadeh@gmail.com   2دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد  
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 عنوان مانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی فساد اقتصادی به

 2، الهام عباسی1طاها عشایری

 

 چکیده 

توسعه كه مبتنيي اير    صي گويند، معموال  در جوامع درحالفساد اه سو ء استفاده از منااع اجتماعي اه نفع اهداف شخ

توان سراغ نن را يافت  فساد نشانه خاموشي عدالت و اراايري   نظام خويشاوندي، فاميلي و فرمايشي هستند، ايشتر مي

ها و انزواي رسانه از عروه جامعه است  در جوامعي كه رسانه، نقد و نقادي مدني، گفتگيوي شيفاف، پرسيش و     فروت

هاي مشروع  اسخ و همچنين نظارگ وجود نداشته ااشد، امکان ظهور فساد وجود دارد، زيرا اه دليه مسدود اودن راهپ

شود  نتيايج حاويه    ها اراي رسيدن اه اهداف و منافع امري شايع مي راه و همچنين عدم نظارگ متقااه، استفاده از كج

ران اا فساد اقتصادي مواجهه ايوده و در ايين عرويه، مييزان     ، اي2016تا  2005دهد كه از سال  از مطالعاگ نشان مي

گرفته است و اين مسئله خود مانع ايزرگ و جيدي تحقيق اقتصياد مقياومتي اسيت         فساد روندي وعودي را در پيش

ساالري است  ايا رسيوخ فسياد، اقتصياد      اقتصاد مقاومتي اه مفهوم ساماندهي نظام اقتصادي و ترويج ارااري و شايسته

هياي ميؤثر اير     سازد  ار اين اساس، پژوهش حاضر در ادامه علت ماند و عمه خود را نمايان نمي ي در گفتار ميمقاومت

 فساد اقتصادي را تشريح و اررسي نموده است

 

 واژگان كلیدی: فساد اقتصادی؛ اقتصاد مقاومتی؛ فرهنگ؛ جامعه

 

 
 

                                                           

 t.ashayeri@gmail.comنشجوي دكتري اررسي مسائه اجتماعي، دانشگاه كاشان،دا- 1

 19395-3697وندوق پستي  E_abbasi55@yahoo.comهياگ علمي گروه علوم اجتماعي،دانشگاه پيام نور،تهران،ايران، نويسنده مسئول،  - 2
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 سالمت و محیط زیستفصل چهارم:  
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 افزایش فعالیت بدنی بر آثار سوء سالمندی و الگوی زندگی كم تحرکتاثیر 
2، خسرو ابراهیم1نازنین ابوذری

 

 

 چکیده

تحركي در جامعه و نثيار مفييد فعالييت ايدني در جليوگيري از      هدف از نگار  اين مقاله اررسي روند سالمندي و اي

سالمندي فرنيندي ابيعي است كه اراي هر فردي اتفاق ميافتيد و ماحصيه ايين دوره    مشکالگ اين دو پديده است  

هايي هاي متفاوگ ادن است كه ااعث كاهش كارايي و ايجاد محدوديتها و ويژگيسني تغييراگ فيزيولوژيك در اندام

گرفتيه  اير را در تحرک كه ادون توجه اه سن قشير عظيميي از جامعيه   اراي اين قشر است  از ارفي سبك زندگي اي

وورگ  ارداري يشو ف يا ااالعاگ اا استفاده از رو  كتااخانه نورياست و رو  گرد ياز نوع اسناداست  اين تحقيق 

اا توجه اه نقش ويژه فعاليت ادني در اهبيود   شده است  يموضوع اررس يو نظر يااعاد مفهوم يق،ار ينگرفته و از ا

و اوالح شيوه زندگي، جلوگيري و ييا نهسيته كيردن رونيد سيالمندي، انجيام        وضعيت جسماني و رواني افراد، تغيير

شود فعاليت هراند در مدگ زمان كوتاه اما اه وورگ روزانه اراي هر فرد الزامي اه نظر مي رسد انااراين پيشنهاد مي

د و در ارناميه هياي   كه افراد فعاليت جسماني را اه عنوان يکي از اولويت هاي اساسي ارنامه زنيدگي خيود قيرار دهني    

ها و نهادهاي مراواه اراي فراه  كردن شرايط فعاليت روزانه حتي در محييط  ورزشي شركت كنند  همچنين سازمان

 هاي الزمه را انجام دهند كار، همکاري

 

 واژگان كلیدی: فعالیت جسمانی، سالمندی، كم تحرک، سبک زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  n.aboozari@yahoo.comدكتري فيزيولوژي ورز  دانشگاه شهيد اهشتي    دانشجوي1

 k-ebrahim.sbu.ac.irاستاد گروه فيزيولوژي ورز  دانشکده ترايت ادني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد اهشتي   2
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ساز  عنوان ذخیره لیتیم یون به  تجدیدپذیر و جایگاه باتریهای بررسی اقتصاد انرژی

 انرژی در ایران و جهان 

 2و1، خدیجه هوشیاری2و1، سید حمید رضا بهشتی2و1*، مهران جوانبخت2و  1مهشید ارشادی

 

 

 چکیده 

منيااع انيرژي   اتمام منااع فسيلي از يك سو و ناليندگي ننها از سوي ديگر گوياي ضرورگ جيايگزيني ايين ذخياير ايا     

هياي   ي فنياوري اسيتفاده از انيرژي    ااشد  همين ضرورگ كشورهاي مختلم جهان را در مسيير توسيعه   تجديدپذير مي

اي در ايين   تواند جايگياه وييژه   مندي گسترده از منااع تجديدپذير مي تجديدپذير قرار داده است  ايران اا توجه اه اهره

سياز انيرژي الکتريکيي اسيت، ليذا       ي اين فناوري وااسيته ايه ذخييره    خهحوزه داشته ااشد  از ننجا كه كامه شدن ار

هاي نوين ليتيمي در اين حيوزه ضيروري خواهيد ايود  در اررسيي حاضير، ايا        ها اه ويژه ااتري ي فناوري ااتري توسعه

شيد  هاي تجديدپذير در سطح كشور، منطقيه و جهيان و نييز ايا نگياهي ايه ر       هايي از وضعيت انرژي استناد اه گزار 

عنيوان   ليتيي  ييون ايه     هاي تجديدپذير و جايگاه ااتريهاي ليتيمي، اقتصاد انرژي ي ااتري ي فناوري در حوزه توسعه

 انرژي در اين ارخه اررسي شده است   ساز ذخيره
 

سازی انرژی الکتریکی، آلودگی محدیط زیسدت، توسدعه     پذیر، ذخیره   تجدید   های های كلیدی: انرژی واژه

 اقتصادیپایدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هاي تجديد پذير دانشگاه ونعتي اميركبير، پژوهشکده انرژي  1

 دانشگاه ونعتي اميركبير، گروه مستقه شيمي  2
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 اجتماعی و اختالالت روانی -پایگاه اقتصادی

 1محبوبه اسفندیاری

 

 چکیده

سالمت مفهومي اند اعدي است و اعد رواني يکي از مهمترين ااعاد سالمت اه شمار مي رود كه مي تواند ساير ااعاد 

سالمت را تحت تاثير قرار دهد نمارها نشان مي دهند كه اختالالگ رواني از نسيب هاي جدي جوامع حاضر اه شيمار  

جهان دارند  از ديدگاه جامعه شناسيان، سيالمت و ايمياري    مي نيند و شيوع گسترده اي نيز در ميان افراد در سراسر 

پديده هايي نيستند كه ورفا  متاثر از وضعيت زيستي و فيزيکي افراد ااشند، الکه اجتماع و عوامه اجتماعي در اينکيه  

گياه  افراد سال  و يا ايمار ااشند ، نقش قااه توجهي دارد  ليذا در ايين مقاليه سيعي خيواهي  كيرد تيا ايه اهمييت پاي         

هياي متفياوتي از    تواند موجب ايروز مييزان   اجتماعي اه عنوان يکي از مهمترين عوامه اجتماعي اي كه مي -اقتصادي

 اجتماعي  مختلم شود، پرداخته شود   -اختالالگ رواني در اين گروههاي  اقتصادي

 

 روانی.واژگان كلیدی: نابرابری های اجتماعی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، سالمت، اختالالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                   mahbubeh.esfandiari@yahoo.comشناسي، دانشگاه مازندران    دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه 1
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New Scandium (III) Coordination Polymers at Bulk and Nano-scale, Synthesis, 

Characterization, Thermal and Gas sensing Properties 

Abedin Zebardasti
1
, Saeid Farhadi

1
, Veysel. T. YILMAZ

2
 and Alireza Aslani*

1 

1 Department of Chemistry, University of Lorestan, Lorestan-Khoramabad 68135-

465, Iran, a.aslani110@yahoo.com, nanochemistry@yahoo.com 

2 Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, Uludag University, 16059 

Bursa, Turkey 

Tel: +98-9161161165. *Corresponding author (Email: a.aslani@sciknow.org) 

 

1. Abstract:  
New Scandium(III) coordination polymer at bulk and nanopowders as Scandium 1،4-benzene 
dicarboxylic acid hydroxide [Sc(OH)(BDCA)]n, (BDCA = 1،4-Benzene Dicarboxylic Acid) has been 
synthesized by the reaction of a mixture Sc(III) Nitrate and BDCA in MeOH by simple Branched tube 
and sonochemical method. The nanopowders of Sc2O3 was prepared from the calcinations of the NCP 
at air atmosphere. The structure of the CP and NCP (CP = Coordination Polymers and NCP = Nano 

Coordination Polymers) were determined by X-ray crystallography, while nano-structural materials 
were characterized by X-ray powder diffraction (XRPD), Thermal Gravimetric Analysis (TGA) and 
Scanning Electron Microscopy (SEM). These NCP and Sc2O3 nanostructures have been tested for 
CO2 gas monitoring by depositing them as thick films on an interdigitated alumina substrate and 
evaluating the surface resistance of the deposited layer as a function of operating temperature and CO2 
concentrations. The gas sensitivity tests have demonstrated that the Sc2O3 nanopowders, exhibit high 
sensitivity to CO2 proving their applicability in gas sensors. The role of the nanopowdesr on the 

sensing properties of NCP and Sc2O3 are also discussed. 
 
Keywords: Coordination Polymers, Sc2O3, Nanopowders, CO2, gas sensing. 
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 خیابان بازیابی الگوی چهارباغ ایرانی در طراحی
 1حدیث اله یاری

 

 چکیده

اا گستر  تحوالگ عميق در عروه هاي گوناگون اه ويژه در جوامع در حال توسعه گسست هيايي در حيوزه هياي       

گوناگون از جمله معماري و شهرسازي ايجاد شده و روند شتااان تغييراگ و نيازهاي جديد پيش رو مجالي اراي اهيره  

ي اه تکامه رسيده ااقي نگذاشته است، در اين ميان گيري روز نمد از الگوهاي اويه و ريشه داري كه اي قرون متوال

شهرها اي تفاوگ اه استخوان اندي و اندام هاي اويه خود، رشدي لجام گسيخته و ويرانگر را تجراه كرده اند  اا اين 

وجود جاي اسي شگفتي است كه ارخي از اين ساختارها انان قدرتمندانه و موثر ارح ريزي شده و اه اجرا در نميده  

پس از گذشت قرون و اعصار همچنان رد پايشان در گستره شهرها قااه اازشناسيي اسيت  ايا كنکاشيي در تياريخ       كه

شهرسازي ايران ، ننگاه كه معماري و شهرسازي وفوي را مرور مي كني  اا مفهومي اه نام اهارااغ مواجه ميي شيوي    

 كه در دستور زاان اراحان منظر، اين مفهوم كمتر راه يافته است 

اي مقاله حاضر كوشش شده است از اريق نگاه تحليلي اه اسناد كتااخانيه اي و اينترنتيي، تصيويري روشين از ايين      

عنصر ارزشمند ترسي  شده و اوول مشترک حاك  ار اين گونه محورهاي مستقي  شهري مورد اازشناسي قرار گرفته 

 تا از نن در اراحي خيااان هاي امروزي استفاده شود 

 

 كلیدی: خیابان، الگوی چهارباغ ، معماری و شهرسازی صفوی واژه های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  hadis.allahyari@ut.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست دانشگاه تهران،  1
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 نقش كلیدی سبک زندگی در مرگ و میر بیماریهای غیرواگیر
 1سارا امامقلی پور

 

 چکیده

 1990-2015منتسب مي ااشد  اين مطالعه اي دوره زماني  NCDايشترين عله مرگ و مير در ايران اه ايماريهاي 

ساله در ايران و عوامه تاثير گذار ار نن مي پردازد و اار اقتصيادي   15-49اه اررسي مهمترين عله مرگ و مير افراد 

 سياله در سيال   15-49درود از مرگ و ميرهياي افيراد    49ناشي از ايماريهاي غيرواگير را محاسبه مي نمايد  حدود 

مي ااشند كه ااالتر از متوسيط خاورميانيه و نييز جهيان اسيت  از مييان انيواع ايين          NCDاه دليه ايماريهاي  2015

% 50%( ايشترين مرگ و مير را اه خود اختصا  داده انيد و  12%( و سراانها)20ايماريها، ايماريهاي قلبي عروقي)اا 

% اقييه  40فعاليت فيزيکي و مصرف دخانياگ مي ااشند  مرگ و ميرها اه دليه سبك غلط زندگي مانند رژي  غذايي، 

مرگ و ميرها در اثر ريسکهاي متااوليك شامه فشارخون، كلسترول، ااقي و قند ااال مي ااشند كه خود ننها نييز ايه   

ايجياد شيده اسيت، ايار اقتصيادي       DALYميزان زيادي از سبك زندگي تاثير ميي پذيرنيد  ايادرنظر گيرفتن مييزان      

مي ااشد  اا درنظر گرفتن اينکيه سيه     GDPدرود از كه  16.79اراي همه گروههاي سني معادل  NCDايماريهاي 

% مي ااشد مي توان مشاهده كرد كه ايار تحمييه شيده توسيط ايين      7فقط حدود  GDPمخارج اهداشت و درمان از 

 ايماريها حدود دو اراار هزينه هاي اختصا  يافته اه اخش سالمت است 

 

 DALYاار اقتصادي ايماريها، ايماريهاي غيرواگير، سبك زندگي،  واژگان كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باغبانی درمانی در بیمارستان اعصاب و روان:

                                                           

 s-emamgholipour@tums.ac.ir   دكتراي اقتصاد، عضو هيأگ علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران،1
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 آموزش گلکاری
 3و محمد جمال سحرخیز 2، ابوالفضل جوكار*1محمد ایرانی پور

 

 چکیده 

هاي ااغبياني  ااشد  ارنامهها ميشفاي انسانها اراي اهبود و ااغباني درماني عبارگ از استفاده گياهان و محيط رشد نن

ها  ايا هيدف اسيتفاده    ها، مدارس كودكان استثنايي و زنداندرماني اه تازگي در شيراز توسط نگارندگان در ايمارستان

هاي ااغباني اه ويژه گياهان زينتي و دارويي در حال اجرا است  نتايج اين پژوهش نشيان داد كيه اعيد از    از سودمندي

هياي ايمياران در   هاي نموز  ااغباني درماني در ايمارستان اعصاب و روان شهيد معيززي شييراز دانسيتني   ام دورهاتم

مورد گياهان زينتيو سبزفر  )كاشت و نگهداري(، اهميت گياهان و فضاي سبز، ورفه جويي در مصرف نب، مصيرف  

اهميت كار گروهي و تعامه اا يکديگر، يادگيري (، Cو  Aهاي ضروري ادن مانند ميوه و سبزي ) اراي تامين ويتامين

نگاه اه ااغباني و كشاورزي اه عنوان ييك شيغه    هاي جديد، افزايش حس ارزشمند اودن يا افزايش عزگ نفس،مهارگ

 افزايش توان ادني  اهبود يافت   و پذيري،در وورگ اهبود ايماري، ارانگيختن حس مسئوليت

 

 گیاهان زینتی، سبزفرش، فضای سبز  واژگان كلیدی: باغبانی درمانی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  Mohammad.iranipour@yahoo.com .   دانشجوي دكتري علوم ااغباني، دانشکده كشاورزي، دانشگاه شيراز، ايران 1
   استاديار اخش علوم ااغباني، دانشکده كشاورزي، دانشگاه شيراز، ايران 2

 علوم ااغباني، دانشکده كشاورزي، دانشگاه شيراز، ايران    دانشيار اخش3
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بررسی عوامل موثر بر پیشرفت گردشگری ورزشی استان فارس با تاكید بر منابع 

 طبیعی)عوامل مربوط به آب و بیابان(
 2، سید محمد علی میر حسینی1نیلوفرآزادی

 

 چکیده

فارس اا تاكيد ار جاذاه هاي ابيعي اود،   هدف تحقيق حاضر  اررسي عوامه موثر ار توسعه گردشگري ورزشي استان

نفرتشکيه مي دادند  اراي گردنوري ااالعاگ از پرسشنامه ي محقق ساخته استفاده شد كه  167جامعه ي نماري  را 

( اه دست نمد  اراي تجزيه و تحليه داده ها در اخش نمار توويفي از مييانگين،  95/0پس از تاييد روايي، پايايي نن )

نمودار، جدول   و در اخش نمار  استنبااي از تحليه عامه اكتشافي، نزمون كولموگروف اسيميرنوف، نزميون   فراواني، 

استفاده شد  يافته هانشيان داد در رتبيه انيدي عواميه مرايوط ايه        spss20رتبه اندي فريدمن اا استفاده ازنرم افزار

تورگردان، وجود گيروه هياي فعيال و خودجيو ، وجيود      ورز  هاي تااستاني و ناي، فعاليت نژانس هاي مسافرتي و 

(، در رتبه اندي عوامه مراوط اه ايااانگردي فعاليت هيئت 58/5، 86/5، 02/6ناشارهاي فراوان اه ترتيب اا ميانگين )

، 51/3) هاي ورزشي ، فعاليت نژانس هاي مسافرتي و تورگردان فعال ، وجود منااق كوير گونه اه ترتيب ايا مييانگين  

(، سه عامه مهمتر اودند كه رتبه ي ااالتري را اه خود اختصا  داده اودند  اه اور كلي نتيايج تحقييق   80/2، 33/3

نشان داد كه  عوامه مراوط اه منااع ابيعي)ناي( و عوامه مراوط اه )ايااانگردي( ار توسيعه ي گردشيگري ورزشيي    

اي رسيدن اه پيشيرفت در گردشيگري ورزشيي  اسيتان     استان فارس اثرگذار است و داراي اهميت هستند، انااراين ار

 توجه اه ننها مد نظر قرار مي گيرد 

 

 واژگان كلیدی: پیشرفت، گردشگری ورزشی، منابع طبیعی، استان فارس

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 nilooazadi3@yahoo.comكارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه نزاد اسالمي واحد شيراز   1

 mirhosseini24@yahoo.com   استاديار  ترايت ادني و علوم ورزشي، مديريت ورزشي، دانشگاه نزاد اسالمي واحد شيراز  2
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تعیین رتبه عوامل مربوط در پیشرفت گردشگری ورزشی استان فارس با تاكید بر 

 منابع طبیعی
 2میر حسینی، سید محمد علی 1نیلوفر آزادی

 

 چکیده

 تعيين رتبه عوامه مراوط در پيشرفت گردشگري ورزشي استان فارس اا تاكيد ار منااع ابيعيي ايود     تحقيق  هدف

 گردنوري اراي  دادند مي تشکيه نفر167 را  نماري ي جامعه  شد، انجام ميداني وورگ اه و توويفي  حاضر تحقيق

 ايراي   نميد  دسيت  ايه ( 95/0) نن پايايي ، روايي تاييد از پس كه شد استفاده ساخته محقق ي پرسشنامه از ااالعاگ

 از اسيتنبااي   نميار  اخيش  در و   جيدول  نميودار،  فراواني، ميانگين، از توويفي نمار اخش در ها داده تحليه و تجزيه

  spss20افيزار  ازنيرم  اسيتفاده  ايا  فرييدمن  انيدي  رتبه نزمون اسميرنوف، كولموگروف نزمون اكتشافي، عامه تحليه

 اه مراوط عوامه ،(62/6) ي رتبه ميانگين اا زمستاني هاي ورز  اه مراوط عوامه كه داد نشان ها شد، يافته استفاده

 ي رتبيه  مييانگين  اا نوردي دامنه و گردي ابيعت اه مراوط عوامه ،(76/5) ي رتبه ميانگين اا تااستاني هاي ورز 

 ايا  درمياني  ابيعيت  ايه  مرايوط  عوامه ،(55/4) ي رتبه ميانگين اا غارنوردي و كوهنوردي اه مراوط عوامه ،(66/4)

 كمتيرين  تيا  ايشيترين  ترتييب  ايه  ،(48/1) ي رتبيه  ميانگين اا ايااانگري اه مراوط عوامه ،(54/2) ي رتبه ميانگين

 .دادند اختصا  خود اه فارس استان ورزشي گردشگري ي توسعه در را اهميت

 

 كلیدی: پیشرفت، استان فارس، منابع طبیعی، رتبه بندی.واژگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 nilooazadi3@yahoo.com مديريت ورزشي دانشگاه نزاد اسالمي واحد شيراز كارشناس ارشد   1

 mirhosseini24@yahoo.com شيراز استاديار  ترايت ادني و علوم ورزشي، مديريت ورزشي،  دانشگاه نزاد اسالمي واحد   2
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درمانی به عنوان عاملی جهت  -های بهداشتیبررسی و تحلیل سطح توسعه شاخص

های استان ارزیابی و ارتقای سالمت و بهداشت عمومی )مطالعه موردی: شهرستان

 ایالم(
 * 3، بنفشه باددست2، مصطفی دهداری1جعفرمیركتولی

 

 چکیده

يکي از مشکالگ كنوني در خصو  سالمت عمومي كه دغدغه سياستگذاران نظام سيالمت شيده اسيت، نياارااري در     

هاي اجتماعي مه  كشيور، نقيش تعييين    وضعيت سالمت مردم است  اخش اهداشت و درمان اه عنوان يکي از اخش

افراد جامعه اه خدماگ اهداشيتي و درمياني    اي در سالمت و تندرستي افراد جامعه دارد  دسترسي عادالنه همهكننده

-گردد  پژوهش حاضر اا هدف تحلييه و سيطح  ااعث ارتقاي سطح سالمت و ايجاد فضاي رشد و توسعه در جامعه مي

درماني اعنوان عاملي جهت ارزيااي و ارتقاي سالمت و اهداشت عمومي وضيعيت   -هاي اهداشتياندي توسعه شاخص

 4هاي اهداشيتي درمياني، ايا اسيتفاده از ميدل تاكسيونومي      اه لحاظ ارخورداري از شاخصشهرستان استان ايالم را  8

نسبت اه سياير   950688/0عددي مورد ارزيااي قرار گرفته شده است و مشخص گرديد كه شهرستان ايوان اا ضريب 

نسبت اه  985683/0شهرستانهاي استان از وضعيت مطلواري ارخوردار است و همچنين شهرستان نادانان اا ضريب 

 ترين سطح قرار دارد درماني در پايين -هاي اهداشتيها از لحاظ سطح ارخورداري از شاخصساير شهرستان

 

 بندی، سالمتدرمانی، ایالم، تاكسونومی، رتبه -واژگان كلیدی: توسعه، بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ريزي شهري، دانشگاه گلستان، گرگان، ايراندانشيار و عضو هيأگ علمي گروه جغرافيا و ارنامه   1

  mostafa.dehdari202@gmail.comريزي شهري، دانشگاه گلستان، گرگان، ايران،        ارشد جغرافيا و ارنامهدانشجوي كارشناسي   2

 Banafshe.baddast@ gmail.com ريزي شهري، دانشگاه گلستان، گرگان، ايران، نويسنده مسئولارشد جغرافيا و ارنامهدانشجوي كارشناسي  3
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 های سطوح سالمت ی اجتماعی در تفاوت ا جنسیت، مولفه

 2امیر مرادی اصل ،1محمود باقری

 

 چکیده

ااشيد كيه از جايگياه واالييي در حيياگ هير       ترين نيازهاي زندگي هر انساني، سالمتي ميايترين و پايه يکي از اساسي

ا  و هي  ايه عنيوان هيدف      يااي اه  اهداف زندگي اه ه  اه عنوان يك اازار جهت دستانساني ارخوردار است انان

سال  در متن جامعه، اه رشد و شکوفايي نن جامعه در جهت رسيدن و تحقق ييافتن  هاي  ااشد  وجود انسان مطرح مي

توسعه تاثيرگذار است  سالمتي از ادو پيدايش انسان مطرح ايوده و هسيت  ننچيه در ايين مييان از اهمييت اسيزايي        

انسان، اه عنوان رواني،  اجتماعي و فرهنگي است كه ار سالمت  -ارخوردار است، لزوم توجه اه عوامه مختلم زيستي

فرهنگي مي ااشد  از ننجيا كيه سيالمتي     -ترين اين عوامه، عامه اجتماعيموجودي اجتماعي نقش دارند  يکي از مه 

هايي هست و اين رااطه نااراار اه نفع مردان است، ليذا پيژوهش حاضير ييك مطالعيه      در ميان دو جنس داراي تفاوگ

م مفهوم سالمتي، تشريح عوامه اجتماعي موثر ار دستيااي اراار ايه نن  ااشد كه اا هدف تعرياي ميمقايسه -تحليلي

و همچنين ارائه راهکارها انجام شده است لذا سعي شده اا رويکردي جامعه شناختي اه اررسي ااعاد و جوانب مختلم 

 نن پرداخته شود 

 

 واژگان كلیدی: سالمتی، نابرابری، جنسیت، جنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 mahmoodbagheri71@gmail.com شگاه مازندران،دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دان  1

 amirmoradiasl15@gmail.com ،دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي دانشگاه مازندران  2
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 ای به سوی تحول درمان و ارتقای سالمت دریچهمهندسی بافت 
 زهرا بختیاری، سعیده امانی، فاطمه اعالباف یوسفی

 

 چکیده

ادن انسان علي رغ  استحکام و توانايي اسيار ااال در ترمي ، اسيار نسيب پذير است  روياي تعويذ اافت هاي نسييب  

ديده و ناكارنمد اا اافت سال  در شرايطي كه اه دليه شدگ نسيب و يا كهولت سن، ادن توانايي ساخت مجدد اافيت  

هدف مهندسيي اافيت فيراه     هندسي اافت فراه  گرديده است  ها را نداشته ااشد، امروزه اا استفاده از تکنيك هاي م

زيسيتي   -هاي درماني متنيوع انيدام مصينوعي    سازي اندام هاي كارنمد يا جايگزين است كه اين امر اا استفاده از رو 

كه اراي نيه اه اين هدف، سلول هاي اافت مورد نظر اايد ار روي داراسيت هيايي سيازگار ايا شيرايط       تحقق مي يااد

يط داخه ادن كشت داده شوند و پس از انتقال اه محه نسيب ديده ي ادن اه اافت مورد نظر تمايز يااند  يکي از مح

رو  هاي متداول در درمان اينگونه نسيب ها پيوند عضو است كه عيالوه اير كمبودهياي هميشيگي و ليسيت هياي       

ده از مهندسي اافت داراسيت هياي كاشيته شيده     انتظار، همواره اا احث پس زدن پيوند مواجهي ، در حاليکه اا استفا

جذب ادن مي شوند و سلول هاي موجود ار روي داراست كامال ابيعي و سازگار اا ديگر اعضاي ايدن خواهنيد شيد     

در اين كشيورهاي وياحب    14اه  20پيشرفت هاي اخير در زمينه مهندسي اافت موجب ارتقاي رتبه علمي كشور از 

، درمان ست  لذا اا توجه اه اينکه يکي از مهمترين و پرهزينه ترين اخش هاي حوزه سالمتاين فناوري در دنيا شده ا

گير پيشيرفتي شيگرف در امير درميان و      است، اميد است اا فراه  نمودن امکاناگ پژوهشي الزم در اين زمينه، نظياره 

 كاهش اشمگير هزينه هاي مراوط ااشي  

 

 سلول، پیوند عضوواژگان كلید: مهندسی بافت، داربست، كشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

308 

 

 DEAو  GISتحلیل عدالت در سالمت با تاكید بر دسترسی برابر؛ كاربرد 

 زاده ، فردین قاسم1فرهاد برندک

 چکیده

منيدي   نيازهاي افزايش سطح اهيره  ترين پيش توزيع عادالنه امکاناگ و تسهيالگ اهداشتي درماني يکي از اولي

درماني اراي همه ميردم  -ااشد  لذا، دسترسي عادالنه اه خدماگ اهداشتي ميجامعه از شاخص سالمت عمومي 

شود  هيدف از ايين مطالعيه،     اراار در نن جامعه مي  در يك جامعه، موجب ارتقاء سطح سالمت و ايجاد فروت

درمياني و ايا   -تبيين نحوه ارزيااي عدالت در سالمت اا ارزيااي دسترسي ساكنين شهري ايه مراكيز اهداشيتي   

هيا   ( است  تحليه پوششيي داده DEAها )( و تحليه پوششي دادهGISتفاده از سيست  ااالعاگ جغرافيايي )اس

ااشد  از اين رو و اا توجه اه  گيري اا پرداز  ااالعاگ اوليه مي از جمله اازارهاي مفيد در درک محيط تصمي 

اي فضايي تهييه شيوند  سيدس، ايا     ه ، اايستي شاخصGISشناسي پژوهش حاضر، اا استفاده از  رويکرد و مدل

ها، كيفيت دسترسي شهروندان اه مراكز  هاي فضايي در ساختار مدل تحليه پوششي داده گيري از شاخص اهره

 گردد   درماني ارزيااي مي -اهداشتي

 

واژگان كلیدی: عدالت در سالمت، مراكز بهداشتی و درمانی، سیستم اطالعات جغرافیایی، تحلیدل  

 ها پوششی داده
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بررسی رابطه بین نارسا كنش وری اجتماعی، اضطراب و بی خوابی با مسولیت پذیری 

 و حل مسئله در سازمان و نقش آن در پیشرفت كشور
 1پرداختهكبری 

 

  چکیده

هر سازمان و نهادي مجموعه اي از افراد مختلم اا شخصيت هاي گوناگون و عاليق و كنش هاي متفاوگ و همچنيين  

مجموعه اي از وظايم و مسوليت ها و حج  كار و فعاليت است   موفقيت هر سازمان و اه اور كلي هر فرد در ايول  

انين سيالمت روانيي و عيدم اضيطراب و      زندگي منوط اه حس مسوليت پذيري او و شيوه درست حه مسائه و ه 

نگراني دائمي او مي ااشد  در اين پژوهش سعي شده است تا ارتبياط ايين نارسيا كينش وري اجتمياعي و اضيطراب و       

همبسيتگي   –ايخوااي اا مسوليت پذيري و حه مسئله مورد مطالعه قرار گيرند  در اين مطالعه كيه از نيوع تووييفي    

 نشگاه سلمان فارسي اا استفاده از رو  نمونه گيري اتفاقي و در دسترس انتخاب شدند  ااشد ، كليه كارمندان دا مي

در اين اين ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه اين مسوليت پذيري و نارسا كنش وري اجتمياعي رااطيه مثبيت    

معنياداري مشياهده    ( وجود دارد   اين حه مسئله اا اضطراب و نارسا كينش وري اجتمياعي رااطيه   P<0/01معنادار ) 

 نشد  

 

 واژگان كلیدی: نارسا كنش وری اجتماعی ، اضطراب ، مسولیت پذیری ، حل مسئله. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 kobrapardakhte@yahoo.com االينيكارشناس ارشد روانشناسي  - 1



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

310 

 

 ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در وسایل نقلیه

 3، كیوان ابول زاده2 ، مهدی جامعی1سید محمد تابش
 

 

 چکیده

هاي اخير، در كنار مسائه زيست محيطيي ناشيي از مصيرف سيوخت هياي      روند رو اه افزايش تقاضاي انرژي در سال 

فسيلي سبب شده است تا دستيااي اه منااع انرژي هاي تجديد پذير، ييك نيياز تلقيي شيود  مصيرف سيوخت هياي        

فسيلي، ضمن محدوديت منااع نن، موجب توليد و انتشار انواع نالينده هاي مختلم در اتمسفر مي شود كيه قسيمت   

در اين مقاله ضمن پرداختن اه مسئله نلودگي  ز اين نالينده ها، ناشي از فعاليت وسائه نقليه موتوري است عمده اي ا

هوا، فروت ها و امکان استفاده از انرژي هاي )ايوديزل(، اه جاي انرژي سيوخت هياي فسييلي، در خيودرو هيا احيث       

درويد كياهش خواهيد     100را  SO2ردود و تولييد   80را  CO2خواهد شد  سيکه توليد و استفاده از ايوديزل، توليد 

درود كاهش هيدروكران هاي 90-75درود هيدروكران هاي نسوخته و 90داد  احتراق ايوديزل اه تنهايي اا كاهش 

است كه نسبت اه سيوخت دييزل    COنروماتيك همراه است  از ويژگي هاي خا  اين سوخت، كاهش ذراگ معلق و 

 اسيار كمتر است 

 

 ان كلیدی: انرژی های تجدید پذیر، بیودیزل، آالینده های هوا، كنترل آالینده ها، سوخت خودرو.واژگ
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واكاوی جنبه های اقتصادی تولید انرژی از منابع پاک وتجدیدپذیر )انرژی 

 خورشیدی( در قیاس با انرژی سوخت های فسیلی
 2 ، فایق رحمانی1*هادی تحسینی

 

 چکیده

 انيرژي   انرژي يك ضرورگ اراي استمرار توسعه اقتصادي، تدارک وتامين رفاه و نسايش زنيدگي اشيري اسيت   نياز اه 

يکي از عوامه مه  توليد در اخش ونعت است وعامه تسهيه كننده فرايند خدماگ در اخش هاي غيير تولييدي ايه    

ياسي وامنيتي و سياستي مهي  در  شمار مي نيد  ه  انين انرژي يك عامه رفاهي موثر در اخش خانگي ويك اازار س

منااع انيرژي متعيددي در ابيعيت وجيود دارنيد كيه پاييدار و تجديدپيذير         كليه سطوح اقتصادي كالن جامعه است  

اميروزه تقاضياي مصيرف     ااشند  از اين منااع مي توان اه انرژي خورشيد، انرژي ااد و انرژي امواج دريا اشاره كيرد   مي

اوده و ااتوجيه ايه محيدوديت دراسيتفاده ازسيوخت هياي فسييلي ايراي تولييد انيرژي            انرژي درجهان رو اه افزايش

فردتيرين    انرژي خورشيدي منحصراه تجديدپذير وجود داردپاک  جهت يافتن منااع جايگزين انرژيهاي عالقمندي در

ازننجيايي  و همچنين ااشد  هاي موجود در زمين مي در جهان است و منبع اولي تمامي انرژي انرژي تجديدپذير منبع

زيسيت   كه خورشيد اه عنوان يك منبع سرشار ازانرژي واي پايان محسوب ميشود هيچ گونيه نليودگي ايراي محييط    

صادي اقت موجود نمارهاي از استفاده اا اي كتااخانه مستنداگ و تحليليو  تحقيق اصورگ توويفي ر  نمي كند ايجاد

سيعي شيده اسيت ايه مزايياي       ايين مقاليه    در .ااشد هاي اقتصادي ناشي از انرژي خورشيدي مي جهت سنجش ورفه

هاي اقتصادي انرژي هاي تجديد پذير وپاک در مقايسه اا انرژي سوخت هاي فسيلي و همچنين پتانسييه هياي     جنبه

 انرژي هاي پاک وتجديد پذير) انرژي خورشيد( در ايران پرداخته شود 

 

 واژگان كلیدی: اقتصادی، منابع تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی، سوخت های فسیلی
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 فلزاتی ستیزیی بزرگنما وی ستیز تجمع بری مروریی : غذا تیامن تیاهمی واكاو

 (مرغ گوشتی مورد مطالعهیی )غذا مواد در ومیوكادم سرب نیسنگ

 2یهمت رضوان ،1*ینیتحسی هاد
 

 دهیچک

 گوشيت ي نلودگ  رديگ قرار خطر معر  در نيسنگ فلزاگ اه نلودهيي غذا مواد مصرف اثر در تواندي م انساني سالمت

