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 هدیکچ
    يفگجررپ رايفسب شفقج هن رسا يرگشدرگ تامدخ ياهرخاسريز يرگشدرگ رع ص ياهشخب نيرتراذگررا و نيرتمام زا يکي 
 و هدوب يرگشدرگ هعسوت يوکس يعوج هب يرگشدرگ تامدخ ياهرخاسريز ود نيم اهيا يرگشدرگ رع ص يروهراب شيازفا رد
 تامد فخ ي افه   رخافسرسز ييافضف يجامز عيزوت يگجوکچ يسررب هلاقم نيا فده ودراد نارگشدرگ رياضر بسن رد يدايز شقج

      هفلاقم يلفصا لاوفس ودراد يرگفشدرگ رع فص يروهراب شهان اي و شيازفا رب نآ ريرات شج س و دورهاش ناتسراش رد يرگشدرگ
       رفب يريرافت هفچ و رفسا هفجوگچ دورهافش ناتسراش رد يرگشدرگ تامدخ ياهرخاسريز يياضف يجامز عيزوت هن رسا نيا رضاح
         هويفش و رفسا يفليلحت يهيفصوت هفلاقم نفيا  ور ؟رفسا هتفشاد ناتسراش نيا رد يرگشدرگ رع ص يروهراب شهان اي و شيازفا

   يرگفشدرگ تامدفخ ي افه رخاسريز يلن روط هب هن دهد يم ناشج هلاقم جياتج ورسا ياهجاخباتن زيج تاعالطا و اههداد يروآدرگ
    هدف  ن نيفيعت يرگفشدرگ  يافه   هفبذاح نتفشاد فرفص هجرگو د نيم ليدبت يرگشدرگ دصقم هب ار يرگشدرگ ياه هبذاج هن رسا

 ودوب دهاوخج نارگشدرگ روضح
 
 .اهتخاسریز ،یرگشدرگ تعنص ،یرگشدرگ تامدخ ،دورهاش ناتسرهش :یدیلک تاملک
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 همدقم
  دهاکش  زوروکن مایا رد لاس ره ،ناریا ررش لامش هار راهچ رس رب یریگرارت و ییایفارغج هطساو هب دورهاش ناتسرهش
 . دنتکشاد  تکماتا ن  رد رفن رازه 901 رب غلاب دادعت نیا زا اهرام  رب انب هک دشابیم رفاسم نویلیم شش روبع شیب و مک
 و  تکسیب  نرکت  یاکیند  تعنکص نیموس ناونع هب یرگشدرگ تعنص تیمها ریخا یاه لاس رد دسریم رظن هب دنچ ره
  داکجیا  نایکل  تکسا  هدکش کرد  دورهاکش  ناتکسرهش نالوئسم  سوت شیپ زا شیب ،یزاسوردوخ و تفن زا سپ ،مای
 نارفاسم هب تامدخ و یراگدنام ندرب الاب ،یدااتتا  یارش دوبهب لماش هدمع  ده هس اب یرگشدرگ یاه تخاسریز
 ههد دنچ رد عتاو رد .دی  یم رامش هب هنیمز نیا رد تبثم تامادتا زا یای یناتسرهش یاهلیسناتپ یفرعم تیاهن رد و
  یرگکشدرگ  اهروکشک  هکمهرد و  تکسا هتفرگرارت هجوت دروم یتامدخ تعنص نیرتهدرتسگ ناونع هب یرگشدرگ ریخا
 و  دکشاب هتشاد نایرج دناوت یم اه ناام و اه  یحم همه رد هک تسا هدش لیدبت یعامتجا و یدااتتا مهم لماع ناونعب
 رد دوش یم هتفای هعسوت رتمک ققانم دشر ثعاب و درو  دوجوب فلتخم ققانم نانکاس یارب ار یعامتجا تلادع یعون
 زا  یکای   تروکص هکب  هزورکما  اهرهکش  یرگکشدرگ  دنتکسه اهرهش تعنص نیا رد لاعف یاههبذاج زا یای رضاح لاح
  دکهد یکم  لاکش ار ییاضف تارییغت و یعامتجا تامادتا اهراک نایرج هک هدم رد یعامتجا ،یدااتتا مهس یاه تیلاعف
  مکهم ی اکه  تخاکسریز زا  یکای  ناوکنعب  اکما  تکسین  رهکش  هکب  رگکشدرگ  ذج لماع یرگشدرگ تازیهجتو تتیهست
 .(0091 ،ناراامه و روپناما)دوشیم حرطم یرگشدرگ
 و  دنوکش  تامدکخ  هکدارا  هکب  رکجنم  ًالامیقتکسم  دکنناوت یم هک دنتسه یرروم لماوع هلمج زا یرگشدرگ یاه تخاسریز 
  هکعماج  یگدکنز  یکفیک حطس دوبهب هب دناوت یم یرگشدرگ هعسوت رب یراذگ ریرات رب هوتع دناوت یم اهن  زا یرادروخرب
 و  یرگکشدرگ قنور ثعاب ن  بسانم یرادرب هرهب و یاه تخاس ریز داجیا هک یروق هب .دناب ینایاش کمک زین یلحم
  روکق  هکب ،روشک دم رد شیازفا رب هوتع ،یرگشدرگ تادیاع .ددرگ یم یرگشدرگ یدااتتا تادیاع شیازفا هجیتن رد
  اکب  نیکنچمه . دوکشیم  هکعماج رد  دکم رد  نزاوکتم عیزوت رد یمهم لماع و هدیدرگ شخپ هعماج رسارس رد یاهدرتسگ
  ناکن  یگنهرف یاهدرادناتسا ،یرگشدرگ ققانم رد یدااتتا یاهدرادناتسا دوبهب رب هوتع یرگشدرگ تعنص شرتسگ
 .(0091 ،ناراامه و تایب)تفای دهاوخ یهجوت لبات دوبهب زین
  یاکه هار  شرتکسگ ، ییاریذکپ و یتماتا زکارم داجیا دوش یم یرگشدرگ تعنص یاه تخاس ریز دروم رد تبحص یتتو
  یرادروکخرب ، ررکب هابش زا یرادروخرب ،یشک هلول    هب یسرتسد ،یتسیروت هبذاج هب یایزیف یسرتسد ،لقنو لمح
  رکیز  یدکنب  هکقبق رد همه هک ...و زبس یاه اضف ، تضاف و هلابز عفد متسیس دوجو ،یتفن یاه هدرو رف ریاس ای زاگ زا
 هژاو  هکک  نکیا  هکب  هکجوت  اکب  اکما  دکنایم  روکطخ نهذ هب دنریگیم رارت تخس یاهتخاس ریز هعومجم ریز رد اه تخاس
  نزاوکتم  عکیزوت رد  یکمهم  لکماع و هدیدرگ شخپ هعماج رسارس رد یا هدرتسگ روق هب ،روشک دم رد رد اه تخاسریز
  ققاکنم رد  یداکاتتا  یاهدرادناتکسا  دوکبهب رب هوتع یرگشدرگ تعنص شرتسگ اب نینچمه .دوشیم هعماج رد دم رد
  عکیزوت یگنواچ یسررب هلاقم نیا  ده .تفای دهاوخ یهجوت لبات دوبهب زین نان  یگنهرف یاهدرادناتسا ،یرگشدرگ
     شهاکک اکی و شیازکفا رکب ن  ریرات شجنس و دورهاش ناتسرهش رد یرگشدرگ تامدخ یاه تخاسرسز ییاضف ینامز
   تامدکخ یاکه    تخاکسرسز ییاکضف یناکمز عکیزوت هک تسا نیا هلاقم یلصا لاوس .دراد یرگشدرگ تعنص یروهرهب
   رد یرگکشدرگ تعنکص یرو هرکهب شهاک ای و شیازفا رب یریرات هچ و تسا هنوگچ دورهاش ناتسرهش رد یرگشدرگ
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- هکناخباتک زین تاعتقا و اههداد یرو درگ هویش و تسا یلیلحت یفیصوت هلاقم نیا شور ؟تسا هتشاد ناتسرهش نیا
 .تسا یا
 يرظن دركيور
 :دنک یم نایب ریز حرش هب ،دوخ یدنب هقبق رد ار (مسیروت)یرگشدرگ  ون شش 1تیمسا نلاو
  دارکفا ی  گدکنز کبکس ة دهاکشم روظنم هب نارگشدرگ ،(مسیروت)یرگشدرگ  ون نیا رد :یموت (مسیروت)یرگشدرگ •
 .(4391 ،روپ میحر)دارفا لزانم زا رادید لماش ییاه لحم نینچ رد لوادتم یاه تیلاعف .دننک یم رفس ،ماوتا و یموب
   ماوکتا تخانکش ،ی   موکت (مکسیروت)یرگشدرگ  دکه .تساهن  یبهذم مسارم رد تکرش و اه نشج رد روضح ،یموب 
 .(0391 ،ییاقس و یدزی یلپاپ)تساهن  یاه هبرجت رد تکرش و فلتخم
 ار  رکگی  د مدرکم و لکلم یاهرنه ات دراد تسود رگشدرگ ،(مسیروت)یرگشدرگ نیا رد :یرنه (مسیروت)یرگشدرگ •
 ی اکشامت ،  نوزوکم تاککرح و یقی کسوم ندی نکش و ندید ،ییانش  ،یتسد یاهرنه تخانش .دوش انش  اه ن  اب و هتخانش
  میکحر) تکسا (مسیروت)یرگشدرگ  ون نیا رد نارگشدرگ یاه تیلاعف ةرمز رد ،یرنه یاه ملیف و اه همانشیامن و رتائت
 .(4391 ،روپ
 و یخی  راکت راکر  و  اهاکسیلک ، اهدجکسم ،اه هزوم زا دیدزاب هب نارگشدرگ زا هتسد نیا :یخیرات (مسیروت)یرگشدرگ •
 ،  وکن نیا رد .تسا نانوی و رام ،ناریا دننام یناتساب یاهروشک تمظع و هواش رو دای هک دنزادرپ یم یناتساب یاهانب
 .درک دنهاوخ لابقتسا دنک یم یزاسزاب ار هتشذگ نارود مهم عیاتو هک ییاه همانشیامن یارجا زا نارگشدرگ
 ی کطیحم و ی کعیبق ی اکه هبذاج رب ارگ تعیبق رگشدرگ دیکات :ارگ تعیبق ای تعیبق رب ینتبم (مسیروت)یرگشدرگ •
  هکب دنم هتتع ارگ  تعیبق رگشدرگ .تسا یعیبق یاه هبذاج نیسحت و ابیز تعیبق شوغ  هب ندرب هانپ ن   ده .تسا
  .تکسا ی کعیبق ی اکه هبذاج ریاس و اهارحص ،اهریوک ،اه ناتسهوک ،اه لگنج ،اهراشب  نوچمه یتسه ناهج یاه یتفگش
 و ی کعیبق ی اکه  ی کحم رد ندز ودرا و یدرونهوک ،یرادربساع ،یور هدایپ لماش ارگ  تعیبق نارگشدرگ یاه تیلاعف
 و هتشاد (مسیروت)یرگشدرگ  ون نیا ةعسوت یارب یدایز تیلبات یرهش ققانم .تسا تعیبق یاه هولج زا ندرب تذل
  اکفیا ی    کمهم شکقن یرهکش عکماوج ة  عکسوت و دکشر رد دناوت یم ،یرهش تعیبق رب ینتبم (مسیروت)یرگشدرگ ةعسوت
 .(0091 ،ناراامه و این میحر)دنک
      رد تکرکش هکب  وکطعم ار دوکخ هکجوت ی کشزرو و ی کحی رفت رگکشدرگ :یشزرو و یحیرفت (مسیروت)یرگشدرگ •
  ی کحم ک کی رد ی عاکمتجا ی اکه ت کیلاعف رگید و  اتف  مامح ،یندعم    یاه همشچ زا هدافتسا ،یشزرو یاه تیلاعف
 و ی زاکب ی اکه  نیکمز ،ی اکسا یاه تسیپ ،ایرد لحاوس لومعم روق هب نان  هتتع دروم ققانم .دنک یم تحار و نیشنلد
   اکاعا دیدمت یارب ،دنک یم یرپس رفس رد هک ار ینامز ات تسا لیام یحیرفت رگشدرگ .تسا یناود بسا یاه نادیم
 .(0091 ،ناراامه و ییاوقت)دنک هدافتسا حیرفت و یگتسخ عفر و

