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 هدیکچ
 ،یتعنص بالقنا نامز زا .دشاب یم یشزرو نارگشدرگزبس گنیلته تعنص تامدخ تیفیک لدم یحارط شهوژپ نیا یلصا فده
 یتعنص و یعیبط عبانم تیدودحم نودب جارختسا .دنشاب یم زبس یرگشدرگ هعسوت لابند یدج روط هب ناهج رساترس رد یاهروشک
 تسیز طیحم زا تظافح .تسا هدناسر بیسآ نیمز یعیبط یاه متسیسوکا هب تدش هب هک هدش بیرخت و یگدولآ داجیا ثعاب ،ندش
 رد هدمع دنور کی هب ندش لیدبت یارب تالیامت نیا یبرک دیسکا ید نوچمه یاه هدنیالآ و یژرنا فرصم شهاک نیمضت و

 هدش هئارا تامدخ تعنص لوصا یاتسار رد نیا اما ،دنهد یم هئارا ار نکسم اه لته.دور یم رامش هب زورما یایند رد یرادلته تعنص
 شرازگ قبط .دراد هارمه هب ار یرتشم هرابود تشگزاب و یرتشم تیاضر یا هظحالم لباق روط هب تامدخ تیفیک نیاربانب .تسا

 یاهزاگ راشتنا لک زا دصرد 32 دودح لوئسم یرادلته تعنص یرگشدرگ یناهج نامزاس و دحتم للم هعسوت یناهج یاه هکبش
 هب تسا هدش رازاب رد ناگدننک فرصم باختنا دراو تسیز طیحم یارب ینارگن ،ور نیا زا .تسا یرگشدرگ هب طوبرم یمس
 درکیور بوچراهچ رد رضاح شهوژپ دندرک زبس شبنج زا تیامح هب عورش نارادلته زا یرایسبو یرگشدرگ نامزاس ،یگزات

 شهوژپ نیا تیعقوم اب اه هداد زا هتساخرب هیرظن هکنیا هب هجوت اب .تسا هتفرگ ماجنا داینب هداد هیرظن شور یریگراک هب اب و یفیک
 شور .دش باختنا شور نیا لیلد نیمه هب دنک یم ییامنزاب ار دوجوم یاه هیرظن زا یبوخ و بسانم نییبت و هتشاد بسانت

 نیا یرامآ هعماج .دشاب یم نارظن بحاص اب هتفایراتخاس همین هبحاصم و یا هناخباتک هعلاطم شهوژپ نیا رد اه هداد یروآدرگ
 ناریدم ،یندب تیبرت هتشر نایوجشناد و نالیصحتلا غراف ،یشزرو تیریدم و شزرو هزوح یهاگشناد دیتاسا هیلک لماش شهوژپ
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 .دنشاب یم یرهش نالوئسم ،اهلته ناریدم ،یرگشدرگ یاه ر وت نایامنهارو یلوتم یاه سناژآ ناریدم ،یرگشدرگ روما راکردناتسد
 تیریدم و شزرو هزوح یهاگشناد دیتاسا زا نتفرگ کمک و هزوح نیا رد یرامآ هعماج صصخت ،شهوژپ هطیح اب هجوت اب هک
 یاهریجنز یعاجرا کینکت و دنمفده یریگ هنومن حرط زا یریگ هنومن تهج .دیدرگ باختنا بیکرت نیا اب یرامآ هعماج یشزرو
 رد لدم شهوژپ نیا رد هک دیسر یرظن عابشا دح هب لدم هک درک ادیپ همادا ییاج ات یریگ هنومن و تسا هدش هدافتسا (یفرب هلولگ)
 هب داینب هداد هیرظن لیلحت دنیارف رد دماین دوجو هب یدیدج هشیدنا هبحاصم همادا اب یروط هب دیسر یرظن عابشا دح هب71هبحاصم
 زبس گنیلته تعنص هک داد ناشن یفیک شخب جیاتن.دنوش یم یدنبدک ینتم و یا هبحاصم یاه هداد (هدنوشرهاظ) رزیلگ شور
 ،تامدخ یاهب ،تامدخ یلدمه ،ییوگخساپ ،تامدخ دامتعا تیلباق ،تامدخ ندوب سوملم ،یطیحم تسیز) دعب 8 و موهفم06
 اب نینچمه ویبناج تامدخ ،طیحم ییابیز هکنیا هب هجوت اب .دش متخ ییاهن لدم هب تیاهن رد هک دراد(یبناج تامدخ ،طیحم ییابیز
 یم بوسحم یتآ یاهدوس دشر نیمضت یارب صخاش نیرتهب و مهم یتباقر لماوع زا یکی نارگشدرگ یدنم تیاضر هکنیا هب هجوت

 تیاضر هک نازیم ره هب ،نیاربانب .دوش یم دادملق راک تیفیک شجنس یارب مهم یرایعم ۀلزنم هب نارگشدرگ تیاضر نازیم و دوش
 بذج و دوش یم رتشیب هدنیآ رد نآ رارکت لامتحا نازیم نامه هب ،دوش نیمأت نارگشدرگ دنمراجنه تاراظتنا و تاعقوت و رگشدرگ
 .دوش یم ققحم مسیروت ۀعسوت و رگشدرگ
 ناردنزام ناتسا ،یشزرو نارگشدرگ ،زبس گنیلته تعنص ،تامدخ تیفیک :یدیلک تاملک

 
 همدقم

 تروص هب نردم رصع هب دورو اب اما هتشاد دوجو یناسنا فلتخم عماوج رد زاب رید زا هک تسا یا هدیدپ یرگشدرگ
 تراجت هعسوت و مولع هعسوت ،گنهرف و موسر و بادآ لدابت ،دیدج یاهنیمزرس فشک .تسا هدمآرد تعنص کی
 ،یشزرو یدرگناهج نوچ یفلتخم یاه هتسد هب ناوت یم ار یرگشدرگ .تسا یرگشدرگ دیاوف زا یشخب اهنت
 بالقنا ،متسیب نرق رد یروآنف هعسوت .(1191 و یناهفصا) دومن میسقت یملع و یحیرفت ،یراجت ،یسایس ،یگنهرف
 نآ اب طبترم یاهتیلاعف و یرگشدرگ تامدخ و زکارم نآ لابند هبو هدروآ دوجو هب یرگشدرگ تعنص رد یگرزب
 لاح رد هدمآ لمعب یاهیسررب وار یناهج مسیروت مهس زا رًالد نویلیرت 0/2 اهدروآرب ساسا رب. تسا هتفای هعسوت

 تعنص زا ناریا مهس هک تسا یلاح رد نیا .تسا هداد صاصتخا دوخ هب 0440 یشزرو یاهترفاسم رضاح
 هد زا یکی وکسنوی رظن قبط ناریا هکنیا مغریلع و تسا هدوب دصرد مهد کی زا رتمک لاس رد یناهج یرگشدرگ
 و دشاب یم روشک یرگشدرگ تعنص فعض یایوگ دوجوم رامآ یلو دشاب یم یرگشدرگ یاه هبذاج یاراد روشک
  (4191 ،یراختفا)تسا هدش روشک یاهیدنمناوت نازیم هب نادرگناهج بذج رد قیفوت مدع ثعاب دوجوم یاهییاسران
 حرطم یتباقر یاه تیزم زا یکی ناونع هب یرگشدرگ یرادلته تعنص تیمها و تخانش هب هجوت اب ریخا یاهلاس رد
 یلصا فده .دننک یم افیا روشک داصتقا رد یمهم شقن یتامدخ زکارم نیرتمهم زا یکی ناونع هب اهلته. تسا هدیدرگ
 شیب شیارگ و رفس ماجنا نوزفازور جاور تازاوم هب .تسوا یاقبا و یرتشم ندروآ تسدب تهج رد شالت اه لته
 اه ترفاسم نیا شریذپ تاناکما داجیا موزل دریگ یم رارق هجوت دروم راچان هب هک یعوضوم ،راک نیا هب مدرم شیپ زا

 تلزنم و نأش روخرد و نارفاسم یاه تساوخ و تالیامت و تاراظتنا اب بسانتم لیاسو و تالیهست ندومن مهارف و
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 هافر هک یا هنوگ هب ،دراد رارق زهجم و نردم یاه لته و اه هناخنامهیم دوجو ،مربم یاهزاین نیا فیدر رد و تسا نانآ
 فلتخم یاه هبنج زا نانآ یدنسرخ و تیاضر تابجوم و دوش نیمأت نارفاسم یمسج و یحور و یرکف شیاسآ و
 و تیمها سأر رد تسیاب یم نانآ تاراظتنا و نایرتشم هب هجوت و تامدخ تیفیک یاقترا روظنم نیدب. ددرگ مهارف
 تیزم هب ندیسر و زورما یتباقر طیارش رد تامدخ تیفیک شیازفا . دریگب رارق اههاگتماقا و لته ناریدم هجوت
 تاراظتنا اب قباطم دوخ تامدخ تیفیک شیازفا یارب اههاگتماقا و لته ناریدم .دنزیم ار لوا فرح رادیاپ یتباقر
 .(4191 ،روپ یحور)دنسانشب ار دوخ نایرتشم ادتبا تسیاب یم ،نایرتشم
 و هار هب دورو طیارش دجاو ار دوخ دیابن ،دنتسه یرادلته ریسم رد یفاک و قیقد تاعلاطم و تاعالطا دقاف هک یناسک

 یرادلتهرما رهاوظ ندید و تورث نتشاد اب افرص هک دنتسه یرامش یب دارفا ناهج رسارس رد .دننادب یرادلته تعنص
 رما ناصصختم اب هکنیا نودب دنزاس یم ار نامتخاس .دننک ادیپ یدمآرد عبنم و ثادحا یلته هک دننک یم ادیپ لیامت
 یمن ار لته کی یاج نامتخاس نآ دننادب هکنآ یب دننک یم یرادیرخ ینامتخاس ای ،دنهد رارق تروشم و روش فرط
 هداس دیابن ردق نآ.دنریگ یمرارق راک زاغآ رد مه زاب نامتخاس سدنهم رظن اب نامتخاس مامتا ضرف هب ،دریگب دناوت
 بصن ،لته تالیکشت ،لته یاه شخب ،لته تازیهجت هکلب تسین نامتخاس هب مئاق اهنت ،لته اریز دوب شیدنا