 اير  سيوء  ريتيأث  وي سيم  اثراگ اروز موجب وميكادم و سرب خصو  اه نيسنگ فلزاگ ازي اعض اه نني ها فرنورده و

 ميواد  ايمني احث در مه  موضوعاگ و مخااراگ از يکي زيست، محيط هاي نلودگي امروزه گرددي م انسان سالمت

 نيتير ي اويل  از يکيي  غيذايي  هياي  ه زنجيير  در هيا  نن تجميع  و سنگين فلزاگ سميت .است جهان سطح در غذايي

 ميواد  شييميايي  هياي  نالينيده  ترين مه   از نيسنگ فلزاگ .است مدرن جوامع اهداشتي و محيطي زيست معضالگ

 معير   در را انسيان  دادن قيرار  امکيان  (ميرغ ) وريي ا منشا اا غذايي مواد در ننها وجود و شوند مي محسوب غذايي

 دنييا  وينعتي  جوامع و ممالك در امروزه  داد خواهد شيافزا( عمر تمام اراي شايد)مستمر اطور ننها از ناشي عوار 

 نرسينيك،  ننهيا  مييان  از كه دهدي م هيتشک نيسنگ فلزاگي ها نالينده را محيطي زيست و اهداشتي مسائه از يکي

 مطالعيه  نيي ا از هيدف   ارخوردارند ايشتري اهداشتي  اهميت از حيواناگ و انسان اراي نيکه و جيوه كادميوم، سرب،

 اير  ديي تاك ايا  مرغ مختلمي ها اافت در وميكادم و سرب نيسنگ فلزاگي ستيزيي ازرگنما وي ستيز تجمع اري مرور

 و داخه در شده انجام مطالعاگ اكثر اا مطااق  و اودهي فيتوو مطالعه كي مطالعه نيا ااشدي ميي غذا تيامن تياهم

 دارا را گوشت جمله ازيي غذاي ها رهيزنج اه ورود تيقاال وميكادم و سرب نيسنگ فلزاگ مطالعه نيا در كشور خارج

  هستند

 

 ییغذا تیامن وم،یكادم سرب، مرغ، ن،گوشتیسنگ فلزات ی:دیكل واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 haditahsini@yahoo.com  .رانيا سنندج كردستان دانشگاهي عياب منااع دانشکده ستيز طيمحي مهندس ارشدي كارشناسي دانشجو  1

 rezvan.hemati@yahoo.com سنندج، ايران، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي ژئومورفولوژي دانشکده منااع ابيعي دانشگاه كردستان،  2
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های زیستی جهت سنجش  تکنیک استفاده از پرندگان به عنوان هشداردهنده

 های زیست محیطی آلودگی

 2، عظیم مفاخری1*هادی تحسینی

 

 چکیده

نلودگي نب توسط فلزاگ سنگين ااعث اه خطر افتادن حياگ گونه هاي دريايي مي شود و شرايط محيطي نيامطلواي  

را اراي رشد و نمو ننها فراه  مي كند كه عواقب وخيمي در نينده در پي خواهد داشت  فلزاگ سنگين نالينيده هياي   

شيوند كيه در نتيجيه ايين فرنينيد، مقيدار ننهيا در        پايداري هستند كه ااعث ازرگنمايي زيستي در زنجيره غذايي مي 

زنجيره غذايي تا اند اراار مقدار نن ها كه در نب ،خاک يا هوا است افزايش مي يااد   پايش زيستي ميي توانيد رو    

 ايه  پرنيدگان مطلوب و رضايتمندي اراي اندازه گيري ميزان فلزاگ سنگين و در دسترس اودن زيستي نن ها ااشيد   

مشيخص و شيناخته    اكولوژي پرندگان زيرا اكثر .حائز اهميت اند اسيار فلزاگ سنگين نلودگي ديکاتورهايايوان عنوان

نماينيد در   مي تغذيه ها اكوسيست  ااالتر غذايي سطوح عالوه ار اين پرندگان در زنجيره هاي غذاي از .شده اي دارند

هيدف از  نماينيد    فراه  غذايي تمام شبکه هاي  در نلودگي وسعت مورد در ااالعاتي را نتيجه اين توانايي را دارند كه

اين مطالعه مروري ار تجمع زيستي فليزاگ سينگين سيرب وكيادميوم در اافيت هياي مختليم پرنيدگان ايه عنيوان           

رو  جمع نوري ااالعاگ و اازار ميورد اسيتفاده در ايين تحقييق      ايوانديکاتور نلودگي هاي زيست محيطي مي ااشد 

 ايين مطالعيه ييك مطالعيه ي     .اخانه اي و اسنادي و مطالعاگ انجام شده در ايين زمينيه ميي ااشيد    شامه اررسي كتا

در مقاله حاضر اا جستجوهايي كه در سايت هاي معتبر و درمقاالگ گونياگون سيعي شيده اسيت ايه      و توويفي اوده 

 اررسي غلظت فلزاگ سنگين سرب وكادميوم در اندام هاي مختلم پرندگان پرداخته شود

 

 واژگان كلیدی: فلزات سنگین،پرندگان، سرب، كادمیوم، بیواندیکاتور، آلودگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 haditahsini@yahoo.com  ارشد مهندسي محيط زيست دانشکده منااع ابيعي دانشگاه كردستان سنندج ايرانانشجوي كارشناسي   د 1

  a.mafakeri@yahoo.com انشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي دانشکده كشاورزي دانشگاه كردستان سنندج ايران   د 2
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های  خاكی به عنوان بیواندیکاتور جهت سنجش آلودگی های مروری بر استفاده از كرم

 های خشکی فلزات سنگین در اكوسیستم

 2، سجاد میرزایی1*هادی تحسینی

 

 چکیده

كه نليودگي هياي خياک از جمليه      مي ااشند خاكي اكوسيست  هاي  در غذايي هاي زنجيره خاكي اخشي از هاي كرم

فلزاگ سنگين اروفاگ و پارامترهاي رشد نن ها اثراگ نامطلواي ار جاي مي گذارد  زمياني كيه نالينيده هياي فليزاگ      

 منتقه شده وديگر نيز  ي موجوداگ زنده ادن اه غذايي ي زنجيره اريق از ، شوند خاكي هاي كرم ادن سنگين وارد

 اسيد نوع لحاظ از الکه پروتئين، ميزان از لحاظ تنها نه خاكي هاي كرم اندازد مي خطر اه را ها نن حياگ و مت سال

پيروتئين   فيراوان  مقيدار  داشتن علت اه جانور اين از انااراين دارد زيادي اهميت ليسين، نمينه اسيد نمينه، اخصو 

نيزاسيتفاده   نازيان و ماكيان جمله از جانوران پرور  غذايي اراي منبع ترين غني عنوان اه توان مي خود ساختار در

خاكي اه عنوان ايوانديکاتور جهت سنجش نليودگي هياي    هاي مروري ار استفاده از كرممي شود  هدف از اين مقاله  

در مقاليه حاضير ايا    و ايين مطالعيه ييك مطالعيه ي تووييفي ايوده        فلزاگ سنگين در اكوسيست  هاي خشکي است 

  www.irandac,www.civilika.com www.springer.com, جستجوهايي كه در سايت هاي معتبر اينترنتيي نظيير   

,www.magiran. com www.elsevier .com,   www.ScienceDirect      و درمقاالگ گوناگون سيعي شيده اسيت ايه

نتيايج   اررسي غلظت فلزاگ سنگين سرب وكادميوم در كرم خاكي اه عنوان ايوانديکاتور فلزاگ سنگين پرداخته شيود  

نلودگيهياي زيسيت    ايه  خياكي  هياي  كيرم  حساسيت اه توجه اا حاوه از مطالعاگ داخه و خارج كشور نشان داد كه

 .نمود استفاده نلوده هاي خاک عنوان ايوانديکاتور جهت سنجش اه ها نن از توان مي ، محيطي

 

 واژگان كلیدی: بیواندیکاتور، كرم های خاكی، فلزات سنگین، اكوسیستم های خشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 hadi tahsini@ yahoo.com  ابيعي دانشگاه كردستان سنندج ايران، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست دانشکده منااع  1

 s.mirzaii@yahoo.com،  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي دانشکده كشاورزي، دانشگاه كردستان سنندج ايران  2
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ها به عنوان بیواندیکاتورزیستی برای سنجش  مروری بر اهمیت استفاده از جلبک

 كادمیوم(های زیست محیطی) فلزات سنگین سرب و  آلودگی

 2فردین كریمی  1*هادی تحسینی
 

 چکیده

 نليودگي  همچيون  خاويي  مشيکالگ  متأسفانه ولي است، ايشماري مزاياي داراي اه، اگر ونعت روزافزون ي توسعه

 كه است مباحثي ترين مه  از يکي سنگين فلزاگ اه ناي هاي اكوسيست  نلودگي .دارد دنبال اه را نيز زيست محيط

 كننده دريافت ابيعي اور اه ها اكوسيست  اين كه، اين دليه اه  .است شده اي توجه ويژه نن اه اخير سال هاي در

 نايي  منااع و است ابيعت اا انسان مه  االش هاي از ناي محيطهاي نلودگي امروزههستند  سنگين فلزاگ نهايي ي

 در سينگين  فلزاگ نالينده هاي ميزان افزون روز گستر  اه توجه اا .شمارمي روند اكوسيست  ها اه ترين حساس از

 كيه  ايوانيديکاتوري  شناسيايي  ليزوم  انسان ها ، سالمت و غذايي زنجيره هاي ار منفي نن ها اثراگ و ناي محيط هاي

 موجيوداگ زنيده ،   اير  سنگين فلزاگ تاثير مداوم پايش جهت دهد، را هشدار محيطي نامساعد شرايط موقع اه اتواند

ايراي    ايوانيديکاتورهاي  عنيوان  ايه  دريايي اخصو  جلبك ها موجوداگ از استفاده اين راستااست  در  ضروري اسيار

جلبك ها اه دليه  اين كيه در ااتيداي زنجييره       است متداول امر يك اكوسيست  هاي ناي، در سنگين سنجش فلزاگ

، ه  انيين مسيتقيما  از    هاي غذايي ناي قرار گرفته اند ار غلظت عناور شيميايي در سطوح غذايي ااالتر تأثيرگذارند

پذيرنيد، از ايين رو ايوانيديکاتورهاي خيواي از تغيييراگ محيطيي هسيتند و         فاكتورهاي شيميايي و محيطي تاثير مي

دهند  هدف از اين مقاله مروري ار استفاده از جلبك ها اه عنوان ايوانيديکاتورهاي   ي اااليي از خود نشان ميها واكنش

 زيستي اراي سنجش نلودگي هاي زيست محيطي و عوامه موثر در جذب فلزاگ سنگين توسط جلبك ها مي ااشد 

 

 آلودگی ها، سرب، كادمیوم، بیواندیکاتور، واژگان كلیدی: فلزات سنگین، جلبک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ان دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست دانشکده منااع ابيعي دانشگاه كردستان سنندج اير  1

 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست دانشکده منااع ابيعي دانشگاه كردستان سنندج ايران   2
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 بر دیتاك با انسانی سالمت بری طیمح ستیزی ها ندهیآال نامطلوب اثراتی واكاو

 (ومیوكادم سرب) نیسنگ فلزات

 2فاطمه علیزاده  ، 1ینیتحسی هاد

 

 چکیده

 جهيان  در اياالي  اهمييت  از( زيسيت محيطيي   نالينده هاي) محيطي زيست مشکالگ اه توجه و زيست محيط حفظ

 ميواد  ايمنيي  احيث  در مهي   موضيوعاگ  و مخااراگ از يکي زيست، محيط هاي نلودگي امروزه است، اوده ارخوردار

 اويلي تيرين   از يکيي  غيذايي  ه هياي  زنجيير  در هيا  نن تجميع  و سنگين فلزاگ سميت .است سطح جهان در غذايي

 ميواد  شييميايي  هياي  نالينيده  فلزاگ سنگين از مه  تيرين  .است مدرن جوامع اهداشتي و محيطي زيست معضالگ

 را محيطيي  زيسيت  و اهداشيتي  مسيائه  از يکيي  دنيا جوامع  ونعتي و ممالك در  امروزه شوند مي محسوب غذايي

 و انسيان  ايراي  نيکيه  و جيوه كادميوم، نرسنيك، سرب، ننها ميان از نالينده هاي فلزاگ سنگين تشکيه مي دهد كه

ايين رو هيدف از ايين مطالعيه ميروري اير اثيراگ نيامطلوب          ارخوردارنيد  از   ايشيتري  اهمييت اهداشيتي   از حيواناگ

رو  جمع نوري ااالعياگ و اايزار   هاي زيست محيطي ار سالمتي انسان اا تاكيد ار فلزاگ سنگين مي ااشد   نلودگي

ايين   .مورد استفاده در اين تحقيق شامه اررسي كتااخانه اي و اسنادي و مطالعاگ انجام شده در اين زمينه مي ااشيد 

در مقاله حاضر ايا جسيتجوهايي كيه در سيايت هياي معتبير اينترنتيي نظيير          ولعه يك مطالعه ي توويفي اوده مطا

 ,www.irandac, www.civilika.com, www.springer.com ,www.magiran.com, www.elsevier.com   

www.ScienceDirect  و درمقاالگ گوناگون سعي شده است اه اررسي اثراگ نامطلوب نالينده هاي زيست محيطي اا

 تاكيد ار فلزاگ سنگين ار سالمتي انسان پرداخته شود 

 

 اثرات نامطلوب سالمتی انسان، فلزات سنگین، ،یطیمح ستیزی ها ندهیآال: كلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 كردستان دانشگاه ست،يز طيمحي مهندس رشته ارشدي كارشناسي دانشجو   1

 كردستان دانشگاه ، ستيز طيمحي مهندس رشته ارشدي كارشناسي دانشجو   2

http://www.sciencedirect/
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 ای در كشاورزی دقیق ماهوارهاز دور  كاربرد فنّاوری سنجش 

2، حسین تیموری1حسن تیموری
 

 

 چکیده

اا افزايش فشار جمعيت دركه جهان و ضرورگ توليد محصوالگ كشاورزي، نياز جدي جهت اهبيود ميديريت منيااع     

اامينان از نوع منااع، كيفيت، كميت و  هاي قااه كشاورزي وجود دارد  جهت انجام اين كار، اولين نياز رسيدن اه داده

هياي   اي ايه اايزار مهميي درزمينيه اهبيود داده      مياهواره  ازدور هوايي و محه منااع است  در اين مورد فنّاوري سنجش

شده است كيه منجير ايه ايروز كشياورزي دقييق گردييد  كشياورزي دقييق درواقيع            كشاورزي و منااع ابيعي تبديه

كارگيري فناوري جديد در مديريت مزارع و شيوه كشاورزي است  در حال حاضر اقداماگ زييادي درزمينيه كياهش     اه

هاي زيادي جهت ايجاد محصوالگ كشياورزي ايمين و    ي در كشاورزي در حال انجام است و فنّاوريكارارد مواد شيماي

ترين ايين   ها ار محيط اکار ارده شده است  كشاورزي دقيق يکي از ااارز  اار نن سال  و همچنين كاهش تأثيراگ زيان

كننيد و كي     ي كه زميين را پيايش ميي   ها دستاوردها جهت رسيدن اه اين اهداف است زيرااه دليه ديد وسيع ماهواره

ها از اريق كاهش مطالعاگ ميداني اازاري مؤثر جهت تخمين كميت و كيفيت محصول است  اين مقاليه   كردن هزينه

 پردازد  اي و اگونگي استفاده مؤثر از نن در كشاورزي دقيق مي ازدور ماهواره اه نقش فنّاوري سنجش

 

 یاب جهانی دقیق، سنجنده های فرا طیفی، سامانه موقعیتازدور، كشاورزی  واژگان كلیدی: سنجش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 h.teimoori69@yahoo.com زيست، دانشگاه هرمزگان، محيطكارشناسي ارشد مهندسي  - 1

 hteimouri@uc.ac.ir، دانشگاه تهران GISازدور و  كارشناسي ارشد سنجش - 2
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ازدور، سیستم اطالعات جغرافیایی و سامانه  های جدید سنجش فنّاوری  قابلیت

 یاب جهانی در كشاورزی دقیق موقعیت

4، زهرا جهانتاب 3، حسن تیموری2، علیرضا رحمتی قواق1حسین تیموری
 

 

 چکیده

فراواني توسط محققان كشاورزي، دانشمندان و مهندسان جهت افزايش محصوالگ كشياورزي ايا   هاي  هرساله فنّاوري

هيا در اهبيود    زيست دارند  كشاورزي دقييق ايه كيارارد فنّياوري     ها اثراگ سوئي ار محيط رود اما نن هزينه ك  اکار مي

ازدور نقش مهميي   اوري سنجشپردازد  فنّ اقداماگ كشاورزي و كاهش اثراگ سوء ار محيط نسبت اه رو  قديمي مي

هياي جدييدي در اهبيود اقيداماگ كشياورزي فيراه         در كشاورزي دقيق دارد و كارارد نن در كشاورزي دقيق فرويت 

هياي زميين )شييب، ميواد مغيذي و محصيول و غييره( را         تيوان داده  ياب جهاني ميي  كند  اا كمك سامانه موقعيت مي

هيا را دارد،   ننجا كه اين سامانه قااليت تخمين و ثبت ميداوم موقعييت   وورگ اول و عر  جغرافيايي ثبت كرد  از اه

هيا، ايه سيسيت  ااالعياگ      تري اراي كيارار فيراه  كنيد  جهيت ننياليز ايشيتر داده       هاي وسيع تواند داده درنتيجه، مي

ازدور، سيست   سنجش هاي فنّاوري ها را ذخيره و كنترل كند  اين مقاله اه قااليت تواند داده جغرافيايي نيازاست كه مي

هيا در كشياورزي    ياب جهاني پرداخته و ااالعاتي در مورد اگيونگي كيارارد نن   ااالعاگ جغرافيايي و سامانه موقعيت

 دهد  دقيق را اه دست مي

 

 یاب جهانی از دور، سیستم اطالعات جغرافیایی، سامانه موقعیت واژگان كلیدی: كشاورزی دقیق، سنجش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 hteimouri@uc.ac.ir، دانشگاه تهران GISازدور و  كارشناسي ارشد سنجش -1

 rahmaty_a685@ut.ac.ir  دانشگاه تهران، GISازدور و  كارشناسي ارشد سنجش -2

  h.teimoori69@yahoo.com كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست، دانشگاه هرمزگان،-3

 jahantabzahra@yahoo.com، ، دانشگاه علوم و تحقيقاگGISكارشناسي ارشد سنجش از دور و - 4
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 های گرد و غبار بر محیط زیست طوفاننقش 
 2پور، بهمن خسروی 1زهره جابری

 

 چکیده 

تيرين   ااشيد كيه از جمليه مهي      هاي مه  جوي در منااق خشك و نيمه خشك جهان، گرد و غبيار ميي   يکي از پديده

تالا  نن ار هاي گرد وغبار در نتيجه سرعت زياد ااد و  شود  توفان مسائه زيست محيطي در اين منااق محسوب مي

نيد  در اند سال اخير، رونيد رخيداد گيرد و غبيار در      وجود مي  روي سطح خاک ادون پوشش و مستعد فرسايش اه

گيري داشته است و پيامد نن اروز مشيکالگ   ويژه در فصول اهار و تااستان، افزايش اش  غرب ايران، اه غرب و جنوب

هياي زيسيت محيطيي در ايين      و در مجموع سبب پيدايش احيران  هاي ترااري اجتماعي، اقتصادي، اختالل در سامانه

تواند اه فهميدن اگيونگي تغييير شيرايط اقليميي كميك       هاي گرد و غبار مي منطقه از ايران است  لذا اررسي اوفان

كند؛ انااراين توانايي شناسايي و تشخيص گرد و غبار و پيش ايني نن امري مه  است  اين مقاليه كيه ايا اسيتفاده از     

زيسيت  هاي گرد و غبار را ار محيطاي و اا رو  مروري تهيه گرديده است در نظر دارد كه تاثير توفاننااع كتااخانهم

 اررسي نمايد 

 

 زیست.واژگان كلیدی: مناطق خشک و نیمه خشک، توفان، گرد و غبار، محیط

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 zohrehjaberi511@gmail.com ارشد دانشگاه كشاورزي و منااع ابيعي رامين خوزستان، دانشجوي كارشناسي  1

 khosravipour@ramin.ac.ir  دانشيار گروه ترويج و نموز  كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منااع ابيعي رامين خوزستان  2
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 بع آبهای سطحی جهت مدیریت بهینه منا تحلیل پارامترهای كیفی آب

 )مطالعه موردی: حوزه گاوخونی(
 4، سجاد باقری3، سید مصطفی هاشمی2، عباس علیپور*1پارسا حقیقی

 

 چکیده

از مشکالگ اساسي توسعه و پيشرفت در هر كشور محدوديت كمي و كيفي منااع نب است  لذا حفاظت از اين منيااع  

جانبه جوامع مطرح هسيت  در   ترين عوامه حفظ سالمت و توسعه همه عنوان يکي از مه  هاي شيرين اه اخصو  نب

العاگ اهار ايستگاه تنگيه زردنليو، پيه خياجو،     منظور اررسي كيفيت شيميايي نب حوزه گاوخوني از اا اين مطالعه اه

اي  شده است اراي مشخص كردن دادهاي پرگ از نمودار جعبيه  ها استفاده زياديران و ورزنه پس از اررسي وحت داده

شده است و نناليز پارامترهاي كيفي نب جهت مصارف مختلم شرب، كشاورزي و ونعت اا توجه ايه خروجيي    استفاده

قبيول   انجام شد؛ كه نتايج نشان داد كيفيت نب ازنظر شرب خيوب و قاايه   LSIيلکوكس و شاخص نمودارهاي شولر، و

شرب و نامطبوع قرارگرفته است  اررسي كيفيت نب ار اساس  جز ايستگاه ورزنه اراي مصارف شرب غيرقااه ااشد اه مي

هيا   هر دو ايستگاه در اكثر سالااشد  ازنظر كشاورزي  سختي كه در هر اهار ايستگاه از نوع سخت و خيلي سخت مي

كمي شور ولي مناسب اراي كشاورزي اوده كه و اراي اررسي كيفيت نب اراي مصارف ونعتي اا توجيه ايه شياخص    

گذار اوده است و خروجي حاوه از نزمون روند مين   ها خورنده و در تعدادي رسوب در اكثر نمونه (LSI)اشباع النژليه 

دار  دهد در ايستگاه زياديران پارامتر كلير داراي رونيد معنيي    ران و تنگه زردنلو نشان ميكندال اراي دو ايستگاه زيادي-

اند و در ايستگاه تنگه زردنلو نيز پارامترهاي كلر و منيزي   داري نداشته وعودي اوده است و ديگر پارامترها روند معني

دهيد و ايا توجيه ايه      داري را نشان مي معني جذب نيز روندي افزايشي داراي روند كاهشي معنادار و درود سدي  قااه

 ها در منطقه داشته است  ها و فروت ريزي اا توجه اه محدوديت خروجي هر ايستگاه نياز اه ارنامه

 

 كندال، حوزه گاوخونی-واژگان كلیدی: كیفیت شیمیایی آب، كمیت و كیفیت آب، من

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ن، دانشگاه تهران يعت، دانشکده علوم و فنون نوياب يارشد، مهندس يكارشناس 1*

 ن )ع(يدانشگاه امام حس يئت علميار، عضو هياستاد 2

 قاگ تهرانيدانشگاه علوم تحق يدكتر يدانشجو 3

 دانشگاه تهران يژئومورفولوژ يدكتر 4
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 شهر شیراز آشکارسازی تغییرات اقلیم و تأثیر بر توسعه پایدار

 4محمد حسین جهانگیر 3اكبر متکان علی 2سید جواد ساداتی نژاد 1پارسا حقیقی
 

 چکیده

رسيد  هيدف از ايين     لزوم توجه اه تغييراگ اقليمي دررسيدن اه يك توسعه پايدار امري ضروري و مه  ايه نظير ميي   

متوسيط در ايسيتگاه سيينوپتيك    تحقيق اررسي روند تغييراگ عناور اقليمي اار ، دماي كمينيه، ايشيينه و دمياي    

خط سين   هاي ناپارامتري و پارامتري اسديرمن، پيرسون، شيب است؛ كه از نزمون 2014تا  1951شيراز در اازه زماني 

دهد كيه نزميون اسيديرمن و پيرسيون ايسيتگاه       شده است  نتايج حاوه از اين تحقيق نشان مي كندال استفاده-و من

توان ديد و فقط در ماه ژانويه نزميون اسيديرمن داراي    هاي مختلم نمي داري در ماه نيشيراز در پارامتر اار  روند مع

دهد؛ اما در  نيز تغييراگ نامحسوسي در ميزان اار  را نشان مي SPIداري وعودي اوده است؛ كه شاخص  روند معني

دار وعودي اوده است  خروجيي حاويه از    ها داراي روند معني پارامترهاي دماي ايشينه، كمينه و متوسط در اكثر ماه

ا دهيد  اي  خط سن نيز اراي دماهاي متوسط، كمينه و ايشينه روند ويعودي را نشيان ميي    كندال و شيب–نزمون من 

توان تغيير اقلي  را تهديدي اراي توسعه پايدار دانست و  داري كه در پارامترهاي وجود دارد مي توجه اه تغييراگ معني

 لزوم سازگاري اا تغيير اقلي  الزمه توسعه پايدار دانست 
 

 پارامتری، ایستگاه شیراز  ناپارامتری، آزمون  واژگان كلیدی: تغییر اقلیم، آزمون

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   parsahaghighi@ut.ac.ir؛عت، دانشگاه تهرانياب يارشد، مهندس يكارشناس 1

 jsadatinejad@ut.ac.ir ن، دانشگاه تهرانيست، دانشکده علوم و فنون نويط زينو و مح يها يار، گروه انرژيدانش 2

 a-matkan@sbu.ac.ir يد اهشتي، دانشگاه شهGISاد، مركز مطالعاگ سنجش از دور و است 3
 mh.jahangir@ut.ac.ir ن، دانشگاه تهرانيست، دانشکده علوم و فنون نويط زينو و مح يها يار، گروه انرژياستاد 4
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 صنعت و كشاورزی شرب، مختلف مصارف جهت آنالیز پارامترهای كیفی آب

 ی سیوند()مطالعه موردی رودخانه
 3سهراب نادری 2احمد نوحه گر 1پارسا حقیقی

 

 چکیده

 و هيا رودخانيه  نب كيفيت اه نسبت حساسيت يرين،نب ش منااع كمبود و كشور خشكدر شرايط اقلي  خشك و نيمه

 مناسيب  نب منيااع  فراهميي  ناخيز، يك پايدار توسعه در مؤثر عوامه ينتر ؛ و مه است ضروري ،ها نن ار مؤثر عوامه

 و االغيي تنگيه  ايسيتگاه  دو ااالعاگ از نب شيميايي كيفيت اررسيمنظور  اه مطالعه اين دراست   كيفي و كميازنظر 

 از پيس  1390 سيال  تيا  1366 سيال  از رودخانيه  ايين  نماري سال 25 هايداده از و سيوند رودخانه مسير دردشتبان 

 و كشياورزي  شيرب،  مختليم  مصيارف  جهيت  نب كيفيي  پارامترهياي  نناليز و استشده  استفاده هاداده وحت اررسي

 تيي فيك داد نشيان  جينتيا  كه .شد انجام LSI شاخص و ويلکوكس شولر، پايدر، نمودارهاي خروجي اه توجه اا ونعت

 وي االغي  تنگيه  ستگاهيا دو هر در كه سختي اساس ار نب كيفيتي اررس و ااشد يم قبول قااه و خوب شرب ازنظر نب

وليي   شيور  كميي  هيا سيال  اكثير  در ستگاهيا دو هري كشاورز ازنظر  ااشد يم سختي ليخ و سخت نوع از نب دشتبان

ار  نبگرفت و كيفيت  قرار C3S1% در گروه 12٫5 و C2S1ها در گروه % نمونه87.5مناسب اراي كشاورزي اوده كه 

مناسب اوده و اراي اررسي كيفيت نب ايراي مصيارف    (RSC)اضافي  سدي  كراناگميزان  ازنظرخوب و  Na%اساس 

اوده است  اا توجيه   گذار رسوبها خورنده و در تعدادي  در اكثر نمونه (LSI) النژليهونعتي اا توجه اه شاخص اشباع 

هيا و  كراناته و رخساره غاليب كلسييك و غلظيت غاليب ننييون     ي هر دو ايستگاه، اياه نمودار پايدر تيپ غالب نب ارا

ي تييپ و   ي توسيعه و نحوه هست (HCO3> Cl>SO4( ،)Ca>Mg>Na+K) ترتيبها اراي هر دو ايستگاه اه كاتيون

 ي انتقالي است  توسعه غالبا رخساره 

 

 آب كیفیت آب، شاخص النژیه، رودخانه سیوند، تیپكلیدی:  گانواژ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   parsahaghighi@ut.ac.irعت، دانشگاه تهران؛ياب يارشد، مهندس يكارشناس 1

 nohegar@ut.ac.ir ، دانشکده محيط زيست، دانشگاه تهران،استاد  2

 sohrabnd@yahoo.com  كارشناسي ارشد، ناخيزداري، دانشگاه ونعتي اوفهان 3
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 های زیست محیطی آالینده

 آن( مضرات و هوا )مطالعه موردی: آلودگی
 3، امیر حقدوست2، مریم نظری1نادیا خالقی مقدم

 

 چکیده

ميزان نالينده هاي زيست محيطي در دنياي ونعتي امروز روز اه روز در حال افزايش است، از اين ميان نلودگي هيوا  

يکي از ازرگترين معضالگ حال حاضر و ملموس جهان اه ويژه كشورهاي ونعتي مانند اين، هند و     محسوب ميي  

،زااليه شيهري، ميواد شييميايي، نليوده كننيده هياي         شود، وجود نالينده هايي مثه ضايعاگ ونعتي، مواد راديواكتيو

و ايه ايور    ، اكسيدهاي گيوگرد فراريا تركيباگ نلي  ، تمامي هيدروكران ها مونواكسيدكران، اكسيدهاي ازگابيعي ، 

ن كه از اولي ترين نلوده كننده ها هستند هواي شهرها را اه شدگ نليوده  و اُزُ ، سرب ، تمامي ذراگ معلق2Soعمده 

قلبيي و  كرده است   عوار  اين نالينده ها ار سالمت انسان اسيار خطرناک است و ااعيث اسيياري از ايمياري هياي     

ه هياي    از ايين نالينيد  دني اندام هاي خارجي مانند اشي  و پوسيت دار  اثر مخرب ارو همچنين  شده عروقي و تنفسي

اثير   اير سيلول هياي خيوني و مغيز اسيتخوان       هيدروكراني انزن يکي از خطرناكترين نالينده ها محسوب مي شود و

ميگذارد و حتي ااعث ااتال شدن اه سراان خون مي شود  اا توجه اه عوار  ناشي از وجيود ايين نليوده كننيده هيا      

امال مشخص اسيت اا جيايگزيني سيوخت هياي پياک و      اهميت كاهش و يا از اين اردن از مبدا اين نلوده كننده ها ك

انرژي هاي تجديدپذير و يا استفاده از جذب كننده ها و دستگا ههاي كنترل نلودگي اايد تا حد امکان از مييزان ايين   

 نالينده هاي اسيار مضر اراي سالمتي محيط زيست و انسان ها اکاهي  

 

 الینده ها، مقابله با آالینده ها،جذب كننده هاواژگان كلیدی: آالینده هایی زیست محیطی، عوارض آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 nadiaa7293@yahoo.com دانشجوي كارشناسي عمران، دانشگاه زااه،  1

 mayam.nazari5071@yahoo.com كارشناسي ارشد روانشناسي االيني،  2

 amir.zaban@yahoo.com كارشناسي عمران، دانشگاه زااه،  3
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 شناسایی و طبقه بندی پوشش گیاهان آبزی دریاچه زریوار در شهرستان مریوان

 3كار دانهافشین  -2اهلل محمودی بیت -1سامره درخشان

 

 چکیده

نظيير در    موقعيت اكولوژيك ايهمتا در استان كردستان و حتي از حيث  هاي ناي اي دريااه زريوار يکي از اكوسيست 

غرب كشور است كه اه سبب قرار گيري در رويشگاه جنگلي زاگرس و مطلوايت عوامه رويشگاهي، در ارگيرنده تنوع 

هاي غذايي و گستردگي شبکه غذايي در ايين   دهنده تنوع زنجيره اي ااال است  انين تنوعي نشان اكوسيستمي و گونه

راستاي شناخت منااع زيسيتي تياالب زرييوار واقيع در شهرسيتان مرييوان در اسيتان         دريااه است  در اين اررسي در

هاي گياهي نازي اين تاالب اير اسياس اهيار ابقيه      كردستان، اا توجه اه اهميت زيست محيطي دريااه زريوار گونه

يد  در ايين مطالعيه   ور در نب، گياهان ارگ شناور و گياهان شناور در نب معرفي گرد گياهان ان در نب، گياهان غواه

نوري نميار و ااالعياگ موجيود و     اراي شناخت اجتماعاگ تاالاي دريااه زريوار از رو  اررسي اسناد و مدارک، جميع 

( استفاده گرديد  در مجموع GPS( و سيست  موقعيت ياب جغرافيايي )GISااالعاگ جغرافيايي )  گيري از سامانه اهره

دهنده ظرفيت تولييد اياال در ايين درياايه      ه شناسايي گرديد  اين موضوع نشانگونه نازي در دريااه مورد مطالع 26

كوهستاني و شاخصي اراي ارقراري تعادل منااع ايوفيزيکي در اين دريااه اسيت  همچنيين گسيتر  وسييع و زيياد      

وژييك در منطقيه   همتا در منطقه و پايداري فراينيدهاي اكول  گياهان نازي معرف توليد اوليه ااال در اين اكوسيست  اي

 ااشد  مي

 واژگان كلیدی: گیاهان آبزی، دریاچه زریوار، شهرستان مریوان، استان كردستان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  Samerehderakhshan@gmail.com دانشجوي كارشناسي جنگلداري دانشگاه شهركرد، -1

 و علوم زمين دانشگاه شهركرد يعيدانشکده منااع اب يأگ علميعضو ه -2

 دانشگاه تهران يعيدانشکده منااع اب يأگ علميعضو ه -3
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-های زیستیافتگی شاخصزیست و ارزیابی توسعهتحلیل و بررسی سالمت محیط

 های استان گلستان(محیطی )مطالعه موردی: شهرستان

3فهیمه میری، 2، مصطفی دهداری1دكتر خدارحم بزی
* 

 

 چکیده

ها و نهادهاي عمومي اقيدام ايه اررسيي، تجزييه و تحلييه و      كند كه دولت و سازمانشرايط امروزي شهرها ايجاب مي

انيد  زيست شهرها و توسعه پايدار از جهاگ مختلم نمايند  توسعه پايدار را فرنيندي تعريم كردهارزيااي كيفيت محيط

هاي نينده اراي تيأمين نيازهايشيان تحيت    شود  ادون اينکه توانايي نسهأمين ميكه اي نن نيازهاي كنوني جامعه ت

اي اه شاخص و پارامترهايي نيازمندي   هدف اين پژوهش تأثير قرار گرفته ااشد اراي سنجش و ارزيااي هر نوع توسعه

ايا توجيه ايه     ااشيد  هياي اسيتان گلسيتان ميي    هاي زيست محيطي شيهري در شهرسيتان  شناسايي و ارزيااي شاخص

هاي مورد اررسي، رويکرد حاك  ار اين پژوهش توويفي تحليلي است  ااالعياگ ميورد نيياز از سيالنامه نمياري       مؤلفه

شياخص انتخيااي    20هاي مورد اررسيي  شهرستان استان گلستان و شاخص 14جمع نوري شده است  جامعه نماري 

اي )مدل تاكسونومي( اسيتفاده  ريزي شهري و منطقهرنامههاي ااست  اراي تجزيه و تحليه در اين پژوهش از تکنيك

 Arc GISو اراي تهيه نقشه از نرم افزار  Excelاي هاي نماري پژوهش از نرم افزار رايانهشده است  اراي محاسبه داده

