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 هدیکچ
 و یتاعالطا یاهیروانف روهظ اب اما ؛تسا رگید ناکم هب یناکم زا ییاجباج و یقیقح ییاضف دنمزاین یرگشدرگ ،کیسالک یقلت رد
 تسا هداد صاصتخا دوخ هب یرگشدرگ یاهیزیرهمانرب و تغارف تاقوا زا ار یهجوت لباق مهس یزاجم یاضف و تنرتنیا ،یطابترا
 مان هب ار رگشدرگ زا یاهزات عون دننکیم افیا نارگشدرگ هب تامدخ هئارا و تاغیلبت رد هک یمهم شقن زا یادج هک یوحن هب

 هژیو هب یرگشدرگ تعنص تالوحت رد یزاجم یاضف شقن یسررب و لیلحت هلاقم نیا فده .تسا هداد لکش یزاجم یرگشدرگ
 هژیو هب یرگشدرگ تعنص هنوگچ یزاجم یاضف هک تسا نیا رضاح هلاقم یلصا لاؤس .تسا یخیرات و یگنهرف یرگشدرگ
 نآ نومزآ ددص رد هک ار یاهیضرف شسرپ نیا هب ییوگخساپ یارب ؟تسا هداد رارق ریثأت تحت ار یخیرات و یگنهرف یرگشدرگ
 هب و دراد یزورما هدش یلاتیجید ناهج رد یرگشدرگ تعنص هعسوت رد یدایز شقن ،یتنرتنیا یرگشدرگ هک تسا نیا میا هدمآرب

 نیرتمهم زا یکی یزاجم یاضف هک دهدیم ناشن هلاقم نیا جیاتن .تسا رثؤم یرگشدرگ یداصتقا هعسوت یارب کرحم یروتوم ناونع
 زا و دنکیم یزاب یرگشدرگ رازاب یاضاقت و هضرع و یبایرازاب رد یمهم شقن اریز تسا یرگشدرگ تعنص هب هدنهد لکش لماوع
 یلصا هزیگنا اهنآ رد دوس و دمآرد ثحب ًاافرص هک یخیرات و یگنهرف یرگشدرگ هژیو هب و یرگشدرگ عاونا زا یخرب رد رگید یوس
 رازاب ناگدننک اضاقت و ناگدننکهضرع سرتسد رد رتمک هنیزه و تقو فرص اب و تلوهس اب یزاجم یاضف تسین اضاقت و هضرع
 یاهناخباتک عبانم زا هدافتسا اب دش دهاوخ شالت نآ رد هک تسا لیلحت و فیسوت رب ینتبم و یفیک هلاقم نیا شور .دراد رارق یرگشدرگ
 .دوش هتخادرپ یرگشدرگ تعنص تالوحت رد یزاجم یاضف شقن لیلحت هب یشهوژپ و یملع تالاقم و
 
 .یخیرات و یگنهرف یرگشدرگ ،تاطابترا و تاعالطا رصع ،یرگشدرگ ،یزاجم یاضف :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 هتفای هدنیازف یباتش دعب هب 90 ههد لیاوا زا و هتشگ زاغآ یتاعالطا هعماج یوس هب یتعنص عماوج تکرح تساهتدم
 یتاحالطصا .تسا نایامن یبوخ هب ،ناریا هلمج زا ،هتفای هعسوت رتمک یاهروشک رد تکرح نیا تعرس هک یاهنوگ هب
 .تسانشآ مدرم شوگ هب...و یکینورتکلا هعماج ،یکینورتکلا شزومآ ،یکینورتکلا تلود ،یکینورتکلا تراجت نوچمه
 :1392 ،یبوقعی و یلیقع)دنکیم رتشیب ار فلتخم یاههنیمز رد تاعالطا یروانف یریگراکهب موزل یزادنامشچ نینچ

 یاههبنج زا یرایسب و هتخاس تاعالطا رصع دراو ار ناهج یتعنص بالقنا هباشم یبالقنا ریخا یاهلاس رد .(65
 (2002) نایراو و نوسلئما هتفگ هب تسا هدرک یقیمع لوحت شوختسد ار رشب تایح یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا

 نرق نیا رد هک ینادنزرف .تسا یزورما یگدنز زا توافتم رایسب تاعالطا یروانف زا یریگهرهب اب ناهج زادنامشچ
 عیانص نیرتافوکش زا یکی هب یدرگناهج تعنص هزورما .دنوشیم هدیمان یتاعالطا هعماج نادنورهش دش دنهاوخ دلوتم

 لاس رد نارگشدرگ دادعت دهدیم ناشن ار یناهج یرگشدرگ یایوپ و عیرس دشر و اهرامآ تسا هدش لیدبت یناهج
 لاس رد دسریم رفن نویلیم 1600 هب یدرگناهج نامراس ینیب شیپ هب 2020 لاس ات و تسا هدوب نویلیم 750 ،2006
 هباشم تدم زا رتشیب رفن نویلیم 15 ینعی هدیسر رفن نویلیم 252 هب دشر دصرد 6 اب 2007 لیروآ ات هیوناژ زا 2007

 دنک هضرع ایوپ یترفاسم یاههتسب دراد نیا رب یعس هزورما یرگشدرگ .(65 :1392 ،نامه)تسا هدیسر 2006 لاس رد
 قئالع و رگشدرگ تساوخ اب بسانم ریغت تیلباق اب دشاب هتشاد تقباطم لماک رفس همانرب کی اب دیاب اههتسب نیا
 هعسوت هب ور یاهیروانف زا هدافتسا هدنریگرب رد هک تسا کینورتکلا تراجت زا یشخب 1کینورتکلا مسیروت .رگشدرگ
 .تسا یبایرازاب و تیریدم ،یزاوننامهم ِی یدربهار یاهیزیرهمانرب نینچمه و یتاعالطا عیانص ،تاطابترا دننام ؛عیرس
 هک ییاهراتخاس رگید و یرگشدرگ یاهسناژآ ،یرگشدرگ نایدصتم هب دیاب کینورتکلا مسیروت هژیو یاهتیلاعف
 مسیروت) هدیدپ نیا .دیامن هیکت ،دندنمهقالع یزاجم یرگشدرگ هب ،یصصخت یاهتیاسبو زا هدافتسا اب ًاامیقتسم
  .دیامنیم دراو دوخ هخرچ رد ار یرگشدرگ تامدخ و اهالاک ناگدننک دیلوت مه و ناگدننک فرصم مه ،(کینورتکلا
 دصاقم یزیرهمانرب یارب ییاپورا نویلیم 30 رب غلاب 2007 لاس رد ،2ییاپورا یللملانیب داهن قیقد تاعلاطم ساسا رب
 (تنرتنیا زا هدافتسا اب) نیالنآ تروص هب زین رفن نویلیم 8 دودح و دناهدرک هدافتسا تنرتنیا زا ناشتالیطعت نارذگ
 وروی نویلیب 40 یالاب هب کینورتکلا مسیروت قیرط زا ناهج دمآرد 2008 لاس نایاپ ات .دناهدرک ورزر ار دوخ یاهتیلب
 هب ار ناشیاهتیلب هک یناسک یدصرد 47 دشر ،2007 لاس رد ییاپورا یاهترفاسم رظان یاهشرازگ .تسا هدیسر

