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 هدیکچ
 یناهج حطس رد یمومع لابقتسا و شرتسگ لاح رد هک تسا یداصتقا یاه تیلاعف نیرتمهم هلمج زا متسیروتوکا ینیرفآراک
 عماوج یورارف تالکشم و یزرواشک شخب دوکر لیلدهب هکارچ تسا رتشیب عوضوم نیا تیمها ییاتسور قطانم رد .دشاب یم
 دناوتیم مسیروتوکا یاهتصرف زا یرادربهرهب و تسا ییاتسور یاهراکو بسک ةعسوت ،ناراذگ تسایس نیزگیاج لحهار ،ییاتسور
 اب مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت لدم یحارط شهوژپ نیا ماجنا زا فده .دوش رجنم یعامتجا هافر و ییاتسور داصتقا یزاسزاب هب

 زا هدافتسا اب لوا هلحرم رد .دش ماجنا یفاشتکا هتخیمآ شور هب هک تسا یرگشدرگ فده یاهاتسور یعامتجا هافر درکیور
 شور زا هدافتسا اب و دش هتخادرپ میهافم جارختسا هب ،یدیلک نیعلطم و ناگربخ زا یهاوخرظن و هتفایراتخاس همین و قیمع هبحاصم
 .دش یحارط یموهفم لدم NVivo رازفا مرن زا یریگهرهب و یباختنا و یروحم ،زاب یراذگدک ماگ هس رد اه هداد زا هتساخرب هیرظن

 Smart-PLS رازفا مرن زا هدافتسا اب یراتخاس تًالداعم یبایلدم شور زا هدافتسا اب داعبا و اههفلوم نیب طباور مود هلحرم رد
 هنومن دادعت هک دوب مسیروتوکا هزوح رد لاعف ناسانشراک و نانیرفآراک ،ناریدم ،شخب نیا یرامآ هعماج .دش نومزآ و یسررب

 تروص هداس یفداصت شور هب هلحرم نیا رد یریگهنومن .دش دروآرب رفن 841 ناگروم یسجرک لودج زا هدافتسا اب یرامآ
 اب یتیامح و یطیحم ،یگنهرف ،یداصتقا ،یبایرازاب ،یدرف لماوع نیب یراد ینعم و تبثم یّللع طباور دهدیم ناشن جیاتن .تفریذپ
 .دش هئارا شهوژپ جیاتن رب ینتبم ییاهداهنشیپ زین اهتنا رد .دراد دوجو مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت
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 همدقم
 یس دودح و (Tsai & Kuo, 2011) دیآیم رامشهب یعامتجا ةعسوت و یداصتقا دشر روتوم ناونعهب ینیرفآراک هزورما
 تسا اهنآ هنانیرفآراک یاهتیلاعف حطس رد توافت زا یشان ،اهروشک یلخاد صلاخان دیلوت دشر خرن رد توافت دصرد
(Audretsch et al., 2002). داصتقا هنوگچ هک دنتسه لاوس نیا یارب یخساپ نتفای لابندهب ناراذگ تسایس و نازیرهمانرب 
 و نیرت گرزب زا یکی یرگشدرگ ینیرفآراک .(Stevenson & Lundström, 2001) دننک داجیا یتباقر و ایوپ ،هنانیرفآراک
 هدرک کمک ایند رد یلخاد صلاخان دیلوت لُقک هب دصرد 1 ًالابیرقت ،2013 لاس رد .تسا ناهج رد دشر لاح رد عیانص نیرت عیرس
 تفای دنهاوخ شیازفا هنایلاس دصرد 9/9 نازیم هب ،1913 ات 1013 یاه لاس نیب یللملا نیب نارگشدرگ هک تسا هدش دروآرب و
  .(UNWTO, 2015) دسرب رفن درایلیم ۹.0 دودح هب ات
 هنانیرفآراک یاهراکو بسک طسوت نآ تامدخ ًالاساسا هکارچ تسا ینیرفآراک هعسوت یارب بسانم یاههار زا یکی مسیروتوکا
 رد دوجوم یگنهرف و یعیبط عونت هطساوهب هک تسا یرگشدرگ عاونا نیرتباذج و نیرتمهم زا یکی ،مسیروتوکا .دوشیم هئارا
 زا یرایسب رد یداصتقا مهم یاهشخب زا یکی هب و هدرک بلج دوخهب ار نانیرفآراک و ناراذگ تسایس هجوت ،ییاتسور قطانم
 یارب تصرف و تیفرظ نیرتشیب دهدیم ناشن تاقیقحت .(Lee et al., 2011, p. 413) تسا هدش لیدبت ناهج یاهروشک
 زا یرایسب رد هک تسا یدح ات یرگشدرگ زا عون نیا تیمها .تسا ییاسانش لباق ییاتسور قطانم رد مسیروتوکا یرگشدرگ
 و نایئاتسور تشیعم دوبهب یارب یلحهار ناونعهب مسیروتوکا زا ،فلتخم یاهروشک رد ییاتسور یاهعسوت یاهتسایس
 Najda-Janoszka) دراد یرگشدرگ نانیرفآراک هب یدایز یگتسباو یرگشدرگ قنور هکارچ دوشیم دای ییاتسور ینیرفآراک

& Kopera, 2014, p. 190-191). 
 ،ییاتسور عماوج یورارف تالکشم و یزرواشک شخب دوکر لیلدهب هکارچ تسا رتشیب عوضوم نیا تیمها ییاتسور قطانم رد
 هب دناوتیم اهتصرف نیا زا بسانم یرادربهرهب اذل .دناهدرک دیکات ییاتسور یرگشدرگ ةعسوت تیمها رب هراومه نازیرهمانرب
 تسا ییاتسور داصتقا یزاسزاب یارب یتسایس ،ییاتسور یرگشدرگ هکارچ دماجنایب اهاتسور رد ... و ییازدمآرد ،ینیرفآراک
(Kim, 2005: 14). ییاتسور یحاون یعامتجا و یداصتقا یاهشلاچ عفر یارب اپورا رسارس رد ریخا یاهلاس یط نینچمه 
 ,Sharply) تسا هتفرگ رارق هجوت نوناک رد ییاتسور یرگشدرگ ،دناهدش ورهبور یتنس یزرواشک یاهتیلاعف شهاک اب هک

 یریگ لکش یارب یطیحم طیارش ندوب مهارف و زاسرتسب لماوع دنمزاین مسیروتوکا هزوح رد ینیرفآراک نیاربانب .(33 :2008
 و ینوناق یاه هیور و اه تسایس ،یا هنیمز طیارش و لماوع زا یا هعومجم ینعی مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت و تسا ققحت و
-یم نایئاتسور یعامتجا هافر شیازفا و رادیاپ هعسوت هب رجنم تیاهن رد هک ینیرفآراک لوصا اب قبطنم یراتفر یاه هویش
 زین ناریا رد و تسا هتفای تیمها یعامتجا هیامرس عوضوم ،یعامتجا هافر هنیمز رد .(3190 ،ناراکمه و یرادیق یساجس)دوش
 ،رقف شهاک تهج ییاه همانرب یارجا و یعامتجا هافر یاه یراذگ تسایس هب فوطعم رتشیب تلود هجوت ریخا یاهلاس یط
 رد .تسا یداصتقا هعسوت دنیآرف لوصحم یعامتجا هافر دیدرت یب .(۹190 ،یلجیم) تسا هدوب یعامتجا تلادع و یربارب داجیا
 یاهقطنم هعسوت یارب یبولطم یوگلا ،ینیرفآراک هعسوت و هتفای تیمها ینیرفآراک هعسوت اب طبترم یاهتسایس ،طیارش نیا
 هعسوت لدم هک تسا لاوس نیا هب ییوگخساپ شهوژپ نیا ماجنا زا فده ،هدش حرطم تاحیضوت هب هجوت اب .دوش یم بوسحم
 هطبار و هدش لیکشت ییاههفلوم و داعبا هچ زا یرگشدرگ فده یاهاتسور رد یعامتجا هافر درکیور اب مسیروتوکا ینیرفآراک
 یروآدرگ شور رظن زا و یفاشتکا تیهام رظن زا ،یداینب فده ظاحل زا رضاح شهوژپ .تسا هنوگچ اههفلوم و داعبا نیا نیب
 یفیک شخب رد .تسا هدش هدافتسا تاعالطا یروآدرگ یارب یّيمک و یفیک یاهشور زا بیترت هب هک تسا هتخیمآ ،اه هداد
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 .تسا هیرظن داجیا لابند هب هک تسا یفیک قیقحت شور یعون هک دش هدافتسا اه هداد زا هتساخرب هیرظن شور زا قیقحت
 یروئت نییبت دناوتیم و هدش داجیا ،اه هداد دنم ماظن لیلحت و یروآ عمج ساسارب و دراد یموهفم یاه هداد رد هشیر هک یا هی رظن
 اب هتفایراتخاس همین یاه هبحاصم زا اه هداد یروآ عمج یارب .دهد هئارا شهوژپ نیا رد هعلاطم دروم یعامتجا هدیدپ زا یلماک
 شور زا شخب نیا رد .دش هدافتسا یعامتجا هافر درکیور اب مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت هزوح رد یدیلک نیعلطم و ناگربخ
 کردم یاراد هک هدوب اهنآ یگربخ و صصخت یانبم رب دارفا نیا باختنا .دش هدافتسا یفرب هلولگ هویش هب دنمفده یریگ هنومن
 هبرجت و طبترم ییارجا راک هقباس لاس ۲0 لقادح اب دشرا یسانشراک کردم ای و ییارجا راک هقباس لاس ۲ لقادح اب یرتکد
 ماجنا یاه  هبحاصم دادعت .دنشاب یشهوژپ یاه تیلاعف و تالاقم ،تافیلأت یاراد رضاح قیقحت عوضوم صوصخ رد و دنشاب

