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 یاه هنومن) زیربت یخیرات تفاب رد ییازفا نایم ِییفیک یاه هفلوم یواکاو
 1(یخیرات رازاب رد رمالا بحاص و هطورشم یراجت ی هعومجم :یدروم

 2ولگب هرق ونیم
 ناریا ،زیربت ،زیربت یمالسا رنه هاگشناد ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد رایشناد

 ییوکسا یلالب اتیزآ
 .ناریا ،زیربت ،زیربت یمالسا رنه هاگشناد ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد رایشناد

 یچلیبدرا راقلیا

 .ناریا ،زیربت ،زیربت یمالسا رنه هاگشناد ،یرامعم یسدنهم دشرا سانشراک
 3397 /77 /37 :شریذپ خیرات 8397 /77 / 8:لاسرا خیرات
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 همدقم
 هینبا نیا .دیآ یم رامش هب هلخادم یاه شور نیرتاراک و نیرترّثثؤم زا یکی ،یخیرات تفاب هب دیدج یاهراتخاس ندوزفا
 نایم نیا رد .دنوش یم یخیرات تفاب ِففلتخم داعبا تیوقت بجوم ،دننک یم داجیا طیحم رد هک یتارییغت اب دنناوت یم
 ثاریم اب نامز مه ،دوخ رصع یاه هصخاش اب یماگ مه رب هوالع هک تسا یرامعم ی هئارا موزل ،دراد تّمیّممها هچ نآ
 رب قیقدت دنمزاین ،صّثخشم داعبا و فیرعت دوجو اب ،ثحبم نیا .دشاب هتشاد یناوخ مه یخیرات تفاب یونعم و یدام
 یدربراک حطس رد نآ هب یبایتسد ناکما ات تسا ینینچ نیا تاعوضوم رد هژیو هب ،راذگرثا و هدنهد لکش یاه هفلوم
 هعلاطم دروم یناهج و یّثلم حطس رد ییاه شزرااب ِییخیرات تفاب کی ناونع هب زیربت رازاب ساسا نیا رب .دوش داجیا
 و هطبار ِییسررب یارب ییانبم و هدش صخشم نآ یدبلاکریغ و یدبلاک داعبا رب ییازفا نایم یراذگرثا ات دریگ یم رارق
 ،لصا رد ،یسررب نیا .دشاب یخیرات تفاب موادت و ماجسنا زا نابطاخم یبایزرا رب هتفای رییغت یاه هفلوم ِییدنب تیولوا
 نیا یسررب .دنک یم مهارف ار یخیرات تفاب و دیدج راتخاس نایم یگنهامه و یناوخ مه ِییسررب یارب بسانم یرتسب
 ،دراد ییازفا نایم زا دعب زیربت رازاب دنمشزرا و یخیرات تفاب و ییازفا نایم تّمیفیک رب هک یشقن لیلد هب زین عوضوم
 هفلوم ره ِییراذگرثا نازیم و تیّممّمها هک دشاب یربراک یلدم نیودت یارب ییانبم دناوت یم نینچ مه و هدوب تّمیّممها یاراد
 رارق انبم و یدروم ی هنومن رد نابطاخم ِییبایزرا رب ینتبم یراذگرثا نیا هب یبایتسد فده اب نیاربانب .دهد یم ناشن ار 

 لماوع رب هیکت اب نابیتشپ تایبدا زا یرظن تاعلاطم رب ینتبم ادتبا رد تسا زاین یدربراک یلدم ی هئارا تهج نآ ِینداد
 رارق همانشسرپ ی هّمیهت یارب انبم و هدش نیودت شهوژپ لدم ،میهافم فیرعت و یخیرات تفاب رد ییازفا نایم زا رّثثأتم
 رثوم و یدرف یاه یگژیو دروم رد یتالاوس لماش لوا شخب ؛دش هیهت شخب ود رد یا همانشسرپ ،ساسا نیارب .تفرگ
 مود شخب .تسا روضح تاعفد و هعومجم رد روضح زا فده ،تالیصحت نازیم ،تیسنج ،نس نوچ ،اه یبایزرا رب

 زا زین اه یبایزرا شجنس تهج .دشاب یم اه ییازفا نایم زا دعب یخیرات تفاب ِیموادت و ماجسنا اب طبترم تالاوس لماش
 هب یبایتسد یارب یبسانم رازبا فیط نیا و هدوبن یفاشتکا شهوژپ تّمیهام هکارچ ؛دش دهاوخ هدافتسا ترکیل فیط
 رارق لیلحت دروم نویسرگر کمک هب ،زین ،هدش یروآدرگ یاه هداد .دهد یم رارق رایتخارد یبایزرا رد رظن دروم تّمیفیک
 ِیلاوس هب ییوگخساپ تهج و هدش یسررب یلیلحت-یفیصوت شور هب زین لیلحت نیا زا لصاح جیاتن .تفرگ دهاوخ
 ِییفیک یاه هفلوم زا نابطاخم ِییبایزرا رب ییازفا نایم ی هطساو هب یخیرات تفاب یدبلاکریغ و یدبلاک داعبا رییغت ِیریثأت
  .دوش هتفرگ راک هب ؟تسا نازیم هچ هب و تسیچ ازفا نایم یاهانب
 یرظن ینابم
 ،(1397) یدارمدمحم ،نابز کرت .تسا هدش ماجنا یخیرات تفاب رد ییازفا نایم عوضوم رد یرایسب تاعلاطم نونکات

 زا هنومن دنچ (8397) نایرهاظم ،یوقن و (6397) یکرهش هداز گیب ،دوعسم ،(7397) نایرهاظم ،یرومیت هاش
 زا یا هجرد نتشاد رب هوالع یخیرات تفاب رد دیدج یاهراتخاس هک دنهد یم ناشن هک دنتسه تاعلاطم نیا ِینیرترخأتم
 یشرگن اب هک ،اه شهوژپ نیا .(7لودج) دنشاب دوخ فارطا طیحم اب گنهامه و ناوخ مه تسا رتهب ،عونت و رییغت

 رامعم هک دنتسه ییاه هفلوم هّمجوتم لصا رد هک دنا هدش یحارط یاهراکهار ی هئارا هب رجنم ،دنا هتفر شیپ یتظافح



 71 ... ییازفا نایم ِییفیک یاه هفلوم یواکاو

 رکنم ناوت یمن هک دنچره .تسا ییازفا نایم ِییفیک یاه هفلوم زا توافتم هلوقم نیا .دهد رارق رظنّمدم تسا رتهب
 رظن هطقن زا یخیرات تفاب نورد ییازفا نایم رد هک درک جاتنتسا ناوت یم نآ رب ینتبم یلو دش اه نآ نایم یناشوپ مه
 تاعلاطم تسد نیا .دوش یحارط یخیرات تفاب اب یناوخ مه و یگنهامه رد تسا مزلم دیدج راتخاس ،یتظافح
 همادا رد هک یتاعلاطم یلو درادن ینالوط ی هقباس یخیرات و یرهش تفاب رد ییازفا نایم ثحبم رد موهفم نیا نوماریپ
  .دنتسه اه شهوژپ زا تسد نیا ِینیرترخأتم دنا هدش حرطم
 رب ینتبم نآ تّمیوه موادت رب روپمالالوک رهش زکرم تفاب هب هدش هدوزفا یاهراتخاس ریثأت یسررب اب (6716) 7گناجوی
 ،یکیزیف داعبا رد یرهش تفاب تّمیوه موادت تروص رد اه ندوزفا نیا هک دریگ یم هجیتن ،هبحاصم و همانشسرپ
 دناوت یم زین یرگشدرگ و یداصتقا یاهراتخاس یاقترا یاتسار رد رادیاپ یمادقا ینهذ ریوصت و یدرکلمع
 هس موادت ِییراذگرثا ،یرهش ثاریم تیوه رد موادت هاگیاج ِفتّمیّممها ضرف اب زین (.م2716) 6دیحاو و گنیتنیگ.دشاب
 جیاتن ..دهد یم رارق شجنس دروم یبیکرت شور هب تّمیوه رب ار یگداوناخ مه و یژلاتسون سح ،اه شزرا ؛رثوم لماع
 رب ار ریثأت نیرتمک یگداوناخ مه و نیرتشیب هتشذگ هب طوبرم یاه تّمیلاّمعف رد موادت هک دهد یم ناشن شهوژپ نیا
 ی هعسوت قیرط زا یمومع یاهاضف رد رهش و نامتخاس یگتسویپ یاهرایعم (5397) ناینامب و هناگی .دراد رهش تّمیوه
 رب ینتبم و یسانش ناور-یتخانشرادیدپ یدرکیور اب نیدامن و یتّمیِفلاّمعف-یعامتجا ،ییاضف ،یدبلاک داعبا رد ار از نورد
 ،اضف عون و تّمیهام هب هتسب هک دهد یم ناشن شهوژپ نیا ی هجیتن .دنا هدرک یسررب یقطنم لالدتسا و یفیک لیلحت
 نازیم ریثأت یسررب فده اب (1397) نارگید و هداز یولع . .تسا رّمیغتم یگتسویپ رب دعُبب ره یراذگرثا هوحن و نازیم
 هجیتن یشیامیپ قیقحت و یلیلحت یفیصوت شور رب ینتبم ،یخیرات تفاب موادت و ماجسنا رب اه ییازفانایم ماجسنا
 حجرا (یکاردا و یتّمیلاّمعف) یدرکلمع و (ییاضف و یرصب ،یراتخاس) یدبلاک داعبا رد ییارگوگلا رب هیکت هک دریگ یم
  .(7لودج) تسا ییارگ مرف رب