                                                           
1- Vallen Smith 
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   ماکجنا هکالب ، تکسین تحارتسا ای و حیرفت (مسیروت)یرگشدرگ  ون نیا  ده :راک اب  بترم (مسیروت)یرگشدرگ •
 و  اکه یی اکمهدرگ ،اه سنارفنک رد تکرش (مسیروت)یرگشدرگ نیا ةاخشم .تسا رفس تدم رد راک و هفرح زا یشخب
 .(90-40 :1391 ،یجرف) تسا یااخت و یتاقیقحت ،یملع یاهرانیمس
 (مسیروت)یرگشدرگ یاه هبذاج و عبانم
 .درک کیافت یناسنا یاه هبذاج و یعیبق یاه هبذاج هورگ ود هب ناوت یم ار (مسیروت)یرگشدرگ یاه هبذاج و عبانم
 یعیبق یاه هبذاج و عبانم
  رکگی    د اکب و هدهاکشم هکب رداکت مشچ اب ناسنا هک تسا ییاه یگویو  ومجم زا ترابع ،یعیبق یاهزادنا مشچ و هبذاج
    ببکس هکک تکسا یعی دکب ی اهزادکنا مشچ ،یهاگجرفت عبانم زا هتسد نیا یلصا یگویو .تسا ن  کرد هب ردات ساوح
 ،ی کمیلتا  ی ارکش ،ک کیفارگوپوت   تخاکس نوکچمه ی کعی بق لکماوع . دوکش یم تیاضر ساسحا و ناسنا یحور شمار 
  ازکجم لاش ،یعیبق یاهزادنا مشچ هب هک تسا یلماوع نیرتمهم زا شحو تایح و یهایگ ششوپ ،   عبانم تیعضو
 و  هکچایرد ، لحاکس و ا کیرد ، راکشب  ،همشچ ،هناخدور ،راغ ،تشد ،هرد ،ناتسهوک و هوک .دشخب یم دوخ هب صتخم و
 0391 ،ی کبجر) .دنوش یم  وسحم یهاگجرفت عبانم یعیبق یاه هبذاج ةرمز رد شحو تایح و یهایگ ششوپ ، الات
:1 01) 
 یناسنا یاه هبذاج و عبانم
   راکنک رد هکک  دوکش ی  کم  وکسحم ی  کجرفت عباکنم ی اکه تیباذج زا یناسنا عماوج یگنهرف و یموت ،یخیرات یاه هولج
  لماکش ی   هاکگجرفت عباکنم زا هتکسد نیا .دنک لیمات ار تغارف تاتوا رد یجرفت تیلاعف دناوت یم یعیبق یاه تیباذج
  و اکه   هتکشون گنکس ، اکه  هرکبقم ، اکه مامح ،اهرازاب و تعنص ،نیدایم ،اه  اک ،اه لپ ،اه جرب ،اه هعلت دننام یخیرات یاهانب
 ،ی  بجر)تکسا فکلتخم ی اکه  هاکگترای ز و دکباعم ،دجاسم ،ایاات ،اه هدازماما ،اه هاگمار  نوچمه یاهانب ،یناتساب یاه هپت
  مکسارم ندرکاپ رب ةویش ،اه یراوگوس و اه ترایز  اد  لماش فلتخم مدرم ننس و یگنهرف موسر و  اد  (01:0391
  خبکق زا ی موکب ی اکهرنه زا یا   هکعومجم راکنک رد ،یعمج هتسد نوزوم تاکرح و اه یقیسوم ،یسورع و دایعا شابداش
 ی گدکنز ی اکه  هوکلج ف کیدر رد  ناوکت ی  کم ار کاکشوپ و یتسد عیانص  اونا ات ینشاچ و ینیریش و اذغ شیپ ،اذغ  اونا
 ی اکه هاگجرفت رد هاگ هک تسا یگنهرف نارگشدرگ یارب  هویو هب (مسیروت)یرگشدرگ شزرا دجاو هک درمشرب یناسنا
 (91: 0391 ،راک هناد) تسا یبایتسد لبات زین یعیبق
  لکحم و  نکقو زا  رکیغ  یروکشک  هکب  لاکس کی زا شیب هن و بش کی مک تسد نامز تدم یارب هک تسا یدرف ،رگشدرگ
 ، یلکروکق  هکب  .تکسین  یداکم  عفاکنم  بکسک  اکی و ند رکک  راکک ترفاسم نیا زا یو  ده و دیامن ترفاسم دوخ تنواس
 :دومن یدنب هقبق هورگ هس رد ناوت یم ار رگشدرگ
 1یدورو رگشدرگ
 .دننک یم دیدزاب روشک کی زا و هدشدراو روشک زرم جراخ زا هک تسا ینارگشدرگ لماش
 0یجورخ رگشدرگ

                                                           
1. Inbound tourist 
2. Outbound tourist 
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 .دنوش یم جراخ دوخ روشک یاهزرم زا ،یجراخ روشک کی زا دیدزاب تهج هک تسا ینارگشدرگ لماش
 1یلخاد رگشدرگ
  ریکس هچرگا .دننک یم کرت ار دوخ تنواس لحم روشک لخاد نکاما زا دیدزاب تهج هک دنوش یم رتقا ینارگشدرگ هب
 زا ییاه هرود دهد یم ناشن یدرگناهج یناهج نامزاس رام  یلو ،تسا هدوب مظنمان ریخا یاه لاس رد یرگشدرگ یلماات
  یدکمحم و یمتسر)تسا  وانتم (9990 ات 1990)1990 هتسه  دشر زا ییاه هرود اب (9990 ات 0001 لاس) عیرس دشر
 .(3391 ،هناگی
 هعلاطم دروم طيحم
 .تسا دورهاش ناتسرهش زکرم و نانمس ناتسا یاهرهش زا یای دورهاش
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  رد دورهاکش .دومن هراشا «هرخاش» و «هرخش» ،«هرچنح» هب ناوت یم هک هدش هتفگ دورهاش یارب یرگید یمیدت یاه مان
   و    هکک هکتفرگ ی اکج  ونج رد یریوک یاوه و    و لامش رد نارابرپ و  وقرم یاوه و     ون ود لصاف دح
  و راوزبکس ،  رکغ رد ناغماد یاهرهش لصاف دح رد دورهاش تسا  هدرک مهارف رهش نیا یارب  ولطم و لدتعم ییاوه
   نارکهت زا ن  هلکصاف هایروق هب دشاب یم دهشم-نارهت هار هنایم رد ًالابیرقت و هدوب لامش رد ناگرگ و ررش رد ناسدرب
 ، دکنیوگ ی  کم نخکس ی   دورهاکش هکجهل اکب ی کسراف نابز هب دورهاش مدرم .تسا رتمولیک 910 دهشم زا و رتمولیک 014
 ی  ناردکنزام ناکبز هب زین دنتسه نکاس رهش نیا رد هک ناردنزام و ناتسلگ یاه ناتسا و روشک لامش زا یماوتا نینچمه
 .(0091 ،ناراامه و یردیح)دنیوگ یم نخس

                                                           
1. Domestic tourist 
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 و ی  وکضر ناکسارخ ناتسا هب ررش زا ،دزی و ناهفصا یاه ناتسا هب  ونج زا ،ناتسلگ ناتسا هب لامش زا ناتسرهش نیا
 ، ناکگرگ ی اکه    ناتکسرهش هکب لامکش زا دورهاش ناتسرهش .تسا دودحم ناغماد ناتسرهش هب  رغزاو یمایم ناتسرهش
 و یلامش ناسارخ ناتسارد مرجاج یاه ناتسرهش هب ررشم زا ،ناتسلگ ناتسا رد رهشداز  و تشدونیم ،نایمار ،داب  یلع
 رد نی داکن ی اکه   ناتکسرهش هکب  ونج زا و ناغماد ناتسرهش هب  رغم زا ،یوضر ناسارخ ناتسا رد ناسدرب و راوزبس
 ، نارکهت ی رتموکلیک 909 هلصاف رد دورهاش ناتسرهش .دوش یم دودحم یبونج ناسارخ ناتسا رد سبق و ناهفصا ناتسا
  عکبرم  رتموکلیک 01410    دورهاکش تحاکسم .تکسا هدش عتاو زربلا لابج هلسلس یبونج یاه هنماد رد و ریوک هیشاح رد
 .(0391 ،یدمحم یجاح و داردوار)تسا

 
    هکب طوکبرم تکفرگ ز کین ی رتکشی  ب  اتکش راکجات هاش یلعحتف زا دعب هک دورهاش ریگمشچ هعسوت و یترت یلک روق  هب
  تاکغاب و تشک لبات یضارا ،گنهرفاب یمدرم ،مرخ و زبس یاهرازنمچ ،یسرتسد لبات یب  عبانم دوجو ؛ریظن یلماوع
 ی اکه  هکنیمز نی کنچمه و هیحان تاعفترم و اه هوک دوجو نوچمه رهش یعافد یایازم ،بسانم یاوه و    ،ناوارف هویم
  هداکج ری کسم رد نی  کنچمه و دهکشم-نارهت هداج ریسم رد دورهاش ندش عتاو) بسانم یشیجلا روس و یقابترا دعاسم
 زا ی کای  دورهاکش . دکشاب ی کم درس لدتعم دورهاش یاوه و    لاس یاه هام رثکا رد .تسا  هدوب (مشیربا یخیراتو مهم
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 ی اراد دورهاکش ی ترکش ی حاوکن و ی زککرم تمست .تسا ناریا یاوه و    شوخ و لاف راهچ حتطصا هب یاهرهش
  رد هکک ی     بوکنج تمکست .تکسا  وکقرم و درکس یی اوکه و    اب یناتسهوک ن  یلامش یحاون و لدتعم یاوه و   
 ی  تناکس هکجرد 41  رهکش ن کیا رد هنالاس ترارح هجرد  سوتم .تسا مرگ ًالاتبسن یاوه و    هدش عتاو ریوک ترواجم
  هکنماد رد ندش عتاو تلع هب دورهاش .(9091 ،دنو یسوم و یعامش)تسا رتمیلیم 931 هنالاس یگدنراب نیگنایم و دارگ
 ن کیا رد ی لکاف و یبتیس یاه هناخدور و هتشادن یمهس ،یمداد یاه هناخدور تروص هب یحطس یاه    ظاحل زا هوک
  ار دورهاکش ن  رتسب و تسا هدش یم در دورهاش رهش لخاد زا هتشذگ یاهلاس دورهاش گرزب دور .دشاب یم یراج رهش
    اکب زرکبلا هوکک  هتکشر ی بوکنج ی اکه  هکنماد رد و ریوک تشد یلامش هیشاح رد رهش نیا .تسا هدرک میسقت تمست ود هب
  حطکس زا رتم 9391 لداعم یعافترا اب یلوق هجرد 40 و هقیتد 30 و یضرع هجرد 19 و هقیتد 00 ییایفارغج تیعتوم
  هکک ی بوکنج تمست :تسا اوه و     ونت ناتسرهش نیا مهم تازایتما زا یای .تسا  هدش عتاو یرواخ لامش رد ایرد
    یاراد دورهاش یترش یحاون و یزکرم تمست ،دراد کشخو مرگ ًالاتبسن یاوه و    هدش عتاو ریوک ترواجم رد
 .(0091 ،ناراامه و یبارض)تسا کشخ و درس ًالاتبسن ییاوه و    اب یناتسهوک ن  یلامش یحاون و لدتعم یاوه و
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   هکک دورهاکش ی ارکب ی رکگید یمی دکت ی اکه مان .تسا تحاسم ظاحل هب ناریا یاه ناتسرهش نیرتگرزب زا یای ،دورهاش
    و     وکن ود لکصاف دکح رد ،   دورهاکش .دوکمن هراکشا «هرخاش» و «هرخش» ،«هرچنخ» زا تسا ترابع درب مان ناوت یم
  رهکش نیا یارب  ولطم و لدتعم ییاوه و    هک هتفرگ یاج  ونج رد ،یریوک و لامش رد نارابرپ و  وقرم یاوه
 ی     اهرهکش لکصاف دکح رد دورهاکش .تکسا  هداد رارکت ناریا یاوه و    شوخ یاهرهش فیدر رد ار ن  و هدرک مهارف
  دکشاب ی  کم دهکشم-ن ارکهت هار  هکنایم رد ًالابیرقت و هدوب لامش رد ناگرگ و رواخ رد ناسدرب و راوزبس ،رتخاب رد ناغماد
 9091  لاکس ی رامکشرس جیاتن ساسا رب .دشاب یم رتمولیک 990 دهشم زا و رتمولیک 994 نارهت زا ن  هلصاف هک یروق هب
941 دورهاش رهش تیعمج ٬   لکگنج . دوکش ی  کم  وکسحم ناتسا ناتسرهش نیرت تیعمجرپ دورهاش .تسا هدوب رفن 414
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    .تکسا لوکتک داکب  ی  کلع ناتکسرهش تراظن تحت دنچ ره ،دراد رارت لوتک داب  یلع و دورهاش ناتسرهش نیب ربا یابیز
   هوتکع هکب ی متکسا  تاکغی لبت نامزاکس و تفن تکرش ،تایناخد ،ررش لامش نه  هار ،یربارت و هار لک تارادا دوجو
    هکب نارادکساپ هاپکس یی  اوکه دکنوادپ هورگ اهنت و راقفلاوذ رواات 30 راشل ،ین رت مولع هداشناد ،یروانف و ملع کراپ
   رهکش هکب کیدزن دورهاش .دننک یم ملات یدورهاش هجهل اب یسراف نابز هب دورهاش مدرم .تسا هدوزفا رهش نیا تیمها
 .(0091 ،ناراامه و ییایض)تسا ماطسب یاوه و    شوخ و یخیرات
  ناتکسرهش نیا رد لگنج ات ریوک هلصاف نیرت هاتوک هک یا هنوگ هب دراد یدرفب راحنم یمیلتا  ونت دورهاش ناتسرهش
 ن کیا یروناج یاه هنوگ زا .تسا هداد یاج دوخ رد ار ناریا شحو تایح یاه هاگهانپ نیرتگرزب زا یای و دراد دوجو
 ناگدنرپ زا و رام و اکوش ،زب و لک شوگرخ ،هابور ،لاغش ،یشحو کوخ ،گنلپ ،گرگ ،یا هوهت سرخ ناوت یم هقطنم
 و ا کیحا ی راکک لگنج حرق .درب مان ار لواترت و هتخاف ،نیهاش ،سکرک ،یلگنج  اقع ،نیچردلب ،یلگنج رتوبک ،کبک
  زا راکتاه 11011  رکبارب ی   تعکسو هکک تکسا  هدم  رد ارجا هب 9191 لاس زا یرطت و ربا هبورخم یاه لگنج یزاس ینغ
   تکشاک اکب ی راکک لاهن تایلمع و ررت روف ققانم زا راتاه 990 زا شیب نینچمه .دوش یم لماش ار یلامش یاه هنماد
 سایرال سنج زا گرب ینزوس یدادعت و زرمم ،یشحو یبتگ ،ایتاتا ،نو ،ااسوت ،رادریش ،ارفا ،طولب دننام ییاه هنوگ
    هکمادا ناکنچمه روکف تا کی لمع و هدکش ماجنا یشحو یبتگ ،طولب ،زرمم ،نو یاه هنوگ اب یراکرذب و یلگنج جاک و
 .(9091 ،ناراامه و رابابس یجرف)دراد

