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 همدقم
   هعرسوت و لرقنو   لرمح یارارازبا تفررشیپ ،یرادهيامرس هعسوت ،یزاسیناهج نوچ یلماوع دعب هب متسیب نرق همین زا
 .(World Tourism Organization,2004  ) ترسا هدريدرگ  یرگرشدرگ تعنص هعسوت هب رجنم یکيژولونکت تاطابترا
    هرب هرک اررچ .(Oila et al.,2012 :659 )دوشیم هتخانش ناهج رد یداصتقا تعنص نیموس ناونع هب هزورما هزوح نيا
  دریلوت 2/28  لدارعم یمهس و لغش نویلیم 280 دودح داجيا اب تعنص نيا 2220 لاس رخاوا رد یناهج کناب شرازگ
   ررگيد یورس زا .(Choi & Sir kaya, 2006 :1274  ) ترسا هدررک افيا یاهدمع شقن یناهج حطس رد یلخاد صلاخان
  ارب 1820   لارس رد یرللملا   نیرب نارگرشدرگ دادعت داد یم ناشن 8یرگشدرگ یناهج نامزاس شرازگ نيرتديدج قباطم
 0820    لارس رد هرک دورش   یرم تربث یلاح رد مقر نيا ؛تسا هدیسر رفن درایلیم 8 /2 هب و هدوب هارما یدصرد ۶ دشر
 اارفس ینویلیم 21 دشر نآ زا لبق لاس هب تبسن و دوب هدش ماجنا یرگشدرگ رفس نویلیم 909 و درایلیم کي عومجم
  ارت 9  نیرب یدشر اب یدالیم ديدج لاس رد یللملا نیب نارگشدرگ دادعت دوش یم ینیب شیپ لاح نیع رد .داد یم ناشن ار
    ور شیرپ یاارورشک یرلخاد صلاخان دمآرد رد یریثأت هچ هزوح نيا هک تفگ ناوت یم نياربانب ؛دوش هارما دصرد 2
 .دراد هنیمز نيا رد
    رد نارکم کري اري و نالک حطس رد تلم کي یيايوپ یبايزرا یااهخاش نيرت گرزب زا یکي تعنص نيا ،نيا رب هوالع
    رلتتم یارا  هرنیمز رد ار ترلم کي ثاریم و ااهتشاد نيرتهب دناوتیم نامز ما هک ارچ .دوریم رامش هب درخ حطس
  هرب (2398  ،هدازریلع و یکلم)دراذرگب شيامن ضرعم هب یکيژولونکت و یسایس ،یگنارف ،یطیحم ،یعامتجا ،یداصتقا
   رلتتم داعبا رد نآ تاریثأت و یناسنا عماوج یااشرگن زا یااگآ و عماوج تخانش رد تعنص نيا هدمع ریثأت لیلد
 .(0398،ناراکما و هدازیلع)دراد ترورض هزوح نيا رد رادياپ درکيور کي نتشاد ،یناسنا عماوج تفرشیپ و هعسوت
       و یيارسانش یاررب ،ترسا نآ یدارصتقا ارحابم رد هرک یاهدرتسگ تاریثأت رب هوالع هزوح نيا رد هک تسا حضاو رپ
     میرظع تريوا ندرنايامن و نیمزررس اي ناکم کي لاح و هتشذگ یکيژولوکا و یعامتجا ،یگنارف میظع ثاریم جيورت
  هزورح نيا یرادياپ رد راذگریثأت و مهم دعب ود رد رادياپ شرگن نتشاد و طيارش رد لیهست تعنص نيا طسوت یناکم
 و  یژولوئدريا   هرک اررچ .(0398   ،نارارکما و هدازریلع)تسا تیماا زئاح رایسب زین یکيژولونکت و یسایس داعبا ینعي
   نيودرت و مزز تالیهرست هئارا ،یرگشدرگ احبم هب نآ هاگن عون و شريذپ احبم رد نابزیم هعماج رب مکاح شرگن
   ،یرورن و یعاجرش)دوش   یرم هترسيرگن نادرب عوضوم یسایس تالیهست ناونع تحت هک قوشم و بسانم یااهماننیيآ
  و ینارسر  عالرطا یاراهنیمز رد یتاعالطا و یطابترا هتفرشیپ یاایژولونکت هب نابزیم هعماج زیهجت نینچما و (۶198
  و یتارعالطا  یارا  یروارنف هرنیمز رد هداد خر یااتفرشیپ و نامز زاین هب هجوت اب هتفرشیپ لقنو لمح و ااهتشاد غیلبت
  .(Gets,2008: 404) دزاس افوکش ار هزوح نيا رد یرادياپ داعبا رياس دناوتیم هک تسا یدراوم هلمج زا یطابترا
  قطارنم رد  درناوت  یرم       نا رادرياپ و هپريو لکرش رد یرگرشدرگ تاررثا هرب یبایتسد یارب هنیمز نيا رد هلوقم نيرت مهم
 ناوت یم و هدورب درمارد و لاغترشا یاررب یرعبنم و یرگرشدرگ رازارب زا یشرتب یياتسور یرگشدرگ .دشاب یياتسور
  و یرارتتفا)          درک دادرملق یياتررسور عررماوج یکيژورلوکا و یعارمتجا ر یدارصتقا هعرسوت یاررب یرمهم رازبا ار نآ

                                                           
1. UNWTO 
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      و هارگياج هرب هترسب ررگيد یرضعب رد و یزرواشک یاا یشم طخ اب رما نيا یرایسب یااروشک رد .(۶0 :8198،یرداق
    ناورنع هرب  ارربلاغ  یياترسور قطانم رد یرگشدرگ هعسوت درباار یتح .دشاب یم ریغتم رما نيا یياتسور قطانم تیعقوم
 &Lewis)    ترسا هرتفرگ راررق دریکأت و  یرادررب  هررهب دروم زین یياترسور گنارف و تسيز طیحم ظفح یارب یدرباار