ناياد اياالتر و   كياووس و عليي  هياي گرگيان، گنبيد   دهيد كيه شهرسيتان   استفاده شده است  نتايج تحقييق نشيان ميي   

هيا در توسيعه زيسيت محيطيي در اسيتان      تر از ديگر شهرستانهاي گميشان، گاليکش و اندرتركمن پايين رستانشه

 گلستان قرار دارند  

 

 پایدار،تاكسونومیزیست، توسعهواژگان كلیدی: استان گلستان، محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ريزي شهري، دانشگاه گلستان، گرگان، ايرانعضو هيأگ علمي گروه جغرافيا و ارنامهدانشيار و  1

 mostafa.dehdari202@gmail.com        ريزي شهري، دانشگاه گلستان، گرگان، ايران،ارشد جغرافيا و ارنامهدانشجوي كارشناسي 2

              M.mobina@yahoo.com                 ستان، گرگان، ايران،      ريزي شهري، دانشگاه گلارشد جغرافيا و ارنامهدانشجوي كارشناسي 3

mailto:M.mobina@yahoo.com
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 تأثیر جنگ جهانی اول بر امنیت غذایی جامعه ایرانی

 نان مطالعه موردی: بحران
 1پور زینب دهقان حسام

 

 چکیده

اگراه الگوي اسالمي ي ايراني پيشرفت اه اور ابيعي اه دوراني از تياريخ نظير دارد كيه مسيلمانان ايه ايور عيام و         

ايرانيان اه اور خا  منشأ تمدني درخشان اودند اا اين حال اراي اجتناب از وقايعي كه حركت اه سمت پيشرفت را 

هاست  هاي سخت تاريخ را نيز در نظر داشت  دوران جنگ جهاني اول يکي از همين زمان دورانكنند اايد  منحرف مي

المللي تمام نقاط جهان تأثيراتي ارجا نهاد  جنگ نه تنها كشورهاي نغيازگر را در نتيش خيود سيوزاند      كه احراني اين

اي اجتماعي جهاني ناشي از جنگ كيه  ه الکه سبب ايجاد احران در ااعاد گوناگون در سراسر جهان شد  يکي از احران

معيشت مردم را درگير كرد، كمبود موادّ غذايي اه ويژه غالگ اود كه جامعه ايران نيز اه نن مبيتال گشيت  كمبيود و    

گراني غالتي اون گندم و جو )غذاي اولي نن زمان ايرانيان( سبب شد احران نان در ايّ جنگ جهاني اول در ايران 

يت اه قحطي و مرگ و مير اسياري از ايرانيان ايانجامد  اه جيز جنيگ، عواميه ديگيري نييز در      شکه اگيرد و در نها

توانستند تأثيراگ  هاي نن زمان اا رويکرد اهتري مي رسد دولت گستر  ااعاد احران نان در ايران اثر داشت  اه نظر مي

ه عواميه غيراجتمياعي ااعياد سياسيي،     اين احران را كاهش دهند  در واقع در نن دوران، يك مسيئله اجتمياعي ايدلي   

الشعاع خود قرار داد  اررسي اگونگي احيران نيان در    اقتصادي و اجتماعي وسيعي يافت و امنيت غذايي مردم را تحت

 ايران در ايّ جنگ جهاني اول، شناخت عوامه و اثراگ اجتماعي نن موضوع پژوهش حاضر مي ااشد 

 

 امنیت غذایی، غالت، بحران نان. واژگان كلیدی: قاجار، جنگ جهانی اول، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 zhesampour@yahoo.com دانشجوي دكتري تاريخ ايران اعد از اسالم، دانشگاه شيراز  1
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های  بیوراكتورها و استفاده بهینه از پتانسیل زیست بوم گیاهان دارویی و متابولیت

 ثانویه گیاهی

 1هانا رمشی

 

 چکیده

هاي گياهي اه منظور توليد تركيباگ ابيعي و نوتركييبِ داراي ارز  تجياري، توجيه    ها، اافت و انداماکارگيري سلول

هاي گذشته اه خود جلب كرده است  توليد محصوالگ نوتركييب از ارييق كشيت سوسدانسييون     اسياري را اي دهه

دهيد از جمليه  ايمنيي    هايي اا ميزااني پستانداران و ميکرواي ارائيه ميي  سلول گياهي اندين مزيّت نسبت اه سيست 

س از ترجمه پروتئين  ااتوجه اه افزايش روزافيزون  ها اراي تغييراگ پذاتي، پايداري شرايط توليد اهينه، و ظرفيت نن

هاي ابيعت؛ همچنين اه منظور تامين ساير نيازها، همچون تولييد  جمعيّت جهان و ضرورگ استفاده اهينه از ظرفيت

هاي قااه كشيت ااييد اطيور ميؤثرتري اسيتفاده شيوند  از ايين رو گسيتر          مواددارويي و شيميايي از گياهان، زمين

ها ايه منظيور ارايرف كيردن احتياجياگ،      درن اراي اهبود كيفيت گياهان، جهت استفاده اهتر از زمينهاي متکنيك

ضروري است  زيست فناوري فروتي مناسب اراي اررسي و هدايت سلول، اافت و اندام و ييا كيه ارگانيسي ، اوسييله     

كنيد  ايين   مطلوب را فيراه  ميي   ها در شرايط كشت درون شيشه اي )اينويترو(، اراي ادست نوردن تركيباگرشد نن

امکيان   "ايوراكتورهيا "هاي سلولي و مهندسين شيمي در راستاي اه كيارگيري  مسئله اا تال  و همکاري ايولوژيست

دهيد و نييز هزينيه    هايي را نسبت اه سيست  كشت كالسيك ارائه ميپذير شده است  سيست  كشت ايوراكتور مزيّت

يااد؛ محدوديت فصلي كشت ازميان ارداشته شده وكيفيت محصول و وسعت ش ميتوليد و زمان اه مقدار زيادي كاه

از تولييد پيروتئين نوتركييب ايا اسيتفاده       1990هاي گيزار  شيده در سيال   تواند كنترل شود  اولين نمونهكشت مي

امروزه ايش  هاي سوسدانسيوني سلول گياه، سرم نلبومين انساني نوتركيب وكلرامفنيکه استيه ترانسفراز اود ازكشت

ها، عوامه رشيد  ها، هورمونها، واكسنها، ننتي ژنهاي درماني ارپايه گياه )ننتي ااديگزار  از توليد پروتئين 300از 

 هاي خون انسان( تحت مراحه مختلم تحقيق و توسعه، وجود دارد و پروتئين

 

 انسیون سلولی، محیط زیست.گیاهان دارویی، سوسپ های ثانویه،واژگان كلیدی: بیوراكتور، متابولیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  Najmehrameshi@gmail.com كارشناس ارشد زيست فناوري گياهي، دانشگاه شهيد ااهنر كرمان،   1
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 آلودگی نیتراته منابع آب های زیر سطحی و تاثیر آن بر سالمت اكوسیستم
 افشین زمانی، امید نوروزی، سارا ثالثی، زهرا وفایی

 

 چکیده

هاي انسياني كيفييت ايين     هاي اخير اه دليه فعاليت هاي زير سطحي اخش مهمي از منااع ناي هستند كه در سال نب

ها در اسياري از منااق جهيان اخيش مهميي از نب شيرب و كشياورزي را       منااع اه شدگ كاهش يافته است  اين نب

رد  از اين رو شناسايي منااع نلودگي و كنترل دهند و هر گونه نلودگي تاثير مستقيمي ار سالمت انسان دا تشکيه مي

ها نيتيراگ اسيت كيه ايشيتر نن توسيط محصيوالگ        ااشد  يکي از منااع نلوده كننده اين نب ها فرنيندي الزامي مي نن

هاي زير سطحي شده است  توجه اه اين موضوع ايه ايين    ساخت انسان اه اكوسيست  وارد و سبب كاهش كيفيت نب

هاي سطحي، وسعت كشيور و پركنيدگي جمعييت     ااشد كه در كشور ايران اه دليه كمبود نب يدليه حائظ اهميت م

ااشند، اما اه دليه استفاده اي رويه از محصوالگ حاوي نيتراگ و عدم نظارگ و كنتيرل اير    اين منااع اسيار حياتي مي

 اي در كشور ايران رو اه رو هستي   ترين منااع ن ها عالوه ار معضه خشکسالي اا كاهش كيفيت اا ارز  استفاده از نن

 

 واژگان كلیدی: آلودگی، نیترات، آب زیرزمینی
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ارزیابی اثرات روشهای ترویجی بر بهبود عملکرد محصوالت و افزایش سطح آگاهی 

 كشاورزان
 1بادآخرففاطمه زینتی 

 

 چکیده 

روستاها اه عنوان خاستگاه نيازهاي اقتصادي و اجتمياعي جواميع روسيتايي جايگياه اسيزايي در فراينيد توسيعه         قطعا

% از نيازهاي معيشتي و توليدي مراوط اه اخش كشاورزي است 70يافتگي كشورها ايفا مي نمايند و اا توجه اه اينکه 

گ و االش هاي فرارو، اه توسعه كشاورزي كمك اناار اين ضرورگ دارد ضمن توجه ايشتر اه اين اخش و حه مشکال

شاياني نمود و در اين حوزه مروجان و نموز  گران نقش اسزايي در انتقال يافته ها ايا اهيره منيدي از رو  هياي و     

–اازارهاي مختلم نموزشي ارعهده دارند   ار همين اساس نگارنيدگان در ايين مطالعيه ايا اسيتفاده از رو  تحليليي       

توويفي اا استفاده از اازارهاي مختلفي همچون پرسشنامه،مصاحبه ، مرور مطالعياگ و تجرايياگ سياير محققيين ايه      

اررسي اثراگ نموزشهاي ترويجي ار عملکرد و  ارتقا سطح دانش كشاورزان پرداخته انيد  ايا توجيه ايه اينکيه جامعيه       

نفر ميي ااشيند محققييان ايا اسيتفاده از       271ند كه نماري مطالعه شامه  كشاورزان اهره مند از خدماگ ترويجي اود

نفر انتخاب شيدند همچنيين پاييايي پرسشينامه توسيط نلفياي        184رو  تصادفي و اهره مندي از فرمول كوكران ، 

( حاكي از مطلوايت پرسشنامه مي ااشد  در نهايت z=0.87كرونباخ مورد ارزيااي قرار گرفته كه نتايج ادست نمده )  

از تحليه هاي انجام شده مشخص شده اين نموز  هاي ارائه شده و اکارگيري روشهاي نوين رااطه معنيي  اا استفاده 

داري وجود دارد همچنين اراساس يافته ها مشخص شد نگاهي ك  مروجان ايا يافتيه هياي روز، نبيود مشيوق هياي       

 وز  هاي ترويجي مي ااشد ترويجي و عدم دسترسي اه ارخي از روستاها از جمله االش هاي فرا روي گستر  نم

 

 ارزيااي،ترويج ورو  هاي ترويجي،كشاورزان ،سطح دانش ونگاهي،واژگان كلیدی: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 كارشناس مديريت جهاد كشاورزي شهرستان گاليکش)استان گلستان(  1
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 صنعتی شدن و تأثیر آن بر مرگ و میر كودكان در مناطق ایران
 2پور ، زهره سامان1پور محمدعلی فیض

 

 

 چکیده

توان از زواياي گوناگون نسبت اه يکديگر متمايز نمود   هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر كشور را مي ارنامه

ها است  اا اين وجود،  هاي مختلم اقتصادي در نن هاي توسعه، محوريت اخش در اين ميان، يکي از وجوه تمايز ارنامه

اند  اين در  هاي توسعه اا محوريت اخش ونعت تدوين شده كثر ارنامهدهنده نن است كه در ايران ا شواهد موجود نشان

هاي  هاي اقتصادي همواره مورد احث و گاهي مناقشه حالي است كه نثار و پيامدهاي محوريت اين اخش ار ساير اخش

اراين، اين مقاله ها است  انا اساسي اوده و تأثير اخش ونعت ار سالمت از جمله زواياي پنهان اين تأثيرگذاري و مناقشه

ويژه كودكان زير يك سال در منااق ايران مورد  كوشيده است تا تأثير ونعتي شدن را ار نرخ مرگ و مير كودكان و اه

هاي مراوط اه نرخ مرگ  هاي مورد نياز در اخش ونعت از مركز نمار ايران و داده اررسي قرار دهد  اراي اين منظور، داده

نوري و اراي تخميين ميدل از    جمع 1384-92هاي  سالاي از سازمان ثبت احوال كشور و مير كودكان زير يك سال 

استفاده شده است  نتايج تحقيق نشان داده است كه اهبود وضعيت ونعتي منااق ااعث رو  اقتصادسنجي پنه ديتا 

گذاري،  نظر سياستها شده است  از  كاهش نرخ مرگ و مير كودكان زير يك سال و در نتيجه اهبود وضعيت سالمت نن

يااي اهتر اه سالمت اوده و اه عبارتي، رشد متوازن اخش  توسعه همگن منااق در اخش ونعت امري الزم اراي دست

 تواند زمينه را اراي اهبود سالمت كودكان فراه  نمايد  ونعت در منااق ايران مي

 

 ر یک سال.شدن، مرگ و میر كودكان، مرگ و میر كودكان زی صنعتی  واژگان كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Email: feizpour@yazd.ac.ir  استاديار و عضو هيأگ علمي دانشکده اقتصاد، مديريت و حسااداري دانشگاه يزد 1

 Email: samanpourzohre70@gmail.com   كارشناس ارشد رشته علوم اقتصادي دانشگاه يزد 2
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 نیروگاهی به نام ایران

 1سعید سبک پا

 

 چکیده

انتخاب نسه اشر در نينده اي نزديك منااع انرژي تجديد پذير خواهد ايود ارا؟ معليوم و مبيرهن اسيت كيه ندميي       

ميا ايرانييان    همواره اراي حه مسائلي كه اا ننها مواجه شده است اه دنبال راه حلي دائمي اوده است  واژه انرژي اراي

ه  كه شده واژه اي نشنا و تا حد زيادي دلگرم كننده است اما در حال حاضر قصد دارم شما عزييزان را از مسيئله اي   

اسيار مه  و حياتي نگاه كن  كه دانستن نن و عمه و اتخاذ تصمي  گيري ما و نمايندگان ما در فضاي سياسي كشور 

مندتر از ننچه االن در اتاقهاي فکرمان ارح ميزني  و يا حتيي دشيمنان فکير    عزيزمان در نن مورد مارا در نينده قدرت

ميسازد  ااتدا حقيقتي اگوي  تا توجه شما عزيزان را جلب كن  و اعد ادنبال يافتن ااره ها ايروي   متاسيفانه    ;ميکنند

يياج را در مييان منيااع    سيال اخيير ايشيترين احت    80متاسفانه و اازه  متاسفانه و در عين ناااوري كشور ما در ايي  

استراتژيك اه انرژيهاي تجديدناپذيري اون نفت و گاز داشته است و از اريق فرو  تولييداگ نفتيي و مشيتقاگ نن    

اكنون داراي پلن انرژي)در اي مقاله اه تفصيه در مورد اين موضوع وحبت خيواهي  كيرد (    ;روزگار ميگذرانده است

نيست و قطعا اراي اهالي فن و دانشجويان و االب دردمند كشور اسيار تعجب نور  و موجب حيرگ است كه اوضياع  

ن در ميورد مييزان تولييد    نماري در حال حاضر اگونه است كه حتي يکبار اظهار نظر مکتوب و يا منقولي از مسيئوال 

نفت و گاز)و ساير انرژيهاي تجديد ناپذير(و اينکه قرارست اينها اه مقدار از نياز كشور را تامين كننيد نشينيده ايي  و    

مشاهده نميشود  اين يعني هنوز كسي دقيقا نميداند كيه ااييد مييزان     1404حتي ردپايي از اين موضوع مه  در افق 

تجديدپذير در سال اقدر ااشد و ساالنه)يا مطااق اندازه گييري النيد ميدگ ارائيه شيده       پيشرفت اخش انرژيهاي نو و

سال(اقدر از پيمانيه تولييد انيرژي كشيور را از اخيش انيرژي تجديدناپيذير         5سال اه 5توسط كشورها توسعه يافته 

ايراي   "كيالم ااييد گفيت    ارداشته و اه دو  اخش قدرتمند و كامال قااه اعتماد انرژي تجديد پذير اگذاري  و در يك

راسيتي  "پيشرفت كردن اايد عملکرد خود را اا هدفمان مقايسه كني   اايد اداني  كه ميخواهي  اه اه ايزي ارسيي   

 مگر غير اينست كه ما ميخواهي  ار قله جهان اايستي ؟ پس اياييد مسئله اي كه كنون پيش نمده است را حه كني  

 

یر، نفت و گاز، پلن انرژی، انرژیهای نو، انرژیهای تجدیدناپدذیر، مندابع   انرژیهای تجدیدپذ واژگان كلیدی:

 استراتژیک

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 saeed.sabokpa@ut.ac.ir  عمران دانشگاه تهران_مقطع كارشناسي رشته مهندسي عمران دانشجوي - 1
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 ک و مناطق كم آبخا ریشوآبی در شرایط  مگند دیقتصااتولید 

2، محمدرضا ارسالن بد1ام البنین سرباز نیری
 

 

 هچکید

ست  ا هشد منجاا ارومييه منطقه در  اينك  يطاشر تحت مگند توليد ديقتصاا سيرارمنظيور   اه حاضر هشوپژ

 هياي گكر ريمان مايشنز يك از نن زنيا ردمو يهاداده و دهاولييد  تو تااع تحليه يمبنا ار تحقيق ينا شناسيرو 

 125و  100، 75، 50سطح  راها در نب ارمقد وليا عامه اا فيدكامال تصا هياي کالو حار قالب در هشد دخر

 داده تشخيص متعالي تااعاز ، ار خواي نظر از تااع شکه اهترين. ستا همدن ستد اهار تکر سه ااه و گيا زنيا وددر

 يطاشردر  هاويژ، عيزرا کخا و نب كيفيت كاهش نن متعاقبو  نب منااع شديد يتودمحد اا توجيه ايه اينکيه   . شد

 نب منااع از دهستفاو ااعيث ا يد نمي بحسا اه توليد ارخه يجد نعامو از يکي نب دكمبو كه خشك نيمه و خشك

 ثردهيد ا نشان ميي تااع  ينانتايج ورزي است؛ كشا هايليتفعا اومتد ايار ريايانك  هايرو  ر( وشو )نبجايگزين 

اار ايا  ار ترتيب اه و دارمعني و مثبتم گند مددرن و دعملکر روي ار نب( كميت جانشين )متغيرک خا اواتر نهايي

 دو عامه راوات و شوريجايگزيني  خنر نهايي نسبت محاسبه. ستا دهاو رهکتادر  ليار ارهز 370 و مكيلوگر 250

 دجون ويکسا دعملکر اه لحصو ايار نهان يردمقا از سيعيو منهدا در اواترعامه  جايگزيني نمکاا كه هددمي ننشا

 .دارد

 آبكمم آبی، مناطق گنددی، شوری، قتصاا ی: ارومیه، تولیدكلیدواژگان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 sahar6583@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد موسسه نموز  عالي وبا،اروميه،  1

  m_arsalanbod@yahoo.comمحمدرضا ارسالن اد، استاد مدعو، 2
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معنوی برای نوجوانان دچار اختالل سلوک: طراحی و معرفی یک بسته روان درمانی 

 درمانی

 3، دكتر باقر غباری بناب2، دكتر محمدرضا محمدی1دكتر مریم سلمانیان

 

 چکیده 

اختالل سلوک اا ويژگي هاي رفتارهاي پرخاشگرانه، فريب يا دزدي، تخريب اموال و نقذ جدي قوانين، قبيه از سين   

سالگي مشخص مي شود  اار جهاني اين اختالل، مخصووا در پسران، قااه توجه است  اكثرييت مطالعياگ نشيان     18

انيه دارد  از نن جيايي كيه روان درمياني معنيوي      دادند كه معنويت، اثر معناداري ار رفتارهياي ضيداجتماعي و ازهکار  

دلبسيتگي  تواند فروت مهمي را اراي اراحي ارنامه هايي در درمان اختالل سلوک، فراه  كند و اا توجه اه اينکه  مي

، استه روان درماني معنوي اراي نوجوانيان دايار اخيتالل    اه خدا مي تواند دلبستگي هاي ناايمن انسان را جبران كند

راحي و در قالب مطالعه مقدماتي اجرا شد  استه روان درماني معنوي اراي نوجوانان داار اختالل سلوک، اا سلوک ا

سيال   18تا  14جلسه درمان گروهي اراي نوجوانان  14استفاده از اش  اندازهاي رويکرد روااط شي و دلبستگي، در 

ايش فعيالي، ايراي اجيرا در كيانون هياي      -قص توجهمبتال اه اختالل سلوک، اا يا ادون اختالل هاي مصرف مواد يا ن

اوالح و ترايت، اراحي شده است   اراي نزمون شدني اودن، اين استه در قالب يك مطالعه مقدماتي اراي يك گروه 

هشت نفري از نوجوانان پسر مبتال اه اختالل سلوک در كانون اويالح و تراييت شيهر تهيران اجيرا شيد  در مطالعيه        

 اندازه اثر قااه قبولي را نشان داد   دلبستگي اجتنااي و اضطرااي اه خدا، av's dCohen مقاديرمقدماتي، 

 

 نوجوان، اختالل سلوک، دلبستگی شی، درمان های معنوی. واژگان كلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 marysal1981@gmail.comدكتري تخصصي پژوهشي روانشناسي، مركز تحقيقاگ رواندزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران،    1

 mohammadimr@tums.ac.irفوق تخصص رواندزشکي كودک و نوجوان، مركز تحقيقاگ رواندزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران،    2

   bghobari@ut.ac.irدكتري تخصصي روانشناسي كودكان استثنايي، دانشکده روانشناسي، دانشگاه تهران،    3
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سازی هیدرودینامیکی جریانات دریای  های دریایی با استفاده از مدل شناخت پدیده

 فرایندهای ناحیه فالت قارهخزر به منظور بهبود 

 3وحید خرسندی فر 2رضا كمالیان 1احسان شاد

 

 چکیده

تواند زمينه رشد اقتصادي اراي كشور و اهبود وضعيت ساحه نشينان گيردد    توسعه سواحه ايران در درياي خزر، مي

روزافزون اه شناخت جيامع  هاي نفتي، نياز هاي اقتصادي و تجاري در درياي خزر و در رأس نن فعاليتتوسعه فعاليت

هاي درييايي و نقيش نن در توسيعه پاييدار      و كامه اين دريا را ضروري ساخته است  همچنين اا توجه اه اهميت سازه

ي دريا محيور اميري روشين و مبيرهن      هاي موجود در ناحيه فالگ ساحلي اراي توسعه كشور اررسي و شناخت پديده

سازي هييدروديناميکي در ناحييه كي      تر از جرياناگ اه كمك مدل ناخت دقيقاست  در اين راستا هدف از اين مقاله ش

شيود، مطالعياگ   هاي ناي انجام ميترين مطالعاتي كه در ادنهااشد  يکي از اولي شيب كنار ساحه اه نام فالگ قاره مي

سيت تيا ايا اسيتفاده     ااشد  در اين مقاله نيز سعي شده اهاي هيدروديناميکي همچون موج و جريان ميشناخت پديده

سنجي همراه است، الگوي جريان حاك  ار ناحيه فالگ قياره سيواحه جنيواي     كه اا وحت سازي هيدروديناميکي مدل

 ااشند ارائه شود درياي خزر كه در درک و شناخت منطقه مؤثر مي

 

 دریای خزرسازی هیدرودینامیکی، مدل دو بعدی جریان، فالت قاره واژگان كلیدی: الگوی جریانات، مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Ehsan.shad@ymail.com هاي دريايي، دانشگاه ق ، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سواحه، انادر و سازه 1
 ulrich.kamalian@cardiffalumni.org.uk استاديار، دانشگاه ق  2

 v.khorsandifar@gmail.com هاي دريايي، دانشگاه ق ، وي كارشناسي ارشد مهندسي سواحه، انادر و سازهدانشج 3
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 گیاهان تراریخته، اگروتروریسم، امنیت غذایی
 2سید مسعود قدمگاهی 1 *محمد كاظم شبانی

 

 چکیده

يکي از مه  ترين عوامه پايداري، ثباگ وامنيت ملي هر كشور، موضوع امنيت غذايي است كه نبود نن ميتواند ااعيث  

اه مخااره افتادن شاخص هاي حياتي و امنيت ملي كشور ها شود  موضوع امنيت غذايي اطور الينفك ايا كشياورزي   

ا و استفاده  از مواد غذايي سنجيده ميي شيود    عجين است و اا سه شاخص مه  موجودي غذا، ميزان دسترسي اه غذ

تامين امنيت غذايي از اريق توليد كافي داخلي و وارداگ وورگ مي پذيرد، كه شاخص هايي از قبييه ضيريب خيود    

كفايي، سطح زير كشت، جمعيت شاغه حواد  غير متقراه، نفاگ و ايماري ها، امنيت نن را تعيين مي كنيد  دشيمن   

مستقي  و غير مستقي  ايو تروريستي واگروتروريسيمي ميي توانيد ايا وارد كيردن عميدي ييك        اا اقداماگ و حمالگ 

ايماري حيواني و گياهي و انساني و اا هدف ايجاد رعب و وحشت در حيطه هاي پزشکي، كشاورزي و محيط زيسيت،  

ي يك كشور از ارييق  ثباگ و پايداري كشور را مورد هدف قرار دهد  در وورتي كه توليد محصوالگ كشاورزي و غذاي

 اگروتروريس  در خطر قرار گيرد، امنيت غذايي و موقعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور متزلزل خواهد شد  

 امنیت غذایی، اگروتروریسم، مهندسی ژنتیک كلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 emailboxka@yahoo.com     رفتيش زراعت و اوالح نباتاگ،  دانشگاه جيگرا يشاورزك ي،  مهندسيارشناسك يدانشجو 1

  S.masoudghadamgahi@gmail.com رفت،ينباتاگ،  دانشگاه جش زراعت و اوالح يگرا يشاورزك يمهندس يارشناسك يدانشجو 2
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 بررسی آلودگی میکروبی آب شرب شهر سردشت

 3شهابی، هیمن 2، سعید خضری1پری شریعتی

 

 چکیده

يکي از اهداف توسعه پايدار ارتقا سالمتي افراد جامعه است؛ در اين راستا نب هاي زيرزميني شهر سردشت كيه منبيع   

اولي نب شرب است، از نظر ااكتريايي مورد ارزيااي قرار گرفته است  هدف اين مطالعه اررسيي احتميال نليودگي نب    

نشان دهنده ي ورود پسااهاي نلوده اه سفره هياي نب زيرزمينيي ااشيد     زاست كه مي تواند  شهري اه عوامه ايماري

نمونه هاي نب از نقاط مختلم شهر از اشمه ها و ااه هاي خانگي كيه ميورد مصيرف مسيتقي  ايراي شيرب اودنيد        

گ ارداشت شد و در نزمايشگاه از نظر وجود عوامه ايماري زا اررسي شدند  اساس رو  ارزيااي نلودگي مدفوعي، اثبيا 

وجود ااكتري هاي شاخص است  ااكتري هاي شاخص، كليفرم هيا هسيتند كيه وجيود ننهيا در نب ايه معنياي ورود        

فاضالب اه منااع ناي هستند  نتيجه اين كه در ايش از نيمي از نمونه هاي نب، كليفرم مشاهده شده اسيت؛ انيااراين   

ند و در وورگ وجود نليودگي، نب قبيه از مصيرف    الزم است اين منااع نب از نظر وجود عوامه ايماري زا اررسي شو

 گند زدايي شده و نيز اراي پيشگيري از گستر  و ادامه ي نلودگي منااع نالينده شناسايي شود 

 

 واژگان كلیدی: آلودگی میکروبی، كلیفرم ها، آب شرب، سردشت، آب زیرزمینی

 
  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Pari.shariati@yahoo.com      كارشناس ارشد مخااراگ ابيعي دانشگاه كردستان 1

 دانشيار گروه ژئومورفولوژي دانشگاه كردستان 2

 استاديار گروه ژئومورفولوژي دانشگاه كردستان 3

mailto:Pari.shariati@yahoo.com
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جهت برنامه ریزی تفرجی در منطقه   3ارزیابی كیفیت پهنه آبی دریاچه سد كارون 

 نمونه گردشگری ایذه )انشان(
 2بیت اهلل محمودی -1فاطمه شریف پور

 

 چکیده 

مستعد اودن كيفيت پهنه هاي ناي اراي ارنامه ريزي تفرجي ضرورتي است كه توسعه فروت هاي تفرجي متکي ايه  

منااع ناي را اه خود وااسته كرده است  در همين راستا در اين مطالعه اررسي شاخص هياي كيفيي پهنيه هياي نايي      

جاذاه اولي نن وجود منااع ناي و ايه تبيع    در محدوده منطقه نمونه گردشگري ايذه)انشان( كه 3دريااه سد كارون 

ناي است، مدنظر قرار گرفت  اه همين منظور اا استفاده از راهنماي ابقيه   -نن امکان ارنامه ريزي گردشگري ساحلي

اندي كيفيت نب خام، پساب ها و نب هاي ارگشتي اراي مصارف تفرجي،  وضعيت شاخص هاي فيزيکيي، شييميايي   

در منطقه نمونه گردشگري ايذه)انشان( در استان خوزستان مورد اررسي قرار گرفتيه   3ارون و ميکرواي دريااه سد ك

ايستگاه رواروي منطقيه نمونيه انجيام پيذيرفت       2است  تحليه وضعيت كيفيت نب اراي استفاده تفرجي و شرب در 

در وضيعيت   DOو  PH ،TDSمطااق اين اررسي در هر دو ايستگاه نمونه ارداري شده، كيفييت نب از نظير كيدورگ،    

ها  مطلوب قرار دارد، ولي از نظر ميزان نمونياک و كليفرم در حد مجاز نيست  از منظر كيفيت تفرجي، اررسي شاخص

 نشان داد، ارنامه ريزي تفرجي در اين پهنه ناي االمانع است 

 

ذه)انشدان(،  ، منطقه نمونه گردشگری ای3واژگان كلیدی: گردشگری آبی، كیفیت آب، دریاچه سد كارون

 استان خوزستان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  sharifpour.fa@gmail.comشهركرد  دانشگاه جنگلداري كارشناسي دانشجوي -1

 شهركرد دانشگاه زمين علوم و ابيعي منااع دانشکده علمي هيأگ عضو -2
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یافتگی با استفاده  های ایران: سنجش توسعه مقایسه وضعیت بهداشت و درمان استان

 از شاخص موریس

 2و علی شمس اسفندآبادی 1زاده اردلی رسول رجب
 

 چکیده

تحقيق توسيعه انسياني     نيازهياي  تيرين پييش   دسترسي مطلوب اه امکاناگ و خدماگ اهداشتي و درماني، يکي از اولي

هياي اييران ايي     گردد  ار همين اساس، هدف پژوهش حاضر، مقايسه وضعيت اهداشت و درمان اسيتان  محسوب مي

هياي اهداشيتي و درمياني از     هاي مورد نياز اراي محاسبه شياخص  ااشد  ادين منظور، داده مي 1390-1392هاي  سال

ها، از شاخص موريس اسيتفاده شيده اسيت  اير      يافتگي استان عهمركز نمار ايران استخراج گرديده و اراي سنجش توس

هياي   ها در گروه استان ااشد  اسياري از استان ها داراي اختالف اسيار زياد مي يافتگي استان اساس نتايج، سطوح توسعه

اسيت  همچنيين    ها اهبود انداني نيافته نيافته قرار دارند و اا گذشت زمان نيز، وضعيت نن يافته و توسعه كمترتوسعه

هياي ييزد )ايا مييانگين      يافتگي اه ترتيب مراوط ايه اسيتان   دهد كه ايشترين و كمترين درجه توسعه نتايج نشان مي

دهنده ضرورگ  گذاري، نتايج اين پژوهش نشان ااشد  انااراين و از اعد سياست ( مي262/0( و البرز )اا ميانگين 811/0

هاي البرز، سيسيتان   ها استان نيافته كه در ودر نن هاي توسعه مان استانتوجه ايش از پيش اه وضعيت اهداشت و در

 ااشد  و الواستان و زنجان قرار دارند، مي

 

هدای ایدران، شداخص     واژگان كلیدی: بهداشت و درمان، امکانات و خدمات بهداشتی و درمدانی، اسدتان  

 موریس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 rasool.rajabzadeh@chmail.ir        دانشجوي كارشناسي ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه خوارزمي 1

 ali.shams.yazduni@gmail.com      دانشجوي كارشناسي ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه يزد 2
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های زیست با اتخاذ سیستمحفظ سالمت جامعه و محیطتولید محصول سالم، 

 كشاورزی پایدار

 2، حسین غالمی2، زهرا صالحی اردلی2، محسن شیردل*1بهنام شهریاری

 

 چکیده

امروزه نياز اه حفظ عملکرد كشاورزي و وجود نگراني در رااطه اا موضوعاتي مانند شوري نب و خاک، فرسايش خاک، 

داري از محييط  شيميايي اراي حفط سيالمت انسيان و دام، حفيظ و نگيه    عاري از اقاياي موادغذايي سال  و توليد مواد

اي، مصيرف  هاي گلخانهها، اثراگ گازكشها و نفتهاي شيميايي و اه ويژه نيتراگزيست، نلودگي منااع ناي اه پسماند

تير و  هياي مناسيب  ايش اتخياذ سياسيت  هاي اسيار ااالي سيست  كشاورزي راييج، ااعيث افيز   انرژي اسيار ااال و هزينه

هاي مديريتي اهتر اراي پاسخ اه تغييراگ محيطي و دستيااي اه كشاورزي پاييدار از جمليه كشياورزي ارگانييك      رو 

شييميايي موجيود در   هيا در كشيور را ايه ميواد    هيا و سيراان  شده است    اا توجه اه اينکه شيوع اسيياري از ايمياري  

گييري  دانند انااراين تجديد نظر در نحيوه تولييد محصيوالگ ايا ايه كيار      اكي مراوط ميهاي خورمحصوالگ و فرنورده

زيستي نقش االقوه و كلييدي   هايگشا ااشد  كودهاي مديريت پايدار و استفاده از توان زيستي خاک مي تواند راه شيوه

هاي مقرون اه ورفه اراي كشاورزي نهادهزيست و از پذير و سازگار اا محيطوري و پايداري خاک دارند، تجديددر اهره

وري و عملکيرد  ها ه  ميزان اهيره ااشند  اکارگيري اين كودهاي شيميايي در سيست  كشاورزي پايدار ميو مکمه كود

 ااشد را در واحد سطح ااالتر خواهد ارد و ه  اينکه اا توليد مواد غذايي سال  و اا كيفيت ااالتر، همسو مي

 

 ایكشاورزی پایدار، كود زیستی، محصول سالم و ارگانیک، كشت گلخانه واژگان كلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Behnam.sh8939@gmail.com علوم ااغباني ، دانشگاه شيراز   -نويسنده مسئول   دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي  *1

 علوم ااغباني ، دانشگاه شيراز -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي  2

mailto:Behnam.sh8939@gmail.com
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 ی آب وخاکهاآالینده كنترل در رسی هایكانی نقش

 3، زهرا صالحی اردلی3، ابوالفضل افتخاری شاه آباد*2، بهنام شهریاری1حسین گودرزی

 

 چکیده

ايه   و ايوده  هيا نن تحمه و پذير  توان از خارج هاسيست  اه انرژي و هانالينده ورود كه افتدمي اتفاق زماني نلودگي

 عنيوان  ايه  هيا رس از استفاده .گردد اكوسيست  و جانور گياه، انسان، ار منفي اثراگ و تغييراگ ايجاد اه منجر نحوي

 زيسيت محييط  ايا  سازگاري و اودن ورفه اه مقرون دسترسي، سهولت دليه فراواني، اه ها،نالينده حذف اراي جاذب

 جيذب  در زياد تمايه ااال، ويژه سطح فرج، و خله از اااليي حج  داشتن دليه اه رسي هايكاني .است يافته افزايش