  یخیرات تفاب نورد ییازفا نایم رد یحارط یاه هفلوم نوماریپ تاعلاطم زا لصاح جیاتن -(1) لودج
 ازفا نایم یرامعم یفیک یاه هفلوم لاس ناگدنسیون
 ،نابز کرت
 یدارمدمحم

 تّمیکلام و یخیرات تفاب رظنم ،یسرتسد هکبش ،یربراک ،یگراپکی و یگتسویپ ،دبلاک هب هّمجوت 1397

 .تسا یرگشدرگ و یداصتقا یاهراتخاس یاقترا یاتسار رد رادیاپ یمادقا یرهش تفاب تّمیوه زا تیامح تروص رد دیدج یاهراتخاس 6716  گناجوی
 ،یرومیت هاش
 نایرهاظم

 یخیرات تفاب تایئزج و حلاصم ،لکش ،سایقم ،یریگرارق تّمیعقوم ،یربراک هب هّمجوت 7397

 یاهوگلا زا ماهلا ،یگنهامه و «ماجسنا» هناقالخ نایب یاه هویش هب هّمجوت ،یدبلاکریغ و یدبلاک هوجو رد «موادت» موهفم هب هّمجوت ،یدبلاکریغ و یدبلاک یاه هفلؤم تخانش 6397 هداز گیب ،دوعسم
 رهش و یرامعم یاقترا و لیمکت ،تفاب رد یگدنز تیفیک یاقترا ،هتشذگ زا دیلقت هب مازلا نودب یموب تیوه و ناکم یگنهرف یاهیگژیو زا تظافح روظنم هب یموب نهک
 .ازفا نایم یرامعم بولطم یحارط قیرط زا یخیرات

 .دراد رهش تّمیوه رب ار ریثأت نیرتمک یگداوناخ مه و نیرتشیب هتشذگ هب طوبرم یاه تّمیلاّمعف رد موادت 2716 دیحاو و گنیتنیگ
 .تسا رّمیغتم یگتسویپ رب نیدامن و یتّمیلاّمعف-یعامتجا ،ییاضف ،یدبلاک داعبا زا کیره یراذگرثا هوحن و نازیم ،اضف عون و تّمیهام هب هتسب  5397 ناینامب و هناگی
 ،هداز یولع
 بیبح ،یمالسا

 ییارگ مرف رب (یکاردا و یتّمیلاّمعف) یدرکلمع و (ییاضف و یرصب ،یراتخاس) یدبلاک داعبا رد ییارگوگلا تّمیحجرا 1397

 موادت و ماجسنا ظفح تهج شالت ،رصاعم و یخیرات ةنیمز هب نامأوت هجوت نیع رد طیرفت و طارفا زا یرود 8397 نایرهاظم ،یوقن

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                           
1 Ujang 
2Ginting, Wahid 
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 یاه هفلوم و تسا یخیرات تفاب رد ازفا نایم یاهانب یحارط رد یترورض ،یگنهامه دهد یم ناشن تاعلاطم نیا جیاتن
 و (5397 ،هناگی) ییاضف و یدبلاک ؛یکیزیف داعبا رد یدنب هتسد لباق ،دنا هّمجوت دروم یگنهامه نیا ِییریگ لکش رد هک
 ،(Genting& Wahid, 2015) یتّمیوه ؛یکیزیف ریغ داعبا و (1397 ،نارگید و هداز یولع) ییاضف و یرصب ،یراتخاس
 رضاح شهوژپ .دنتسه (1397 ،نارگید و هداز یولع) یکاردا و یتّمیلاّمعف و (5397 ،هناگی) نیدامن و یعامتجا-یتّمیلاّمعف
 یهاگن ییازفا نایم یاه هفلوم هب یبایتسد تهج هک توافت نیا اب تسناد تاعلاطم نیا ی همادا رد دیاب زین ار
 یاه هفلوم ،هوالع هب .دوش لماش زین ار هنارامعم و هنازاسرهش داعبا ،یتظافح یاه هبنج رب هوالع ات دراد یا هتشر نیب
 رارق رظنّمدم ،تسا هتشر نیب یهاگن لصاح هک ،ییازفا نایم داعبا مامت هب هّمجوت اب ار یخیرات تفاب رد ییازفا نایم یفیک
 ششوپ یخیرات تفاب رد ییازفا نایم تّمیفیک ،هبناج همه یوحن هب دوش یم ثعاب هلئسم اب دروخرب هوحن نیا .دهد یم
 .دوش هداد
 یخیرات تفاب رد ییازفا نایم هب هاگن رد یا هتشر نیب درکیور
 داد تبسن (.م2137) ازفا نایم ی هعسوت ِفداهنشیپ ِیراشتنا خیرات هب دیاب ار  ثحبم نیا رد دنم ماظن ی هعلاطم عورش
 روضح هکارچ ؛درک دودحم یزاسرهش ی هزوح هب ار نآ ی هعلاطم دیابن دوجو نیا اب .(6 :1897 ،یسابع دنمجرا)
 دیاب نیاربانب .دهد یم دنویپ زین تمرم-تظافح و یرامعم ِییتاعلاطم ی هزوح اب ار نآ ،یخیرات تفاب رد دیدج راتخاس
 زا کی ره رد هلوقم نیا اب طابترا رد هک یکرتشم لوصف .دریگ رارق یسررب دروم یا هتشر نایم یشرگن بلاق رد
 اب قباطم هلخادم ،نآ بجوم هب هک دش دهاوخ ییاه یگتسبمه و هفرط ود تالماعت داجیا ثعاب دراد دوجو اه هزوح
 دیاب اه هزوح نیا زا کی ره یارآ نیاربانب .درک دهاوخ داجیا رگید ی هزوح ود رد ار یتارثا ،هزوح هس نیا زا کی ره
 .(12 :897 ،نارگید و ولگب هرق) دنوش یسررب رگید ی هزوح ود اب یدنمشزاس و لماعت رد
 و فادها هک تسا یرورض یخیرات تفاب رد ییازفا نایم زا رگن لک یفیرعت ی هئارا رد ،هطبار نیا یانبمرب

 زا یشخب دروآرب ییاناوت دیاب ییازفا نایم ،یزاسرهش رد .دریگ رارق هّمجوت دروم یتاعلاطم ی هزوح ره یاهزادنا مشچ
 .دشاب اراد ار دنمشوه ی هعسوت و ییارگرهشون ،رادیاپ ی هعسوت ،یرهش یاز نورد ی هعسوت رد هدش نییبت فادها
 لماوع نوچ یدبلاکریغ و یدبلاک داعبا یمامت هب ییازفا نایم تّمیهام لومش بجوم اه هیرظن نیا رد لخادت نیمه
 و توافتم یاهدرکیور ،تمرم-تظافح ی هزوح رد .دوش یم یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا ،یطیحم تسیز ،یدرکراک
 یخیرات تفاب رد ار دیدج راتخاس هنوگ ره ندوزفا هک یتایرظن زا هتسد نآ ًااتعیبط .تسا هدش هئارا ضقانتم یهاگ
 هب طورشم ار دیدج راتخاس ندوزفا هک ییارآ یّثتح .دنتسین شهوژپ نیا ی هطیح رد ،دنرادنپ یم طلغ یا هلخادم
 ,Worthington) دنریگ یمن رارق شهوژپ نیا دودح رد زین دنناد یم یتّثنس حلاصم و کینکت زا هدافتسا و دیلقت ،تیعبت

1397 ،یدارمدمحم و نابز کرت ؛Waren, 1998: 10-16 ؛179 :1998 :  .(89 :7397 ،نایرهاظم و یرومیت هاش ،72- 32
 نیا نازادرپ هیرظن رثکا ساسا نیا رب .تسا یخیرات تفاب زا تیامح و تظافح هب فوطعم رتشیب ،هزوح نیا هّمجوت