 و یشم طخ و ریسم نییعت .دنراد یشقن یرادلته تعنص زا یرادرب هرهب رد مادک ره لته ندرک هرادا ،لته یاه هاگتسد
 زا ،رگید تاکن یرایسب و راک شدرگ یاه خرچ نتخادنا نایرج هب ،هتفای شزومآ و هدیدراک لنسرپ نیمأت ،راک شدرگ
 نتشاد اب هدامآ نامتخاس کی رد هک درک روصت دیابن.دریگ رارق رظن دم دیاب یرادلته تعنص رد هک تسا یلیاسم مها

 لآم و رگن هدنیآ راک نیا رد دیاب .تفرگ لیوحت ،جورخ عقوم و داد رفاسم تسد هب ار دیلک دیاب طقف قاتا نیدنچ
 و بآ ،تورث ،یئاراد ،لوپ هک تشاد رظن رد هشیمه دیاب ار یلصا و مهم هتکن نیا و ،دوب برجم و رایشوه و شیدنا
 .(9191 ،یرقاب)تخادنا راک هب ار نآ ناوت یم هک تسا یلوصا زا یکی هکلب تسین لته ،هیامرس یلک روط هب کلم
 .دنتسه یداصتقا دشر و یداصتقا هعسوت لابند یدج روط هب ناهج رساترس رد یاهروشک ،یتعنص بالقنا نامز زا
 هب تدش هب هک تسا هدش بیرخت و یگدولآ داجیا ثعاب ،ندش یتعنص نینچمه و یعیبط عبانم نودب جارختسا
 ندش خاروس زا دنترابع یطیحم تسیز یاه بیسآ نیا زا ییاه هنومن .تسا هدناسر بیسآ نیمز یعیبط یاه متسیسوکا

 یگدولآ تدش هدنهد ناشن اه هدیدپ نیا .(1140 ،گنچ ناچ گنیچ ،یل یوه)هریغ و یناهج شیامرگ و نوزوا هیًال
 .تسا هدش لیدبت رشب داژن لک یارب یدیلک عوضوم کی هب یعیبط تسیز طیحم زا تظافح .تسا تسیز طیحم
 شهاک و تسیز طیحم زا تظافح رد یرتلاعف یریگ عضوم هک دندش قیوشت ناسکی روط هب دارفا و اه تکرش
 .دنشاب هتشاد نبرکدیسکا ید شهاک و یژرنا رد ییوج هفرص تامادقا ذاختا اب ار یگدولآ و تسیز طیحم یاه بیسآ
 ار تسیز طیحم اب راگزاس تامادقا زا یدادعت اه تکرش و دارفا ،تسیز طیحم زا تظافح یارب یهاگآ شیازفا اب
 وگلاب)دندرک زبس شبنج زا تیامح هب عورش نارادلته زا یرایسب ،یگزات هب (3440 ،ناراکمه و 1رسیاک)دنا هدرک زاغآ
 نوچمه تسیز طیحمزا تیامح یهاگآ اهلته نیا ناریدم یاه یگژیو نیرت مهم هک دهد یم ناشن و .(1440 ،0رلیمو
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 رون یاهروسنس ،هلابز یزاسادج ،ددجم هدافتسا لباق یاه هلوح و ،بآ ییوج هفرص ،فرصم مک یاه پمًالزا هدافتسا
 ...... و نیمز زا تظافح و تقو رد ییوج هفرص ،دماج تاعیاض شهاک و یژرنا رد ییوج هفرص ،اه تراک دیلک و
 .(1140 ،1زبس یاهلته نمجنا) دنتسه تسیز طیحم اب راگزاس یاه یگژیو اب یتاسسوم زبس یاه لته
 هئارا کی تیقفوم هجرد. تسا هدش لیدبت یرگشدرگ و یراد لته دننام یعیانص بلق هب اهزور نیا تامدخ تیفیک 
 یارب یتامدخ عیانص. دشاب هدرک هدروآرب ار یرتشم زاین دح هچ ات هک دراد نیا هب یگتسب الماکسیورس هدنهد
 و تمدخ هئارا هک تسا نیا سیورس ناگدنهد هئارا یارب یدیلک یگژیو کی . دنراد زاین یرتشم تیاضر هب ناشیاقب
 تحت لقادح تامدخ زا یرتشم کاردا هک دوش یمنیا هب رجنم یگژیو نیا. دریگ یم تروص نامز مه نآ فرصم
 هدنهد دارفا هک یا هئارا زا تیاضر و هویش دوش یم هئارا یو هب هک هچنآ زا تیاضر: دریگ رارق عضوم ود ریثأت

 فرصم شهاک نیمضت و تسیز طیحم زا تظافح.(1440 ،0لوًالو نمپاچ)دنهد یم هئارا تمدخ یو هب تمدخ
 یرادلته تعنص رد هدمع دنور کی هب ندش لیدبت یارب تالیامت نیا یبرک دیسکا ید نوچمه یاه هدنیًالآ و یژرنا
 هدش هئارا تامدخ تعنص لوصا یاتسار رد نیا اما ،دنهد یم هئارا ار نکسم اه لته.دور یم رامش هب زورما یایند رد
 .دراد هارمه هب ار یرتشم هرابود تشگزاب و یرتشم تیاضر یا هظحالم لباق روط هب تامدخ تیفیک نیاربانب .تسا

 لوئسم یرادلته تعنص.(0140) 0یرگشدرگ یناهج نامزاس و 9دحتم للم هعسوت یناهج یاه هکبش شرازگ قبط
 دراو تسیز طیحم یارب ینارگن ،ور نیا زا .تسا یرگشدرگ هب طوبرم یمس یاهزاگ راشتنا لک زا دصرد 10 دودح
 تامدخ دنهد یم حیجرت رتشیب نایرتشم .(9140 ،ناراکمهو 2زیلیساو) تسا هدش رازاب رد ناگدننک فرصم باختنا

 زا تبثم روط هب نیا .دنیامن هدافتسا اردننک یم هدروآرب ار یرتشم زبس یاهزاین هک یتسیز طیحم لوئسم یاه تکرش
 .(0140 ،1یروتنسکا) دشاب یم تسیز طیحم اب راگزاس تامدخ هنیزه تخادرپ یارب نایرتشم لیامت
 یتنس یاه لته رد هک هچنآ هباشم ،دوش یم هئارا زبس یاه لته طسوت هک یتامدخ یساسا تیهام ،رگید ترابع هب 
 یگدولآ و تسیز طیحم زا تظافح موهفم اب دیاب زبس لته طسوت هدش هئارا تامدخ یاه یگژیو .تسین ،دراد دوجو
 یاه یگژیو هب هجوت اب زبس یاه لته یارب تامدخ هئارا ،تامدخ تیفیک ،بیترت نیا هب .دشاب هتشاد تقباطم نییاپ
 تیفیک زا یشیامن ای قیقد ریوصت دناوتیمن یجنسرظن سایقم نینچ .تسین بسانم اهنآ تامدخ درف هب رصحنم

 یارب بسانم تامدخ تیفیک سایقم نادقف دروم رد عماج تاقیقحت .دهد هئارا زبس یاهلته طسوت هدش هئارا تامدخ
 یتیلاعف ره زا هنًالاعف روط هب هک دنراد لیامت زبس یاه لته تامدخ رد ،یعیبط روط هب .تسا هدشن ماجنا زبس یاه لته
 ًالومعم هک تسیز طیحم زا تظافح تامادقا .دنک تیامح رتشیب یاه بیسآ زا دنک یم تظفاحم هرایس نیا زا هک
 رد دراوم نیا ،یژرنا و بآ فرصم رد ییوج هفرص یاه یژتارتسا لماش دوش یم ماجنا زبس یاه لته تامدخ طسوت
 تسا هدش رکذ یرادنامهم شخب رد تاصخشم و تسیز طیحم زا تظافح یاهدرادناتسا زا یشخب ناونع هب تیاهن

                                                           
1 Green Hotels Association 
2 Chapman vlavl 
3 United Nations Development Programme) UNEP( 
4 World Tourism Organization) UNWTO( 
5 Vassiliadis 
6 Accenture 



 311 ...تعنص تامدخ تیفیک لدم یحارط

 یاهشور و اه یژتارتسا ییاسانش یارب یعجرم ناونعب ناوتیم هعلاطم نیا زا .(1140 ،1گنچ ناچ گنیچ ،یل یوه نو)
 .دومن هدافتسا دنوش لامعا زبس یاهلته تامدخ اقترا یارب یشزرو دادیور کی لالخ رد و لبق دنناوتیم هک هعسوت

 یشزرو دادیور نارگاشامت یور تبثم ریثات هک ییاهناملا رت قیمع مهف قیرط زا دناوتیم یشزرو یرگشدرگ تعنص
 دیاب یدرکیور نینچ (1140 ،نلام) دیامن تیریدم لاعف تروصب ار زبس یاهلته تامدخ یطیحم تسیز تارثا دنراد
 ار یشزرو دادیور یرگشدرگ و دشاب یشزرو دادیور یرگشدرگ تعنص رد هنًالوئسم یطیحم تسیز تامادقا لماش
 دادیور یرگشدرگ تعنص دناوتیم عوضوم نیا نینچمه .دیامن رتریذپ تیلوئسم نابزیم روشک تسیز طیحم ربارب رد
 خساپ تسیز طیحم دادیور کی نتشاد یارب ناگدننک فرصم ی هدنیازف تابلاطم هب هنًالاعف ات دزاس رداق ار یشزرو
  .(4140 ،ایدوکرآ و وسکید زا هتفرگرب) دهد
 ریخست هب ار اه نآ نهذ و دشاب ناهج مدرم یارب یماهلا عبنم دناوت یم یرگید دادیور ره زا رتهب یشزرو دادیور کی

 شیامن رب شزرو نینچمه .تسا دوخ صاخ یشزرا ماظن و یقالخا نیزاوم و لوصا مسجت شزرو .دروآرد دوخ
 هب یبایتسد یارب شالت ،یتسود ،مارتحا ،هنادرمناوج تاقباسم رب ینتبم یراکشزرو تایحور زا یفلتخم یاه هصرع
 یمن یمیلقا زرم و دح ،شزرو نوچمه زین تسیزطیحم و دراد تلًالد هار نیا رس رب عنام هنوگره عفر و یرترب