 .دنتسه یتنرتنیا ورزر هب دنمهقالع تنرتنیا ناربراک زا دصرد 80 تقیقح رد .دهدیم ناشن دناهدرک ورزر نیالنآ تروص
 -امیپاوه تیلب) یراجت ای یصخش یاهترفاسم ورزر قیرط زا هدمآ تسد هب غلبم لک ،ییاکیرمآ یاهشهوژپ ساسا رب
 2007 لاس رد و ؛وروی نویلیب 13 رب غلاب ،ایند مامت رد ،2004 لاس رد تنرتنیا رازبا زا هدافتسا اب ،(...و لته ورزر -راطق

 نآ ،یفرگش ریثأت نینچ ،نویزیولت زج هب ،یرگید یژولونکت چیه هک تسا نآ هجیتن .تسا هدوب وروی نویلیب 75 زین
 یرگشدرگ سالجا رد هک یمهم بلاطم .تسا هدرواین دوجو هب ،هدرک داجیا نارفاسم و ترفاسم رب تنرتنیا هک نانچ
 و یروبع)تسا هدش هئارا ریز وئدیو رد ،دش هئارا یدالیم 2014 لاس رد یبونج یاقیرفآ گروبسناهوژ کینورتکلا

                                                                                                                                                               
1.  E-tourism 
2.  IPK 
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 1997 لاس رد تسا تامدخ شخب رد تاعالطا یروانف یاهدربراک نیرتیساسا زا یکی .(10 :1393 ،دار ییاضر
 نویلیم 30 هب مقر نیا و تسا هدوب یزاجم یاهشورف زا دصرد 30 ات 20 لوئسم یرگشدرگ و یدرگناهج تعنص
 داجیا ایند رد یرگشدرگ یاهتخاسریز هعسوت یارب یطابترا و یتاعالطا یروانف هک یتیمها و شزرا .تسا هدیسر رالد
 .(77 :1386 ،یرای و تسود هفیظو)تسا لمأت لباق و بلاج رایسب تسا هدرک
 هظحالم بو یناهج هنهپ رد ار روشک کی یخیرات یاهانب هب طوبرم یرگشدرگ تاعالطا دناوتب رگشدرگ کی یتقو 
 نیا هب هجوت اب .دوریم قاتشم نآ هب تبسن دروآ تسد هب یبوخ ینتم و یریوصت یتوص تاعالطا اهنآ هرابرد و دنک
 یگنهرف یرگشدرگ هژیو هب یرگشدرگ تعنص تالوحت رد یزاجم یاضف شقن یسررب و لیلحت هلاقم نیا فده همدقم
 یرگشدرگ هژیو هب یرگشدرگ تعنص هنوگچ یزاجم یاضف هک تسا نیا رضاح هلاقم یلصا لاؤس .تسا یخیرات و
 نآ نومزآ ددص رد هک ار یا هیضرف شسرپ نیا هب ییوگخساپ یارب ؟تسا هداد رارق ریثأت تحت ار یخیرات و یگنهرف
 یزورما هدش یلاتیجید ناهج رد یرگشدرگ تعنص هعسوت رد یدایز شقن ،یتنرتنیا یرگشدرگ هک تسا نیا میا هدمآرب
 رب ینتبم و یفیک هلاقم نیا شور .تسا رثؤم یرگشدرگ یداصتقا هعسوت یارب کرحم روتوم کی ناونع هب و دراد
 لیلحت هب یشهوژپ و یملع تالاقم و یا هناخباتک عبانم زا هدافتسا اب دش دهاوخ شالت نآ رد هک تسا لیلحت و فیسوت
 .دوش هتخادرپ یرگشدرگ تعنص تالوحت رد یزاجم یاضف شقن
 یرظن درکیور

 تسا نیدامن فیراعت زا یاهعومجم هکلب تسین رازفاتخس زا یاهعومجم طقف یزاجم یاضف (2001)لب دیوید هاگن زا
 دادعت هک تسا یمان عقاورد یزاجم یاضف .دننکیم لدب و در تیب دتس و داد بلاق رد ار اهرواب و دیاقع زا یاهکبش هک
 رد نوسبیگ مایلیو هلیسوهب راب نیتسخن مان نیا .دریگیم ربرد ار یطابترا دیدج یاهیروانف زورما یاهدربراک زا یدایز
 نوسبیگ هاگدید دهدیم ناشن (1996) سلیاه نیرتاک هکروطنامه .(2005 ،زملوه)دش عادبا (1984) رسنامورون نامر
 یدایز شقن 1990 و 1980 یاهههد رد هدش ماجنا یروانف رب ینتبم یاهینوگرگد و دوب هدماین دوجو هب دوخهبدوخ
 عقاو رد یزاجم یاضف روهظ هک دهدیم ناشن (2002) یشیلف .(2004 ،رکاتیو زا لقن هب) تشاد حالطصا نیا روهظ رد
 ،عناق)داتفا قافتا نآ هیلوا مرف رد یرتویپماک دیدج یاهیروانف جوم نداتفا هار اب و مود یناهج گنج نایاپ زا دعب تسرد

 فلتخم یاههکبش هک تسا یناهج هدرتسگ هکبش کی یزاجم یاضف تسا دقتعم (1384) ناقهد اضریلع .(124 :1382
 اب و نوگانوگ یاهرازفامرن و اهرازفاتخس زا هدافتسا اب ار یصخش یاههنایار یتح و ددعتم یاههزادنا رد یاهنایار
 خرف)دنهدیم لیکشت ار یزاجم یاضف ساسا رود هار طابترا یاهیروانف .دنکیم لصو رگیدکی هب یطابترا یاهدادرارق
 .(92 :1390 ،یفطل و این
 ندش نازرا و ریگهمه اما دندوب هدشعارتخا مهدزون نرق لیاوا رد نفلت و فارگلت دننام اهیروانف نیا زا یخرب دنچره 
 هداتفا قافتا ریخا لاس دنچ رد تسا یزاجم یاضف روهظ یلصا طرش هک اهنآ ینف ناوت نتفر الاب و اهیروانف نیا
 نآ رفن نویلیم تسیب دودح هک دنکیم هراشا ناتسلگنا هکلم یراذگجات دادیور هب هلئسم نیا حیضوت رد رکاتیو .تسا
 600000 مسارم هب هدنام هام دنچ زا لبق ات ناتسلگنا رد اهنویزیولت دادعت هک یلاح رد .دندرک اشامت نویزیولت زا ار
 یاهیروانف عویش .دش یرادیرخ ناتسلگنا رد نویزیولت دادعت نیمه ًاابیرقت هام دنچ نیا رد ،دشیم دروآرب هاگتسد
 (سیپسا ربیاس) یزاجم یاضف هملک .دش رجنم یزاجم یاضف روهظ و یریگلکش هب هتفر هتفر دعب یاهلاس رد یطابترا
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 هیرظن ملع سکیتنربیاس .دمآ دیدپ دوب هدش عادبا رنیو تربرون هلیسوهب 1948 لاس رد هک سکیتنربیاس هملک نورد زا
 .(37 :1395 ،یمرهج یرداهب و یرقاب)دوریم راکب هدیچیپ یاهمتسیس دروم رد و تسا لرتنک
 هملک تاقوا یهاگ .دنتسه یکیتنربیاس یاهمتسیس عقاو رد دنوشیم هرادا ییامرفدوخ یاهشور اب هک ییاهمتسیس هیلک
 و 1993 ،ریاسماد) دوریم راکب یدنمنوناق و یراذگنوناق یانعم هب ًاالثم نآ هیلوا یانعم زا ریغ ییانعم رد سکیتنربیاس
 یزاجم یاضف یاهژاو طابترا .دوریم طوبرم نیناوق عون نیا یگدیچیپ هب یراذگمان عون نیا لیلد .(1994 ریب
 توافتم رایسب ار یرتویپماک تاطابترا (2002) فالدنیل .ددرگیم رب یگدیچیپ هلئسم هب مه سکیتنربیاس و (سیپساربیاس)
 هیزجت دروم اهشور هیقب زا توافتم یسانششور کی اب دیاب تاطابترا هنوگنیا تسا دقتعم و دنادیم تاطابترا ریاس زا
 لماوع یعامتجا راتخاس درکیور .تسا یعامتجا راتخاس درکیور کی هب دقتعم دروم نیا رد فالدنیل .دنریگ رارق لیلحت
 .(37 :1395 ،نامه)دنادیم لیخد تاطابترا رد مه ار یناسنا ریغ
 یعامتجا طباور دش یعدم یمومع یاضف تعیبط و لکش رییغت رد تنرتنیا شقن دروم رد یاهلاقم رد (1997) رتسوپ
 یطابترا لیاسو ندش یلماعت هب رتشیب وا رظن زا تارییغت نیا .دنرییغت لاح رد یساسا تروص هب رصاعم نارود رد
 زور هب زور ...و کراپ ،ژاراگ ،نابایخ ،هفاک ،اسیلک نوچمه لماعت یارب یمومع یاهناکم دیوگیم وا .ددرگیمرب