 
 ی کعیبق ثاریم تسرهف رد 0391 نمهب 90 رد یگنهرف ثاریم نامزاس  سوت هک تسا یعیبق ررا نیمُاا 411 لگنج نیا
  متکعا هدش تفافح هقطنم ربا لگنج 9091 لاس نمهب 00 رد تسیز  یحم یلاع یاروش هسلج رد .تفرگ رارت ناریا
 .(9091 ،ناراامه و یربنت)دم رد تسیز  یحم زا تفافح نامزاس هناگراهچ ققانم تسرهف رد و دش
 ناتساد هگنت راشب 
     عکتاو ناتکساد هکگنت هکب موسوم یا هگنت رد راشب  نیا ،تسا  هدش عتاو نجم رهش لامش رد ناتساد هگنت رظن یب راشب 
  هکگنت ن کی ا زا راکشب  هب یهتنم هناخدور و هدش داجیا هداد  ر رود رایسب یاه لاس رد یا هلزلز ررا رد هگنت نیا هک هدش
  هکک  دکشاب یم رتم 0 یبیرقت ترع و رتمولیک 0 دودح رد هگنت لوق ،تسا یندید رایسب دوخ مه هگنت نیا هک ؛درذگیم
  دوکش ی کم هدید یرتم 91 ات 0  افترا اب ییاهراشب  هناخدور ریسم رد تسا  هدش لاغشا هناخدور    اب ًالتماک هگنت فک
 .(0091 ،ناراامه و دنمیم یدومحم)دشاب یم زیگنا ناجیه و  اذج رایسب هگنت زا رذگ تلع نیا هب هک
                                                                                                                                        نجم راشب 
 زا ی کای ، افکصاب و  اکبی ز راکشب  ن کی ا .تکسا   هدکش عتاو دورهاش یبرغ لامش یرتمولیک 09 رد نجم راشب  نجم راشب 
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  رارکت ،دور و تشد و هوک زا درفب راحنم یرفانم اب ابیز یا هرد نجم یاهتنا رد .تسا دورهاش رهش یعیبق یاه هولج
 .دنیازفا یم ن  ییابیز رب نادرگباتف  یابیز یاه لگ ناتسبات لاف رد و یشحو یاه لگ رطع یوب راهب لاف رد هک دراد
 زا . دکننک ی کم ی   کهارمه راکشب  هکناهد ات ار امش کبک دادعترپ یاه هتسد و تسا یندید رایسب زین ناتسمز رد راشب  نیا
 .درا د تفاکسم رتمولیک 91 دودح رد هک تسا  هدش ثادحا ابیز هرد نیا نایم رد یکاخ یا هداج ،راشب  یادتبا ات اتسور
 رای  کسب هکک  دکننک ی   کم رکظن بکلج ی لگهاکک ییاه هبلک و زبسرس  رازم و تاغاب ،رادیپس دنلب ناتخرد ریسم نیا رانک رد
 هقطنم یناتسهوک تعیبق دراو نجم هرد زا نتشذگ زا دعب .دنز یم جوم راید نیا تعیبق رد گنر یزاب .دنتسه  اذج
  رد ار راکشب  ، بکلاج یا   هرخکص هوکک ن کیا .دی نکش د کیهاوخ ار نجم راشب  نینق میظع رایسب یا هرخص لد و دیوش یم
  دودکح اب و دیوش لالز و درس یب  دراو دیروبجم راشب  ندید یارب .تسا  هدرک رواحم دننام راغ و کیراب یا هقوحم
 .(4091 ،ناراامه و یوسوم)دیربب تذل ن  زا رو  ناجیه و ابیز ییاضف رد !   رد یور هدایپ رتم تسیب
 دورهاش اه لگ تشد
  هاکم روی رهکش ندیسرارف اب .تسا دورهاش ناتسرهش یرگشدرگ یاه هبذاج زا یای شوپلاک هقطنم رد نادرگباتف  تشد
  قکلخ هقطنم نیا رد یریظن یب و عیدب رفانم و دنوش یم هتفاش دورهاش شوپلاک یاه تشد رد نادرگباتف  لگ اه نویلیم
  ررکش لامش یرتمولیک 900 رد شوپلاک نادرگباتف  تشد .دوش یم اه ن  ییابیز روحسم یا هدننیب ره مشچ هک دننک یم
 و ی زرواکشک ی  ارکب دعتکسم رای کسب ی کضارا و ی فاکک ی  گدکنراب اکب ی   کلگنج و زبکسرس هکقطنم ن کیا .دراد رارت دورهاش
 ی بلاکج رای کسب ی رگکشدرگ زاتمم تیعتوم زا رهشداز  رتیی شوخ شحو تایح هاگهانپ اب ترواجم رد ،یراک لگنج
 ، دوکش ی   کم  وکسحم ن  زراکب ی اکه یگویو زا و هتخاس زیامتم هباشم یاه هنومن زا ار تشد نیا هچن  .تسا رادروخرب
 رد  اکجنیا رد ، دوکش ی کم هد کی د راوکمه یاه نیمز رد هک نادرگباتف   رازم رگید  تخرب هک تسا ن  تشک ریز حوطس
 ن کی ا رد نادرگباکتف   تکشاک . دکنک ی کم قلخ ار یریظن یب یگنر زیامت هک تسا هنوگراشب  یاه هپت و راومهان یاه تشد
 د کیدج ی کایتنژ ی اکه هنوگ زا هک دوش یم لماش ار ن  فلتخم  اونا و تسا یب  و مید تروص هب راهب لیاوا رد هقطنم
 .(9091 ،روپ ناساس و دنو یوسوم)درب مان ناوت یم ار هناد تشرد و هاتوک اپ  اونا ،ن 
 قیاقش تشد
  متکسی ب زا هکقطنم رد قی اقکش ی اکه  لکگ درف هب راحنم شیامن .دشاب یم اه قیاقش تشد هقطنم نیا یابیز طاقن رگید زا
  هکقطنم ن کیا هب ار یرایسب نارگشدرگ و دشخب یم شوپلاک زبسرس هیحان هب ییابیز هولج دادرخ نایاپ ات هام تشهبیدرا
 . دوکش ی   کم اکپرب شوپلاکک هقطنم رد یلحم یتشُاک و قیاقش تشد هراونشج صواخ نیمه رد هلاس همه .دنک یم بلج
   رهکش هکب ندی کسر اب دهشم -دورهاش ریسم زا رتمولیک 91 یق زا سپ هک تسا هنوگ نیا هب هقطنم نیا هب یسرتسد ریسم
 .(9091 ،هداز  وقعی)دوش یم یهتنم هقطنم نیا هب تیاهن رد هک هداد ریسم رییغت لامش تمس هب ،یمایم
 راوهاش هوک
 ماطسب وروک
 نمراان ای نم راگن
 .دراد یاج ماطسب شخبرد ناترخ ناتسهد رد اتسور نیا .تسا ناریا رد دورهاش ناتسرهش یاهاتسور زا یای نمراگن
   هکک اتکسور ن کیا .تسا هدوب (راوناخ 90) رفن 01 اب ربارب 0391 لاس یرامشرس جیاتن هیاپ رب نمراگن یاتسور تیعمج
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  رد نتفرکگرارت ل کی   لد هکب هکک دراد رارکت دورهاش ناتسرهش یلاوح رد نجم هداج رد دنمان یم زین نمراان ار ن  یدارفا
 . دکشاب یم ناتسمز رد کشخ و درس و ناتسبات رد لدتعم رایسب ییاوه و    یاراد هوک هنماد رد و یناتسهوک یا هقطنم
 و ی فکسوی)دشاب ی کم اراد ار یند کید و  اکبیز رای کسب رفانم  وخ رایسب و لدتعم یاوه و    زا هرهب لیلد هب اتسور نیا
 .(1091 ،ناراامه
 یناتساب و یخیرات زکارم
  ناوکت یم ،دوب هدش عتاو دورهاش ناتسرهش رد نیا زا شیپ هک ینونک ماطسب ناتسرهش یناتساب و یخیرات رار  نیرتمهم
 نای   اکش .درکک هراکشا ی ناکترخ نسحلاوبا خیش هاگمار  و یماطسب دیزیاب نیفراعلا ناطلس هاگمار  ،ماطسب عماج دجسم هب
 ی  ماکن رعاکش و ی ماطکسب د کیزیاب ناریا ریهش  راع هاگداز دورهاش رهش یرتمولیک 1 رد عتاو ماطسب رهش هک تسا رکذ
 .(1091 ،ناراامه و هداز میهاربا)دشاب یم یماطسب یغورف
 یناترخ نسحلاوبا خیش هاگمار 
 ماطسب هناشاک جرب
 یماطسب دیزیاب هاگمار 
 یماطسب دیزیاب هاگمار 
  .تکسا نیدزت هنوگره دتاف  راع نیا هربقم .تسا دمحم هدازماما هربقم لامش و ماطسب رهش رد ریهش  راع نیا هربقم
  تاکجانم زا ی تاکملک هک دراد رارت رمرم گنس کی ربت یور .تسا ینه  فقسم هرجنپ کی یراد یماطسب دیزیاب هربقم
     وا زا شرداکم ی  بکش هکک دش دز نابز ینامز زا  راع نیا ترهش .تسا هدش کح ن رب بلاق یبا نبا یلع روهشم
 داتسیا ردام رس رب حبص ات اسدب  ا ماج و تسا هدیباوخ شردام دید درو  ردام دزن ار    هک ینامز ناشیا و تساوخ
   .(4391 ،یرانید)دشونب    و دوش رادیب وا ات
 اه ه تراپ هعلت
 ن کیا نورد رد .د کی  درگ فکشک هلاکس رازه ود یتمدت اب نایناساس و اهتراپ نامز هب طوبرم هعلت کی دورهاش رد یگزاتب
 دوجو نارود ن  هب طوبرم یاه هنیلافس و یزپرج  هروک یایاقب هدیدرگ عتاو دورهاش رد اتسور کی یلاوح رد هک هعلت
  لاکش ی کسوت هتخیر ورف یاهتات ن   رق راهچ رد و دراد  افترا رتم هدزناپ تسا لاش لیطتسم هک روکذم هعلت .دراد
 و  ناکیربجنر)دشاب یم رادروخرب اهتراپ نارود یگویو زا هدوب هقبق هس ادتبا رد دور یم لامتحا هک هعلت نیا .دراد دوجو
 .(0391 ،یدهاز
 یبهذم و یترایز نکاما
 ماطسب عماج دجسم
 ن کی ا .تکسا   هکتفرگ رارکت ی ماطکسب د کیزیاب هاگمار   ونج یرتم تسیود لصاف دح رد و ماطسب  ونج رد دجسم نیا
    اکب هکک تکسا ی کبارحم ی     راد هکک دجکسم نحکص زا تکسا تراکبع لوا تمست .ددرگ یم میسقت تمست ود هب دجسم
    رکضاح لاکح رد هکک تسا زاب ن  یاضف و عبرم دجسم نحص .تسا هدیدرگ نیدرت هنادنمرنه و ابیز رایسب یاه یربچگ
 لوا     تمکست اکب هکتفر راکاب ن  نتخاس رد هک یتعنص و هویش ظاحل زا مود تمست .تسا هدش هدیشوپ تتوم فقس اب
  دکسر یم رظن هب .تسا سوسحم ًالتماک  ارحم نیا یاه یربچگ مامت اب مود لیطتسم یربچگ شحاف توافت .دراد ررف
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 ی اکه  ماکن ، هتکشاد جاور نار کی ا رد ننکست بهذم نامز ن  رد و هدش هتخاس یرجه 191 لاس رد دجسم نیا هک اجن  زا
 ن  یعی  کش ماکاح و نایاورنامرف  لست و هعیش بهذم جاور نامز زا یلو ؛دوب هدش هتشون ن رب نامثع و رمع و رابوبا
 .(1391 ،ییاقس)دنا هتشون ار هللا یلو بلاق یبا نب یلع مان ن  یاج هب و هدرک  ذح ار اه مان
 هناشاک جرب
     عکباوت زا ماطکسب عماکج دجکسم ی   ترکش  وکنج رد جرکب نیا .تسا هتفرگ رارت ماطسب عماج دجسم راوج رد جرب نیا
   تکضالا ر کیثک ن  ی جراکخ نتپ .تسا رتم 90 نوریب زا و رتم 40 لخاد زا جرب نیا  افترا هک تسا هدش عتاو دورهاش
 تا کی    ح هدکش تکفافح گرزکب هکقطنم نی کمود هک ناروت هدش تفافح ققانم دوجو نینچمه .تسا یعلض یس مظتنم
  ناتکسرهش ن کیا رد ی رگکشدرگ ی اکه   هکبذاج رکب شحو تایح ردان یاه هنوگ زا یرادروخرب اب ،تسا روشک رد شحو
 .(9391 ،ییومنهک یلیخد و ،یوسوم ردص)تسا  هدوزفا
 دورهاش ای شات هناخدور
  تالوزکن ی  کناوارف لوکاف رد نجم و شات لصاف دح راو هاش و هوک هاش ریگب  یاه نوناک زا دورهاش ای شات هناخدور
 زا ی کشخب یرایب  زا سپ و یناتسهوک هیحان رد یعرف هتشر نیدنچ تفایرد زا سپ دور نیا .دریگ یم همشچرس یوج
 رد ی دودکحم ی ههاگکشدرگ هناخدور نیا تسدالاب .ددرگ یم یراج کمن ریوک یوس هب ،راتساریز و ماطسب یاه نیمز
 .(0391 ،یزاین و یشوهدم) دشاب یم دوجوم ناتسبات و راهب لاف
 ناروتراخ هدش تفافح هقطنم
 ار ن   ناوکت ی     کم تعکسو رکظن زا هکک هکتف  رگ رارکت دورهاکش ی  ترکش  وکنج تمست رد ناروتراخ هدش تفافح هقطنم
   هکقطنم هدکمع  تاکناوی  ح و تکسا راکتاه 999/999/1 زا شیب ن  تحاسم .دیمان ناریا هدش تفافح هقطنم نیرت گرزب
 –  لککارات –  راکتفک –  گرکگ –  گکنلپ –  لاغکش –  هرترتاکب– یشت – هربوه – وهیت – کبک – شوگرخ :زا دنا ترابع
   ماکن هکب  ورعم رخروگ  ون کی دوجو لیلد هب هقطنم نیا تیمها .چوت و شیم – زب – لک – ریبج – وه  – رخروگ
 ، تعکسو طاحل زا ناروتراخ .دوش یم تفای ناریا رد  قف تسادیپ شمسا زا هک هنوگنامه هک ؛دشاب یم یناریا رخ روگ
  دکحات هت   کسناوت هکک هدوکب ی ققاکنم دودعم زا یای دوخ دایز تعسو ببس هب و هدوب ناریا هدش تفافح هقطنم نیمود
  تکسا ی ققاکنم زا یای هقطنم نیا .دنامب نوام هتشذگ یاه لاس لوق رد یناسنا یاه بیس  زا یرایسب دنزگ زا یدایز
  .تکساراد ناریا رد ار رخروگ تیعمج نیرتشیب و هداد یاج دوخ رد ار ناگدنرپ و نارادناتسپ زا یعونتم یاه هنوگ هک
  هکمادا ی  ارکب ار اذکغ نی مرکت هک هدومن تسیز ن  رد ریبج و وه  ،زب و لک ،شیم و چوت زا ییالاب ًالاتبسن دادعت نینچمه
  و هدوکمن  تکسی ز ناروتراکخ رد  گکنلپزوی  هدتکت 91  اکت 91  هکک دوش یم هدز نیمخت .دزاس یم نامم گنلپزوی تایح
 ود زا ی کای    هاکگهانپ ناروتراکخ .تکسا شی  ازکفا لاکح رد ن  ت کیعم ج هکک دهد یم ناشن شیاه هلوت اب ناویح هدهاشم
 ، گرکگ ، گکنلپ لیبت زا یرگید دنمشزرا ناروناج ،هنوگ نیا زا ریغ و تسا ناریا رد ییایس  رخروگ هدنام یتاب تیعمج
 .(0391 ،ینامحر و یدارم)دنراد دوجو هقطنم نیا رد زین لاکاراکو راتفک
 لاپت  ونمم رااش هقطنم
  تکسا یا هقطنم و هدش عتاو دورهاش ناتسرهش یبرغ لامش رد راتاه رازه 99 ربارب یتعسو اب لاپت  ونمم رااش هقطنم
  لکحم نامز رید زا ابیز رایسب یاهزادنا مشچ اب لاپت هقطنم .تسا هدش عتاو دورهاش ترواجم رد هک یتشد و یناتسهوک
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  زراکب ی اکه  هکنوگ زا .دور ی کم رامش هب تعیبق نارادتسود دیدزاب تهج یبسانم لحم و شوحو هاگتسیز تهج یبسانم
  و لاغکش ،یرد کبک ،وهیک ،کبک ،گنلپ ،یا هوهت سرخ ،وه  ،زب و لک ،شیم و چوت ناوت یم هقطنم نیا شحو تایح
 .(1391 ،دحوم)درب مان ناوت یم ار یشحو ناگدنرپ  اونا
 ربا لگنج
  هداکج ری   کسم رد و دورهاکش رهکش ررش لامش یرتمولیک 99 رد لگنج نیا .تسا ناریا یابیز یاه لگنج زا ربا لگنج
 ، هکتفرگ ارف ربا زا یششوپ هراومه ار لگنج نیا یاضف هک نیا لیلد هب .دراد رارت ربا یاتسور رد و رهشداز  هب دورهاش
      هدکهع رکب ن  زا تکفافح و هدوکب لوکتک دا کی  ی کلع و  دورهاکش نایم کرتشم لگنج نیا .تسا هدش هتخانش مان نیا هب
 .تسا لوتک داب  یلع
 یزرواشک
 ،بی  کس شرورکپ و د کیلوت نااما هک یروق هب تسا دایز رایسب هویم دیلوت ،دورهاش ناتسرهش یاوه و     ونت رقاخ هب
  رد دورهاکش ی زرواکشک تادیلوت ظاحل زا .دشاب یم ایهم و مهارف ناتسرهش نیا فلتخم ققانم رد هتسپ و امرخ ،روگنا
 ز کین ناریا رد هک دورهاش یغاب تالواحم نیرت مهم .تسا یزرواشک بطت 01 ءزج روشک رد و لوا ماقم ناتسا حطس
 1 زا شی کب و نار کی ا وکل درز د کیلوت دصرد 91 دورهاش ول درز دیلوت نازیم .ول درز و روگنا :زا دنترابع دنشاب یم دزنابز
 ز کی   ن روکشک جراکخ هکب ول درز هگرب هب لیدبت اب یلخاد  رام رب هوتع ول درز نیا .دشاب یم ایند ول درز دیلوت دصرد
 .(9091 ،روپ ناساس و دنو یسوم)دوش یم رداص
 نداعم
   .درکک هراکشا دورهاش صاخ ییایفارغج تیعتوم هطساو هب یندعم داوم  ونت هب ناوت یم دورهاش هویو تازایتما رگید زا
  اکب ،ی    ترکش زرکبلا گنکس لاکغز تکرش دوجو اب هک تسا لاعف ندعم نیدنچ یاراد دورهاش ناتسرهش رضاح لاح رد
 ،   گنکسلاغز نداکعم هکب  ناوکت یم دورهاش مهم نداعم زا تسا هدز دنویپ ندعم اب ار رهش دااتتا زا یشخب ینالوق هقباس
 .درک هراشا ینیدزت یاه گنس و چگ ،که  ،سم ،تیمورک
 ناتسبات ،راهب یاه لاف رد نارگشدرگ نیرتشیب .تسا تعاس 40 ار ناتسرهش نیا رد نارفاسم یراگدنام نامز نیگنایم
 ن کی     ا مکه لاکس درکس لکاف رد اکت هدش ببس زین یریوک یاه هبذاج دوجو اما دننک یم رفس دورهاش هب زییاپ یادتبا و
   رگکشدرگ رازکه 901 دودح نارگشدرگ شریذپ تیفرف زورون تتیطعت رد .دنشاب یرایسب نارگشدرگ یاریذپ ققانم
 ک کی دزن لاکس لوق رد .تسا زور هنابش رد رفن 9901 زا شیب ناتسرهش یرگشدرگ تاسیسات رد تماتا تیفرف .تسا
 شی  کب  وکمجم رد و یرفاسم هاگتماتا 19 ،یدرگ موب هاگتماتا 19 ،ارس نامهم 9 ،لته 4 رد رگشدرگ رفن نویلیم کی هب
 .(9091 ،یداراد و یریم)دننک یم تماتا یلته تخت 991 زا
 ی اکپ « روکب غاز  هاگتکسی ز هکب رفس» و «ناروت هب رفس» ،«شوپلاک قیاقش تشد هب رفس» نوچمه ییاه هراونشج یرازگرب
  ققاکنم ن کیا رد ی کتلود یاهورین  قف نیا زا شیپ هک یلاح رد درک زاب ناروتراوخ و شوپلاک هب ار یرایسب نارگشدرگ
 ی کم ددع 94 دودح دنتسه تخاس لاح رد ای دراد دوجو ناتسرهش نیا رد هک یدرگ موب یاه هاگتماتا .دنتشاد روضح
   ناتکسا رد هکنومن ی ارکب  و دکنا  هکتفای ن تکسد ناز کیم نیا هب زونه اه ناتسا زا یرایسب هک تسا یلاح رد ددع نیا ،دوش
 .تسا ریاد یدرگ موب هاگتماتا 94 یوضر ناسارخ
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    نکیا دوکجو اکب هک تسا هدیسر تبر هب یلم رار  تسرهف رد دورهاش یعیبق و یخیرات ررا 341 دوجوم رام  ساسا رب
  و دکنو  یکسوم)       تکسا هتکشاد هکقطنم یداکاتتا هعکسوت رد ار شکقن نیرتمک یرگشدرگ شخب ،ریظن مک تیفرف همه
 .(9091 ،روپ ناساس
  رکییغت ،    هدکش زاکغ  شیکپ لاکس 01  زا هکک  اکه یگدنراب شهاک همادا زین و یرگشدرگ دایز رایسب یاه هبذاج هب هجوت اب
    هتکشذگ لاکس دکنچ زا روظنم نیا یارب .تسا یرورض یرما یرگشدرگ هب یزرواشک و یرادغاب زا اه تیلاعف درایور
 ،    یرگکشدرگ رکما رد تکیلاعف یارکب اهاتسور نیا یلاها شزوم  ،یرگشدرگ  ده یاهاتسور یفرعم دننام ییاه همانرب
   رد یا هکقطنم ناروکت .دوش یم ماجنا ناروت دننام یرگشدرگ ققانم هب رفس زین و یتسد عیانص یاه هاگشیامن یرازگرب
  رازکه 141  اکب ناروتراوخ هدش تفافح هاگ هریخذ نینچمه و هدوب اتسور 91 لماش هک تسا دورهاش دنمجرایب شخب
 .(1391 ،دحوم)دراد رارت ن  رد تحاسم راتاه
  و رخروکگ ،یناریا زوی دننام تارقنا ترعم رد تاناویح هاگتسیز و ناریا شحو تایح هاگهانپ نیرتگرزب ناروتراخ 
  یاتکسار رد اه همانرب زا یای .تسا هدیسر تبر هب نامروشک مانب هک یناریا غاز ای روب غاز دننام  ایمک ناگدنرپ یخرب
  زا شیارکجا هک همانرب نیا ،دوش یم رازگرب راهب رد هلاس ره هک تسا ناروت هب رفس ،دورهاش یرگشدرگ ققانم یفرعم
    هکک یروکق هکب ،  تکسا شیازکفا هب ور دادعت نیا لاسره و هدرک ادیپ ار دوخ نادنم هتتع نونکا هدش زاغ  شیپ لاس1
 ،    دکشاب هتکشاد ار ناروکتراوخ هکب ترفاسم دات هک یرگشدرگ ره یارب .دندرک لابقتسا ن  زا نترازه0 زا شیب لاسما
 ،   تکسا هکتفرگ رارکت دورهاش یرتمولیک 900 رد یرگشدرگ  ده یاتسور نیا دیایب داب  اضر یاتسور هب دیاب تسخن
    ناکنیزم یاتکسور اکب لامش زا و داب  دمحا یاتسور اب  ونج زا ،ریوک یا هسام یاه هپت راوید هب راوید ی هیاسمه نیا
 لاش هب ار اه ن  فقس و تشخ زا ار ناشیاه هناخ مدرم ،تسا نیشن ریاشع ییاتسور داب  اضر .دراد طابترا شخب نیا
 هیلوا داوم نوچ دهد یم یتمتس معق نانز تخپتسد .دننک یم نت هب یتنس یاه سابل نادرم و نانز .دنزاس یم یدبنگ
   رد تاکینبل و تکشوگ ی اکه   هدکننک دکیلوت ن یرکت گرزب زا یای داب اضر ریاشع .دننک یم دیلوت ناشدوخ ار ناشیاهاذغ
  رازکه 091 10 زورون .دنوش یم دیلوت کیناگرا تروص هب و راب تعیبق رد هک یتالواحم .دنتسه دورهاش ناتسرهش
 11   لکبت لاکس هباشم تدم تبسن هب متر نیا و دندرک دیدزاب دورهاش یاه هزوم و یگنهرف ،یخیرات زکارم زا رگشدرگ
     رارکت دورهاکش ناتکسرهش رد دروکم 01 ، نانمکس ناتسا یدرگموب هاگتماتا 94  ومجم زا .دهد یم ناشن ار دشر دصرد
   اکهانب هکب طوبرم ررا 91 ،دادعت نیا زا هک تسا یلم ثاریم تسرهف رد یخیرات ررا 341 یاراد دورهاش ناتسرهش .دراد
 .(0391 ،ینامحر و یدارم)تسا یونعم ررا 11 و یخیرات هپت 91 ،یخیرات یاه هقوحم و
 اههتفاي
    هکجوت دروکم هزورکما ،ی داکاتتا و ی کگنهرف ،یعامتجا تبثم تاریررت لیلد هب هک تسا ییاه شخب زا یای یرگشدرگ
  اهروکشک یدااتتا دشر رد ریررت و ییازدم رد ظاحل هب یرگشدرگ تعنص .تسا هتفرگ رارت فلتخم یاهروشک یدج
 ی اکه  تخاکسریز و اه هنیمز داجیا اب اهروشک زا یرایسب هک یروق ،تسا ناهج رد لوا تعنص هب ندش لیدبت لاح رد
 ی ارکب ی  کمهم عکبنم ی  رگکشدرگ اهروکشک ن کیا بلغا یارب .دنتسه تعنص نیا یایازم زا یرادرب هرهب ددص رد بسانم
   ىرگکشدرگ تعنکص  ىلکروکطب . دوکش یم  وسحم یجراخ تالدابم و ییاز لاغتشا ،دم رد بسک ،یراجت یاه تیلاعف
       ىاهدکم رد زا لکصاح ىداکاتتا عفاکنم بکسک .دراد و هتکشاد هارمه هب دوخ اب ار ىتارضم و عفانم ،عیانص ریاس دننام
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 ،ىریگی هاکم ، ىرادکلگنج ، ىزرواکشک ر کیظن ، ىداکاتتا ىاه شخب ریاس هعسوت هب کمک ،لاغتشا و دم رد داجیا ،ىزرا
 ىا کیازم هلمج زا هریغ و ىژرنا ،ررب ، تضاف و    ،هداج ؛ریظن ىیاه تخاسریز تخاس رد تلود ىارب هزیگنا داجیا
 .(Burinskienė and Pipirienė, 2014)دشاب ىم و هدوب تعنص نیا
  شهاکک ،  ىداکاتتا تکشن ،ت کی انج و مرکج شیازفا ؛دننام ىگنهرف -ىعامتجا تتاشم و لداسم داجیا لاح نیع رد 
  ىزاکس هنی کشی ب اذکل  ؛دکنور ىم رامش هب تعنص نیا تارضم هلمج زا ،ىرگشدرگ داقم ای هقطنم ىطیحم تسیز شزرا
 زا ی عوکن ،ی رگکشدرگ راد کیاپ  هعکسوت .تسا قیتد تیریدم و بسانم ىزیر همانرب دنمزاین تارضم ىزاس هنیمک و عفانم
    رکطخ هکب نودکب ار  ناکبزی م هکعماج و یلعف نارگشدرگ زاین و ددرگ رجنم عبانم یمامت تیریدم هب هک تسا یرگشدرگ
 ار ی کلعف ی اکهزای ن هکک تسا یا هعسوت رادیاپ هعسوت :دنلتنارب نویسیمک فیرعت قبق .دنادرگ نیمرت هدنی  لسن نتخادنا
 .(Pitchipoo etal., 2014)د کی وگ خکساپ زین ار دوخ یاهزاین ،هتخاس هدرو رب هدنی  لسن ییاناوت ندرک راد هشدخ نودب
 ه  کجوت دروکم ی کللملا نی  کب حطکس رد هچ و یا هقطنم و یلم حطس رد هچ ،اه هصرع یمامت رد یرگشدرگ هعسوت هزورما
   ن  رکصانع هکک تسا یمجسنم ماظن ،یرگشدرگ تعنص .تسا هتفرگ رارت یصواخ یاه تکرش و یتلود نازیر همانرب
  ار تعنکص ن کیا قنور ای رفس تابجوم ییاهنت هب یرگشدرگ یاه هبذاج هک یا هنوگ هب .دنشاب یم رگیدای موزلم و مزال
 & Cawley)  دکشاب مهارکف د کیاب ز کی  ن نارگکشدرگ تکماتا و یی اکج هباج یارب  یارش و تانااما هالب ،دننک یمن مهارف