 ماجنا هقیقد 16 یلا ۲2 نیب اه هبحاصم تدم .میتفر رتارف زین یفاک دح زا رتشیب نانیمطا یارب هک تسا هبحاصم ۲0 ربارب هدش
 ماجنا هب یزاین و هدیسر عابشا هطقن هب هدش یروآدرگ تاعالطا هک دوب نیا ققحم صیخشت ،هبحاصم دادعت نیا ماجنا اب .دش
 زا عوضوم نیا تیروحم اب تاعالطا و دش دیکأت یعامتجا هافر درکیور رب هبحاصم لحارم رد نینچمه .تسین رتشیب هبحاصم

 دنم ماظن درکیور و دش هدافتسا (۹110) 0نیبروک و سوارتسا کیتامتسیس شور زا ،اه هداد لیلحت رد .دش ذخا ناگربخ
 رد اه هداد لیلحت و هیزجت رازبا .دش ماجنا یباختنا یراذگدُقک و یروحم یراذگدُقک ،زاب یراذگدُقک یلصا ماگ هس رد یزاس لدم
 و هبحاصم زا هدش جارختسا یاه موهفم یدنب هقبط و یدنب هتسد یارب رازفا مرن نیا زا هک دوب NVivo رازفا مرن یفیک شخب
 شش رد اه هلوقم ،اههداد زا هتساخرب هیرظن شور هلیسو هب ،کرتشم میهافم ماغدا و اه هبحاصم ماجنا زا سپ .دش هدافتسا دانسا
 یوگلا تیاهنرد و دش جارختسا اهدمایپ و اهدربهار ،رگ هلخادم طیارش ،یروحم هلوقم ای هدیدپ ،هنیمز ،یّرلع طیارش هتسد
-Smart رازفا مرن زا هدافتسا اب 3یراتخاس تالداعم یبایلدم شور زا لدم نومزآ یارب ،یمک شخب رد .دش یحارط یمیاداراپ

PLS رد لاعف یصوصخ و یتلود تاسسوم و اه نامزاس ناریدم ،شخب نیا رد رظن دروم یرامآ هعماج .تسا هدش هدافتسا 
 زا هدافتسا اب یرامآ هنومن مجح و هدوب رفن 112 دادعت هب مسیروتوکا و ینیرفآراک هنیمز رد صصختم و یرگشدرگ هزوح
 .تفریذپ تروص هداس یفداصت شور هب هلحرم نیا رد یریگهنومن .دش دروآرب رفن ۹23 دادعت هب ناگروم و یسجرک لودج

  یرظن درکیور
 هنانیرفآراک مسیروتوکا و ینیرفآراک
 و 9چیرسیه .تسا هتفرگ تأشن ندش دهعتم یانعم هب Entreprendre یوسنارف هملک زا ینیرفآراک ی هژاو یلک روط هب
 شریذپ و رایسب شالت و تقو فرص اب مأوت هک دنناد یم ون یزیچ قلخ ار ینیرفآراک دنیارف (۲113) ناراکمه
 نیا هجیتن ؛تسا لالقتسا و یصخش تیاضر ،یلام عبانم ندروآ تسد هب یارب یعامتجا و یحور ،یلام تارطخ
 هژاو قبط..دهد یم دنویپ رازاب یاه تصرف اب ار یروآون و تیقالخ هک دوش یم لصاح یمظنم یاه تیلاعف زا دنیارف
-دریگ هدهعرب ار یداصتقا تیلاعف کی تارطاخم دوش یم دهعتم هک تسا یسک نیرفآراک ،رتسب و یهاگشناد ی همان
  .(0190 ،روپ دمحا)
 یداصتقا رازبا  و نیرتیدربهار هب ینیرفآراک و هدش یدیلک تسایس کی هب لیدبت ینیرفآراک هعسوت زورما یایند رد
 .تسا هنانیرفآراک یاهتیلاعف و نانیرفآراک نوهرم اهروشک یداصتقا هعسوت و دشر .تسا هدش لیدبت هتفرشیپ عماوج

                                                           
1 Strauss and Corbin 
2 . SEM 
3 Hisrich 
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 .(۲190 ،یوضر و یلاز) تسا ینیرفآراک هعسوت ،اهروشک یداصتقا تفرشیپ و هعسوت هب یبایتسد همزال ور نیا زا
 یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یدج ترورض کی روشک رد ینیرفآراک گنهرف جیورت و ینیرفآراک هعسوت نیاربانب
 .(Bjuggren et al., 2010)تسا
 رد بلغا ار ناسنا یتغارف یاه تیلاعف یرگشدرگ زا لکش نیا .تسا مسیروتوکا رد ینیرفآراک زورب یاههنیمز زا یکی
 یعیبط یاه هبذاج زا رادید ،یونعم یاه تشادرب اب هارمه دنمفده یاه ترفاسم رب ینتبم و دزاس یم ریذپناکما تعیبط
 یاه هبذاج و اه شزرا زا تظافح رب و تسا تعیبط عونتم یاه هدیدپ زا ییوج تذل و یریگ هرهب و اه نآ هعلاطم و
 نآ رد هک تسا یعیبط قطانم هب هنالؤسم یرفس مسیروتوکا» ،مسیروتوکا یللملانیب نمجنا رظن زا .دراد هیکت یعیبط
  .(Situmorang and Mirzanti, 2012)«دوش دیکأت یلحم مدرم هافر رب و ظفح ،تسیز طیحم
 ناونعهب .تسا اتسور رد نکاس دارفا یارب تیزم داجیا نآ فده و هدوب یرگشدرگ یعون هنانیرفآراک مسیروتوکا
 .دنراذگب کارتشا هب ار عفانم و هدرک تیریدم دوخ ار اه حرط ،دننک ینابزیم نارگشدرگ زا ناییاتسور دراد ناکما ،لاثم
 هب عجار یریگ میمصت مه و حرط یایازم رد مه ار یلحم مدرم دیاب روحم هعماج یرگشدرگ یاه هژورپ همه ،نیاربانب
-تسیز ات دنک یم مهارف ار ناکما نیا نارگشدرگ یارب ،یرگشدرگ عون نیا .دنهد تکراشم هنافصنم روط هب ،نآ هرادا
 رارق مارتحا و دیجمت دروم ار یلحم یاه نییآ و یتنس یاه گنهرف و هدرک فشک ار شحو تایح و یلحم یاه هاگ
 تظافح رد ،دوخ یگنهرف و یعیبط ثاریم یعامتجا و یراجت یاه شزرا هب تبسن یهاگآ اب زین یلحم عماوج .دنهد
 یارب ،یلحم ةعماج ءاضعا ،درکیور نیا رد .(Haring and Claudio, 2014)دش دنهاوخ تیوقت ،عبانم نیا زا
 دنهاوخ تسد هب ییاه تصرف ،یرگشدرگ یعمج و یدرف عفانم زا یرادرب هرهب و تیریدم ،یزیر همانرب رد تکراشم
 یذ و هعماج تکراشم اب دیاب نآ بسانم دشر هک هاگدید نیا اب روحم هعماج مسیروتوکا هعسوت ًالاساسا هک ارچ .دروآ
 .(Yang et al., 2013) تسا گنهامه ،دشاب هارمه ناعفن
 یعامتجا هافر و هنانیرفآراک مسیروتوکا