 هب هچرگ دارفا نیا .دنریگیم ار اهنآ یاج دننکیم نورتس مه زا ار دارفا هک دیدج یاههناسر و دنوشیم رتفیعض
 .دنالماعت رد مه اب تسا یزاجم یاضف نامه هک دیدج یمومع یاضف رد عقاو رد اما دنتسه ادج مه زا یکیزیف ظاحل
 یزاوژروب یمومع یاضف رب مکاح لوصا دیدج یمومع یاضف نیا .دنراد دامتعا دیدج یمومع هزوح نیا هب ًااعقاو اهنآ
 ییاضف تنرتنیا ،هناسر هزوح نارگشهوژپ زا یرایسب داقتعا هب .تسا هداد قفو دوخ طیارش اب و هدرک فیرعت زاب ار
 رد دارفا لباقتم یاهشنک بوچراچ رد لوحت نیا و تسا اهلسن و اهگنهرف ،اهتلود نایم طباور لوحت یارب بسانم
 و دریگیم لکش ...و اهگالبو ،یربخ یاهسیورس ای اههورگ ،وگتفگ یاهقاتا رد نیالنآ ثحابم ،یزاجم یاهاضف
 ببس تنرتنیا یلماعت یتسیچ .(113 :1382 ،زیاوروگرگ کم و کلسا لیراد)دباییم نایاپ هفرطکی یعمج تاطابترا
 ود نیب ندش لباق زیامت هک یلکش هب دشاب مایپ هدننکتفایرد مه و هدننک لاسرا مه هظحل ره رد یصخش ره هک دوریم
 .تسا تنرتنیا نوزفازور شرتسگ یاهدمایپ زا هتینردم ای نردماسپ تیوه .ددرگیم لکشم مایپ فرصم و دیلوت هلوقم
 همجه و ناوارف ذوفن زا یشان یدایز دح ات هک تسا یتابثیب و یگتخیمآ مهرد ،تیلایس نردماسپ تیوه زراب یگژیو
 ندرک تابثیب و فیعضت لاح رد هتسویپ لئاسم نیا .تسا ...و تاغیلبت ،فرصم دم بلاق رد یگنهرف یاههناسر دیدش
 حیحص ،دانتسا اب دیاب دبای شهاک نکمم لقادح هب نردم یایند رد روبزم یاههمجه تارثا هک نیا یارب .دنتسه اهتیوه
 ارجا و نیودت روبزم دنیآرف اب هلباقم یارب ار یاهدش فیرعت و صخشم یژتارتسا و همانرب ،نیون یاهیروانف زا هنیهب و
 .(180 :1385 ،یورسخ)دش دهاوخن لصاح بولطم هجیتن فرص راعش و فرح اب و دومن
 رثکتم و رادیاپان تیوه و تینهذ یریگلکش رد یاهدمع لماع یکینورتکلا یاههناسر رب ینتبم تاطابترا لاح ره هب 
 یاهراپ رد یتح و ددرگیم دارفا یحطس همین ای یحطس یاهرواب رد یرادیاپان و ناوارف یاهدیدرت داجیا ثعاب هک تسا
 اب تاطابترا زا یصاخ عون یرارقرب و ییادززکرمت لیلد هب تنرتنیا .تسا راذگریثأت زین دارفا قیمع یاهرواب رب دراوم

 لکش داجیا ثعاب قیرط نیا زا و هدومن مهارف ار یزاجم یاضف رد درف یمانمگ بابسا ،مک رایسب روسناس و فذح
 و دننک داجیا لوحت دوخ یگدنز یاهشور رد هک دهدیم ناکما دارفا هب روبزم هناسر .دوریم یمومع هزوح زا یدیدج
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 هب ینیون هاگن و شرگن زرط اب ناهج زا یدیدج کرد اب و دنبای تسد یبولطم تایبرجت هب یاهناسر یاهارچ و نوچ اب
 تنرتنیا نارود تیصوصخ نیرتزراب تاطابترا هزوح نارگشهوژپ زا یرایسب رظن زا .دنرگنب نآ نوماریپ و ناهج لئاسم
 عبانم فیعضت ثعاب یگمه هک تسا هریغ و ییادززکرمت ،یتیوه یاهتسایس نییعت مدع و ددعت ،یگراپدنچ ،رثکت

 شهاک ار یعامتجا و یسایس یاهدنویپ هب یتنس یاهیرادافو حطس و ددرگیم عامتجا و هقبط ریظن تیوه یعمج
 دوریم هداد نابطاخم هب بلاطم دقن و ییوگخساپ تصرف اهگالبو رد هژیو هب تنرتنیا طیحم رد .(1380 ،زلتساک)دهدیم
 هک دوریم ربراک یارب یزاجم طیحم رد تصرف نیا داجیا ثعاب یزاجم یاهطیحم رد درف ندوب مانمگ تیصوصخ و
 و یدرف یاهیگژیو ریاس و داژن ،سنج ،نس ،یعامتجا هقبط نوچمه) یعقاو ناهج رد دوجوم یاهتیدودحم زا غراف
 دیوید لثم نارگشهوژپ زا یخرب داقتعا هب .دبای تسد یعقاو یایند رد دوخ تیوه زا توافتم یتیوه هب دناوتب (یعامتجا