 هب یناسر بیسآ مدع هب طورشم یخیرات تفاب هب ار دیدج راتخاس ندوزفا ،طبترم یاه هبوصم و اهروشنم ،هزوح
 داعبا یمامت هب ،دوخ رب هوالع یرامعم ی هزوح زکرمت .دنناد یم اه نآ اب یگنهامه و یدبلاکریغ و یدبلاک یاه شزرا
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 داعبا ات یدبلاک و نالک داعبا زا ًااتعیبط راک نیا .دنک یسررب ار اه نآ یئزج حوطس ات و تسا زین یتظافح و یرهش
 ناوت یم یا هتشر نیب یدرکیور اب ار ییازفا نایم زا فیرعت نیرت عماج ساسا نیا رب .دراد شرتسگ یدبلاکریغ و درخ
 :(6لودج) داد هئارا نینچ

 یا هتشر نیب درکیور اب ازفا نایم یرامعم فیرعت-(2)لودج

 یتسیچ

 ،تخاس ی هویش و هزاس ،هدوت و مرف ،کبس)یدبلاک هبنج هب هّججوت اب ییازفا نایم

 و (تابسانت و سایقم ،تایئزج و لیاتد ،حلاصم ،ییاضف طباور و یربراک

 یاه هصخاش هب هتسباو لماوع ،اضف نورد اه تّجیلاعف دادخر کبس)یدبلاکریغ

 هن و یمئاد یاه نایرج اب قباطت رد (یسایس و یداصتقا ،یعامتجا ،یگنهرف

 یخیرات تفاب یدمعریغ ای یدمع بیرخت زا لصاح ِییلاخ یاه نیمز رد رذگدوز

  .دوش یم هتخاس هعسوت دنور زا هدنام رود ای و

CABE, 2005نارگید و یرهش یاه تسایس تاقیقحت زکرم ؛، 

 ؛2331 ،یگنس ،نایعیفر ،یادتقمریم ؛0331 ،هتسارآ و یریدق ؛6222

 ،یوسوم روپ ؛4231 ،یدوصقم ،یبیبح ؛1231 ،یرومیت هاش ،نایرهاظم

  .Siravo، 1122 ؛0231 ،یدنهدیب یهوکش و یفوتسم رصان

 ییارچ

 اب و یدبلاکریغ و یدبلاک رظنم زا رهش ی هعسوت یارب بسانم رتسب داجیا فده اب
 هب دریگ یم تروص ییارگرهشون و دنمشوه ،رادیاپ ،از نورد ی هعسوت فادها رب هیکت
 هینبا تمرم ،تظافح یاتسار رد و یخیرات تفاب رد هلخادم یاه شور زا یکی ،هوالع
 ی هئارا یارب دوجوم یاه هنیمز نیرت شزرااب زا یکی نینچ مه .تسا یرهش تمرم و
 .تسا رصاعم یرامعم یاه هویش

 یگنوگچ

 یرهش رظنم و یخیرات تفاب رظنم موادت و قیفلت ،یگنهامه داجیا طرش هب ییازفا نایم
 رد دناوت یم رصاعم ی هرود رد یزاسرهش و یرامعم ی هویش باتزاب هب هّمجوت رانک رد
 .دشاب فلتخم یاهراکهار بلاق

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یخیرات تفاب رد ییازفا نایم ِییفیک یاه هفلوم
 ی هزوح رد انب نیا ارچ ؛تفرگ رظنرد لک کی زا یئزج بلاق رد دیاب ار اهرهش یخیرات تفاب رد ییازفا نایم
 زین تظافح ی هزوح رد و لمع (یرهش و یخیرات تفاب) لک فادها نیمأت یارب هک تسا یئزج بلاق رد یزاسرهش
 ِییخیرات یانب ،دیدج راتخاس یارب ،نیاربانب .دنک یم نیمأت ار یخیرات تفاب ِییتمرم-یتظافح تامازلا هک تسا یئزج
 تّمیلک اب دناوت یم ،هدش هدوزفا ءزج نیا و دیآ یم رامش هب یعجرم و تّمیلک ،یرهش تفاب و یخیرات تفاب ،رواجم
 لک زا کفنم یئزج و هدرکن زین یوریپ و تیعبت نآ زا دناوت یم نینچ مه .دشاب ناوخ مه و گنهامه دوخ فارطا
 یدبلاکریغ و یدبلاک فلتخم داعبا رد یمهم هاگیاج ،تسا دنم شزرا و یخیرات تفاب ،تّمیلک نیا هک اج نآ زا اّمما .دشاب
 لصا رد هک یناوخ مه و یگنهامه ی هژاودیلک ساسا نیا رب .دشاب تفاب هب هّمجوت یب دیابن هدش هدوزفا یانب سپ .دراد
 تفاب رد ییازفا نایم یفیک یاه هفلوم هب یبایتسد یارب یبسانم یانبم ،دنک یم فیرعت ار لک و ءزج نایم طابترا عون
 بجوم هب هک تسا یحرط ی هئارا یانعم هب یخیرات تفاب اب گنهامه یحرط ی هئارا یارب شالت هتبلا .تسا یخیرات
 هب هک یمیهافم دیاب ،روظنم نیا هب یبایتسد یارب .دبای اقترا ای هدش تیوقت تفاب ِییدبلاکریغ و یدبلاک ِییگنهامه نآ
 یارب .دنریگ رارق یسررب دروم ،دنوش یم یخیرات تفاب و دیدج ءزج نایم یناوخ مه و یگنهامه داجیا هب رجنم یوحن
 یبسانم یانبم یخیرات و یرهش رظنم رد یگتسویپ موزل و رهش یارب مجسنم لکش داجیا هب طوبرم تاعلاطم ،راک نیا
  .(315 :5397 ،ناینامب و هناگی) دنتسه
 یگچراپکی و ماجسنا
 :داد هئارا ار 9لودج ناوت یم ،ثحبم نیا رد  هدش هئارا فلتخم تایرظن رب ینتبم 
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 یزاسرهشو یرامعم یصصخت تایبدا رد ماجسنا دروم رد فلتخم یاهدرکیور -(3)لودج
 یسانش شور مجسنم لکش تیهام یرظن ینابم نازادرپ هیرظن  درکیور

 و نالدرا ،رصن ارگ تدحو
 (2137)رایتخب

 زا یساکعنا هدام ملاع رد نآ ءزج ره و هدوب دحاو لک کی شنیرفآ ی همه
 .تسا رت یلاعتم ماظن

 تدحو زا یدومن 
  دوجو

 تدحو تفایرد رب ینتبم ؛یدوهش
 یقیقح

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یزاسرهشو یرامعم یصصخت تایبدا رد ماجسنا دروم رد فلتخم یاهدرکیور -(3)لودج ی همادا
 یسانش شور مجسنم لکش تیهام یرظن ینابم نازادرپ هیرظن  درکیور

 ازجا یریگ لکش اشنم ناونع هب لک (1837) زلوکتسا ،(1837) مهوب ارگ لک
 .دراد تّمیّممها

 شنیرفآ ماظن ینتبم ؛یدوهش لک رب مکاح طباور زا یوریپ

 چنیل ،(5337) کا ،(7337) یتربلآ ارگدنمزاس
 (5116) یباتل (2337)

 ماظن اب یگتسباو هب یریگ لکش رد ازجا
 .دنراد شیارگ شنیرفآ

 یعیبط یاهدنور رب ینتبم ؛یدوهش تعیبط یاهدنور اب ییارگمه

 نودیگ ،(2137) نلاک ،(2237) تیس ارگ ییابیز
 (2837) زنیلوک ،(1837)