Alessandro,2019:3).  
  اااترسور  تخارسزاب و  ندرش  ینارهج هب یتساپ و یياتسور هعسوت یارب یدرباار ،یرگشدرگ تفگ ناوتیم نياربانب
  یاااترسور . درشاب یرم نآ هدناد لیکشت رصانع هما هب کیتامتسیس و عماج یشرگن مزلتسم یرگشدرگ هعسوت .تسا
 و  یرعیبط  ددرعتم ی ارا  هربذاج زا  یرادرورخرب مغر هب یريوک قطانم هیشاح رد هپيو هب کشخ و مرگ قطانم رد عقاو
  ،یرگرشدرگ  هرضرع  درعب رد  ررصنع  نيررت یورق  اري نيرتمهم .دنرب یم رس هب تیمورحم و رقف رد ،یرگشدرگ یناسنا
  اري یششک یااورین ،اا هبذاج .دنا یرگشدرگ متسیس هب هدرناد تردق و از یژرنا عبنم اا هبذاج .تسا دصقم یاا هبذاج
 هدافترسا تالیهست نيا زا یلحم هنکس طقف  زامتحا ،اا هبذاج دوجو نودب .دنوش یم بوسحم نارگرشدرگ هدننک بذج
 .(8398،یدارم و یناوضر)دررک درنااوخ
    رد یرگرشدرگ هربذاج نيررترکب و  نيررت  هتخانرشان      ،نيرتاربيز زا یرکي ناورنع هرب ريورک و ینابایب قطانم نیب نيا رد
  یورگلا  یريورک یحا ورن  یارا  ناورت قیقد و یلوصا تخانش .دوش یم بوسحم ینابایب همین و ینابایب قطانم یاااتسور
     و یعارمتجا ،یدارصتقا هعرسوت ررب یا همدقم دناوت یم نآ یارب ربتعم دنرب تخاس یارب یزير همانرب یتح و یرگشدرگ
  تايروررض  .ددررگ  ارا نآ   رد عرقاو دورجوم یياتسور قطانم صوصخ هب دوجوم قطانم یرگشدرگ لک رد و یگنارف
  یارا  نارکم  یرگرشدرگ  یارا  تریفرظ و  ريورک زا یدنمهرهب .تسا اااتسور یداصتقا و یعامتجا هعسوت یارب یساسا
  ارا هتفاي .تسا ريوک هیشاح یلحم یااداصتقا و یتنوکس یاا ناکم یرادياپ یاا تفایار و اادرکيور زا یکي ،یريوک
  شرقن  نارس نيدب و تسا یرگشدرگ هچراپکي هعسوت لماع و فدا هبذاج یريوک یرگشدرگ یاا ناکم داد یم ناشن
  نريا تیماا .(9۶ :3198،یدنز و نایناهج)دراد یتنوکس یاا ناکم اب یرگشدرگ یاا ناکم یيارگما و دنویپ رد یلصا
  یريورک یااروشک یلخاد صلاخان دیلوت رد یيزاب هاگياج و مهس ناهج رد ريوک یرگشدرگ هک تسا یياج ات هلئسم
   یاارورشک و شکاررم و انی رس یارحص یشاوح رد یياقيرفآ یااروشک زا یخرب و یلیش نوچما یبونج یاکيرمآ رد
 .(Manrai et al.,2019: 2)دراد سراف جیلخ هیشاح
  یددرعتم یريوک یااتشد نياربانب ،تسا کشخ و مرگ یاوا و بآ اب یروشک ناريا هکنيا هب هجوت اب یلم حطس رد
  یرگرشدرگ  درصاقم  ناورنع هب یخرب اا نیمزرس نيا نایم زا .دنا هدش هدرتسگ نآ زکرم صوصخ هب و  لتتم طاقن رد
  تیباذرج  نارگرشدرگ زا  یرصاخ هورگ یارب یا هقطنم و یمیلقا یاا یگپيو هب هتسب کيرا هک دنا هدش هتخانش یريوک
  ريورک ،رصم ريوک هب ناوت یم دنا هتشاد یيازسب شقن رگشدرگ بذج رد هک ناريا یريوک قطانم هلمج زا دنراد یرتشیب
  یرلم  کرارپ و  نريرز  گرير  ريورک ،تول نابایب یاا تولک ،هاگدرز ريوک ،کنابایب و روخ ريوک ،دادهش ريوک ،باجنرم
   زا یرکي ررضاح شاوپپ هعلاطم دروم و فدا رتسب ناونع هب نا یياتسور قطانم و راسمرگ ناتسرهش .درک هراشا ريوک
  یباريزرا یارب باذج یا هنهپ ینابایب کشخ ورگ هقطنم و نانمس ناتسا یبرغ هیشاح رد یریگ رارق اب هک تسا یطاقن
  یرگرشدرگ ی ارا هبذاج هلمج زا .دشاب یم ريوک تيروحم اب یياتسور یرگشدرگ هعسوت یارب هبذاج و هقطنم نيا ناوت
  ناورت  یرم ،دراد نآ یرگشدرگ ناوت یاتسار رد روشک حطس رد یناوارف ترهش هک ريوک یلم کراپ رب هوالع هقطنم نيا
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   یرکمن یاادربنگ ،ارسمرح رصق ،دیشرلا نیع رصق ،یگنس یوج ،هوک هایس ،یسابع هاش شرفگنس هداج یاا هبذاج هب
 ،هویم یاا غاب ،یيارحص ضوح رابنا بآ ،(یلگ و یتشخ) یتنس یاا هناخ ،(یريوک یکمن لاتسيرک یاانادلگ) یتشد
  یناربایب ی ارا هحاو لکش و تروص هب بآ یاا هاچ و یاام شرورپ یاارتتسا نینچما و هبنپ ،هناودنا هزبرخ عرازم
    هعرسوت یاررب یرکرحم ناونع هب مادک را هک درک هراشا ،تسا (رازکمن) ريوک هیشاح نیمزرس نآ رد اا ینديد رگيد زا
       تخانرش یباريزرا هرب ارت ترسنآ ررب رضاح شاوپپ اتسار نيا رد .دشاب یم هدودحم نيا رد عقاو یاتسور یرگشدرگ
    قطارنم رد ريورک یرگرشد  رگ درنرب تخارس یارب هدننک نییبت یاا نارشیپ و هدش داي هقطنم بسانم یرگشدرگ یوگلا
 .دزادرپب نآ دنرب ققحت رب هقطنم یرگشدرگ یوگلا تخانش ریثأت و راسمرگ ناتسرهش یياتسور
   یرظن درکیور
 و  ترسا  یرورشک  ررا  یرلم  هرعماج زا یشتب ،یگنارف و یداصتقا و یعامتجا متسیس کي ناونع هب یياتسور هعماج
  ترسایس  ناورنع  هرب یياتسور یرگشدرگ .دراذگ یم ریثات رگيدکي رب یلم هعماج اي یياتسور هعماج رد لوحت هنوگرا
  یرگرشدرگ  مرهم ی ارا هيامرس زا ااريوک .تسا اتسور یداصتقا یاا تیلاعف رياس لمکم و یياتسور داصتقا تخاسزاب
 زا ... و  یربآ  مرک  ،یدارصتقا دايز تالکشم مغر یلع دنراد رارق یريوک قطانم رد هک یياااتسور و دنور یم رامش هب
  ارا  تریفرظ نيا زا ناوت یم هک دنتسا رادروخرب یتسيروتوکا و یتيرات ددعتم یاا هبذاج و یعیبط ،یناسنا یاا تیفرظ
  ترلع هب قطانم نيا هک تسا هلئسم نيا ،ريوک یرگشدرگ مهم یگپيو .درب هرهب یياتسور یرگشدرگ هعسوت تهج رد
 یراذگ هيامرس و هتفرگ رارق یرهش تزوحت ضرعم رد رتمک ،یداصتقا هوبنا یاا تیلاعف و یرهش قطانم زا ندوب رود
 و  ريورک   یرگرشدرگ .ترسا  هرجوت  رورخرد  یدارصتقا رظنم زا هدش داي قطانم نيا رد یرگشدرگ یاا تیلباق یور رب
  هرجوت  درورم رتمک قطانم رياس اب هسياقم رد ناريا رد ريوک هیشاح یاااتسور یرگشدرگ صخزاب ینابایب همین یحاون
  ،قطارنم  نريا  مررگ رایسب یاوا و بآ ریظن یفلتتم تالکشم هب ناوت یم رما نيا رب رثوم لماوع زا و تسا هتفرگ رارق
  یلاراا  یترشیعم  تالکرشم  لریلد  هرب  اااترسور ندش هنکس زا یلاخ نینچما و ینیمزريز یاا هرفس تفا و بآ دوبمک
 و  یرطیحم  ینوگارنوگ  هرب  هرجوت اب دناوت یم یريوک قطانم یياتسور یرگشدرگ زین ناريا داصتقا رد .درک هراشا اتسور
  هرجوت  درورم   یياترسور یرگرشدرگ  هعرسوت هب یشتب عونت یاا هصرع زا یکي ناونع هب نآ رد دوجوم یبسن یاهتيزم
 ی ارا  هراد یط ،نایئاتسور و نازرواشک دمآرد حطس و یياتسور داصتقا یاهتیلاعف زا یرایسب هک یطيارش رد .دریگرارق
 ی  هرعماج زا  هدررک  لیرصحت و  ناورج  لرسن  جوررخ  هرجیتن رد و یراکیب خرن شيازفا و هدش ديدش لوفا راچد ریخا
  یزرير  حررط  اااترسور رد  یرگرشدرگ یهعسوت لماک روط هب رگا ،هتخادنا هرطاتم هب ار اااتسور ی هعسوت ،یياتسور
 ی هعرسوت  شرترسگ و  یرگنارف  عورنت  برجوم و  دررک  جرارخ اوزنا و دوکر زا ار قطانم نيا یدودح ات ناوت یم ،دوش
  ارب  یرعبنم  ناورنع هب ريوک یاا تیفرظ نییبت اب ناوتب ات دروآ ماارف ار یتصرف ات تسا نآ رب قیقحت نيا .دش یياتسور
 .ددرگ قطانم نيا رد یياتسور یرگشدرگ هعسوت هب رجنم ،سرتسد لباق و اهتنا یب ،یناسنا و یعیبط یزاب لیسناتپ
       برسانم یورگلا تخانرش ترورص رد هرقطنم رد دورج  وم یرگرشدرگ یارالیسناتپ و یريوک یحاون دوجو عقاو رد
   رد یلورحت درناوت     یرم نآ رد یرگرشدرگ یزارسدنرب یاررب برسانم یاانارشیپ تخانش و وس کي زا نآ یرگشدرگ
 تسا رادروخرب هنیمز نيا رد یوق یاالیسناتپ زا هک راسمرگ ناتسرهش یياتسور قطانم یعامتجا و یداصتقا یگدنز
  یياریفارغج هدودحم نيا رد ريوک تيروحم اب یرگشدرگ هعسوت یارب حیحص یوگلا تخانش نياربانب ؛دروآ دوجو هب
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  و ارا یزرير  هرمانرب     هرک دزارس صترشم درناوت یرم وس کي زا نآ هعسوت و یرگشدرگ هزوح رد جيار یاالدم نیب زا
  تخانرش ، ررگيد یوس زا و دنک ادیپ یيوس و تمس هچ هقطنم نيا رد دياب یرگشدرگ هعسوت یارب اایراذگ تسایس
   ار هرقطنم یرگرشدرگ یناهج و یلم ات یلحم حطس زا دناوت یم هقطنم یارب تيوااب دنرب کي هدننک نیییبت یاانارشیپ
  یارا  لیرسناتپ و ارا یرياراد هدناد ناشن هک دنرب نیما ساسا رب ار نارگشدرگ و هدرک رادياپ و یمئاد یاارازاب یاراد
  و ررتهب ی ارا   یراذرگ ترسایس  درناوت  یرم نا ققحت تیفیک و اا نارشیپ نيا تخانش نياربانب ؛دناسرب تسا نآ یعقاو
    یارارازاب ررب هرقطنم یرگشدرگ درورو رب یا همدقم هک یرگشدرگ یزاسدنرب هب هجوت یارب هنیمز نيا رد ار یدرباار
 .ديامن ماارف ار تسا یناهج و یلم
  و نترشگ یانعم هب 0روت ی هملک زا هک دشابیم یسیلگنا نابز رد رد 8مسيروت هژاو لداعم یرگشدرگ حالطصا و هژاو
      ندررک یرط ،ندورمیپ لرمع ،(شخررچ) ینارود تکرح یانعم هب هسنارف نابز رد روت یانعم .تسا هدش هتفرگ جرفت
    مارن هرب یرسیلگنا یا هرلجم رد ،8818     لارس رد رارب نیترستن هژاو نريا . درشاب  یرم ندومن شدرگ ،نرک ریس ،نوماریپ
    یارشامت رورظنم هرب ترفاسم یانعم هب تغل نيا نامز نآ رد .دش هتفرگ راک هب (یشزرو هلجم) 9نيزاگرام گنیتروپسا
  هزارب .(228 :2398   ،ینیرسحلا مدارخ و یلالج)تفریم راک هب تذل بسک یارب یعیبط رظانم زا ديدزاب و یتيرات راثآ
    هپريو هرب یرگرشدرگ  يراعت رد مهم میاافم ءزج ،دنک صتشم زین ار یرگشدرگ یانهپ و سایقم دناوتیم هک ینامز
  دراو یرگرشدرگ عاونا و هزیگنا ،فدا نوچ یمیاافم یمارآ هب و نامز تشذگ زا سپ و دشابیم نآ هیلوا  يراعت رد
  .درریگ    یرم دورخ هرب ار یررت  هدریچیپ و ررت  عمارج یارنعم یرگشدرگ هب طوبرم  يراعت و ددرگیم یرگشدرگ تایبدا
   هرب و درریگ یرم تروص رگشدرگ درف اب طبترم یلکش هب هک دوشیم هتفگ یتامادقا و ااتیلاعف هعومجم هب یرگشدرگ
  ،درناد    یرم مارجنا ترقوم رورطب ناشتنوکس لحم جراخ یناکم هب ترفاسم ماگنا رد نارگشدرگ هک یيااتیلاعف هیلک
 .(828 :1198 ،ناراکما و یدیهش)ددرگیم قالطا
    ترفارسم دورخ یگدرنز ناکم زا جراخ هب ،یداصتقا اي یحيرفت دصاقم یارب دارفا نآ رد هک تسا یتیلاعف یرگشدرگ
   لربقتم ناگدرننک    دريدزاب هرک ترسا یجرارتم لماش و ؛دروآ یم ماارف نيرفاسم یارب ار یياازاک و تامدخ و دنک یم
  ررپ یداصتقا تیلاعف یرگشدرگ .دوش یم یياا هنيزا نینچ شيادیپ بجوم اا نآ روضح هکنآ اي و هدش اا نآ تخادرپ
  کرچوک  ارا نآ   مرظعا شرتب یلو هدوب میظع اا نآ زا یخرب هک دوش یم یداصتقا هاگنب اادص لماش هک تسا یا هنماد
   هدریچیپ طرباور  ارا نآ       هرلمج زا هرک دراد دورجو زرین یررگيد دارعبا ،یداصتقا یاا هبنجرب هوالع یرگشدرگ .دنتسا
    رارثآ هرب ناورت ی  رم هرک تشاد دنااوخ دوجو نآ زا سپ یتح و نآ یط ،یرگشدرگ رفس زا شیپ هک تسا یتاعوضوم
 .(9198 ،نيزرف)درک هراشا نآ یسایس و یطیحم تسيز ،یتخانش هعماج ،یتخانشناور
   تراربع یدرگنارهج ،هاگديد نيا رد .تسا هدش  يرعت یدرگناهج موهفم بلاق رد یرگشدرگ تاعلاطم زا یضعب رد
   و تحارترسا ،حيررفت دصق هب دوخ راک و یگدنز لحم زا جراخ یاا ناکم هب هک یدارفا یاا تیلاعف هعومجم :زا تسا
  زا رود یرلحم رد دارفا یاا تیلاعف هعومجم .دننام یمن اجنآ رد یلاوتم لاس کي زا شیب و دننک یم ترفاسم رگيد روما