 دنتسه صوصخ نیا رد یبسانم یدرکلمع یاهوگلا یشزرو یاه تیلاعف یلصا نارگافیا ناونع هب ناراکشزرو .دسانش
 (3191 ،یرایتخا) .دنیامن بیغرت تسیزطیحم زا تظافح هب ار هعماج عبطلاب و نارگاشامت دنناوتیم هک
 لابقتسا و لاس لوط رد فلتخم یشزرو یاهدادیور یرازگرب و شزرو تعنص عیرس رایسب دشر اب نینچمه
 یطیحم تسیز یاپ در اهلته زا نارگشدرگ نیا هدافتسا و ،یشزرو یرگشدرگ بلاق رد اهدادیور نیا زا نارگاشامت
 یاهدادیور ینابزیم تیمها هب هجوت اب نیاربانب .دوب دهاوخ بانتجا لباق ریغ نابزیم ی هقطنم رد اهدادیور نیا

 یرادلته تعنص تامدخ تیفیک لدم یحارط لابند هب ققحم ،نابزیم روشک ای رهش یرگشدرگ هعسوت رد یشزرو
  .تسا ناردنزام ناتسا رد زبس
 عماجم و اهروشک یوس زا یاهدرتسگ یاه شالت و هدمآرد یناهج لکشم کی لکش هب یطیحمتسیز یاهنارحب هزورما
 ماجنا همزًال یهاگآ کش یب .دریگیم تروص تسیزطیحم بیرخت و اه یگدولآ اب هلباقم تهج یا هقطنم و یللملا نیب
 هب تهج رد هدنزاس یماگ ،یطیحمتسیز لئاسم اب طبترم دراوم هب تبسن یمومع شناد حطس اقترا .تسیمادقا هنوگره
 دننک کرد نایچاشامت و ناراکشزرو .دور یم رامش هب تسیزطیحم و یعیبط عبانم رب دراو یاه بیسآ ندناسر لقادح
 لحم یطیحمتسیز طیارش رب اه نآ ندرک لمع رتهنًالوئسم شزرو رما ناراکردنا تسد و ناریدم هچنانچ ،هک دنریذپب و
 ریذپان بانتجا اترورض شزرو رب هدراو تامدص ای شزرو زا یشان تامدص ،دراد تبثم ریثات دادیور یرازگرب
 دوبهب ،یطیحمتسیز یاهیهاگآ اقترا یارب ناوتیم نآ یاهدامن و شزرو مهم رایسب شقن زا نینچمه .دوب دنهاوخن
 (3191 ،یرایتخا)تسج هرهب دنتسه تعنص نیا زا یشخب هک یمدرم زا رفن اه نویلیم هنازور یاه تیلاعف و اهدرکلمع

                                                           
1 Wen-Hwa Lee, Ching-Chan Cheng 
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 لابقتسا و لاس لوط رد فلتخم یشزرو یاهدادیور یرازگرب و شزرو تعنص عیرس رایسب دشر اب نینچمه 
 یطیحم تسیز یاپ در اهلته زا نارگشدرگ نیا هدافتسا و ،یشزرو یرگشدرگ بلاق رد اهدادیور نیا زا نارگاشامت
 یاهدادیور ینابزیم تیمها هب هجوت اب نیاربانب .دوب دهاوخ بانتجا لباق ریغ نابزیم ی هقطنم رد اهدادیور نیا
 یرادلته تعنص تامدخ تیفیک لدم یحارط لابند هب ققحم ،نابزیم روشک ای رهش یرگشدرگ هعسوت رد یشزرو
 ناتسا رد زبس گنیلته تعنص تامدخ تیفیک هک تسا نیا شهوژپ یلصا یلاوس .تسا ناردنزام ناتسا رد زبس
 ؟تسیچ نآ داعباو دشاب یم هنوگچ ناردنزام
 قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم
 زا سپ تامدخ تیفیک .تسا هدش تفایرد تامدخ ای یش کی زا هدننک فرصم یبایزرا دنیارف ،تامدخ تیفیک 
 تیفیک .دیآ تسد هب یرترب هب یبایتسد رد دناوت یم هک تسا ییاهریغتم لرتنک حطس ای یرتشم یاهزاین ندش هدروآرب

 نینچمه تامدخ تیفیک صخاش .دنک یم داجیا تیکلام رد تارییغت ،سیورس لیوحت زا سپ یتح اساسا تامدخ
 میسقت تمسق نیدنچ هب دناوت یم تامدخ تیفیک.دنک یم تفایرد ار ییاهن لوصحم هک دشاب یم یرتشم تیاضر
 طوطخ یارب تاناکما لماش نیا .تسین هدهاشم لباق یرتشم طسوت هک دشاب یلخاد تیفیک دناوت یم ًالوا .دوش
 رظن دروم درکلمع ای درکلمع .تسا یحیرفت یاه کراپ و یمومع یاه هاگشورف ،اه لته ،تارباخم ،نهآ هار ،ییاوه
 یارب تامدخ مک هبرجت هب رجنم بسانم یگدامآ ای یهاگآ نادقف .دراد ناریدم یهاگآ نازیم هب یگتسب تاناکما نیا
 .(1140 ،گنچ ناچ گنیچ ،یل یوه)دوش یم نارفاسم
 تیفیک لماش نیا .دوش یم هدهاشم یرتشم طسوت یتحار هب اهنآ تیفیک هک تسا یرازفا تخس یاه یگژیو مود 
 روکد ،ناروتسر کی رد هدش هیهت ییاذغ داوم هزم و معط ،اه هزاغم و اه هاگشورف رد دیرخ و هدش هتخورف تًالوصحم
 لماش نیا .تسا هدهاشم لباق یرتشم طسوت هک تسا رازفا مرن تیفیک ،موس شخب .تسا لته یاضف ،لته یلخاد
 ،یتابساحم یاهاطخ ،یکناب یاه باسح رد هابتشا ،دیسر و باسحتروص رد تخادرپ تاهابتشا ،بسانمان غیلبت
 هب .تسا فلتخم یاه تیفرظ و فعض طاقن نینچمه و ،ًالاک دوبمک ،ینفلت سامت رد اطخ ، ،طلغ یاهًالاک لیوحت
 زا لبق راظتنا نامز ،فص راظتنا رد هدش فرص نامز زا دنترابع نآ لیوحت تعرس و سیورس نامز تدم ،صاخ روط
 تیاکش کی هب خساپ تفایرد زا لبق راظتنا نامز تدم ،(ناروتسر کی رد راظتنا هاگتسیا ای) هاگتسیا کی طسوت هکنیا
 زا یشخب ناونع هب تسا نکمم ،یروف ریمعت نامز و ،تیاس هب دورو یارب تامدخ تفایرد نامز ،ریمعت تامدخ ای
 یم هک دسر یم رظن هب مهم یفاک هزادنا هب تامدخ ندوب عیرس و نامز اما ،دریگ رارق هجوت دروم رازفا مرن تیفیک
 و هنابدؤم خساپ لماش هک تسا یحور تیفیک ،مجنپ ءزج .دریگ رارق هجوت دروم نآ یلصا ءزج ناونع هب دناوت
  .(1140 ،گنچ ناچ گنیچ ،یل یوه)تسا یمیمص شریذپ
 .دشاب زبس یاه لته رادیاپ تیریدم یارب کیژتارتسا لمعلاروتسد کی دناوت یم تامدخ تیفیک یزاس هنیهب نینچمه
 نانکراک اب دنیآرف لوط رد نایرتشم هک ینامز بلغا ،دوش یبایزرا تامدخ هئارا دنیارف لوط رد دیاب تامدخ تیفیک
 یعقاو تامدخ زا یرتشم کرد نیب هسیاقم رب ینتبم تامدخ تیفیک یارب یرتشم تیاضر .دننک یم رارقرب طابترا
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 دعب41 رد ناوت یم ار زبس یاهلته رد تامدخ تیفیک داعبا.تسا هدش رکذ تامدخ زا وا تاراظتنا و هدش تفایرد
 (1) ،رابتعا (2) ،تاطابترا (0) ،نارفاسم هب عیرس خساپ (9) ،نانیمطا تیلباق (0) ،تایدام (1) لماش هک درک نایب
 ،یل یوه) .تامدخ هب ناسآ یسرتسد (41) ،یرتشم نتسناد / کرد (1) ،تین نسح هئارا (1) ،تیحالص ( 3) ،تینما

 (1140 ،گنچ ناچ گنیچ
 (9) ،ییوگخساپ (0) ،نانیمطا تیلباق (1) :زا دندوب ترابع هک تشاد رارق هجوت دروم دعب جنپ طقف 1111 لاس رد
 یبایزرا اب تامدخ تیفیک شجنس یارب دعب جنپ نیا زا بلغا ناققحم ..تین نسح هئارا (2) یلدمه (0) ،نیمضت

 .دوش یم هدافتسا دعب هد نیا زا رظاح لاح رد هکدندرک یم هدافتسا تاراظتنا و یعقاو تخانش نیب فاکش

 طیحم و شزرو عوضوم هتشذگ لاس دنچ رد ،دنشاب یم یگنتاگنت طابترا رد رگیدکی اب تسیز طیحم و شزرو
 مان رادیاپ هعسوت لوصا هب یبایتسد تهج رد یرازبا ناونع هب شزرو زا و هدیدرگ حرطم یاهدرتسگ روط هب تسیز
 نکر نیموس ناونع هب گنهرف و شزرو زا سپ تسیز طیحم و حالصا کیپملا روشنم هک نآ زا سپ .دوش یم هدرب
 تروص تسیز طیحم زا تظافح هنیمز رد یریگمشچ تامادقا لاح هب ات نامز نآ زا ،دیدرگ حرطم کیپملا روشنم
 ینابزیم زایتما یاطعا مهم یاهکالم زا ،نآ زا تظافح تادهعت و یطیحم تسیز تاظحالم هک یروط هب .تسا هتفرگ
 شزرو عوضوم اب یا هقطنم و یللملا نیب یاههرگنک .تسا هتفرگ رارق کیپملا یاهیزاب یرازگرب بلطواد یاهرهش هب
 نویسیمک داجیا هب ار اهروشک کیپملا یلم یاه هتیمک ،کیپملا یللملا نیب هتیمک و هدیدرگ رازگرب تسیز طیحم و
 یارب یماهلا عبنم دناوتیم یرگید دادیور ره زا رتهب یشزرو دادیور کی .تسا هدومن قیوشت تسیز طیحم و شزرو
 صاخ یشزرا ماظن و یقالخا نیزاوم و لوصا مسجت شزرو .دروآرد دوخ ریخست هب ار اهنآ نهذ و دشاب ناهج مدرم