 یطیحم زین و نآ ناگدننکدیلوت و ناربراک یتیوه راتخاس رگناشن یعون هب اهنآ زا یریگهرهب و بو تاحفص داجیا رلدناچ
  .تسا دارفا تیصخش هضرع و یفرعم یارب
 یگنهرف و یخیرات یرگشدرگ
 یگدنز خیرات رد تعنص نیا هک یلاح رد تسا رشب یگدنز خیرات رد ون یاهدیدپ یدرگناهج هک دسریم رظن هب نینچ
 یاههتشذگ زا .تسا هتشاد دوجو یرگشدرگ و یدرگناهج فلتخم یاهتروص ،نهک یاههرود زا و دراد هشیر یعمج
 رفس هب لیاسو نیرتییادتبا اب گرزب یاهرهش و یخیرات نکاما زا دیدزاب ،راذگ و تشگ ،دیرخ روظنم هب مدرم رود
 تسناد یموق نیلوا ار نایرموس ناوتب دیاش .دندرکیم رفس یعمج هتسد روط هب و ناوراک بلاق رد بلغا نانآ ،دنتفریم
 یرگشدرگ تغل .دش زاغآ ییایرد یاهرفس شیپ لاس رازه جنپ دودح رصم رد ،دندرکیم یراجت یاهرفس هب مادقا هک

tourism هملک زا tour نیتال تغل رد هشیر هک هدش ذخا نتشگ یانعم هب turns نیب تشگرب و تفر ،ندز رود یانعم هب 
 ،یفسوی و ینارهت یفیرش) تسا هتفای هار یسیلگنا هب تیاهن رد و هسنارف و ییایناپسا هب ینانوی زا هک دراد دصقم و أدبم

1391: 20). 

 اب ،دنزومایب دیدج یاهنابز و دننیبب ار یرنه یاهراکهاش ات دننکیم رفس ناهج طاقن یصقا هب ًاالومعم دنمتورث دارفا
 1937 لاس رد راب نیلوا مسیروت و تسیروت تاحالطصا .دنوش انشآ اهروشک رگید یاهاذغ اب ای و دیدج یاهگنهرف

 قالطا تعاس 24 زا شیب نامز تدم اب و روشک زا جراخ هب رفس هب مسیروت تفرگ رارق هدافتسا دروم للم هعماج طسوت
 لیمکت یارب تسیابیم هسنارف ناگداز فارشا نامز نآ رد .تسا هدش لومعم مهدزون نرق زا تسیروت حالطصا .دوریم
 دندشیم هدیمان تسیروت نامز نآ رد ناناوج نیا دندومنیم ترفاسم هب مادقا ،یگدنز مزال یاههبرجت بسک و تالیصحت
 رفس هسنارف هب شدرگ و ینارذگتقو ،یمرگرس یارب هک تفریم راکب یناسک دروم رد حالطصا نیا هسنارف رد اهدعب و
 .دنتفریم رفس هب روظنم نیا هب ًاالوصا هک دشیم قالطا یناسک هب رتشیب میمعت اب ًاادعب و دندرکیم

 دننام ،دندزیم رفس هب تسد یصخش روظنم و فده اب هک دشیم هتفگ یناسک هب هتشذگ رد حایس هملک یسراف نابز رد
 ود هکنآ ات تفریم راک هب قوف ینعم رد متسیب نرق لوا همین ات یسراف یاهنابز رد هژاو نیا و ... و یدعس ،ورسخرصان
 یسایس یاهزرم زا روبع دوخ ینعم رد هک ببس نیا هب یدرگناهج هژاو .تفرگ ار نآ یاج یدرگناهج و درگناهج هژاو
 تسیروت هورگ ود هب اهتسیروت اریز .دیامن ادا ار مسیروت لماک ینعم دناوتیمن ،دنکیم یعادت ار اهروشک رگید هب رفس و
 هک یلاح رد .دراد دربراک یجراخ یاهتسیروت فیرعت رد درگناهج هژاو هک دنوشیم میسقت یلخاد تسیروت و یجراخ
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 هژاو زا رتاسر رگشدرگ هژاو ور نیا زا .دوش هدناجنگ تسیروت هملک یسراف ینیزگهژاو رد دیاب زین یلخاد یاهتسیروت
 یاهتعنص فیدر رد هزورما یرگشدرگ تعنص .(145 :1380 ،یجرف) تسا تسیروت حالطصا یایوگ و هدوب درگناهج
 زا .دنشابیم لاعف شخب نیا رد رفن کی ایند حطس رد لغاش رفن 15 ره زا و دراد رارق ایند هنیزه مک و کاپ ،دمآردرپ
 ،یشزرو ،ینامرد مسیروت ،مسیروت وکا ،یکینورتکلا مسیروت نوچمه یعونتم داعبا ایند یرگشدرگ تعنص یفرط
 یناهج نامزاس رامآ قبط ناریا هکنیا هب هجوت اب و تیعضو نیا هب هجوت اب .تسا هتفای یخیرات و یگنهرف ،ییاتسور
 هب هجوت اب نینچمه و تسا یخیرات و یناتساب یاههبذاج مهد هبتر و یعیبط یاههبذاج مجنپ هبتر یاراد یدرگناهج
 شیپزاشیب هجوت ،یجراخ یراذگهیامرس و یزرا دمآرد شیازفا موزل ،یراکیب یالاب خرن ،شرتسگ هب ور ناوج تیعمج
 هب یناریا گنهرف و ندمت یفرعم ،یزرا دمآرد شیازفا ،لماک لاغتشا هب ندیسر هنیمز دناوتیم یرگشدرگ هزوح رد
 و یعاجش) دنک مهارف ار یتیلقا و یموق یاهزرم نتسکش مهرد ،ایند یاهروشک اب هدنزاس و هدرتسگ لماعت ،نایناهج
 .(63 :1386 ،یرون
 و میقتسم روط هب ایند رد لغاشم دصرد 13 دودح 1یرگشدرگ یللملانیب نامزاس طسوت هدش هئارا رامآ دانتسا هب
 هداد صاصتخا دوخ هب لاغتشا هنیمز رد ار تعنص نیلوا هاگیاج ،مقر نیا .دنتسه طابترا رد یرگشدرگ اب میقتسمریغ
 داجیا یلغش تصرف شش یللملانیب رگشدرگ ره دورو هک میبایمرد یرگشدرگ یللملانیب نامزاس رامآ هب یرظن اب .تسا
 ،یزلام یرگشدرگ ریزو زا لقن هب هک مینادب رگا اما ،دیایب نهذ زا رود و یندرکن رواب رایسب رظن هب مقر نیا دیاش .دنکیم
 زا رود رگید ،هدش رکذ ماقرا و دادعا دنکیم هنیزه یزلام رد ،ناموت رازه دصناپ و نویلیم ود طسوتم روط هب یناریا ره
 و هدش رتهدرتسگ زور هب زور یرگشدرگ شخب هک تسا هداد ناشن یناهج تاعلاطم .دوب دنهاوخن یندرکن رواب و نهذ
 جیلخ هزوح یاهروشک هب نایناریا رامشیب یاهرفس .تسا رادروخرب قنور زا ناهج یداصتقا نارحب طیارش رد یتح
 تاحیرفت هب یناریا هعماج نوزفازور زاین زا یگمه ... و هیکرت ،هنایم یایسآ ،زاقفق دودحم یاهروشک و رود رواخ ،سراف
 .(211 :1391 ،نارگید و یئافش یوسوم) دراد تیاکح بولطم یطیحم رد تغارف تاقوا نارذگ و