Marsat, 2007). 
     رکتمک ققاکنم و اهروکشک ىارکب هویو هب و تسا ىرورض بسانم ىاه تخاسریز دوجو ،ىرگشدرگ قفوم هعسوت ىارب
 .دور    ىکم رامکش هکب ىتا کی ح ىلماکع ،  ن  شرتکسگ و دوکجو ،  دکنراد ىدودکحم  ىاکه تخاسریز بلغا هک هتفای هعسوت
 هب تبسن دوخ ییایفارغج و یگنهرف یاه یگویو هب هجوت اب دیاب نارگشدرگ  ذج رد تیقفوم یارب داقم یاهروشک
  تکسا ی رگکشدرگ شخب هب تبسن ارگ ماظن یدرایور دنمزاین راک نیا .دنیامن مادتا مزال یاه تخاسریز ندرو  مهارف
 تتی   هکست دوکجو هکک اجن  زا .دنیامن مهارف ار یرگشدرگ هعسوت هنیمز زاین دروم تتیهست نیمرت و داجیا قیرق زا ات
 تی عکضو تخانش ور نیا زا .تسا اهن  ددجم یاضاقت ینعم رد نارگشدرگ یراگدنام و  ذج رد ماگ نیلوا زاین دروم
    مهارکف ن  هعکسوت و هکقطنم ی رگکشدرگ تیعضو اب ییانش  یارب ار هنیمز ،لماوع نیا زا یخرب دوجو ثیح زا هقطنم
  تاراکظتنا . دکنیامن  داکجی    ا دکاقم هکب تبکسن ار اکهن  تی اکضر ، نارگکشدرگ ی اکهزاین و  تاراکظتنا نیمرت اب ات درو  یم
 تیفیک ،تامدخ تیفیک .دریگ یم لاش نارگید قیوشت و تاغیلبت ،یلبت یاهرفس هبرجت ساسا رب هقطنم زا نارگشدرگ
 یاضاقت حطس و یرگشدرگ هبرجت ،رفس تیفیک رب یمیقتسم ریررت ،هدش کاردا و هدش تفایرد یاه شزرا و تتیهست
 ی لکصا عبنم ناونع هب ن  یتفن ریاخذ هک هعسوت لاح رد یاهروشک زا یای ناونع هب ناریا .تشاد دهاوخ هدنی  رد اهن 
 نی کنچمه و راد کی اپ و هکبناج   هکمه ةعکسوت ک کی  داکجیا یارب ،دسر یم نایاپ هب رود نادنچ هن یا هدنی  رد دم رد بسک
 . دکشاب یم دوخ یاه تیلبات و تانااما یمامت زا هدافتسا دنمزاین یتفن عبانم یاج هب دم رد بسک دیدج عبانم ینیزگیاج
 د کی دج ةرازکه رد یرگشدرگ یناهج نامزاس یوس زا هرشتنم ماترا و رام  ساسارب هک یرگشدرگ تعنص اتسار نیا رد
 ی اهرهکش زا  رکگید یرای کسب دننام مه دورهاش رهش .ددرگ یم حرطم ،تسا هدش لیدبت یناهج دم رد عبنم نیرتگرزب هب
     ذکج تکهج و تکسا ی کناوارف یخی راکت و ی کگنهرف ی رگکشدرگ ی اکه  هکبذاج یاراد هک تسا یققانم زا یای ،ناریا
 نیمزرس نیا هک هدش ثعاب یلماوع ای لماع هچ اما .دراد رایتخا رد یبولطم یاه تیفرف ،یجراخ و یلخاد نارگشدرگ
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 ، تکسا هدش ناهج دم ردرپ -یدااتتا یاه شخب هب لیدبت رگید یاهاج رد هک مسیروت یگنهرف و یدااتتا بهاوم زا
 ؟داد هعسوت دورهاش رهش صواخب و ناتسا رد ار رو  دوس و اپون تعنص نیا ناوت یم یشور هچ اب و ؟دنامب هرهب یب
   اکب بکسانتم یز کیر    هکمانرب و نارگکشدرگ تاراکظتنا ، اکه یتساک ،تانااما تخانش ،روف تالارس خساپ هب ندیسر یارب
 ی اکهزاین نیرت یرورض لاح نیع رد و نیرت ییادتبا زا یای .دراد ترورض نانمس یگنهرف و یعیبق ،یعامتجا  یارش
 یز کیر  هکمانرب و نارگشدرگ تاراظتنا ،اه یتساک ،تانااما تخانش .تسا یرگشدرگ یاه تخاسریز هعسوت ،هقطنم نیا
 & Haber) دراد ترورکض ،ن  ی  رگکشدرگ هعکسوت یارب دورهاش رهش یگنهرف و یعیبق ،یعامتجا  یارش اب بسانتم