 و اهگنهرف ظفح تیمها هب تبسن ات دهد یم رارق ناگدننکدیدزاب رایتخا رد یبسانم رایسب تصرف مسیروتوکا
 یحاون و اهاتسور و یلحم عماوج یارب طیارش نیا .دنوش هاگآ تعیبط و یلحم یاهگنهرف زا تظفاحم یگنوگچ
 تیمها هک تسا یجیاتن هدنرادربرد مسیروتوکا یارجا و هعسوت نینچمه .دنک یم داجیا یبوخ دمآرد تسدرود
 یلحم عماوج رد دناوت یم مسیروتوکا .درب یم الاب ار اهنآ یداصتقا شزرا و هداد شیازفا ار هدش تظافح یحاون
 مسیروتوکا .(1۹90 ،ییابطابط و یدنرز روپدمحم) دنک داجیا یداصتقا هزیگنا نآ رد و هدومن ییازلاغتشا نآ نوماریپ
 ،دننک یم ترفاسم باذج یعیبط قطانم هب هلاس همه هک ییاه تسیروتوکا و دهد یم یداصتقا شزرا ،یتسیز عونت هب

 .دننک یم داجیا لاغتشا یلحم مدرم زا یرایسب یارب و هدرک دراو زرا نابزیم روشک هب رالد اهنویلیم هنالاس
 بیترت نیدب و دنرادن زاین سکول یاه ناروتسر رد ییاریذپ یاه سیورس ،یتماقا تالیهست هب اه تسیروتوکا
 رد «هدرو هتنوم» هداتفا رود یلگنج هقطنم ،لاثم ناونع هب .دنراد اهتسیروت اب هدمع ییاه توافت اه تسیروتوکا
 ات دنزادرپ یم یفاضا یدورو یغلبم اه تسیروتوکا زا کی ره و دراد هدننک دیدزاب رفن رازه ۲0 هنالاس ،اکیراتساک
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 هک یروط هب ،دنراد مسیروتوکا زا ییالاب رایسب دمآرد اهروشک زا یرایسب .دوش هقطنم رتشیب هچ ره یرادهگن فرص
 یاهروشک بلغا .دنربب ار هدافتسا رثکادح مدرم یتشیعم و یگدنز عضو نتخاس رتهب یارب دمآرد نیا زا دنناوت یم
 رد نیا و تسا نردم اسپ رصع رد یرگشدرگ ییاضف یاهوگلا زا یکی مسیروتوکا .دنتسه تسد نیا زا ییاقیرفآ

 و یناطلس) دوش یم دمآرد و لاغتشا داجیا اب یلحم عماوج داصتقا ییایوپ ببس زین یداصتقا رظن زا هک تسا یلاح
90 ،ناراکمه  مهم ثحابم زا یکی ،یعامتجا هافر .دوش رجنم یعامتجا هافر هب دناوتیم مسیروتوکا ،ریسافت نیا اب .(13
 ،یمومع هافر یلصا موهفم راهچ رد هک هدیدرگ حرطم یداصتقا نوتم و اه نامزاس ،عماجم رد هک یعامتجا - یداصتقا
  .(9190 ،وریب)دوریم راکهب دارفا یاهزاین عفر و یرایمه ،یتسیزهب
 ظفح و تسا فوطعم یسایس و یعامتجا ،یداصتقا هبناجدنچ تیعضو کی هب رتشیب هک تسا یریبعت یعامتجا هافر
 زا یعمج و یدرف یاههصرع رد هعماج تیلک یدنمناوت یاقترا و نآ لابق رد هعماج یریذپ تیلوئسم و اه ناسنا نأش
 هافر .(3190 ،یدابآرصن نانکراک) تسا هعماج رد رقف شهاک ای ندودز نآ هجو نیرتمهم و تسا نآ یساسا فادها
 زا یندم هعماج عبانم دیاب نآ رب هوالع و درک نیمضت یدام و یداصتقا یاه هفلؤم طسوت ًالافرص ناوت یمن ار یعامتجا

 لوصحم یعامتجا هافر .(۹190 ،یلجیم) درک جیسب و لاعف ار مدرم نوگانوگ یاه هورگ و یعامتجا یاه هیامرس هلمج
 زا نآ یاه هناشن و رقف هک دتفا یم قافتا ینامز ،نآ ریگارف یانعم هب یداصتقا هعسوت و تسا یداصتقا هعسوت دنیآرف

 :تسا رادروخرب مهم هبنج هس زا هک تسا مدرم یگدنز تیفیک هب ندیشخب دوبهب دنیآرف ،هعسوت .دنوش هدودز هعماج
 شیازفا (ج) و دوش مدرم سفن تزع دشر بجوم هک یطیارش داجیا (ب) مدرم یگدنز حطس یاقترا (فلا)
 هعسوت بیترت نیا هب .اهنآ باختنا یاهریغتم دودح هب ندیشخب تعسو قیرط زا ،باختنا رد مدرم یاه یدازآ
 دهدیم رارق یلصا یاهفده هرمز رد ار یمومع هافر شیازفا و هتشاد یگدنز تیفیک دوبهب رد ییازسب شقن یداصتقا
 .(9190 ،وریب)
 یددعتم یاهشهوژپ نونکات مسیروتوکا رد ینیرفآراک نینچمه و مسیروتوکا هعسوت ،ینیرفآراک هعسوت صوصخ رد
 هعسوت عوضوم دهدیم ناشن یملع عبانم رد وجتسج و یشهوژپ یاههاگیاپ یسررب اما هدش ماجنا ازجم روطهب
 قطانم رتسب رب مسیروتوکا ینیرفآراک هک اجنآ زا و هدنام لوفغم نونکات یعامتجا هافر درکیور اب مسیروتوکا ینیرفآراک
 و تاقیقحت نیرتمهم زا یخرب .دنکیم ادیپ یرتشیب تیمها هنیمز نیا رد یشهوژپ ماجنا ،دریگیم لکش ییاتسور
 .تسا هدش هئارا 0 لودج رد اهنآ جیاتن

 شهوژپ عوضوم اب طبترم یجراخ و یلخاد تاقیقحت جیاتن هصالخ :1 لودج
 هجیتن ناونع ناگدنسیون

 یناعنک و یبیبح
 (۹190) یناشاک

 ینیرفآراک هعسوت رب یدربهار ینیرفآراک ریثات
 مسیروتوکا

 و تیقالخ یریگراکب و عبانم کیژتارتسا تیریدم ،هنانیرفآراک گنهرف ،هنانیرفآراک یربهر ،هنانیرفآراک تینهذ ،یدربهار ینیرفآراک
 .دراد ریثات مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت رب هعسوت

 ناراکمه و هدازدارم
(2190) 

 درکیور اب هنانیرفآراک مسیروتوکا یاه نارشیپ
 روحم عامتجا یزاسدنمناوت

 نزو اب یسایس یزاسدنمناوت .تفرگ رارق تسخن هاگیاج رد ./1۲2 نزو اب یتخانشناور یزاسدنمناوت هک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن
 .دنتفرگ رارق یدعب یاههبتر رد ./320 نزو اب یعامتجا یزاسدنمناوت و ./320 نزو اب یداصتقا یزاسدنمناوت ،./633