 هئارا ببس دوخ هک تسا اراد ار توافتم یاهشرگن تیلباق دوخ یاهتشر نیب تلصخ تلع هب یلک روط هب یرگشدرگ
 فلتخم دارفا و اهنامزاس یوس زا یفلتخم فیراعت رگشدرگ ای تسیروت تخانش رد .تسا هدیدرگ نآ زا یرایسب فیراعت
 ،یتحارتسا یاههزیگنااب دصقم و أدبم نیب هک دوریم هتفگ ییاهترفاسم هعومجم هب مسیروت هژاو .تسا هدش هئارا
 تسیروت صخش نآ رد و دریگیم ماجنا تغارف تاقوا نارذگ ای و یگنهرف ،یراجت ،یرادید ،یشزرو ،یجرفت ،یحیرفت
 یاهلصاف یانبم رب نارگشدرگ و هدیدرگ دیکأت هلصاف دعب رب رتشیب هیلوا فیراعت رد .درادن مئاد تماقا و لاغتشا دصقم رد
 فیرعت رد (1973) اکیرمآ یرگشدرگ یلم نویسیمک هک یاهنوگ هب ،دنوشیم یدنبهقبط ،دنتشاد ینوکسم لحم زا هک
 یفطل) دشیم راک یارب رفس زج هب اهرفس یمامت هدنریگرب رد هک هتفرگ رظن رد ار لیام هاجنپ هلصاف یلخاد یرگشدرگ
 یرامآ و یداصتقا یتیمک هک لیلد نیا هب اهنت ،تاهابتشا و اطخ زا رظنفرص یاهلصاف فیراعت .(171 :1387 ،یکچاخ
 تسناوتیمن ییاهنت هب یاهلصاف فیراعت نیا هک یلاح رد .دیدرگ عقاو لوبق دروم ،دنکیم هدامآ یرگشدرگ هدیدپ یارب ار
 یرگشدرگ زا یشان تارثا نینچمه و هضرع و دنتشاد دیکأت اضاقت هبنج رب اهنت اهنآ ،دنک فیصوت یبوخ هب ار یرگشدرگ

                                                                                                                                                               
1. WTO 
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 ددرگیم هئارا یرگید فیراعت انبم نیا رب .دنکیم ادیپ جایتحا یرگید فیراعت هب یرگشدرگ ور نیا زا ،دنریگیم هدیدان ار
 تیلاعف زا ینامز یرگشدرگ ییایفارغج دعب رد ،دننکیم فیصوت ار یرگشدرگ ،فلتخم داعبا رد اهنآ زا کی ره هک
 .(93 :1377 ،رهاب) دوریم فیرعت تسا یداع ینوکسم ناکم زا هنابش بیغ مزلتسم هک حیرفت ای تغارف تاقوا نارذگ

 رد ار نارگشدرگ یداعریغ یگدنز و یموب نانکاس یداع یگدنز نیب لصف یرگشدرگ فیرعت زین یعامتجا دعب زا
 یاهمتیآ زا هتفرگرب کی ره هک تسا یرگشدرگ زا فلتخم فیراعت نیبام زیامت ناشن دوخ فیرعت ود نیا .دریگیمرب
 فیصوت رد ار فلتخم لماوع یشوپ مه دندومن یعس زین فیراعت زا یضعب .دنشابیم یرگشدرگ تاعلاطم رد رظن دروم
 وا .دراد رظندم ار یداصتقا یاههبنج و هلصاف دعب دوخ فیرعت رد نمتلوک هک یاهنوگ هب ،دنریگ رظن رد رگشدرگ
 رب ترفاسم لوط رد و ددرگیم زاب هطقن نامه هب تیاهن رد و عورش یاهطقن زا هک تدمهاتوک یترفاسم ار یرگشدرگ
 روشک دیاع نارگشدرگ هک زرا یدایز غلابم و دوریم رادید ددعتم یاهاج و اهناکم زا صاخ رفس و همانرب کی ساسا
 یور زا و هناهاگآ باختنا و هبرجت دعب نتفرگ رظن رد اب رگید یشالت رد نینچمه .تسا هدومن فیرعت ،دننکیم نابزیم
 کی رد دیدج تایبرجت و هزات یاهزادنامشچ زا یریگهرهب تلع هب هک یتقوم و هنابلطواد یترفاسم یرگشدرگ ،رایتخا

 کی بوچراچ رد هک ینامز ات یرگشدرگ فیراعت دوجو نیا اب .تسا هدش فیرعت دریگیم لکش ینالوط ًااتبسن رفس
 شرگن زا جراخ فیراعت .دنتشادن ار یاهتشرنیب هدیدپ نیا داعبا یمامت فیصوت ییاناوت ،هتفرگن رارق رگنلک شرگن
 هدیدان نارفاسم یدنبمیسقت فیراعت نیا رد هک یلاح رد تسا هتشاد ؟تسیک رگشدرگ فیصوت رد یعس اهنت ،رگنلک
 اب هارمه .تفای یلمع یاهولج زین نارفاسم یدنبمیسقت لوا هلهو رد رگنلک یاهشرگن دشر اب اما دشیم هتفرگ
 و اهدرکراک ،یرگشدرگ یازجا همه ،کیتامتسیس تاعلاطم بوچراچ رد رگنلک شرگن اهترفاسم یدنبمیسقت

 طبترم لماوع و لاکشا و دریگیم رارق ریثأت تحت ای هداد رارق ریثأت تحت هک ییاههویش و مه اب طابترا رد شیاهراتخاس
 و اههدیدپ عومجم یرگشدرگ :دوریم فیرعت هنوگنیا بوچراچ نیا رد یرگشدرگ .تفرگ رارق هعلاطم دروم نآ اب
 یاهنامزاس و هعماج یاههاگشناد ،نابزیم عماوج و تلود ،هیامرس ،نارگشدرگ نایم لباقتم شنک زا یشان یاهطابترا
 ،رهگ یروای) تسا ناگدننکدیدزاب رگید و نارگشدرگ نیا لرتنک و ییاریذپ ،لقن و لمح ،بذج دنیآرف رد یتلودریغ

1382: 79). 

 .تسا هدیدرگ هئارا 1یرگشدرگ یناهج نامزاس طسوت هک درک هراشا ینف فیراعت هب ناوتیم یرگشدرگ فیراعت رگید زا
 فلتخم داعبا رد یرگشدرگ نوماریپ ار یدنبمیسقت ،دیدزاب ناکم هب درکیور رد ندش لئاق زیامت ساسا رب فیراعت نیا
 رگید و راک ،تحارتسا یارب هک یدارفا ییاهتیلاعف زا تسا ترابع یرگشدرگ - :تسا ریز تروص هب هک دناهداد ماجنا
 .دننکیم تماقا اجنآ رد یلاوتم لاس کی یارب رثکادح و هدرک رفس شیوخ لومعم تنوکس طیحم زا جراخ هب لیالد

 هک ناشدوخ روشک رد یلحم هب هام 12 تدم یارب رثکادح هک روشک کی میقم صاخشا :(یموب ای)یلخاد یرگشدرگ -
 نآ ماجنارس هک تسین یراک ماجنا رفس نیا زا اهنآ یلصا فده و دننک رفس ،تسا اهنآ یگدنز لومعم طیحم زا جراخ
 .(20 :1381 ،دیرف) دشاب دیدزاب دروم لحم زا دزم تفایرد