Lerner, 1998). 
  یاکه    شکخب بکسانم تیریدکم ، یکللملا   نیکب و یکلم حطس رد تاغیلبت و یناسر  تقا :زا لاشتم مرن یاه تخاس ریز
  و تکشادهب ،   هکعماج مدرکم یزاکس   گکنهرف و شزوکم  ،    نارگکشدرگ و مدرکم یارکب تکینما داجیا ،یرگشدرگ تعنص
  تعنکص زا یدنمهدیاع لآهدیا هطقن هب یبایتسد دنور دنناوتیم هک دنتسه ییاه صخاش مادک ره کینورتالا یرگشدرگ
 . دنکشاب ر اذکگریرات یا  هکقطنم  هکب دورو  رکب  نارگکشدرگ  یاکههزیگنا و  تاکحیجرت  رکب و  دنکشخب  دوکبهب ار یرگشدرگ
      رکیز هکب ندیکشخب توکت یارکب یا    هکتتع و هدکغد دوکخ یدااتتا تیهام هب هجوت اب یصواخ شخب ناراذگ هیامرس
   هکجوت دوکش یم هدیمان یرگشدرگ هعسوت هچن  هب یبایتسد یارب هک یلاح رد دنرادن هعماج یرگشدرگ مرن یاه تخاس
 دروم تخس یاه تخاس ریز هک تسا مهم ردقنامه دریگیم تاشن یگنهرف لداسم زا ًالاتدمع هک مرن یاه تخاس ریز هب
  یکلیم یب رب هوتع .تسا زاورپ یارب هدنرپ لاب ود هباشم هب تخاس ریز ود نیا نامزمه هعسوت تقیقح رد .تسا هجوت
     اکت هتکشگ تکلع دکیزم زین ینیرف  شقن بسانم رازبا دوجو مدع اه تخاس ریز  ون نیا تیوقت یارب یصواخ شخب
     یکفیک حطکس دوکبهب یموکمع یلوتم ناونع هب تلود اجنیا رد .تسا هتشگ زاین دروم ی اه تخاسریز نزاوت مدع ثعاب
   زککرمت اکب ،تخس یاهتخاس ریز تخاس و یراذگ هیامرس هب بیغرت رد یصواخ شخب هب کمک اب دناوت یم ،هعماج
     هدکهع رکب ار مرکن یاکه تخاس ریز یرادهگن و زیهجت ،داجیا راب دوخ ریگارف و شخبررا یتلود یاهرازبا زا هدافتسا رب
  .دناکسرب ر   ثکادکح هکب یرگکشدرگ یاه-تخاسریز نزاوتم هعسوت تهج یصواخ شخب اب ار دوخ تتماعت و دریگب
       زا مکعا یرگکشدرگ یاهتخاکس رکیز و تامدکخ زا یدکنمهرهب لیلد هب روشک هب رفس هزیگنا شیازفا ثعاب هک یروطب
 .(Inskeep, 1991)دشاب موسر و  اد  و اهداون ،اهگنهرف  ونت ،حیرفت ،یمرگرس ،یراد لته تامدخ
   یکخرب ساکسا رب و تخادرپ ناهج ققانم رد یرگشدرگ یریذپ تباتر تیعضو یسررب هب یشرازگ رد دااتتا یناهج 
 دشر 0190 لاس رد عمجم نیا نیشیپ شرازگ هب تبسن ناریا ،یدنب هبتر نیا رد .درک یدنب هبتر ار اهروشک ،اه صخاش
     شرازکگ نکیا یاکهرگامن هکمه رد ناریا تیعضو لاح نیا اب .تسا هدیسر 90 هب 10 هبتر زا و هدرک هبرجت ار یا هلپ 4
   .دراد یداکیز دکشر یاج ،روشک یاه لیسناتپ هب هجوت اب و هتشادن یبسانم هاگیاج زین دراوم یخرب رد و هدوبن یدوعص
  رد ن  یاکهرگامن رتشیب رد نتفای دوبهب مغر هب ،اه تخاسریز شخب رد ناریا تیعضو دهد یم ناشن رام  نیا هب یهاگن
  روکشک 191   ناکیم زا یرگکشدر گ تامدکخ تخاسریز شخب رد ناریا هبتر .تسین دعاسم نادنچ ،هتشذگ لاس 0 لوق
      رکب رکما نکیا و تکسا هدوکب 01   یکنیمز و رداکنب یاه تخاسریز رد و 03 ییاوه لقنو لمح تخاسریز شخب رد ،111
 .دوب دهاوخ راذگررا تعنص نیا شرتسگ و نان  دیاوع زا یدنم هرهب و نارگشدرگ شریذپ تیعضو
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 یرایسب تتاشم راچد ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز شخب رد ،دوجوم یاه میرحت لیلد هب ناریا ریخا یاه لاس رد
    یناکهج عکمجم شرازکگ رد صخاش نیا دروم رد هجوت لبات هتان .تسا هتشاذگ ررا ن  نییاپ تیفیک رب رما نیا و دوب
   زا ناکهج روکشک نیرترب .تسا ناهج رد ییاوه لقنو لمح تخاسریز نیرترب موس هدر رد تاراما نتفرگ رارت ،دااتتا
   هدکحتم تاراکما ، اکایرم  هدحتم تالایا یاهروشک بیترت هب ن  زا سپ و تس اداناک ییاوه لقنو لمح تخاسریز رظن
    نکیا رد نارکیا هکبتر دش هراشا هک نانچ و دنراد رارت دنله و ایناپسا ،ایناتیرب ،ژورن ،روپاگنس ،گنک گنه ،ایلارتسا ،یبرع
 .تسا 03 شخب