 ،هنادرمناوج تاقباسم رب ینتبم یراکشزرو تایحور زا یفلتخم یاه هصرع شیامن رب شزرو نینچمه .تسا دوخ
 زین تسیز طیحم و دراد تلًالد هار نیا رس رب عنام هنوگره عفر و یرترب هب یبایتسد یارب شالت ،یتسود ،مارتحا
 یاهوگلا یشزرو یاهتیلاعف یلصا نارگافیا ناونع هب ناراکشزرو .دسانش یمن یمیلقا زرم و دح ،شزرو نوچمه
 تسیز طیحم زا تظافح هب ار هعماج عبطلاب و نارگاشامت دنناوت یم هکدنتسه صوصخ نیا رد یبسانم یدرکلمع
 .(2191 ،یروصنم ) دنیامن بیغرت
 رد دراد لماعت طیحم اب فلتخم لاکشا هب و تسا هدش هدافتسا هعماج زا یگرزب شخب طسوت شزرو تعنص هچرگا 
 و اهدادیور هک تسا شریذپ لاح رد رما نیا رضاح لاح رد .دنا هدش هتفرگ هدیدان بلغا یطیحم لئاسم هتشذگ
 شزرو هک یلصا یاهشور(1140 ،اوولیفادنارت و کایبایب) دنراد تسیز طیحم رب یهجوت لباق رثا یشزرو تالیهست
 یگدولآ ،یتوص یگدولآ ،اهبآ یگدولآ ،زیخ لصاح ریغ یاهنیمزرس هعسوت زا دنترابع دراذگ یم ریثات تسیز طیحم رب
 ،کاخ یگدولآ ،نوزا هیًال هیلخت ،یا هناخلگ یاهزاگ دیلوت ،یعیبط عبانم فرصم ،ریذپ دیدجت عبانم فرصم ،یرون
 ،ریخا یاهلاس رد .اذغ هیهت تامدخ زا هلابز دیلوت و ذغاک فرصم ،تسیز طیحم رد هلابز نتخیر ،کاخ شیاسرف
 یللملا نیب و یلم یاهنامزاس و تسا هدوب ور هب ور یهجوت لباق شیازفا اب تسیز طیحم عوضوم هب یمومع هجوت
  .(3191 ،یرایتخا) دنا هداد ماجنا تسیز طیحم زا تظافح یارب ار یدایز یاهشالت ،یعامتجا و یشزرو
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 ناونع هب یشزرو یاهدادیور ینابزیم .دراد یشزرو نارگشدرگ شیازفا رد یمهم شقن یشزرو یاهدادیور 
 رارق دصقم نابایرازاب هجوت دروم اهنآ یرگشدرگ تًالوصحم زیامت و نابزیم هعماج ریوصت دوبهب یارب یایژتارتسا
 رظن زا ناهج لوا روشک هتشاد هارمه هب نابزیم یارب یهجوت لباق یداصتقا عفانم دنناوتیم اهدادیور نیا .تسا هتفرگ
 ،ور نیا زا .تسا یرگشدرگ یاهتیباذج زا یکی هتفرگ تروص یاهیسررب هب هجوت اب ناریا روشک ،یفرط زا .دنشاب 41
 یاه هبذاج و یعیبط یاهلیسناتپ اب ناریا نیمزرس .دنک هدافتسا یرگشدرگ هعسوت رد دوخ یاهتیلباق زا دراد تیمها

 هدامآ رد دنمناوت یروشک ناونع هب دناوتیم لصف راهچ حالطصا هب یاوه و بآ ندوب اراد و رایسب یگنهرف و یتحایس
 و ماع یانعم هب یرگشدرگ تعنص رد مهم یبطق ،یجراخ یاهترفاسم هب نادنمهقالع یارب بولطم یطیارش یزاس
 تسیز طیحم هب ناگدننکافج نیرتگرزب هرمز رد شزرو هچرگا .دوش یقلت نآ صاخ یانعم رد یشزرو یرگشدرگ
 لاح نیع رد ،دزاس دراو تسیز طیحم هب یرایسب گرزب و کچوک تامطل و تامدص دناوت یم نکیل ،دریگ یمن رارق
 .(3191 ،یرایتخا) دبای یم شهاک ای هدش دودحم یطیحم تسیز بولطمان طیارش هجیتن رد زین شزرو درکلمع
 هجیتن ناونع نارگشهوژپ

 کراپ نو گناس
(1140)  

 و نارفاسم تیاضر
 کی :لته تامدخ
 لکش هب U ی هطبار
 سوکعم

 طوبرم تایبدا هب اه هتفای نیا یاهدمایپ . دنراد یکیدزن طابترا مه اب لکش U طبار اب تامدخ و تیاضر نیب هلصاف هک دیسر هجیتن نیا هب
 دنریگب رایتخا رد ار رت عونتم یبایرازاب یاهدربهار دزاس یم رداق ار یرگشدرگ نابایرازاب و دنک یم کمک یرگشدرگ یایفارغج هب

 گنیچ ،یل یوه
 (1140)گنچ ناچ

 یارب دیدج شنیب
 تیفیک یریگ هزادنا

 زبس یاه لته تامدخ

 یارب راک و بسک مهم تهج کی هب زبس یاه لته ،نبرک شهاک دنور و یطیحم تسیز یهاگآ شیازفا اب ههجاوم رد داد ناشن جیاتن
 تامدخ تیفیک زا لته تامدخ تیفیک سایقم ،زبس یاه لته تامدخ هژیو صاوخ هک اجنآ زا .تسا هدش لیدبت یزاون نامهم تعنص
 زا فده .تسا هدش زبس لته تامدخ تیفیک یریگ هزادنا یارب یدج فاکش داجیا ثعاب لکشم نیا .دوش یمن بوسحم زبس لته تیفیک
 سایقم دراوم و داعبا هعسوت یارب یملع و کیتامتسیس یاهشور زا هعلاطم نیا .تسا زبس سیورس تیفیک سایقم کی داجیا ،هعلاطم نیا
 هک ندوب سوملم و نانیمطا ،زبس یژرنا رد ییوج هفرص ،تسیز طیحم تاطابترا ،یلدمه ،نانیمطا تیلباق :دعب شش لماش .درک هدافتسا
 دهد یم هئارا زبس یاه لته تامدخ تیفیک یریگ هزادنا یارب ار یدیدج شنیب هعلاطم نیا .تشاد دروم 20 اعومجم

 سروادروگ
(1140) 

 لیلحت و هیزجت
 هب اه لته تامدخ
 تیاضر هلیسو
 مدع و نایرتشم
  نایرتشم تیاضر

 تامدخ نیا زا ،اه سیورس و یمومع ندرک زیمت ،اه ناروتسر :تامدخ ،دنهد یم هئارا ار یتامدخ ،نراقتمان تاطابترا هک نیا هب هجوت اب
 ،لزنم تامدخ و یعرف تامدخ هرادا ،نانکراک یجراخ نابز شناد ،یمرگرس تامدخ دننام هدنام یقاب تامدخ یرتشم تیاضر ظفح یارب
 . تسا دودحم نایرتشم یلک تیاضر رب تامدخ نیا ریثأت ،نیاربانب .دنتسه لته رد روضح مدع تروص رد یضاران یاه لماع

 لماوع لدم نییبت  (3191)یرایتخا
 ۀعسوت رب راذگرثا
 تسیز طیحم گنهرف
 شزرو رد

 رد تسیز طیحم گنهرف هعسوت رد یلم یاهراکهار و یزاس گنهرف ،راتخاس ،تیریدم ،شهوژپ ،شزومآ لماوع هک داد ناشن اههتفای
 هعلاطم نیا زا .دنریگ رارق رظندم ،شزرو رد تسیز طیحم گنهرف هعسوت یلصا یاهتیولوا ناونعهب تسیابیم و دنراذگریثأت شزرو
 تامدخ اقترا یارب یشزرو دادیور کی لالخ رد و لبق دنناوتیم هک هعسوت یاهشور و اه یژتارتسا ییاسانش یارب یعجرم ناونعب ناوتیم
  .دومن هدافتسا دنوش لامعا زبس یاهلته

 یشزرو دادیور نارگاشامت یور تبثم ریثات هک ییاهناملا رت قیمع مهف قیرط زا دناوتیم یشزرو یرگشدرگ تعنص 
 یدرکیور نینچ (1140 ،1نلام) دیامن تیریدم لاعف تروصب ار زبس یاهلته تامدخ یطیحم تسیز تارثا دنراد
 دادیور یرگشدرگ و دشاب یشزرو دادیور یرگشدرگ تعنص رد هنًالوئسم یطیحم تسیز تامادقا لماش دیاب
 تعنص دناوتیم عوضوم نیا نینچمه .دیامن رتریذپ تیلوئسم نابزیم روشک تسیز طیحم ربارب رد ار یشزرو
 دادیور کی نتشاد یارب ناگدننک فرصم ی هدنیازف تابلاطم هب هنًالاعف ات دزاس رداق ار یشزرو دادیور یرگشدرگ
  .(4140 ،0ایدوکرآ و وسکید زا هتفرگرب) دهد خساپ تسیز طیحم

                                                           
1 Mallen, 
2 Dickson, & Arcodia 
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 ریخست هب ار اه نآ نهذ و دشاب ناهج مدرم یارب یماهلا عبنم دناوت یم یرگید دادیور ره زا رتهب یشزرو دادیور کی 
 شیامن رب شزرو نینچمه .تسا دوخ صاخ یشزرا ماظن و یقالخا نیزاوم و لوصا مسجت شزرو .دروآرد دوخ
 هب یبایتسد یارب شالت ،یتسود ،مارتحا ،هنادرمناوج تاقباسم رب ینتبم یراکشزرو تایحور زا یفلتخم یاه هصرع
 یمن یمیلقا زرم و دح ،شزرو نوچمه زین تسیز طیحم و دراد تلًالد هار نیا رس رب عنام هنوگره عفر و یرترب