                                                           
1 Tourism 
2 Tour 
3 Sporting Margazin 
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     زا جرارخ رد هرقطنم کري یمورب نانکاس تیلاعف هنوگرا .راکو بسک زا ریغ یفدا اب و نامز طرش هب دوخ تماقا لحم
     زا جرارخ رد هرقطنم کري یمورب نانکاس تیلاعف هنوگرا .راکو بسک زا ریغ یفدا اب و نامز طرش هب دوخ تماقا لحم
    زا ترسا تراربع یدرگنارهج ینف ديد زا یدرگناهج .دناد یم ماجنا یمرگرس و حيرفت روظنم هب هک دوخ یگدنز لحم
   رد تکررش ،ماورقا   و ناترسود دريدزاب ،تالیطعت ندنارذگ فدا اب رتشیب اي بش کي تدم یارب لزنم زا جراخ تماقا
 ی تخانرش   ناور لرماع ناورنع   هرب یدرگنارهج .   مرئاد هرمین مادتترسا اي یزور هنابش لیصحت لیبق زا یراجت یاا شياما
  ،لزرنم رد یگدنز هرمزور ااوگلا و یلغش یااراشف زا تغارف نامز رد نآ هلیسو هب مدرم هک تسا یرازبا ،یدرگناهج»
   .دننک یم بسک یتخانش ناور عفانم ،هزات یاا ناکم و اا تیعضو هبرجتاب
    تربیغ مزلترسم هرک حيرفت اي تغارف تاقوا ندنارذگ ناما یرگشدرگ هک هک تفگ هنوگنيا ناوت یم یيایفارغج دعب زا
      نانکارس یدارع یگدرنز کرترشم لرصف یرگشدرگ زین یعامتجا دعب رد نینچما تسا یداع ینوکسم ناکم زا هنابش
 نارگشدرگ هب هچنآرا زا تسا ترابع یرگشدرگ رت یلک  يرعت رد .دریگ یم رب رد ار نارگشدرگ یداع ریغ و یموب
     زا یياريذرپ و نارگرشدرگ بذرج درنيارف هب طوبرم یاا تیلاعف ی هما  يرعت نيا دوش یم طبترم نانآ هب تامدخ و
 ، یدرحو م و یلعدارن)  درریگ یرم رب رد ار یلحم مدرم و نابزیم یاا تلود ،ادبم یاا تلود ،یترفاسم یاا نامزاس ،نانآ
8398:22). 
    زرین یرملع هترشر کي تروص هب تسناوت هک دنا هتسناد متسیب نرق ليوا زا ار یرگشدرگ قنور یارب نارود نيرت مهم
 : ترسا  هدررک   ريرعت  نیرنچ ار   (یرگرشدرگ) یدرگنارهج (8938) نمرورب روترآ نارود نيا رد .دزاس حرطم ار دوخ
 ی ارا تیلاعف رگيد اي تراجت و حيرفت و تحارتسا روظنم هب هک دریگ یم رب رد ار یياا ترفاسم هعومجم یدرگناهج»
  دورخ مياد تنوکس لحم زا درگناهج صتش تبیغ و دریگ ماجنا صاخ مسارم رد تکرش روظنم هب هکنيا اي و یلغش
  لرحم  نیرب  یرمظنم  یلغرش یاا ترفاسم هب مادقا هک یناسک تسا یهيدب .دشاب یم ارذگ و یتقوم ترفاسم نيا یط رد
  هرعومجم  هرب  یرگرشدرگ نابايرازاب و یبايرازاب هاگديد زا .«دنوشیمن  يرعت نيا لومشم دننک یم دوخ یگدنز و راک
  ناريرج رد  هرک  یتیلارعف را لماش دنيارف نيا .دتفا یم قافتا رگشدرگ کي ترفاسم نايرج رد هک دوش یم هتفگ یتیلاعف
  هرب  ترفارسم  ،رفرس  یزرير  هرمانرب لیبق زا یدنيارف را لماش دنيارف نيا .دوش یم دتفا یم قافتا رگشدرگ کي ترفاسم
  ناورنع  هرب  رگرشدرگ  هرک ار یي ارا تیلاعف نینچما .دوش یم زین نآ تارطاخ یروآداي یتح و تشگزاب ،تماقا ،دصقم
  رورطب . درریگ یم رب رد زین ار نامهیم و نابزیم نایم لماعت و  لتتم یاازاک ديرخ ریظن داد یم ماجنا رفس زا یشتب
  یرقلت  یرگرشدرگ  درتفا  یرم قافتا رگتحایس کي رفس نايرج رد هک ار یلاعفنا و لعف و تیلاعف هنوگ را ناوت یم یلک
 .(2398،ناراکما و یياقس)درک
 نآ ت ری اام هرک تسا یدنچ یدیلک تاکن هدنرادرب رد نآ  يرعت و یرگشدرگ هتفرگ تروص تاعلاطم زا یرایسب رد
       هرتبلا و دراد دورجو درنيارف نريا رد هرک یا هزریگنا و  ینارکم  تریعقوم    و ندررک رفرس نياربارنب ؛دنک یم صتشم ار
  ترفگ  ناورت  یرم نياربانب .(Dimitriou,2017: 46)دشاب یم یرگشدرگ  يراعت رد مهم رایسب هتکن دصقم یاا لیسناتپ
 توافتم یاا هزیگنا اب و رگيد طقن هب یا هطقن زا ندرک رفس و دصقم یاا لیسناتپ روحم لوح یرگشدرگ  يراعت ماا
  دزارس   یرم صترشم ار نآ یارا یدرنب    هرقبط و یرگرشدرگ عاورنا توارفتم ی ارا     هزریگنا نیرما هرک اررچ .دخرچ یم
(Kozic,2019:169). 
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 Kozic,2019:170 ؛Dimitriou,2017: 46 :زا سابتقا :عبنم یرگشدرگ فیراعت رد یدیلک میهافم -1 لکش

  ترسا هدوب  يراعت نيا رظن دم مسيروتوکا اي تعیبط یرگشدرگ افرص یرگشدرگ زا هیلوا  يراعت رد هک تسا نيا رگيد هتکن
 کرد و  ترعیبط زا  ندررب  تذرل روظنم هب هک تسا رکب یعیبط قطانم زا هنزوؤسم یطیحم تسيز ديدزاب و رفس کي یرگشدرگ
 لاغتشا یارب ار یطيارش و دراذگ یاج هب طیحم رب ناگدننک ديدزاب بناج زا یمک رایسب یفنم تارثا و دوش یم ماجنا نآ بااوم
     ترعیبط ارب یرگرشدرگ درنویپ هک درک ناونع ناوتیم عقاو رد .دنک ماارف (یموب)یلحم مدرم یعامتجا و یداصتقا یدنمهرهب و
  .(102 :9398،ناراکما و نایيادخ)تسا هدوب زین یرگشدرگ  يراعت رد هزیگنا نیتستن

 
 راسمرگ ناتسرهش رد ییاتسور قطانم یرگشدرگ رادیاپ هعسوت و یزاسدنرب ،ریوک یرگشدرگ هعسوت لدم -2 لکش
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 هعلاطم دروم هدودحم یفرعم
82 تحاسم اب راسمرگ ناتسرهش   ناررهت یاا ناتسا راوج رد و هدوب نانمس ناتسا ناتسرهش نيرت یبرغ عبرمرتمولیک 10
  زا نیرنچما . درشاب  یرم  هيارسما نادارآ  سیرسات هزات ناتسرهش اب قرش فرط را ناتسرهش نيا .تسا هتفرگ رارق مق و
 لوط لقادح .دوش یم دودحم ناهفصا ناتسا هب بونج رد و نارهت ناتسا زا دنوامد و هوکزوریف یاا ناتسرهش هب لامش
   هترشاد راررق هقیقد 18 و هجرد 29 یلامش ض رع لقادح و هقیقد 82 و هجرد 82 راسمرگ ناتسرهش یيایفارغج یقرش
3/31 ايرد حطس زا ناتسرهش زکرم یسانشاوا هاگتسيا عافترا و   ناررهت  رهرش اب ناتسرهش زکرم تعاس فالتخا و رتم 3
  راررق  دهرشم  هرب  ناررهت  ریرسم رد ناتسرهش نيا .دشاب یم عبرمرتمولیک 0۶82 ناتسرهش نيا تحاسم .دشاب یم هقیقد 2
  هکبرش  قريرط زا راسمرگ رهش نینچما .دشاب یم طابترا رد اا رهش نيا اب ناآ هار و یاارگرزب هکبش قيرط زا و هتفرگ
  زرین روشک لامش ناآ هار .دنک یم رارقرب طابترا روشک یبونج قطانم اب قيرط نيا زا و هدوب طابترا رد مق اب یااردازآ
  رهرش  ناترسرهش  نريا  زرکرم . دزارس  یرم  راررقرب روشک لامش اب ار ناتسرهش نيا طابترا و هدرک روبع راسمرگ رهش زا
   .تسا راسمرگ

 
 راسمرگ ناتسرهش ییایفارغج تیعقوم هشقن-3 لکش

 1398،هدنراگن شياريو و میظنت :عبنم

   یرم ناترساد 9  لمارش  هرک تسا شتب 0 یاراد و هدوب نانمس ناتسا هناگ ۶ یاا ناتسرهش زا یکي راسمرگ ناتسرهش
 . ترسا  هدرش  لیکرشت نارجل و هموح ناتساد 0 زا یزکرم شتب و هدوب یکناويا ناتساد لماش یکناويا شتب .دنشاب
 .تسا ناتسرهش نيا زکرم راسمرگ رهش .دشاب یم یکناويا و راسمرگ یرهش هطقن 0 یاراد ناتسرهش نيا

 راسمرگ ناتسرهش یرادا تامیسقت-1 لودج
 یرهش طاقن ناتسهد شخب ناتسرهش زکرم ناتسرهش

 یکناويا یکناويا یکناويا راسمرگ راسمرگ
  هموح یزکرم

 راسمرگ نارجنل
 2398 ،نانمس ناتسا همانرامآ :عبنم
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 .تسا هدوب هنکس زا یلاخ یدابآ 090 و هنکس یاراد یدابآ 3۶ یاراد 2398 لاس یرامشرس ساسارب ناتسرهش نيا
 راسمرگ ناتسرهش یاهاتسور تیعضو -2 لودج