 رب تبثم یرصب ریثأت فلتخم یازجا
 .دنراد رگیدکی

 هتشذگ دعاوق و لوصا رب ینتبم ؛یخیرات ءازجا بسانت و یگنهامه

 ،(137) چنیل ،(2837 ،5137) نکیب ارگراتخاس
 (5116) ردناسکلا

 یبیکرت تاناکما و رهش ییاضف رصانع .تسا ارگمه لک و ازجا نایم یاضف
  اه نآ

 تفایرد یارب هبحاصم و هدهاشم ؛یخیرات
 ینیع و ینهذ یاهراتخاس

 ،(8137)رتوک و ور ،(8137) سواهرتاو ارگ هنیمز
 (1837) نیلورب

 گنهرف و یخیرات یاه شزرا اب ازجا
 .دنتسه ارگمه یعمج

 ،یدبلاک ی هنیمز اب ازجا ِییناوخ مه
  یگنهرف و یعامتجا ،یخیرات

 یارب قیمع ی هبحاصم و هدهاشم ؛یخیرات
 یبایانعم

 .187-627 :2897 ،ییالوت زا هتفرگرب :عبنم

 ییارگ هنیمز لیلد نیمه هب .دشاب تفاب یاه هصخاش اب ناوخمه و گنهامه تسا مزلم یخیرات تفاب رد دیدج راتخاس
 ،ییارگ هنیمز رد .تسا اه ییازفا نایم نایرج رد یخیرات تفاب هب یشخب ماجسنا ی هعلاطم یارب درکیور نیرت بسانم
 و هداز یولع ؛267 :2897 ،ییالوت) دوش یم یفرعم (یخیرات تفاب) لک و ( دیدج راتخاس) ءزج لاصتا ّثلحم ،هنیمز
 و یعامتجا-یگنهرف ،یدبلاک یاه هنیمز :دهد یم هئارا نینچ ار یلصا ی هنیمز هس (2897) ییالوت .(1397 ،نارگید
-یگنهرف ،یخیرات ،یدبلاک ی هنیمز :تسا هدرک یدنب هورگ هتسد راهچ رد ار اه هنیمز نیا زین (.م5716) یربنق .یخیرات
 یعامتجا ی هنیمز :دهد یم هئارا یّثلک ی هتسد ود رد ار اه هنیمز نیا (.م5716) نارگید و سیلرژوه .یمیلقا و یعامتجا
 نیودت دعب هس رد یربنق و سنیوگ یوگلا ود بیکرت اب ار ییارگ هنیمز داعبا زین (.م5716) یراتشا و کریز .یدبلاک و
 ی هنیمز و (یراتفر یاهوگلا) یعامتجا-یگنهرف ی هنیمز ،(یلکش یاهوگلا) یخیرات-یدبلاک ی هنیمز :تسا هدرک
 ِییلک ی هتسد ود رد ار داعبا نیا زین (.م2716) یبارهم .(287-217 :1397 ،راکلگ) (یمیلقا یحارط یاهوگلا) یمیلقا
 رب ینتبم و هدش هئارا یاه لدم یمامت ساسا رب .تسا هدرک یدنب میسقت یعونصم و یعیبط طیحم هتسباو لماوع
 و یخیرات تفاب یارب هدش حرطم یاه هنیمز رب هیکت اب ار ییازفا نایم یاه هفلوم ناوت یم یخیرات تفاب یاه هصخاش
 یاه هفلوم ،یطیحم و یدبلاک یاه هفلوم :درک یدنب هتسد نینچ نآ یا هتشر نیب تاعلاطم زا لصاح جیاتن نینچ مه
  .یعامتجا -یگنهرف ،یخیرات یاه هفلوم و یدرکلمع
 یگتسویپ و موادت
 و تظفاحم دیاب تارییغت دوجو اب هک تسا طیحم زا ییاه هفلوم تموادم و لسلست ،رارمتسا هب رظان ،لصا نیا

 نامز و ناسنا ،طیحم دعُبب هس رد ار رییغت و تابث موهفم ،موادت نیاربانب .دننک یریگولج اه تسسگ زا ات دنوش تیامح
 موادت داجیا بجوم ءازجا رد ییایوپ رانک رد ینامز ِیییاپرید و هاگیاج ،طباور رد تابث ساسا نیا رب .دهد یم ششوپ

 داجیا طیحم نابطاخم رد ار رارمتسا و یگتسویپ سح تیاهن رد هک (37 :2397 ،نارگید و یباسحلا یلع) دش دهاوخ
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 ات هک دش حرطم زین تظافح ثحبم رد .م6716 ات .م2337 تّمدم لوط رد موادت و یگتسویپ نوماریپ ثحب .دنک یم
 و یئوبا) تشاد دربراک یناهج ثاریم یاه تیاس یارب یراذگ شزرا فده اب ًااتدمع (.م2116) نیو تشاددای زا شیپ
 ،یعامتجا یگتسویپ :دوش یم فیرعت هزوح هس رد یگتسویپ ،یتاعلاطم ی هدودحم نیا رد .(62 :5397 ،نارگید
 رد یفطاع طباور درکلمع رد موادت رب رظان ،یعامتجا یگتسویپ .یرصب یگتسویپ و یراتخاس-یخیرات یگتسویپ
 موزل رب یّثکتم ،یخیرات و یراتخاس یگتسویپ .دشاب یم طیحم یعامتجا و یگنهرف ،یداصتقا ی هعسوت ی هجیتن

 ریوصت یگتسویپ و موادت هب یرصب یگتسویپ و تسا یژولوفروم و یژولوپیت ،یخیرات تّمیعضو رد موادت و تظافح
 .(Unesco etal, 2013: 3-4) دنک یم هراشا طیحم زا بطاخم کرادا زا لصاح ِییرصب
 رد یگتسویپ داعبا ،ییانعم و یدرکلمع ،یدبلاک یاه هفلوم ؛طیحم ی هدنهد لکش یاه هفلوم هب هّمجوت اب ،ساسا نیا رب

 و اه تّمیفیک یگتسویپ ،یعامتجا-یتّمیلاعف یگتسویپ ،ییاضف -یدبلاک یگتسویپ :دنوش یم یدنب میسقت هتسد راهچ
 اب نادنورهش یعامتجا یاه هنیمز ماجسنا و موادت ،اه تّمیلاعف موادت رب رظان ییاضف-یدبلاک یگتسویپ .نیدامن یگتسویپ
 ،فقس ،فک یوگلا رد یرصب موادت رب نینچ مه .تسا یمومع یاضف اب یگتسویپ و یربراک بسانت ،یدبلاک ی هنیمز
 یعامتجا و یتّمیلاعف دعب رد یگتسویپ .تسا زکرمتم زین دحاو لک رد ازجا یراگزاس و اضف رد رقتسم یازجا ،هندب
 هلکاش یناوخ مه ،یدنم تّمیوه هب هراشا زین اه تّمیفیک یگتسویپ .دراد هیکت اهاضف و اهدید ،یسرتسد موادت رب رتشیب
 ی هکبش موادت هب زین نیدامن یگتسویپ و دراد نآ کرت زا دعب اضف ندوب رّموصت لباق و اه هشیدنا و دیاقع اب اضف
 ،ناینامب و هناگی) تسا رظان اه نادنورهش یاه تشاگنا شیپ و تاّمینهذ ،عجرم دامنرب اهدامن یگتسویپ ،ناکم یاهدامن

5397: 575).  
 شهوژپ یرظن یوگلا
 رد رّثثوم موهفم ود ناونع هب موادت و ماجسنا و (9لودج) یخیرات تفاب رد ییازفا نایم زا هدش هئارا فیرعت رب ینتبم
 رب ،ماجسنا موهفم ،رادومن نیا رد .داد هئارا ار 7 رادومن ناوت یم ،یخیرات تفاب رد ییازفا نایم لابند هب لصاح تّمیفیک
 ماجسنا و یدبلاک ماجسنا ،یدرکلمع ماجسنا ِفدعُبب هس رد نییبت لباق ،ییارگ هنیمز ثحبم رد حرطم یاه هیرظن ساسا
 ِفدعب راهچ رد (5397) ناینامب و هناگی تاعلاطم ساسا رب ،موادت موهفم ،هوالع هب .تسا یعامتجا-یگنهرف ،یخیرات
 نیا زا کی ره زا هدش هئارا فیراعت یانبمرب .تسا نیدامن و اه تّمیفیک ،یعامتجا-یتّمیلاّمعف ،یدبلاک-ییاضف ِییگتسویپ
 موادت ،یدبلاک ماجسنا ،یدرکلمع ماجسنا هک درک لالدتسا نینچ ناوت یم موادت و ماجسنا ی هعومجمریز رد ،داعبا
 یخیرات تفاب رد ییازفا نایم ِییکیزیف یاه هفلوم و اه هصخاش هب یّثکتم ،یعامتجا-یتّمیلاّمعف موادت و یدبلاک-ییاضف
 ریغ یاه  هفلوم یانبم رب ،زین ،نیدامن و اه تّمیفیک موادت ،یعامتجا-یگنهرف ،یخیرات ماجسنا ،رگید بناج زا .دنتسه
  .دنریگ یم لکش ییازفا نایم ِیییانعم ای یکیزیف
 داعبا ی هدنیامن ییانعم یاه هفلوم و یدرکلمع و یطیحم-یدبلاک داعبا ی هدنیامن یکیزیف یاه هفلوم ،7رادومن رد
 نامه داعبا نیا زا کی ره رب رثوم لماوع ،نیاربانب .دنتسه یخیرات تفاب رد ییازفا نایم ِییعامتجا-یگنهرف ،یخیرات
 ،ساسا نیا رب .(9لودج) دندش حرطم یا هتشر نایم یدرکیور اب یخیرات تفاب رد ییازفا نایم فیرعت رد هک دنا یلماوع
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 لباق و  هدش قیقدت یوگلا ناونع هب ار ،6رادومن و هدش قیقدت داعبا نیا زا کی ره رب رثوم لماوع ندوزفا اب رادومن نیا
 داعبا ) یکیزیف یاه هفلوم ِفهورگ ود رد یخیرات تفاب رد ییازفا نایم یاه هفلوم ،6 رادومن رد .دهد یم هئارا شجنس
 ره ریز رد و  هدش یدنب هتسد (یعامتجا-یگنهرف ،یخیرات داعبا) ییانعم یاه هفلوم و (یدرکلمع و یطیحم-یدبلاک
 .تسا هدمآ هرثوم لماوع دعُبب