 ايراي  هياي اين كياني   دارند را هانالينده انواع جذب و نگهداري توانايي خارجي اجسام داشتن نگه ثاات نيز و سطحي

 تيوجهي  قاايه  مقيادير  حياوي  ونعتي هايپساب دارند  كارارد ها خاک در فلزاگ كردن فعال غير و سازي تحرک اي

اه  سنگين فلزاگ  گردند زيست محيط و خاک نلودگي ااعث توانندمي اه خاک ورود از پس كه هستند سنگين فلزاگ

 و اررسيي  مطالعيه  انيااراين  .شودمي تلقي جدي مشکه يك عناور اين پذيريتجمع و سميت ناپذيري،تجزيه دليه

 است  حائز اهميت كند انسان سالمت متوجه تواندمي كه تهديداتي دليه اه سنگين فلزاگ اه نلودگي ميزان

 

 رسی، فلزات سنگین، سالمت انسان واژگان كلیدی: آلودگی آب و خاک، كانی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 علوم خاک، دانشگاه شيراز -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي 1

  Behnam.sh8939@gmail.com علوم ااغباني، دانشگاه شيراز -*نويسنده مسئول  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي 2

 علوم ااغباني، دانشگاه شيراز -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي 3

mailto:Behnam.sh8939@gmail.com
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سالمت محیط زیست به عنوان زیرساخت سالمت فردی و اجتماعی: تحلیلی 

 شناختی جامعه

 1محمدتقی شیخیدكتر 

 چکیده

جامعه شناسان تأكيد فراوان ار اثراگ فردي و اجتماعي ناشي از مسائه محيط زيست دارند، و همواره ايه دنبيال حيه    

اينگونه مسائه هستند  اه ه  خوردن محيط زيست عالوه ار نثار فراواني كه دارد، اثيراگ فيردي و اجتمياعي جبيران     

ار جاي مي گذارد  جامعه شناسي همواره مدافع شرايطي است كه در نن موقعيت ناپذيري نيز اه ويژه ار نقاط شهري 

محيط زيست، تنش هاي اجتماعي، اه خطر افتادن سالمت گروه هياي مختليم اجتمياعي و     كمتير مخيااره نمييز       

جمعيت اه وييژه  گردد  اه عبارگ ديگر، ننها عموما  اه دنبال راه حه هايي از نوع تعادل جمعيتي و پيشگيري از تراك  

در نقاط شهري هستند  اينکه اگونه اعضي از شرايط محيطي اه لحاظ اجتماعي تبديه اه مسيأله ميي شيوند، خيود     

موضوع احث اسياري از جامعه شناسان و خبرگان محيط زيست است  در گذشته و در زماني فقدان سالمت ورفا  ايه  

که اعدا  جامعه شناسان ايه ايين نتيجيه رسييدند كيه اشياعه       شرايط ايولوژيك يا ابيعي نسبت داده مي شد، در حالي

اقتصادي افراد، سنت ها و اعتقياداگ نيژادي، و ديگير عواميه فرهنگيي       -ايماري ها تا حد زيادي اه موقعيت اجتماعي

 ( White:2002مراوط مي گردد )

 

اجتمداعی. فضدای   واژگان كلیدی: سالمت محیط زیست. تنش های اجتماعی. تدراكم جمعیدت. سداختار    

 شهری.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  mtshykhi@alzahra.ac.ir،  استاد و عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه الزهراء .1

 

mailto:mtshykhi@alzahra.ac.ir


 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

342 

 

یابی منابع آب منطقه )مورد  های سطحی و پتانسیلارزیابی كمیت و كیفیت آب

 مطالعه: حوضه دریاچه نمک(

 4، سجاد باقری3، سید مصطفی هاشمی2*، عباس علیپور1 ایمان شیروانی سارویی

 

 چکیده

زيسيت هميراه ايا ايروز      و هيوايي و تخرييب محييط   خشك ار كشور توأم ايا تغيييراگ نب    تسلط اقلي  خشك و نيمه

نماييد  وقيوع    انداز نامطلواي را اه لحاظ تأمين نيازهاي فزاينده اراي مصرف نب ترسي  مي هاي خشکسالي اش  پديده

كنيد  در ايين تحقييق كمييت و كيفييت       هاي متعددي روارو مي انين شرايطي مديريت منااع نب كشور را اا االش

از حوضه نارييز فيالگ مركيزي )حوضيه درياايه نميك( ميورد اررسيي قيرار گرفتيه اسيت و            هاي سطحي اخشي  نب

راهکارهايي اا توجه اا پتانسيه منطقه ارائه شده است  جهت اررسي كيفيت نب در اخش شرب از نميودار شيولر و در   

ز شياخص  اخش كشاورزي از نمودار ويلکوكس مورد اسيتفاده قيرار گرفتيه اسيت  همچنيين در اررسيي كمييت نب ا       

خشکسالي اار  استفاده شده است  نتايج نشان داده است كه كيفيت نب اين زيرحوضه ها از نظر شرب و كشياورزي  

ااشند و همچنين از نظير   ها داراي كيفيت مناسبي جهت كشاورزي مي وضعيت متوسطي دارد و فقط اعضي از ايستگاه

ننيد اكثير منيااق مركيزي كشيور ايا رونيد كاهشيي و         ااشد و ما كمي نيز منطقه داراي وضعيت اندان مناسبي نمي

همچنين اروز پديده خشکسالي مواجه است  در نهايت پيشنهادهايي جهت جليوگيري از احيران نب در ايين منيااق     

هاي نوين ناياري در اخش كشاورزي، جليوگيري از حفير اياه هياي      ارائه شده است كه عبارتند از  استفاده از سيست 

 ااشد  هاي مرتعي سازگار اا منطقه و كاهش سطح زيركشت كشاورزي نيز راهکار مناسبي مي غير مجاز، كشت گونه
 

واژگان كلیدی: كمیت و كیفیت آب های سطحی ، مدیریت منابع آب، ایران مركزی، شاخص خشکسدالی،  

 دریاچه نمک

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ارشد اكوهيدرولوژي دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي  1*

 عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين )ع( 2

 دانشجوي دكتري دانشگاه علوم تحقيقاگ تهران 3

 دكتري ژئومورفولوژي دانشگاه تهران 4
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 محیطی های اساسی در تدوین برنامه درسی زیست ضرورت توجه به مؤلفه

 3، پارسا حقیقی2، ایمان شیروانی سارویی*1ملکی پوراحمد 

 

 چکیده

وپيرور  ايا تيدوين ييك ارناميه درسيي        هياي تعليي  و تراييت، نظيام نميوز       عنايت اه جايگاه ويژه نظيام امروزه، اا 

محيطيي،   هياي زيسيت   اديلي در ارتقا و اهبود نهادينيه كيردن ارز    تواند، نقش اي محيطي منسج  و فراگير مي زيست

هاي ضروري ااييد توسيط    محيطي، مؤلفه ش نموزان داشته ااشد  در اين ميان، اراي تدوين يك ارنامه درسي زيستدان

هيايي   دهد كه مؤلفه اداياگ موضوع نشان مي اندركاران ارنامه درسي موردتوجه قرار گيرد  در اين راستا مؤلفان و دست

محيطي،  سازي ارنامه درسي زيست محيطي جامعه اا تأكيد ار اومي ضرورگ توجه اه مباحث و معضالگ زيست ازجمله؛

محيطيي، ضيرورگ توجيه ايه گنجانيدن       دهي محتواي ارنامه درسيي زيسيت   ضرورگ توجه اه انتخاب و اوول سازمان

هياي ذينفيع در    همکياري سيازمان   محيطي، ضرورگ توجه اه مشاركت و ارنامه در ارنامه درسي زيست هاي فوق فعاليت

ضيرورگ توجيه ايه مبحيث هنيري و زيباشناسيي در تيدوين ارناميه درسيي          محيطيي،   تدوين ارناميه درسيي زيسيت   

محيطي و گنجانيدن نن در   هاي )الگوها( مله موفق در حيطه زيست پاراداي  ضرورگ توجه و استفاده ازمحيطي،  زيست

محيطيي در راسيتاي    هاي ويژه در محتوا ارنامه درسي زيسيت  نموز ريزي  ضرورگ ارحمحيطي،  ارنامه درسي زيست

محيطيي   ضرورگ تدوين يك ارح ارزشيااي منسج  از محتوا ارنامه درسي زيستشکوفايي استعدادهاي دانش نموزان، 

اراي نگاهي از ميزان يادگيري دانش نموزان و اثراخشي معلمان ااييد موردتوجيه مؤلفيان و متصيديان ارناميه درسيي       

 محيطي قرار گيرد  يستز

 

 ریزی، تعلیم و تربیت زیست، برنامه واژگان كلیدی: برنامه درسی، محیط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ريزي درسي، دانشکده روانشناسي و علوم ترايتي، دانشگاه تهران دانشجو دكتري ارنامه   1

 ارشد اكوهيدرولوژي دانشگاه تهران * دانش نموخته كارشناسي   2

 دانش نموخته كارشناسي ارشد مهندسي ابيعت دانشگاه تهران    3
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محیطی با هدف مدیریت های هوشمند زیست فناوری برداری ازتبیین ضرورت بهره

 های كشورمصرف در صنعت برق و واكاوی وضعیت اجرای آن در استان
 2مقدم، محمد كیانی1مجتبی شیوایی

 

 چکیده

هياي ميديريت   هاي اخير، اراي اهينه نمودن مصرف انرژي الکتريکي، اازارهايي گوناگوني از قبيه اجراي ارنامه در سال

ناپذير در شيبکه ايرق ايا    و اوالح الگوي مصرف شکه گرفته است  مديريت و اوالح الگوي مصرف يك اخش جدايي

تيوان منحنيي    هياي پيشيرفته ميي   شبکه هوشمند اا اسيتفاده از رو  محيطي هستند  در هاي هوشمند زيست فناوري

تيري از ايار هير ترانسيفورماتور، ولتياژ و جرييان در       مصرف را جهت اوالح نن، ادست نورد  در نتيجه، ااالعاگ كامه

گيذاري و ييا سيادگي     هياي قيميت   توان منحني ااري ادست نورد كيه ايراي سياسيت   اختيار خواهد اود  از ارفي، مي

كننيدگان و ايا تنظيي      انيدي ايار هير ييك از مصيرف      ارداري مناسب ااشد  همچنين، در شبکه هوشمند اا ابقه رهاه

منظيور  سازي مديريت و اوالح الگوي مصرف پياده نمود  ليذا، ايه   هايي در جهت اهينه توان سياست انشعاااگ ارق مي

هياي ميديريت و اويالح    ي وحيح و منطقيي ارناميه  ريزهاي هوشمند و ارنامهدستيااي اه يك استفاده اهينه از شبکه

ازپيش مورد نقد و اررسي قرار اگيرد، تا اييم وسييعي   ارداري ايشهاي اهره رود كه مکانيزم الگوي مصرف، انتظار مي

 نورد  هاي جديد را اوجود  از فروت

 

 واژگان كلیدی: شبکه هوشمند، صنعت برق، مدیریت و اصالح الگوی مصرف.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 m_shivaie@sbu.ac.ir  تخصصي مهندسي ارق، دانشگاه شهيد اهشتي، -دكتري  1
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 های صنعتی)مطالعه موردی: شهرک صنعتی روستای اوره( توسعه پایدار و شهرک

 1مجتبی صفاری بادی
 

 چکیده

ها ااعث اروز تغييراگ فراواني در زمينه كيفييت زنيدگي ننيان شيده      امروزه ورود ونعت و تکنولوژي در زندگي انسان

هياي پژوهشيگران تبيديه شيده      مسئله اه يکي از دغدغهاست كه اا پيشرفت و توسعه جوامع و توجه اه اين امر، اين 

است  مقاله حاضر پس از اررسي نظريه لمن و كاكس در زمينه توسعه پايدار اه اررسي تاثير اجتمياعي و اقتصيادي و   

هياي ايين دو انديشيمند انجيام      زيست محيطي اين موضوع پرداخته است  اين پژوهش اا اهاراوب نظرياگ و ديدگاه

اراي رسيدن اه اين اهداف از رو  تحليه ثانوييه در زمينيه اعيد اقتصيادي و فراتحلييه در زمينيه اعيد        گرفته است  

هاي ونعتي و ونعتي شيدن تياثيراگ قاايه     اجتماعي استفاده شده است  نتايج اين پژوهش حاكي از نن است شهرک

ه ايين عواميه، از اعيد اجتمياعي،     هاي اعد اقتصادي و اجتماعي كيفيت زنيدگي دارد كيه از جملي    اي ار مولفه مالحظه

مهاجرگ و تغيير كيفيت زندگي و افزايش رفاه و مشاركت محلي و در زمينه اقتصادي، ايجياد اشيتغال و اهبيود رفياه     

 اقتصادي ساكنان روستايي است 

 

 های صنعتی، صنعتی شدن. واژگان كلیدی: كیفیت زندگی، توسعه پایدار، شهرک
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ای از دوران چهارم  كرند )به عنوان میراث طبیعی( بازمانده دریاچهبررسی دشت 

 شناسی در غرب ایران زمین
 بابک وفایی ، 1مهدی صفری

 

 چکیده

شود  دليه اهميت ايين دوران عموميا  ايه سيبب     دوران اهارم از مهمترين دوران هاي شکه ساز زمين محسوب مي  

روي زمين است  تغييراگ اقليمي ار حسب عير  جغرافييايي، ارتفياع     وقوع تغييراگ اقليمي در دو فاز سرد و گرم ار

محه، جهت كشيدگي ناهمواريها، دوري و نزديکي اه درياهاي نزاد و منيااع تيامين كننيده راوايت، اثيراگ متفياوتي       

 ارجايي گذاشته است  شواهد تغييراگ و تحوالگ اقليمي دوران اهارم )كواترنري( در سرزمين اييران شيامه يخچيال   

هاي نارفتي، مورن هاي ارجاي مانده و اشکال تيديك سييركي هسيتند    هاي كوهستاني، دريااه هاي پلوويال، پادگانه

هاي اقليمي حوضيه درياايه مراوايه ايي دوران اهيارم و       اا استفاده از داده هاي اقليمي و مدل رقومي ارتفاع نقشه

 125كيلومتر مراع( و ميزان نب موجود در نن )االغ ار  68/18حال حاضر تهيه و وسعت دريااه واقع در دشت كرند )

ميليون متر مکعب( ارنورد شد  مهمترين منبع تغذيه دريااه اار  هاي منطقه، ناهاي زيرزمينيي و ناهياي سيطحي    

مانند رودخانه كرند اوده اند و علت تحليه دريااه پلوويال كرند نيز تيه نشييني رسيوااگ ايا ضيخامت زيياد در كيم        

 و ااال رفتن دما تعيين گرديد دريااه 

 

 واژگان كلیدی: دشت كرند، میراث طبیعی، دریاچه، دوران چهارم، جابجایی رودخانه ای
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ای ارتباط افسردگی با كیفیت زندگی كاری در كاركنان مرد و زن بررسی مقایسه

 ورزشکار و غیر ورزشکار)موردپژوهی: كاركنان دانشگاه شهركرد(

 4، هادی بهارلوئی3نیاناهید سیفی، 2، سید موسی حسینی*1صیفیسروش 
 

 چکیده 

انيان اير   هاي ساختاري و عملکرد انسيان نن افزايش روزافزون دانش اشري در زمينه نثار فعاليت جسماني ار ويژگي

(  1380، ترجميه مسيدد،   6شود)ننشه توويه مي 5همگان روشن شده است كه اه تمام اقشار جامعه، فعاليت جسماني

رشد فزاينده و شتااان جمعيت سالخورده و تاثير عميقي كه اين پديده ار شيرايط اقتصيادي و اجتمياعي دارد، زمينيه     

اون نگر  اجتماعي، جسماني و روانشناختي را فراه  نموده است  افزايش سن ايا زوال  اي ه هاي اند جانبهنگر 

ست و اين موضوع در حالي ميورد توجيه قيرار گرفتيه كيه شييوه       هاي جسماني و روانشناختي همراه اتدريجي توانايي

زندگي ك  تحرک و ماشيني عصر حاضر نيز اا شتاب اخشييدن ايه فراينيد سيالمندي مشيکالگ جسيماني، روانيي و        

هاي اسيار سنگين ار جامعه در جهيت حفيظ سيالمت افيراد مسين      اجتماعي را مضاعم نموده و ااعث تحميه هزينه

رو اسيت  از ايين   7گيذارد، افسيردگي  شکالگ روانشناختي كه ار اهداشت رواني كاركنان تأثير ميگشته است  يکي از م

گردد  در تعريفيي  افسردگي عبارتست؛ از حالت هيجاني خاوي كه موجب كاهش رفتارهاي منجر اه تقويت مثبت مي

يا واكنش، ادايني، غمگينيي  ديگر افسردگي حالتي از خلق و خو است كه اا احساس اي كفايتي، يأس، كاهش فعاليت 

 شود  هاي مراوط تعريم ميو نشانه

 

 واژگان كلیدی: افسردگی، كیفیت زندگی كاری، شادكامی، شخصیت، ورزشکار و غیر وزشکار، كاركنان. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

محال   *)نويسنده مسئول( دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعاگ ترجمه دانشگاه نزاد اسالمي علوم و تحقيقاگ تهران و عضو انياد نخبگان استان اهار1

 seifi.soroush@yahoo.comو  اختياري، 

 hosseini.seyed.mousa@gmail.com  مدير موسسه نموزشي استعدادهاي ارتر عالمه حلي شهركرد، 2

   nseifinia@chmail.irشناسي اجتماعي، كارمند جمعيت هالل احمر استان اوفهان، ارشناس نسيب  ك3

 hadibahar_1977@yahoo.com   كارشناسي ارشد نسيب شناسي و حركاگ اوالحي، مدرس دانشگاه دانشگاه نزاد اسالمي واحد شهركرد،4
5. Physical and Bodily Activity  

6. Ansell  

7. Depression  
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 سالمت چشم، قرآن، احادیث، ادعیه و تغذیه

 2ژیال نقیبی هرات، 1احمد عباسی دره بیدی

 

 چکیده

اش  و اينايي يکي از مهمترين اازارهاي شناختي انسان اه شمار مي رود كه اه وسيله نن مي توانيد درک درسيت و   

شناختي ژرف و واقع اينانه از هستي ادست نورد  نياگ گوناگون قرنن و رواياگ مختلم نيز در رااطيه ايا اشي  اييان     

ي ااشد  حال اين سوال مطرح اسيت كيه اشي  در    شده است كه نمايانگر ارز  و اهميت اين حس مه  در زندگي م

نياگ گوناگون قرنن، ادعيه و احاديث اه اه وورگ معرفي شده است و تغذيه اه نقشي در سالمت اش  ميي توانيد   

تحليلي و اا استناد اه منااع كتااخانيه اي   -داشته ااشد؟ پژوهش حاضر در پي پاسخ اه سوال فوق اا شيوه ي توويفي

ده است  در نتيجه مشخص شد كه قيرنن از دو اشي  سير)ظاهر و اينيايي( و اشي  دل )اياان و       و مروري انجام ش

اصيرگ( ياد فرموده است و احاديث و ادعيه گوناگوني نيز توويه ها و سفارشاتي مبني ار پاک نگيه داشيتن اشي  و    

سيالمت كيه ايدن، تيأثير     توجه خا  اه اين اازار شناختي داشته اند  همچنين تغذيه ي سال  عيالوه اير تيأثير اير     

و خوراكي هايي اون؛ هويج، سبزيجاگ سيبز   Aمستيمي ار سالمت اش  دارد و خوردن مواد غذايي داراي ويتامين 

و پر ارگ و ارخي مغزيجاگ مانند فندق و ايادام و خيوردن گوشيت مياهي ايراي سيالمت اشي )اينايي( و سيالمت         

قي  و ادون واسطه اين ارخي اعمال مانند، قيرنن خوانيدن،   دل)ااان و اصيرگ( مناسب مي ااشند و يك ارتباط مست

نگاه اه سبزه، سرمه كشيدن و     وجود دارد كه، مي تواند ه  سالمت اش  سر و ه  سالمت اش  دل و ااان را اه 

 همراه داشته ااشد 

 

 واژگان كلیدی: تغذیه، سالمت، چشم و بینایی، قرآن، پیشرفت
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سازی زیستی محصوالت استراتژیک كشاورزی از طریق غنی بهبود امنیت غذایی

 راهکاری به سوی امنیت ملی و پیشرفت اقتصادی در سطح كالن كشور

 2اله اسفندیاریو عزت 1مجید عبدلی

 

 چکیده

ااشد و در سطح كالن يك اولويت اساسي اراي امنييت مليي   امنيت غذايي از اركان مه  و كليدي توسعه اقتصادي مي

ااشد لذا كشياورزي ييك پاييه اقتيدار و قيدرگ      و اون محور اولي تأمين امنيت غذايي، اخش كشاورزي مي ااشدمي

پذير خواهد اود  در اين اين اقتصاد مقاومتي در كشورها است پس امنيت ملي كشور از اريق توسعه كشاورزي امکان

و توجه ايشتر اه محصوالگ استراتژيك مانند  ي كمتر وري ايشتر اا هزينه توان در توليد و اهرهاخش كشاورزي را مي

گندم خالوه نمود  ناامني غذايي اا تحت تأثير قرار دادن افراد جامعه سبب افيت كيفييت و كارنميدي افيراد جامعيه      

گردد كه حاوه نن كاهش ظرفيت اقتصادي و تولييد ايالقوه مليي     عنوان نيروي انساني و سرمايه انساني جامعه، مي اه

هاي مختلفي اراي مبارزه اا جنبه كيفي امنيت غذايي وجيود دارد كيه عبارتنيد از     راي اين منظور راهکارخواهد اود  ا

سازي زيستي از اريق كشاورزي؛ كه اغيير از ميورد نخير     سازي مواد غذايي و غنيتنوع رژي  غذايي، مکمه ياري، غني

-كاهش سوء تغذيه( امنيت غذايي را در ار ميي ها و كه هر دو اعد كمي )افزايش محصول( و كيفي )افزايش ريزمغذي

سازي زيستي محصيوالگ  نژادي غني  زراعي و اه هاي اه دهند  تکنيكگيرد اقيه موارد فقط اعد كيفي نن را پوشش مي

كشاورزي ااالخص گندم )اعنوان نقش استراتژيك اين گياه در تأمين انرژي و پيروتئين ميردم كشيور( روشيي ميوثر،      

نيد كه سرمايه گذاري در اخيش  اي و اا ضريب پوشش اسيار ااال اه شمار ميتر از لحاظ تغذيهه، ايمنپايدار، ك  هزين

هاي خارجي و در راسيتاي اهبيود امنييت غيذايي و پاييداري      كشاورزي موثرترين اازار اراي كاهش وااستگي اه قدرگ

 امنيت ملي و اقتصادي در سطح كالن جمهوري اسالمي ايران است 

 

 سازی زیستی، گندمكلیدی: امنیت غذایی، اقتصاد مقاومتی، پیشرفت كشور، غنیواژگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 majid.abdoli64@yahoo.comايميه مکاتبه كننده مسئول   –نشگاه مراغه، مراغه، ايران دانشجوي دكتري، دانشکده كشاورزي، دا  1

 دانشيار گروه زراعت و اوالح نباتاگ، دانشکده كشاورزي، دانشگاه مراغه، مراغه، ايران  2
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 هاهای زیست محیطی حاصل از جنگبندی آالیندهگروه

 1فریدون  عبدی

 

 چکیده

هاي زيست محيطي يکي از مهمترين و حادترين موضوعاگ و مسائه ناشي از تمدن انسياني در جهيان   موضوع نالينده

پيونيدد  ايا   هاي مختلفي كه دائما  اه وقوع ميها حاوه از جنگرود كه اخش عظيمي از اين ناليندهشمار ميامروز اه 

هاي زيست محيطي يکي از موانعي است كه در مسير پيشرفت قيرار دارد اررسيي ايين    توجه اه اينکه موضوع نالينده

و مقالۀ مذكور كه اا هدف تببين مسيئلۀ مطيرح شيده    اندي ننها حائز اهميت فراواني است  از اين رمسئله و نوع گروه

اي استفاده شده است  نتايج ادسيت  وورگ گرفته، تحقيقي كاراردي است و اراي گردنوري ااالعاگ از شيوة كتااخانه

ها اه سه گيروه شييميايي، فيزيکيي و ايوليوژيکي     هاي زيست محيطي حاوه از جنگنمده ايانگر نن است كه نالينده

وند كه هر كدام از اين عوامه اه عنوان مانعي در مسير پيشرفت قرار دارد  گروه شيميايي از اريق در اثر شتقسي  مي

ها و خوا  گيروه فيزيکيي   ويژگي .امباران و انهدام مراكز ساخت و نگهداري مواد شيميايي در محيط پراكنده گردند

و گروه ميکرواي كيه متشيکه از    كنديست وارد مياي اه محيط زهاي گستردهمثه تسليحاگ و تجهيزاگ نظامي زيان

ها است نيز ااعث ايجاد نالينده هاي زيست محيطي مي گيردد  عواميه ميکروايي    ها و انگهها، قارچها، ااكتريويروس

نمايد  توانيايي انتقيال اسييار اياالي     توسط ناقالني نظير جانداران و عوامه ابيعي اسرعت منطقه وسيعي را نلوده مي

   ها و غيره اين عوامه را اسيار خطرناک نموده استمه ميکرواي توسط جانداران، ااد، نب و نئروسهعوا

 

 های زیست محیطی، جنگواژگان كلیدی: آالینده، زیست محیط، آالینده
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 ضرورت توجه به پدافند زیستی در راستای پیشرفت اسالمی ایرانی

 1فریدون عبدی
 

 چکیده

است توجه نحاد جامعه اه پدافند زيستي اعنوان يکي از ااعياد مهي  پدافنيد غيرعاميه نقيش اساسيي در        ننچه مسل 

ها، ارتقاي سالمت و اهداشت عميومي و پيشيرفت جامعيۀ اسيالمي دارد  انيااراين پيرداختن ايه         پيشگيري از ايماري

وردار اسيت  پيژوهش ميذكور از زميرة     موضوع پدافند زيستي در راستاي پيشرفت اسالمي ايراني از اهميت زيادي ارخ

استفاده شده است و « ايكتااخانه»نوري ااالعاگ، از رو  تحقيقاگ كيفي است كه از نظر هدف كاراردي و اراي گرد

دهد اا توجيه  سعي شده تا مباني الزم جهت تبيين موضوع مطرح شده از همين منااع  استخراج شود  نتايج نشان مي

دشمنان در حوزة زيستي توجه نحاد جامعه اه پدافند زيسيتي و همکياري ايا قرارگياه پدافنيد      اه تهديداگ روز افزون 

هياي عواميه   زيستي كشور در راستاي پيشرفت اسالمي ايراني ضروري است  در واقع ايا توجيه ايه ماهييت و ويژگيي     

گ زستي و ايوتروريس  ايولوژيك، هيچ كشوري ولو اسيار پيشرفته اه اور ود در ود در مقااه تهديداگ زيستي، جن

ااشد، از اين رو  در كشور جمهوري اسالمي ايران هر اه نميادگي مقااليه ايا ايين حميالگ      مصون و نسيب ناپذير نمي

زيستي ايشتر ااشد امکان كاهش خساراگ و تلفاگ ناشي از حمالگ ايولوژيك ايشتر خواهد ايود و حركيت در مسيير    

 كند پيشرفت اا سرعت ادامه پيدا مي

 

 گان كلیدی: دفاع، پدافند، پدافند زیستی، پیشرفت، اسالمی/ ایرانیواژ
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 بر تخریب گستردة محیط زیست های امروزیتاثیر جنگ

 1فریدون  عبدی
 

 چکیده

  رودامروزه پيوند اين محيط زيست، ولح، امنيت و در نتيجه پيشرفت جوامع اشري امري رو  و اديهي اه شمار مي

ااشند، يکي از عيواملي كيه تخرييب    محيط زيست، ولح، امنيت و پيشرفت جهاني داراي ارتباط تنگاتنگي ميدر واقع 

اگر گستردة محيط زيست را اه عنوان يك مانع ازرگ در مسير پيشرفت جوامع اه دنيال دارد جنگهاي امروزي است  

ان شاهد افزايش اقبال ايه جنيگ ايوده و    شود، اما جهاه جنگ در اين عصر امري منسوخ و غير عقالئي ارشمرده مي

كند  از اين رو مقالۀ مذكور كه  كه اا هيدف  جنگ در متن سياست مخرب تر و تهديد نميز تر ازگذشته خودنمايي مي

ار تخريب گستردة محيط زيست وورگ گرفته، تحقيقي كاراردي است و  هاي امروزيسازي تاثير جنگتببين و رو 

هياي  تاثير جنگ اي استفاده شده است  نتايج ادست نمده ايانگر نن است كهاز شيوة كتااخانهاراي گردنوري ااالعاگ 

( و تغييير در  اع  از متعارف يا غير متعيارف ها )افزار، استفاده از جنگامروزي ار محيط زيست اه دو شکه عمده يعني

سالح ها اع  از متعارف و يا غير متعارف اثيراگ     استفاده ازگيرد، وورگ ميشرايط و يا پديده هاي ابيعي كره زمين

كند  تخريب شکه ابيعي زميين، از ايين ايردن پوشيش گيياهي،      پايدار و غير قااه جبراني اه محيط زيست وارد مي

هياي  گردد ايجاد تغيير در شرايط و پدييده نااودي حيواناگ و جانداران يك منطقه ااعث نااودي اكوسيست  منطقه مي

ها، تغيير در شرايط نب و هوايي، تغييراگ در جريانهاي دريايي، تغيير اارور كردن اارها، ايجاد زمين لرزهابيعي نظير 

 ااشدهاي امروز ار تخريب محيط زيست ميدر اتمسفر و غيره از ديگر تاثيراگ جنگ

 واژگان كلیدی: جنگ، جنگ های امروزی، محیط زیست، تخریب 
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آفریقایی به عنوان كشورهای هدف برای ایران، در موضوع كشت بررسی سه كشور 

 فراسرزمینی

 4، حامد براتعلی3، محسن براتعلی 2، نیما پورنبی1میالد عرب
 

 چکیده

 وينايع،  و پيشرفت كشاورزي توسعه مردم، زندگي فرهنگ و رفاه سطح افزايش نشيني، شهر گستر  جمعيت، رشد

از ارفي مطااق اسياري از مطالعاگ مرتبط ايا نب، اخيش وسييعي از جهيان از       است  شده نب تقاضاي افزايش سبب

نايي  ك  موضوع اهميت اه توجه اا اود  خواهد نب احران اا كشورهاي جزء ميالدي 2025 سال در ايران كشورجمله 

فراسرزميني، در جا ايه   كشت شود لزوم قرار گرفتن ايران، در اازار رقاات نب مشخص مي المللي،اين و ملي سطح در

يافتيه   ايوييژه  اي، اازار گرمي دارد و در حال حاضر، در دولت هاي هوشمند و ايا تيداير، جايگياه   حوضهجايي نب اين

-در اين پژوهش اا توجه اه ناشناس اودن موضوع كشت فراسرزميني در ايران، ضمن معرفي دقييق كشيت فيرا    است 

ن از احران ك  ناي )در ادامه پژوهش قبليي نويسيندگان در نهميين كنگيره     سرزميني اه عنوان يك راهکار نجاگ ايرا

ي پيشگامان پيشرفت(، اه اررسي اهترين مقصد و اهترين محصول از لحاظ عملکرد، اراي ورود كشور ايران اه ارخه

ه و مباحث حياتي در ارنامه ريزي هاي نيندشوند تا شود  در انتها پيشنهاداگ ارائه ميكشت فراسرزميني، پرداخته مي

 مراوط اه نب كشور لحاظ شود 

 

 واژگان كلیدی: كشت فراسزمینی، سطح زیر كشت، عملکرد، غنا، ساحل عاج، مالی 
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بر سالمت  ای )دی اكسید كربن(انتشار گازهای گلخانهای تأثیر بررسی مقایسه

 تابلوییهای مردان و زنان در كشورهای منتخب: كاربرد الگوی داده
 2، طیبه عضدی1سیدمحمدجواد رزمی

 

 چکیده

كنيد و اگرايه   نلودگي هوا يکي از مشکالگ شهرهاي ازرگ جهان است و سالمتي ساكنين اين شهر ها را تهديد ميي  

هيا اسييار   ارخي ايمياري  و سرعت پيشرفت ثير ار روندأاما اا ت ،عامه مرگ و مير ااشدتواند اه تنهايي نمياين عامه، 

اسياري از جواميع تبيديه شيده    اولي  گيکي از مشکالنن امروزه اه نسيب هاي ناشي از ، اه اوري كه ساز استخطر

دارد، اما در ايشيتر مطالعياگ   افراد سالمت  ارنقش مهمي هوا نلودگي اي و وجودي كه انتشار گازهاي گلخانهاا   است

اا توجه اه اهميت سالمت، در اين مقاله، تأثير  .استسالمت مورد توجه جدي قرار نگرفته  ار اين عوامهتجراي، نقش 

كشور اا سطوح درنمدي متوسط رو اه ااال، در دوره  29ار سالمت مردان و زنان در  دي اكسيد كراننلودگي ناشي از 

دوره مورد  در كهدهد تحقيق نشان مينتايج اررسي خواهد شد  هاي تاالويي  در قالب مدل داده  2013-2000زماني 

، دارد مطالعيه كشورهاي ميورد  در  سالمت زنانداري ار  و معني منفيثير أتنلودگي ناشي از دي اكسيد كران رسي، ار

ياايد،  درود افزايش ميي  4/0ميزان مرگ و مير زنان  دي اكسيد كراندرودي انتشار گاز  10اه اوري كه اا افزايش 

 داري ار مرگ و مير مردان ندارد  كه تأثير معنيدر حالي

 

 های تابلوییای، دادهسالمت، گازهای گلخانه واژگان كلیدی:
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 azodi2015@gmail.com مشهد     دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و ارنامه ريزي، دانشگاه فردوسي2
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 نقش حمایت اجتماعی در ابعاد مختلف سالمت و كیفیت زندگی دانشجومعلمّان

 1سارا عالئی خرایم
 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر اررسي نقش حمايت اجتماعي در ااعاد مختلم سالمت و كيفييت زنيدگي دانشيجومعلمّان ايود      

رو  پژوهش توويفي از نوع همبستگي اود  جامعه نمياري پيژوهش را دانشيجومعلمان دانشيگاه فرهنگييان اسيتان       

گييري تصيادفي سياده     اده از رو  نمونيه نفر اا استف 100اي اه حج   ها نمونه دهند كه از ميان نن اردايه تشکيه مي

و ايراي   مقياس اند اعدي حماييت اجتمياعي ادراک شيده زيميت    گيري حمايت اجتماعي،  انتخاب شدند  اراي اندازه

( اه كيار  WHOQOL-BREFي كه كيفيت زندگي، مقياس كيفيت زندگي سازمان اهداشت جهاني ) گيري نمره اندازه

ي سالمت جسمي، سالمت رواني، سالمت محيطي و سالمت  مت، اهار مولفهرفت كه اراي سنجش ااعاد مختلم سال

هياي نمياري    و رو  SPSSافيزار   نيرم  19ي  هاي پژوهش اا اسيتفاده از نسيخه   عمومي مدنظر قرار گرفت  تحليه داده

ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون اندگانه انجام شد  ابق نتايج اه دسيت نميده، حماييت اجتمياعي دوسيتان،      

ي مثبيت   ايت اجتماعي خانواده و حمايت اجتماعي ديگر افراد اا هر كدام از ااعاد سالمت در دانشجومعلمّان رااطيه حم

هياي   ي كه كيفيت زنيدگي دانشيجومعلمان اير اسياس مولفيه      درود نمره 70  همچنين، (>p 05/0)معناداري دارند 

ي ارتقياء سيطح    تواند تلويحاگ مهمي در زمينيه  مي  اين نتايج (>p 05/0)حمايت اجتماعي قااه پيش ايني مي ااشد 

 سالمت و كيفيت زندگي جوانان داشته ااشد 

 

 واژگان كلیدی: حمایت اجتماعی، سالمت، كیفیت زندگی، دانشجومعلمّان
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 روش حل مسئله در تعلیم و تربیت

 1رقیه عالئی خرایم

 