 
 0398 ،نانمس ناتسا هعسوت دنس :عبنم

 
 راسمرگ ناتسرهش یسایس تامیسقت هشقن -4 لکش

 0398 ،نانمس ناتسا هعسوت یلیصفت دنس :عبنم

   اههتفای
  ،یعارمتجا یاا دنویپ هب رجنم داديور نيا .تسا هدش یفرعم زورما ناهج رد رادياپ و کاپ یتعنص ناونع هب یرگشدرگ
      یرم نارهج حطرس رد یدررباار و یرسایس یاادنویپ اعاب یتح و هديدرگ ناهج طاقن یصقا رد یگنارف و یداصتقا
  نارمهیم هعماج هنارادرب هرب هددافتسا و نابزیم هعماج یوس زا هبذاج و اا هتشاد زیمآ تملاسم یراذگ کارتشا هب .ددرگ
      هدز مرقر ندرش ینارهج ررصع در ینارهج گرزب تزدابم نیموس هک تسا هدروآ دوجو هب ار یتعنص و گرزب داديور
      یاررب یرترشم بذرج و یباريرازاب و یررکف ی ارا هاگياپ داجيا یاتسار رد اا همانرب و اا تسایس یمامت نايربانب .تسا
    ،تمالرس ،یکرشزپ ،یرشزوما ی ارا  هزورح رد دوخ ینوگانوگ و عونت اب یرگشدرگ .دنشاب یم دوخ دصقم یاا هبذاج
 و ؛    ترسا هدورب یراذرگ هيامررس یارب باذج یا هزوح یدنب میسقت عون هب هتسب ... و یياتسور و یرهش ،مسيروتوکا
  هزورح نيا یارب کيزتارتسا یبايرازاب و هعسوت یارب کيزتارتسا یاا حرط و اا همانرب تخاس هب مادقا ااروشک زا رایسب
  یرلحم حطس رد یداصتقا و یلام عبانم نیمأت یارب وزاب کي ناونع هب ار یرگشدرگ ینعي هزوح نيا دناوتب ات دننک یم
 .دنشاب هتشاد یلم ات
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      یرگرشدرگ هعرسوت یاررب یريذرپ ترباقر و یسانش هنوگ ،یااگجرفت هعسوت یاا لدم یرشدرگ هعسوت یاتسار رد 
  هرئارا یاا لدم نيرت روهشم هلمج زا یچير و چارک و یسکاد ،سکوديرپ ،ناوک ،رلتاب یاا لدم هک تسا هدش حيرشت
    نوگارنوگ دارعبا و درصقم طیحم رد یدبلاک و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت یاتسار رد یوحن هب مادک را هک تسا هدش
   کري رد ناربزیم هعماج هنوگچ هک داد یم ناشن اا لدم نيا .دنا هتفاي زکرمت دصقم یريذپ تباقر و یحيرفت -یتامدخ
      تيريدرم ار تزورحت نريا .ددررگ یرم یتزوحت هچ راچد دصقم و هدوب ددعتم نارگشدرگ نابزیم دناوت یم یلاوت ریس
 .دننک یم تيادا دصقم ريوصت و هدش دراو هيامرس و یرگشدرگ
  یيزارب تیماا یمسيروتوکا و یعیبط میظع یاا لیسناتپ نتشاد ظاحل هب ینابایب قطانم و ريوک یرگشدرگ نیب نيا رد 
          و یزرکرم یارقيرفا درننام نارهج یاارورشک زا یرایرسب رد .ترسا رادرورخرب ینارهج یرگشدرگ یااهزوح نیب رد
 یشقن نابایب یرگشدرگ ،سراف جیلخ هیشاح یااروشک یتح و ایلارتسا و یبونج یاکيرما ،یلامش یاقيرفآ یااروشک
 ی ارا   هدادريور زا یناربزیم ،یتسيروتوکا یاا هبنج رب هوالع .دنک یم یزاب ااروشک نيا یلحم داصتقا و یيايوپ رد مهم
    رد .ترسا هدوزرفا طارقن نيا هب نارگشدرگ هجوت شيازفا و تیماا رب یشزرو هزوح رد یناهج تاقباسم دننام یناهج
   و ررکب ترسيز      طیرحم دورجو و یرتغارف و یرحيرفت ،یتخانرش نیمز ،یتاقیقحت و یملع یاا شزرا احابم نيا رانک
 هب یراذگ شزرا ریسم رد و اتسار نيا رد .تسا هدوزفا  لتتم یاا هزوح رد اا نآ یرگشدرگ شزرا رب هدش تظافح
  و یياریفارغج ی ارا        هرنیمز رد  اتدرمع هرک ترسا هدرش هرئارا یيارا لدرم و تاقیقحت (ريوک)ینابایب مسيروتوکا هعسوت
 ی ارا   هربذاج هرب  ارا نآ زا یضعب و (0820،ناراکما و ییحي ؛۶220،ناراکما و زمیج)اا نآ یسانش نیمز یاا لیسناتپ
  و یارنارم ؛۶820        ،نارارکما و نوترسا)دنا هدررک هرارشا زرین نآ یتارقیقحت و یرشزومآ ی ارا شزرا و یطیحم تسيز
  یعورنتم داعبا هک تسا مسيروتوفروموئژ لدم هنیمز نيا رد هدش حيرشت یاا لدم نيرت مهم زا یکي .(3820،ناراکما
     لارس رد اربوت و وناررس .درریگ  یرم ررب رد نآ دوجوم یااهبذاج و تیاام هب هجوت اب ريوک یرگشدرگ هعسوت یارب ار
      هرس ررب ريورک و ناربایب ررب ینتبم یرگشدرگ هعسوت هصرع رد یلدم ناونع هب مسيروتوفروموئژ هعسوت یارب (2220)
 ی ارا شزرا یور  ارا   ناررشیپ نريا .   درنا هرتخادرپ ایناپرسا روشک رد ريوک یرگشدرگ هعسوت لدم تخاس یارب نارشیپ
 ی ارا  تریلباق   یباريزرا هرب (0220     ) ارريرپ .ترسا هترشاد دریکات یرگنارف ی ارا هبنج رانک رد لمکم و یملع ،یتيريدم
 ۶0  هررک هدرررک ناررعذا و هررتخادرپ لاررغترپ روررشک رد وهنیررستنوم یررلم کراررپ رد یرگررشدرگ یاررا تياررسوفروموئژ
 ی ارا   لدرم رد یرعیبط ی ارا     تیباذرج و مرسيروتوکا ررب یرنتبم ی ارا یراذگ شزرا بلاق رد دناوت یم تياسوفروموئژ
   و یتظارفح ،یرگنارف ،یملع رایع رب ینتبم ار یلدم وا .دشاب هتشاد یساسا شقن لاغترپ یرگشدرگ هعسوت کيپتارتسا
     و درارنير نیرنچما هرنیمز نريا رد . دراد  یرم    هرئهدارا مرسيرتوفروموئژ لدرم ناونع اب ريوک هدافتسا دروم یاا شزرا
    هدرنریگ ررب رد لدرم  نريا  .درنا  هرتخادرپ  ارا تيارسوفروموئژ  یباريزرا رد رگيد لدم کي ی هئارا هب (0220)ناراکما
           هعرسوت هدرنرب شیرپ ناورنع هرب یتظارفح شزرا و هدوزرفا شزرا ،یرملع شزرا اري یباريزرا   ررب یرنبم یي ارا نارشیپ
    رد ارحرص هرقطنم یور ررب زکرمت اب زین (۶820)ناراکما و اینیسویلپ .دشابیم یرگشدرگ هصرع رد ااتياسوروموئژ
     یرمهم لدرم ار مرسيروتوئژ و مرسيروتوکا درکيور هب اکتا اب هقطنم یيایفارغج و یساش نیمز یااتیلباق رصم روشک
      نیرمز ،یااریگ ،یرونارج یرگرشدرگ نیرنچما  ارا  نآ .درنا هدرک یبايزرا هقطنم نيا رد ريوک یرگشدرگ هعسوت یارب
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    دورمن هرب درناوت   یرم ار هرقطنم مرسيروتوئژ هک دنا هتسناد هقطنم نيا رد یرگشدرگ هعسوت مهم یااروتکاف ار یتخانش
  .دزاس نومنار هعسوت
     درورم زرین یرلخاد تارعلاطم رد ريوک یرگشدرگ هعسوت هزوح رد اکتا لباق یلدم ناونع هب مسيروتوفروموئژ تیماا 
 ؛(8398) ناراکما و یدوصقم .دنا هدش لیلحت هنیمز نيا رد یددعتم یاا هفلؤم و اا هاگديد و تسا هتفرگ رارق یبايزرا
  تریماا رب (0398)ناراکما و یتاونق ؛(2398)ناراکما و ناياش ؛(2398) ،یتیش و یکزاپ (8398)ناراکما و یمیقم
  هعرسوت ی ارا کرحم ناونع هب یريوک قطانم یتخانش نیمز و یتظافح ،یگنارف ،یملع یااشزرا و مسيروتوفروموئژ
 .دنا هتشاد دیکات قطانم نيا رد یرگشدرگ
  رد ريورک یرگشدرگ هعسوت هنیهب لدم رضاح لاح رد مسيروتوفروموئژ هک دش صتشم رضاح شاوپپ یاا هتفاي رد 
   ارب ناورت یرم ،درانير و اريرپ لدم یاادرواتسد هب اکتا دنيارف نيا رد هک دشاب یم راسمرگ ناتسرهش رد ريوک یلم کراپ
  راریع و یتظافح رایع ،(لمکم یاا شزرا)یلیمکت رایع ،یشزومآ و یملع (رایع) یاا شزرا هب هجوت و یراذگ هيامرس
  تریلباق یملع رایع هک میشاب هتشاد تقد .ديدرگ یرگشدرگ هعسوت ظاحل هب هقطنم قنور و هعسوت اعاب هدافتسا دروم
    رایرسب تریماا نارسانش هنيريد یتح و ناسانش نیمز و ناسانش ناتساب ،نارگشدرگ یارب هقطنم یملع یزاب لیسناتپ و
   و درمآرد و یروآزرا یرلحم یعامتجا و یداصتقا هعسوت یارب دنناوتیم یرگشدرگ هماج رد اا نآ هما هک دراد یيزاب
   یرونارج و یااریگ یااهنوگ ،یژولوفوموئژ ،یتخانش نیمز یاالیسناتپ و اا مرفدنل دوجو .دنشاب هتشاد هدرتسگ غیلبت
   نآ شیرپ زا شیرب ی ارا  شزرا ررب تسا هدرک هیبشت ناريا یاقيرفا اب هتفرگ تروص تاعلاطم قبط ار هقطنم رد دوجوم
 .ديازفا یم
   هرک ترسا نيا شزرا و رایع نيا زا روظنم .تسا مسيروتوفروموئژ لدم رد رگيد مهم هفلؤم لمکم یااشزرا و رایع 
  دورجو  زرین  یررگيد ی ارا  هربذاج ،هعلاطم دروم رتسب ناونع هب ريوک یلم کراپ یواام یاا هبذاج رانک رد دياب عقاو رد
  کري رد  رورضح  فررص ار  دورخ  ترقو   رگرشدرگ هرک  ینارمز  ررگيد  تراربع هب ؛دوش نآ قنور اعاب ات دشاب هتشاد
 زین ار یکيژولوکا و یتيرات ،یگنارف یاا هبذاج دننام یرگيد یاا هبذاج هک تسا دنم هقالع ،دنک یم تياسوفروموئژ
 ااهبذاج .دننک یم یزاب هعلاطم دروم تياس یارب ار دزم یب بايرازاب کي مکح ،اا هبذاج نيا ور نيا زا .دنیبب نامزما
         رارنک رد ،هرقطنم رد دورجوم یتيرارت یاراانب و اااررس ناورارک ،ارا همرشچ و ااتانق دنننام یتيرات یاالیسناتپ و
  راریع هتبلا و دوش یم هديد نآ یروناج و یاایگ ،یعیبط تایح هزوح رد صوصخ هب هک هقطنم یکيژولوکا یاا شزرا
  دررف هب رصحنم یيابيز و نوکس ،شمارآ لابند هک نارگشدرگ یارب هقطنم رکب زادنا مشچ یقالت رد نآ هناسانش یيابيز
 .دوب دااوخ تیماا زئاح و مهم رایسب دنتسا هقطنم
   هرجوت درورم  درياب هک دشاب یم مسيروتوفروموئژ لدم یاا هفلؤم نيرت مهم زا رگيد یکي هقطنم یتظافح شزرا اي رایع 
 یرگشدرگ ی هديدپ ،عقاو رد .دور یم رامش هب یداینب و مهم میاافم زا یرادياپ ،یرگشدرگ یاا احب رد .دریگ رارق
 ببس ،تشاد ایناپسا لثم ،ريذپرگشدرگ یااروشک لحاوس یدالیم 21 ی هاد زا دعب یاا لاس رد یفنم تارثا هک هوبنا
 دیکأت هتکن نيا رب یگپيو نيا .دناد رارق یسررب دروم ملع نيا رد ار یرادياپ احب یرگشدرگ لئاسم ناصصتتم دش
  هرجوت لباق هتکن .دسرب ناگدنيآ تسد هب ملاس دياب هدش هداد رارق ام رایتخا رد تعیبط طسوت هک یعیبط عبانم هک دراد
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 ؛ دراد  یرم نارشن     هورلج زارب و مرهم رایرسب ار نا یتظافح رایع هک دشاب یم هقطنم رد ردان یاا هنوگ و اا هبذاج دوجو
 .دریگب تروص مزز ینابیتشپ و تسارح ريوک یلم کراپ رد اا یياراد نيا زا هنوگچ هک دشاب یم مهم رایسب نياربانب
  هدافترسا  راریع رد . درشاب  یرم مسيروتوفروموئژ لدم رد دیکات دروم شزرا رگيد اا هبذاج زا یدنم هرهب و هدافتسا رایع 
 و  ینابیترشپ ی ارا  سيوررس و تياسوفروموئژ زا یلعف و جيار ی هدافتسا ،ديد تیلباق ،یسرتسد تیلباق یور رب  اساسا
  ررتهب  یتامدرخ و ینابیتشپ یاا سيورس زا رظن دروم تياسوفروموئژ هچرا هک تروص نيا هب دوش یم زکرمت یتامدخ
  و یتخارسريز ی ارا  تریغیک هب هجوت .دراد ار یرتشیب یراذگ هيامرس شزرا دنشاب رادروخرب رتشیب یسرتسد یاا هار و
  یرحيرفت و یتغارف-یتامدخ ظاحل زا ار هقطنم یتیفیک رایح ناوتب ات دریگ یم رارق یکات دروم هلحرم نيا رد یتخاسور
 .درب زاب زین