 
 2231 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ،یخیرات تفاب رد ییازفا نایم یفیک یاهرایعم -(1) رادومن

 .دنراذگرثا (موادت و ماجسنا) یخیرات تفاب رد ییازفا نایم یفیک یاه هفلوم هب یبایتسد رب دوخ ی هبون هب زین لماوع نیا
 ماجسنا ،یطیحم-یدبلاک ماجسنا) یکیزیف موادت و ماجسنا رب یدرکلمع و یطیحم-یدبلاک داعبا هب هتسباو لماوع
-یگنهرف-یخیرات داعبا هب هتسباو لماوع .دنرثوم (یعامتجا-یتّمیلاّمعف موادت ،یدبلاک-ییاضف موادت ،یدرکلمع
 موادت و اه تّمیفیک موادت ،یعامتجا-یگنهرف ،یخیرات ماجسنا) ییانعم موادت و ماجسنا یریگ لکش رب ،زین یعامتجا
 زا ار دارفا یبایزرا تسا زاین ،موادت و ماجسنا یاه هنوگ زا کی ره شجنس تهج ،نیاربانب .دنراذگ یم رثا (نیدامن
 .درک جارختسا ار یخیرات تفاب رد ییازفا نایم زا دعب اه هفلوم و داعبا رب رثوم لماوع زا کیره رد رییغت

 
 2231 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ،یخیرات تفاب رد ییازفا نایم یفیک یاهرایعم رب رثوم یاه هفلوم -(2)رادومن
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 هعلاطم دروم ی هدودحم
 ،لاح ات هتشذگ زا یراجت یاه هار اب طابترا رد نآ تیعقوم هک تسا ناریا یخیرات یاهرهش نیرت مهم زا یکی زیربت
 مازلا ،زین ،نآ ِفدشر هب ور تّمیعمج ،هوالع هب .(6و7 هشقن) تسا هدش شا یگنهرف و یدبلاک ی هعسوت هب رجنم ،هراومه
 رظن زا مهم زکرم کی هب ار رهش نیا ،نامز رورم هب طیارش نیا .تسا هدرک داجیا ار نآ ِییخیرات یاه تفاب رد هعسوت
 شقن زیربت یخیرات رازاب نایم نیا رد هک تسا هدرک لیدبت روشک برغ لامش ی هقطنم رد یداصتقا و یسایس ،یگنهرف
 .دراد یمهم

 

 
 و 20 :0231 ؛یقرش ناجیابرذآ ناتسا یرامآ همانلاس :عبنم ،(پچ) زیربت ناتسرهش ی هشقن و (تسار) ناریا یسایس هشقن رد .ش.آ ناتسا تیعقوم -(2)و (1) هشقن

17. 
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 .دراد رارق رانک یاچ یلامش ی هیشاح ات یمالسا یروهمج نابایخ ی هیشاح زا یدبلاک ِییگتسویپ اب زیربت یخیرات رازاب
 نآ رانک رد زین یتموکح و یبهذم یاه یربراک ،نآ یراجت یاضف شرتسگ رب هوالع زین مهدزاود ات مهن ی هدس رد هک
 ،راشقا ندوب نگمه و یناکم تاصتخم تابث ،تفاب نیا هب هدش هدوزفا دیدج یاهراتخاس یمامت نایم رد .دندش هتخاس
 ود ات دش بجوم زور هنابش فلتخم تاعاس رد مدرم مومع هب یناسر تامدخ و یربراک ندوب هباشم هوالع هب
 نیا . (6و 7 ریواصت ،9 هشقن) دنوش باختنا یدروم یاه هنومن ناونع هب رمالا بحاص و هطورشم ِییراجت ی هعومجم
 سوسحم یراوج مه و دنراد نابطاخم یبایزرا رب یهجوت لباق ریثأت هژورپ گرزب سایقم لیلد هب نینچمه هعومجم ود
 .دنک یم مهارف ار فارطا یخیرات طیحم اب طابترا رد ییازفا نایم نوماریپ هعلاطم یارب یرتهب ِیناکما ،یخیرات تفاب اب

 

 

 

 

 

 
 2231 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ،(پچ) هطورشم یراجت ی هعومجم (تسار) رمالا بحاص یراجت ی هعومجم-(2)و (1) ریوصت

 
 .www.whc.unesco.org :عبنم ،زیربت رازاب یخیرات تفاب رد رمالا بحاص و هطورشم یراجت ی هعومجم تّجیعقوم -(3) هشقن

 تاعالطا لیلحت و هیزجت شور
 یّثطخ ی هناگدنچ نویسرگر لیلحت زا یخیرات تفاب موادت و ماجسنا اب ییازفا نایم یاه هفلوم نایم ی هطبار ِییسررب رد
 .دنک یم صخشم ار اه نآ نایم ی هطبار تهج و تّمدش ،قیقحت یاهرّمیغتم نایم یّثلع ی هطبار یسررب هکارچ ؛دش هدافتسا
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 .دنتسه نویسرگر ی هدش درادناتسا بیارض Beta ریداقم لیلحت نیا رد .تسا نامز مه نویسرگر عون نیا راک شور
 رظنّمدم ی هتسباو رّمیغتم ،هطوبرم ِیلقتسم رّمیغتم رد درادناتسا فارحنا کی شیازفا تروص رد هک دنهد یم ناشن دادعا نیا
 لیلحت زین دوش یم جارختسا اونآ لدم زا هک F رادقم .تشاد دهاوخ درادناتسا فارحنا رد شیازفا ،ددع نیا ی هزادنا هب
 نیب یّثطخ ِییگتسبمه هک تسا هناگدنچ ِییگتسبمه بیرض زین R رادقم .دهد یم ناشن ار لقتسم یاهرّمیغتم سنایراو
 رّمیغتم سنایراو دصرد ،لصا رد ،ریداقم نیا ؛دنک یم نایب ار هتسباو رّمیغتم شجنس لدم ریداقم و هدش هدهاشم ریداقم
 نیا رد ؛تسا t لقتسم نومزآ زا لصاح جیاتن زین t رادقم .دنهد یم ناشن رظنّمدم لقتسم رّمیغتم یانبم رب ار هتسباو
 هعماج ود زا هک ینعم نیدب .دریگ یم رارق تواضق دروم یفداصت یاه هنومن زا هدمآ تسدب یاه نیگنایم ،نومزآ
 نیگنایم و هدش باختنا یفداصت روط هب ،دنشاب یواسم ریغ ای یواسم هنومن دادعت هکنیا زا معا ییاه هنومن ،فلتخم
897 ،رف روصنم) دوش یم هسیاقم مه اب هعماج ود نآ یاه   .دهد یم ناشن ار یرادانعم حطس زین sig رادقم .(716 :3
 قیقحت ییایاپ و ییاور
 هرمن اب اهنآ یگتسبمه شجنس و ،لاؤس ره زییمت بیرض یبایزرا اب ناصصختم طّمسوت هدش نیودت ی همانشسرپ ییاور
 بولطم ،هعلاطم دروم یاهرایعم شجنس رد تالاوس ییاناوت رظن زا همانشسرپ ،هلحرم نیا رد ،هوالع هب .دش دییات لک
 زا همانشسرپ ییایاپ شجنس یارب .تفرگ رارق یسررب دروم زین کرتشم نابز دربراک ،حوضو ظاحل هب تارابع ندوب
 21/1 ربارب رمالا بحاص و هطورشم ی هعومجم ود ره رد نومزآ شیپ رد رادقم نیا .دش هدافتسا خابنورک یافلآ شور
 هدش هبساحم ریداقم هک اجنآ زا .دشاب یم 81/1 و 51/1لداعم بیترت هب زین اه همانشسرپ لیمکت ی هلحرم زا دعب .تسا
 .دنراد ار مزال ییایاپ اه همانشسرپ تسا رتشیب دصرد 11 زا

 هنومن یاضعا و یرامآ هعماج
 و لبق ار یخیرات تفاب هک دوش یم یدارفا یمامت لماش شهوژپ تالاوس و فده رب هیکت اب شهوژپ یرامآ ی هعماج
 هب یسرتسد تّمیدودحم هب هّمجوت اب .دش ماجنا هداس یفداصت شور هب یریگ هنومن .دنا هدرک هبرجت ییازفا نایم زا دعب
 ره زا زاین دروم ی هنومن و هعلاطم دروم تفاب ِفتالحم دادعت رب هیکت اب ،رظنّمدم یرامآ ی هعماج دارفا دادعت یمامت
 رد یدرف لماوع راتخاس .دش لیمکت رمالا بحاص و هطورشم یاه هعومجم زا کی ره یارب همانشسرپ 217 ،هلحم
 اه هعومجم زا مظنم تروص هب و رذگ فده اب و هدوب ملپید کردم یاراد و درم ،دارفا رثکا هک دهد یم ناشن اه  هنومن
 .(5لودج) دننک یم هدافتسا