                                                                                                                                                               
1. WTO 
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 اهنآ لومعم تماقا لحم هک یروشک هب هام 12 تدم رثکادح یارب هک یدارفا :(یللملانیب ای) یجراخ یرگشدرگ -
 روشک زا دزم تفایرد دیدزاب نیا زا اهنآ یلصا فده و دننک رفس ،دراد رارق ناشیگدنز لومعم طیحم زا جراخ و تسین
 فیراعت نیا زا نآ یسررب رد و درک فیرعت یفلتخم لماوع یانبم رب ناوتیم ار یرگشدرگ یلک روط هب دشاب دیدزاب دروم
 تسین یدعب کی هدیدپ کی ًاافرص یرگشدرگ هک تشاد رظندم ار هتکن نیا دیاب فیراعت نیا نوماریپ یلو دومن هدافتسا
 داعبا نوچمه یفلتخم یرگشدرگ یاههنیمز رد یرایسب داعبا هدنریگرب رد هکلب ،دشاب ثحب لباق یطخ فیراعت رد هک
 ،دصاقم ،رفس هلیسو ،تماقا تدم لوط نوچمه یرگید لماوع نینچمه .تسا اهنیا ریظن و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا
 .(257 :1389 ،یدیجم) دریگ رارق رظندم یرگشدرگ فیرعت رد دیاب زین اهنیا ریظن و اضاقت

 هزوم تیاس و اههزوم دننام یناتساب قطانم زا دیدزاب یارب یرگشدرگ زا یعون هب یناتساب راثآ و یخیرات یرگشدرگ
 هینبا و اهناکم ،اههزوم زا دیدزاب هب و دوریم هدیمان زین ثاریم یرگشدرگ هک یرگشدرگ زا هنوگنیا .دوریم قالطا
 نارازه ندوب اراد لیلد هب ناریا .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یرگشدرگ زا یاهدمع شخب هزورما ،دزادرپیم یخیرات
 یگنهرف_یخیرات یرگشدرگ .دشاب قفوم رایسب دناوتیم هنیمز نیا رد (تسیود و نویلیمکی) یخیرات شزرااب هینبا
 کی ای رهش ،هعماج ،هورگ کی یاهتنس و موسروبادآ ،گنهرف ،ندمت تخانش یارب هک تسا یرگشدرگ زا یعون
 یرنه یاههراونشج رد تکرش و اههزوم ،یخیرات فلتخم یاههرود یرامعم و یناتساب یاهانب دیدزاب قیرط زا روشک
 رد شواک و فلتخم قطانم گنهرفاب ییانشآ ناهاوخ یگنهرف یرگشدرگ .(1392 ،ناراکمه و یروفغی) دوریم ماجنا

 لماوع زا یگنهرف یاههبذاج یخیرات و یناتساب راثآ ،هزورما .تساهنآ کرد و یناسنا عماوج یگنهرف یاهزادنامشچ
 یاراد و روشک نامه صاخ گنهرف فرعم یاهعماج ره نهک و یناتساب راثآ هکارچ .تسا یرگشدرگ بذج رد مهم
 یارب دایز رایسب یونعم یاهشزرا یاراد راثآ نیا .تسا موبوزرم و تکلمم نامه هجوت روخرد یاهشزرا و اهیگژیو
 و اههبذاج نآ تخانش و دیدزاب یارب نارگید بذج و بلج ثعاب هجیتن رد و تسا نارگید یارب یاهبذاج و موق نآ
 موسروبادآ ،یگنهرف ،یرنه یاهثاریم اب ییانشآ یارب یدرگناهج عون نیا .(59 :1392 ،نارگید و یبارت)دوریم راثآ
 نیا هب هجوت اب .ددرگیم قالطا ،دریگیم تروص یشهوژپ و یشزومآ هلمجزا نوگانوگ فادها اب یخیرات یاهانب و
 یرگشدرگ رب دیکأت اب یرگشدرگ فادها زا یرایسب ندش هدروآرب تهج بسانم یرتسب یخیرات یاهتفاب فیراعت
 هک هدوب عماج یتیلک ناونعهب یخیرات یاهتفاب نورد یاهتیلاعف و انعم ،دبلاک اب ییانشآ .دنشابیم یگنهرف -یخیرات
 زا یمهم شخب ،زین یگنهرف یرگشدرگ .دزاسیم رسیم ار یخیرات و یرنه ،یگنهرف یاهثاریم اب ییانشآ نامزمه
 یللملانیب یرگشدرگ دصرد 37 یرگشدرگ یناهج نامزاس رامآ قبط .دهدیم لیکشت ار یرگشدرگ یناهج یاضاقت
 یحیرفت و یشزومآهبرجت کی یگنهرف یرگشدرگ .تسا شیازفا لاح رد اضاقت نیا و دوریم ماجنا یگنهرف هزیگنااب
 یرامعم ،یرنه ،ییارجا یاههبنج هرابرد ار مدرم و دزیمآیم مه رد یخیرات و یعیبط ،یعامتجا ثاریم اب ار رنه هک تسا
 هب لماک تروصهب نابزیم هعماج رهاوظ زا مدرم هلیسوهب اههدننکدیدزاب .دهدیم شزومآ صاخ ناکم کی یخیرات و
 هعماج فرط زا هک تسا یثاریم ای یگدنز کبس ،یملع ،یخیرات یرنه راثآ هلیسوهب ناجیه نیا ،دنیآیمرد ناجیه
 ناسنا تکرح لماش یگنهرف یرگشدرگ ینف رظنزا .(1386 ،یمخفا) دوریم حرطم تاسسؤم ای هورگ ،هقطنم ،نابزیم
 اهرنه ،یگنهرف و یتخانشابیز یاههناشن ،یگنهرف یاهثاریم یاهناکم نوچمه صاخ یگنهرف یاههبذاج ندید یارب
 .(1385 ،ییاقس و یدزی یلپاپ)دوشیم دراد رارق تنوکس یلومعم ناکم زا جراخ رد هک اهشیامن و
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 نآ یاهتیلاعف و لوصحم ،یگنهرف یرگشدرگ عاونا -1 هرامش لودج
 ساسا رب یگنهرف یرگشدرگ عاونا یگنهرف یرگشدرگ تالوصحم اهتیلاعف

 فده

  (مسیروتوکا ای تعیبط اب طابترا رد) یعیبط و یگنهرف ثاریم -
 
 و یلم یاهنامدای /یناهج ثاریم یاههطوحم /یرامعم یاههطوحم /یراتخاس ثاریم یثاریم یرگشدرگ

 یخیرات

 (حلاصم و داوم) یراتخاس

 یراتخاس ریغ رولکلوف /رنه /تایبدا

 اب طبترم یاهدوبدای /دادیور یاهناکم /اهرتائت /اههناخباتک /اههعومجم و اههزوم
 یخیرات مهم یاهتیصخش

 یگنهرف ثاریم یاههطوحم

 یموب /یسانشنابز /یرامعم /یزپشآ و اذغ هب هتسباو /یرنه /یتعنص /یناحور
 (یداژن /یلحم)