 دنتسه صوصخ نیا رد یبسانم یدرکلمع یاهوگلا یشزرو یاه تیلاعف یلصا نارگافیا ناونع هب ناراکشزرو .دسانش
 دشر اب نینچمه(3191 ،یرایتخا) .دنیامن بیغرت تسیزطیحم زا تظافح هب ار هعماج عبطلاب و نارگاشامت دنناوتیم هک
 نیا زا نارگاشامت لابقتسا و لاس لوط رد فلتخم یشزرو یاهدادیور یرازگرب و شزرو تعنص عیرس رایسب
 رد اهدادیور نیا یطیحم تسیز یاپ در اهلته زا نارگشدرگ نیا هدافتسا و ،یشزرو یرگشدرگ بلاق رد اهدادیور
 هعسوت رد یشزرو یاهدادیور ینابزیم تیمها هب هجوت اب نیاربانب .دوب دهاوخ بانتجا لباق ریغ نابزیم ی هقطنم
 ناردنزام ناتسا رد زبس گنیلته تعنص تامدخ تیفیک لدم یحارط لابند هب ققحم ،نابزیم روشک ای رهش یرگشدرگ
 . .تسا
 و اهروشک یوس زا یاهدرتسگ یاه شالت و هدمآرد یناهج لکشم کی لکش هب یطیحم تسیز یاهنارحب هزورما 
 یهاگآ کش یب .دریگ یم تروص تسیز طیحم بیرخت و اه یگدولآ اب هلباقم تهج یا هقطنم و یللملا نیب عماجم
 یماگ ،یطیحم تسیز لئاسم اب طبترم دراوم هب تبسن یمومع شناد حطس اقترا .تسا یمادقا هنوگره ماجنا همزًال
 و ناراکشزرو .دور یم رامش هب تسیز طیحم و یعیبط عبانم رب دراو یاه بیسآ ندناسر لقادح هب تهج رد هدنزاس
 رب اه نآ ندرک لمع رت هنًالوئسم شزرو رما ناراکردنا تسد و ناریدم هچنانچ ،هک دنریذپب و دننک کرد نایچاشامت

 شزرو رب هدراو تامدص ای شزرو زا یشان تامدص ،دراد تبثم ریثات دادیور یرازگرب لحم یطیحم تسیز طیارش
 یاهیهاگآ اقترا یارب ناوتیم نآ یاهدامن و شزرو مهم رایسب شقن زا نینچمه .دوب دنهاوخن ریذپان بانتجا اترورض
 هرهب دنتسه تعنص نیا زا یشخب هک یمدرم زا رفن اه نویلیم هنازور یاه تیلاعف و اهدرکلمع دوبهب ،یطیحم تسیز
 .(3191 ،یرایتخا)تسج
  یسانش شور

 شهوژپ .دشاب یم ناردنزام ناتسا رد یشزرو زبس یرادلته تعنص تامدخ تیفیک لدم یحارط شهوژپ یلک فده 
 هیرظن هکنیا هب هجوت اب .تسا هتفرگ ماجنا داینب هداد هیرظن شور یریگراک هب اب و یفیک درکیور بوچراهچ رد رضاح
 یم ییامنزاب ار دوجوم یاه هیرظن زا یبوخ و بسانم نییبت و هتشاد بسانت شهوژپ نیا تیعقوم اب اه هداد زا هتساخرب
 .دش باختنا شور نیا لیلد نیمه هب دنک
 .تسا هدشارجا هتخیمآ شور هب اه هداد یروآدرگ و دشاب یم یدربراک و یرظن فده ظاحلزا رضاح قیقحت شور
 و شهوژپ 4 یاوتحم لیلحت ،یا هناخباتک تاعلاطم زا هدافتسا اب هک دوب ینادیم لکش هب اه هداد یروآ عمج هوحن
 لماش شهوژپ نیا یرامآ هعماج .دیدرگ ییاسانش زبس گنیلته تامدخ تیفیک لماوع ،رظن بحاص و هربخ اب هبحاصم
 ناریدم ،یندب تیبرت هتشر نایوجشناد و نالیصحتلا غراف ،یشزرو تیریدم و شزرو هزوح یهاگشناد دیتاسا هیلک
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 نًالوئسم ،اهلته ناریدم ،یرگشدرگ یاه ر وت نایامنهارو یلوتم یاه سناژآ ناریدم ،یرگشدرگ روما راکردناتسد
 دیتاسا زا نتفرگ کمک و هزوح نیا رد یرامآ هعماج صصخت ،شهوژپ هطیح اب هجوت اب هک .دنشاب یم یرهش
 .دیدرگ باختنا بیکرت نیا اب یرامآ هعماج یشزرو تیریدم و شزرو هزوح یهاگشناد
 نیا هب و هدش هدافتسا (یفرب هلولگ) یاهریجنز یعاجرا کینکت و دنمفده یریگ هنومن حرط زا یریگ هنومن تهج 

 عبانم دننام یتاعالطا عبانم نیرتهب زا دوخ تواضق ساسا رب ققحم طسوت میقتسم روط هب دارفا تسخن هک تروص
 تهج یدعب یاه هورگ سپس و دندش باختنا دنتشاد هنیمز نیا رد یصصخت هک یدارفا اب هبحاصم و هدهاشم ،بوتکم
 هک دیسر یرظن عابشا دح هب لدم هک درک ادیپ همادا ییاج ات یریگ هنومن و دنا هدش یفرعم دارفا نیمه طسوت هبحاصم
 .دماین دوجو هب یدیدج هشیدنا هبحاصم همادا اب یروط هب دیسر یرظن عابشا دح هب39هبحاصم رد لدم شهوژپ نیا رد
 .دنوش یم یدنبدک ینتم و یا هبحاصم یاه هداد (هدنوشرهاظ) رزیلگ شور هب داینب هداد هیرظن لیلحت دنیارف رد 
 یراذگدک و 0(یباختنا یراذگدک ،1زاب یراذگدک)یعقاو یراذگدک :تسا ماگ هس و هلحرم ود لماش تاعالطا یدنبدک
 .9یرظن
 یاهدک ،زاب یراذگدک هلحرم یجورخ .دوش یم عورش زاب یراذگدک دنیارف ،هبحاصم نایاپ زا سپ :زاب یراذگدک 
 اه هداد فارگاراپ هب فارگاراپ ای ترابع هب ترابع ،رطس هب رطس یراذگدک اب دناوت یم زاب یراذگدک .تسا یداینب
 .دوش ماجنا
 ،یباختنا یراذـگدک دنیآرف ،دمآ تسد هب ،زاب یراذگدک دنیآرف رد یروحم هلوقم هک ینامز :یباختنا یراذگدک 
 ریغتم یارب یراذگدک اب ،یباختنا یراذگدک .دنوش یم یراذـگدـک ،یروـحم ریغتم تهج رد اه هبحاـصم و هدشزاغآ
 .تسا اه هلوقم هب میهافم لیدبت دنیآرف یترابع هب دراد راکورس ،یروحم
 اه هلوقم طابترا یگنوگچ ،یرظن یاهدک .تساه هلوقم دوبهب و یزاس هچراپکی دنیآرف یرظن یراذگدک :یرظن یراذگ 
 اه هداد ندرک هکت هکت عقاو رد و یدنب هقبط ،یدنب هتسد هب ،یباختنا و زاب یراذگدک .دننک یم یزاس موهفم ار رگیدکی اب
 .دنهد یم طابترا رگیدکی هب ار میهافم ،یرظن یاهدک قیرط زا و هلحرم نیا رد اما ،دزادرپ یم

 هنومن تاصخشم :(2)لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                           
1Open Coding 

2Axial Coding 

3Selective Coding 

 دادعت ناردنزام ناتسا رد زبس گنیلته تعنص تامدخ تیفیک لدم یحارط
 0 یشزرو تیریدم و شزرو هزوح یهاگشناد دیتاسا
 3 یندب تیبرت هتشر نایوجشناد و نالیصحتلا غراف
 9 یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس رد یرگشدرگ روما راکردناتسد ناریدم
 3 تسیز طیحم نامزاس ناریدم
 91 ناردنزام ناتسا یاهلته ناریدم
 0 (رادنامرف ،رهش یاروش ،رادرهش ) یرهش نًالوئسم
 1 نارگشدرگ
 09 لک
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 :یراذگدک نومزآ زاب ییایاپ
 زاب ییایاپ هبساحم یارب .دشاب هدرک یراذگدک نامز ود رد ار نتم کی هک درک هبساحم ینامز ناوت یم ار صخاش نیا 
 دندش یراذگدک هرابود ینامز هلصاف کی رد و دندش باختنا هنومن ناونع هب هبحاصم دنچ اه هبحاصم نیب زا نومزآ
 نازیم قیرط زا و دنوش یم هسیاقم مه اب اه هبحاصم زا مادک ره یارب ینامز هلصاف ود رد هدش صخشم یاهدک سپس
 ددرگ یم هبساحم اه شهوژپ نآ یارب تابث صخاش هلحرم ود رد تاقفاوت مدع و تاقفاوت

 هدش داهنشیپ ینامز هلصاف ود رد رگشهوژپ یاه یراذگدک نیب نومزآ زاب ییایاپ هبساحم یارب ریز یداهنشیپ صخاش
 :تسا

100 ×  
�× تاقفاوتدادعت

لکدادعت اهدک 
 ییایاپ دصرد = 

 هب هعجارم اب سپس و دش ددجم یراذگدک هزور 49 هلصاف کی رد هنومن روط هب هبحاصم 2 یزاس موهفم نایرج رد
 دوش یم هدهاشم هک روط نامه .دمآ تسدب (9) لودج ددجم یاهدک و اه هبحاصم نآ زا هدش جارختسا هیلوا یاهدک
 لک دادعت و ،39ربارب نامز نیا رد اهدک نیب تاقفاوت لک دادعت ،31ربارب هزور 49 ینامز هلصاف رد اهدک لک دادعت
 لومرف زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد هتفرگ ماجنا یاه هبحاصم نومزا زاب ییایاپ .دوب31 ربارب نامز نیا رد تاقفاوت مدع
 هجیتن رد ؛(0191 ،1نموه) تسا دصرد 41 زا رتشیب ییایاپ نازیم هکنیا هب هجوت اب .تسا دصرد13 ربارب ،هدش رکذ
 .تسا دییات دروم اه یراذگدک دامتعا تیلباق