 میمصت .دناجنگ ار نآ زین یتظافح شتب رد دناوت یم دنچ را .دوب دااوخ نآ یتيريدم رایع لدم نيا رد احب نيرخآ 
 ی ارا    هربذاج و هرقطنم رد اادريدهت و  ارا      ناررحب تيريدرم ،یرگرشدرگ یالترعا یاترسار  رد یرریگ مبیمصت و یزاس
 و ینایتشپ نینچما و هدش تظافح یاارتسب یاا لیسناتپ تيوقت یارب یزير همانرب و ایحا یارب شالت ،نآ یرگشدرگ
  نريا رد دناوت یم ريوک یلم کراپ یاا هتشاد و اا هبذاج زا یلم و یا هقطنم ،یلحم یاا همانرب و اا حرط رد مزز تاغیلبت
 .دریگ رارق دیکأت دروم و هدناجنگ شتب
      رد یرگرشدرگ درنرب ذارتتا و یباريرازاب هزوررما نآ قنور و تایح همادا و یرگشدرگ هصرع رد یيايوپ نتشاد یارب 
  لرمع یجيورت و هدنرب شیپ تسایس هباثم هب یرگشدرگ رد دنرب .تسا هدش ليدبت هدمع تسایس کي هب ناهج حطس
   رادارفو درصقم یاا هبذاج هب تبسن مئاد تروص هب تياضر بسک تروص رد و تقوم تروص هب ار ینايرتشمو هدرک
  و یدورم ؛(0820  )نارارکما و وورچ ؛(2820  )نارارکماو زمورگ ؛(2820  )یرسویبار نورچ یددعتم تاعلاطم .دزاسیم
   کري ناورنع هب دنرب شزرا هب هراشا نمض ؛(3820)ناراکما و انیلوم ،(0820) یدلاریج و سوتناس ؛(0820)ناراکما
   رایرسب نآ هدنربرشیپ ی ارا هفلؤم تهج هب یناهج یبايرازاب و یناهج داصتقا رد نآ یدرکلمع شزرا ،یدرباار تسایس
   هدرش ررکذ نا ی ارا    هرفلؤم تخانرش ،یزارسدنرب یارب احابم نيرت مهم زا یکي هنیمز نيا رد .دنا هتسناد تیماا زئاح
   هدرننک تيادرا ی ارا هفلؤم و صتشم راعش دياب ندش هتخاس یارب دنرب هک ديوگ یم هنیمز نيا رد (3820) ناپ .تسا
   درياب یرگرشدرگ دنرب وا هاگديد قبط .دشاب هتشاد نتفگ یارب یفرح یناهج داصتقا هصرع رد ات دشاب هتشاد یصتشم
 یور هدمع یاا هفلؤم ،هنیمز نيا رد .دنيایب مادرگ نآ لیکشت یارب راذگرثا و ربتعم یاا هفلرم و دشاب راذگرثا و عماج
 و ( هرریغ و 9398   ،هناتباررض و برسن یيابطابط ؛۶820،ویچ و ویل ؛2820 ،ناراکما و نپوا) نآ راعش و دنرب تيوا
 0398   ،یداربآ  یرف ینایک ؛1820 ،ناراکما و وول ؛2820 ،ناراکما و زموگ)دنرب یرادافو تياهن رد و دصقم ريوصت
  ارا لدم نيا رد .دنا هتخادرپ نا تیماا نآ حيرشت هب یرگشدرگ  لتتم یااشتب رد مادک را و هتفاي زکرمت (هریغ و
      ،حررط درنمزاین هرک ترسا هدرش هدرب مان یناهج یاارازاب رد یرگشدرگ هعسوت یناشیپ طخ و هحولرس ناونع هب دنرب
   .دشاب یم دوخ هب صاخ تيوا و راعش ،تسایس
   یارارازاب هرصرع رد تیقفوم هب یرگشدرگ یبایتسد هژاو دیلک دنرب تقیقح رد (9820)ناراکما و یسنیکا داقتعا هب 
 یگنارف و یعامتجا یاا تیقفوم و یيايوپ ،نآ صاخ هدنرب شیپ یاا هفلؤم تخانش اب نآ هجیتن هک ارچ .تسا یناهج
 .دروآ دااوخ ناغمرا هب دصقم یارب ار یتخاسور و یتخاسريز و
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        ،نآ هرفلؤم صیترشت یاترسار رد ريورک یرلم کرارپ و یياترسور یرگشدرگ قطانم یارب یزاسدنرب شاوپپ نيا رد 
   یزارسدنرب رد یاارگآ .داد ناشن ار دنرب یدرباار-یداصتقا تیفیک و تيوا و یرادافو ،یريذپ کرد ،تيزم ،یااگآ
    یاررب لوا مدرق درصقم رد  ارا نآ   یدورجو تریاام و  ارا    هربذاج زا عالرطا و مرهف عقاو رد .تسا یمهم رایسب هلئسم
  تخانرش ی ارا   هرصخاش زا یرکي ناونع هب اتسار نيا رد اا نآ غیلبت و جيورت .دشاب یم دصقم کي هب رفس و یرگشدرگ
      .درشاب زرین رارسمرگ ناترسرهش رد هرطوبرم ناراذگ تسایس و ناريدم یاا همانرب سار رد دياب هک ددرگ یم یقلت دنرب
     ارب هرلوقم نريا .دراد نارگرشدرگ   کرد و نراذ رد نا یريذرپرثا هوحن و اا هبذاج یتيوا احابم هب دنرب یريذپ کرد
  و یاارگآ رگا .دشاب هتشاد زین ینادنچود یراذگرثا دناوت یم اا هبذاج یارب زاسدنمناوت و تيوقت و هنارگایحا یااهمانرب
     یرصخاش یرادارفو .دورب راو دریما یرادافو هب ناوت یم داد ناشن ار دوخ یشتب رثا و دنک لمع تسرد یريذپ کرد
  دندیرسر یيزاب کرد هب دصقم ريوصت و تيزم زا نارگشدرگ هک یتقو ددرگ یم باسح دنرب رد مهم و هتسجرب رایسب
         درعب زا ررظن درورم درصقم هرب موادرت ترورص رد و هداد نارشن ار دوخ تياضر دندرک کرد ار نا تيوا و تيزم و
    تریفیک درنک نیمرضت  درناوت  یرم ار ارا   هرفلؤم نريا زوررب و روهظ هک هچنا نیب نيا رد .دوب دنااوخ رادافو یرگشدرگ
   ریرسم درناوت  یرم قرقحت تروص رد هک دراد زکرمت یگرزب فاداا رب صخاش نيا .دشابیم دنرب یدرباار و یداصتقا
   یتخارسور و یتخارسريز تامدخ هعسوت و دشر یارب یزاسرتسب و یراذگ هيامرس .دنک راوما ار دنرب هعسوت و دشر
 داجيا ،یجراخ و یلخاد یراذگ هيامرس بذج ،ريوک یلم کراپ و یياتسور قطانم صوصخ هب یرگشدرگ دصاقم رد
 ی ارا      هدارهن فررصم و عريزوت ،دريولوت یاررب یزاس میمصت و یراذگ تسایس ،دمآرد دیلوت و لاغتشا یارب یياارتسب
     یرنالک ارحابم ررظن درورم هدودحم رد یرگشدرگ هعسوت یارب کيپتارتسا یزير همانرب ذاتتا و هقطنم رد یرگشدرگ
 .دریگ یم رارق هجوت دروم دنرب یدرباار و یداصتقا تیفیک رد هک تسا
-  یرم ،یياترسور قطانم یرگشدرگ صاخ دنرب نینچما و یرگشدرگ لدم بلاق رد هدش داي یااریغتم یزاسرتسب اب 
      ندرش حررطم زا درعب .دررک میرسرت زین ار راسمرگ ناتسرهش یياتسور قطانم رد یرگشدرگ یرادياپ زادنا مشچ ناوت
 ی ارا      هريامن و راارظم یمارمت رد تعررس هرب درکيور نيا دئوس ملهکتسا رد متسیب نرق رخاوا رد رادياپ هعسوت هيرظن
     درنيارف رد یرادرياپ و رادرياپ هعرسوت ار لآ هديا و نزاوتم هعسوت همزز ناققحم زا رایسب .تسا هدرک ادیپ ذوفن هعسوت
  و یريذرپ تباقر ناوت هک یياتسور قطانم رد صوخ هب یرگسدرگ هزوح رد .دنا هدرک داي هعسوت عبانم زا یرادروخرب
     و گرنيولپ .دورب درااوخ تریماا زئاح رایسب دراد یناهج و یلم حطس رد هصرع رياس هب تبسن یرتمک یيارگ تباقر
     نريا تاریح هرخرچ هرب یا هزارت قنور دناوتیم یياتسور قطانم یرگشدرگ رد یرادياپ دنراد داقتعا (3820)ناراکما
   کري ناورنع هب دناوت یم یرگشدرگ عقاو رد .داد تاجن ینیشن هیشاح و ترجاهم و دوکر زا ار اا نآ و دشتبب قطانم
   رد یيارضف مرسمانيد و یايوپ میمضت ینعي هزوح نيا رد یرادياپ و ددرگ دادملق یياتسور هعسوت یارب هدمع کرحم
   .یورملق یاا هصرع نيا
    هدررک دادرملق یياترسور تشیعم رد یرادياپ یلصا لماع ار یياتسور یرگشدرگ رد یرادياپ (3820)ناراکما و وس 
     ،یدارصتقا دارعبا رد یياترسور هعرسوت ی ارا     صخارش رد یرادرياپ هرک ترسا مهم نيا رگنایب اا نآ شاوپپ جياتن .دنا
   هعرسوت رد لرمکم ی ارا    صخارش ريارس و یياترسور هعسوت یداینب یاا صخاش ناونع هب یطیحم تسيز و یعامتجا
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 دوکر زا و هدوب یياتسور قطانم یريذپ تسريز تیلباق و تشیعم رد هدرتسگ یلوحت دناوت یم یتخاسور و یتخاسريز
 .دنک یریگولج یحاون نيا رد یداصتقا و یطیحم لزلزت و
    و طورنم ار اترسور رد یيارضف هعسوت و اضف قنور و یيايوپ ،یريذپ تسيز (3820)ناراکما و زنیترام اتسار نيا رد 
    هعرسوت یاارورشک رد یياترسور قطانم زا یرایسب هک دنا دادرک ناعذا اا نآ .دنا هتسناد یرگشدرگ هعسوت اب رادانعم
           و لاغترشا رد عورنت و هدرش ررجنم ار یياترسور رارک و برسک و دریلوت قرنور یرگرشدرگ قنور اب دنا هتسناوت هتفاي
 اااتسور یارب کي هجرد تعنص یعون نا رادياپ لکش رد ار یرگشدرگ اا نآ .دنروایب ناغمرا هب ار اضف زا یرادرب هرهب
 .دروآ ناغمرا هب اا نآ یريذپ تسيز و یگنارف و یگدنز کبس یارب یناهج رابتعا و ترهش دناوت یم هک دنا هدرک رکذ
   هدريدان هعرسوت ی ارا  حررط رد زومعم هک یياتسور قطانم رد ار یعامتجا و یداصتقا ناکرا دناوت یم رادياپ یرگشدرگ
  نريا رد هعسوت ااتخاسريز و عبانم شرتسگو یياز دمآ رد یاا هنیمز و هدروآ رد یيايوپ و کرحت هب دنوش یم هتفرگ
 .دروآ ماارف ار یحاون
  درناوت  یرم یياتسور یحاون رد رادياپ هعسوت کرحم یعون هب یياتسور یرگشدرگ یرادياپ هک تسا حضاورپ نياربانب 
    نارشن هرک درنديدرگ یبايزرا دعب شش رد یرگشدرگ یرادياپ هدننک نییبت یااصخاش شاوپپ نيا رد .دور رامش هب
      رد یياترسور یرگرشدرگ یرادرياپ یاررب یراذرگ   ترسایس و یدارهن هزورح رد یرادياپ یاا تفایار نازیم هچ ات داد
         ،یرسایس ،یرگنارف ،یعارمتجا ،یدارصتقا یرادرياپ یرنعي دارعبا نريا رگيد یوس زا .دشاب یم مزز راسمرگ ناتسرهش
         هرک دنترسا ريورک یرلم کرارپ تريروحم ارب ريورک یرگشدرگ هنیهب یوگلا و لدم زا رثؤم یکيژولونکتو یکيژولوکا
      یياترسور قطارنم رادرياپ یگدرنز تریفیک و یريذپ تسيز عقاو رد .دروآ راب هب هقطنم رد ار یيازس هب قنور دناوت یم
 .دشاب هدش داي هقطنم رد ريذپ ریثأت و یراذگ ریثأت نيا درواتسد زا دناوت یم
  شالرت یلیلحت دعب زا شاوزپ دربشیپ یارب ،نآ یسانش شور دنور هب هجوت اب و یملع شاوپپ را تیاام اب بسانتم
  یاررب هدش حرط یاا لاؤس فاداا اب بسانتم هیضرف 2 اتسار نيا رد .دریگ رارق راک روتسد رد نا رب یااهیضرف ات دش
 .تسا هدش هتخادرپ اا نآ حيرشت هب همادا رد هک دوب هدش هتفرگ رظن رد شاوپپ
   یرلم کرارپ ی ارا  لیرسناتپ و اا تیلباق یانبم رب ريوک یرگشدرگ یوگلا هک دوب ساسا نيا رب شاوپپ لوا هیضرف .8
     و نارگرشدرگ هاگدريد زا هیرضرف نريا نومزآ یارب .ددرگیم  يرعت و نییبت مسيروتوفروموئژ یوگلا ساسا رب ريوک
    زا هدافترسا ارب زرین جياتن لیلحت .دش هدافتسا هعلاطم دروم هدودحم رد شاوپپ عوضوم اب طبترم ناگبتن و ناسانشراک
 هعسوت یاتسار رد یناهج روهشم لدم شش عومجم رد .ديدرگ ماجنا (FTOPSIS)یزاف لآهديا هنيزگ هب تاابش لدم
       شرجنر لدرم ،ناورک یرسانش هرنوگ لدرم ،رلتاب رمع هخرچ لدم ینعي یرگشدرگ یااگجرفت دصاقم و یرگشدرگ
    مرسيروتوفروموئژ لدرم و یرچير و چارک یااگجرفت یريذپ تباقر لدم ،سکوديرپ یااگجرفت هعسوت لدم ،یسکاد
 .تفرگ رارق انبم ريوک یلم کراپ یرگشدرگ هنیهب لدم باتتنا تهج شاوپپ دربشیپ یارب درانير و اريرپ
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 یرگشدرگ هنیهب لدم باختنا یارب بختنم یاه لدم تیولوا رادومن -5 لکش