 یگنهرف یعوضوم یاهنایرج تاعوضوم هدرتسگ هزوح

- 
 

 یاهشدرگ ،یرهش یگنهرف یرگشدرگ بلاج رظانم ندید ،کیسالک یرهش یرگشدرگ

 یگنهرف
 یگنهرف یاهتختیاپ -

 یگنهرف یرگشدرگ یارب باذج یاهاضف دجاو یاهرهش -

 یموق ،یتنس یرگشدرگ یلحم یگنهرف یاهتنس -

 (یداژن) یموق ینوگانوگ -

 ابیز یاهرنه یاهدادیور و اههراونشج /یقیسوم یاهدادیور و اههراونشج
 

 لاویتسف و دادیور یرگشدرگ اهدادیور و یگنهرف یاهلاویتسف

 یترایز تاعوضوم ،یبهذم یرگشدرگ یبهذم یاهناکم و اههعومجم ندید -

 رظنم و یرامعم) یبهذم یاهناکم و اههعومجم ندید -
 (یگنهرف

 یترایز تاعوضوم -

 ثاریم /یرصب یاهرنه /یشیامن یاهرنه

 تایبدا و یگنهرف

 قالخ یرگشدرگ ،قالخ گنهرف یرنه یاهتیلاعف و یتنس گنهرف

 /یاهناسردنچ /یپاچ یرنه ای یبدا راثآ

 -یعمس تالوصحم /امنیس /تاعوبطم

 و یحارط /یتسد عیانص /یتوص و یرصب

 یگنهرف یرگشدرگ

 یگنهرف عیانص

 (78-59 :1391 ،یدابآرفص و ییاوقت) :عبنم

 هب اههدیا نتشاذگ نایم رد و یریگدای .تسا نارگید و ام نیب کرتشم هجو عقاو رد و میزومآیم هک تسا یزمر گنهرف
 زا یکی .ددرگ کرتشم و دوش هتخومآ دیاب هک تسا دنمزاین ییاهدامن و یراذگزمر هب مه طابترا و دراد زاین طابترا

 یرگشدرگ -2 یحیرفت یرگشدرگ -1 .تسا یفلتخم عاونا یاراد هک تسا یرگشدرگ ،یگنهرف نیب طابترا یاههویش
 -7 یترایز و یبهذم یرگشدرگ -6 یشزرو یرگشدرگ -5 یعامتجا یرگشدرگ -4 یگنهرف یرگشدرگ -3 ینامرد
 تسا یرگشدرگ زا یاهنوگ یگنهرف یرگشدرگ نایم نیا رد .یسایس یرگشدرگ -8 و یراجت و یناگرزاب یرگشدرگ
 یاهزیامت .تسا هدش هزیگنا یاراد و جییهت ،یخیرات ای یثاریم ،یرنه یاههضرع هلیسو هب یئزج ای یلکروط هب هک
 هک دنتسه یبراجت و اهتنس ،اهناکم زا هتسویپمههب یاههکت ،رصاعم یامیس و خیرات ،یموق و یداژن شنم ،یاهقطنم
 عاونا نییبت هب ریز لودج رد .دنشابیم نیمزرس نآ زا یمسجت و عونت هدننک عنم و هدوب نآ مدرم و روشک کی رگنایامن
 زا یمهم شخب ،یثاریم یرگشدرگ هک تفگ ناوتیم ریز لودج هب هجوت اب .میزادرپیم یگنهرف یرگشدرگ فلتخم
 یعیبط و یگنهرف ،یخیرات عبانم ،یتسرد هب و هدوب راوتسا اهتیلاعف و اهناکم هبرجت رب هک تسا یگنهرف یرگشدرگ
 یارب یثاریم صاخ هزوح دحاو ننس مهف و هبرجت ،ساسحا یارب یتصرف و دنایامنیم ار هقطنم کی زا ینیعم هدودحم
 یرگشدرگ اب یموب و یلحم حطس رد یگنهرف یرگشدرگ .دیامنیم مهارف ار روشک ای مدرم خیرات رد شواک و تذل
 نیاربانب ؛درک فیرعت رگیدکی زا ازجم و لقتسم ًاالماک عون ود ناونع هب ناوتیمن و هتشاد یناشوپمه و کارتشا ،یثاریم
 رد یراکمه هب دنمزاین ناراکردناتسد یمامت ندروآ مه درگ یارب یگرزب کمک یثاریم یگنهرف یرگشدرگ ترابع نایب
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 تظافح و یناسنا لئاسم ناراکردناتسد ،اههزوم ناگدننکرازگرب ،اهرنه ناگدنهد هئارا و اهنامزاس لماش هلوقم نیا
 زا یدراوم هب و دوریم یرگشدرگ یاههمانرب رد ناگدننک تکرش نینچمه و یموق یاههورگ ،یثاریم نکاما ،یخیرات
 ،یخیرات هینبا ،اهرهش هموح ،یزکرم یاهرازاب ،اهرهش زکارم ،زیتس و گنج یاهلحم ،یناتساب ،یخیرات یاهناکم لیبق
 و یبارت)دراد هراشا طبترم تادیلوت عاونا و یثاریم یاههتخاستسد ،یثاریم یاههزاس ،اهههاربآ و اهریسم ،یثاریم راثآ
 .(59 :1392 ،نارگید
 یثاریم یگنهرف یرگشدرگ رد اهشزرا هب هجوت موزل

 .دومن هصاخ یفرعم و تظافح ،تنایص ،تبث و ییاسانش یلصا هورگ راهچ رد ناوتیم ار یگنهرف ثاریم یاهتیلاعف
 یرگشدرگ روشنم ود یط رد اهگنهرف لماعت و لدابت یاتسار رد یگنهرف ثاریم رب نآ ریثأت و یگنهرف یرگشدرگ
 ثاریم هدمع یاهناکم رد یرگشدرگ تیریدم ،یگنهرف یدرگناهج یللملانیب روشنم متشه سیونشیپ و 1967 یگنهرف

 1996 وینوتنآ تنس هینایب رد یخیرات یاههطوحم و اهانب یاقترا و تظافح نیمضت ،تسارح بیغرت رب دیکأت اب 1999
 ثاریم تیریدم و تظافح رما رد تلاصا هب هجوت فده اب و یگنهرف یرگشدرگ رب دیکأت اب 1967 وتویک هینایب رب ینتبم
 و عماج موهفم رب دیکأت اب 1999 یتیسوکیزکم هینایب رد و یگنهرف یاههدودحم یارب رادیاپ هعسوت ترورض و یگنهرف

 تظافح قیرط زا ایوپ یرگشدرگ و یثاریم یاهناکم طابترا ،یگنهرف لدابت یارب یرگشدرگ اب نآ لماعت و ثاریم یناهج
 هجوت دروم یرگشدرگ تعنص و یخیرات و نهک یاهتفاب تظافح و تمرم ندوب موزلم و مزال و رادیاپ هعسوت و
 .تسا هتفرگرارق