 .رمالا بحاص و هطورشم ی هنومن ی هعماج یدرف تاصخشم -(4) لودج

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 و ماجسنا زا دارفا یبایزرا ِینییبت تّمیلباق هدمآ تسد هب ریداقم هک دهد یم  ناشن هنومن ود ره رد نوستاو نیلبود نومزآ
 و یدرکلمع ،یطیحم-یدبلاک یاه هفلوم رد هدش داجیا تارییغت کمک هب ییازفا نایم زا دعب ار یخیرات تفاب موادت
 نایم هدش رارقرب یّثلع طباور دییأت رد زین هنومن یالاب مجح رگید بناج زا .دراد ار یعامتجا -یگنهرف ،یخیرات
 .تسا هدش هئارا 2لودج رد نویسرگر لیلحت ییاهن جیاتن .تسا رثوم نویسرگر لیلحت ساسا رب شهوژپ یاهرّمیغتم

 زیربت یخیرات رازاب رد هطورشم و رمالا بحاص یراجت ی هعومجم یاه ییازفا نایم یفیک یاه هفلوم رب طیحم داعبا رییغت ریثأت ینویسرگر لیلحت -(0) لودج
 هطورشم هعومجم رمالا بحاص هعومجم یخیرات تفاب رد ازفا نایم یرامعم یفیک یاه هفلوم

beta t sig beta t sig 
  یطیحم-یدبلاک یاه هفلوم تابسانت و سایقم ،یرامعم

691/1 
 

 
185/1 

 
162/1 

 
219/1 

 
292/5 

 
 یلکش تایئزج 711/1>

 یخیرات ی هقطنم یامیس
 658/76 261/7 اونآ لدم ردF رادقم
 R 171/1 299/1 رادقم
 117/1 171/1 هدش میظنت R6 رادقم
  یدرکلمع یاه هفلوم اهدرکلمع طابترا

556/1- 
 
826/9- 

 
711/1 

 
559/1 

 
832/1 

 
 اه یربراک هب یهدناماس 711/1>

 972/19 223/1 اونآ لدم ردF رادقم
 R 217/1 672/1 رادقم
 926/1 711/1 هدش میظنت R6 رادقم
  یعامتجا-یگنهرف ،یخیرات یاه هفلوم یبهذم-یگنهرف تامسارم یرازگرب

 
832/1 

 
 
211/8 

 
 
 
 
<711/1 

 
 
 
 
331/1 

 
 
 
 
959/7 

 
 
 
 
<711/1 

 تفاب یخیرات یاه یگژیو
 یگنهرف و یقالخا یاه شزرا

 217/76 256/66 اونآ لدم ردF رادقم
 R 192/1 116/1 رادقم
 126/1 116/1 هدش میظنت R6 رادقم

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعومجم ود ره یارب ار ریسم لیلحت لدم ناوت یم ،نویسرگر ی هدش درادناتسا بیارض ریداقم کمک اب لودج نیا رد
-یدبلاک داعبا رد تارییغت نایم ی هطبار هطورشم ی هعومجم رد ریداقم نیا هب هّمجوت اب .داد هئارا 9رادومن بلاق رد
 ود نیا نایم ِییگتسبمه .تسا رادانعم و (β=219/1) میقتسم یا هطبار ،طیحم موادت و ماجسنا زا یبایزرا و یطیحم
 رب ار (β =559/1) یراذگرثا نیرتشیب یدرکلمع داعبا نایم نیا رد .تسا %17 زین نآ ینیب شیپ تّمیلباق و % 99 رّمیغتم
 و %72 ِییگتسبمه .تسا رادانعم و میقتسم یا هطبار زین ود نیا نایم ی هطبار .دراد موادت و ماجسنا زا نابطاخم یبایزرا
 یا هطبار دوجو اب ار (β=331/1) ریثأت نیرتمک یعامتجا-یگنهرف ،یخیرات داعبا .تسا %26 زین ینیب شیپ تّمیلباق
 رد ار اه هفلوم نیا تّمیّممها %26 ینیب شیپ تّمیلباق و %16 نازیم اب رّمیغتم ود نیا یگتسبمه .دراد میقتسم و رادانعم
  .دهد یم ناشن اه یبایزرا

 یبایزرا اب انعم یب یلو میقتسم طابترا رد رمالا بحاص ی هعومجم رد یطیحم-یدبلاک داعبا رد هدش داجیا تارییغت
 داعبا نیا .دراد اه یبایزرا رب ار (β=691/1) ریثأت نیرتمک هک دنچ ره .تسا یخیرات رازاب رد موادت و ماجسنا زا دارفا
 ،یخیرات داعبا زا دعب ییازفا نایم یدرکلمع داعبا .دنتسه (%7/1دودح رد) مک ینیب شیپ تّمیلباق و یگتسبمه رد
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 یا هطبار زین ود نیا نایم ی هطبار .دراد نابطاخم یبایزرا رب ار (β=-556/1) یراذگرثا نیرتشیب یعامتجا-یگنهرف
 رد.تسا کدنا زین نآ ینیب شیپ تّمیلباق و %17 دودح رد ؛مک رّمیغتم ود نیا نایم یگتسبمه .تسا رادانعم و سوکعم
 .دراد میقتسم و رادانعم یا هطبار دوجو اب ار (β=832/1) ریثأت نیرتشیب یعامتجا-یگنهرف ،یخیرات داعبا نایم نیا
 زا یبایزرا رد اه هفلوم نیا تّمیّممها زا ناشن زین نآ %61 ینیب شیپ تّمیلباق و %92 ؛رّمیغتم ود نیا نایم یالاب یگتسبمه
  .دراد موادت و ماجسنا

 
 

 
 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم ،یخیرات تفاب ِیماجسنا و موادت رب رمالا بحاص و هطورشم یازفا نایم یرامعم ِییفیک یاه هفلوم یراذگرثا ریسم لیلحت لدم -(3)رادومن

2231 

 (هطورشم هعومجم یارب امنهار طوطخ  ،رمالا بحاص هعومجم یارب امنهار طوطخ  ) 
-یدبلاک ،یدرکلمع یاه هفلوم رد رییغت ،بیترت هب ،هطورشم یراجت ی هعومجم زا هدش یروآدرگ یاه هداد ربانب
 نابطاخم یبایزرا رب ار ریثأت نیرتشیب ییازفا نایم نیا ی هطساو هب یخیرات تفاب ِییعامتجا-یگنهرف ،یخیرات و یطیحم
 زا  هعومجم نیا هک دننک یم صّثخشم اه هداد زا هورگ نیا .دراد ییازفا نایم نیا زا دعب زیربت رازاب موادت و ماجسنا زا
 زا یرادروخرب و یگدنز کبس رییغت زا هتساخرب) نآ یاه یتساک عفر هب کمک و یخیرات رازاب یراجت یربراک
 داعبا تسا هدش بجوم نابطاخم یوس زا زین عوضوم نیا ِفتّمیّممها .دنک یم ینابیتشپ و تیامح (زور هب تاناکما
 ،یخیرات یاه هفلوم رد یلقاّمدح تارییغت داجیا ،رگید بناج زا .دشاب حرط لباق مود تّمیولوا رد یطیحم-یدبلاک
 رد هجیتن نیا .دشاب نیرتمک موادت و ماجسنا رب اه هفلوم نیا ریثأت دش بجوم نابطاخم رظنم زا یعامتجا-یگنهرف
 موادت زا نابطاخم یبایزرا ،هعلاطم نیا رد .تسا هدش حرطم رگید یوحن هب زین (.م2716) دیحاو و گنیتنیگ ی هعلاطم
 ی هجیتن ،(1397) نارگید و هداز یولع و (5397) ناینامب و هناگی تاعلاطم هباشم نینچمه .دراد یلصا شقن اه تّمیلاّمعف

 رب ار هاگیاج نیرت مهم ییارگوگلا رب زکرمت و هعومجم تّمیهام دهد یم ناشن زین شهوژپ نیا یاه هداد زا لصاح
 .دراد موادت و ماجسنا

 ،یخیرات داعبا رد هدش داجیا تارییغت هک دهد یم ناشن رمالا بحاص ی هعومجم ییازفا نایم زا هدش یروآدرگ یاه هداد
 موادت و ماجسنا زا نابطاخم یبایزرا رب ار ریثأت نیرتشیب ،بیترت هب ،یطیحم-یدبلاک و یدرکلمع ،یعامتجا-یگنهرف
 یاه هفلوم اب طابترا رد یراذگرثا نیا دش هراشا هک روط نامه هتبلا .تسا هتشاد ییازفا نایم نیا زا دعب زیربت رازاب