 یراذگدک نومزآ زاب ییایاپ :(2)لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدیدرگ شیًالاپ هیلوا یاهدک هبحاصم راب ره زا سپ ،(3111)رزیلک یا هلحرم تفه شور زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد
 ات دش رارکت اهراب شور نیا ؛دندش یدنب هقبط هدش فشک میهافم ریاس اب سناجت و یراگزاس نازیم هب هجوت اب و
 ،تامدخ دامتعا تیلباق ،تامدخ ندوب سوملم ،یطیحم تسیز) دعب1و موهفم21 لماش ،ررکم یاه هیفصت زا سپ
 یدنب هتسد و ییاسانش.دوش یم لماش ار (یبناج تامدخ ،طیحم ییابیز ،تامدخ یاهب ،تامدخ یلدمه ،ییوگخساپ
 هئارا یاه فیصوت و تانایب مامت ،ینادیم یاه یرادرب تشاددای تبث و هبحاصم ره نایاپ رد تسخن هلحرمرد .دیدرگ
 رد)دوش یم هدناوخ ای و (هبحاصم ندش طبض تروص رد)دوش یم هداد شوگ راب دنچ هدنوش هبحاصم طسوت هدش
 هدننک تکرش براجت و «ساسحا کی کرد» ای و ندروآ تسد هب راک نیا زا فده .(یرادرب تشاددای تروص

                                                           
1 Homan 

 ناونع فیدر
 هبحاصم

 نومزآ زاب ییایاپ دصرد تاقفاوت مدع دادعت تاقفاوت دادعت اهدک لک دادعت

1 P1 91 1 1 01 % 
0 P2 90 41 1 %11 
9 P3 01 1 2 21 % 
0 P4 21 3 0 91 % 
2 P5 11 1 4 23 % 
 % 11 90 29 11 لک
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 جارختسا مهم تالمج ،هدنوش هبحاصم یاه فیصوت و تارابع ،تالمج همه هعلاطم زا سپ مود هلحرم رد .دوبدهاوخ
 هلومرف» لمع نیا هب هک دوش جارختسا مهم تالمج زا کی ره موهفم و ینعم ات دش شالت موس هلحرم رد .دوش یم
 .دش لیکشت «هباشم میهافم یدنب هتسد» اب ،میهافم جارختسا زا سپ مراهچ هلحرم رد .دنیوگ یم میهاقم «یناعم ندرک
 و دش هداد دنویپ مه هب میهافم هباشت ساسا رب و دش هعلاطم تقد هب هدش جارختسا میهافم هیلک مجنپ هلحرم رد
 هب هدش جارختسا داعبا هیلک مشش هلحرم رد .دش لیکشت «هنیزه» ای «تیفیک » نوچمه داعبا مان هب یرت یلک یاه هتسد

 زبس یرادلته تعنص تامدخ تیفیک لدم یحارط) هعلاطم تحت هدیدپ زا لماک و عماج فیصوت» کی تروص
 کی ره هب ددجم هعجارم قیرط زا متفه هلحرم رد .دیآیم دیدپ یرت یلک هتسد و دوش یم هداد دنویپ مه هب (یشزرو
 رد ار ناگدننک تکرش رظن ناوت یم هبحاصم ددعتم یاه هسلج ماجنا ای و درفنم هبحاصم کی ماجنا و ناگدننک تکرش زا
 .(0440 ،1رگنینیل و دنلراف کم)دومن مادقا ،اه هتفای ییاهن یجنسرابتعا هب تبسن و دیسرپ اه هتفای دروم
 یبونج یاه هنارک رد و ناریا لامش رد یراس رهش تیزکرم هب نورِددنِیزام ای نورِیزام :یناردنزام هب نارَزدنَززام ناتسا
 زا یکی ناتسا نیا تسا نالیگ و نیوزق ،زربلا ،نارهت ،نانمس ،ناتسلگ یاه ناتسا اب زرم مه و دشاب یم ناردنزام یایرد
 و نیرت گرزب .دشاب یم ناتسرهش 00 یاراد ناردنزام ناتسا .تسا یتیعمج مکارت ظاحل زا ناریا قطانم نیرت تیعمجرپ
 لباب ناتسرهش ناردنزام ناتسا ناتسرهش نیرت تیعمجرپ و تسا یراس رهش ناردنزام ناتسا رهش نیرت تیعمجرپ
 رارق لمآ ناتسرهش رد و ناردنزام رد هنایمرواخ و ایسآ ناشفشتآ نیرتدنلب و ناریا هوک نیرت عفترم دنوامد هلق .دشاب یم
 رهش مئاق رهش رد و ناردنزام رد هنایمرواخ یجاسن یاه تکرش نیرتگرزب زا ناردنزام یجاسن تاجناخراک .دراد

 رهش رد و ناردنزام رد زین هنایمرواخ ذغاک یاه تکرش نیرتگرزب زا ،ناردنزام ذغاک و بوچ عیانص و دش سیسأت
 ناریا یارب زنرب لادم ود و هرقن لادم هس ،الط لادم تفه ،کیپملا رد یناردنزام ناراکشزرو .دیدرگ ثادحا یراس
1٫ لداعم یتعسو زا ناردنزام دندروآ تسدب  یبونج لحاس رد نآ نتفرگ رارق ؛تسا رادروخرب ناریا دصرد 10
 ،ناتسنمکرت ینعی ایرد نیا یلحاس روشک راهچ اب یراوجمه و (رزخ) ناردنزام یایرد مان هب ناهج هچایرد نیرتگرزب
 یوس زا (ناریا تختیاپ)نارهت رهش نالک لامش رد ندش عقاو و وس کی زا ناجیابرذآ یروهمج و هیسور ،ناتسقازق
 رانک نودیرف ،دابآریما ردانب یداصتقا هژیو هقطنم قیرط زا هیاسمه یاهروشک اب ییایرد لقن و لمح زایتما .تسا رگید
 یاه هاگدورف دوجو ،ناریا یرسارس نهآ هار هب نآ لاصتا ،ناردنزام قرش رد اکن یتفن یوکس و هلکسا و رهشون و
 هب مادقا و ،نارهت ناتسا اب یطابترا هسوش هداج هس زا یرادروخرب ،رسمار و رهشون ،یراس زان تشد یللملا نیب

 رتمولیک 101 هاتوک هلصاف اب عیرس یسرتسد ناکما اب لامش - نارهت هاردازآ تخاس تسد رد حرط رد یراذگ هیامرس
 ـ لامش یللملا نیب رودیرک ریسم رد یطابترا هکبش ،یرون ربیف یللملا نیب طوطخ روبع ،ناردنزام ـ نارهت طابترا

 هداج ود نینچمه و تسا هدروآ مهارف رزخ یایرد لحاس ات(هیسور) ناوًال ردنب هب (دنالنف)یکنیسله زا بونج
 رد یناسنا تسیزد وتوه و دنبرمک یاهراغ رد یسانش ناتساب تاعلاطم .تسا ناتسا نیا رد هوکداوس و زاره یللملا نیب

                                                           
1 . Leininger  & McFarland 



 931 ...تعنص تامدخ تیفیک لدم یحارط

 نوتم رد هک تسا یرت هدرتسگ نیمزرس زا یشخب ینونک ناردنزام .دناسر یم دالیم زا شیپ 4421 دودح هب ار ناردنزام
  .(1191 ،ناریا راما)دنا هدرک دای رگراوخسیتپ و رگاروشارف مان اب نآ زا خیرات

 
 اه هتفای

 نس ،تالیصحت ،تیسنج تاقبط یناوارف عیزوت(3) هرامش لودج
 یناوارف ریغتم حوطس ریغتم

 تیسنج
 10 درم
 1 نز

 تالیصحت
 11 ارتکد
 01 دشرا یسانشراک
 01 یسانشراک

 نس
 91 لاس 40-49
 11 لاس 42-10
 0 لاس 42 زا شیب

 09  عومجم
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 زا هدمآ تسد هب یاه هداد لیلحت زا سپ هک دشاب یم اه هبحاصم زا هدمآ تسد هب تاعالطا هب طوبرم (9)لودج
 تسیز) دعب 1 و موهفم21میهافم شخب رد .دش جارختسا زبس گنیلته تعنص تامدخ تیفیک لدم اه هبحاصم
 ،طیحم ییابیز ،تامدخ یاهب ،تامدخ یلدمه ،ییوگخساپ ،تامدخ دامتعا تیلباق ،تامدخ ندوب سوملم ،یطیحم

 .دوش یم هظحالم (1)لکش رد هک دش متخ ییاهن لدم هب تیاهن رد هک دوب (یبناج تامدخ

 
 زبس گنیلته تامدخ تیفیک لدم یحارط قیقحت یموهفم شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه هبحاصم زا هدمآ تسد هب تاعالطا :(4) لودج
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 دعب
یفیک

امدخ ت
 ت

سیز
 یطیحم ت

 داجیا یارب یطیحم تسیز داوم زا زبس یاه لته رد اه ناروتسر
 مک یدنب هتسب زین و دوخ یاه لامتسد و اهونم

 - 2 (1140 ،گنچ ناچ گنیچ ،یل یوه)

 یاه لناپ دننام) ریذپ دیدجت یژرنا عبانم اب زبس لته تازیهجت
 (نابایخ ییانشور رد یدیشروخ

 - 1 (1140 ،گنچ ناچ گنیچ ،یل یوه)

 طیحم ریوصت اب راگزاس و هداس زبس لته تامدخ لته سابل
 هناتسود

   9 (1140 ،گنچ ناچ گنیچ ،یل یوه)

   3 (1140 ،گنچ ناچ گنیچ ،یل یوه)  راب کی فورظ یاج هب هدافتسا ینیچ فورض زا زبس لته ناروتسر

وملم
امدخ ندوب س

 ت

 - 2 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف لته یبًال/ قاتا رد دوجوم یزادرپرون یلک حطس

 - 1 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف  لته یبًال / قاتا طیحم یامد

 - 2 (2191) نایدادح ،(1191) یضایف  لته یبًال /ق اتا رد دوجوم یطیحم یادص و رس نازیم

 کیزوم شخپ زا هدافتسا اب جیحم طیحم دوجو
 

 - 1 (2191) نایدادح ،(1191) یضایف

 - 1 - قاتا رد هناحبص و اذغ سیورس

1) یضایف  لته نانکراک مرفینوی ییابیز و تیباذج    2 (2191) نایدادح ،(119

 - 1 (2191) نایدادح ،(1191) یضایف  یبًال /ق.اتا رد .. و باوخ تخت ،ناملبم نامدیچ هوحن