 چکیده

اي است كه مستلزم سطوح ااالتر پرداز  ااالعاگ است و معرف يکيي  العاده پيچيدهحه مسئله مهارگ شناختي فوق

شيود كيه توجيه، ادراک، حافظيه و سياير فراينيدهاي پيرداز         ااشد و سبب ميي ترين فعاليت ندمي مياز هوشمندانه

ز اي هماهنگ اراي دستيااي اه هدف ارانگيخته شوند  نموز  مهارتهاي حه مسئله اعنيوان يکيي ا  ااالعاگ، اه شيوه

اي ارخوردار است كيه فيرد را در   مهارتهاي مه  زندگي و يکي از مهمترين هدفهاي نموزشي، از اهميت و جايگاه ويژه

كند  امروزه در جوامع ترايتي اهيچ وجه معلي  نقيش انتقيال    شيوه مقااله مثبت اراي يافتن راه حه عاقالنه كمك مي

نموز اسيت و نيه روايروي وي     شهاي مسئله محوري در كنار دانشااالعاگ را ندارد و در واقع راهنمايي است كه اا رو

  سوم، هيزاره     در هزاره"ياد دادن اگونه انديشيدن است، نه ياد دادن ورف انديشه ها"رسالت مرايان تعلي  و ترايت،

ه  زيسيتن،   يادگيري اراي زيستن، يادگيري اراي اا -دانايي، اراي رسيدن اه اركان تعلي  و ترايتِ قرن ايست و يک 

نيياز ايه معلميان اثيراخش و ايا       -يادگيري اراي دانستن، يادگيري اراي انجام دادن و نهايتا  يادگيري اراي ييادگيري 

انگيزه، نشنا و نگاه جهت حفظ پويايي و تکامه در فراگيران و كمك اه ننان در تجزيه و تحليه و اازسازي تجاراشيان  

پردازان ار نقش فعال يادگيرنده، در كشم و ساخت دانش تاكييد فيراوان    ريهرسد  روانشناسان و نظ ضروري اه نظر مي

اند  ديويي، ارونر، پياژه و لئوويگوتسکي از جمله كساني هستند كه ار نقش فعاليت يادگيرنيده در جرييان حيه    داشته

ارد  ايرح مسيئله،   اند  در فرايند حه مسئله دست ك  سه مرحله اساسي وجيود د  اندوزي تاكيد داشته مسئله ار دانش

 انتقال دانش و ارزشيااي و اررسي نتايج 

 

 واژگان كلیدی: مسئله، روش حل مسئله، تعلیم و تربیت.
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 تعیین غلظت سرب و ارزیابی ریسک سالمت در آب آشامیدنی شهر تهران

 3، محمد امین جراحی 2، حسین ابراهیمی اردكانی 1محسن فتوحی اردكانی

 

 چکیده

منااعي كه نياز روزافزون اشر اه نن احساس مي گردد، نب است  نب همان اور كه هميه جيا از نن يياد ميي     يکي از 

شود، مايه حياگ است، اراكه ادون وجود نب عمال زندگي غير ممکين اسيت  يکيي از مهمتيرين ميوارد كيارارد نب،       

ه در ارتباط است  تميز و پاک اودن نب استفاده از نن جهت نشاميدن است كه مستقيما اا سالمت افراد استفاده كنند

شرب يکي از الزاماگ اراي هر جامعه اي است، اراكه در وورگ عدم پاكيزگي نن، ودماگ جبران ناپذيري اه سالمت 

افراد وارد مي شود  نب پس از تصفيه در تصفيه خانه ها از اريق لوله هاي انتقال دهنده اه دست مصرف كننده ميي  

اه علت وجود لوله هاي قديمي سراي در ارخي منااق، مقداري سرب اه درون نب وارد شده و  رسد  در اول مسير و

شهروندان نن را مصرف مي كنند  اگراه مقدار سرب اندک است، ولي در دراز مدگ مي تواند ااعث ايجاد سيراان در  

ا اتوان مقدار اثراگ ايين مياده را   افراد شود  انااراين ارزيااي ريسك سالمت اراي اين مساله ضروري اه نظر مي رسد ت

ار سالمت افراد جامعه اررسي كرد  ارزيااي ريسك اه مسئولين مراواه كمك مي كند تا تيداايري ايراي ايين مسياله     

اينديشند  در اين پژوهش از نب نشاميدني تعدادي از منازل مسيکوني در منيااق مختليم شيهر تهيران در سياعاگ       

ه است و پس از اندازه گيري غلظت سرب موجود در نن ها ايا اسيتفاده از دسيتگاه    مختلم شيانه روز نمونه گيري شد

ايم سنج جذب اتمي، ارزيااي ريسك سرااني و غير سرااني اا استفاده از روااط موجود جهت كميي كيردن مييزان    

 نلودگي ها انجام شده است 

 

 سک غیر سرطانیواژگان كلیدی: آب آشامیدنی، سرب، ارزیابی ریسک سرطانی، ارزیابی ری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 mohsenfotouhi@ut.ac.irارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست، دانشگاه تهران، دانشجوي ك  1

 h.ebrahimi.me@gmail.comدانشجوي دكتراي مهندسي مکانيك گرايش اراحي كاراردي، دانشگاه شيراز،   2

 ma.jarrahi@shirazu.ac.irدانشجوي دكتراي مهندسي ارق گرايش قدرگ، دانشگاه شيراز،   3
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 نانو و كاربرد آن در پیشگیری و درمان سرطانفناوری 

 1علیرضا فراست

 

 چکیده

-سراان گروهي از ايماري ها مي ااشد كه اه واسطه رشد و انتشار كنترل نشده سلول هاي غيير ابيعيي ايجياد ميي    

هياي  شيميايي و اشعه( و عواميه داخليي )جهيش   اين ايماري اه واسطه فاكتورهاي خارجي نظير )تنباكو، مواد  گردد 

گردد  اين عوامه اه ترتيب يا اا ه  ديگر منجرب شيروع ييا پيشيرفت    هاي ايمني( ايجاد ميها، ايماريارثي، هورمون

نانومتر اسيت  در   100تا  1نانو درک و كنترل ماده در ااعادي حدود سراان مي گردد  ابق تعريم ارائه شده فناوري

نانو تولييد و مهندسيي اازارهيا در    كنند  اه عبارگ ديگر فناوريهاي جديدي پيدا ميهاي خا  كاراردپديده اين ااعاد

گيري ااشند  اازارهاي دارويي در ااعياد  ااعاد اسيار كواك است اه نحوي كه در مقياس مولکولي قااه سنجش و اندازه

ااشيند  يکيي از دالييه اويلي     حال توليد و اسيتفاده ميي   نانو اراي انتقال اختصاوي داروهاي ضد سراان اه تومور در

عملکردي استفاده نمود ها اراي تهيه اازارهاي نانويي اندتوان از نن توجه اه نانوذراگ دارويي اين واقعيت است كه مي

  سيطح  توان اه مورد زيير اشياره كيرد   )درمان و تشخيص(  نانوذراگ دارويي داراي مزايايي هستند كه از اين ميان مي

هاي مختلم اه منظور جلوگيري از شناسيايي و حيذف توسيط سيسيت  ايمنيي      توان اا مولکولنانوذراگ دارويي را مي

ايا توجيه ايه پيژوهش هياي       تغيير داد و در نتيجه اين ذراگ هر اه اهتر و ايشتر اه سلول هدف خود خواهند رسيد 

نواع ايماري هيا فيراه  نميوده اسيت كيه راه را ايراي       گسترده در اين زمينه داروهاي نوظهور ديگري اراي تشخيص ا

 پيشگيري ايجاد مي نمايند 

 

 واژگان كلیدی: نانوذرات، دارو، سرطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 a.farasat@modares.ac.ir  رانيت مدرس ي تهران ي ايي گروه ايوتکنولوژي پزشکي دانشگاه ترا کيپزش ينولوژکوتيادانشجوي دكتري   1
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بررسی تأثیرات آلودگی صوتی ترافیک شهری بر سالمت روان شهروندان و 

 راهکارهای پیشنهادی در جهت كاهش اثرات نامطلوب آن

 2عمادی، علی 1یاسین فرشچی تبریزی

 

 چکیده

توانيد   هاي ارتباط ما اا محيط ااراف است و نسيب اه ايين سيسيت  ميي   راه ترين شك توانايي شنوايي يکي از مه  اي 

اروز اختالل اا دنياي ايرون شود  ازجمله عواملي كيه ااعيث ايجياد      رواني، اجتماعي و -منجر اه اروز اختالالگ روحي

تيرين عيواملي   اه سيست  عصبي و مجاري انتقال ووتي است  نليودگي ويوتي  از مهي      شود، نسيب نقص شنوايي مي

نوايي ي شي اين نثار نامطلوب اه دو دسته است كه  نثار نامطلواي را ار روي سيست  شنوايي و عصبي انسان وارد كند 

هيا، نژيير خطير اورژانيس و پلييس، دزدگيير        وداي اوق خودروها، اگزوز موتورسيکلتشوند   و غير شنوايي تقسي  مي

ها همگيي در ايجياد نليودگي ويوتي      نالگ ونعتي در خيااان وسازهاي شهري، فعاليت اازار و ماشين ها، ساخت ماشين

 اع متحرک، مته  رديم اول در پرونده نلودگي ووتي هستنداند، اما ار اساس نخرين تحقيقاگ، منا شهرها سهي  كالن

گيري از نتايج كند  در اين پژوهش اا اهره اوري كه هر موتورسيکلت هشت اراار يك خودرو، نلودگي ووتي ايجاد مي

ي ي پيشنهادهايي در جهت اهبود وضعيت نليودگ ي نتايج ننها اه اررسي و ارائهساير تحقيقاگ وورگ گرفته و مقايسه

 اي  روان پرداختهووتي و سالمت

 

 روان، ترافیک شهری.  واژگان كلیدی: آلودگی صوتی، سالمت
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 بندی مخاطرات طبیعی موثر در اقتصاد گردشگری اولویت

 )مطالعه موردی: شهرک گردشگری ماسوله(
 1 ماسوله یدیفر یعل

 

 چکیده

 داشيته  را ننهيا  ايا  مقااليه  و كنتيرل  جهت در يسع اشر ،يتکنولوژ رشد روند اا كه است ياتفاقات از يعياب مخااراگ

 يراههيا  اياب  در و شيود  مطالعيه  ماسيوله،  جيي را مخيااراگ  كيه  اسيت  موضيوع  نيا ار يسع زين مقاله نيا در و است

 رانيش  ه،يسي  سينگ،  ز يي ر ماننيد  يمسيائل  اا اكنون ه  شهرک نيا   يكن انيا را يموارد نن اا مقااله و يريشگيپ

 رانهيشيگ يپ و يجيد  اقداماگ اگر  ااشد  يم روارو … و بيتخر ،يانسان و يعمران توسعه منظور اه تصرف زلزله، ن،يزم

 پينج  انيي م از  دارد وجيود  نن بيي تخر امکيان  احتماالگ، هيدل اه رد،يندذ وورگ ريپذ گردشگر شهرک نيا يارا يا

 سلسيله  هيي تحل نيد يفرا يدهي  وزن رو  از هركدام، تياولو نييتع جهت نمد، ادست هياول ياررس در كه يا مخااره

 اقيدام  كردند، كار ماسوله حوزه در كه متخصصان و كارشناسان از نفر 17 توسط پرسشنامه، لهيوس اه( AHP)ي مراتب

 پيژوهش  نيي ا در و دهيد  يم ننها يااال ينسب تياهم از نشان كه گرفتند خود اه وزن 0.1 از شيا مخااره سه و شد

 0.152 ايا  يهيوازدگ  و 0.221 اا نيزم لغز  و رانش ،0.530 اا هيس مخااراگ  است شده كار مخااره سه نيا يرو

 عنوان ماسوله يگردشگر اقتصاد در موثر يعياب مخااراگ از را ننها توان يم كه كردند خود بينص را اوزان نيشتريا

 و شيد  رجيوع  است، گرفته وورگ مطالعه فوق مخااراگ رامونيپ كه يمنااع اه ،يا كتااخانه ياررس اا تينها در  كرد

   يكرد عنوان مقاله نيا انيپا در را مخااراگ نيا اا مقااله و كنترل ،يريگ شيپ يها راه و نکاگ

 

 .AHP ماسوله، ،یگردشگر ،یعیطب مخاطراتكلیدی:  گانواژ
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 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 

 

محیطی مسئوالنه در  بررسی رابطه سبک زندگی سالمت محور و رفتارهای زیست

 بین شهروندان شهر یزد

 2، زهرا فلک الدین1مسعود حاجی زاده میمندی

 

 چکیده 

شيده   محيطي مسئوالنه شهروندان شهر يزد پرداختيه  در اين پژوهش اه اررسي تأثير سبك زندگي ار رفتارهاي زيست

محاسيبه ي نلفياي   نامه، اعتبار ويوري، پاييايي از ارييق    ها پرسشاست  رو  تحقيق پيمايشي و اازار گردنوري داده

سياله   69تيا   19اي اوده است  جامعه نماري اين تحقيق شهروندان  اي اندمرحله گيري، خوشه كرونباخ و رو  نمونه

نفر از شهروندان شهر ييزد انتخياب شيدند  نتيايج      384نااد و شهر يزد اود كه اا استفاده از فرمول كوكران  شهر خرم

محيطي مسئوالنه در اين شيهر رااطيه   ندگي و ااعاد نن اا رفتارهاي زيستتحقيق نشان داد كه اين متغيرهاي سبك ز

محيطي مسئوالنه رااطه معنادار مشاهده نشد  همچنين اين زنان و  معنادار مشاهده شد  اما  اين درنمد اا رفتار زيست

ميوع ايا توجيه ايه     دارد  درمجمسئوالنه در شهر يزد تفياوگ معنياداري وجيود     محيطيمردان نيز در رفتارهاي زيست

شود كه اه ترتيب سبك زندگي، سالمت جسماني، سالمت معنوي، سيالمت  شده مالحظه ميضرايب اتاهاي استاندارد

اند  نتيايج  داشتهمحيطيزيستاجتماعي، سالمت روانشناختي، درنمد، جنس ايشترين تأثير را ار روي متغير رفتارهاي

مانيده در معادليه رگرسييون     ي متغيرهياي اياقي  شيده ه ضيريب تعيديه  دهد كه اا توجه اتحليه رگرسيوني نشان مي

 كنند / درود از واريانس متغير وااسته را تبيين مي29

 

محیطی مسئوالنه، سبک زندگی، سالمت اجتماعی، سالمت محیطی، سالمت  واژگان كلیدی: رفتار زیست

 جسمانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                               masoudhajizadehmeymandi@gmail.com   دانشيار و مدير گروه، جامعه شناسي، دانشگاه يزد -1

                  zahra.falakodin93@gmail.comيزد                          كارشناسي ارشد، جامعه شناسي، دانشگاه -2

mailto:masoudhajizadehmeymandi@gmail.com
mailto:zahra.falakodin93@gmail.com


 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

362 

 

 اقتصاد ملیصندوق بیمه محصوالت كشاورزی و نقش آن در توسعه 

 4لو ، حمید مصطفی3، احمد عابدی سروستانی2، حسین بارانی1زاده مهدی فوالدی

 

 چکیده

كشاورزي و دامداري اه عنوان مشاغه اولي روستائيان؛ همواره تحت الشيعاع مخيااراگ ابيعيي قيرار دارد و سياالنه      

سيعي ايه معرفيي ويندوق ايميه       گردد  در ايين تحقييق   خسارگ قااه توجهي اه اوه سرمايه در اين اخش وارد مي

محصوالگ كشاورزي اه عنوان يکي از راهکار اساسي جهت حفظ سرمايه اخش كشاورزي و منااع ابيعي و نقيش نن  

اي و اسنادي است  ويندوق ايميه    نوري ااالعاگ كتااخانه در توسعه اقتصاد ملي شده است  اين تحقيق از جنبه جمع

هاي ناشي از خطراگ تهديدكننده سوانح  ارداران در جبران زيان اركت اهرهمنظور حمايت و مش محصوالگ كشاورزي اه

هياي خودكفيايي در تولييداگ كشياورزي و      ها و سياست اي اراي نيه اه هدف عنوان وسيله ابيعي و حواد  قهري، اه

لييارد رييال   هاي دولتي اا سرمايه اوليه يك مي ابيعي، اا استقالل مالي و شخصيت حقوقي ابق مقرراگ شركت منااع

محصول، موجبياگ امنييت    66تحت حمايت اانك كشاورزي تأسيس شد و اا تحت پوشش قرار دادن  1363در سال 

ابيعي فراه  نمده است  ويندوق ايميه محصيوالگ كشياورزي      گذاري در اخش كشاورزي و منااع نسبي اراي سرمايه

اي كردن كشيت، تركييب كشيت     ابيعي، منطقه هاي توسعه اخش كشاورزي و منااع اازار مؤثري اراي اجراي سياست

روييه روسيتائيان و درنهاييت رسييدن ايه       هاي اي هاي نوين زراعي و دامي، جلوگيري از مهاجرگ مطلوب، اشاعه رو 

گردد ضمن توجه ايشتر دوليت در   اهداف خودكفايي اخش كشاورزي است  اا توجه اه نتايج كلي تحقيق پيشنهاد مي

رويکرد جديد و موثري را در جهت حمايت از سيرمايه گيذاري اخيش كشياورزي و منيااع      زمينه ترويج ونعت ايمه، 

 ابيعي داشته ااشد 

 

 واژگان كلیدی: ریسک، بیمه، توسعه، اقتصاد اسالمی، كشاورزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 mehdifoladizada@gmail.comارشد مرتعداري، دانشگاه علوم كشاورزي و منااع ابيعي گرگان )نگارنده مسئول(،  كارشناسي 1

 منااع ابيعي گرگان  دانشيار گروه مرتعداري، دانشگاه علوم كشاورزي و 2

 گرگان دانشيار گروه ترويج و نموز  كشاورزي، دانشگاه علوم كشاورزي و منااع ابيعي  3

 ارشد مرتعداري، اداره كه منااع ابيعي استان گلستان  كارشناس 4
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بررسی راهکارهای مبتنی بر فن آوری نانو در كنترل آلودگی هوا در تهران و سایر 

 كالنشهرها

 3، سعید علیزاده انباردان2مهرآبادی، عبداهلل رشیدی 1اصفهانی زهرا كاشی تراش

 

 چکیده

تير ااشيد   در اييران     اراار از نليودگي غيذا خطرنياک    16اراار از نلودگي نب و حدود  11تواند حدود  نلودگي هوا مي 

مطالعيه   .ااشند مي و هيدروكرانهاي سراانزا )انزن و    ( PM10 و PM2٫5 ها مراوط اه ذراگ معلق مهمترين نالينده

كتااخانه اي مي ااشد كيه امنظيورتعيين راهکارهياي مبتنيي اير فين نوري نيانو در         -مورد نظر يك مطالعه توويفي 

كنترل نلودگي تهران و ساير كالنشهرها ايه ميورد اجيرا درنميده اسيت نتايج حاويه از ايين مطالعيه نشيان داد كيه           

عروۀ حذف نالينده ها و كمك اه شناسايي و اندازه گيري ننها  شود و  نانوتکنولوژي يا اه اور مستقي  مي تواند وارد

يا اه اور غير مستقي  اا ايجاد يك تغيير مسير در فرايند نالينده يا تغيير ماهيت نن سيبب حيذف و ييا دسيت كي       

اء هاي نيانو  رو  اولي غش 4كاهش حج  نالينده هاي حاوه از نن شود  اما اه اور كلي ميتوان نانو فن نوري را اا  

 ها جهت كاهش، كنترل و پايش نالينده هاي هوا اکار ارد  ها، نانو حسگر ها و نانوپوشش ساختار، كاتاليست

 

 واژگان كلیدی: نانو فن آوری، هوا، آلودگی، هوای تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 دانشجوي دكتراي تخصصي دانشگاه شهيد اهشتي، دانشکده مهندسي عمران، نب و محيط زيست   1

 استاديار دانشگاه شهيد اهشتي، دانشکده مهندسي عمران، نب و محيط زيست   2

 رشد دانشگاه تهران، دانشکده محيط زيستنويسنده مسئول  دانشجوي كارشناسي ا   3
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 برداری از انرژی خورشیدی در استان همدانبررسی امکان بهره

 1مرضیه كاظمی

 

 چکیده

درجه عير  شيمالي در ايين نقياط جهيان در       40تا  25 مدار قرار گرفتن كشور ايران در كمراند تااش خورشيد واا 

كيلوواگ ساعت ار متر مراع در سال تخمين زده شده  2200تا  1800ااالترين سطح و ميزان تااش نور خورشيد اين 

ن شدن سوختهاي فسيلي در جهان كه اير كلييه   روز نفتاب گزار  شده است  اا توجه اه گرا  280ساليانه ايش از  و

پيذير از جمليه   هياي انيرژي تجدييد   ايا ايجياد نيروگياه     گذارد، لذاكاالها وخدماگ اطور مستقي  و غيرمستقي  اثر مي

ايين شيرايط، جيايگزين كيردن      ناپذير را گرفت  و اا توجيه ايه  توان جلوي خساراگ جبرانهاي خورشيدي مينيروگاه

ارداري از انيرژي خورشييدي   هاي دولت در اخش انرژي ااشد  در اين مقاله امکان اهرهتواند از اولويتهاي نو ميانرژي

گردد اا وجود اينکه هميدان ييك   نمده مشاهده ميدر استان همدان مورد اررسي قرار گرفته است و از نتايج اه دست 

اليي دارد رق  اه دست نمده اير اسياس پيژوهش    ااشد  اما ظرفيت توليد انرژي خورشيدي اسيار اااستان سردسير مي

انرژي مصرف خانگي در كه استان است  اازه زماني در نظر گرفته شده در اين پيژوهش از سيال   موجود اندين اراار 

 ااشد  مي 91تا انتهاي اهمن  85
  

 فسیلی، استان همدان واژگان كلیدی: ایران، انرژی خورشیدی، نیروگاه خورشیدی، سوخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Marziehkazemi@rocketmail.comكارشناسي الکترونيك دانشگاه عل  و فرهنگ واحد همدان،   1
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 پکیجهای تصفیه آب قابل حمل و بدون نیاز به انرژی برق

 1منصور كاظمی مقدم

 

 

 

 چکیده 

نب اه عنوان مه  ترين عامه حياگ، جزو مصارف دائمي اشر محسوب مي شود و زندگي اشر را همواره تحيت تياثير   

 تيأمين  ميديريت  .است استراتژيك و حياتي اسيار امروز جهان در كشوري اراي هر نب منااع قرار داده است  اهميت

يکيي از مشيکالگ اخصيو  در    است  اهميت حايز اسيار روستاها و شهرها در عمومي و نشاميدني مصارف جهت نب

مواقع اضطرار و شرايط احران، عدم وجود و تامين نب نشاميدني سال  مي ااشد كه عوامه مختلفي همچون نبود ارق 

نن مي ااشند  در اين تحقيق يك سيست  تصفيه نب قااه حمه ادون نيياز   و يا خراب شدن سيست  تصفيه نب ااعث

 ماه نب نشاميدني يك خانواده را تامين نماييد   6اه انرژي ارق اراحي و پيشنهاد مي شود كه قادر است حداقه اراي 

 كلير،  پسيماندها،  سنگين، ويروسها، فلزاگ ها، ااكتري ميکرواها، نظير؛ نب در معلق مواد و احتمالي هاي نالينده حذف

 از سيبك  و نيرم  نايي  ايه  نن تبيديه  و نب سختي الي، همچنين حذف و گه ذراگ لوله، رسوااگ نامطبوع، اع  و او

  ااشد مي نب تصفيه اين سيست  كواك و قااه حمه مزاياي

 

 واژگان كلیدی: پکیج، نانو، تصفیه آب، محیط زیست

                                                           

 دانشگاه ونعتي مالك اشتر   1
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های استقامتی، قدرتی و تعادلی بر پیشگیری و درمان  تأثیر ورزشبررسی و مقایسه 

 های قلبی عروقی بیماری
 2، محمد سعید فایض 1كوثر كامرانی

 

 

 چکیده

ايماري قلبي از شايع ترين عوامه مرگ و مير در جهان امروز است  يکي از رو  هاي پيشگيري و درمان ثانويه ايين  

است  ااقي عامه خطرناكي در ايماري هاي قلبي عروقي است  اررسيي هيا نشيان    ايماري، انجام فعاليت هاي ورزشي 

مي دهد فعاليت هاي منظ  ورزشي، نقش مهمي در اهبود دستگاه قلبي و عروقي داشته است؛ از سوي ديگر، اميروزه  

ي مختليم اسييار   مقااله و درمان ااقي، كه يکي از عوامه تشديد ايماري هاي قلبي است، اا استفاده از تمريناگ ورزش

ر تغيييراگ ايين ايمياري را ميورد     رو تحقيق حاضر تاثير انواع فعاليت هاي ورزشيي اي   اين گستر  پيدا كرده است؛ از

در اين تحقيق ااتدا عوامه موثر ار ايماري هاي قلبي عروقي مورد اررسي قرار گرفته اسيت  و   .اررسي قرار داده است

ي قدرتي، اسيتقامتي و تعيادلي در پيشيگيري و درميان ايمياري هياي قلبيي        در ادامه ميزان تاثير سه گروه ورز  ها

عروقي اررسي، و اا ه  مقايسه شده اند  نتيجه اين مقاله حکايت از كارايي اهتر گروه ورز  هياي قيدرتي در مرحليه    

نين افيرادي  همچ پيشگيري، و كارايي اهتر گروه ورزشهاي استقامتي در مرحله درمان ايماري هاي قلبي عروقي دارد 

 كه داار محدوديت حركتي يا معلوليت ااشند، مي توانند از گروه ورز  هاي تعادلي در مرحله درمان استفاده نمايد 

 

 واژگان كلیدی: قلبی عروقی، پیشگیری، درمان، ورزش، قدرتی، استقامتی، تعادلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 kowsarkamrani300@gmail.comدانشجوي كارشناسي ترايت ادني، دانشکده فني و حرفه اي دكتر شريعتي تهران،    1

 m.s.fayez@aut.ac.irكارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت، دانشگاه ونعتي اميركبير،    2
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های استقامتی، قدرتی و تعادلی بر پیشگیری و درمان  بررسی و مقایسه تاثیر ورزش

 بیماری دیابت نوع دو

 2، محمد سعید فایض 1كوثر كامرانی
 

 چکیده

اعتقاد اه فوايد درماني و توانبخشي ورز  اراي مبتاليان اه دياات، نظر تازه اي نيست  مطالعاگ نشان داده است كيه  

فعاليت هاي ادني ار دياات نوع دوم موثر است  اين ايماري عموما ناشي از فقير حركتيي و اضيافه وزن    افزايش ميزان 

ااشد  فعاليتهاي ورزشي در اين ايماران اه منجر اه توانمند شدن عضالگ اسکلتي، در ارداشت گلوكز ادون نياز اه  مي

ه اررسي تاثير انواع فعاليت هاي ورزشي ار سطح انسولين مي شود  مسئله اي كه اخيرا مورد توجه محققان قرار گرفت

اهبود اين ايماران است  از اين رو در تحقيق حاضر، تاثير انواع فعاليت هاي ادني ار تغييراگ انسولين را مورد اررسيي  

ن دو قرار گرفته است  در اين تحقيق ااتدا اه اررسي تاثيراگ ورز  ار مهار دياات نوع دو از اريق كنترل و افزايش اي

عامه پرداخته مي شود، و در ادامه ميزان تاثير سه گيروه ورز  هياي قيدرتي، اسيتقامتي و تعيادلي در پيشيگيري و       

درمان دياات اررسي، و اا ه  مقايسه مي شوند  نتيجه اين مقاله حکايت از كارايي اهتر تركيب دو گيروه ورز  هياي   

كيب دو گروه ورزشهاي استقامتي و تعادلي در مرحليه درميان   تعادلي و قدرتي در مرحله پيشگيري، و كارايي اهتر تر

 ايماري دياات دارد 

 

 واژگان كلیدی: دیابت، پیشگیری، درمان، ورزش، قدرتی، استقامتی، تعادلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 kowsarkamrani300@gmail.comدانشجوي كارشناسي ترايت ادني، دانشکده فني و حرفه اي دكتر شريعتي تهران،    1

 m.s.fayez@aut.ac.irكارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت، دانشگاه ونعتي اميركبير،    2
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 ایمدیریت پسماندهای لیگنوسلولزی: راهبردی برای پیشرفت ملی و منطقه

 2، حسین جاللی ترشیزی1انیاشکان كشاورز روبهق
 

 چکیده

ار اساس نمارهاي موجود، تقريبا نيمي از مواد توليدي در اخش كشاورزي كشور در مراحه مختلم فيراوري  

از اين رفته و ونايع تبديلي موجود نيز در سطحي از پيشرفتگي و دسترسي نيستند كيه اتواننيد از تميامي    

هايي از مواد و اجيزاي  ارداري نمايند  نمونهمناسب و كامه اهره اجزاء توليدي در فرايندهاي كشاورزي؛ اطور

شوند عبارتنيد از  كياه و كليش گنيدم، ايرنج و جيو،       مزاور كه اصورگ پسماندهاي ليگنوسلولزي شناخته مي

ااگاس نيشکر و مغز نن، كنجاله زيتون، پسماندهاي ارداشت و هرس ساالنه درختان ميوه و مركباگ، پسيته،  

هياي روغنيي نظيير    و پسماندهاي ااي، تفاليه و ميالس اغندرقنيد، سياقه و پسيماندهاي دانيه       خرما، ساقه

نفتااگردان، كلزا، ذرگ، كنجد و پنبه، گياهان خودرو يا ونعتي نظير ايامبو، نيي، كنيم و دامنيه وسييعي از      

، البسه، مصينوعاگ  هاي ليگنوسلولزي كه دوره كاراري ننها اه اتمام رسيده نظير انواع كاغذهاي ااالهفراورده

تيوان از ايين   هاي نوين ميي هاي ليفي  در وورگ داشتن ارنامه مدون و اکارگيري فناورياواي و كامدوزيت

دنبيال دارنيد؛ در راسيتاي    مواد زيستي كه غالبا شرايط فعلي ننها مسايه زيست محيطي گاه حادي را نيز ايه 

هاي دانش انيان جهيت كميك   ه ااال و نيز ايجاد اشتغالهاي اا ارز  افزوداستفاده اهينه و تبديه اه فراورده

هاي ايا ارز   هايي از فراوردهاه پيشرفت همه جانبه كشور، همزمان اا رفع نيازهاي اومي گام ارداشت  نمونه

كيه عميدتا االاسيتفاده رهاشيده و ييا      -اي )اسيار( ااالتر از وضعيت كاراري فعلي پسيماندهاي مزايور   افزوده

هيا،  ها، نانوذراگ سلولز، نانوذراگ و اليياف ليگنينيي، ايوپالسيتيك   عبارتند از  ايوكامدوزيت -ندشوسوزانده مي

هاي متنوع زيستي نظير ايواتانول و ايوديزل، خوراک دام و ايور، ايوميواد  مشتقاگ متنوع سلولزي، سوخت

ننيد ايوب پالسيتيك،    هياي متيداولي ما  كاراردي در مصارف درماني، داروئي، نرايشي و اهداشتي، اندسيازه 

اوب سيمان، اوب گچ و غيره  انااراين در اين پژوهش، ضمن تاكيد ار پتانسيه موجود پسماندهاي اليياف  

 گردد زيستي، راهکارهاي علمي ايجاد ارز  افزوده و استفاده اهينه از ننها مرور مي

 

، پیشدرفت و  واژگان كلیدی: پسماندهای لیگنوسلولزی، صدنایع تبددیلی، ایجداد ارزش افدزوده    

 اشتغال.