یخیراتتفابردییازفانایمیاههفلوم  
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 صخشم اه هداد زا هورگ نیا رب هیکت .تسا سوکعم ،یدرکلمع یاه هفلوم اب طابترا رد و ،انعم یب ،یطیحم-یدبلاک
 بولطم نابطاخم دزن نآ ِفدرکلمع و هئارا ی هویش ،زیربت رازاب اب هعومجم نیا یربراک نایم تّمیخنس دوجو اب هک دنک یم
 لامش تمس رد هک زیربت یخیرات رازاب زا یشخب یدرکلمع و یدبلاک ِییگداتفا ادج زا زین یبایزرا نیا تّمحص .تسین
 رد تارییغت ِییفنم ِیریثأت ،نابطاخم رظن هب دانتسا اب هوالع هب .دوش یم راکشآ ،دراد رارق رمالا بحاص ی هعومجم
 ؛دنشاب یدرکلمع یاه هفلوم زا دعب ِفتیولوا رد یطیحم-یدبلاک یاه هفلوم تسا هدش بجوم یدرکلمع یاه هفلوم

 رد نامز رورم هب و هتفگن خساپ یبوخ هب ار ،درکلمع بسانم نیمأت ینعی ،دوخ فیاظو نیرت مهم زا یکی دبلاک هکارچ
 نازیم نیرتمک زا اه هفلوم زا هتسد نیا تارییغت ،اتسار نیا رد .دوش بیسآ و بیرخت راچد اهاضف زا هدافتسا مدع رثا
 ود اب سایق رد یعامتجا-یگنهرف ،یخیرات یاه هفلوم رد رییغت هک تسا لیلد نیمه هب .تسا هدش رادروخرب یراذگرثا
 و ماجسنا رب یراذگرثا نازیم رظن زا لوا تّمیولوا رد و هدش رادروخرب اه یبایزرا رد یرتشیب تّمیبولطم زا رگید ی هفلوم
 رد هک ار یدرکلمع یاه هفلوم هاگیاج تّمیّممها رگید یوحن هب اه هتفای نیا .تسا هتفرگ رارق یخیرات تفاب موادت
 رد اضف تّمیهام ریثأت ِفدییات بجوم نینچمه و هداد ناشن ،تسا هدش حرطم (.م2716) دیحاو و گنیتنیگ تاعلاطم
 تاعلاطم هباشم هک دهد یم ناشن هوالع هب .دوش یم (5397) ناینامب و هناگی شهوژپ قباطم اه هفلوم یدنب تیولوا
 .تفرگ رظنرد ییارگوگلا رب حجرا دیابن ار ییارگ مرف (1397) نارگید و هداز یولع
 میقتسم و رادانعم یا هطبار موادت و ماجسنا زا اه یبایزرا و ییازفا نایم یاه هفلوم نایم هعومجم ود ره رد نیاربانب
 هطبار ییازفا نازیم ِییفیک ییاه هفلوم و یطیحم-یدبلاک داعبا رد رییغت نایم رمالا بحاص هعومجم رد هتبلا .دراد دوجو
 دوجو ییازفا نایم یفیک یاه هفلوم اب سوکعم طابترا زین یدرکلمع داعبا رد رییغت دروم رد و دشن لصاح یرادانعم
 راظتنا رد هراومه دیابن ییازفا نایم ی هطساو هب یخیرات تفاب رد یطیحم-یدبلاک داعبا رد تارییغت داجیا اب نیاربانب.دراد
 .دوب موادت و ماجسنا زا دارفا یبایزرا رد رییغت
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 و یدبلاک داعبا رد هدش داجیا تارییغت اب طابترا رد موادت و ماجسنا ِییفیک یاه هفلوم ِییسررب رضاح شهوژپ فده
 بسانم رتسب ندروآ مهارف و یگنهامه داجیا رد یسررب نیا .تسا اه ییازفا نایم زا دعب زیربت یخیرات رازاب ِییدبلاکریغ
 ،یا هتشر نایم یدرکیور ذاّثختا .دوب دهاوخ هدننک کمک ،یدربراک حطس رد یخیرات تفاب تایح ی همادا و تیامح یارب
 رد حرطم ِییتاعلاطم ی هزوح هس هب هّمجوت اب ار رگن لک یدرکیور نتشاد هکارچ ؛تسا شهوژپ نیا یاه تیولوا زا ،زین
 یسررب تّمیروحم اب شهوژپ نیا ،ساسا نیا رب .دنک یم نکمم (یرامعم و تمرم-تظافح ،یزاسرهش) ثحبم نیا
 ِییفیک یاه هفلوم زا نابطاخم ِییبایزرا رب نآ نازیم و یخیرات تفاب یدبلاکریغ و یدبلاک داعبا رد تارییغت ریثأت
 شهوژپ یاه هتفای .تسا هتفرگ لکش (هتسب ی همانشسرپ زا هدافتسا اب) ینادیم و یرظن تاعلاطم ساسا رب ییازفا نایم

 ،یراذگرثا نازیم بیترت هب ،یرادانعم و میقتسم یا هطبار ،هطورشم ی هعومجم ییازفا نایم رد هک تسا نآ زا یکاح
 رد .دراد دوجو یعامتجا-یگنهرف ،یخیرات و یطیحم-یدبلاک ،یدرکلمع داعبا رد تارییغت اب موادت و ماجسنا نایم
 و یعامتجا-یگنهرف-یخیرات داعبا رد تارییغت اب ،اهنت ،موادت و ماجسنا نایم میقتسم ی هطبار رمالا بحاص ی هعومجم
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 یا هطبار ،یدرکلمع داعبا رد تارییغت اب موادت و ماجسنا نایم ی هطبار ،نایم نیا رد .تسا رارقرب یطیحم-یدبلاک
 نیا .درادن دوجو یدرکلمع-یدبلاک تارییغت اب رادانعم ی هطبار ،اهنت ،هفلوم هورگ هس نیا نایم رد و تسا سوکعم
 و یدرکلمع ،یطیحم-یدبلاک یاه هفلوم رد تارییغت و یخیرات رازاب موادت و ماجسنا نایم هک دهد یم ناشن اه هتفای
 و یّثلع ی هطبار دوجو هب لئاق ناوت یم ،نابطاخم رظن رب ینتبم ییازفا نایم ود نیا رثا رد یعامتجا-یگنهرف ،یخیرات
 داعبا رب هدش داجیا تارییغت زا زیربت رازاب ماجسنا و موادت ِییریذپرثا هک هتکن نیا رکذ اب .دوب یریذپرثا-یراذگرثا
 نیا رب .دوب دهاوخ رّمیغتم ازفا نایم یانب تیعضو هب هتسباو ،شا نازیم و اه ییازفا نایم زا دعب نآ یدبلاکریغ و یدبلاک
 و ازفا نایم یاهانب و یخیرات تفاب نایم یگنهامه شجنس تهج یدربراک یلدم ناونع هب دناوت یم 7رادومن انبم
  .دوش داهنشیپ نآ یفیک یاه هفلوم نینچ مه
 یدرکلمع یاه هفلوم لباقم رد یطیحم-یدبلاک یاه هفلوم ِیرتمک ریثأت ،دراد تّمیّممها دروم نیا رد هچنآ دوجو نیا اب 
 طیارش یخرب رد یّثتح و دنراد یراذگرثا نیا رد یروحم یشقن یدرکلمع یاه هفلوم هک دسر یم رظن هب نینچ .تسا
 ی هزوح ِیناصصختم نایم رد هک تسا یلاحرد نیا .دنرثوم زین یطیحم-یدبلاک یاه هفلوم زا نابطاخم یاه یبایزرا رب

 شور کی ی هئارا نیاربانب .تسا یمرف و یراتخاس ،یدبلاک لئاسم رس رب رتشیب ،زکرمت طاقن و تاشقانم یحارط
 حیحص و نکمم ًاالمع ،دشاب یخیرات تفاب اب گنهامه ِییدبلاک یاه یگژیو رب زکرمتم ،اهنت هک ییازفا نایم یارب یحارط
 لماوع ریاس جارختسا (6 ،یفیک یاه هفلوم ی هدنهد لیکشت لماوع رب رتشیب قیقدت (7 ،ریسم نیا ی همادا رد .تسین
 ناونع هب یعامتجا-یگنهرف ی هنیمز رب رتشیب زکرمت (9 یفاشتکا تاعلاطم یانبم رب یفیک یاه هفلوم ِییبایزرا رب رثوم
 زا تسد نیا رب رثوم لماوع ریاس رب قیقدت (5 ،یخیرات تفاب رد ییازفا نایم درکیور باختنا رب رثوم لماوع زا یکی
 (تفاب رد روضح زا فده ،تالیصحت نازیم ،سنج ،نس دننام ) یتّمیصخش و یدرف تاصخشم نوچ ،اه یبایزرا
 تهج یشهوژپ ماجنا و ناصصختم هورگ رب زکرمت (2 هوالع هب .دشاب هدننک کمک ثحابم نیا لیمکت رد دناوت یم
 هب هک درک دهاوخ مهارف زیامت و کارتشا طاقن نییعت و سایق یارب یبسانم طیارش ،زین ،اه نآ یبایزرا هب یبایتسد
 .دوش یم نکمم ،دنزیگنارب هشقانم رتمک و هدوب یمومع قفاوت ّثلحم هک ییاهراکهار نیودت نآ بجوم
 عبانم
 هنومن یتظافح نیون یاهرازبا و یخیرات رظانم یگتسویپ تیمها .(5397) اضرمالغ ،ینایک هد ینایک و ؛هللادبع ،یلماع لبج ؛اضر ،یئوبا