 - 1 (2191) نایدادح ،(1191) یضایف  یبًال / قاتا طیحم رد دوجوم یاه هناشن و مئالع

 - 2 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف لته یبًال / ق اتا رد دوجوم ... ناملبم ،و یلدنص نازیم

 - 1 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف ندم هویش هب لته یبًال / قاتا نامدیچ و روکد

 - 9 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف یناگرزاب تًالدابم و اه جارح یرازگرب ناکم  ،یراجت یاه عمتجم
 - 2 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف  یجراخ و یناریا یتشادهب یاهسیورس دوجو

یلباق
امدخدامتعا ت

 ت

 - 1 - لته لنسرپ راتفر طسوت نایرتشم رد رطاخ نانیمطا و دامتعا داجیا

   1 -  نایرتشم قباوس و کرادمو دانسا یرادهگن و ظفح

   1 (2191) یراهب  لته اب دوخ تالماعت رد نایرتشم شیاسآ و تینما ساسحا

 لته لنسرپ طسوت هدش هداد هدعو نامز رد نایرتشم زاین ندروآرب
 

- 0 - 

 ،عیزوت و تاکرادت
  و یندشدساف یاهًالاک و داوم یرادهگن یارب یا هناخدرس تاسیسات دننام 

 شیامزآ و یدنب هتسب  ،یراذگ بسچرب دننام هدوزفا شزرا داجیا و دمجنم

 - 2  ،(1140) ًالولا تلویو ،(0191) یدمحم ،(1191) یضایف

 
 ییوگخساپ

        

 لوا هعجارم نامه رد لته لنسرپ طسوت تامدخ حیحص هئارا
  نایرتشم

 ،(1140) ًالولا تلویو ،(0191) یدمحم ،(1191) یضایف
 (9140) نید حلاص دمحم

1   

 هب ییوگخساپ یارب ینابیتشپ و تاعالطا زا لته لنسرپ یرادروخرب
  نایرتشم یاه هتساوخ

 ،(1140) ًالولا تلویو ،(0191) یدمحم ،(1191) یضایف
 (9140) نید حلاص دمحم

2 - 

 - 1 -  لته لنسرپ یهارمه و یدنمقالع

 ،(1140) ًالولا تلویو ،(0191) یدمحم ،(1191) یضایف تامدخ هئارا رد لنسرپ ندوب رهام و علطم
 (9140) نید حلاص دمحم

2 - 

 ناشتامدخ و لته هرابرد تاعالطا نداد هب رداق و لیام لته لنسرپ
 نارفاسم هب

 ،(1140) ًالولا تلویو ،(0191) یدمحم ،(1191) یضایف
 (9140) نید حلاص دمحم

9 - 

 - 1 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف  تفاظن تامدخ یارجا قیقد نامز زا نایرتشم ندومن علطم 

 هئارا رد هدمآ دوجوب تالکشم لح یارب لته تیریدم شالت
 نایرتشم هب تامدخ

- 0 - 

 - 0 - هاوخلد نابز اب مجرتم و رواشم نتشاذگ رایتخا رد

  
 یلدمه
 تامدخ

 - 9 -  دوخ نایرتشم یارب ار عفانم نیرتهب لته لنسرپ ندوبراتساوخ

 یارب لته لنسرپ طسوت یفاک و بسانم یراک نامز صاصتخا
 نایرتشم

 ،(1140) ًالولا تلویو ،(0191) یدمحم ،(1191) یضایف
 (9140) نید حلاص دمحم

9 - 

   0 - لته لنسرپ طسوت یرتشم ره صاخ یاهزاین کردو صیخشت

 رد لاعف دنمناوت دارفاو ًالابدح رد لته لنسرپ یریذپفاطعنا نازیم
 اهمیت بلاق

 - 9 (1140) نیلو گنست( ،(4191)یچریجنز و بسنیمتاح

 - 2 (1140) نیلو گنست صصختم و تراهم اب ،هزیگنااب ،دنمتردق ،شوهاب لته لنسرپ

 - 1 (1140) نیلو گنست هتراهمدنچ و فطعنم نانکراک نتشاد



 331 ...تعنص تامدخ تیفیک لدم یحارط

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یریگ هجیتنو ثحب
 فده .تسا هتفرگ ماجنا ناردنزام ناتسا رد زبس گنیلته تعنص تامدخ تیفیک لدم یحارط فده اب شهوژپ نیا
 هاگن یارو) یشزرو یرگشدرگ یطیحم تسیز راتفر زا ینونک دودحم مهف رد یرظن مهس کی داجیا هعلاطم نیا

 مه عوضوم نیا .تسا هنیمز نیا رد یموهفم لدم کی ی هئارا و زبس یاهلته تامدخ هب تبسن (راتفر هب فرص

امدخ یاهب
 ت

 - 2 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف  نایرتشم هب نکمم نامز نیرتهاتوک رد لته لنسرپ تامدخ هئارا

 ،شزرو نلاس دننام یگداوناخ و یصخش یهافر تامدخ
 نایرتشم و   لنسرپ یارب هنازور کدوکدهم و ژاسام 

- 1   

 - 9 (2191) یراهب  نایرتشم هب لته لنسرپ یصخش هجوت

 ،هتعاس00تنرتنیا  ،رتویپماک لماش یرادا یاه سیورس
 سنارفنک وئدیو و سنارفنک نفلت متسیس 

- 1 - 

 ،سکف  ،رتنیرپ لماش یرادا تازیهجت
 یفاحص پاچ تاناکما و یپکوتف هاگتسد 

- 2 - 

 طیحم ییابیز

 - 0 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف  لته یبًال / قاتا نویساروکد رد اه گنر بیکرت هوحن

 - 1 - یلحم گنهرف شیامن    و یتنس هفوب

 - 0 (0191) ینجورب نارفاسمرظن بلج یارب صخاش یاهلگواه همسجم 

   9 (9191) یندم ،(2191) نایدادح لته یجراخ یرامعم و یحارط

 نردم یریوصت و یتوص یاههاگتسد زا هدافتسا اب باذج یطیحم
  لته یبًال / قاتا رد دوجوم

 - 2 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف

 - 1 (1191) یضایف ( ... شرف ،کیمارس ،و بوچ )لته یبًال /ق اتا شوپفک

 - 9 - یبًال / ق اتا رد دوجوم یگنر و یکینورتکلا مئالع

 -  0 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف (... گنر ،هدرپ و یراوید ذغاک )لته یبًال / قاتا راوید ششوپ

 - 3 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف لته یبًال / قاتا رد دوجوم هحیار

 - 9 (9191) یندم ،(2191) نایدادح  درف هب رصحنم یگژیو اب لته یرامعم

 طبترم یاه باوخ قاتا و نمیشن قاتا زا یبیکرت و اه تیئوس
 یلومعم یقاتا مرف کی رد ار 

- 1   

ریگ هرهب روظنم هب دازآ یاوه و یلخاد یاهاضف میقتسم طابترا نتخاس مهارف
 جراخ یاوه بسانم  طیارش زا ی

 