 ناراکمه و یبوقعی
(2190) 

 رب یدرگ موب زاسدنمناوت یاههفلوم ریثأت یبایزرا
 نارادرب هرهب هکبش

 ،یسایس و یداصتقا یاه صخاش رد اما هداد اقترا ار یعامتجا و یتخانشناور یزاس دنمناوت یاه صخاش ،یدرگ موب یاه هاگتماقا هعسوت
 .تسا هدوبن یلوبق لباق دح رد یراذگرثا نازیم

 ناراکمه و یحلاص
(2190) 

 یاتسور رد یدرگ موب هعسوت و یلحم تکراشم
 رابدور تنج

 طیحم و یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا یاهدمایپو تارثا هب تبسن ،نینچمه .تسا تبثم یدرگ موب هعسوت هب تبسن یلحم هعماج شرگن
 .دنیامن یم تیامح یدرگموب یاه حرط زا اذل و هدوب هاگآ یتسیز

 و موصعم یریدق
 (6190) ناراکمه

 درکیور اب ییاتسور ینیرفآراک هعسوت یوگلا
 یریسفت یراتخاس یزاسوگلا

 نیرت لقتسم "یتخاسریز لماوع" ،هدش ییاسانش یتیامح یاه ماظن و یدرف ،یتکراشم ،یداهن ،یداصتقا ،یتخاسریز لماوع نایم زا
 هقطنم ییاتسور لقتسم ینیرفآراک لدم رد (رصنع نیرت هتسباو) رصنع نیرت ییانبور تکراشم و یدرف لماوع و (رصنع نیرت ییانبریز)
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 تسا

 ناراکمه و یفطل
(6190) 

 ناعذا ناوت یم و دراد دوجو (میقتسم) تبثم یگتسبمه و رادانعم هطبار یهاگآ و شزومآ نازیم و یتسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت نیب یدرگ موب ینیرفآراک هب لیامت رد شزومآ شقن
 دنک یم ادیپ شیازفا و هعسوت رظن دروم هقطنم رد زین یتسیروتوکا ینیرفآراک نازیم ،یهاگآ و شزومآ نازیم شیازفا اب هک تشاد

 یداوس و موتسد
(6190) 

 تعنص رد ینیرفآراک هعسوت بوچراچ یحارط
 یشزرو یرگشدرگ

 ،هعسوت عبانم نیمأت ،هنانیرفآراک گنهرف و راتفر ،شرگن ،هعسوت تیریدم و راتخاس ،یداهن و یطیحم یاه قوشم لماش بوچراچ نیا
 دوب یشزرو یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت یاهدمایپ و اه تصرف و اه هنیمز ،یروآون ماظن

 ناراکمه و یرواد
(6190) 

 رب ناریا ینیرفآراک متسیسوکا لماوع یسررب
 گربنزیآ لدم ساسا

 ،اهرازاب ،یناسنا هیامرس ،اه تیامح و دنهد یم رارق ریثات تحت ار ینیرفآراک متسیسوکا کی ییاراک هک دنراد دوجو لماوع زا یا هعومجم
 دنتسه راذگریثات ناریا ینیرفآراک متسیسوکا رب یلام نیمات و تسایس ، گنهرف

 ناراکمه و نایرطاش
(۲190) 

 ینیرفآ شزرا یاضف رب راذگ رثا لماوع یبایزرا
 ینابایب یاه متسیسوکا رد یدرگ تعیبط

 تعیبط یاهرایعم و مود هبتر رد یعامتجا رایعم .،یتسیروتوکا ینیرفآراک رب یراذگریثأت بیرض نیرتشیب یاراد یشزومآ یگنهرف رایعم
  .دنتفرگ رارق متفه ات موس یاه هاگیاج رد یحیرفت یهافر و یتماقا ،لقنو لمح ،هیلوا یاه تخاسریز ،یدرگ

 ناراکمه و یدیما
(۲190) 

 .دراد دوجو تبثم هطبار مسیروتوکا هعسوت و یجیورت - یشزومآ و یعامتجا ،یراذگ تسایس ،یتخاسریز ،یداصتقا لماوع نیب مسیروتوکا هعسوت رب رثوم لماوع یسررب

 و یرادیق یساجس
 (2190) ناراکمه

 ینیرفآراک هعسوت یاهدربهار یدنب تیولوا
 ییاتسور قطانم رد مسیروتوکا

 اب ییاتسور یرگشدرگ هزوح رد ییاهراک و بسک یزادنا هار یارب ناییاتسور هب هرهب مک یرابتعا و یلام تالیهست و عبانم هئارا دربهار
 .دشاب یم هقطنم رد یتسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت یارب یزیر همانرب ظاحل هب تیولوا نیرتالاب یاراد ۹21/9 تیباذج هرمن عومجم

 و یرادیق یساجس
 (9190) ناراکمه

 هعسوت یاه صخاش یجنسرابتعا و نیودت
 ییاتسور قطانم رد یتسیروتوکا ینیرفآراک

 نزو نیرتشیب .تسا رادروخرب یتسیروتوکا ینیرفآراک هنیمز رد رگید داعبا هب تبسن یرتالاب تیمها زا ینوناق یاه هیور و اه تسایس
 زبس یکیزیف یاه تخاسریز صخاش هب قلعتم زین ینزو رادقم نیرتمک و یتسیروتوکا یاهتصرف صیخشت هب طوبرم نآ ،اه صخاش
 .تسا

 هعماج رب ینتبم یرگشدرگ هعسوت زا یریگرد و هعسوت ،میکحت لحارم رد یطیحم تسیز و یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یرادیاپ رادیاپ هعسوت و یرگشدرگ هطبار یسررب (1013) ناج و یل
  .تسا توافتم

  .دننک یم عیزوت ار ناعفنیذ همه نیب ار شزرا و هدوب الاب تیفیک اب یتسیروت یالاک دیلوت هب رداق اهراکو بسک یعامتجا یرگشدرگ راکو بسک کی یسررب (1013) سیدیزنارف
 ناراکمه و ونیوکآ
(۹013) 

 یارب مسیروت یعامتجا ینیرفآراک بوچراچ
 رادیاپ هعسوت

 یاه هیامرس یاهزادنا مشچ و مسیروت یعامتجا ینیرفآراک لوصا و یمومع ینیرفآراک ،هعماج هعسوت میهافم یموهفم بوچراچ رد
 .دش داهنشیپ هعماج

 ناراکمه و وترانوس
(۹013) 

 ناوت زا تیامح یارب زبس ینیرفآراک هعسوت
 یرگشدرگ

 (ج) زبس لوصحم و زبس نیرفآراک مادقا همانرب (ب) مسیروتوکا دصقم هعسوت یارب یرگشدرگ یاتسور و زبس نیرفآراک هعسوت (فلا)
 .دشاب یم یبایزرا و تراظن متسیس ( (د) و یزیر همانرب یاه صخاش

 ناراکمه و کیسرآ
(2013) 

 کراپ رد مسیروتوکا رادیاپ هعسوت یدنب تیولوا
 پدررد یلم

 و یتلودریغ یاه نامزاس ،اه هاگشناد تکراشم و اپورا هیداحتا یاهدرادناتسا یاقترا لماش ،مسیروتوکا هعسوت یاهدربهار نیرتمهم
 .دنتسه مسیروتوکا هعسوت رد یلحم هعماج یزاسدنمناوت

 ناراکمه و فورپ
(2013) 

 روطهب ،تسین یوق مسیروتوکا یبایرازاب هک ییاتسورطاقن رد هژیو هب تکراشم و یزاسدنمناوت یاه تیدودحم دیاب یرگشدرگ ناریدم مسیروتوکا هعسوت یارب اه بوچراچ یگچراپکی
 .دننکیبایزرا موادم

 ناراکمه و امیل ید
(6013) 