    یرگرشدرگ هرنیهب لدرم هئارا یارب بتتنم یرگشدرگ یاا لدم تیماا و تيولوا یزاف لیلحت زا هدمآ تسد هب جياتن
   یترسرد هرب و دراد رارق هنیمز نيا رد تستن تیماا رد مسيروتوفروموئژ لدم هک داد ناشن ريوک یلم کراپ رد ريوک
  ريورک ی رگرشدرگ یلم کراپ رد ريوک یرگشدرگ هعسوت هنیهب لدم دناوتیم ،هقطنم تیاام و دوجوم عضو هب هجوت اب
 .تفرگ رارق دیيات روم شاوپپ لوا هیضرف ،هجیتن نيا هب هجوت اب .دریگ رارق
      هعرسوت رد ريورک یرگرشدرگ درنرب تخارس هدننک نییبت یاا نارشیپ هک دوب رارق نيا رب شاوپپ مود هیضرف .0
 ،یرادا رفو تیفیک ،تيزم تیفیک ،یريذپ کرد تیفیک ،یااگآ تیفیک ساسا رب راسمرگ ناتسرهش یياتسور یرگشدرگ
       لریلحت لدرم زا هیرضرف نريا نورمزآ یاررب .دنوش یم نییبت و ریسفت دنرب یدرباار-یداصتقا تیفیک و تيوا تیفیک
 .ديدرگ هدافتسا سوميا یراتخاس تزداعم رازفا مرن بلاق رد یفاشتکا یلماع

 
 ریوک یلم کراپ و راسمرگ ییاتسور قطانم یرگشدرگ دنرب یارب هدش ییاسانش یاه نارشیپ هراو حرط -6 لکش

  ناررشیپ ۶     هرک داد نارشن یفارشتکا یلمارع لیلحت لدم بلاق رد یراتخاس تزداعم یزاسلدم زا هدمآ تسد هب جياتن
   .درنراد یرساسا شقن ريوک یلم کراپ و راسمرگ یياتسور قطانم یرگشدرگ دنرب هدننک نییبت یاا تیفیک ناونع تحت
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    ،هدرننک نیریبت صخارش 2 اي دنرب یريذپ کرد ،هدننک نییبت صخاش 2 اي دنرب یشتب یااگآ تروص هب اا تیفیک نيا
 نییبت صخاش ۶ اب دنرب یدنم تيوا ،هدننک نییبت صخاش 3 اب دنرب تيزم ،هدننک نییبت صخاش 0 اب دنرب هب یرادافو
 جي    ارتن هرب هرجوت ارب نياربانب ؛دندش یياسانش و حيرشت هدننک نییبت صخاش 0 اب دنرب یدرباار-یداصتقا تیفیک هدننک
 .دوشیم دیيأت شاوپپ مود هیضرف ،هلحرم نيا
      ناترسرهش یياترسور قطارنم یرگرشدرگ یرادرياپ ی ارا صخاش تيولوا هک دوب رارق نيا رب شاوپپ موس هیضرف -8
    یزارف لآ هدريا هرنيزگ هب تاابش لدم زا هیضرف نيا نومزآ یارب .ددرگ یم نییبت یداصتقا یرادياپ ساسا رب راسمرگ
       یرادرياپ ،یعارمتجا یرادرياپ ،یدارصتقا یرادرياپ یرنعي یياتسور یرگشدرگ یرادياپ صخاش شش .ديدرگ هدافتسا
 .تفرگ رارق لیلحت یانبم یکيژولونکت یرادياپ و یکيژولوکا یرادياپ ،یسایس یرادياپ ،یگنارف

 
 ییاتسور یرادیاپ یرگشدرگ یرادیاپ یاه صخاش تیولوا رادومن -7 لکش

   یاررب یررت برسانمان تیعضو رد اا صخاش رياس هب تبسن یسایس یرادياپ صخاش هک داد ناشن هدمآ تسد هب جياتن
 هعسوت یارب یداهن -ینوناق یااراکاار هئارا و اا تسایس زا تيامح هک داد ناشن هلوقم نيا .دراد رارق یرادياپ ققحت
     نريا ارب .درشاب تریماا زئاح رایسب راسمرگ ناتسرهش یياتسور قطانم رد نا یرادياپ رد دناوتیم یياتسور یرگشدرگ
 .ددرگ یمن دیيات یداصتقا یرادياپ صخاش تيولوا رب ینبم شاوپپ موس هیضرف هجیتن
     قرقحت رد ريورک یرگرشدرگ برتتنم یوگلا ریثأت و یطابترا راتخاس هک دوب ساسا نيا رب شاوپپ مراهچ هیضرف -0
    یزارس لدرم زا هیرضرف نيا نومزآ یارب .دشاب یم رادانعم و تبثم راسمرگ ناتسرهش یياتسور یرگشدرگ بسانم دنرب
    لدرم ناورنع هرب هک ريوک یرگشدرگ مسيروتوفروموئژ لدم دنيارف نيا رد .دش هدرب هرهب AMOS یراتخاس تزداعم
       درنرب و نیرب شیرپ اري لقترسم رریغتم ناونع هب دش هتخانش ريوک یلم کراپ روحم لوح ريوک یرگشدرگ هعسوت هنیهب
   .ديدرگ لدم دراو کالم اي هتسباو ریغتم ناونع هب ريوک یلم کراپ و راسمرگ یياتسور قطانم یرگشدرگ
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 راسمرگ ییاتسور قطانم یرگشدرگ یزاسدنرب رب مسیروتوفروموئژ یرگشدرگ لدم ریثأت هراو حرط -8 لکش