   دوکجوم یلدنکص - رتموکلیک دادعت ،ییاوه لقنو لمح تخاسریز تیفیک هلمج زا رت کچوک ریغتم نیدنچ زا رگامن نیا
  مکارکت ،     اکمیپاوه زا هدافتکسا اکب روکشک یاکه   یکجورخ دادکعت ،یللملا نیب دوجوم یلدنص -رتمولیک دادعت ،روشک لخاد
   هکنیمز رد نارکیا ،شرازگ نیا ساسارب .تسا هدش یهد هرمن و لیاشت راک هب لوغشم ییاوه طوطخ دادعت و اه هاگدورف
  دادکعت ساسا رب اه هاگدورف مکارت رظن زا و دراد یبسانمان هاگیاج یناهج 911 هبتر اب ییاوه لقنو لمح تامدخ تیفیک
 رد روشک لخاد دوجوم یلدنص -رتمولیک دادعت رظن زا هان  لاح ؛هتفرگ رارت 90 ماقم رد تیعمج هب تبسن اه هاگدورف
 90 هبتر ییاوه لقنو لمح تخاسریز رد ناریا 0190 لاس شرازگ رد هک تسا یلاح رد نیا .دراد رارت یناهج 09 هدر
 .دوب هداد صااتخا دوخ هب ار 101 هبتر ییاوه لقنو لمح تامدخ تیفیک رد زین ن  یاه هعومجمریز رد و تشاد ار

   ن  یموکمع یاکه   تکسایس یور هتکسناوت ن  یللملا نیب یریذپ تباتر و اداناک یدااتتا  وخ تیعضو ،لاح نیمه رد
      نکیا لکماوع زا رکگید یکای .دکنک داجیا ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز دشر یارب ییاه تیفرف و دراذگب ررا روشک
 هدوب ناهج یاهروشک ریاس زا ن  یرود ،روشک نیا یدااتتا بسانم تیعضو رانک رد ییاوه یاه تخاسریز شرتسگ
      هکتفرگ رارکت هکجوت دروکم تعنکص نیا هعسوت راب یدراوم رد و رفاسم لقنو لمح نوچمه یدراوم یارب هجیتن رد هک
   روکشک نکیا ریزو تسخن ،رپراه هک ینامز ؛دش زاغ  0190 لاس زا اداناک رد تعنص نیا هب هدمع هجوت یون جوم .تسا
     طاکبترا یرارکترب یارکب هدکش بجوم ن  صاخ ییاوه و    تیعضو و روشک نیا یروانهپ .درک دیکات ن  تیمها رب
    یکلیر اکی یکب  ،یا   هداکج قکیرق زا یسرتسد اریز ؛دوش هدافتسا تدش هب ییاوه لقنو لمح زا ن  فلتخم یحاون نایم
      هعکسوت بکجوم اداکناک رد شکخب نکیا یارب اضاقت شیازفا ،لیلد نیمه هب .تسا راوشد تدش هب ای تسین ریذپ نااما
 ، دوکب ور   هکبور یتتاکشم اب اضاقت نیا زا ینابیتشپ ییاناوت یدراوم رد هانیا لیلد هب .تسا هدش روشک نیا رد ن  دیدش
      داد ماکجنا هکک یتاکعلاطم اکب و دز یتاکیلمع و یدااتتا یاه شلاچ تخانش هب تسد روشک نیا یانس هب طوبرم هتیمک
     ققاکنم هکب زاورکپ تامدکخ ات دننک یم هفاضا ددرترپ یاهریسم رد یدایز لوپ اداناک ییاوه لقنو لمح طوطخ تفایرد
 .(Mcintosh, etal., 1995)دنهد هنارای ن  هب یوحن هب و دننک هیجوت ار ددرت مک
 ، دکنک تباتر اهریسم نیرترو دوس رد دوجوم یاه تکرش اب تساوخ یم دیدج ییاوه تکرش کی رگا تروص نیا رد
   عکماوج یاهریکسم یور تمیت شیازفا ررا نانچمه اما دهد شهاک ددرترپ یاهریسم نیا رد ار دوخ تمیت تسناوت یم
  یهاکگن ات دش داهنشیپ یلم ییاوه یاهرفس یوتارتسا کی ،تتاشم نیا هب ییوگخساپ یارب .تشاد دوجو رت کچوک
    زکین هزوکح نکیا نیناوت ،نیا رب نوزفا .دریگ رارت یسررب دروم یتسرد هب اضاقت و هضرع و هتشاد تعنص نیا هب عماج
   نکیا رد اکه  شلاکچ ی کخرب و صاخ یاهزاین هب نداد خساپ یارب زین یلام یاه همانرب یخرب و تفرگ رارت یسررب دروم
     هدکحتم تالاکیا ییاوکه لکقنو   لکمح یاکه تخاسریز هعسوت یساسا لماوع زا یای ،رگید یوس زا .داتفا هار هب روشک
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    یرود .تکسا هدوکب یکحیرفت و یراجت یاهرفس هب ن  ینوزف هب ور زاین و روشک نیا هتفرشیپ دااتتا زا یشان ،اایرم 
  هکب ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت لماوع زا رگید یای زین اپورا و یناهج هدمع یاهرازاب ریاس زا روشک نیا
        روکشک نکیا هکب اکمیپاوه نیتکسخن  ارکتخا عکتاو رد و دراد ینیرید هقباس هدحتم تالایا رد تعنص نیا .دور یم رامش
  بکجوم رما نیمه و داد  ر اایرم  ییاوه لقنو لمح شخب رد ییادز تاررقم یعون یدتیم 9101 ههد زا .ددرگ یمرب
 .دش روشک نیا رد تعنص نیا هعسوت و اضاقت شیازفا

    هکب طوکبرم یاکه     تخاکسریز و یدروکناوه تعنکص .تکسا یسررب لبات هنیمز نیا رد زین ناریا یبونج هیاسمه هبرجت
 هدوب یبرع هدحتم تاراما رد یتفنریغ یدااتتا دشر یاه نارشیپ نیتسخن زا یای ریخا لاس دنچ رد ییاوه لقنو لمح
    ناوکنع هکب یدروکناوه رب تدش هب یبد نایم نیا رد .تسا هدش یناهج یدروناوه یارب یروحم هب لیدبت روشک نیا و
    صلاکخان دکیلوت زا دکصرد 30   دودکح یکبد رد تعنص نیا .تسا هدرک هیات یدااتتا دشر هب یبایتسد یارب یا هفلوم
  زا دکصرد 01    تعنکص نکیا .دکنک یم کمک دااتتا هب رالد درایلیم 00 دودح یغلبم هنالاس و دهد یم لیاشت ار یلخاد
   اکب روکشک نیا لک رد یدروناوه تعنص تیفرف دشر .دنک یم تکراشم میقتسمریغ ای میقتسم روق هب یبد لغاشم همه
   هاکگدورف هعکسوت هژورپ ناوت یم ار ن  نیرت گرزب هک تسا هدش لصاح اه هاگدورف رد هدش یزیر همانرب هعسوت هب هجوت
  اکت دور  یکم راظتنا .دوش یم لیدبت ناهج هاگدورف نیرت گرزب هب ندش لیمات تروص رد هک تسناد موتام ل  یللملا نیب
 ,Stynes & Halloran)دننک اج هباج لاس لوق رد ار رفاسم نویلیم 999 ،روشک نیا رد مهم هاگدورف شش 9990 لاس

2004). 
 ینیمز و ردانب تخاسریز
  و هدرکک لمع رتهب اه تخاسریز ریاس هب تبسن ینیمز و ردانب تخاسریز رظن زا ناریا دااتتا یناهج عمجم شرازگ رد
 نیرترب گنک گنه .تسا روشک رد یلیر طوطخ بسانم اتبسن تیعضو ن  لیالد زا یای .دراد رارت یناهج 01 هبتر رد
 ، دکنله ،       روپاگنکس یاهروکشک زکین ن  زا سکپ و تکسا هداد صاکاتخا دوکخ هب ناهج رد ار ینیمز و ردانب تخاسریز
  مکارکت ،یا   هداکج مکارکت ، اکه   هداکج تکیفیک .دنراد رارت نپاژ و کرامناد ،گروبمازکول ،هسنارف ،کیولب ،نامل  ،سیدوس
 یی راک تیاهن رد و ردانب تخاسریز تیفیک ،یلیر طوطخ مکارت ،یلیر یاه تخاسریز تیفیک ،هدش  تلافس  یاه هداج
   رکظن زا و دراد رارکت 11 هبتر رد اه هداج تیفیک هنیمز رد ناریا .دنتسه رگامن نیا یاهریغتم هلمج زا ینیمز لقنو لمح
   یاکج یناکهج 91  ماکقم رد زین ردانب تخاسریز تیفیک رظن زا نامروشک نینچمه .44 هدر رد یلیر تخاسریز تیفیک
    .تکسا هداد صاکاتخا دوکخ هب ار 30 هبتر ناهج رد زین ینیمز لقن و  لمح یی راک هنیمز رد هانیا نمض .تسا هتفرگ
  زا نارکیا ،نینچمه .تشاد ار 11 هبتر ینیمز و ردانب تخاسریز رد ناریا 0190 لاس شرازگ رد هک تسا یلاح رد نیا
    رد زکین یکلیر تخاکسریز تیفیک رظن زا و 93 ماقم رد ردانب تخاسریز تیفیک رظن زا ،91 هبتر رد اه هداج تیفیک رظن
 .(Timothy etal.1995)تشاد رارت 44 هاگیاج
   مکجح لکقنو لمح هک تسا مهم رایسب یردنب ،دراد صخاشریز نیا رد ار تسخن هبتر هک یروشک ناونع هب گنک گنه
     یتارداکص و یداکاتتا هاکگیاپ یعوکن هب گنک گنه ،عتاو رد .دریگ یم ماجنا ن  قیرق زا نیچ تارداص زا یدایز رایسب
    لاکس رد ناتکسلگنا زا هرکیزج    نکیا لتقتکسا زا سکپ اصواخ و دعب هب یدتیم 93 ههد زا نیچ دشر اب و هدش لیدبت
 ن  یعیبق عبانم و دراد یاچوک یلخاد رازاب هانیا لیلد هب زین روپاگنس .تسا هدرک تفرشیپ یهجوت لبات دشر اب 1001
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          عیانکص .دکبای تکسد یبکسانم یداکاتتا دکشر هکب هتکسناوت رداکنب هعسوت رب زکرمت اب ،تسا کدنا ن  نیمز و دودحم
  رد هکک ییاه هژورپ .دنریگ یمربرد ار روشک نیا یلخاد صلاخان دیلوت زا دصرد 1 یبیرقت روق هب روشک نیا یدرونایرد
   .دراد هراکشا ن  رد رداکنب یاه تیلاعف ندش ربارب ود و 9990 لاس ات تعنص نیا دشر رب تسا هدش فیرعت روشک نیا
    نکیا ییاکیرد یاکه تیفرف زا هدافتسا تهج رد رتشیب هک راک نیا و دندش تیوقت ردانب نیا 9301 و 9101 یاه ههد رد
     ار تکسرهف نکیا موکس هکبتر هک زین دنله هب رگا .دش روشک نیا رد ردانب یاه تخاسریز تیوقت هب رجنم ،دوب نیمزرس
   شکقن هکبتر نیا بسک رد ن  یدرونایرد هقباس و اپورا لامش رد روشک نیا نتفرگ رارت هک میبای یمرد ،مینک هاگن دراد
  نیرکت گرزب و دوش یم  وسحم ایس  ررش هقطنم ردانب زج هب ناهج ییایرد ردنب نیرت گرزب مادرتور ردنب .تسا هتشاد
   یارکب یراذکگ    هیامرکس و هدکش روکشک نیا هعسوت و دشر ببس روشک نیا دااتتا رد ردانب مهم شقن .تسا اپورا ردنب
 .تسا هدش شخب نیا ریگمشچ یترت بجوم هجیتن رد هک هداد شیازفا ار ردانب یاه تخاسریز دوبهب

 یرگشدرگ تامدخ تخاسریز
 هبتر و دراد اه تخاسریز نیب رد ار درالمع نیرت فیعض ناریا ،یرگشدرگ تامدخ هب طوبرم یاه تخاسریز هنیمز رد
      یاهروکشک ن  زا شرازکگ نکیا رد ناکهج رد یرگکشدرگ تامدخ یاه تخاسریز نیرتهب .دسر یم 111 هب ن  یناهج
     یاکهریغتم .تکسا اداکناک و ناکمل  ، ایلارتکسا ، اکیناتیرب ،سیدوس ،یساورک ،لاغترپ ،اایرم  هدحتم تالایا ،ایناپسا ،شیرتا
  دوکجو ،  یرگکشدرگ یاکه   تخاکسریز تکیفیک ، رکفن 991     رکه یازا هکب لکته یاکه راتا دادعت ،رگامن نیا هعومجمریز
 رظن زا ناریا .دنتسه لاسگرزب رفن 9991 ره یازا هب زادرپدوخ یاه هاگتسد دادعت و گرزب یوردوخ هراجا یاه تکرش
    یوردوکخ هراکجا یاکه تکرش دوجو ،401 هبتر رد یرگشدرگ یاه تخاسریز تیفیک رظن زا ،411 هدر رد لته دادعت
   رد هکک تکسا یلاح رد نیا .دراد رارت یناهج 90 هاگیاج رد زادرپدوخ یاه هاگتسد دادعت رظن زا و 001 ماقم رد گرزب
   نکیا یاکه   هکعومجمریز رکظن زا ناریا .تشاد ار 011 هبتر یرگشدرگ تامدخ تخاسریز رد ناریا 0190 لاس شرازگ
 زا و 911   هکبتر رد رکفن 991 ره یازا هب لته یاه راتا دادعت رظن زا و تشادن 0190 لاس رد یبسانم هاگیاج زین رگامن
 .(Uysal, 2003)تشاد رارت یناهج 901 ماقم رد گرزب یوردوخ هراجا یاه تکرش دوجو رظن
  ؛تکسا هدوب هارمه زین 0190 لاس یاهریغتم هب تبسن یتوافتم یاهریغتم اب 1190 لاس رد رگامن شجنس شخب نیا رد
      هدکش هیکصوت یراکجت یاهرفکس هعکسوت یاج هب یرگشدرگ یاه تخاسریز تیفیک ندش هفاضا هب ناوت یم لاثم یارب
 ،  هدرکک یزاکب ش کقن یرگشدرگ تامدخ تخاسریز هنیمز رد ناریا هبتر دوعص رد هک یلماع دسر یم رظن هب .درک هراشا
 یاهزادرپدوخ هانیا هب هجوت اب .دوب هدشن رکذ ن  دادعت 0190 لاس رد هک هدوب روشک رد دوجوم یاهزادرپدوخ دادعت
  لکیلد  هکب نینچمه و دننک یمن افیا رگید یاهروشک نارگشدرگ هب یناسر تامدخ و یهد سیورس رد یشقن نادنچ ناریا
    رد نارکیا مکک هکبتر ،اه  میرحت هجیتن رد رگید یاهروشک و ناریا نیب یلوپ و یاناب تامدخ هب طوبرم تتاشم موادت
 دهاوخ رروم یلخاد نارگشدرگ رب اهنت یدودح ات و دراذگ یمن ینادنچ ررا یللملا نیب یرگشدرگ تامدخ رب ریغتم نیا
 .دوب