 هعسوت و مسیروتوکا یاه تکرش یزاسدنمناوت
 یموق

 مزال یاه قوشم تسا کدنا عبانم نازیم هکیلحم قطانم رد ات تسا ریذپ ناکما مسیروتوکا ینیرفآراک قیرط زا یلحم تاعامتجا تیوقت
 .دوش داجیا

 و یران یریس
 (6013) ناراکمه

 یدرگموب هعسوت ،یصوصخ هدش تظافح قطانم
 مدرم هافر و

-یم کمک یدرگتعیبط یهدنامزاسو یطیحم تسیز تراظن هب هک یشزومآ یاهنیپمک قیرط زا هدش تظافح هقطنم نارظان و نایماح
 دندومن تیوقت نایموب نایم رد ار یتراظندوخ لمع ،درک

 .تسا اهنآ شرگن رییغت و اه تراهم ندروآ تسد هب تهج نانیرفآراک شزومآ رب دیکات یژتارتسا نیرتمهم ینیرفآراک اب یرگشدرگ تعنص هعسوت (۲013) یساب

 داجیا و اه هاگشیامن یرازگرب ،زکارم یزادنا هار ،مسیروتوکا یزیر همانرب ناصصختم زا توعد ،مسیروتوکا هعسوت یاهدربهار نیرتمهم یریسمرگ ریازج رد مسیروتوکا هعسوت یایازم (2013) نچ
 .تسا تیاس بو
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 اههتفای
 یفیک شخب یاههتفای
 یشنیزگ و یروحم ،زاب یراذگدک دنیآرف زا ناگربخ اب هبحاصم زا لصاح یاههداد لیلحت یارب ،قیقحت یفیک ماگ رد
 NVivo رازفامرن زا اههداد یدنبهتسد یارب و دش هدافتسا اههداد زا هتساخرب هیرظن کیتامتسیس درکیور رب ینتبم
 مرن رد یدورو کی ناونعهب سپس و دمآرد دنس کی تروصهب ناگربخ اب هبحاصم نتم ادتبا بیترت نیدب .دش هدافتسا
 شخب ،زاب یراذگدک .دندش یراذگدُقک کیکفت هب و تفرگرارق یراذگدُقک تهج رازفا مرن طیحم رد و دش فیرعت رازفا
 درکیور اب مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت) هدیدپ یدنب هلوقم و یزاس موهفم ،یراذگ مان هب هک تسا لیلحت دنیآرف زا لوا
 .تسا هدش هدروآ همادا رد اه هبحاصم زا یا هنومن .دزادرپ یم اه هداد قیقد لیلحت و هیزجت هار زا (یعامتجا هافر
 :2 هربخ
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 تیاعر مدع رطاخب یرگشدرگ یاههنوگ زا یضعب هک ییاجنآ زا اما .دوشیم ییادز رقف بجوم یرگشدرگ ًالالوصا"
 زا ترابع هک رادیاپ هعسوت فیرعت اب للم نامزاس .دش رشب کرتشم هدنیآ زا ینارگن بجوم لمحت لباق تیفرظ
 شرتسگ زاس هنیمز دوب اهنآ دیلوت شهاک نودب هدنیآ یاه لسن زاین نتفرگ رظن رد اب ام یلعف یاهزاین ندرک فرطرب
 "دش ییاتسور و یلحم عماوج دمآرد حطس اقترا درکیور اب مسیروتوکا

 :11 هربخ
 رصع رد یعامتجا طاشن هب تشگزاب روظنمهب یگنهرف ثاریم و یمیدق یاهتنس و موسر و بادآ نوچمه یلماوع"
 هنیمز ،هدرک داجیا یزورما ناسنا یارب ار ینهذ ناوارف یاههغدغد هک سکول یگدنز و نردم تعنص رصع هک ینونک
 ".دوشیم فده یاهاتسور یعامتجا هافر ینیرفآراک هعسوت زاس
 رد الاب لوادج زا جرختسم (میهافم ای اه هلوقم) اهدک هک تسا لیلحت و هیزجت زا مود شخب ،یروحم یراذگدک
 فده .دندش کیکفت رگیدکی زا (یروحم یراذگدُقک ) اهدک هداوناخ لیکشت تهج و شیالاپ ،هیلوا یراذگدُقک هلحرم
 زا جرختسم یروحم یاهدک زا یاهنومن .دنا هداوناخ کی هب قلعتم هک تسا ییاهدک یدنبهتسد ،شخب نیا ماجنا زا
 .تسا هدش هئارا همادا رد اههبحاصم

 یروحم و زاب یراذگدُرک لحارم رد هدش جارختسا یاه هلوقم زا یاهنومن :2 لودج
 یروحم یاهدک زاب یاهدک
 یدرف هعسوت و یریگدای ،یزاسدنمناوت یموب شناد شیازفا
 یصخش و یلام کسیر زا ندرب تذل
 یتخس و شلاچ اب ندش هجاوم هب لیامت
 عیدب و ون یاه هدیا نتشاد و داجیا
 یروانف زا هدافتسا شناد نازیم

 1190 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 :تسا ریز لکشهب NVivo رازفامرن طیحم رد یراذگدک دنیآرف رد اههداد یدنبهتسد زا یاهنومن

 
 یدرف لماوع هلوقم یتخرد رادومن -1 لکش

 1190 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 اه نآ نایم طباور و هدش یدنب لومرف میهافم و تالوقم نآ رد هک تسا یفیک لیلحت ینایاپ ماگ یشنیزگ یراذگدک
 نیا رد .دوش یم یهتنم هیرظن نیودت هب عازتنا دنیارف یط رد و هدش زاغآ اه هداد زا هک یراذگدُقک دنیارف .دوش یم میسرت
 هب و یراذگدُقک میاداراپ کمک هب هلحرم نیا رد .دوش یم نایب هکبش کی بلاق رد زکرمتم یاهدک نایم طابترا هلحرم
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 یفیک لدم یدنب تروصهب ،هدمآ تسدهب ناگربخ اب وگتفگ جیاتن ریسفت و نیشیپ یاه شهوژپ هعلاطم زا هچنآ کمک
  .دش هتخادرپ شهوژپ

 
 یرگشدرگ فده یاهاتسور یعامتجا هافر درکیور اب مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت یموهفم لدم :3 لکش

 1190 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم 

 یموفم لدم یریذپدامتعا و یریذپرابتعا
 یاه رایعم زا روظنمنیدب .دهد یم شیازفا ار ربتعم یاه هتفای ندروآ تسدب لامتحا هک تسا ییاه تیلاعف لماش رابتعا
 یجنسرابتعا یارب و ییاهن یموهفم لدم هیهت زا سپ .دش هدافتسا یریذپدییأت و یریذپاکتا ،یریذپ لاقتنا ،یریذپدامتعا
 رارق دارفا نیا دییأت دروم مزال تاحالصا ماجنا اب یداهنشیپ لدم و دش هدافتسا هاگشناد دیتاسا زا نت ۹ تارظن زا نآ
 قیقد تاعالطا بسک کینکت ،ثیلثت یاه کینکت زا هدافتسا اب یریذپرابتعا نامه ای رابتعا تیلباق هب ندیسر .تفرگ
 هتیمک زا هدافتسا و اههداد لیلحت و یروآ عمج دنیارف یط رد ققحم ینیبزاب دوخ ،اضعا یاه لرتنک کینکت ،یزاوم
  .دش لصاح امنهار
 یّيمک شخب یاههتفای
 یارب .دش هتخادرپ یداهنشیپ یوگلا یسررب هب ،یراتخاس تالداعم یبایلدم درکیور زا هدافتسا اب شخب نیا رد
 GOF رایعم و ارگمه ییاور ،یبیکرت ییایاپ ،خابنورک یافلآ ،یلماع یاهراب یاهرایعم زا وگلا شزارب ییوکین یبایزرا
 دادعا یمامت داد ناشن تابساحم هک دشاب یم 2.1 ،یلماع یاهراب بیارض ندوب بسانم یارب کالم رادقم .دش هدافتسا