           لدرم هرک داد نارشن یراتخارس تزدارعم یزارس لدرم زا هدافترسا ارب شاوپرپ زا هلحرم نيا رد هدمآ تسد هب جياتن
 یرگشدرگ دنرب ققحت رب یرادانعم و تبثم ریثات 12/2 رادنزو نویسرگر اب ريوک یرگشدرگ هعسوت مسيروتوفروموئژ
  زرین شاوپپ مراهچ هیضرف هک درک ناعذا ناوت یم هجیتن نيا اب .تسا هتشاد ريوک یلم کراپ و راسمرگ یياتسور قطانم
 .ديدرگ دیيات
        قرقحت رد ريورک یرگرشدرگ برتتنم یورگلا ریثأرت و یطاربترا راتخاس هک دوب رارق نيا زا شاوپپ مجنپ هیضرف -9
    لدرم زا زرین هیرضرف نيا نومزا یارب .دشابیم رادانعم و تبثم راسمرگ ناتسرهش یياتسور قطانم یرگشدرگ یرادياپ
 .ديدرگ هدافتسا سوميا رازفا مرن بلاق رد یراتخاس تزداعم یزاس

 
 راسمرگ ییاتسور قطانم یرگشدرگ یرادیاپ رب مسیروتوفروموئژ یرگشدرگ لدم ریثأت هراو حرط -9 لکش

           لدرم هرک داد نارشن یراتخارس تزدارعم یزارس لدرم زا هدافترسا ارب شاوپرپ زا هلحرم نيا رد هدمآ تسد هب جياتن
       یرادرياپ قرقحت ررب یرادارنعم و تربثم ریثارت 8۶/2  راد نزو نویرسرگر اب ريوک یرگشدرگ هعسوت مسيروتوفروموئژ
    دریيات زرین شاوپرپ مجنپ هیضرف هک درک ناعذا ناوت یم هجیتن نيا اب .تسا هتشاد راسمرگ یياتسور قطانم یرگشدرگ
 .ديدرگ
                                                                                          یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
        هعرسوت درنيارف هرب ارت ددررگ شالرت یرلیلحت- یفیرصوت  یرسانش شور ارب یدربراک یراذگ فدا اب رضاح هعلاطم رد
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      هرس اترسار نريا رد .دورش هرتخادرپ راسمرگ ناتسرهش رد یياتسور یرگشدرگ هعسوت رد نا شقن و ريوک یرگشدرگ
      هعرسوت هرنیهب لدرم تخانرش ،فدرا نیلوا هک دش هتفرگ رظن رد نآ دربشیپ یاتسار رد شاوپپ یارب یتایلمع فدا
     رد مرسيروتوفروموئژ لدرم تریماا و یررترب زا ناشن اا لیلحت هک دوب ريوک یلم کراپ تيروحم اب ريوک یرگشدرگ
    و دوهرشم لدرم شرش نیب زا لدم نيا .دوب نآ یياراد و تیماام هب هجوت اب ريوک یلم کرا یرگشدرگ هعسوت دنيارف
  ،یرسکاد     شرجنر لدرم ،رلتارب ررمع هخرچ لدم ،ناوک یسانش هنوگ لدم ینعي یرگشدرگ هعسوت رد یناهج بتتنم
    و لریلحت مرسيروتوفروموژ لدرم و یچير و چارک یااگجرفت یريذپ تباقر لدم ،سکوديرپ یااگجرفت هعسوت لدم
    یرگرشدرگ هعرسوت رد یرگرشدرگ یزاسدنرب یارب اکتا لباق یاا نارشیپ یياسانش شاوپپ ود فدا .ديدرگ باتتنا
-    یدارصتقا تریفیک ارت یاارگآ زا هک ديدرگ رجنم یلصا نارشیپ شش تخانش هب لیلحت جياتن هک دوب یياتسور قطانم
     زا هرلوقم نريا و دريدرگ هرجوت زین یياتسور قطانم یرگشدرگ یرادياپ هب اتسار نيا رد .تفرگ یم رب رد ار یدرباار
          یرادرياپ ،یرسایس یرادرياپ ،یرگنارف یرادرياپ ،یعارمتجا یرادرياپ ،یدارصتقا یرادرياپ ینعي صخاش شش قيرط
             لدرم اريآ دورش صترشم ارت درش شالرت ترياهن رد .ترفرگ راررق لریلحت رورم یکيژولونکت یرادياپ و یکيژولوکا
  یرادرياپ نینچما و یياتسور قطانم یرگشدرگ هعسوت اب بسانم یرگشدرگ دنرب ققحت هب دناوت یم مسيروتوفروموئژ
 ود ن ريا نیب یطابترا راتخاس شجنس قيرط زا دنيارف نيا .دنک کمک راسمرگ ناتسرهش رد یياتسور قطانم یرگشدرگ
  تخارس رد دناوتیم مسيروتوفروموئژ لدم هک ديدرگ صتشم و تفرگ ماجنا یراتخاس تزداعم یزاسلدم بلاق رد
 .دشاب رثؤم راسمرگ ناتسرهش یياتسور قطانم یرادياپ و یرگشدرگ دنرب
   لیکرشت حطرس را صاخ یشتب ققحت یااراکاار و (اادرباار) درُخخ و (اا تسایس) نالک شتب ود زا شاوپپ لدم
     درنمزاین یراذرگ ترسایس حطرس .تسا هدش نيودت یراذگتسایس حطس رد ،لدم هدنریگربرد نالک حطس .تسا هدش
  و یرگرشدرگ هچراپکي تيريدم :ب ،یا هقطنم نالک یياورمکح : لا بلاق رد شتبرثا یتارییغت یریگراک هب و لامعِاا
    رظندرم فادراا و اراتفایار یمامت رد اشگاار یدرکيور ناونع هب یپتارتسا هس نيا .تسا یتکراشم یزير همانرب :ج
  تيريدرم هدودحم زا رتارف یا هرتسگ یریگربرد هک نآ تستن .دنيآیم باسح هب زین یزير همانرب و تيريدم هزوح رد
 یاراد ی ارا ناتسا و اارهش هصاخ یا هقطنم دنچ تروص هب یا هقطنم نالک یياورمکح لیکشت تسایس بلاق رد یلحم
         و لئارسم یاترسار رد اررگما و درنویپ مرا لررتنک و تيادرا ،تيريدرم ،یراذگ تسایس یارب ینابایبو یريوک طاقن
  و رادرياپ ی ارا لدم هعسوت هزوح رد هصاخ ،شتبرثا یااراکاار هئارا و ريوک یرگشدرگ هعسوت اب طبترم یاادنمزاین
  نالرک حطس رد رادياپ یراذگ تسایس و یدرباار یرییغت ريوک یلم کراپ رد صوصخ هب ريوک یرگشدرگ شتب ايوپ
  یرلمع-   یررظن دارحتا و یيادرص ما داجيا و عفانم قرفت زا یریگولج تسایس ذاتتا هک نآ مود .دوب دااوخ عوضوم
       هعرسوت رد نريا راذرگریثأت یاراداهن هرچراپکي تيريدرم بلاق رد یلحم تيريدم یااشلاچ و لئاسم تيريدم یارب
     یرگرشدرگ هزورح رد یدررکلمع یگچرارپکي داجيا و نالک حطس رد نانمس ناتسا و راسمرگ ناتسرهش رد یرشدرگ
   نالرک یدررباار رییغت بلاق رد ار هزوح نيا رد ریگ میمصت و زاس میمصت یداهن ددعت زا یریگولج تياهن رد و ريوک
     ررییغت یدرعب ترسایس ،یتکرارشم  یزرير همانرب تياهن رد .دش دااوخ رجنم ريوک یرگشدرگ هچراپکي تيريدم مان هب
    علرض هرس تکرارشم راکشآ و ناهن یااتیفرظ زا یریگ هرهب یارب زین تسایس نيا .دشاب یم نالک حطس رد شتبرثا
 و اایدنمزاین ،ااشلاچ لح تهج یندم هعماج و یصوصخ یااشتب ،یلحم تيريدم ینعي یا هقطنم- یرهش عفنيذ
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  نريا تقیقح رد .دوب دااوخ راسمرگ ناتسرهش یياتسور قطانم یرگشدرگ و ريوک یرگشدرگ هعسوت اب طبترم لئاسم
 .دناهدش هئارا و میظنت لدم یراذگ تسایس نالک حطس رد کيپتارتسا رییغت هس
  شاوپرپ یعوضوم یاادرواتسد و ااهتفاي اب قبطنم عقاو رد هک دریگرب رد ار نآ یتایلمع یاادرباار ،لدم درُخخ حطس
  قطارنم و ريوک یرگشدرگ رادياپ هعسوت ققحت یاتسار رد هدش داي رییغت هس اب نالک حطس رد یراذگ تسایس .تسا
     لدرم هعرسوت یاترسار رد ،مرهم نيا دوخ .دوب دااوخ رضاح هلاقم یلصا هلئسم ناونع هب راسمرگ ناتسرهش یياتسور
        یياترسور قطارنم یرگرشدرگ هعرسوت یزارس درنرب و ريورک یرگشدرگ هعسوت هنیهب لدم ناونع هب مسيروتوفروموئژ
           قريرط زا شاوپرپ هرنیهب یتاریلمع لدرم هعرسوت ،اترسار نريا رد .دورب درااوخ ريوک یلم کراپ و راسمرگ ناتسرهش
        هنارسانش یياربيز و یکيژورلوکا ،یتيرارت راریع برلاق رد لرمکم رایع ،یشزوما و یملع رایع هعسوت و یزاسدنمناوت
  و تامدرخ زا یرادرب هرهب و هدافتسا رایع ،هقطنم یرگشدرگ یاا هبذاج و اا یياراد زا تظافح رایع ؛دنوش یم هتخانش
    یرلم کرارپ رد مرسيروتوفروموئژ لدم هدنرب شیپ یاا هفلرم هنیهب ققحت .دش دااوخ ققحم یتيريدم رایع و تاناکما
      ناترسرهش یياترسور قطارنم یرگرشدرگ یاررب ربتعم دنرب تخاس ققحت رد دناوت یم ريوک یرگشدرگ هعسوت و ريوک
        یياترسور قطارنم یرگرشدرگ درنرب ساوپرپ یيارهن لدرم ساسا رب .دشاب زاسراک و رثؤم ريوک یلم کراپ و راسمرگ
  یزرير  هرمانرب       قريرط ا مرهنا .ترفاي درااوخ قرقحت ناررشیپ اي هصخاش ۶ ققحت ساسا رب ريوک یلم کراپ و راسمرگ
     و یدرنم تريوا ترفیک ،تريزم تیفیک ،یرادافو تیفیک ،یريذپ کرد تیفیک ،یااگآ تیفیک ققحت یارب کيپتارتسا
  رد هرک دیماجنا دااوخ هعلاطم دروم هقطنم یرگشدرگ دنرب تخاس هب تیفیک ۶ نيا ققحت .یعامتجا-یداصتقا تیفیک
    هدرش داري یارارایع بلاق رد نا هدنرب شیپ یاا هفلؤم و مسيروتوفروموئژ ینعي ريوک یرگشدرگ هعسوت لدم یاتسار
    .ددررگ رارسمرگ ناترسرهش یياتسور قطانم و ريوک یلم کراپ هقطنم رد یرگشدرگ رادياپ مسیمانيد تابجوم دناوت یم
   رارسمرگ ناترسرهش رد نا ققحت و یياتسور یرگشدرگ یرادياپ رد دناوت یم لحارم نيا مامت تفگ ناوت یم تياهن رد
    ،یرسایس یرادرياپ ،یعارمتجا یرادياپ ،یداصتقا یرادياپ قيرط زا یياتسور قطانم رد هک یا یرادياپ .دشاب رمث رمثم
 دباي یم ققحت یکيژولونکت یرادياپ و یکيژولوکا یرادياپ ،یگنارف یرادياپ
 .دشاب رمث رمثم راسمرگ ناتسرهش رد نا ققحت و یياتسور یرگشدرگ یرادياپ رد دناوت یم لحارم نيا مامت -8
        یرادرياپ ،یرسایس یرادرياپ ،یعارمتجا یرادرياپ ،یدارصتقا یرادرياپ قيرط زا یياتسور قطانم رد هک یا یرادياپ -0
 دباي یم ققحت یکيژولونکت یرادياپ و یکيژولوکا یرادياپ ،یگنارف
 عبانم
 هعلاطم کي) یبرع هدحتم تاراما و ناريا رد یريوک رادياپ مسيروتوکا یراذگ تسایس .(2398)انم یمالغ ،ردیح مالغ یمالس یاب میااربا