   ماکجنا یرگکش درگ تامدکخ یاه تخاسریز رد تسخن روشک ناونع هب شیرتا هک یمهم یاهراک زا یای نایم نیا رد
   گرزکب یاکه   تکرکش دوکجو ، دکبای تسد یرگشدرگ تامدخ تخاسریز هنیمز رد لوا هبتر هب هک هدش بجوم و هداد
   تکیعمج هکب تبسن زین روشک رد اه لته دوجو رظن زا شیرتا ،نیا رب هوتع .تسا هدوب نارگشدرگ یارب وردوخ هراجا
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     ذکج رکب زککرمت نیمه و دوش یم  وسحم زین اه شزرو زا یرایسب تشهب شیرتا .تسا هتشاد یبوخ درالمع دوخ
     هطکساو هکب تکسا اکه  لاکس ،دراد رارت رگامن نیا مود هبتر رد هک مه ایناپسا .تسا هدش بجوم ار یشزرو نارگشدرگ
      یهجوکت لکبات یدکم رد عکبنم اکب ،تسا هدیسر زین رفن نویلیم 31 زا شیب هب نان  رامش هک ناوارف نارگشدرگ شریذپ
       هدکش بکجوم ار ن  تکیفیک دوکبهب و تفرکشیپ و روکشک نیا یرگشدرگ تعنص رد تباتر رما نیمه و تسا ور هبور
        رگکشدرگ رکه زا لکصاح دکیاوع .تخادکنا یهاکگن فکلتخم یاهروشک یتفایرد دیاوع هب ناوت یم هسیاقم یارب .تسا
  هدکحتم تالایا .تسا رالد 011 ناریا یارب رادقم نیا هک یلاحرد دوش یم هدز نیمخت رالد 403 دودح ایناپسا رد یدورو
    و تکسا رکفن نوکیلیم 0 /1 لداعم هک یرگشدرگ شخب رد دوخ لغاشم لک زا دصرد 9 /3 دودح لاغتشا اب زین اایرم 
  هدکنهد    هکدارا روکشک نیموس هب تباتر نیا رد ار دوخ هتسناوت ،لاس رد یللملا نیب رگشدرگ نویلیم 11 زا شیب شریذپ
 .دنک لیدبت یرگشدرگ تیفیکاب تامدخ
 یشهوژپ یملع درواتسد و يريگ هجيتن
 و عماوج یدااتتا تابر و ءایحا ، یحم تفافح و یرادیاپ هب دوخ رظندروم  ادها ندیسر هجیتن هب یارب یرگشدرگ
     یناکمز اکهدربهار نکیا درو رکب .  تکسا هتکسباو لمع هویش کی ناونع هب کچوک سایقم رد یرگشدرگ تراجت هعسوت
   ققاکنم ییاکسانش اب ات دشاب هتشاد دوجو یرگشدرگ یاه تیلاعف عیمجت رد ینتم نورد شرگن کی هک تسا ریذپنااما
     شور نیکب نکیا رد .ددرکگ ذکخا یرگشدرگ هعسوت نییبت رد مزال یاهرااهار ،یرگشدرگ فلتخم یاه هنوگ و دعتسم
 ؛ن     نوکماریپ و یرگکشدرگ یاکه  هکبذاج هلمج زا بسانم یاه صخاش هب هجوت اب دناوت یم یرگشدرگ هنیمز رد قیقحت
  تاکنااما ؛یدااتتا - یانبریز تاسیسات ؛حطس دحاو رد رگشدرگ یریذپ تیفرف ؛یسرتسد تلوهس و یقابترا یاه هار
 ،    لاغتکشا رد یرگکشدرگ یاهدکمایپ ؛یرگکشدرگ  ذج رد یلحم نانکاس لیامت و یگنهرف یاه لیسناتپ ؛یهاگتنواس
 .دریگ تروص رادیاپ یرگشدرگ کی هب یبایتسد هرخالاب و یاهراوناخ هافر حطس شیازفا و دم رد حوطس
      یرگکشدرگ لوکاحم ناوکنع هکب هکضرع درو رب رد هقطنم یطیحم یاه ناوت یسررب ،یدااتتا یسررب رد نایم نیا رد
     هکیاپ نکیا رکب هکک یرگشدرگ یاه هنوگ و یحاون یخیرات و یعیبق ،یگنهرف عبانم تخانش دناوت یم هک دشاب یم حرطم
    یداکاتتا یاکهانبریز ؛ییاتکسور یحاون رد یریذپ تیفرف و مکارت درو رب نینچمه .دریگ رب رد ار دنراد هضرع تیلبات
      رکگید هکضرع تکیلبات ؛یداکاتتا یاکه   شکخب رکگید و یزرواشک هنیمز رد دااتتا یجنس ناوت ؛فلتخم یاه شخب رد
  هکقطنم  یکتیعمج زکارم و یهاگتنواس فلتخم یاه هنوگ و تانااما درو رب و یسررب ؛نارگشدرگ زایندروم تالواحم
  هکقطنم کی رد یرگشدرگ لواحم هضرع .دریگ رارت هجوت دروم دیاب یدااتتا یسررب رد هک دنتسه یدراوم هلمج زا
 اضاقت یریگ تهج اب هارمه تتیهست و تامدخ ،الاک شزرا هب زین اضاقت و هتشاد میقتسم هطبار یرگشدرگ یاضاقت اب
   حوطکس زا ککی ره هب تبسن و هدوب ریغتم یرگشدرگ یاضاقت تهج .تسا هتسباو یرگشدرگ یبایرازاب و تعنص رد
 .دراد سواعم یا هطبار نارگشدرگ
    رکه رد تکماتا و ترفاکسم یاه هنیزه ،ن  هبساحم و اهدم رد شقن عمج زا ناوت یم ار یرگشدرگ یارب اضاقت درو رب
   و تعنکص ییاکسانش و    یباکیرازاب و تعنکص یاکه هویش ،اضاقت درو رب رد ن  رب هوتع .دومن هبساحم یرگشدرگ ناام
  هوکحن ،        یکگنهرف و یعاکمتجا رکظن هکطقن زا هکقطنم ککی رد نارگکشدرگ شریذکپ   .درکیگ رارکت رظندم دیاب زین اهرازاب
  دکیدزاب نینچمه و دریگ یم لاش اه تنس و موسر و  اد  ءایحا بلات رد یلحم عماوج گنهرف ییایوپ و یریذپ شنک
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  ککی رد ار رگشدرگ - نابزیم دروخرب هوحن و  ون .ددرگ یم یهتنم یرگشدرگ هبرجت کی هب عماوج نیا زا نارگشدرگ
  تروکص هب ار نابزیم - رگشدرگ نیب دروخرب هویش هاگدید نیتسخن .داد رارت هجوت دروم هاگدید هس زا ناوت یم هقطنم
  شرکگ     ن هکب یگتکسب ن  یباکیزرا هکک دکشک یم ریوات هب یفنم و تبثم یاهدمایپ زا یرامش اب ییاسانش لبات یا هدیدپ
   هکک دکشاب    یکم هکعماج فکلتخم رصانع یدرکراک هاگدید ،هاگدید نیمود .تشاد دهاوخ هعسوت حیحص ریسم هب ققحم
   .دکنک هکبرجت -   تکشادهب و ناکبز ،   یکتتخا راکتفر رکیظن - یرگشدرگ میقتسم هجیتن ناونع هب ار یرییغت تسا نامم
 و اه تراهم یرگنزاب رد نارگشدرگ ذوفن زا یشان هک دریگ یم رظن رد ار یگنهرف رییغت یاه هبنج ًالاتدمع هاگدید نیموس
    مکه اکب یکشوپ مه تلع هب یعامتجا رظنم رد اه هاگدید نیا صیخشت دنچره .دشاب یم یتسد عیانص دننام یتنس موسر
    هکک تاعونکام و دکیاقع ، اکه   شزرا زا رادکیاپ یاکه  متکسیس ناونع هب رگید یاه گنهرف ور نیا زا .تسا لاشم ًالتمع
       لداکبت و تخانکش لکبات یرگکشدرگ  وچراکچ رد دکنناوت یم .دنک یم دییات ار یقطنم یاه تیلاعف و یعامتجا نامزاس
  ناوکت یم یلو تفرگ هدیدان یگنهرف - یعامتجا هصرع رد ار یرگشدرگ یفنم یاهدمایپ ناوت یمن دوجو نیا اب .دنشاب
    ؛تکیعمج لرکتنک نوکچمه ییاهرااهار ناوت یم اتسار نیا رد دیشوک هعسوت اهدنیارف رد ن  یفنم یاهدمایپ شهاک رد
   و  اد  و یکگنهرف تکیوه ایحا ،یلحم عیانص هب یشخب قنور ،یمومع تامدخ یاه سیورس زا یرادهگن و تفافح
 .داد رارت لمات و هجوت دروم ار یعامتجا هلدابم و طابترا یارب ییاه تصرف شیازفا ؛یلحم موسر
      موکهفم شکیاز .دراد یرایکسب تکیمها یرگکشدرگ یزیر همانرب رد یعیبق و یناسنا داعبا رد یطیحم تسیز تاظحتم
        یعاکمتجا یاکهزاین درو رکب تروکص هکب هکک عباکنم یرادیاپ .دشاب یم  وضوم نیا هب هتسباو دوخ (رادیاپ یرگشدرگ)
  رد دکناوت  یکم یرگشدرگ هنیمز رد دوخ .تسا هدش فیرعت هدنی  تاعامتجا ندرو رب یارب عبانم یدوبان نودب یزورما
 ندیسر و یرگشدرگ نایرج موادت یارب نوماریپ  یحم و اه هبذاج  وچراچ رد یرگشدرگ عبانم زا تفافح هدنریگرب
   رد اکب ناوکت  یکم یزیر همانرب کی رد ار یرگشدرگ رادیاپ هعسوت نایم نیا رد .ددرگ دادملت رادیاپ هعسوت زا یحطس هب
    رارکت هکجوت دروکم نابزیم هعماج و داقم ،نارگشدرگ ،یرگشدرگ تسیز  یحم ءزج هس نیب هک یا هطبار نتفرگ رظن
    داکجیا و ییازلاغتکشا دکناوت   یکم وکس کی زا یرگشدرگ .دشاب  رخم ای هدنزاس و ایوپ ،هدیچیپ دناوت یم هطبار نیا .داد
  یزاکسزاب اب تسیز  یحم ظفح رد و دشاب میهس یلحم گنهرف تیوقت رد زین و هدرک ایحا یلحم دااتتا رد ار دم رد
      یکحم و یگدکنز تکیفیک و دزادکنایب هولج زا ار یلحم دااتتا تسا ردات یرگشدرگ وس رگید زا .دنک داجیا رییغت ن 
  تدکمزارد رد یعیبق عبانم ظفح اب هک تسا نیا رادیاپ یرگشدرگ  ده نیاربانب .دروایب نییاپ ار یلحم عماوج تسیز
  یاکه    تکسایس رد اکت دکی    یکم مزال اکنبم ن کیا رب .دنک رارترب نوزوم لادتعا یرگشدرگ هدنهد لیاشت ءزج هس نیا نیب
     یباکیزرا دروکم رادکیاپ هعکسوت دنیارف رد یرگشدرگ هنیمز رد ییاهن یاه یریگ میمات یمامت بیکرت و راتخاس ،هعسوت
  نکیا هک ارچ دراد یداینب تیمها رادیاپ یرگشدرگ هعسوت یارب هقطنم یریذپ تیفرف هب هجوت اتسار نیا رد .دنریگ رارت
   یاکج رکب و ناگدننکدیدزاب یدونشخ شهاک ،عبانم رب یفنم تاررا نتشاذگ نودب ناام ره زا رثکادح هدافتسا هب موهفم
 .دراد هراشا لحم گنهرف و دااتتا ،هعماج رب ءوس رار  نتشاذگ
   ور نکیا زا .دکنک     یکم اکفیا یکمهم شکقن رگشدرگ  ذج رد هک دشاب یم  یحم یرگشدرگ نایرج یلصا نکر میناد یم
 اب ًالابلاغ ناسنا یاهزاین .دهد یم لاش ار اه هبذاج زا یرایسب  یحم .دنا هتسباو مه هب لباقتم روق هب  یحم و یرگشدرگ
       تمدکخ هکب ار تکعیبق دوکخ یاکهزاین عکفر یارب دنا هدیشوک زابرید زا اه ناسنا .دوش یم نیمرت یطیحم تارییغت داجیا
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 دیدج یاه هداج و نامتخاس ،دننک یم هدافتسا اه هناخدور    زا ،دننک یم تشادرب ار تالواحم مدرم هک ینامز .دنریگ
 .دراذگ یم ررا  یحم رب یعون هب اه تیلاعف نیا همه ،دنرو  یمرد ارجا هب ار یا هعسوت حرق هنوگ ره ای دنزاس یم
 ،  تکسا  یکحم اب کیدزن طابترا مزلتسم رازاب و تعنص نیا هعسوت هک تسا یا هنوگ هب یرگشدرگ یاه تیلاعف تیهام
   اکب نارفاکسم ،   ناتکساب ناکیمور و اکه  یناکنوی نامز زا ،تسا یرگشدرگ یلصا عبانم زا یای یایزیف  یحم هک یروق هب
  رد دارکفا ،ن  یق رد هک تسا ییاه ترفاسم لماش یخیرات یاه هنومن .دندرب یم هانپ  یحم نماد هب هبرجت بسک هزیگنا
   و یخیراکت یاکه   هکبذاج زا و دکنتفر    یکم یکعیبق رفاکنم یاشامت هب ای هنارتیدم یایرد یلحاس زکارم هب لیطعت یاهزور
 یرگشدرگ رازاب و تعنص رد .دراد ییازسب شقن یرگشدرگ هب نداد لاش رد  یحم هزورما .دندرک یم دیدزاب یرامعم
 ،   ، اوکه ،نیمز یایزیف  یحم زا روظنم ،درک میسقت یعامتجا -یگنهرف  یحم و یایزیف  یحم هب ناوت یم ار  یحم
  اکهن  نیب  باور و اه ناسنا لماش زین یعامتجا -یگنهرف  یحم .تسا یرشب یاه هتخاس تسد و شحو تایح ،ناهایگ
  یاکهزاین نیمرت رد تعیبق و یایزیف  یحم .تسا عماوج رد جیار یدااتتا و یعامتجا -یگنهرف تتماعت نینچمه و
  لاکش رد یمهم شقن  یحم نیا هک تسا هدش هتفریذپ هدرتسگ روق هب هزورما و هدرک افیا یرررم شفن هراومه یرشب
 .دراد ن  زا نتفریذپ ریررت و یرگشدرگ هب نداد
    عباکنم ظکفح و طاکبترا ،هتشذگ نرت مین یق رد هدیدپ نیا عیرس دشر و یرگشدرگ هعسوت رد  یحم شقن هب هجوت اب
  هکیحور یب هعسوت اریز ،دوب دهاوخ رسیم اهن  لماعت و  یرگشدرگ  یحم هرابرد اه شرگن رییغت تروص رد اهنت دوجوم
    یاکج رکب  یکحم رب یبرخم رار  ،تفرگ تروص یتنس یاه شرگن ن  یارب هک 9101 و 9001 یاه ههد رد یرگشدرگ
 ،   رکیخا یاهلاکس رد اکما ؛ دکش یمومع ناذا رد  یحم و یرگشدرگ هطبار زا یبسانمان ریوات یریگ لاش بجوم و داهن
   هکک دکنک لمع یا هنوگ هب تعیبق تسود ناونع هب یرگشدرگ رازاب و تعنص هک تسا هدش ثعاب اه شرگن نیا رییغت
   و  یکحم هراکبرد هعماج هاگدید ،ن  نتفای تیمومع و یللملا نیب یرگشدرگ هجوت اب .دوشن دراو ن  هب یبیس  نیرتمک
   تکتد اکب ار یطیحم تسیز لداسم یناهج هعماج هزورما هک یروق هب ،تسا هدش لوحت راچد یرگشدرگ اب ن  طابترا
 .دنک یم یریگیپ و تبتارم دایز تیساسح و
   عبانم
  هدافتکسا اب یرگشدرگ یاه صخاش ظاحل زا ناتسزوخ ناتسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر ،(0091)رصان میرم و رغصا ،یدمحم ،دیعس ،روپناما