 

 

 

 

 

  

                                                           

 هاي نوين، دانشگاه شهيد اهشتي   دانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي فناوري سلولز و كاغذ، دانشکده مهندسي فناوري1

 هاي نوين، دانشگاه شهيد اهشتي   استاديار، مهندسي فناوري سلولز و كاغذ، دانشکده مهندسي فناوري 2
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های  اثر كاربرد زغال زیستی تولید شده از ضایعات نیشکر بر كاهش رواناب از پالت

 آزمایشگاهی بزرگ

 3حزباوی زینب ،2صادقی حمیدرضا ، سیّد1هرچگانی كیانی محبوبه
 

 

 چکیده

 و اهيداف مطالعيه   كيه  پيذيرد  ميي  ويورگ  مکاني هاي مقياس از وسيعي ي دامنه در خاک حفاظت اه مراوط تحقيقاگ

هياي   پيالگ  .ااشيد  ميي  تحقيقياگ  گونيه  ايين  در مطالعيه  مقيياس  ي كننيده  تعيين اولي عوامه از يکي موجود امکاناگ

 اسيتفاده  ميورد  اازارهاي پركاراردترين از يکي است، تر ايش ننها در شرايط كنترل قااليت كه اين دليه اه نزمايشگاهي

راسيتا اثير كيارارد زغيال زيسيتي تولييد شيده از ضيايعاگ نيشيکر اير            ااشند  در همين مي خاک حفاظت تحقيقاگ در

متير در   1و  1، 6ترتييب   درود و اا اول، عر  و عمق اه 5هاي مختلم رواناب اي رگبار و در پالگ اا شيب  مولفه

متر ار ساعت مورد اررسي قرار گرفيت    ميلي 90ساز ااران دانشگاه ترايت مدرس و در شدگ اارندگي  نزمايشگاه شبيه

هاي مختلم رواناب در ايول   ( زمان شروع رواناب و مولفهP<0.05دار ) گر اختالف معني ها ايان نتايج حاوه از نزمايش

هاي رواناب در پالگ شاهد حدودا دو اراار پالگ حاوي  رگبار اين پالگ حاوي زغال زيستي و شاهد اود  متوسط مولفه

 ااشد  دهنده اثر حفاظتي زغال زيستي در افزايش نفوذپذيري  و كاهش رواناب مي دست نمد كه نشان زيستي اه زغال

 

 های خاک، ضریب رواناب، فرسایش خاک، مدیریت پسماند واژگان كلیدی: افزودنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Ailin_mk2006@yahoo.comت مدرّس، يدانشگاه ترا، مسئول(سنده ي)نوعلوم و مهندسي ناخيزداري  ي  دكتر 1

 Hazbavi.zeinab@gmail.comت مدرّس، ي، دانشگاه ترايزداريناخ ي  استاد گروه مهندس 2

 Sadeghi@modares.ac.irت مدرّس، يدانشگاه ترادانشجوي دكتري علوم و مهندسي ناخيزداري،    3
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 طبیعیهای  اهمیت و كاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوب در محیط

 3حسین اسدی ،2صادقی حمیدرضا ، سیّد1هرچگانی كیانی محبوبه

 

 چکیده

ميالدي اه وورگ دانشي مجزا اراي اررسيي فعيه و انفعياالگ ذراگ     80عل  اررسي توزيع اندازه ذراگ رسوب از دهه 

شيد  رفيع   هاي ناي توسط سه گروه از متخصصان عل  هيدرولوژي، ژئومرفولوژي و ژئوشيمي مطرح  رسواي در محيط

اسياري از مشکالگ مديريتي در زمينه حفاظت نب و خاک و محيط زيست اا توجه اه نگر  و يا هيدف ميورد نظير    

هياي رفتياري توزييع انيدازه ذراگ رسيوب در       ها نيازمند شناخت دقيق پيچييدگي  محققان مخصووا  در انتقال نلودگي

اررسيي انيدازه ذراگ رسيوب در اييران اسييار       كه ااالعاگ جامع در خصو  علي   محيط هاي مختلم است  حال نن

محدود است  ار همين اساس پژوهش حاضر اا هدف ارائه ااالعاگ جامع درااره اهميت و كارارد انيدازه ذراگ رسيوب   

هاي مختلم زماني و مکاني انجام شد  در تحقيق حاضر ااتدا تعريفي از اندازه ذراگ از دييدگاه متخصصيين    در مقياس

ها و در نهايت اررسي  گيري نن گيري اندازه ذراگ رسوب و اهميت اندازه هاي اندازه ه است سدس رو مختلم ارائه شد

هاي مختلم ارائه شده اسيت  از ااالعياگ ارائيه شيده در      تغييراگ زماني و مکاني توزيع اندازه ذراگ رسوب در مقياس

هيا   ر انتقيال رسيوااگ و ميواد غيذايي و نليودگي     منظور مديريت اهت هاي نينده اه ريزي توان در ارنامه تحقيق حاضر مي

هياي   ايرداري از سيامانه   انيين در اهيره   زا و هي   ها، فلزاگ سنگين و عوامه ايمياري  كش ها مانند فسفر، نفت همراه نن

 زايي مثه فرسايش اهره جست  مهندسي مثه نب نشاميدني، فاضالب و رودخانه و شناخت فرنيندهاي رسوب

 اندي رسوب، توزيع اندازه ذراگ رسواي موثر و مطلق ش ناي، خاكدانه، حفاظت خاک، دانهفرسايهای كلیدی:  واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Ailin_mk2006@yahoo.comت مدرّس، يدانشگاه ترا، سنده مسئول(ي)نوعلوم و مهندسي ناخيزداري  يدكتر   1

 Hazbavi.zeinab@gmail.comت مدرّس، ي، دانشگاه ترايزداريناخ ياستاد گروه مهندس   2

 Hossein_asadi52@yahoo.comدانشيار گروه علوم خاک، داشگاه تهران،    3

 



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 

371 

 

 های زیست محیطی و كاهش آالینده پایدار گامی در جهت طراحی

 ارتقای كیفیت زندگی شهرها

 4، مختار پوالدی3طاهره محمدی ،2فاطمه عزیزیان سرچقا ،1مهرداد محمدی

 

 چکیده

در  انيد   زيست شهري و كيفيت زندگي انسان از مهمترين موضوعاتي هستند كه در هيزاره جدييد مطيرح شيده     محيط

، نليودگي هيواي شيهري و افيزايش      تيراك  زميين   ترافييك شيهري،   اي، سطح جهاني، موضوعاگ افزايش اثراگ گلخانه

شود تيا توجيه    اند  اين مسائه موجب مي ايجاد كردهاثراگ ناخوشايندي را ار كيفيت زندگي انسان در شهرها  جمعيت،

گيري اسيت  اه موضوع پايداري شهرها در راس امور قرار گيرد  امروزه توافق نسبتا وسيعي در اين زمينه در حال شکه

ها، ضايعاگ و خطراتي كه فعالييت اقتصيادي، نحيوه تولييد و     تواند ادون توجه اه نلودگيكه رشد اقتصادي ديگر نمي

نورد تداوم يااد  كاهش تاثيراگ مخيرب  زيست و در نهايت ار خود انسان و كيفيت زندگي او وارد ميار محيط مصرف

ي اراحيي   ي زمين، نيازمند راهکارهايي ساده، كارنميد و همگياني اسيت  اييده     هاي اشر و ايجاد تعادل در كره فعاليت

ي افراد كمك كند تا مفياهيمي ايون    نمايي عمومي اه همهتواند اه عنوان راه پايدار و اوول مراوط اه نن، امروزه مي

هاي گوناگون، مورد توجه قرار دهنيد  اراحيي    زيست و ارتقاء كيفيت زندگي را در عروه حفظ منااع ابيعي و محيط

هياي نينيده پاسيخ دهيد       پايدار نوعي از اراحي است كه قصد دارد اه نيازهاي امروز ادون لطمه زدن اه منااع نسيه 

 كنيد،  مي تامين را در الندمدگ ها انسان سالمت واقع در كه نسايش و امنيت كيفيت، استانداردهاي ااالي اه ايدستيا

تحليلي،  ااتدا تعاريم و مفاهي  ميرتبط ايا    -در اين پژوهش اا رو  توويفي است  پايدار اراحي اهداف مهمترين از

هاي دستيااي ايه اراحيي   مباني نظري حاوه، اوول و مولفهگيرد و از پايداري و اراحي پايدار مورد مطالعه قرار مي

 شود پايدار استخراج مي

 

 واژگان كلیدی: طراحی پایدار، محیط زیست، توسعه پایدار، شهر، كیفیت زندگی انسان
 

 

 

 

 

 

 

 ای در رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس نقش متغیرهای زمینه

                                                           

 Mehrdad_mohammadi2012@yahoo.comريزي شهري، مدرس دانشگاه نزاد اسالمي واحد سنندج   نويسنده مسئول، كارشناس ارشد ارنامه - 1

 f.azizian93@gmail.comريزي شهري، دانشگاه كردستان                                        دانشجوي كارشناسي ارشد ارنامه - 2

 runiya90@gmail.com                                               كارشناس ارشد سالمت عمومي دانشگاه اوعلي مريوان      - 3

 mokhtar.pouladi@gmail.com پزشك عمومي مركز اهداشتي درماني ميرنااد شهرستان سردشت                                         - 4
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 2، سوده مقصودی1اعظم محمودآبادی
 

 چکیده

 مارييا نيا ااشد  يم مركزي يعصب ست يس ارنده هيتحل و شروندهيپ مارييا ينوع سياسکلروز دهيمولت مارييا

 يناتوان سمت اه را فرد جياتدر و است فرد يزندگ دهنده رييتغ هاي مارييا نيمهمتر از يکي و ينيا شيپ قااه ريغ

متغيرهاي زمينه اي در رضايت زناشويي ايماران مولتيده مطالعه حاضر اا هدف تاكيد ار نقش ارد   يم شيپ

كتااخانه اي استفاده شده است  يافته -جهت دستيااي اه هدف فوق از رو  اسنادي اسکلروزيس تدوين يافته است 

 مي قرار تحت تأثير فردرا اجتماعي و رواني لحاظ از اس امهاي حاوه از اين پژوهش اسنادي ايانگراين است كه 

 اختالل ااعث نن درمان و ايماري تشخيص كه اطوري شده، ايمار رواني تعادل خوردن اه  موجب ارف يك از دهد؛

گردد   همچنين  مي ايمار در ناتواني احساس و مرگ از ترس خستگي، و نااميدي نگراني، استرس، تصور ادني، در

شدگ ايماري، اول دوره ي ايماري و متغيرهاي زمينه اي ايماري ام اس مانند يافته ها حاكي از نن است كه 

همچنين متغيرهاي زمينه اي ايماران مانند جنسيت، سطح تحصيالگ و     نقش تاكيدي ار روي رضايت زناشويي 

  اين ايماران دارند  

 

 ای، رضایت زناشویی بیماری مزمن، مولتیپل اسکلروزیس، متغیرهای زمینه  واژگان كلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   كارشناس ارشد جامعه شناسي محذ، دانشگاه ااهنر كرمان1

 وه علوم اجتماعي دانشگاه شهيد ااهنر كرمان  استاديار گر2
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 فصل پنجم: سیاست و امنیت



 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

374 

 

تحلیلی بر میزان درک از مفهوم حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل اجتماعی موثر بر 

 1(1394( شهر تهران در سال )16و  1( ساله، مناطق )59-25آن بین گروه سنی )
 2امیرعلی اجاقی

 

 چکیده

 سياله، ( 59-25) سيني  گيروه  ايين  شيهروندي  تکياليم  و حقوق مفهوم از درک ميزان اررسي اه حاضر پژوهش      

 460 شيامه  پيژوهش  نمونيه   است پيمايش نوع از تبييني پژوهش رو   است پرداخته تهران شهر( 16 و 1) منااق

 گييري  نمونيه  رو  ايا  كه اوده 1394 سال در تهران شهر شهرداري( 16-1) منااق مرد و زن شهروندان از شهروند

 پژوهش هاي يافته ترين عمده  اند شده نماري تحليه استنبااي هاي نزمون اا و اند شده انتخاب اي تصادفيسهميه 

 داد  نشان

 وجيود  معنياداري  و معکيوس  رااطيه  شيهروندي  ساله از مفهوم حقوق( 59-25) سني هاي گروه ميزان درک اين     

 ميي  شيهروندي كياهش   حقوق از مفهوم درک ميزان ساله( 59-25) گروه سني  سن شهروندان افزايش اا يعني  دارد

 وجيود  معنيادار  شهروندي رااطه تکاليم مفهوم از ساله( 59-25) سني هاي گروه درک ميزان اين اما  االعکس و يااد

 هياي  نگياهي  عميومي و مييزان   هياي  عرويه  در حضيور  )و ااعياد نن شيامه   اين ميزان اثر عوامه اجتمياعي   نداشت

يعني ايا افيزايش     رااطه مستقي  و معناداري وجود دارد شهروندي تکاليم و حقوق مفهوم از درک اجتماعي( و ميزان

 شهروندي ه  افزايش مي يااد و االعکس  تکاليم و حقوق مفهوم از درک ميزان عوامه اجتماعي، ميزان

جنسييت،  متغيرهاي زمينيه اي )منطقيه محيه سيکونت، ميدگ سيکونت در محيه، محيه توليد،           اين همچنين     

  دارد وجود معناداري رااطه شهروندي حقوق و تکاليم مفهوم از درک تحصيالگ، وضعيت تأهه و نوع شغه( و ميزان

نسبت ايه دو اعيد    -همچنين از اين ااعاد عوامه اجتماعي و زمينه اي، حضور در عروه عمومي ايشترين تاثير را      

 مفهيوم  از درک اير مييزان   –ي اجتماعي و متغيرهاي زمينيه اي(  ديگر عوامه اجتماعي و زمينه اي )ميزان نگاهي ها

 شهروندي دارد  تکاليم و حقوق

 

( 59-25گروه سنی ) شهروندی، تکالیف مفهوم از درک شهروندی، حقوق مفهوم از درک: كلیدی واژگان

 .تهران ( شهرداری شهر16و  1مناطق ) شهروندان ساله،

 

                                                           
 تکاليم و حقوق مفهوم از درک ميزان ار موثر اقتصادي -اجتماعي عوامه اررسي»   اين مقاله مستخرج از رساله كارشناسي ارشد نگارنده اا عنوان  1

 « تهران  شهر( 16-1) منااق ساله،( 59-25) سني هاي گروه  موردي شهروندي مطالعه
 amirali.ojaghi1988@gmail.com  كارشناس ارشد جمعيت شناسي دانشگاه نزاد واحد علوم و تحقيقاگ، نويسنده مسئول   2
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بین المللی و پیشرفت گردشگری ورزشی نمونه موردی استان  گسترش تعامالت 

 فارس با تاكید بر جاذبه های طبیعی
 4، مهدی شهپری3، لیال اكبری2، نیلوفر آزادی1محمد علی میر حسینی

 

 چکیده

هدف گستر  تعامالگ  اين المللي و پيشرفت گردشگري ورزشي نمونه موردي استان فارس اا تاكيد ار جاذاه هياي  

نفر تشکيه ميي دادنيد     167ابيعي اود  تحقيق حاضر  توويفي و اه وورگ ميداني انجام شد،  جامعه ي نماري  را 

( ايه  95/0اراي گردنوري ااالعاگ از پرسشنامه ي محقق ساخته استفاده شد كه پيس از تايييد رواييي ، پاييايي نن )    

ز ميانگين، فراواني، نمودار، جدول   و در اخيش نميار    دست نمد  اراي تجزيه و تحليه داده ها در اخش نمار توويفي ا

نيرم  استنبااي از تحليه عامه اكتشافي، نزمون كولموگروف اسيميرنوف، نزميون رتبيه انيدي فرييدمن ايا اسيتفاده از       

(، 62/6) استفاده شد  يافته هانشان داد كه عوامه مراوط اه ورز  هاي زمسيتاني ايا مييانگين رتبيه ي     spss20افزار

(، عوامه مراوط اه ابيعت گردي و دامنه نيوردي ايا   76/5) مراوط اه ورز  هاي تااستاني اا ميانگين رتبه يعوامه 

(، عواميه مرايوط ايه    55/4) (، عوامه مراوط اه كوهنوردي و غيارنوردي ايا مييانگين رتبيه ي    66/4) ميانگين رتبه ي

(، اه ترتيب ايشترين 48/1) ري اا ميانگين رتبه ي(، عوامه مراوط اه ايااانگ54/2) ابيعت درماني اا ميانگين رتبه ي

تا كمترين اهميت را در توسعه ي گردشگري ورزشي استان فارس اه خود اختصا  دادند و تمامي هفيت فياكتور در   

توسعه ي گردشگري ورزشي اراي گستر  تعامالگ اين المللي تاثير گذار اسيت  همچنيين گردشيگري ورزشيي، ايه      

ا فرهنگ خا  محدود نيست، همه فرهنگ ها را در ار مي گيردو اين ايراي كشيورهايي كيه ايه     دليه اينکه اه زاان ي

 داليه اعتقادي و ديني در جذب گردشگر ناموفق اوده اند، استري مناسب را فراه  مي سازد 

 

 واژگان كلیدی: تعامالت بین المللی، پیشرفت، پیشرفت گردشگری، جاذبه های طبیعی

                                                           

  m@yahoo.co24mirhosseini  استاديار  ترايت ادني و علوم ورزشي، مديريت ورزشي، دانشگاه نزاد اسالمي واحد شيراز 7

  yahoo.com3nilooazadi@  كارشناس ارشدمديريت ورزشي دانشگاه نزاد اسالمي واحد شيراز   8

  hoo.com@ya2000banu-leili  كارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه نزاد اسالمي واحد شيراز 9

 shahpari22@yahoo.comشيراز    كارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه نزاد اسالمي واحد 10

mailto:mirhosseini24@yahoo.com
mailto:nilooazadi3@yahoo.com
mailto:leili-banu2000@yahoo.com


 1395آذر ماه  18 -مجموعه چکیده مقاالت دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

376 

 

 تحلیل میزان مشاركت شهروندان در  اقدامات  شهرداری خرم آباد
 

 4مصطفی شاهینی فر، 3اعظم عارفی، 2مریم بیرانوندزاده، 1سعید فتوحی

 

 چکیده 

تحليليي   -پژوهش حاضر اا هدف، تحليه ميزان مشاركت شهروندان در عملکرد شهرداري خرم نااد اا رو  تووييفي 

مورد مطالعه شهروندان خرم نااد مي ااشد  نتايج تحقييق نشيان داد، كيه شيهروندان     تدوين شده است  جامعه نماري 

درويد از شيهروندان عملکيرد    53مشاركت خواي اا شهرداري ندارند و اين امر را اا نگاهي انجام مي دهند و اييش از  

، اكثير  شهرداري را در خصو  اداره شهر ضعيم ميي داننيد  در خصيو  ميداخالگ شيوراي شيهر در اميور شيهري        

 شهروندان معتقدند، شهرداري عملکرد اهتري از شوراي شهر دارد 

 

 مشاركت مردمی، شهرداری، خرم آباد: كلیدی واژگان

 

                                                           
   كارشناس ارشد جغرافيا و ارنامه ريزي شهري، شهرداري خرم نااد 1

  2  دانشجوي دكترا جغرافيا و ارنامه ريزي شهري و پژوهشگر جهاد دانشگاهي واحد لرستان 

  3  كارشناس ارشد مديريت و پژوهشگر جهاد دانشگاهي واحد لرستان 

  4  استاديار دانشگاه پيام نور 
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 بررسی چگونگی ساخت خاورمیانه امن و عوامل تهدید كننده آن
 1علی پسركلو

 

 چکیده 

 اميا   هاسيت  نزميون  از ممليو  او يجمع و يفرد يزندگ اساس نيهم ار است، او نزمودن انسان نشينفر هيدال از يکي

 اهيره  اا توانند يم روانشيپ كه  است نموده ارائه را ييها حه راه و ها ارنامه ها نزمون نيا در شدن روزيپ يارا اسالم

 ايا  خيات   نيي د اعنيوان  اسيالم   ندينما يا خاار شينرام اا را نن و ييشناسا را حركت درست ريمس ها، نن از يريگ

 رو يي پ مردم از يميعظ هيخ و افتي گستر  ظهور  ادو در است ياشر يازهاين اا مطااق كه ييها نموزه داشتن

 يايرا  اسيالم   شيد  جهان در ياسالم تمدن عنوان اا ديجد يتمدن نمدن ديپد اه منجر گستر  نيا تينها در  شدند

 ااعيث  عاميه  نيي ا  سيازد  يمي  مطرح شيها نموزه انيم در را وفاق و وحدگ ،ياسالم تمدن از يناش يکداراگي حفظ

 يمي  احسياس  شتريا ادان مبرم ازين زين يكنون يزمان ارهه در و شود يم ادوار يتمام در ياسالم جوامع شدن كينزد

 سيهه  را ميذكور  حه راه اه ياايدست كه ه  يعوامل جمله از  ااشد يم وحدگ منطقه يكنون مشکه حه راه رايز شود

 مسائه ار گفتگو، اا توانند يم ياسالم جوامع نيا اناار  ااشد يم منطقه يها كشور پهنه در تمدن نثار وجود كند يم

 ياشير  جامعيه  كيه  تيي نها در و مسلمانان و خود يارا را اسالم نظر مد نل دهيا يزندگ و نمده فائق خود نيا ما يف

  نورند ديپد

 

 اقتدار، وحدت ،اشتراک ،صلح ،تمدناسالم، : كلیدی واژگان

  
 

                                                           
 tonsanan@yahoo.comكارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي دانشگاه نزاد اسالمي واحد نزادشهر،  -1
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 نقش پدافند غیر عامددددل در امنیت پایددددددار شهرستان رامهرمز
 1علی پیرامون

 

 چکیده 

اهميت عل  پدافند غير عامه وظرفيت هاي االقوه نن در مقوله امنيت پايدار اراي كشورها ،تبيديه ايه راهبيرد اويلي     

اراي افزايش پايداري ملي و اازدارندگي در تمام زمينيه هيا ، ايدنبال اهيره     ونگاه ويژه مسئولين اجرايي شده است كه 

گيري از مالحظاگ عل  پدافند غير عامه در تأمين امنييت پاييدار و ثبياگ نن هسيتند   شهرسيتان رامهرميز يکيي از        

موقعييت  شهرستان هاي مركزي استان خوزستان مي ااشد كه اه لحاظ داشتن موقعيت ژئوپليتيکي خا  خود مانند 

خا  جغرافيايي )كوهستاني و جلگه اي ( ، داشتن جاذاه هاي اقتصادي مانند داشتن ااههاي فراوان نفيت و گياز در   

اخش ااوالفارس، داشتن جاده هاي ترانزيتي مناسب اه استانهاي شرقي مانند اوشهر ، كهگيلويه و اويراحمد و فارس ، 

هان و استانهاي نيمه غراي مانند لرستان، ايالم و كرمانشياه و ديگير   استانهاي مركزي مانند اهارمحال اختياري و اوف

هاي دائمي  ويژگيهاي هاي منحصر اه فرد خود مانند داشتن زمينهاي مرغوب و حاولخيز كشاورزي فراوان ، رودخانه

،  و     ( )اعالء ، مارون و ااوالفارس( و معادن اسيار زياد مانند )خاک رس، سينگ گچ،سييمان ،سيليس ، ماسيه ، شين     

موقعيت ممتاز و ويژه اي را در اين ديگر شهرستان هاي استان پيدا كرده است و حتي در دوران جنگ ايران و عيراق  

( ، مورد توجه ديکتاتور خونخوار عراق)ودام( قرار گرفته و دردو مرحله نماج حمالگ و امباران هيوايي  1980-1988)

شهرستان اه شهادگ رسيده اند   لذا جهت تأمين امنيت و حفاظيت از   دشمن قرار گرفته است و تعدادي از مردم اين

منااع ابيعي ، مصنوعي ، انساني در حواد  غير مترقبه ابيعي و غير ابيعي ، نياز اه رعايت مالحظاگ و اوول عل  

اليه از رو   پدافند غير عامه در ممانعت از افزايش خسارگ ها و نسيب هاي وارده كامال احساس مي شود   در اين مق

ماتريسي اراي اررسي انطباق مکاني مراكز حياتي ، حساس و مه  شهرستان رامهرميز ايا اويول پدافنيد غيير عاميه       

كتااخانه اي و اا توجيه ايه نيوع تحقييق از مطالعياگ مييداني        "استفاده شده است   رو  جمع نوري ااالعاگ عمدتا

 استفاده شده است  

 

 ، مراكزحیاتی ، حساس و مهم ، شهرستان رامهرمز و امنیت پایدار  پدافند غیر عامل : كلیدی واژگان

 

                                                           

 Com  iramoon@yahooAli p 1  كارشناس زاان خارجه1 
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 جایگاه انرژی در اقتصاد مقاومتی: قابلیتها و فرصتها
 1رحمان حبیبی

 

 چکیده

شناخته ميي   -اه مصرف كنندهاه توليدكننده و –نفت و گاز اه عنوان مهمترين منبع توليد ثروگ و قدرگ كشورها 

شود و نقش مهمي را در اقتصاد سياسي كشورهاي توليد كننده اازي مي كند  اين امر ااعث شد كه كشورهاي تولييد  

كننده انرژي پايه و اساس درنمد خودشان را ار منبعي قرار دهند كه اه شدگ توسيط قيدرتهاي ايرونيي كنتيرل ميي      

ااعث شده است كه اقتصاد اين كشورها اه تبع تحوالگ نفتي داار نوسان شود   شود  اكتفا اه درنمدهاي حاوه از نن

عملکرد اين انيني انرژي و ااالخص نفت سبب شد كه جمهوري اسالمي ايران اقتصاد مقاومتي را ايراي پاييان دادن   

ون زا ايراي پيشيرفت   اه اين عملکرد منفي در دستور كار قرار دهد  گفتماني كه ار توانمندي داخلي يا اير اقتصياد در  

كشور اعتقاد دارد  نوشتار حاضر ه  در پي پاسخ گويي اه اين پرسش اولي است كه انرژي اه عنوان يك منبع تولييد  

درنمد كشور كه اه شدگ تحت تاثير تحوالگ و تصميماگ خارجي قرار دارد اگونيه ميي توانيد در اياراوب اقتصياد      

ر ااشد؟ ارپايه اين مفرو  كه نقش انيرژي در وينعت و ايه تبيع نن در     مقاومتي قرار گيرد و يا در پيش ارد نن موث

پشبرد اقتصادي كشور ار هيچ كس پوشيده نيست و اه عنوان ارخ اقتصاد كشورها از نن ياد ميي شيود ميي تيواني      

مقاومتي را تامين مي كنيد و از   اقتصاد فرضيه زير را مطرح كني  كه انرژي از يك سو منااع مالي و سوخت مورد نياز

سوي ديگر رفاه، اشتغال و قدرگ ملي كشور را كه جزء اهداف اقتصاد مقاومتي است تامين مي كند كه اين امر ضيمن  

ايجاد ثباگ نظام سياسي كشور موجباگ نفوذ و حضور ايران در مجامع اين المللي و معادالگ منطقه اي را فراه  ميي  

نوشتار سعي مي شود اا رويکرد اقتصاد سياسي و جايگاهي كه نفت در اقتصاد مقاومتي و اه كند  ادين ترتيب در اين 

 تبع نن در ثروگ و قدرگ ملي كشور دارد موضوع مورد اررسي را تحليه مي نمايي   
 

 واژگان كلیدی: انرژی، اقتصاد مقاومتی، ثروت، قدرت، امنیت.

                                                           

 r.habibi7234@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد روااط اين المله دانشگاه شهيد اهشتي،1
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و راهکارها با تاكید برمنویات مقام معظم رهبری در بیداری اسالمی در مصر؛ آینده 

 مصر
 ، عدالت حقیقی1محمد حقیقیعلی

 

 چکیده:

 ييان حاكميان  وااسيته ايه اسيتکبار در م     ييه ار عل يجوامع اسالم يها يامق يناه عنوان مهمتر ياسالم يداريا ۀمقول

 ييداري ا ييانگر ا فاسيد،  يکتاتورهياي د ييه مسيلمان عل  يلذا خيرو  مليت هيا    گردد، يمحسوب م ياسالم يكشورها

  يخواسيته هيا   يفحيوا  كيه در  ارد، اميري محکي  اسيالم د   يدر مبيان  يشهاست كه ر ييتحقق نرمانها يمسلمانان ارا

شيکه   ينظيام هيا   ۀاركان ادن يتتزلزل در موجود ير شاهداخ ماه هاياما  ااشد  ينشکار م ياه روشن ياسالم يملتها

ي  كما اينکه رهبر معظ  انقالب نيز در خصو  نسيب هيا و تهدييداگ پييش    ااش يم ياسالم يداريا ۀگرفته از مقول

 كن ؛ يرا اه دو قس  م ها يبنس ينمن ا»روي موج اخير ايداري اسالمي در سخنراني هاي مختلم هشدار داده اودند  

 ييزى ر نن را ارناميه  ي مستق اور و ننها كه دشمن اه خيزد، يهاى ما ارم دارد و از ضعم يشهننها كه در درون خودِ ما ر

  «كند يم

ترين موضوعاتي است كه در اين استر اايست ايه نن پرداختيه   ايداري اسالمي در مصر يکي از مهمترين و استراتژيك

شود، پژوهش حاضر سعي دارد اا رو  توويفي تحليلي و اا استفاده از منوياگ مقام معظ  رهبري اه اررسي اييداري  

 زد اسالمي در مصر ادردا

 

 بیداری اسالمی، مصر، انقالب اسالمی، آسیبها، راهکارها : كلیدی واژگان

                                                           
   عضو هيأگ علمي دانشگاه نزاد اسالمي واحد المرد 1
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 های پیشروی پیشرفت ایران جهانی شدن و چالش
 زهرا خیاط سركار، سعید پور ولی اصل قریبه، فاطمه خیاط سركار

 

 چکیده 

 را جهيان  مجازي( ننچنان رشد و توسعه يافت كيه تکنولوژي ارتباااگ )سمعي و اصري و فضاي  از اواسط قرن ايست 

ايه سيمع و نظير همگيان      ممکين در كوتاه تيرين زميان   اتفاقاگ اخبار  كرد، اگونه اي كهدهکده اي كواك  تبديه اه

كوشيش شيده اسيت كيه      مقاله حاضير  در از اين رو  جهان تحت تاثير قرار مي دهد مکان هاي مختلمرسيده، فضاي 

راهکارهايي  داده و مطالعه قرار پيشروي پيشرفت ايران مورد كه جهاني شدن ناميده مي شود ار تاثيراگ اين پديده را

جهياني سيازي معتقدنيد كيه     ار ننگونه  البته عده اي از واحب نظران ي  ئه نمائمديريت وحيح نن ارا جهت كنترل و

جهت منافع  در كه نن را دارد پس جهاني شدن جرياني قرار دردر اين اينش   هست نيز پيش فر  محققين اين اثر

معنيوي ايراي نظيام سيرمايه      داراي منافع مادي يا اطن خود كه در ارز  هايي را اسط مي دهدداده، گستر   خود

 دانجيام انيين پيژوهش هيايي دار     مثبتي كه در تحليلي اه سبب كاركرد_رو  توويفي اين پژوهشدر  داري است 

ايروز   را عمده ترين تاثيراگ جهياني شيدن   مد نظر قرار داده، را سياسي واقتصادي  سه حوزه فرهنگي،و  شد ارگزيده

 مندانه جهت گيزينش ويژگيي هياي مثبيت و    يهوش ارويي علمي ويروي و نتيجه حاوه، پذير  اين پديده ودهد مي 

  جهاني سازي نرمانهاي انقالب اسالمي است و نن جهت تداوم پيشرفت ها نقش نفريني فعال در

 

 تداوم پیشرفت ها، نظام سرمایه داری  جهانی سازی،: كلیدی واژگان
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 های پیش روی آنگرا در ایران و چالشی دولت توسعهسنجی كاربست نظریهامکان
 1زادهعاطفه داراب

 

 چکیده

پيشرفت جمهوري اسيالمي  هاي كاراست نن در مسير و اررسي محدوديت 2گراي دولت توسعهشرح و توويم نظريه

خود پنج ويژگي ساختاري دارنيد كيه عبارتنيد     3گرا در نوع خالصهاي توسعهايران، هدف اولي اين مقاله است  دولت

ساالري كارنمد، اجماع نخبگان، استقالل نسبي دولت، جامعه مدني ضيعيم و شيرايط ايين الملليي مسياعد       از  ديوان

ي جامعه و سياست ايران، ميزان نزديکيي ييا دوري هير ميورد را ايه نيوع       زمينه نويسنده اا اررسي اين پنج مولفه در

خالص خود سنجيده و ار اساس نن ميزان اقبال يا عدم اقبال كشور در مسير توسعه )در ايين اياراوب مفهيومي( را    

هاي وايري نن  خصهساالري در ايران فاقد مشگيري مقاله حاكي از نن است كه ويژگي ديوانارزيااي كرده است  نتيجه

اوده و نيازمند اازانديشي است؛ اجماع نخبگان در تاريخ ايران همواره مقطعيي ايوده و ايه خصيو  از زميان انقيالب       

خود را ايشتر نشان داده و اجماع را دشيوار كيرده اسيت؛ ويژگيي     « راه توسعه»اسالمي اه اعد تشتت نرا در خصو  

ر اودن دولت در ايران، فاقد خاويت نسبي اودن است و ااييد گفيت كيه    استقالل نسبي دولت از جامعه اه دليه رانتي

استقالل ايش از حد دولت از جامعه اتفاقا مزيد ار علتي اراي ناهموار شدن مسير توسعه اوده است؛ اه عالوه ويژگيي  

خصيو   توان گفت جامعه مدني قيوي اسيت اميا در    ااشد  اگر اه نميجامعه مدني ضعيم در ايران محه ترديد مي

خواهي عمييق در اييران نميتيوان ايا قطعييت حکي  داد  در       ي دموكراسيضعيم اودن نن ه  اه دليه داشتن سااقه

المله المللي مناسب نيز اه دليه تعار  گفتمان جمهوري اسالمي ايران اا نظ  متعارف ايننهايت، ويژگي شرايط اين

گيرا  ي دوليت توسيعه  ان در غالب ااراوب مفهومي نظرييه جاي احث دارد  نتيجتا اايد گفت كه جمهوري اسالمي اير

 ي خود را پيدا كند تواند اه توسعه ارسد و لذا ضروري است راه خا  توسعهنمي

 

 دولت توسعه گرا، ایران، دموكراسی، جامعه مدنی، بوروكراسی، توسعه ملی: كلیدی واژگان

 

                                                           
 atefedarabzade@ut.ac.ir  دانشجوي دكتري علوم سياسي در دانشگاه تهران    1

 
2 . Developmental  stete 

3 . Ideal type 
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كارگیری دیپلماسی دفاعی در بستر ارتقای اقتدار دولت در پرتو شناخت و به

 افزاری قدرت و امنیتاندركنش نرم

 2مري  خالقي نژاد،  1مهدي دهنوي

 

 چکیده

از ننجا كه قدرگ و امنيت رااطه متقااه دارند و شکه جديدي از قدرگ در حال ظهور است، اير اسياس تغييير نيوع و     

مي رسد امنيت سازي اا ماهيت قدرگ، اشکال جديدي از امنيت و تعامالگ امنيتي نيز ظهور مي يااد  لذا الزم اه نظر 

-استفاده از اشکال جديد قدرگ كه لزوما سخت افزاري و نظامي نيست، مطمح نظر قرار گيرد  اهميت ايين امير از نن  

ها و هنجارها زمينيه الزم ايراي هيدم    ها، انديشهروست كه كشورهاي قدرتمند اا تاثيرگذاري ار ساختارها، نهادها، ايده

كنند  اين درحالي است كه تغييراگ مفهومي تنها اه ماهييت قيدرگ محيدود    فراه  مياقتدار ملي كشورهاي هدف را 

نبوده و ديدلماسي نيز دستخو  تحول گرديده است  اه همين خاار اه نظر ميي رسيد اشيکال جدييد ديدلماسيي از      

ماسيي و دفياع   توان نن را ناشي از تالقي كاركردهاي سنتي دو عروه مجيزا يعنيي ديدل  جمله ديدلماسي دفاعي كه مي

تواند در دستيااي اه منافع حياتي ملي و همچنين اه ياري گرفتن ظرفيتها و اوول ديدلماسي اه افيزايش  دانست، مي

نوري ااالعياگ  تحليليي و نييز جميع   -رو، ميا در نوشيتار حاضير ايا رو  تووييفي     اقتدار كشور ياري رساند  از هميين 

افيزاري قيدرگ و امينيت    ر افزايش اقتدار ملي در استر انيدركنش نيرم  اي، اه اررسي توان ديدلماسي دفاعي دكتااخانه

 نهي  پرداخته و ار نن وحه مي

 

 اقتدار، دیپلماسی دفاعی، اندركنش نرم افزاری، قدرت و امنیت: واژگان كلیدی
 

 

 

 

 

                                                           

 
  dehnavi_mehdi@yahoo.com دانشجوی دکترا مالک اشتر. 1
   Khaleghinezhad کارشناس ارشد دانشگاه عالمه بروجردی  2 

http://10th.kpip.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%88%DB%8C
http://10th.kpip.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
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 نابرابری جنسیّتی: چالشی در راه پیشرفت ایران

1ایمان راستگویان
 

 

 چکیده

اي، ايه اررسيي وضيعيت اييران در شياخص       حاضر اا توجه اه نقش حياتي نيروي انساني در پويايي هير جامعيه  مقاله 

شود  اين شاخص داراي  اه اعد منتشر مي 2006پردازد كه توسط سازمان اقتصاد جهاني از سال  ناارااري جنسيتي مي

ه در هرييك از ايين ااعياد در خصيو      اهار اعد نموز ، اهداشت، توانمندسازي سياسي و مشاكت اقتصادي است كي 

پردازد؛ در ايين مقاليه ايا رو      اندي كشورها مي ناارااري زنان و مردان در هر يك از اين اهار اعد اه ارائه نمار و رتبه

اندي اگونه اسيت؟   اي و تحليه محتوا اه سه سوال پاسخ داده شده است  اول اينکه جايگاه ايران در اين رتبه كتااخانه

توان ناارااري جنسييتي را در اييران    سازي عادالنه است يا خير؟ و در نهايت اينکه اگونه مي که نيا اين شاخصدوم اين

كاهش داد؟ در خصو  سوال نخر محقق پيشنهاد مي كند اا التزام ايه دو امير قانونگيذاري ويحيح در زمينيه رفيع       

هيا دارنيد و همچنيين     ي كه ميه اه ايين فعالييت  هاي سياسي و اقتصادي اراي زنان ناارااري اراي دسترسي اه موقعيت

سازي از سنين كودكي از اريق رسانه هاي ديداري و شنيداري در جهت كاهش ناارااري جنسيتي و نييه ايه    فرهنگ

 ارااري كوشيده شود 

 

 نابرابری جنسیّتی، توانمندسازی سیاسی،فرصت اقتصادی، ایران، پیشرفت: كلیدی واژگان

                                                           

imanrastgooyan@gmail.com1  ،دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه شيراز 
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 تبیین جایگاه مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی شدن
 1رضا رستم لو

 

 چکیده

اي وسيع و گسترده جامعه اشري را تحت تاثير خود قرار داده اسيت  در  جهاني شدن مفهومي است جديد كه اا دامنه

است  اا ظهور اين پديده ي نن افزوده شده هاي اخير نيز اا توسعه ارتباااگ الکترونيك ار شدگ و سرعت سيطرهسال

هاي مختلم و متناقضي نسبت ايه ايين مفهيوم ارائيه     اند و ديدگاهمحققان زيادي اه اررسي ااعاد مختلم نن پرداخته

هياي ناشيي از ايين پدييده مفياهي       شده است و اه نظر مي رسد هنوز درک روشني از اين پديده وجود ندارد  ايالش 

-هياي انسياني سيازمان   ها سرمايهمديريت مطرح كرده است يکي از اين حوزههاي مختلم سازمان و جديدي در حوزه

هاي اخير اه محور اولي توان رقاات جهاني تبديه شيده اسيت  در ايين مقاليه ايه كميك مطالعيه        هاست كه در سال

صيادي و  اي و اسنادي ااتدا اه اررسي مفهوم جهاني شدن و ااعاد مختليم نن )ايا تاكييد ايشيتر اير اعيد اقت      كتااخانه

هاي منااع انساني ناشي از اين پديده پرداخته شده است  در نخر نيز سيعي شيده   تاثيراگ ناشي از نن( و سدس االش

هياي جهياني شيدن و پشيت سير      است اا ارائه سلسله مباحثي، اهميت مديريت منااع انسياني در اسيتفاده از فرويت   