 12-89 :صص ،8 هرامش ،8 هرود ،هعسوت و یرگشدرگ .(یقیبطت
 :دروم نانمس ناتسرهش یياتسور قطانم رد مسيروتوکا هعسوت رب رثرم لماوع لیلحت .(۶398)انیم ،یناطلس و یدهم ،یغارچ ،هپینم ،یدمحا

 890-280 صص ،یياتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف .نيرهس تشد یاااتسور
  ناترسرهش -ناماس شتب :یسانش دروم یياتسور رادياپ یرگشدرگ یبايزرا .(0398)دمحم ،یناملس ،یلعدیس ،یردب ؛دیاان ،یناماس یربکا

 12- 30 صص 3 یپایپ ،یا هقطنم - یرهش شيامآ و ایفارغج همانلصف .درکرهش
    ،هعرسوت و اترسور همانلرصف .ناودنک یاتسور رادياپ هعسوت رد نآ شقن و یياتسور مسيروتوکا .(0198)اضردمحم ،ناینامب و دیعس ،یربکا

  .228-898 :صص ،8 هرامش
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     لریلحت و ینویرسرگر لریلحت زا هدافترسا اب هاشنمرک ناتسا رد رادياپ هعسوت یاا صخاش یبايزرا .(0398)یداا ،هدازیلع و دیعس ،روپ ناما
 ۶3-91 :صص ،3 هرامش .یا هقطنم و یرهش شياا و ایفارغج همانلصف ،یزاف یبتارم هلسلس
 : یدرورم  هرعلاطم ،مسيروتوکا هعسوت رب رثوم لماوع یسررب .(۶398)لامجدیس ،هلا جرف ینیسح ،نیب قح ،اتینآ ،ميرم ،یدابآ  جن یدیما

 .80 هحفص ات 88 هحفص زا ;(29 یپایپ) 9 هرامش ,3 هرود ،یزرواشک شزومآ و جيورت یاا شاوپپ .کچوک ناساول
  یمالرسا  دارصتقا و  گرنارف  هرترسگ رد  یرگرشدرگ  زادرنا مشچ .(9398)؛همطاف ،یربجنر ینابرق ؛یلعدمحم ،یناجاقآ ؛هموصعم ،یناجاقآ

 290-038 :صص ،39 هرامش ،هعسوت درباار همانلصف .ناريا یدروم هعلاطم :(اا شلاچ و فاداا ،تیعقوم)
 8 هرامش موس لاس ،نيون یبايرازاب تاقیقحت همانلصف ،ناريا یرگشدرگ دنرب یسانش بیسآ .(0398)دیمح ،ینجورب ماغرض و ایلا ،ینازراب

 9۶ ص ،(0398 راهب ،1 یپایپ)
 028-۶3 صص ،20 هرامش ،تيريدم تاعلاطم .(یدرگناهج و یدرگناريا)یرگشدرگ نوماریپ یشيدنارگد .(1198)نیسح ،رااب
 . ناوريرم  ناترسرهش رد  مرسيروتوکا هعسوت یاادرباار .(2398)روپ نسح دیما و دیجم ،یرادیق یساجس ،لیلخ ،ینامحر ،یلعدیس ،یردب

 22- 89 صص ،(2398 ناتسبات) 0 هرامش مود لاس ،یياتسور یاهشاوپپ همانلصف
  هرلجم .ناريا یرگشدرگ دصاقم یرگشدرگ یريذپ تباقر شجنس یموب لدم هعسوت .(0398)مارهب ،نايربجنر ؛یلع ،یمظاک ؛کباب ،دنمورب

 008-228 :صص ،0 هرامش .نيون یبايرازاب تاقیقحت
 یا ررضف  همانلررصف  ،هاررشنامرک  رهررش  هعررسوت رد  یرهررش  یرگررشدرگ  تاریثأرت یسررب .(2398) دمحا ،دمحاروپ و کنارف ،تسودهب

 .288-998 .صص ،28 هرامش ،2 لاس ،یرگشدرگ
  درنرب ی ارا  صخارش  یباريزرا (۶398)وتشوخ یناميا نیسحدمحم و اضرلادبع ،یراتتفا نيدلا نکر ؛دیعس دیس ،یمشاا ؛هناورپ ،یناکچرپ

  صرص ،2 هرامش مشش لاس ،هعسوت و یرگشدرگ هيرشن .(راهباچ یلحاس هقطنم :یدروم هعلاطم) یلحاس یرگشدرگ دصاقم رد رادياپ
38 -02. 
  هدافترسا اب یياتسور یرگشدرگ متسیس هعسوت لدم نییبت .(0398)نسح ،یجورا و رغصا ،یبسامهط ،اضردمحم ،یناوضر ،دیمح ،نایلالج

 0 هرامش مهن لاس ،یياتسور یاهشاوپپ همانلصف .(کنابایب و روخ ناتسرهش ،رصم یاتسور :هعلاطم دروم) رلتاب لدم و بوشآ هيرظن زا
 .290- 000 صص ،(0398 ناتسبات)
  یحاورن : درورم (    دريدهت اري ترصرف :یياتسور یحاون رب نآ تارثا و مود یاا هناخ یرگشدرگ ،2198 ،داوج یيافص ،اضردمحم یناوضر

 .2 هرامش ،یيایفارغج یاا شاوپپ ؛)نارهت لامش یياتسور
 ی ارا  صخارش و  لرماوع  شرقن  لریلحت .(۶398)ید ارا دیس ،یميرک ؛اضریلع ،هناتسآ نابرد ؛یلعنسح ،رابکبس یجرف ؛اضر دمحم ،یناوضر

 ،(۶398 ناتسمز) 90 یپایپ ،یرگشدرگ هعسوت و یزير همانرب هيرشن .یياتسور یرگشدرگ یاادصقم یزاسدنرب رد رثوم یطیحم تیفیک
 ۶98- 228 صص
 .کارا ناقیم ريوک هیشاح یاااتسور رد یمتسیس درکيور اب یرگشدرگ هعسوت یجنس ناکما .(3198)شونرهم ،یدارم ،اضردمحم یناوضر

 22-28 صص ،0 هرامش ،8 هرود ،یياتسور هعسوت و اضف داصتقا
  قطارنم : هرعلاطم  درورم  یزروارشک  یرگرشدرگ  هعرسوت  ارحابم و اا شلاچ .(2398)هلا حیبذ ،یبارت ،دمحم هدازراجن ،اضردمحم یناوضر

 .21-8۶ صص ،۶9 هرامش ،88 هرود ،(یدرگناهج تاعلاطم) یرگشدرگ تيريدم تاعلاطم .دورااش یياتسور
 نارهت هاگشناد تاراشتنا ،لوا پاچ ،رادياپ یرگشدرگ درکيور ارب یياتسور یرگشدرگ ةعسوت) ،0198) اضردمحم ،یناوضر
 هيرظن یاهبوچراهچ لیلحت و دقن) یياتسور هعسوت رد یياتسور یرگشدرگ شقن .(8198)لیعامسا ،یرداق ،اضرلادبع ،یراتتفا نيدلا نکر

 .22-90 صص ،0 هرامش ,۶ هرود ،یناسنا مولع سردم .(یا
 : یدرورم  هرنومن)  نارگرشدرگ  هاگدريد زا  هدافترسا  ارب یرهش یزاسدنرب تیلباق یبايزرا (0398) سگرن مدقم یعراز و هیمس ،مدقم یعراز

 228-908 :صص ،8 هرامش .(جوسايرهش



 999 ...یاهاتسور هعسوت رد یرگشدرگ شقن نییبت

  یرادرياپ ی ارا  صخارش  یباريزرا و  شجنرس .(0398 )سگررن هدیس ،ینکر یبیقن ؛دمحم ،یاوکش ازجا ؛یلعدمحم ،یزوریف ،یداا هدازیلع
 008-228 :صص ،08 هرود اضف شيامآ و یزير همانرب .زاواا رهش رد مسيروت تعنص
 .20 هرامش ،3 لاس ،یيایفارغج یاضف هلجم ،ااراکاار و اا شلاچ ،اادرکراک :ناريا رد رادياپ یرگشدرگ ،(1198) ،نیمار ،نیسحم یلع
  یاترسور :یدروم هعلاطم ،یياتسور یرگشدرگ هعسوت رب رثوم یگنارف ر یعامتجا لماوع یسررب ،(8398) ،ناراکما و نیمار دیس ،یرافغ

 0.هرامش ،هدنيآ زادنا مشچ و یرگشدرگ هيرشن ،یاچ هساي
 .(راهباچ هقطنم :هعلاطم دروم) ناريا رد یرگشدرگ یاادصقم یتباقر تيزم رب رثوم لماوع .(3198)اراز ،روپ یلعدان و اضردمحم ،نيزرف

 0۶-82 صص ،28 هرامش ،(یدرگناهج تاعلاطم) یرگشدرگ تيريدم تاعلاطم
 ، یياریفارغج  یارضف همانلصف .ناريا یرگشدرگ تعنص رد یرادياپ یاا صخاش ینیب شیپ و لیلحت .(2398)یداا ،هدازییلع و دیعس ،یکلم

 12-39 صص ،22 هرامش ،28 هرود
 : یدرورم  هرعلاطم  یرهرش یرگشدرگ هعسوت رب رثوم رصانع یبايزرا .(1398)قاحسا ،نایلالج و تاداس همطاف ،یکهک ؛ جن ریم ،یوسوم

 00- 8۶ صص ،0 هرامش ،مشش لاس ،یرهش یرگشدرگ هيرشن .هیمورا رهش
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