 .100 -190 صص ،0 ةرامش ،مجنپ لاس ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهووپ -یملع ةمانلاف ،TOPSIS لدم زا
   نارگکشدرگ راکتفر رب ن  ریررت و یرگشدرگ داقم دنرب ریوات رب رررم لماوع یسررب ،(0091)یدنرم اسهم و رفص ،یلضف ،هللا حور ،تایب

 .391 -001 صص ،9 ةرامش ،مود ةرود ،یرگشدرگ تاعلاطم ةمانلافود ،(نیوزت رهش :یدروم ةعلاطم)یلخاد
 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،میهافم و تیهام ،یرگشدرگ ،(0391)ییاقس یدهم و نیسحدمحم ،یدزی یلپاپ
 .یروشک تامیسقت لک ةرادا ،4091 ،روشک ترازو یامنرات
 ی رگکشدرگ ی اکه هبذاج و تانااما ظاحل زا نتیگ ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس ،(0091)یمیحر هیضار و دارف ،یفاعم و دوعسم ،ییاوقت

 -900  صکص ،0 ةرامش ،مجنپ لاس ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهووپ -یملع ةمانلاف ،یرگشدرگ یاه بطت نییعت تهج
390. 
 تیوقت یاهدربهار و ناجنز رهش یرگشدرگ یاه تیلبات یبایزرا ،(0091)ییالوت نیمیس و رغصا ،یرااح ،میهاربا ،یدیشر ،یقت ،یردیح

 .10 -00 صص ،10 ةرامش ،متشه لاس ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم یشهووپ -یملع ةمانلاف ،رگشدرگ  ذج
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 ،ت کیاور  ةکیرظن  ةکی اپ رکب یزاجم یرگشدرگ و یعتاو یرگشدرگ زا لصاح تخانش توافت ،(0391)یدمحم یجاح یلع و مظعا ،داردوار
 .13 -11 صص ،0 ةرامش ،موس ةرود یگنهرف تاقیقحت ةمانلاف
    لدکم زا هدافتکسا اکب یرگشدرگ یاه تخاسریز ظاحل زا ناهفصا ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس ،(9091)دنو یسوم رفعج و یلع ،یعامش

TOPSIS و AHP، 94 -90 صص ،91 ةرامش ،موس لاس ،یا هقطنم و یرهش یاه شهووپ و تاعلاطم. 
  اکب ه کی مورا ردکنب یتسیروتوکا داقم رد یرگشدرگ یاه تخاسریز رب یلیلحت ،(0091)یراهب یسیع و رابج ،لصا هدازیلع و رغصا ،یبارض

 .910 -111 صص ،34 ةرامش ،مهدجه لاس ،یزیر همانرب و ایفارغج یشهووپ -یملع ةیرشن ،swot شور زا هدافتسا
  ةمانلکاف ،ی رگکشدرگ راد کی اپ ةعکسوت ی ارکب یلحم ةعماج تیفرف یبایزرا ،(0091)ینابرت همقاف و ربکا یلع ،یتخدیب نیما ،دومحم ییایض

 .33 -00 صص ،40 ةرامش ،متشه لاس ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم
 ی رگکشدرگ ی اکهروحم یی اکضف ی دکنب حطس ،(9091)اتسور نیسح و نسح ،یدشرم مانهب ،اضردمحم ،یناوضر ،یلعنسح ،رابابس یجرف

 -110 صص ،9 ةرامش ،مششو  لهچ ةرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهووپ ةلجم ،یرگشدرگ تتیهست و تامدخ یانبمرب سراف ناتسا
130. 
 ی اکه  تخاکسری ز ساکسارب ی ترکش  ناکجی ابرذ  ناتکسا یاه ناتسرهش یدنب هبتر ،(9091)یلنیز مارهب و نمهب ،دنو یعاجش ،لضفلاوبا ،یربنت

 .011 -03 صص ،01 ةرامش ،یا هقطنم -یرهش شیام  و ایفارغج ،هرایعمدنچ یریگ میمات یاه شور اب یرهش یرگشدرگ
 ی رگکشدرگ شریذپ و هعسوت رب رررم لماوع یبیکرت یوگلا ةدارا ،(0091)وسوم یرهاق اراس و نسح ،یناجیسراف ،دمحم ،دنمیم یدومحم

 .941 -901 صص ،91 هرامش ،مهدزاود لاس ،یناگرزاب تیریدم زادنا مشچ ،ناریا رد یزاجم
 .نارهت ،ناجنز ناتسا یرام  ةمانلاس ،(9091)ناریا رام  زکرم
  ةعکسوت یاه تخاسریز و اه ناوت یدنب تیولوا و یسررب ،(4091) یربکا زانهم و هیمس ،دیمح یدمحم ،دمحم ،نایسیو ،فجنریم ،یوسوم

 ،مود ةرود ،ی رهکش یرگشدرگ ةیرشن ،)ناتسدرک ناتسا یاه ناتسرهش :هعلاطم دروم) هرایعم دنچ یریگ میمات یاه شور اب یرگشدرگ
 .19 -11 صص ،1 ةرامش
 ی اکه  لدکم زا هدافتسا اب یرگشدرگ بطت نییعت تهج یرهش یاه تخاسریز شقن یبایزرا ،(9091)روپ ناساس هنازرف و رفعج ،دنو یوسوم

AHP و TOPSIS (ناردنزام ناتسا :یدروم ةعلاطم)، 03 -01 صص ،1 ةرامش ،لوا لاس ،یرگشدرگ یاضف ةمانلاف. 
 .نارهت ،ناسانش  هعماج تاراشتنا ،یرگشدرگ  اونا یدنب میسقت یارب یبوچراچ ةدارا ،یرگشدرگ یسانش  هنوگ ،(9091)میحر ،هداز  وقعی
 رد ک کینورتالا یرگشدرگ ةعسوت یاه صخاش یقیبطت یسررب ،(1091)ینیسحلا مداخ دمحا و اضر ،یداب  کلم یراتخم ،سابعریما یفسوی

 .901 -991 صص ،0 هرامش و موسو تسیب لاس ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج ةلجم ،ناهفصا رهش
   اکچ ،  ارحکص تاراکشتنا ، مکسیروت هعسوت یدربهار یزیر همانرب دنی رف و لوصا ،(1091)یلع ،داشلد ،دومحم ،ییایض ،یسیع ،هداز میهاربا

 دهشم ،لوا
   عماکج حرکق ،    یرگکشدرگ شکخب یباکیزرا و یکسررب ،0  شرازکگ ،(0391)نانمس ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم هرادا

 نانمس ناتسا یرگشدرگ
  یزکیر   هکمانرب تکنواعم ،  هکجدوب و یزکیر  هکمانرب رتفد ،1391 لاس رد نانمس ناتسا یعامتجا -یدااتتا شرازگ ،(1391)نانمس یرادناتسا

 نانمس یرادناتسا
 درخ ناگژاو تاراشتنا ،دهشم ،لوا  اچ ،ناهج و ناریا رد یرهش یرگشدرگ ،(4391)دمحا ،یرانید
 ناهفصا ،غابراهچ رشن ،یرگشدرگ تعنص تامدخ ،(0391)دمحم ،یدهاز ،مارهب ،نایربجنر
 /touristy.blogfa.com :تیاس ،«ناریا یرگشدرگ هعسوت یلم همانرب»حرق دقن و یسررب ،(1391)یدهم ،ییاقس
   و یناکسنا موکلع هداشناد هیرشن ،یتسیروت یاه هاگحیرفت یزیر همانرب رب یدم رد ،(9391)داوج ،ییومنهک یلیخد ،راتسریم ،یوسوم ردص

 زیربت هاگشناد ،11 یپایپ هرامش ،یعامتجا
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 ،  مهدکفه لاکس ، هعکسوت و شناد ةلجم ،ناتسلگ ناتسا رد یرگشدرگ تعنص هعسوت نییبت و یسررب ،(0391)یسیع ،یزاین ،یلع ،یشوهدم
 99 ةرامش
   ییاکیفارغج همانلکاف ،    دهکشم رهکش :یدروکم هکعلاطم ،     یرهکش رادکیاپ هعکسوت رد یرگکشدرگ شکقن ،(0391)نویب ،ینامحر ،میرم ،یدارم

 00 هرامش ،متفه لاس ،(یشهووپ-یملع)نیمزرس
 لوا  اچ ،زاوها نارمچ دیهش هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یرگشدرگ ،(1391)یلع ،دحوم
  یاکه  لدکم زا  هدافتکسا اب یرگشدرگ بطت نییعت تهج یرهش یاه تخاسریز شقن یبایزرا ،(9091) ،هنازرف ،روپ ناساس ،رفعج ،دنو یسوم

TOPSIS و AHP (ناردنزام ناتسا :یدروم هعلاطم)، لوا لاکس ،  رکیتم دکحاو   یمتکسا داز  هاگکشناد ، یرگکشدرگ یاضف همانلاف ، 
 1 هرامش
  یکللملا  نیکب شیامه نیلوا ،ندش یناهج رد ن  دنی رب و رادیاپ هعسوت ،یرهش یرگشدرگ میاداراپ ،(9091)هیضرم ،یداراد ،اضرمتغ ،یریم

 .تشدورم یمتسا داز  هاگشناد ،ناب  1-3 ،رادیاپ هعسوت و یرگشدرگ تیریدم
Aurelija Burinskienė and Vida Pipirienė, 2014, The comparison of trade enterprises, Contemporary 
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