 للي، روشن تر شود گذاشتن تهديداگ ناشي از نن و ارتقا توان رقاات اين الم

 

 جهانی شدن، رقابت جهانی، مدیریت منابع انسانی،چالش های منابع انسانی: كلیدی واژگان

                                                           
 r.rostamlou@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه تهران، 1
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ارائه مدل شبه فدرالیسم استانی بعنوان معماری جدید توسعه كشور )در راستای 

 مبحث تفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران سراسر كشور(

 1سوده رضایی

 

 

 چکیده 

يکي از احث هاي داغ امروز محافه رسمي كشور و اه خصو  جلساگ مجليس شيوراي اسيالمي ،تفيويذ اختيياراگ      

رياست جمهور اه استانداران سراسر كشور در توسعه اقتصادي مي ااشد  اعتقاد مبنايي ايين ايرح كيه هنيوز تعييين      

گيرندگان اومي هر استان ايراي اتخياذ تصيميماگ     تکليم نشده و اه وورگ مصواه درنيامده ،همانا شايستگي تصمي 

توسعه اي اهينه خا  نن استان است كه اه مراتب اهتر از تصمي  گيرندگان مركزي كشور ايه شيرايط و مقتضيياگ    

اومي استان خود نگاهي و اصيرگ داشته و ااعاد ايشتري را در تصمي  گيري لحاظ مي نمايند  ننچه اساس اين مقاله 

 ،ارائه مدلي شبه فدراليس  اراي همه ااعاد توسعه اي متشکه از تمامي استان هاي كشور است  هدرا تشکيه مي د

واژه فدراليس  در وهله اول اثراتي منفي همچون انتزاع و تجزيه البي را اراي يك كه يکداراه اه ذهين متبيادر ميي    

،اعتقادي و انيادين جامعيه اسيالمي اييران ايه     نمايد اما زمانيکه ننرا اومي كرده و اه وورگ سازگار اا مسائه فرهنگي 

كار ابندي  ،مي توان نتايج و اثراگ مثبتي را اراي نن پيش ايني نمود  در هر كشوري دوليت مسيئوليت اويلي را در    

روند توسعه دارد  سوق دادن يك كه عظي  اه سمت توسعه ،همواره امري دشوار جلوه نموده اسيت اميا ايا تجزييه و     

اجزاي كواکتري كه هر جز ،خود اه سوي توسعه گام ارمي دارد ،راهکاري مناسب ايراي حركيت    شکستن نن كه اه

پرسرعت تر توسعه اي خواهد اود و اين هدفي است كه اا مدل شبه فدراليس  استاني تحقق مي يااد  سوال اولي اين 

ران اه حركيت پير سيرعت تير     پژوهش اين است كه نشان دهد،اگونه اه كار استن مدل شبه فدراليس  استاني در اي

توسعه اي كشور خت  مي شود؟ نتايج تحليلي پژوهش نشان مي دهد كه اين مدل اه خواي اداره كشور را هماهنگ اا 

 حركت در مسير توسعه اين استان ها تقسي  مي كند و اه توسعه پرسرعت ايران اسالمي كمك مي نمايد 

 

 اختیار ؛استاندارانشبه فدرالیسم ؛توسعه ؛تفویض : كلیدی واژگان

 
 

                                                           

 om@gmail.c89600s  فوق ليسانس علوم سياسي 1

mailto:s89600@gmail.com
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بررسی جهانی شدن و تهدیدهای سایبری علیه امنیت ملی با رویکردی برمبانی 

 حقوق كیفری ایران
 1محمدرضا رضائیان كوچی

 

 چکیده

ويورگ پذيرفتيه اسيت  درايين      سيايبري  جيراي   ار كنترل و نظارگ جهت مختلم سطوح در اي گسترده هاي تال 

اسالمي ايران اه عنوان كشوري انقالاي همواره هدف حميالگ و تهدييدهاي گسيترده سيايبري      خصو  كه جمهوري

اوده است و  لزوم توجه اه راهکارهاي نظارتي و پيشگيرانه درراستاي حفظ دستاوردهاي نظام ضيرورگ ايشيتري ميي    

 هستند شدن جهاني اولي محركه تنها نه انساني ونيروي ارتباااگ فني، دانش علمي، انقالباين درحاليست كه  يااد 

 شدن جهاني  شوند مي محسوب سکه يك پذير نا جدايي دوروي فني دانش جهش و علمي وانقالب شدن جهاني الکه

 تجيارگ  اريق از منااق همه اه سريع رساني ااالع خدماگ اه رسيدن اراي را راه ااالعاگ و علمي انقالب واسطه اه

 اجتماعياتي  نن ايي  كه است اي شبکه گيري شکه شدن جهاني  است ساخته همراه نموز  و ااالعاگ نزاد مبادله و

 لزوم لذا  شوند مي ادغام جهاني وحدگ و متقااه وااستگي در اودند منزوي و افتاده دور خاكي، كره در اين از پيش كه

راستاي نظارگ و كنتيرل  جراي  سايبري و ايجاد مکانيسمي پويا در  از پيشگيري جهت عملياتي سازوكاري ايني پيش

سايبر و ظهور جلوه  فضاي حوزه هاي پيشرفت و تحوالگ اه توجه اا است   ازاين رو اساسي ار اينگونه جراي ، االشي

در حوزه فضاي مجازي امري ضيروري   اسالمي انقالب هاي نرمان از حفاظت هاي احث جهاني شدن در جهان معاور

 است 

 

 فضای مجازی، فناوری اطالعات، جهانی شدن،امنیت ملی.واژگان كلیدی: جرایم سایبری، 

                                                           
 m.r.rezaeian.k@gmail.com دانشجوي مقطع دكتري حقوق)فقه وحقوق جزا(، دانشگاه خوارزمي تهران   1
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 رهیافت اخالق سیاسی در فرآیند ناسپاسی سیاسی
 1حسین زحمتکش زنجانی

 

 چکیده

اي  تواند مرزاندي مشخّصيي را مييان جواميع ميدني و تيوده      ناسداسي سياسي، از جمله رفتارهاي سياسي است كه مي

يافته، توسعه  توان اين حقيقت را منکر شد كه تقريبا  تمامي كشورهاي دنيا، اع  از توسعه نمي نشکار نمايد  اا اين حال

گييري از ايين    اند  البته جواميع در سيه    نوعي اا اين ناهنجاري سياسي، دست اه گريبان نيافته و يا در حال توسعه، اه

ستند  ناسداسي سياسي اييش از هير اييز در    ووم مشترک، يکسان نيستند و هر كدام اه فراخور حال، ادان مبتال ه

تواند فرنيند اقاي احزاب سياسي را تحت تأثير قرار داده و پيامدهاي  گيرد و مي هاي حزاي، شکه مي ارتباط اا فعاليت

تر جامعه اه همراه داشته ااشد  در اين ارتباط، مناسباگ فرد ايا خيانواده و جامعيه، و نييز      ااري را در سطوح كالن زيان

هاي الزم را ايراي گيرايش ايه ناسداسيي سياسيي       گرايي، در ذهنيت سياسي فرد، اثراخش اوده و زمينه لّب در عوامتص

نمايد  واقعيت نن است كه جامعۀ سياسي ايران نيز اا شرايط ويژة خود، گرفتار اين معضيه سياسيي اسيت      فراه  مي

ي در سيطح  فرهنگي  كميال  و ياجتماع الوغو همچنين ميه اه  يسياس فرهنگ يساز يغن اين ناهنجاري، جز از اريق

يااد  اين نوشتار، اا رويکردي تحليلي نگار  يافتيه و   ك  كاهش نمي هاي جامعه، ارارف نگرديده و يا دست زيرساخت

ه حيه در ايين زميني    گيري پيامدها، ايه ارائيۀ راه   يااي عوامه و پي هاي توويفي و ريشه سعي دارد ضمن تبيين انباشته

 ادردازد 

 

 گرایی، ایران، جامعۀ جهانی. اخالق سیاسی، ناسپاسی سیاسی، حزب، جامعه، عوام: كلیدی واژگان

 

                                                           
 zahmatkesh.hosein@yahoo.comنموختۀ سطح سه حوزة علميۀ ق /  ي دكتراي عرفان اسالمي، پژوهشکدة امام خميني/ دانشدانشجو  1
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 نقش انتخابات در تأمین امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ارزیابی 
 ، سمانه فرهادی 1ابوالفضل زمانی

 

 چکیده 

 -انتخاااگ اه عنوان اولي ترين نماد مردم ساالري در حکومت هاي دموكراتيك است كه پس از شيکه گييري دوليت   

ملت ها از انگاره هاي اصري اداره مردمي جامعه و تبلور اارز دموكراتيزاسيون مي ااشيد و از ننجاييکيه تجليي عالييق     

 ن امنيت ملي اه شمار مي نيد  جمعي نحاد يك ملت اوده، يکي از اساسي ترين مؤلفه هاي تأمي

جمهوري اسالمي ايران داراي شکه موزاييك قومي و اقليت هاي دينيي ايا گرايشياگ مختليم ميي ااشيد و تيأمين و        

ارتقاي سطح امنيت ملي از عمده ترين دغدغه هاي نن اه نظر مي رسد كه در اين زمينه اا ايجاد وفاق و انسجام مليي  

ا اهره گيري از اازار انتخاااگ در سطوح محلي و ملي مي تواند در مرتفيع سياختن   و تقويت حس دلبستگي اه ميهن ا

 اين امر مه ، ضروري و متضمن امنيت ملي كشور ااشد  

تحليلي ار نن است تااه اين پرسش پاسخ دهد كه انتخاااگ اه نقشي ميي توانيد در    -تحقيق حاضر اا رو  توويفي

 تأمين امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران داشته ااشد؟  

ننچه از اين تحقيق حاوه مي نيد روشن مي سازد كه اا توجه اه ماهيت دموكراتيك جمهوري اسالمي ايران، امنييت  

اره ي مشاركت سياسي ملت ميي ااشيد و انتخااياگ ايا ااعياد گونياگون و ايا وجيود تميايزاگ و افتراقياگ           ملي نن عص

جغرافيايي و قومي زواياي امنيت ملي را تحت الشعاع قيرار داده و نقيش اسيزايي در تيأمين امنييت مليي جمهيوري        

 اسالمي ايران دارد  

 

 انتخابات، امنیت ملی، انسجام ملی، مردم ساالری : كلیدی واژگان

 
  

                                                           

   دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ، دانشکده علوم جغرافيايي ، دانشگاه خوارزمي تهران1

 ايي ، دانشگاه خوارزمي تهران  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ، دانشکده علوم جغرافي2
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 واكاوی  نقش شهرهای مرزی در توسعه ، امنیت  و اقتدار پایدار ملی
 2، سمانه فرهادی1ابوالفضل زمانی

 

 چکیده 

اينيي شيده از   پييش ها و ضوااط و استانداردهاي ها اا هدفها و ارحارزيااي عبارگ از سنجش و داوري عملکرد ارنامه

ااشد ارزيااي محييط زيسيت ايراي انجيام ييك      ها ميقبه و شناخت و تحليه اثراگ اقتصادي و اجتماعي اجراي ارنامه

پذيرد شيهر ايه عنيوان    هاي انسان و ماشين ساخت وي وورگ ميي اراورد معقول از توان سرزميني در رااطه اا فعاليت

ي زندگي كيردن ايه   داراي جايگاه مهمي در نوع  فعاليت انسان و نحوههاي محيط زيست انسان همواره يکي از عروه

هياي متفياوتي را در رونيد    اند و نقيش رود شهرها، از دير زمان و در اول تاريخ داراي كاركردهاي زيادي اودهشمار مي

اند همواره ايارز  تهاند نقشي كه شهرها در تاريخ زندگي انسان اه عنوان يك عروه زيستي داشتوسعه يافتگي ايفا كرده

و گويا است در اين ميان نقش شهرهاي مرزي در ارقراري امينت غير قااه اغما  و مبرهن است شهرهاي ميرزي ايه   

توانند در جلوگيري از ورود قاااق مواد مخدر، كاال و مهاجرگ غيرقانوني انسان، نقش ايازي  عنوان يك سد دفاعي، مي

ان نيازمند اه داشتن مرزهاي مستحک  و شهرهاي مرزي اا كركيرد دفياعي و   ها در روند پايداري خودشكنند حکومت

ااشند، تا اتوانند در روند رو اه رشد و نظامي )عمدتا ( و كاركردهاي اقتصادي، توريستي و تعاملي در توسعه پايدار، مي

المله و نظام جهاني ايفاي نقش نمايند استمرار حکومتداري، در نظام اين  

 

شهر، مرز، شهرهای مرزی، توسعه، امنیت ملی ، اقتدار پایدار ملی: یكلید واژگان  

 

                                                           

 

   دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ، دانشکده علوم جغرافيايي ، دانشگاه خوارزمي تهران1

   دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ، دانشکده علوم جغرافيايي ، دانشگاه خوارزمي تهران2
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ژئوپلیتیک انرژی جمهوری اسالمی ایران عرصه ای برای دیپلماسی اقتصادی 

 كارآفرین
 2سمانه فرهادی، 1ابوالفضل زمانی

 

 چکیده:

اراي پيشيبرد اهيداف النيد ميدگ رشيد و توسيعه       ادون ترديد، ديدلماسي اقتصادي يکي از مهمترين اازارهاي دولتها 

اقتصادي است  در وضعيت موسوم اه جهاني شدن كوشش دولتها اراي دستيااي اه موقعيت اهتر در اقتصياد جهياني   

گيري مناسب از فن ديدلماسي ايراي افيزايش فرويتها در زمينيه جيذب سيرمايههاي خيارجي، انتقيال          مستلزم اهره

 گفتميان  ايه  كيژئواسيتراتژ  گفتميان  تحول اا  در اين راستاگستر  تجارگ خارجي استتکنولوژي، ودور خدماگ و 

 نن تيي امن و يانيرژ  كيتيژئوپل ، يجهان مناسباگ عروه در اقتصاد ارتر نقش يفايا و رياخ يها دهه در كيژئواكونوم

 ژهيي و گياه يجا ك،يي تيژئوپل ريي متغ كي عنوان اه يانرژ   است شده ارخوردار يالملل نيا مناسباگ در يااالتر گاهيجا از

 قيدرگ  يمراتبي  سلسله سطوح يتمام يارا يانرژ منااع اه يدسترس و كرده ااز جهان نظام يقدرت يها يااز در را يا

ايران در مركز ايضي استراتژيك انرژي )ه  نفت و ه     اا اين شرايط ايراناست كرده دايپ كياستراتژ يتياهم جهان،

گاز( قرار دارد ، ضمن اينکه اين سرزمين ، قلب محه اتصال قاره هاي نسيا ، اروپا و نفريقا مي ااشد   اه عبارتي ديگير  

زان ، از نظر جغرافيايي نيز مي توان ايران را منطقه مركزي و كانوني اراي خشکي هاي جهيان ايه حسياب نورد   ميي    

ذخاير نفت و گاز ابيعي ايران ايان كننده اين واقعيت است كه ايران ظرفيت و قااليت رسييدن ايه يکيي از محيوري     

ترين شركاي مصرف كنندگان جهان را دارا مي ااشد   اعد ديگري كه ااعث ارتقاي اهميت انرژي جهاني ميي گيردد ،   

درويد   40درود ذخاير نفت و اييش از   70ااشد  حدود  واقع شدن ايران در مركز كانون استراتژيك انرژي جهان مي

 مركيز  در ايرف  ييك  از نييز  ايراندرياي خزر واقع گرديده است و –از ذخاير گاز جهان در ايضي انرژي خليج فارس 

 اازارهياي  ايه  انرژي اين انتقال مسير در ديگر ارف از و داشته قرار گاز ه  و نفت نظر از ه  انرژي استراتژيك ايضي

 و ژئوپليتييك  موقعييت  ايالقوه  ايور  ايه  ويژگيهيا  اين  دارد قرار اروپا و نسيا شرق و جنوب يعني انرژي مصرف ازرگ

 ارتقياي  ايه  نسيبت  ظرفيتهيا  ايين  نوردن در فعليت اه اا شود تال  اايد كه است داده ايران اه اي ويژه ژئواكونوميك

و در اين راستا از اين موقعيت مناسبي كه اه واسيطه ايين    كرد اقدام جهاني اي و منطقه هاي عروه در كشور جايگاه

عوامه نصيب كشورمان شده است در راستاي توسعه ديدلماسي اقتصادي كار نفرين اا تکيه اير ايين عواميه اسيتفاده     

 كرد  اين پژوهش كه اا روشي توويفي تحليلي نگاشته شده است سعي در اررسي اين قضيه و واكاوي ااعاد نن دارد 

 

واژگان كلیدی: ژئوپلیتیک انرژی ، دیپلماسی اقتصادی كار آفرین ، بیضی اسدتراتژیک ، خلدیج فدارس ،    

 دریای خزر

 

 
  

                                                           
 کده علوم جغرافيايي ، دانشگاه خوارزمي تهران  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ، دانش 1
   دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي ، دانشکده علوم جغرافيايي ، دانشگاه خوارزمي تهران 2
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 بررسی نقش مردم در تشکیل حکومت اسالمی در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(
1سعید سپاهی

 

 

 چکیده:

امام خميني)ره( در تاريخ معاور ايران،نامي است ماندني  ايشان همواره در ايول زنيدگي علميي و سياسيي خيود ايه       

عنوان يك رهبر مسلماني كه توانست حکومتي اسالمي را كه شاكله اولي ان قيوانين اسيالمي اسيت اير پاييه ميردم       

ردم را اه عنوان يکيي از پاييه هياي حکوميت     ساالري ديني انا كند مطرح شده است ايشان در سخنان خود همواره م

اسالمي مي دانست و در اياناگ خود اه لزوم اتکاي حکوميت ايه مردم،عيدم تحوييه اير مردم،رضيايت مردم،نظيارگ        

مردم،و    تاكيد مي كردند  تبليور اويلي جايگياه ميردم در انديشيه ي سياسيي اميام خمينيي)ره( در دفياع ايشيان از           

كه واژه ي جمهوري در ان تاكيدي است ار نقش مردم در حکومت اسالمي  هدف ايين  است  "جمهوري اسالمي"نظام

مقاله اررسي نقش مردم در تشکيه حکومت جمهوري اسالمي در انديشه سياسي امام خمينيي)ره( ميي ااشيد كيه از     

هت تحليلي است  رو  جمع اوري ااالعاگ ج-لحاظ هدف كاراردي و از جهت خصوويت موضوع مقاله ايي توويفي

                                            استفاده از مفاهي  اساسي كتااخانه ايي اوده است                                                                                

 

 خمینیحکومت جمهوری اسالمی، امام خمینی، مردم ساالری دینی، اندیشه سیاسی امام : كلیدی واژگان

 

                                                           
 Saeedsepahi21@gmail.com  دانشجوي كارشناسي مديريت، دانشگاه اين المللي امام رضا)ع(،ايران  1
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 امام خمینی)ره( توسعه محور تئوری مردم ساالری دینی در گفتمان
 1حمید سرمدی

 

 چکیده:   

اه رهبري اي اديه امام خميني )ره( و استقرار نظيام جمهيوري اسيالمي،     1357اا شکه گيري انقالب جهان تاريخي 

مهمترين سواالگ در ذهن محققان انقالب ادل گرديد و از ننجا احث در مورد جايگاه مردم در اين حکومت اه يکي از 

هاي امام خمينيي )ره( ايين سيوال قيرين     كه امام نقش ايدئولوگ و تئوريسين انقالب را نيز داشتند، اا واكاوي انديشه

ي پاسخ خواهد اود  نگارنده معتقد است در عصر سييطره گفتمانهياي ليبراليسيتي و ماركسيسيتي در هنگاميه پييروز      

دمکراسي خط اطالني -انقالب، امام اا مطرح كردن دمکراسي )مردم ساالري( در ااراوب اسالم يا اقول مودودي تئو

ار نن گفتمانهاي اومانيستي محذ، كشيدند  نظريه مردم ساالرانه امام خميني )ره( اا اارز نمودن معايب ديگر مکاتب 

يه را كه شانيت اسالم و مردم اه اهترين نحو اعمال گردد، ميد  ارفدار حقوق مردمي، مردم ساالري زير نظر واليت فق

نظر داشتند و حقوق مردم اه معني اع  نن در تمام شئوناگ جامعه جاري و سياري خواهيد ايود  نگارنيدگان در ايين      

-ي)ره( در جهت توجه اه مردم در مرحله قبه از انقالب و اعد از نن مي  پژوهش اه اهتمام نظري و عملي امام خميني

 پردازند 

 

 های مردمامام خمینی )ره(، مردم، مردم ساالری دینی، حقوق و آزادی: كلیدی واژگان

 

                                                           

  تحقيقاگ تهران  دكتري علوم سياسي واحد علوم 1

Hamedsarmadi2000@yahoo.com 
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تروریسم در عراق و استراتژی واقعگرایانه بازدارندگی  ج.ا.ایران در تحکیم امنیت 

 پایدار

3امین نواختی مقدم، 2محمد احمدزاده،  1حمید سرمدی
 

 

 چکیده

هيا در ذاگ  ها و پيامدهاي كوتاه و الندمدگ نن ااشيد  احيران  تواند مصون از احراناي نميسياسي و جامعههيچ نظام 

توانيد نظيام   گيري تهديدها و فروتهايي هستند كه ارحسب نوع، شدگ و گستره محيطي احران، ميخود استر شکه

نااراين كنترل و مهار احيران اير اسياس ييك     اي قرار دهند  اسياسي و نخبگان حاك  را در شرايط دشوار و پرمخااره

تيرين  امروزه يکي از عمدهدر این راستا  تفکر نظام گرا، سيستمي و در قالب مديريت احران، ضرورتي راهبردي است 

اي است كه تفاوتي ايين  كند، مسئله تروريس  است  تروريس  پديدهالمللي را تهديد ميمسائلي كه ولح و امنيت اين

خواهد اه اهداف سياسي و شود الکه اكثر اوقاگ اا استفاده از كشتار غيرنظاميان ميو غيرنظامي قائه نمي افراد نظامي

هاي عمييق ژئوپيولتيکي متقاايه ايا     ناعادالنه خود دست يااد  در اين ميان كشور عراق اا موقعيت حساس و وااستگي

اين جهت مقاله حاضر ميدل ميديريت احيران عيراق و     ااشد  اه ج ا ايران يکي از كشورهاي درگير پديده تروريس  مي

كند  ار اين اساس اين فير   هاي امنيتي ج ا ايران در ارتباط اا اين احران را اه عنوان سوال اولي مطرح مياستراتژي

كند كه اراي مديريت احران عراق اايد از مدل مديريت احران اند سطحي اهره گرفت و ج ا اييران نييز   را مطرح مي

هاي امنيتي خود قرار دهد  لذا مقاليه حاضير ضيمن تبييين ميديريت      استراتژي اازدارندگي را در اولويت سياست اايد

احران و پديده تروريس ، تروريس  در عراق و مدل مديريت احران در عراق و امنيت ملي ج ا ايران را اراحيي نميوده   

 است 

 

 ، عراق، ج.ا.ایران. امنیت، استراتژی بازدارندگی، تروریسم،: كلیدی واژگان

 

                                                           

 yahoo.com2000Hamedsarmadi09144206704@  دكتري علوم سياسي، دانشگاه علوم تحقيقاگ تهران، تهران، ايران          1 
 واحد قائمشهر،ايران  دانشجوي دكتري منااع انساني، دانشگاه نزاد اسالمي،  2
   استاديار و عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي، دانشگاه تبريز،ايران 3

 

mailto:Hamedsarmadi2000@yahoo.com
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 بررسی نظری مفهوم امنیت ملی و ابعاد مختلف آن
 1علی صالح نیا

 

 چکیده:

ايوركلي ايه شييوه حفاظيت از      هاي موجود در هر كشور است كه اه ترين احث ترين و حياتي امنيت ملي يکي از مه  

هياي   تيوان ارز   كه مي كند  اا توجه اه اين احث ميها  هاي يك ملت و جلوگيري از نسيب رسيدن اه نن ارز  ارز 

هياي مختلفيي همچيون امنييت      هاي مختلفي تقسي  كرد، امنيت ملي نيز اه شياخه  اي را اه قسمت هر ملت و جامعه

شيود كيه الزم اسيت ايا توجيه ايه ايين         افيزاري و امنييت محيطيي تقسيي  ميي      نظامي،امنيت اقتصادي، امنييت نيرم  

گيذاران و   گذاري امنيت ملي پرداخت  نکته مه  ديگر اراي سياسيت  ها، اه سياست اندي ارز  تها و اولوي اندي تقسي 

هاي  هاي هر ملت متناسب اا اهداف و نرمان پژوهشگران اين حوزه لزوم توجه اومي اه اين مطالعاگ است اراكه ارز 

ز پيرداختن ايه نراي ايومي اسييار     اهاراوب نظري ني تنها در عمه، كه در شود پس انااراين نه خا  خود تعريم مي

 ضروري و الزم است 
 

 امنیت، امنیت ملی، تهدید ، هراس، ارزش: كلیدی واژگان

 

                                                           
 salehnia.isu@gmail.comع(، ) دانشجوي كارشناسي معارف اسالمي و مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي دانشگاه امام وادق 1
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 شیمیایی های سالح منع سازمان سازمان در ایران دفاعی دیپلماسی
 2، ایمان پرشکوهی1امین صالحی

 

 چکیده

توجه قرار گرفته ،ديدلماسي فعال دفاعي جمهوري اسيالمي اييران   يکي از موضوعاتي كه همواره در سالهاي اخيرمورد 

در كنوانسيون منع توسعه سالح هاي شيميايي است كه در اين راه گامهايي ارداشته شده كه اه  نن موضيوع انهيدام   

ذخاير سالح هاي شيميايي در كشورها است  در اين گذار ما اه ايرح ايين سيوال ميديردازي  كيه ديدلماسيي دفياعي        

مهوري اسالمي ايران در سازمان منع سالح هاي شيميايي داراي اه ويژگي ها و عناوري است؟ در اين راستا ااتيدا  ج

اه ارائه تعريفي از ديدلماسي دفاعي و همچنين اررسيي سيازمان منيع سيالح هياي شييميايي پرداختيه و در نهاييت         

هي  داد  يافته هاي اين تحقييق اير نن اسيت كيه     ديدلماسي دفاعي كشورمان در اين سازمان را مورد تحليه قرار خوا

جمهوري اسالمي ايران در سازمان منع سالح هاي شيميايي اه عنوان يك قرااني در اين عروه از فروت هاي ايالقوه  

فراواني در زمينه هاي اهداف ملي و دفاعي ارخوردار است  اقداماگ دستگاه ديدلماسيي كشيورمان در زمينيه قراانييان     

 يميايي در اين سازمان از جمله مهمترين اين موارد است سالح هاي ش

 

 ، دیپلماسی دفاعی، جنگ ایران و عراق، دفاع، امنیتOPCW: كلیدی واژگان

 
 

                                                           

 gmail.com77Aminsalehi@ه مالك اشتر   دانش نموخته كارشناسي ارشد ديدلماسي كنترل تسليحاگ، دانشگا1 

  gmail.com61.i.alborz@اشتر  دانش نموخته كارشناسي ارشد ديدلماسي كنترل تسليحاگ، دانشگاه مالك 2 

mailto:Aminsalehi77@gmail.com
mailto:اشتر%20%20.i.alborz61@gmail.com
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 چالش حوزه عمومی در ایران
 2، مجتبی صفاری بادی1نادر رازقی

 

 چکیده:

نل نن را يورگن  از سيطره دولت كه نمونه نرماني و ايدهاي فارغ  اين مقاله درودد تشريح حوزه عمومي اه عنوان حوزه

كنيد  اينکيه نييا     گيري اين حوزه و داليه نن در ايران را مطرح ميي  كند؛ و نيز درمورد عدم شکه هاارماس معرفي مي

 اايالق  در را عمومي حوزه تعبير دهد يا خير؟  هاارماس اي را مي ساخت قدرگ سياسي ايران اجازه ظهور انين حوزه

 از عياري  شرايطي در و تعقه ار مبتني استدالل و مفاهمه اريق از افراد نن در كه ارد مي كار اه اجتماعي اي عروه اه

 و مواضييع رفتارهييا، از اي مجموعييه كننييده مشيياركت هيياي اييرف تمييام اييراي اراايير شييرايط در و زور فشييار، هرگونييه

 ايه  اييران  در عميومي  توان گفت حيوزه  اين پژوهش مي كند  در نتيجه مي توليد را هنجاري و ارزشي هاي گيري جهت

 نراي نشاندن كرسي اه در قدرتمندان قدرگ همچون هايي مولفه از توان مي البته  است نگرفته شکه نن واقعي معناي

 در عميومي  حوزه ظهور اراي مشکالتي اروز در انيان و اوه اجاي ظواهر و فرعياگ اه پرداختن و مداري تسلط خود،

 مشيکالگ  ايه  نديرداختن  در وورگ كه دارد اجتماعي انياني ايران در حمومي حوزه نگرفتن شکه البته  ارد نام ايران

 رهنمون دموكراسي تقويت جهت در قوي عمومي حوزه گيري شکه اودن ضروري و نياز اه را مار ايران، در دموكراسي

  كند مي

 

 های مجازی . نظام سیاسی ایران، شبکهوگو،  حوزه عمومی، نمونه آرمانی، گفت: كلیدی واژگان

 
 

                                                           
 Nader.Razeghi@gmail.com  مازندران دانشگاه اجتماعي علوم گروه لميع هيأگ عضو و استاديار  1
 Mojtabas90@yahoo.com  مازندران دانشگاه ارشد كارشناسي دانشجوي 2
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 پذیری سیاسی های مشاركت سیاسی با تاكید بر متغیر جامعه نقد و واكاوی پژوهش
 2یباد یصفار یمجتب ،1قربانعلی ابراهیمی

 

 :دهیچک

هايي است كه در مورد مشاركت سياسي در داخه و خارج از كشور انجام شده  نقد و اررسي پژوهش مقاله درودد نيا

ها، ايا درنظير گيرفتن متغيير      هاي فراواني اه انجام رسيده است كه تعدادي از اين پژوهش است  در اين راستا، پژوهش

شده اسيت، ايه تببيين مييزان و نيوع      پذيري سياسي كه از دل نظريه فرهنگ سياسي گرفته  مستقه و اثرگذار جامعه

هايي كيه در ميورد مشياركت سياسيي ايا       اند  اين پژوهش سعي دارد پژوهش مشاركت سياسي در ميان افراد پرداخته

ها مشيخص و   اند را نقد و واكاوي كند تا نقاط ضعم اين پژوهش پذيري سياسي اه انجام رسيده تاكيد ار متغير جامعه

ده در رااطه اا اين موضوع ااشد  اه ايين منظيور در ايين پيژوهش از مقياالگ و مطالعياتي       راهنمايي اراي مطالعاگ نين

و  نييژاد ي(، ثقفيي1391)يو نقييد اييين يبييي(، ا1392)يني(، سييرو  و حسيي1393)يو خارسييتان ييمصييطفاهمچييون  

 سيده  يبي(، اد1387)يريو جهانگ يروزجائي(،  ف1388و همکاران) ي(، هاشم1389و خوشفر) ي(، فاضل1390همکاران)

(، 2015و همکيياران)  ي(، كنيد 2015و كياتالو )   كيي (، كاپچ2015فييوكس ) ، در داخيه كشيور و  (1385)يهيان يو ك

، در خيارج از كشيور اسيتفاده    (2011) انويي وليو گ  ناي( و نلسي 2011و همکارانش) نتلري(، كوا2012و هوق )  نتلريكوا

پيذيري   پژوهش در رااطيه ايا موضيوع تياثير جامعيه     شده است  در نتيجه اين پژوهش نقاط ضعفي همچون تعداد ك  

پذيري سياسي و مشياركت سياسيي، مطالعيه و     سياسي ار مشاركت سياسي، عدم درنظر گرفتن رااطه مستقي  جامعه

پيذيري مشيخص شيده     هياي جامعيه   اررسي موضوع در ميان گروه سني خا  از جمعيت، غفلت از مطالعه كيارگزاري 

 است 

 

 پذیری. كارگزاری های جامعه، فرهنگ سیاسی ،پذیری سیاسی جامعه ،سیاسیمشاركت : یدیكل واژگان

 

                                                           
 Ghorbanaliebrahimi@gmail.comدانشگاه مازندران   يگروه علوم اجتماع يعلم أگيو عضو ه ارياستاد 1
 Mojtabas90@yahoo.comارشد دانشگاه مازندران   يكارشناس يدانشجو 2
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 تحلیل كاركرد مدل بازاریابی سیاسی رابطه مند در افزایش مشاركت سیاسی جامعه
 2، مسعود موسوی شفائی1محمد طاالری

 

 چکیده

امروزه مشاركت سياسي شهروندان يکي از اركان توسعه سياسي و پيشرفت كشيورها اسيت  انيااراين يکيي از دغدغيه      

هاي مه  نظام هاي دموكراگ در عروه سياسي محسوب مي شود  در اين راستا نظرييه پيردازان و پژوهشيگران ايين     

ند  پيژوهش حاضير ايا هيدف اررسيي      عروه اه دنبال شناسايي و تحليه عوامه اثرگذار اير مشياركت سياسيي هسيت    

كاركردهاي مدل اازاريااي سياسي رااطه مند در افزايش مشاركت سياسي انجام شده است  در اين راستا اا اسيتفاده از  

رو  تحليه محتوا و اا اررسي اداياگ تحقيق و نمارها و روندهاي مشاركت سياسي در جوامع مختلم عوامه افيزايش  

يين مي شود  يافته ها نشان مي دهد دو عامه تعداد احزاب و كانديدهاي شركت كننيده  مشاركت سياسي تحليه و تب

در انتخاااگ و شدگ رقاات اين ننها دو عامه اثرگذار در افزايش مشياركت سياسيي اسيت  ايا تحلييه تئورييك ميدل        

ز اين اريق مشاركت اازاريااي سياسي رااطه مند نشان مي دهي  اگونه اين مدل ااعث تقويت دو عامه فوق شده و ا

 سياسي در جامعه را افزايش مي دهد  

 

-مند، رویکرد جامعه شناختی، رویکدرد رواندی  مشاركت سیاسی، بازاریابی سیاسی رابطه: كلیدی واژگان

 اقتصادی -سیاسی، رویکرد انتخاب عقالیی

 

                                                           

 
  m.talari@modares.ac.irدانشجوي دكتري مديريت استراتژيك، دانشگاه ترايت مدرس،   1

   shafaee@modares.ac.ir  عضو هياگ علمي گروه روااط اين المله، دانشگاه ترايت مدرس، 2 

mailto:md.talari@gmail.com
mailto:shafaee@modares.ac.ir
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 ارائه الگوی ارتباطی امنیت ملی و توسعه پایدار
 1پیام طبیبی

 

 چکیده 

وجود امنيت، و مهمتر از نن احساس امنيت يکي از مهمترين نيازهاي زيست سياسي و اجتماعي مي ااشيد  ايه گونيه    

اي كه در وورگ عدم وجود امنيت استعدادهاي االقوه در يك كشور شکوفا نمي شود و همچنين سياير حقيوق افيراد    

در ايول سياليان و حتيي قيرون گذشيته دسيتخو        نن جامعه فروت ظهور و اروز پيدا نمي كند  مفهيوم امنييت،   

تغييراتي شده است  عوامه مختلم سياسي، اجتماعي از جمله جنگ ها، گستر  رواايط ايين الملليي و تغييير نظيام      

هاي سياسي در تغيير اين مفهوم موثر اوده اند  سوال اساسي در اين مقاله نن است كه امنيت ملي پايدار اه ارتبااي 

عه پايدار داشته ااشد  ننچه كه نگارنده اه عنوان پاسخ و نتيجه اه اين سوال رسيده است، نن است كه مي تواند اا توس

امنيت ملي، زماني پايدار مي ااشد كه ااعث رشد و توسعه گردد و اين نتيجه تنها از اريق امنيت انساني اوجيود ميي   

كشورها نمي ااشد و يکي از اساسيي تيرين   -يتي دولتنيد  انااراين امنيت اراي امنيت، اه تنهايي جوااگوي مسائه امن