 اب یباختنا یاهرگناشن اذل .دراد رایعم نیا ندوب بسانم زا ناشن و تسا رتشیب 2.1 زا تالاؤس یلماع یاهراب بیارض
 نیا رد قیقحت یاه هزاس یریگ هزادنا یارب مازلا تقد هب هجوت اب نیاربانب ؛دنشابیم بسانم قیقحت حرط یلماع یانبریز
 زا دعب ،PLS رد اه هداد لیلحت متیروگلا اب قباطم .دوش هتخادرپ قیقحت یاه هزاس نیب یّرلع طابترا یسررب هب هلحرم
  .(3 لودج) دوشیم شرازگ و هبساحم یبیکرت ییایاپ و خابنورک یافلآ بیارض یلماع یاهراب شجنس
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 (1191 ،ناگدنسیون) اهریغتم یبیکرت ییایاپ و خابنورک یافلآ رایعم جیاتن :2 لودج

 نونکم یاهریغتم
 خابنورک یافلآ بیرض
(Alpha>0.7) 

 یبیکرت ییایاپ بیرض
(CR>0.7) 

 (AVE>0.5) یجارختسا سنایراو نیگنایم

 ۲۲6.1 ۹2۹.1 6۹2.1 یدرف لماوع

 936.1 12۹.1 612.1 یبایرازاب لماوع

 666.1 612.1 132.1 یداصتقا لماوع

 3۹6.1 12۹.1 12۹.1 یگنهرف لماوع

 202.1 111.1 ۲6۹.1 یطیحم لماوع

 906.1 001.1 3۹۹.1 یتیامح لماوع

 212.1 121.1 ۲01.1 مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت

 192.1 1۲۹.1 122.1 هلخادم طیارش

 3۹2.1 ۲01.1 06۹.1 یا هنیمز هطیارش

 6۲۲.1 001.1 ۹1۹.1 اهدربهار

 226.1 ۲2۹.1 90۹.1 اهدمایپ

 1190 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ار یبسانم رادقم یداهنشیپ یاهرایعم و تسا 2.1 یبیکرت ییایاپ و خابنورک یافلآ یارب بسانم رادقم هکنیا هب هجوت اب
 یسررب زا مود رایعم ارگمه ییاور .دومن دییأت ار شهوژپ ییایاپ تیعضو ندوب بسانم ناوت یم و دنا هدومن ذاختا
 هجوت اب .دزادرپ یم (اه صخاش) تالاؤس اب هزاس ره یگتسبمه نازیم یسررب هب هک تسا یریگ هزادنا یاه لدم شزارب
 بسانم هجیتن رد ،دناهدرک ذاختا ار یبسانم رادقم یداهنشیپ یاهرایعم و تسا AVE، ۲.1 یارب بسانم رادقم هکنیا هب
 لدم رد هدش ضرف ریسم بیارض یراد ینعم نومزآ ای یراتخاس لدم همادا رد .دوش یم دییأت ارگمه ییاور ندوب
 نونکم ای یناهن یاهریغتم نیب یّرلع طباور یراتخاس تالداعم لدم .دش دروآرب (ینییبت بیرض) هدش حیرشت سنایراو و قیقحت
 .تسا هدش هداد شیامن 3 لکش رد نآ جیاتن هک دهد یم حرش ار هدش نییبت سنایراو نازیم و یّرلع راثآ و دنک یم صخشم ار

 
 1191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم شهوژپ یوگلا یسررب یارب یراتخاس تالداعم یزاس لدم جیاتن :2 لکش
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 و ییوکین صخاش ه .دوشیم ماجنا یناهج تیفیک رایعم زا هدافتسا اب یئزج تاعبرم لقادح رد لدم شزارب یسررب
 .(9 لودج) تسا لدم بسانم شزارب هدنهد ناشن هک تسا ۲.1 زا رتالاب شزارب

 یراتخاس لدم شزارب هبساحم :9 لودج
 Communality R2 ریغتم
 -- ۲۲6.1 یدرف لماوع
 -- 936.1 یبایرازاب لماوع

 -- 666.1 یداصتقا لماوع
 -- 3۹6.1 یگنهرف لماوع

  202.1 یطیحم لماوع
  906.1 یتیامح لماوع
 012.1 212.1 مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت

 -- 192.1 هلخادم طیارش
 -- 3۹2.1 یا هنیمز هطیارش
 93۲.1 6۲۲.1 دربهار
 96۲.1 226.1 اهدمایپ

  GOF = 696.1 شزارب ییوکین صخاش

 1190 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 اه هیضرف نومزآ تردق ،شهوژپ لدم نیاربانب .تسا ۲.1 یالاب شهوژپ لدم یارب GOF رادقم 9 لودج هب هجوت اب
.1 رادقم ندروآ تسدب .دراد ار  نآ یلک لدم بسانم رایسب شزارب ،شهوژپ یموهفم لدم دروم رد GOF یارب 696
  .دوش یم دییات

 قیقحت لدم نومزآ روظنم هب قیقحت یاه هزاس راثآ ریسم لیلحت :4 لودج
 R2 هجیتن P رادقم t ریسم بیرض ریغتم رب ریغتم رثا
 یدرف لماوع

 مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت

 شریذپ 0111.1* 26۹.9 ۲10.1

012.1 

 شریذپ 011.1** ۲23.9 ۹20.1 یبایرازاب لماوع
 شریذپ 0111.1** 101.۲ 063.1 یداصتقا لماوع
 شریذپ 0111.1** 9۹9.2 ۲33.1 یگنهرف لماوع
 شریذپ 0111.1** 161.2 913.1 یطیحم لماوع

 شریذپ 0111.1** ۲20.2 002.1 یتیامح لماوع

 مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت
 اهدربهار

 شریذپ 0111.1** 102.00 ۹66.1

 شریذپ 311.1** 223.9 133.1 رگ هلخادم طیارش 93۲.1
 شریذپ 0111.1** 1۹0.9 603.1 یا هنیمز طیارش

 96۲.1 شریذپ 0111.1** 063.۲3 1۲2.1 اهدمایپ اهدربهار

 دصرد ۲ زا رتمک یراد ینعم* ؛دصرد کی زا رتمک یراد ینعم**
 1190 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 یداصتقا هعسوت یارب هجوت دروم دیدج یاهراکهار زا و یداصتقا یروآون هنیمز رد دیدج یاهدرکیور زا ینیرفآراک
 نیرتمهم هلمج زا متسیروتوکا ینیرفآراک هژیو هب و یرگشدرگ ینیرفآراک اتسار نیا رد .تسا ییاتسور قطانم
 یناهج حطس رد یمومع لابقتسا و شرتسگ لاح رد تدش هب هک تسا یزورما یاهاتسور یداصتقا یاه تیلاعف
 زا ییاتسور مسیروتوکا و یرگشدرگ یاه تیلاعف هب هنانیرفآراک هاگن ،یا هتشر نایم درکیور اب ورنیا زا .دشاب یم
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 درکیور اب رگن هدنیآ یزیر همانرب و یزاسلدم زاین نآ ندرک یتایلمع یارب هک تسا یملع دیدج ثحابم و تاعوضوم
 هافر درکیور اب مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت لدم یحارط شهوژپ نیا ماجنا زا فده ساسا نیا رب .تسا یدربهار
 زا یریگ هرهب اب لوا هلحرم رد .دش ماجنا یفاشتکا هتخیمآ شور هب هک تسا یرگشدرگ فده یاهاتسور یعامتجا
 و ناگربخ زا یهاوخرظن و هتفایراتخاس همین و قیمع هبحاصم زا هدافتسا اب نینچمه و قیقحت هنیشیپ ،یرظن ینابم
 یراذگدک ماگ هس رد اه هداد زا هتساخرب هیرظن شور زا هدافتسا اب و دش هتخادرپ میهافم جارختسا هب ،یدیلک نیعلطم
 یسررب دروم قیقحت یاه هتفای یریذپدامتعا و یریذپرابتعا سپس .دش یحارط یموهفم لدم ،یباختنا و یروحم ،زاب
  .تفرگ رارق
 جیاتن .دش نومزآ و یسررب یراتخاس تالداعم یبایلدم شور زا هدافتسا اب داعبا و اههفلوم نیب طباور مود هلحرم رد
 اب یتیامح و یطیحم ،یگنهرف ،یداصتقا ،یبایرازاب ،یدرف لماوع نیب یراد ینعم و تبثم یّرلع طباور دهدیم ناشن
 رب ار ریثأت نیرتشیب یطیحم و یگنهرف و یداصتقا ،یتیامح لماوع هزاس .دراد دوجو مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت

 .تسا رادانعم دصرد کی زا رتمک حطس رد اهریغتم نیا ریسم بیرض و دراد مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت هزاس
 زا دصرد 0/12 نییبت ییاناوت 012.1 نییعت بیرض اب یتیامح و یطیحم ،یگنهرف ،یداصتقا ،یبایرازاب ،یدرف لماوع
 .دنراد ار مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت تارییغت
 اب یا هنیمز طیارش و رگ هلخادم طیارش ،مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت نیب یراد ینعم و تبثم یّرلع طباور نینچمه
 نییعت بیرض اب یا هنیمز طیارش و رگ هلخادم طیارش ،مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت .دراد دوجو لدم یاهدربهار
 هکنیا ًالاتیاهن .دنراد ار مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت یاهدربهار ریغتم تارییغت زا دصرد 9/3۲ نییبت ییاناوت 93۲.1
 بیرض اب لدم یاهدربهار هزاس .دراد دوجو لدم یاهدمایپ اب لدم یاهدربهار نیب یراد ینعم و تبثم یّرلع طباور
 .دراد ار مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت یاهدمایپ ریغتم تارییغت دصرد 9/6۲ نییبت ییاناوت 96۲.1 نییعت
 اب هطبار رد (6190) ناراکمه و یرواد و (1013) سیدیزنارف ریظن نیشیپ یاهشهوژپ یاتسار رد شهوژپ نیا

 ناراکمه و اکروا انولاکسا و (6013) ناراکمه و امیل ید ،(1013) ناج و یل ،هنانیرفآراک یاهتیلاعف زا تیامح
 ینیرفآراک قیرط زا یلحم تاعامتجا تیوقت و یلحم هدنیازف دشر و یرادیاپ رب ینیرفآراک تیمها هنیمز رد (۲013)
 (2190) ناراکمه و یرگسع ،مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت اب هطبار رد (۹190) یناشاک یناعنک و یبیبح ،مسیروتوکا
 و موصعم یریدق ،یرگشدرگ فده یاهاتسور رد یدرگموب رب ینتبم ینیرفآراک رد یدیلک یاه نارشیپ اب هطبار رد
 یساب و (6190) ناراکمه و یفطل و ییاتسور لقتسم ینیرفآراک رد رثؤم یتیامح یاه ماظن هنیمز رد (6190) ناراکمه
 تاداهنشیپ تیاهن رد .دشابیم یتسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت رب یزاسدنمناوت و شزومآ تیمها هنیمز رد (۲013)
 :زا دنترابع شهوژپ نیا جیاتن رب ینتبم

 و ینیرفآراک هعسوت هنیمز رد اهیراذگ تسایس و اهیزیرهمانرب یارب شهوژپ نیا زا لصاح جیاتن و داعبا هب هجوت
 .یدرگموب یاهراکو بسک
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 هعسوت شخبریز کی ناونع هب (یدرگموب تیلباق اب ییاتسور قطانم اصوصخ) یرگشدرگ دصقم ره نتشاد رظن رد
 .یاهقطنم یعامتجا – یداصتقا

 یتنس رظنم و امیس ظفح ،هقطنم یلاها تمالس شیازفا ،تشادهب هب هجوت و رادیاپ هعسوت درکیور نتشاد رظن رد
 .یموب تسیز طیحم تیوقت و تیامح اب اتسور
 زا لصاح جیاتن رثا رب یعامتجا ددعتم تاعوضوم و اه هنیمز رد یمدرم یاهداهن یهد نامزاس و تالیکشت داجیا
  .ییاتسور قطانم رد یدرگموب هعسوت

 روما یراذگاو و یشزومآ حطس ءاقترا اب یرگشدرگ فده یاهاتسور رد یمدرم یاه لکشت داجیا ای و حالصا ،ءایحا
 .مدرم هب

 ،اه تخاسریز هعسوت هب رجنم تیاهن رد هک اهاتسور یا هعسوت و ینارمع یاه تیلاعف رد یمدرم یاه تکراشم بذج
 .ددرگیم اهاتسور رد مسیروتوکا ینیرفآراک یاه یگژیو و طیارش

 و ون یاه هدیا نتشاد و داجیا اب یروانف زا هدافتسا شناد نازیم شیازفا و هقطنم ره رد یموب شناد شیازفا هب هجوت
 .عیدب

 خرن اب یکناب تالیهست هئارا یارب ینوناق لحارم و تامازلا شهاک لثم یکناب تاررقم و نیناوق یرگنزاب و حالصا
 .یدرگموب یاهراکو بسک هب بسانم یکناب هرهب

 تامدخ و تالوصحم نتفرگ رظنرد اب تسیروت بذج تهج رد یتاغیلبت یاهرتسب یمامت زا هدافتسا و یراذگ هیامرس
 .اهاتسور یعیبط یاه هبذاج یفرعم و هچخیرات نیودت اب یرگشدرگ

 و نتفرگ رظنرد اب هقطنم یتسد عیانص هئارا و یلحم و یموب یاه یزاب ،یگنهرف فلتخم یاه هراونشج یرازگرب
 .مسیروتوکا هعسوت یارب اهاتسور رد دنمناوت دارفا ییاسانش

 زا هدافتسا و یرگشدرگ فده یاهاتسور رد رقتسم یساسا و مهم یاه تخاسریز نیمأت اب یزیر همانرب دربهار تیوقت
 .یعامتجا تینما یرارقرب اب هقطنم یموب و یلحم تادیلوت تیفرظ

 روما رد لیهست قیرط زا هعماج نیب رد دیما و ینامداش ،طاشناب یاضف داجیا اب یطیحم یاه تصرف ییاسانش
 .تاناکما بسانم یهدنامزاس و یرگشدرگ

 یاه تیلباق اب رتشیب ییانشآ روظنم هب اه تسیروت و یموب مدرم نیب رد اهنآ عیزوت و یتاغیلبت یاهرزیت و اه ملیف هیهت
 .هقطنم یتسیروتوکا

 مدرم یارب و هقطنم رد دلوم لاغتشا داجیا روظنم هب هقطنم رد ینیرفآراک یاه تصرف ییاسانش روظنم هب یزیر همانرب
 .ییاتسور قطانم رد تسیروت و یجراخ راذگ هیامرس بذج و یموب

 عبانم
 .نارهت ،سیرپ تکرش ،متشه پاچ ،ینیرفآراک .(0190) دومحم ،ینایراد روپدمحا
 ،کچوک ناساول رد مسیروتوکا هعسوت رب رثؤم لماوع یسررب (۲190) لامجدیس ،ینیسح هلا جرف ،اتینآ ،نیب قح ؛میرم ،یدابآ فجن یدیما

 .33-00 ،(9)1 ،یزرواشک شزومآ و جیورت یاه شهوژپ
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 .ناهیک تاراشتنا ،نارهت ،یناخوراس رقاب همجرت ،یعامتجا مولع گنهرف (9190) نلآ ،وریب
 هعلاطم دروم مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت رب نآ شقن و یدربهار ینیرفآراک ریثأت ،(۹190) یلع ،یناشاک یناعنک و اضردیمح ،یبیبح

 ،مالیا ،ناریا داصتقا و یرادباسح ،تیریدم مولع تاعلاطم رد نیون یاهدرواتسد یملع سنارفنک نیموس ،نارهت ناتسا یرگشدرگ
 .نومرآ متسیس وسآ یشهوژپ هسسوم

 .00 پاچ ،ناگیاش جنگ تاراشتنا ،تیریدم رد یفیک شهوژپ یسانش شور (۲190) لداع ،رذآ ؛یدهمدیس ،یناولا ؛نسح ،درف ییاناد

 یشهوژپ یملع همانلصف ،گربنزیآ لدم ساسا رب ناریا ینیرفآراک متسیسوکا لماوع .(6190) .هیجو ،داصرقاب ،الیل ،یربدیفس ،یلع ،یرواد
 .130-010 ،(0)10 ،ینیرفآراک هعسوت

 همانرب) ایفارغج همانلصف .یشزرو یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک هعسوت بوچراچ یحارط .(6190) .یدهم ،یداوس ،حالص ،موتسد
 .۲63-123 ،(3)2 ،(یا هقطنم یزیر

 ،(69)00 ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم .یداصتقا دشر و یرباربان ،رقف ثلثم رب یرگشدرگ ریثأت یسررب .(۲190) .هیدهم ،هداز یلقاضر
۲30-160. 