 .32-32 :3 ش ،ناریا یرامعم و تمرم ،ناهفصا نهک رهش یدروم
 .یسانشراک ییاهن حرط ،کنو هد :یدروم هنومن GIS کمک هب ناریا رد ییاضف نورد هعسوت یجنس ناکما .(1897) اسیرپ ،یسابع دنمجرا

 .نارهت هاگشناد ،ابیز یاهرنه هدکشناد ،یزاسرهش و یرامعم هورگ
 .ین رشن :نارهت .نایشواچ نسح :مجرتم .یعامتجا یاه شهوژپ یحارط .(1116) نمرون ،یکیلب
  .(2397) حلاصدمحم ،یدنهدیب یهوکش و ؛ناوریشونا ،یفوتسم رصان ؛یسوم ،یوسومروپ

 ی هعسوت تاعلاطم ،رادیاپ یرهش هعسوت داعبا زا یکی ناونع هب نارهت رهش رد ازفا نایم هعسوت ییارجا یاهراکهار و لوصا ییاسانش
 .21-19 :5ش ،ناریا یعامتجا

 .51-12: 7ش ،یموب یرامعم و رهش ،یخیرات یاه تفاب رد یرامعم یحارط طباوض .(1397) رغصا ،یدارمدمحم و ؛قیاقش ،نابز کرت

 .95-59 :17ش ،ابیز یاهرنه ،یزاسرهش رد ییارگ هنیمز .(1897) نیون ،ییالوت
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 .ریبکریما تاراشتنا :نارهت .مجسنم رهش لکش .(2897) نیون ،ییالوت

 تامادقا و اهشور ،یناهج یاه همانعطق و اهروشنم ،براجت ،اه هیرظن ،فیراعت :یرهش تمرم .(5397) هحیلم ،یدوصقم و ؛نسحم ،یبیبح
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .یرهش

  هفلؤم رب ینتبم زیربت رادیاپ یرگشدرگ تعنص هعسوت یاهراکهار .(3397) نیسح ،رف مظن و ؛میرک ،ریلد  هداز نیسح ؛دیحو ،ناحلا شوخ
 .12-15 :5-9 ش ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همان لصف ،یا  هقطنم یاه

 و تیریدم نامزاس :زیربت ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا ناتسا ِییرامآ ی همانلاس .(2397) یقرش ناجیابرذآ ناتسا ِییزیر همانرب و تیریدم نامزاس
 .یقرش ناجیابرذآ ناتسا ِییزیر همانرب

 .27-7 :5 ش ،ابیز یاهرنه ،یخیرات ی هنیمز رد دیدج یاهراتخاس یارب یحارط یاهدومنهر .(7397) دماح ،نایرهاظم ؛ادلی ،یرومیت هاش
397) زوریپ ،یچانح و ؛دماح ،نایرهاظم ؛ادلی ،یرومیت هاش  ترواجم رد یحارط) هدنیآ و هتشذگ نایم دنویپ هطساو ،دیدج یاهراتخاس .(1

 .22-15 :89-19یپایپ هرامش ،رهش تفه ،(نیوزق رهش رد یور هار مامح و رادرس رابنا بآ
 :یدروم هعلاطم) دمآراکان یاه تفاب رد ینیرفآزاب یاه تیلباق یسانشزاب .(3397) رایتخب ،هانپ تزع و ؛ریشب ،ییاباب گیب ؛یلو ،یهلادبع

 .727-197 :5-9 ش ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همان لصف ،(زیربت رهشنالک یرادرهش راهچ هقطنم

 یخیرات تفاب تایح موادت رب ازفا نایم یاهانب ییارگ هنیمز نازیم ریثأت یسررب .(1397) حرف ،بیبح و ؛اضرمالغ ،یمالسا ؛ماهلا ،هداز یولع
 .28-32 :7ش ،یمالسا یرامعم یاه شهوژپ ،(لیبدرا یتنس رازاب یخیرات تفاب ود هجرد میرح :یدروم هنومن) - یناریا یتنس رازاب

 لیلحت) نآ موادت یاه صخاش و ناکم یانعم یموهفم لدم ی هئارا .(2397) هبیصن ،وگبرچ و ؛هیضار ،هدازاضر ؛نارهم ،یباسحلا یلع
 .16-17 :62 ش ،رظن غاب ،(دارفا هتسیز تایبرجت یریسفت ی هناسانشرادیدپ

 .یگنهرف یاهشهوژپ رتفد :نارهت .یخیرات یاه طیحم رد دیدج یاهراتخاس .(2897) اویش ،هتسارآ و ؛مارهب ،یریدق

 ؛یخیرات تفاب رد یحارط یارب یا هتشر نایم یدرکیور ؛ازفا نایم یرامعم .(8397) راقلیا ،یچلیبدرا و ؛دحا ،یمیهارباداژن ؛ونیم ،ولگب هرق
 .82-12 :21ش ،رظن غاب ،زیربت رازاب یخیرات تفاب رد هطورشم یراجت ةعومجم :یدروم ةنومن

 .یتشهب دیهش هاگشناد :نارهت .(یرهش یحارط هیرظن باب رد یتالمات) رادیاپ ناکم شنیرفآ .(1397) شوروک ،راکلگ

897) شوروک ،راکلگ  .577-23 :5 ش ،یطیحم مولع ،یرادیاپ درکیور ات ینییزت درکیور زا لوحت ریس ؛رهش یرصب طیحم .(1
 :نارهت .(یبایزرا یاهرایعم و یحارط ینابم) یخیرات یاه تفاب رد ازفا نایم یاهانب .(7397) اضردیمح ،یکرهش هداز گیب و ؛دمحم ،دوعسم

 .شخرذآ

 یاهروشنم و اه هینایب ساسا رب یخیرات تفاب رد ازفا نایم یاهانب یریگ لکش ینابم ،(9397) اضردیمح ،یگرهش هداز گیب و ؛دمحم ،دوعسم
 .817-28 :66 ش ،یا هقطنم و یرهش یاه شهوژپ و تاعلاطم ،یللملا نیب

-1 :7 ش ،ناهج شقن ،یخیرات ی هنیمز رد دیدج یاهراتخاس روضح هب یناهج یاهدرکیور .(7397) ادلی ،یرومیت هاش ؛دماح ،نایرهاظم
87. 

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .یرامآ یاه شور .(5897) میرک ،رفروصنم
 ،اه یرادرهش ،یرهش تالحم رد نآ ترورض و ازفا نایم هعسوت موهفم رب یلمات .(3897) ماهلا ،یگنس و ؛یبتجم ،نایعیفر ؛اتهم ،ییادتقمریم

 .72-55 :83 ش

 .18-32 :51 ش ،رظن غاب ،یرامعم یحارط رد هنیمز اب ههجاوم رد رصاعم تایرظن لیلحت .(8397) دماح ،نایرهاظم و ؛نایوپ ،یوقن
 ،(نارهت رصعیلو نابایخ یدروم هعلاطم) یرهش یمومع یاهاضف رد رهش و نامتخاس یگتسویپ یاهرایعم نییبت .(3897) روصنم ،هناگی

 .نارهت هاگشناد .ابیز یاهرنه هدکشناد.یزاسرهش و یرامعم هورگ ،یصصخت یرتکد عطقم همان نایاپ

 :39 ش ،یرهش تیریدم ،رهش یمومع یاه هصرع رد اضف و هدوت یگتسویپ داعبا رب یلیلحت .(5397) اضردمحم ،ناینامب و ؛روصنم ،هناگی
115-865. 
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 رد رهش و نامتخاس یگتسویپ کرادا نازیم و رایعم اب نادنورهش ییاپورملق راتفر ی هطبار نییبت .(9397) {نارگید و ...} روصنم ،هناگی
 .87-2 :37 ش ،رهش تیوه ،رهش یمومع یاهاضف
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