 راهبردهاي كالن در ارنامه ريزي هاي امنيتي، تبيين الگوي امنيت انساني اراي توسعه مي ااشد 

      

 .امنیت ملی پایدار، توسعه پایدار، امنیت ملی ،راهبرد، امنیت انسانی: كلیدی واژگان

  

                                                           
 tabibi.payam@chmail.comدانش پژوه كارشناسي ارشد حقوق،دانشگاه مفيد ق ، البه حوزه علميه تهران،  -1
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 مسلمانان با توجه به آموزه های قرآن و احادیث ضرورت تحکیم وحدت میان
 3، فرخنده محمدی2، نسرین بیگ زاده1احمد عباسی دره بیدی

 

 چکیده 

اا توجه اه سياست هاي استعماري كشورهاي غراي و استعمارگر مبنيي اير تفرقيه انيدازي مييان مسيلمانان و عمليي        

رقه و اختالف ميان مذاهب و خصووا  فرقه هاي مختليم  و ايجاد تف "تفرقه انداز و حکومت كن"نمودن اين شعار كه 

اسالمي، اين پرسش مطرح است كه مهمترين تعالي  قرنني و عله و عواملي كه در نموزه هاي قران و احاديث اسالمي 

است و ااعث تقريب، همدلي و همگرايي ميان امت و فرقه هاي اسالمي مي شود، كدامند؟ اين نوشتار در پي پاسخ اه 

تحليلي، اا استناد اه منااع كتااخانه اي و روايي و اا تأسي اه تأكييداگ قيرنن    -فوق اا استفاده از شيوه توويفي سوال

مبني ار وحدگ و همدلي ميان مسلمانان و مومنان، اه اررسي اهميت ضرورگ وحدگ مييان مسيلمانان و حماييت از    

جامعه ي اسالم مي پردازد  نتايج پزوهش نشان  ملت هاي مظلوم مسلمان و نقش اين وحدگ در پيشرفت و توسعه ي

داد كه نياگ متعددي در قرنن مومنان و مسلمانان را اه وحدگ و پرهيز از تفرقه سيفار  ميي نماينيد و در احادييث     

مختلم و سيره ي معصومين عليه  السالم اه شيوه هاي گوناگون ار ضرورگ و اهميت وحدگ و پرهيز از تفرقه اشاره 

 ويکرد اكثر مراس  و عباداگ مسلمانان اه سمت وحدگ و يکدلي مي ااشد شده است و ر

 

 واژگان كلیدی: وحدت، قرآن، احادیث، مسلمانان، پیشرفت، همدلی

                                                           
 :a.abbasi.d2020@gmail.com Emailكارشناس ارشد شيعه شناسي/گرايش جامعه شناسي، دانشگاه اوفهان،  نويسنده مسئول   - 1

 دانشجوي دكتري مهندسي ونايع، دانشگاه خوارزمي تهران   - 2

 نموزگار و داير نموز  و پرور  شهرستان نجم اااد - 3
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 های ژئوپلتیکی ایران در راستای پیشرفت اسالمی ایرانیبررسی ویژگی
 1فریدون عبدی

 

 چکیده

پيشرفت است اه همين جهيت اغليب الگوهياي رفتياري و تيال  كشيورها        يکي از دغدغه هاي اولي كشورها موضوع

ااشد  اما ننچه مسل  است پيشرفت تحت تاثير عوامه متعددي است كه در اين ميان يکي از معطوف اه تامين نن مي

هياي  است ليذا  پيژوهش ميذكور ايه منظيور اررسيي ويژگيي        هاي ژئوپلتيكمتغيرهاي تاثير گذار ار پيشرفت ويژگي

وپلتيکي ايران در راستاي پيشرفت اسالمي ايراني وورگ گرفته است   اين پژوهش از نظر هدف كياراردي و از نظير   ژئ

اسيتفاده شيده   « ايكتااخانيه »نوري ااالعياگ، از رو   ااشد و اراي گرد متدولوژي و رو  انجام تحقيق، توويفي مي

ژئوپلتيکي ايران اه عنوان يك موقعيت راهبردي نقش اساسي هاي است نتايج ادست نمده نشانگر نن است كه ويژگي

در پيشرفت اسالمي ايراني دارد  موقعيت راهبردي موقعيتي است كه اه دارندة نن مزاياي قااع سياسيي، اقتصيادي و   

غرايي   كند  جمهوري اسالمي ايران اه داليه مختلم مانند قرارگرفتن در نسياينظامي در اراار رقيب يا رقبا اعطا  مي

و داشتن ايشترين مرز اا خليج فارس و تنگۀ رهبردي هرمز و قرار داشتن در حلقيۀ پيونيد منيااق نسيياي جنيواي،      

نسياي مركزي، قفقاز، شرق مديترانه و خليج فارس، داشتن منااع معدني ارزشمند از جمله نفت، گياز و ميس و غييره    

اني ايشترين نفع را اه كشور مي رساند كه كشيور واقعيا    داراي يك موقعيت ويژه راهبردي است  موقعيت راهبردي زم

مستقه اوده و اا ارنامه ريزي هدفدار و زمان ار اين موقعبت را اه وسيله اي اراي ارتقاء پيشرفت خود قرار دهد؛ امري 

 كه در كشور ما اعد از پيروزي انقالب اسالمي اتفاق افتاده است
 

 ران ، پیشرفت، اسالمیها، ژئوپلتیک، ایویژگی: كلیدی واژگان
 

                                                           
1
پژوهشگر و عضو هيئت علمي دانشگاه امام علي)ع( و دانشجوي دكتري تخصصي عل  ااالعاگ و دانش شناسي دانشگاه نزاد واحد شمال، تلفن   - 

 Abdifridon135@yahoo.com، ايميه  09123824551
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 پیشرفت اسالمی ایرانی در سایۀ امنیت پایدار مرزها
 1فریدون  عبدی

 

 چکیده

ها و جوامع  مختلم از جمله جامعۀ ايراني مطيرح  امنيت ه  اه عنوان هدف و ه  اه عنوان وسيله اراي تمامي انسان

جمله نظام اسالمي  اراي رسيدن پيشرفت در سايۀ امنيت پاييدار  هاي جوامع اشري و از است  اووال اقداماگ و تال 

امنييت  «  هاسيت ها و پيشيرفت امنيت يك زمينه اراي همه موفقيت»كند اه تعبير مقام معظ  رهبري تحقق پيدا مي

 هاي اساس امنيتي در هر كشوري از جمله نظام جمهيوري اسيالمي اييران مطيرح    پايدار مرزها اه عنوان يکي از مؤلفه

 كيه  ااشيد مي موضوع پيشرفت در كاراردي و مه  موضوعاگ از يکي همواره پايدار مرزها، امنيت   در واقع تاميناست

 در اسيت   گردييده  اضيافه  نن ايه  نييز  جدييدي  مسايه و معيارها الکه نشده ك  نن اهميت از زمان اا گذشت تنها نه

اجيراي   در امين  و مطمئن مرزهاي داشتن كه است اين هستند القول متفق نن درااره همه امروزه كه اه حقيقت نن

 و از جمله در كشور جمهوري اسالمي اييران نقيش   كشوري هر در دولت حاكميت اعمال و همجواري حسن سياست

ااشد كه در سايۀ پيشرفت اسالمي ايراني تحقيق پييدا   مي ارخوردار وسيعي از كارارد و داشته كننده هدايت و كليدي

 كندمي

  

 امنیت، امنیت پایدار، امنیت مرزها، پیشرفت اسالمی ایرانی :كلیدی واژگان
 

                                                           
1
 Abdifridon135@yahoo.comايميه           09123824551پژوهشگر و عضو هيئت علمي دانشگاه افسري امام علي)ع( تلفن    - 
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 50و 8،22گانه غزه ) بررسی رفتارهای حمایت گرایانه جمهوری اسالمی ایران در جنگ های سه

 روزه(
 1سید مرتضی عریضی میبدی

  

 چکیده

المللي اا تاكيد اير   اسالمي ايران در سطح منطقه اي و ايناين مقاله اا استناد اه سخنان، فعاليت و اقداماگ جمهوري 

روزه توانسيته حماييت خيود را     33نژاد و روحاني نوشته شده است  جمهوري اسيالمي اييران در جنيگ     دول احمدي

ت گرايانه نوشته شده است كه از كشور و مل اهلل اعالن كند  اين مقاله ار مبناي نظريه رفتارهاي حمايت ازلبنان و حزب

فلسطين حمايت كند؛در اين نوشتار حمايت جمهوري اسالمي ايران از فلسطين در اول جنگ اخير عالوه اير سيطح   

اياني در سطح عملي ارزيااي شده است  حال اا توجه اه وجود مسئله فلسطين در سياست خارجي جمهوري اسيالمي  

نيژاد و روحياني درگيير در ايين      وليت احميدي  گانه غزه اه اررسي اگونگي رفتيار حميايتي دو د   هاي سه ايران و جنگ

پردازي   فر  مقاله اير ايين اسيت كيه در ايين       اور اخص مي هاي فلسطيني اه اور اع  و گروه ها از فلسطين اه جنگ

 گانه متفاوگ اوده است  هاي سه گانه رفتار حمايتي جمهوري اسالمي ايران در جنگ هاي سه جنگ

 

 روزه 50روزه، جنگ  22روزه، جنگ 8ی اسالمی ایران، جنگواژگان كلیدی: سیاست خارجی، جمهور

 

                                                           
 اي كارشناسي ارشد مطالعاگ منطقه 1
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نظام بین الملل چند قطبی و ظهور قدرت های نوین؛ فرصت ها و تهیدات برای 

 جمهوری اسالمی ایران
 سامان فاضلی

 

 چکیده

قطبيي را كيه     نشانه هاي فروپاشي نظام مستعجه تك قطبي نشکار شده است  مهمترين تجلي فروپاشيي نظيام تيك   

ديد   همان اور كه محققيان مکتيب    "ظهور اين"حدود يك دهه پس از جنگ سرد ار جهان حاك  اود ميتوان در 

واقع گرايي روااط اين المله همچون والتز گفته اند نظام تك قطبي نه ممکن است و نه مطليوب  اوال ممکين نيسيت    

ر نظام اين المله منجر اه واكنش ديگر دوليت هيا در جهيت    ارا كه تمركز  و افزايش مولفه هاي قدرگ در يك اازيگ

موازنه سازي و مقااله اا هژمون در قالب اسط همکاريهيا و اتحادهياي اقتصيادي و نظيامي همچيون اتحادييه اروپيا و        

قدرگ ايه در سيطح داخيه و     پراكندگي سازمان همکاري شانگهاي مي شود  ثانيا مطلوب نيست اون تمركز  و عدم

نظام اين المله منجر اه سوء استفاده و اقداماگ يك جانبه خواهد شد  فرويتي كيه نظيام انيد قطبيي      اه در سطح 

اراي ايران فراه  مي نورد امکان متنيوع سيازي رواايط خيارجي، تيامين نيازهياي اقتصيادي و تکنولوژييك از ارييق          

لوگيري از  تحقيق تيال  هياي    كشورهاي غير غراي و فروت توسعه روااط اا قدرگ هاي ازرگ و داراي نفوذ اراي ج

و ادغيام در ترتيبياگ اقتصيادي و     "شرق گراييي "غرب اه منظور منزوي كردن ايران است  اما از ارف ديگر سياست 

نادرست خواهد اود  اون انا اه ماهيت توسيعه البانيه و     "غرب گرايي"امنيتي شرق درست اه همان اندازه سياست 

رق ه  ماهيتا همانند غرب است  همچنين شرق گرايي ايا اييدئولوژي منبعيث از    تجاوز گرايانه قدرگ هاي ماديگرا، ش

 و رويکرد عدم تعهد ايران منافاگ دارد  "نه شرقي، نه غراي"انقالب يعني 

 

 نظام چند قطبی، قدرت های نوظهور، سیاست خارجی ایران ، شرق گرایی: كلیدی واژگان
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ه محور عقالنیت، اعتدال و صلح در مبانی فکری امام خمینی)ره( روش تعامل س

 )ماهیت، مسئله شناسی، روش شناسی(
 1سعید قربانی

 

 چکیده

امام مباني فکريش ارگرفته از اسالم و ارز  هاي الهي است اه عبارتي امام خميني)ره( محور وجوديش ايراي تجليي   

خودشان اسيالم را مبنيا قيرار داده انيد  يکيي از ايين محورهيا نگياه         دادن اسالم اود و ايشان در تمام محورهاي احث 

امام)ره( اه احث عقالنيت و اعتدال و ولح است  امام عقالنيتي را مطرح مي كنند كيه اسيالم در رااطيه ايا نن احيث      

روشيي كيه   كرده است در رااطه اا اعتدال و ولح نيز وضعيت اه همين شکه است  امام اه دنبال اين نبودند كه اه هر 

ممکن است ولح را در جامعه حاك  كنند ايشان اه ولحي تأكيد داشتند كه اسيالم ميد نظير دارد  در ايين پيژوهش      

نويسنده سعي ار اين دارد تا اا تمركز ار اياناگ امام خميني)ره( سه محور عقالنيت، اعتدال و ويلح را در قاليب هياي    

رسي قرار دهد و سؤال پژوهشي كيه ايراي نويسينده مطيرح     رو  شناسي و ماهيت شناسي و مسئله شناسي مورد ار

  است اين كه نگاه امام خميني)ره( در رااطه اا سه محور عقالنيت، اعتدال و ولح اه روندي را اي كرده است؟

 

 امام خمینی، صلح، اعتدال، عقالنیت.: كلیدی واژگان

 

                                                           

   1 تهران شاهد دانشگاه اسالمي انقالب سياسي  مطالعاگ دكتراي دانشجوي

  shahadat10425@gmail.com  
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 غرب جنوب و غرب در نوین ژئوپولیتیکی های رقابت مبنای ژئوكالچر های رقابت

 آسیا
 2قضاوی ، میثم 1زارعی بهادر

 

 چکیده

 توسيط  پيراميوني  قلمروهياي  ايه  توسيعه  عاميه  عموميا   تکامه از پس و توحيدي اديان خواستگاه و زادگاه نسيا غرب

 ضيرورگ  و نيياز  ايه  توجيه  ايا  هيا  حکومت نيز كنوني دوره و مدرن عصر در  است اوده مذهبي حاكمان و ها حکومت

 ايه   هسيتند  و اوده منطقه اين در مذهبي ايدئولوژيهاي و ها انديشه حامي و اسط مروج و منادي خود سياسي حياگ

 موتيور  و جامعيه  فرهنگي و فکري ساختار اولي زيراناي مذهب اي، منطقه اومي هاي قدرگ ايشتر اودن الئيك رغ 

 تبيديه  و ميذهب  اازار از خود اي منطقه منافع ارد پيش منظور اه نيز مردان دولت و است  ملي هاي دولت متحرک

 تضادها ار مبتني نويني ژئوپوليتيکي هاي رقاات و ارده اهره محور دولت مذهبي تضادهاي اه مذهبي اختالفاگ از نن

 در دار دامنيه  ژئوپوليتيکي هاي رقاات نن پيامد و ژئوكالچر تضادهاي از نويني شکه رسد مي نظر اه كه اند نموده انا

 تروريستي – قومي گروههاي محور، دولت جاي اه يک  و ايست قرن ژئوپوليتيکي هاي رقاات  اود خواهد منطقه اين

 قيدرگ  رقاات جاي اه و محور منطقه محور جهان جاي اه محور، ايدئولوژي محور، ناسيوناليس  جاي اه محور، مذهب

  اسيت  تولييد  اياز  و اندي وورگ حال در ننان از مستقه گاه و نياات اه گاه اي منطقه هاي قدرگ رقاات جهاني هاي

 و ژئوكيالچر  تضيادهاي  اسياس  اير  منطقه اين در نوين ژئوپوليتيکي هاي رقاات گيري شکه تحليه پژوهش اين انياد

 در و منااع دولت، جامعه، مديريت و كنترل كه سرزمين كسب اراي نخست نه كواك نواازيگران از ها دولت استفادة

 و مردان دولت گفتگوي مطلوب وضعيت سمت اه حركت و موجود وضعيت از رفت ارون اراي  است ملي قلمرو نهايت

 دو در اولييه  اويول  سير  ار توافق اراي تال  و ها االش كاهش و مذهبي نخبگان ايشتر تعامه و منافع تضاد كاهش

 .است مذكور حوزه

 

 ای منطقه های رقابت بازیگران، نو ژئوپولیتیک، ژئوكالچر، آسیا، غرب: كلیدی واژگان

 

                                                           
 تهران دانشگاه جغرافيا دانشکده سياسي جغرافياي   استاديار 1
 Esfahan1372@gmail.comتهران   دانشگاه جغرافيا دانشکده سياسي جغرافياي ارشد كارشناسي دانشجوي   2
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 ایران اقتصاد شدن جهانی نقش بر تکیه با ایران در شهری فقر بر گذار اثر متغیرهای

 محمدزاده حسین سید نیشابوری، كاشفی مریم

 

 چکیده

 تأثير تحت را اقتصادي گوناگون متغيرهاي و ها اخش كنوني، دنياي در شدن جهاني نماد عنوان اه تجاري نزادسازي

 منيااق  ايه  مرايوط  فقير  از مهميي  سيه   ايران در   است فقر زمينه اين در مه  متغيرهاي از يکي كه است داده قرار

 موضيوع،  اهمييت  ايه  توجه اا  رسد¬مي نظر اه ضروري شهري فقر ار گذار تاثير عوامه اررسي انااراين  است شهري

 خيود  ميدل  منظيور،  ايين  اه   است داده قرار اررسي مورد ايران شهري فقر ارنرخ را تجاري ي نزادساز اثر مطالعه اين

 از و  شيد  ايرنورد  1357-1393 زمياني  ي دوره در اييران  در شيهري  فقر ار موثر عوامه اررسي اراي ارداري توضيح

 ايين  الندميدگ  و مدگ كوتاه روااط نوردن ادست اراي جوسيليوس - جوهانسون جمعي ه  و خطا تصحيح الگوهاي

 شيهري  فقر نرخ افزايش سبب مدگ كوتاه در تجاري نزادسازي پژوهش، هاي يافته اساس ار   گرديد استفاده متغيرها

 اه اايد كشور در ها¬ريزي ارنامه و ها سياستگذاري ا، لذ    است كرده كمك نن كاهش اه مدگ الند در و  است شده

 .كند كمينه را درايران شهري ارفقر تجاري نزادسازي از ناشي تهديدهاي و منفي نثار كه ااشد اي گونه
 

 ایران برداری، توضیح خود شهری،الگوی شدن،فقر جهانی: كلیدی واژگان
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 ایرانی -به سوی سبک زندگی اسالمی جمهوری اسالمی و سامان سیاست
 2، حسین صولتی1علی رضا كالنتر مهرجردی

                                                                                                                                                                         

 درآمد

تيداير اميور   اما تعريم عل  سياسيت ايه    اگ و مباحث گوناگون استدر موضوع ، اا گستره ي كارارديسياستمفهوم 

در اسالم، دين و سياست اا يکديگر ديده شده و ايين امير ايراي انديشيه سياسيي،        اشاره داردكشور  ي ادارهسياسي و 

 -كيه در حجياز متوليد شيد    -اسالمي ضمن ننکه اا ديانت اسالمي -پيامدي همه جانبه و پايدار داشت  انديشه سياسي

ونن را در درون خود جيذب كيرد    هاي ايران پيش از اسالم، انديشه ايزانس و يونان اهره ،انديشه پيوند دروني دارد از

داد حفظ كرد و اه جميع عيددي   اما همواره هويت خا  خود را كه هسته مركزي نن، تعالي  پيامبر) ( تشکيه مي

 هاي مذكور كاهش نيافت انديشه

هاي متغير و گوناگون داشته و توانسته است توانايي خيود را در  انعطاف الزم را اراي تطااق اا وضعيت انديشه اسالمي 

 (  46  1385هاي يك تمدن ازرگ نشان دهد)پوالدي، ايجاد يك نظام فکري خا  و ساخت پايه

گ ميان دين و سياسيت  ي دين و سياست در دنياي اسالم، اه هيچ روي قااه مقايسه اا مسيحيت نيست  مناسبارااطه

انجامد؛ در انديشه سياسي  در اسالم ارعکس مسيحيت، از دوگانگي نخبگان سياسي و مذهبي، اه وحدگ و يگانگي مي

شود و اين هر دو، تحيت  هاي مذهبي و غيرمذهبي، تمايز گذاشته نمياسالم اين قلمرو روحاني و دنيايي، اين فعاليت

شود و مسئول دفاع از شريعت و اهيروزي    امام جانشين پيامبر ) ( محسوب ميگيرنداقتدار فراگير شريعت قرار مي

شود در اسالم معنا اين جهاني و رستگاري نن جهاني امت است تمايزي كه در غرب اين ديني و غيرديني گذاشته مي

اهه سينت، نهياد   ( اگر اه اين ارداشت سني و شيعه، تفاوگ جوهري وجود دارد  در تفکر 46  1385ندارد )پوالدي، 

 خالفت مظهر دين و سياست، و تفکر سياسي شيعه، ار محور امامت است  

اا رخداد انقالب اسالمي و تولد نظام مقدس جمهوري اسالمي، امام خميني)ره( از همان ااتدا، جمهوري اسالمي را ايه  

 از اجميالي  تعرييم  ضيمن  لايين مقيا   ( در260  1386زاده، عنوان يك جامعه نرماني و اديه معرفي كردند)حسييني 

 عميومي  سيدهر  و گسيتره  اه فه  كليي  و غيرغرب، تال  مي شود غرب جهان انديشمندان ديدگاه از سياست، مفهوم

توان اه اور مختصر فهي    در اين راستا، ننچه از  سياست در ايران اعد ازانقالب مي  ايران اسالمي ادردازي  در سياست

شريعت در سه سدهر امنيت، سيالمت و نميوز ، تحقيق سيبك زنيدگي اسيالمي       نمود اين است كه سياست متاثر از 

 ايراني را هدف قرار داده است  
  

                                                           
  - Kalantarmehrjardy975@yahoo.comاباابايي)ره( عالمه دانشگاه سياسي دكتري جامعه شناسي     دانشجوي 1
   كارشناس ارشد علوم سياسي 2
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پاكستان بر امنیت  -ژئوسیکیوریتی ایران؛ با تمركز بر آثار مناسبات عربستان

 جمهوری اسالمی ایران
 2پور لندیحسن ولی ،1علی گلستانی

 

 چکیده:

اخير توجه پژوهشگران اه موضوعاگ غيرامنيتي افيزايش يافتيه اميا كماكيان دغدغيه اسيياري از       هاي  هراند در دهه

است  جمهيوري اسيالمي اييران هي  از ايين قاعيده        "تهديدهاي امنيتي"و  "امنيت"، "اقا"ها در سراسر جهان  دولت

هياي ارتير نظيام     ايين قيدرگ   هاي تقاالي موجود، اه اه لحاظ نظري و اه اه لحاظ عملي، مستثنا نبوده و الکه جنبه

المله و ايران، ار اهميت اررسي مسائه امنيتي ايران افزوده است  تضاد و درگيري منافع كشيورها در ايين عرويه     اين

رود  اه دالييه اسيياري در معير      وجود نورده كه تا حد تهديداگ امنيتي و اقاي كشورها پيش مي فضايي رقااتي اه

اي و ايا اايزار اسيناد و كتيب موجيود،       تحليلي و رو  كتااخانيه -نگار  اا ديدي توويفيانواع تهديداگ است  ايرااين 

 "كنيد  تر مي يااي تعامالگ امنيتي عراستان و پاكستان تهديداگ امنيتي جمهوري اسالمي ايران را جدي عمق"فرضيه 

يتي عراستان و پاكستان ايه  گذارد  دغدغه اولي اين نگار  پاسخ اه اين سؤال است كه تعامالگ امن را اه نزمون مي

 تأثيري ار امنيت جمهوري اسالمي ايران گذاشته و خواهد گذاشت؟

 

 امنیت، چالش امنیتی، عمق استراتژیک، عربستان، پاكستان، ایران. : كلیدی واژگان

                                                           

 a_golestany@yahooالمله وزارگ امور خارجه  ينقاره هند و پژوهشگر مسائه امنيتي دانشکده روااط ا ارشد مطالعاگ شبه  دانشجوي كارشناسي1 
   hasanvalipoor@yahoo.comالمله وزارگ امور خارجه      ارشد مطالعاگ خاورميانه دانشکده روااط اين  دانشجوي كارشناسي 2

mailto:a_golestany@yahoo.com
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cm 5/3 cm 5 cm 6 

 مدیریت شبکه های اجتماعی و نقش سازمانهای اطالعاتی
 3، سلیمان اسفندیاری2جعفری راد، علی 1محمد جواد مقبلی قرائی

 

 چکیده 

 حيال  در ايشيبکه  جامعيه  ييا  ااالعياتي  جامعيه  سيمت  اجتماعي اه عظي  اسيار تحوالگ تاثير تحت مختلم جوامع

 لحياظ  اه يمجاز ياجتماع هاي شبکه  است فناوري از متاثر نن ساختار كه است ايجامعه اي،شبکه جامعه  اندحركت

 ارتبياط  كيي  ايه  شيدن  هيتبيد  ،يمل يمرزها درون در ييايجغراف عيوس گستره اا و كاراران انيم در افتني تيعموم

 ارتبااياگ  عرويه  در هيايد  ياي  اي لهيوس اه قدرگ، مراجع يسو از كنترل نوع هر از اودن فارغ و يشخص و يخصوو

ايا    انيد  نورده وجيود  اه جوامع در را قدرگ ينهادها و ها دولت كنترل از خارج يرگذاريتاث هاي نهيزم و اند شده هيتبد

وجود اين تعاريم و تشکيه اين شبکه هاي اجتماعي از مردم، اايد اه اين مبحث پرداخت كه ايين فرنينيد روزافيزون    

 سطح كاهش موجب وضعيتي انين رسد مي نظر اه شبکه اي شدن، اه تاثيري ار سازمانهاي ااالعاتي داشته است 

 درسيازمانهاي  ااالعياگ  نوري جميع  فرنينيد  تغييير  نييز  و رويکردهيا  ساختار، در تغيير هان كاري،انعطاف پذيري،پن

مي گردد  اين مقاله ايه   احساساينك نقش مه  اين سازمانها در انين عروه اي ايش از پيش  .است شده ااالعاتي

 نحوه مديريت و استفاده مطلوب سازمانهاي ااالعاتي از مبحث شبکه اي شدن اجتماعي مجازي خواهي  پرداخت  

 

 مدیریت، شبکه های اجتماعی،جامعه شبکه ای، مردم، جامعه اطالعاتی، سازمان اطالعات: كلیدی واژگان

 

                                                           
 گرايش تشکيالگ وروشها    كارشناسي ارشد مديريت دولتي 1
   كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش سيست  هاي ااالعاتي 2
 گرايش تحول    كارشناسي ارشد مديريت دولتي 3
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 ن تجارت جهانی برای كشورهای نفتی در حال توسعهمنافع و مضار عضویت در سازما
 2پور آذر، كامران گل محمد1علی نوروزی

 

 چکیده

اا توجه اه ارائه رسمي گزار  رژي  تجاري ايران توسيط وزارگ امورخارجيه كشيور ايه دايرخانيه سيازمان تجيارگ           

و نيز اهميت شناخت اثراگ الحاق اه اين سازمان، اين تحقيق اه دنبال اررسي منافع و مضار 1388مهر  26جهاني در 

اع نفتي مي ااشد  از زمان شروع اه كار اين سيازمان،  عضويت در اين سازمان اراي كشورهاي درحال توسعه داراي منا

انيدي سيازمان مليه    اكثر كشورهاي عضو اوپك )غير از ايران، عراق و الجزاير اه عنوان اعضاي ناظر( كه ابيق ابقيه  

وااسيتگي اقتصياد ايين     انيد  متحد جزو كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شوند اه عضويت اين سازمان درنميده 

تضعيم انگيزه كار، گسيتر  فرهنيگ   مشکالگ متعددي از جمله  سبب نفت رنمدهاي حاوه از وادراگكشورها اه د

شود كه اين عوامه اه همراه اسياري عوامه ديگر ااعث ايجاد موانع متعيددي   ع اقتصادي مياو اتالف منا يخواررانت

)ايش  WTOدر اراار توسعه كشورهاي وادركننده نفت مي شوند  اين امر در كنار فراگير اودن عضويت كشورها در 

ازد  اراي كشورهاي نفتي روشين ميي سي    را WTOكشور(، ايش از پيش اهميت موضوع تأثيراگ عضويت در  160از 

-و الزاماگ عضويت موفقيت WTOهدف اولي در اين تحقيق پرداختن اه اثراگ مثبت و منفي حاوه از عضويت در 

هاي تأثيرگذاري عضويت در ايين سيازمان اير    نميز كشورهاي وادركننده نفت مي ااشد  در همين راستا ااتدا اه كانال

ر وادراگ، سياست هاي اقتصادي و ساختار نهادي ايين  اقتصاد كشورها پرداخته، و سدس اه مزايا و مضراگ عضويت ا

كشورها پرداخته مي شود  نهايتا  يك ليست از مجموعه مزايا و مضار متصور اراي عضيويت كشيورهاي نفتيي درحيال     

 توسعه در سازمان جهاني تجارگ ارائه مي گردد 

 

 وسعه اقتصادیسازمان تجارت جهانی، اقتصاد بین الملل، كشورهای نفتی، ت: كلیدی واژگان

 

                                                           
المله وزارگ امور خارجه )نويسنده مسئول(  المللي اقتصادي، دانشکده روااط اينهاي ايندانشجوي كارشناسي ارشد ديدلماسي و سازمان -  1

ali.norouzi@ut.ac.ir 
ران    يه، اي، اروميه، دانشگاه نزاد اسالميارشناس ارشد اقتصاد، ااشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومك -  2

k.golmohammadpoor@gmail.com 
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 مردم ساالری دینی و پیشرفت ایران اسالمی )از دیدگاه مقام معظم رهبری(
 2، نرجس جهانگیر1محمد نوریان نجف آبادی

 

 چکیده 

احث مردم ساالري ديني كه يکي از مه  ترين اركان الگوي پيشرفت اسالمي اسيت هميراه ايا نزادي هياي اجتمياعي      

مردم ساالري ديني ناظر اه مدلي از حکومت است كه ار مشروعيت الهيي    عدالت شکه مي گيرد است كه در راستاي

و مقبوليت مردم استوار اوده و حاك  در ااراوب مقرراگ الهي، حق مداري، خدمت محيوري و ايجياد اسيتري ايراي     

پردازي از درون معارف خيودي   ساالري ديني تال  اراي نظريه مردم  كند رشد و تعالي مادي و معنوي ايفاي نقش مي

هاي دروني و اسالمي است  ارائه الگويي اراي اداره جامعه مبتني ار مکتبي است كه ايرانيان ادان  و مبتني ار توامندي

هايي اراي گفتن  ست تکميلي ار مدل جمهوري اسالمي كه افزون ار نن حرفا اي ساالري ديني نظريه مردم ااور دارند 

در حوزه علوم سياسي كه رهبري خود در نن پيشگام شده اسيت    "جنبش نرم افزاري"از جنس دارد و حركتي است 

سياالر دينيي و       هياي نظيام ميردم    اهداف و ويژگي ،هاي قرنني ريشه، خاستگاه شکه گيري ،تبيين زواياي اين نظريه

 اسالمي است هدف اين مقاله تعيين نظريه نقش مردم ساالري ديني در پيشرفت ايران  مسايلي است 

 

 مردم ساالری دینی، ایران اسالمی، پیشرفت: كلیدی واژگان

                                                           
 mohammdnorian@yahoo.com، م ناادكارشناس ارشد جامعه شناسي و كارمند فرمانداري شهرستان نج - 1
 ، yahoo.com1356nersis@د عباس دوران،يو كرون مجتمع شه رانير نموز  و پرور  شهرستان تيو دا يجامعه شناسكارشناس ارشد  -2

mailto:nersis1356@yahoo.com
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 مبانی فقهی مردم ساالری دینی و مقایسه آن با دموكراسی غربی
 بهنام هژبرخواه، یوسف رجبی

 

 چکیده

 هيا  تفياوگ  ايين  كيه  ايوري  اه دارند، هايي تفاوگ ومبنا ماهيت دليه اه غراي هاي دموكراسي اا ديني ساالري مردم

 اكثريت حاكميت مبناي ار دموكراسي  نمايد جلوه فردي اه منحصر مدل عنوان اه ديني ساالري مردم تا شده موجب

 مبتني و مردم خواست اراساس ديني ساالري مردم ولي ااشد، مي مردم خواست اا يکسره نن ارتباط و شده انا مردم

 ارتبياط  مقبولييت  مقوله اه الکه ندارد، تأثيري نن حقانيت در مردم خواست كه اوري است، معقول حياگ و وحي ار

 اه ديني ساالري مردم در اما است، شده دگرگوني داار انديشمندان نظر و زمان اا همچنين دموكراسي  كند مي پيدا

 معيار و مالک دين، احکام و مباني و داري  ديني ساالري مردم از اطن و اهره يك حقيقت، گوهر اا نن  ارتباط دليه

 سيو  ييك  از كيه  اسيت  جداگانيه  امير  دو مشيروعيت  و مقبولييت  ديني، ساالري مردم در انااراين  ااشد مي مدل اين

 دموكراسيي،  در ننکيه  حيال   ياايد  ميي  ارتبياط  الهي حاكميت اا مشروعيت ديگر سوي از و مردم خواست اا مقبوليت

 اميا  هستي ، روارو ها حقيقت اا دموكراسي در منظر اين از  ااشد مي حقانيت مالک اكثريت و يااد مي واحدي معناي

  كند مي پيدا ارتباط الهي حاكميت اا حقيقت و حقانيت ديني ساالري مردم در

 

 فقهی مبانی غربی، دموكراسی ، دینی ساالری مردم: كلیدی واژگان
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 شدن پیشرفت و دیپلماسی فرهنگی در عصر جهانی
 2، علی گلستانی1لندیپور  حسن ولی

     

 چکیده:

المليه را در اير    هاي مختلم روااط اين زا است كه اسياري از عروه شدن مفهومي انيادين و در عين حال تحول جهاني

شود كيه تحلييه علّيي و وضيعي ييك       دهنده لحاظ مي كننده و يا نظ  گرفته است  اين مفهوم اه مثااه عنصري تعديه

نورد  در اين نگار   اي جديد اوجود مي دهد كه نهايتا اه تغيير وضع موجود شده و عروه ر ميپديده را تحت تأثير قرا

شيود  در اداميه ضيمن     شدن اه اررسي نثار مختلم اين پديده ار ايران پرداخته ميي  ضمن واكاوي اعد مفهومي جهاني

اوه از اين وضيعيت ايراي اييران    هاي استر ح شدن اه امکاناگ و محدوديت سنجش نوع نگاه اين كشور اه امر جهاني

هياي نن ايراي سياسيت     شدن و ديگر مؤلفيه  پردازد  اين نگار  پس از اررسي ظرفيت ايجاد شده از اريق جهاني مي

پيردازد  دغدغيه اويلي     ها مي كارهاي ايران اراي غلبه ار اين االش خارجي و ديدلماسي جمهوري اسالمي ايران، اه راه

شدن اه نثاري ار ايران داشته و در مقاايه، اييران اگونيه و ايا ايه       جهاني"ال است كه اين نگار  پاسخ اه اين سئو

ايران در عصير  "گذارد   اراي پاسخ اين سئوال، اين مقاله؛ فرضيه زير را اه نزمون مي "تواند ار ننها فائق نيد؟ اازاري مي

  "ا رفع كندتواند موانع پيشيرفت خود ر شدن اا اکارگيري ديدلماسي فرهنگي مي جهاني

 

 شدن، ایران، سیاست خارجی، دیپلماسی فرهنگی. جهانی: كلیدی واژگان

 

 

 

 

                                                           
 hasanvalipoor@yahoo.com،المله وزارگ امور خارجه ارشد مطالعاگ خاورميانه دانشکده روااط اين  دانشجوي كارشناسي 1

 a_golestany@yahoo.comالمله وزارگ امور خارجه  قاره هند دانشکده روااط اين ارشد مطالعاگ شبهدانشجوي كارشناسي       2 

mailto:a_golestany@yahoo.com