 - 0 (0191) یدمحم ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف

 - 9 (1140) ًالولا تلویو اه قاتا رد یشوماخ هدرپ زا هدافتسا

امدخ
 یبناج ت

 یاهتساوخرد و تًالاوس هب ییوگخساپ هدامآ لاح ره رد لته لنسرپ
  نایرتشم

- 9 - 

 زجم )یصاصتخا روطب یرتشم ره هب لته لنسرپ یگدیسر و هجوت
  (ا

 ،(1140) ًالولا تلویو ،(0191) یدمحم ،(1191) یضایف
 (9140) نید حلاص دمحم

2 - 

 - 9 - یهاگدورف تافیرشت

   1 - ایرت هفاک ،یفارص 

 - 1 - هدننار نودب ای هدننار اب لیبموتا نتشاذگ رایتخا رد

 - 2 (1191) روپ نایقداص یلصا یبًال یارب یفاضا یدورو یاه برد

  صوصخم یاهاضف

 تافایض
- 1 - 

 - 2 (9191) یعراز اه هدرپس و تاناما قودنص هب طوبرم یاضف

 - 9 - اه نادمچ نداد رارق یارب لقتسم یاه قاتا

   41 - شمارآ سح نانامهیم  هب ییوگ دماشوخ

 - 0 (1191) روپ نایقداص شیامن تاناکما اب سنارفنک یارب نلاس

 نافوط ،هلزلز ،یزوس شتآ همیب
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 یزادرپ هیرظن ناهاوخ هک تسا یددعتم یشزرو یرگشدرگ ناسانشراک طسوت هدش مالعا یتاقیقحت زاین یاتسار
 یادتبا زا نیمز هرک.دندوب یرادلته و شزرو ،تسیز طیحم هنیمز رد هطوبرم تاعوضوم دربراک دروم رد رت هدرتسگ
 رگید شخب و یعیبط اشنم نآ زا یشخب هک تساهدرک هبرجت ار یرایسب یطیحم تسیز ثداوح نونک ات دوخ شیادیپ
 تسیز لئاسم هب تبسن تیمومع عالطا و یهاگآ مدع زا یشان اهیگدولآ و بیرخت نیا زا یشخب .درادیناسنا اشنم
 بیرخت زا یریگشیپ رد یطایح شقن ناراکشزرو طسوت تسیز طیحم زا تظافح گنهرف شرتسگ اذل .تسا یطیحم
 ههجوت دروم تسیز طیحم عوضوم یشزرو یاهدادیور ی هصرع رد تهج نیمه هب ،دنک یم یزاب طیحم یگدولآ و
 نآ ساسا رب ات دشاب یم تسیز طیحم هب تبسن دارفا شرگن رییغت ،تسیز طیحم زا تظافحزا فده .تسا هدش عقاو
 دنور کی هب لیدبت زبس یاه لته راک و بسک تیریدم و هعسوت.ددرگ لابند یرتشیب توق اب رادیاپ هعسوت یاه همانرب
 نینچمه و یرتشم تیاضر نییعت تامدخ تیفیک .تسا ناهج رسارس رد لته تامدخ یاه تکرش یارب مهم هدنیازف
 .تسا یرورض زبس یاه لته رادیاپ تیریدم نینچمه و هعسوت یارب اه نیا یود ره .دهد یم ار تخادرپزاب دصق
 .دشاب یم اتسارمه(1140)گنچ ناچ گنیچ ،یل یوه قیقحت جیاتن اب قیقحت نیا جیاتن
 طسوت تامدخ تیفیک دوبهب یارب یمهم هیاپ تامدخ تیفیک یبایزرا یارب بسانم رازبا کی داجیا ،ور نیا زا 
 تامدخ ناگدنهد هئارا و یمومع یاه لته فالخ رب .تسا زکارم نیا رادیاپ تیریدم یارب امنهار کی و زبس یاه لته
 ۀعسوت و دشر .تسا یژرنا رد ییوج هفرص تامدخ هئارا ،زبس یاه لته لوصا نیرت یلصا زا یکی ،یرادنامهم
 هب یتماقا زکارم رد هدش هئارا تامدخ تیفیک شیازفا موزل و ،یلخاد و یجراخ یشزرونارگشدرگ شیازفا ،زبس گنیلته
 تشه یاهریغتمرد راظتنا دروم درکلمع و تامدخ تیفیک .تسا یرورض گنیلته تعنص تخاسریز نیرت یساساۀلزنم
 رد تماقاۀنیزه دهاوخ یم هک یشزرورگشدرگ .تسا یشخبرثا و دیفم جیاتن ةدنریگربرد زبس یاهلته تامدخ هناگ
 هتشاد شمارآ و ،شدرگ ،حیرفت یارب یتیعقوم هکنیا تسخن ؛دراد هشیدنا رد ار یساسا دروم ود ،دنک تخادرپ ار یلته
 ،رگید ترابع هب .دوش دنم هرهب یبولطم تروص هب لته لخاد تامدخ و تاناکما زا تماقا ماگنه رد ،مود و دشاب
 ،تحارتسا و لته رد تماقا نامز رد هچ و شدرگ نامز رد هچ ،رفس لوط لک رد هک تسا دنمقالع یشزرورگشدرگ
 هتشاد ،یکیزیف و یرصب ییابیز ظاحل هب ینعی ،ینوماریپ طیحم نینچمه و یلخاد تاناکما ظاحل زا یبسانم تیعضو
 .دنک یم هئارا ،تماقا رب بترتم یاه هنیزه هارمه هب یدیلک لماع ود نیا یانبم رب ،لته ةرابرد ار دوخ هاگدید و دشاب

 اریز ؛دننک مهارف ار یشزرو نارگشدرگ تیاضر ۀنیمز دنناوت یمن ییاهنت هب اه لته ناریدم هک دراد یم نایب عوضوم نیا
 یامنهار دنا ه دش یبایزرا مهم نارگشدرگ یوس زا هک یدراوم .دراد هجوت زین لتهزا جراخ یدراوم هب یشزرورگشدرگ
 .دننک یبایزرا یپ رد یپ ای یاه رود تروص هب ار دراوم نیا دنناوت یمو تسا اهلته ناریدم یارب یبسانم
 طیحم زا تظافح ناشراعش هک یشزرو نارگشدرگ نهذ رد یکاردا شزرا نازیم هک دهدیم ناشن شهوژپ یاه هتفای
 هتشاد هجوتدیاب اه لته ناریدم ینعی دراد ار تیمها نیرتشیب اهنآ یارب ینوماریپ یاهاضف و لته لحم دشاب یم تسیز
 یکی .دشاب هتشاد تسیز طیحم هب ار ررض نیرتمکواه یسرتسد تهج ریسم نیرت بسانم لته یباختنا ناکم هک دنشاب
 و ،شیاسآ ،شمارآ اب مأوت تماقا و تنوکس رفس لوط رد یشزرونارگشدرگ رظن دروم یساسا فادها و مهم رصانع زا
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 اه هفلؤم نیا زا هبناج همه یرادروخرب رد یمهم شقن نارگشدرگ لته لحم ،ترفاسم ماگنه رد اریز ،تسا تینما
 ،(2191) نایدادح ،(1191) یضایف قیقحت جیاتن اب هجیتن نیا.دنک یزاب(تامدخدامتعا تیلباق ،تامدخ ندوب سوملم)
 نارگشدرگ یوس زا یدعب مهم لماع دشاب یم اتسارمه(1140)1گنچ ناچ گنیچ ،یل یوه نو ،(0191) یدمحم
 ینوماریپ یاهاضف و لته لحم ریغتم زا یکدنا ۀلصاف اب هک تسا ،تامدخ یاهب ،تامدخ یلدمه ،ییوگخساپ یشزرو
 نایدادح ،(1191) یضایف یلبق یاه شهوژپ یاه هتفای شهوژپ نیا یاه هتفای .تسا هدرک هولج مهم نارگشدرگ یارب
 هکنیا هب هجوت اب نینچمه ویبناج تامدخ ،طیحم ییابیز هکنیا هب هجوت اب .دنک یم دییأت ،(0191) یدمحم ،(2191)
 یم بوسحم یتآ یاهدوس دشر نیمضت یارب صخاش نیرتهب و مهم یتباقر لماوع زا یکی نارگشدرگ یدنم تیاضر
 نازیم ره هب ،نیاربانب .دوش یم دادملق راک تیفیک شجنس یارب مهم یرایعم ۀلزنم هب نارگشدرگ تیاضر نازیم و دوش
 هدنیآ رد نآ رارکت لامتحا نازیم نامه هب ،دوش نیمأت نارگشدرگ دنمراجنه تاراظتنا و تاعقوت و رگشدرگ تیاضر هک
 ددرگ یم داهنشیپ هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب .دوش یم ققحم مسیروت ۀعسوت و رگشدرگ بذج و دوش یم رتشیب

 تیلوئسم سح تیوقت نینچمه یشزرو یاه همانرب و اهدادیور رد-0 تسیز طیحم زا تظافح نیناوق یارجا موزل-1
 .دشاب یم یداهنشیپ مهم لماوع زا تسیز طیحم زا تظافح رد ناتسود شزرو و ناراکشزرو نیب رد یریذپ
 عبانم
 ،شزرو رد تسیز طیحم گنهرف ۀعسوت رب راذگرثا لماوع لدم نییبت (3191)ناویک ،مدقم ینابعش و نیسح یدیع و سگرب ،یرایتخا

 32-31صص ،0 هرامش ،متفه لاس ،یشزرو تیریدم رد یدربراک یاهشهوژپ
 یرگشدرگ هعسوت رب رثوملماوع لیلحت (1191) .نفیتسا ،تیمسا ..هلارصن ،یداجس .نسح ،یدسا .نسحم ،یزردوگ .نیشون ،یناهفصا

 121-231صص 1هرامش ،یشزرو تیریدم .ناریا یلخاد یشزرو
 و ایفارغج ،رین ناتسرهش یاتسور قطانم یرگشدرگ یاهتیفرظ یدنب تیولا (4191)همطاف ،نایودهم .یدهم ،یرهاطروپ .اضرلادبع ،یراختفا

 19-90صص هعسوت

 هب یرادافو و هدننک فرصم تیاضر رب دنرب هژیو شزرا ریثأت (2191) دماح یراهب ،ناجرم هلذب ،الهش یراهب ،هشفنب یناهارف ،رفعج یراهب
 هرامش متفهلاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هیرشن ،(زیربت رهش هراتس جنپ یاهلته: یدروم هعلاطم )یرادلته تعنص رد دنرب
 931-011 صص ،مششو تسیب

 اب اه لته رد هدش هئارا تامدخ درکلمع یبایزرا (0191)هزئاف ؛تاداسلا و یدهم ،ینیدلارخفریم  و دیمح ،یمیهاربا  و ماغرض ،ینجورب
 - 0191 ناتسبات « یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم ،دزی ناتسا بختنم یاه لته :یدروم هعلاطم ؛یزاف نزاوتم یزایتما تراک درکیور
 10-42صص ،ISC  (10/یشهوژپ-یملع 00 هرامش

 تعنص رد تامدخ تیفیک زا نایرتشم تاراظتنا رب یتخانشتیعمج یاهیگژیو ریثأت (4191)هدیپس ،روپیحورو نیما ربکا یلع ،یتخود دیب
 411-411صص ،1 هرامش 0هرود ،یرگشدرگ هعسوت یزیر همانرب ،نانمس ناتسا یرادلته

 ،تامدخ تیفیک هطساو هب یرادافو رب دنرب اب یرتشم یبای تیوه رثا یسررب (2191) یلع یمظاک ،نیریش یدمحم ضیف ،اضریلع نایدادح
 یپایپ هرامش نیون یبایرازاب تاقیقحت یشهوژپ -یملع همانلصف (دهشم یامه هراتس جنپ لته :هعلاطم دروم) هدش کرد شزرا و دامتعا
 01-23صص ،(01)

                                                           
1 Wen-Hwa Lee, Ching-Chan Cheng 



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 631 339 

 : هعلاطم دروم یرتشم اـب طاـبترا تیریدـم ماـظن یزاـس هدایپ تهج ینامزاس یگدامآ یسررب (1191 ). یبتجم ،ییالم و میظع ،یعراز
 13-11صص ،هرامش 1. هرود 0 ،دهاش هاگشناد ،یناگرزاب یاهدربهار ). ناریا یزاسروتکارت تکرش

 رهش ی اهلته :هعلاطم دروم) یرادلته تعنص رد نایرتشم تیاضرو تامدخ تیفیک ،( 4191 ) یلع ،یعراز ،دماح ،نایرهاط دواد ،ضیف
 901-101 صص ،یناگرزاب تیریدم یاهشواک – یملع همانلصف ،(دهشم

 ،یگنهرف تیریدم ،یلم دنرب دیلوت رد ناریا یرادلته تعنص تامدخ یزاسدرادناتسا شقن (9191)الیل .دابآ ماظن یرقاب ،نسحم ریما .یندم
 211-991 صص ،1هرود

 3140 سرام 01 رد هدش تفایرد .3140 سرام 21 رد  یناگیاب .1191لاس ناریا رامآ زکرم یتنرتنیا هاگیاپ
 رد یرتشمرمع لوط شزرا و هطبار تیفیک و یرتشم اب طابترا تیریدم هطبار (0191)دالیم یدمحا ،ارهز ییاضر ،رایدنفسا یدمحم

 341-301صص ،49هرامش ،41 لاس ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم یشهوژپ ـ یملع همانلصف ،یرادلته تعنص
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