 .نارهت ،ینیرفآراک هدکشناد ،نارهت هاگشناد ،نیرفآراک یناهج ناب هدید یفرعم (۲190) اضردمحم ،یلاز
 ،ینیرفآراک هدکشناد ،نارهت هاگشناد ،ن اریا رد ینیرفآراک هعسوت عناوم :هنیمزرد یشهوژپ (۲190) یفطصم دیس ،یوضر ؛اضردمحم ،یلاز

 .مجنپ پاچ ،نارهت
 .ییابطابط همالع هاگشناد ،نارهت ،یعامتجا هافر ینابم (0190) دمحم ،لصا یدهاز
 هافر یشهوژپ یملع همانلصف ،یعامتجا هافر اب یعامتجا هیامرس هطبار (۹۹90) نیورپ ،روپ یلع ؛هحیلم ،ینابیش ؛داوجدمحم ،یدهاز

 .۲00 ،39 هرامش ،1 لاس ،یعامتجا
 هعسوت یاه صخاش یجنسرابتعا و نیودت .(9190) .یدهم ،یرهاطروپ ،اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر ،هللادمح ،یرادیق یساجس

 .12-۲2 ،(63)1 ،یناسنا یاه هاگتنوکس یزیر همانرب تاعلاطم .ییاتسور قطانم رد یتسیروتوکا ینیرفآراک
 ینیرفآراک هعسوت یاهدربهار یدنب تیولوا و شجنس .(2190) .نیدلا نکر اضرلادبع ،یراختفا ،هرهاط ،ولقداص ،هللادمح ،یرادیق یساجس

 ،(60)۲ ،اضف ییایفارغج شیامآ هلجم .(نارهت ناتسا یا هرد دور یرگشدرگ یاهاتسور :یدروم هعلاطم) ییاتسور قطانم رد مسیروتوکا
02-۹۹. 

 قطانم رد مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت یوگلا .(9190) لداع ،رذآ و یدهم ،یرهاطروپ ؛اضرلادبع ،یراختفا ؛هللادمح ،یرادیق یساجس
 .913-923 :3 هرامش ،62 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،(نارهت ناتسا یرگشدرگ یاه هرد دور زا :یدروم هعلاطم) ییاتسور

 رد مسیروتوکا ینیرفآراک هعسوت یوگلا (9190) لداع ،رذآ ؛یدهم ،یرهاطروپ ؛اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر ؛هللادمح ،یرادیق یساجس
 ،(۹۹ یپایپ) ،3 هرامش ،62 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،(نارهت ناتسا یرگشدرگ یاه هرددور :یدروم هعلاطم) ییاتسور قطانم

 .313-923 ص
 .ساپس رشن ،ینیرفآراک اب ییانشآ .(3190) یدهم ،ایک یدیعس
 ناتسرهش :هعلاطم) دمآرد شیازفا و یلغش یاه تصرف رد مسیروتوکا شقن .(3190) دمحا ،یسیدقت و هقیدص ،ینایک ؛ارهز ،یناطلس

 .3۲0-290 :2 هرامش ،۹3 لاس ،ییایفارغج تاقیقحت ،(راسناوخ
 هعسوت یاهدربهار و اه لیسناتپ یبایزرا و لیلحت (1190) ،یسابع ؛داجس ،یرکشدیس یرقاب ؛یدهم ،یریدم ؛رابج ،شنم یمیلس

 .12-92 :۹2 ،ییایفارغج تاعالطا ،باجیر هقطنم رد مسیروتوکا
 رد یدرگ تعیبط ینیرفآ شزرا یاضف رب راذگ رثا لماوع یبایزرا (۲190) زانیرپ ،دنمروز و هقیدص ،یملس ینایک ؛نسحم ،نایرطاش

 .200-130،(90) هرامش ،نابایب متسیسوکا یسدنهم .(باجنرم :یدروم ةنومن) ینابایب یاه متسیسوکا
 شهوژپ کی :ییاتسور ینیرفآراک یعامتجا و یگنهرف یاه هفلوم یواکاو .(۲190) .دمحا ،ینارف یبوقعی ،اضر ،یدحوم ،نسح ،یکرهش
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 .۹62-122 ،(2)1 ،ینیرفآراک هعسوت یشهوژپ یملع همانلصف .یفیک
 شزومآ ،(رابدور تنج یاتسور ،یدروم هعلاطم) یدرگ موب هعسوت و یلحم تکراشم (2190) رصان ،یحاتف ؛الیل ،یمیهاربا ؛قداص ،یحلاص

 .030-690 ،(9) هرامش ،رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم
 فده یاهاتسور رد یدرگ موب رب ینتبم ینیرفآراک رگن هدنیآ لدم هئارا (2190) زیورپ ،یناودرک و یلع ،ینیدلا سمش ؛لوسر ،یرگسع

 .01-310 ،(09) هرامش ،یا هقطنم یزیر همانرب .(کنابایبوروخ ناتسرهش فده یاهاتسور :یدروم هعلاطم) یرگشدرگ
 .ون ماگ تاراشتنا نارهت ،روپ نویامه زمره همجرت ،هافر هیرظن (۲190) ینوت ،کیرتپزتیف
 لاس ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا ،دورناوج ناتسرهش ییاتسور یحاون رد لاغتشا هعسوت یدربهار یزیر همانرب (2190) دماح ،یزمرداق

 .190-110 ص ،(00 یپایپ) 0 هرامش ،مراهچ
 .تفرشیپ ناماگشیپ هرگنک ،ناناوج ینیرفآراک و یعامتجا هافر ،لاغتشا (3190) دمحم ،یدابآرصن نانکراک
 ینیرفآراک هب لیامت رد شزومآ شقن هب تبسن مدرم شرگن شجنس (6190) زانهم ،نایمیهاربا و یدهم ،یئوبسل هداز ناضمر ؛هقیدص ،یفطل

 .2۲-62 ،(03) هرامش ،یرگشدرگ هعسوتو یزیر همانرب .(کنابایب و روخینابایب و یریوک هقطنم :یدروم هعلاطم) یدرگموب
 داصتقا همان هژیو ،نارهت رهش یرگشدرگ داصتقا هعسوت رد مسیروتوکا ریثأت .(1۹90) نسحم دیس ،یئابطابط و نیسح ،یدنرز روپدمحم

 .یرهش یرگشدرگ
  ةعسوت یاه نارشیپ ِریدنب تیولوا .(2190) .داوج ،ناشفارذب ،دمحمرون ،یبوقعی ،...ا بیبح ،یهزرالاس ،دمحم ،یمساق ،طسابلادبع ،هدازدارم

 .120-060 ،(0)00 ،ینیرفآراک هعسوت یشهوژپ یملع همانلصف .روحم عامتجا یزاسدنمناوت درکیور اب هنانیرفآراک مسیروتوکا
 .یتسیزهب مولع هاگشناد ،نارهت ،ییاتغج یقتدمحم همجرت ،ناهج رد یعامتجا هافر (۹190) زمیج ،یلجیم
 مولع .نارادرب هرهب هکبش رب یدرگ موب زاسدنمناوت یاه هفلؤم ریثأت یبایزرا (2190) سابع ،برع و طسابلادبع ،هدازدارم ؛دمحمرون ،یبوقعی

 .0۹-910 ،(90) هرامش ،ناریا تیریدم
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