 یگنهرف ثاریم هزوح رد اهتیلاعف عاونا -1 هرامش رادومن
 (هدنراگن) :عبنم

 یرادربهرهب ای مدرم اب راثآ نیب هطبار ،هعماج رد تیمها دجاو یطابترا تیلاعف کی ناونع هب ناهج رد یخیرات راثآ یفرعم
 و یعطقم یاهشیارگ اب عبنم یسررب هب نآ رد هک تسا یدنیآرف لماش تیلاعف نیا .دهدیم لکش ار نآ زا ناگدننک
 شنیب شیازفا و یگنهرف هدزاب تیوقت یارب ییاههمانرب هب هجوت اب هناسر و هتخادرپ یسایس ای و یملع ،یداصتقا ًاارصحنم
 اب نابطاخم رتشیب هچره ییانشآ بجوم نآ ققحت یارب ییاهتسایس عضو و مسیروت تعنص رب هیکت اب بطاخم
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 ساسا رب صوصخ نیا رد .تسا هزوح نیا هب طوبرم تالکشم زا یرایسب لح دیلک ناونع هب یگنهرف ثاریم یاهشزرا
 روط هب ای و درف هب رصحنم یاهیگژیو زا یقیمع کرد تسیابیم هک تفگ ناوتیم یگنهرف یرگشدرگ روشنم لوصا
 توافتم یاهشزرا تخانش هب هک هقطنم ره هژیو یاهتیوه زا کیره رد دوجوم یاهداضت بیکرت یگنوگچ هدمع
 یراگنهدنیآ یارب ،بسانم یاهیریگهجیتن و بوانتم تاقیقحت .دریگ تروص ،دماجنایم ثاریم یوهام مهف زا هتساخرب
 یارب داضتم ًاالمتحم یاهشزرا هدنیاپ یاهشزرا تیریدم و هتشاد یناوارف تیمها اهنآ هئارا و اهشزرا ظفح هنیمز رد
 ایز ًاالامتحا تارثا یبایزرا یارب هلمجزا ؛تسا ناصصختم زا یملع هرواشم ذخا و رمتسم شهوژپ مزلتسم هدنیآ و زورما
 نایم هیوسود طابترا تفگ ناوتیم یلک تلاح رد .یعیبط و یگنهرف ثاریم رب یرگشدرگ اب طبترم یاهتیلاعف رابن
 زورب ببس هوقلاب یاهداضت هب هجوت اب و هدوب رییغت لاح رد و ایوپ ،یرگشدرگ تعنص و ثاریم رد دوجوم یاهشزرا
 هزوح رد ،یگنهرف یرگشدرگ یاههژورپ و اهتیلاعف ،اههمانرب .دش دهاوخ هزوح نیا رد ییاهدیدهت ای و اهتصرف
 ناگدننک هعجارم یاهزاین هب ییوگخساپ یارب هک یتامادقا هعومجم و هدش اهتصرف زورب ببس هراومه دیاب ثاریم

 دنمزاین رما نیا هک ؛دنک دراو ،نانآ ثاریم عبانم و نابزیم عماوج یگدنز هرکیپ رب ار یفنم تاعبت نیرتمک ،دریگیم تروص
 یدراوم هئارا هب همادا رد .تسا یگنهرف ثاریم هزوح رد یخیرات راثآ رد دوجوم یاهشزرا و اهتیلباق زا لماک یهاگآ
 .میزادرپیم هزوح نیا رد اهشزرا عاونا زا
 یگنهرف ثاریم هزوح رد نآ عاونا و شزرا
 یاهشزرا زا یرادربهرهب و کرد ،تخانش یارب شالت رد و دراد دارفا شناد اب میقتسم هطبار و تسا یبسن یموهفم شزرا
 هزوح ،تسا هدش دراو نآ رد شزرا موهفم هک یمهم یاههزوح زا یکی .دباییم ار دوخ صاخ موهفم و انعم هدیدپ کی
 اب ههجاوم یاهدرکیور نیرتمهم زا (یرهش و یرامعم ثاریم) یگنهرف ثاریم هزوح رد شزرا .تسا یگنهرف ثاریم
 :دومن هراشا اهشزرا زا یلک هورگ ود هب ،هیلوا یدنبعمج کی رد ناوتب دیاش .تسا هدنام یاجرب ثاریم و دنمشزرا راثآ

 یتاذ یاهشزرا -1
 فده هب هتسباو نآ شزرا هک یزیچ ربارب رد یئش نآ هک دراد یتاذ شزرا یئیش یتقو هک تسا نیا یتاذ شزرا زا روظنم 
 هک ییاههفلؤم ینعی ثاریم تیهام هب ،یگنهرف ثاریم هزوح رد یتاذ یاهشزرا .دریگیم رارق ،تسا یرگید دوجوم ای
 هطوحم ای نامدای رارقتسا لحم و یحارط ،تخاس تیفیک ،سنج لماش ،دنتسه رثا دوخ تشرس و دوجو زا یشخب
 زا یئزج یکیزیف و یدبلاک ظاحل زا هک دوریم لیکشت یزیچ زا یتاذ یگنهرف عبنم ،بیترت نیا هب .ددرگیم رب یخیرات
 .دیآیم رامش هب نآ طیحم و نآ
 

 یرازبا یاهشزرا -2
 رد ار دوخ یاهب و شزرا هک دراد یرازبا شزرا یزیچ یتقو هک تسانعم نیا هب یتاذ شزرا فالخرب یرازبا شزرا 
 دوجوم یتاذ شزرا لیلد هب یدام عافتنا زا یشان یداصتقا یاهشزرا دننامه .دریگیم یرگید دوجوم ای فده هب باصتنا
 راتشون نیا بلاق رد یگنهرف ثاریم یاهشزرااب هطبار رد اهیدنبمیسقت هیلک هئارا هکنیا هب هجوت اب .یخیرات رثا کی رد
 رتسب هب هجوت اب اهیدنبهتسد نیا زا مادکره هک تفگ ناوتیم و ددرگیم افتکا ییاههنومن جرد هب ،تسین ریذپناکما
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 هب و هدوبن عنام و عماج اهیدنبهتسد نیا هک تسا تیمها زئاح هتکن نیا رگید یفرط زا و هدوب دنمشزرا دوخ یتاعلاطم
 نیرتعماج و نیتسخن ،ندلیف درانرب .ددرگیم هئارا یگنهرف ثاریم یاهشزرا اب طابترا رد ثحب و تکرح هطقن ناونع
 یاهشزرا -2 ،(یناجیه) یساسحا یاهشزرا -1 هتسد هس رد یگنهرف ثاریم هزوح رد ار اهشزرا زا یدنبهتسد
 .تسا هدومن هئارا یخیرات راثآ رد تلاخد نازیم و ههجاوم یگنوگچ یارب یدربراک یاهشزرا -3 و یتیبرت _ یگنهرف
 ،یناهج ثاریم یاههطوحم اب طابترا رد اهشزرا ییاسانش ثحب رد وتلیکویاکوی و ندلیف درانرب دید زا اهشزرا نینچمه
 -1 هتسد ود رد نوسام لادنار رظنزا و رصاعم یداصتقا - یعامتجا یاهشزرا -2 و یگنهرف یاهشزرا -1 هتسد ود رد
 هجوت دروم یتظافح تیریدم و یزیرهمانرب رب دیکأت اب یداصتقا یاهشزرا -2 و یگنهرف -یعامتجا یاهشزرا
 یاهشزرا -2 و یدوبدای یاهشزرا -1 هتسد ود رد ار یگنهرف ثاریم یاهشزرا زین لگیر سیلآ .تسا هتفرگرارق
 یاهشزرا -3 و یخیرات یاهشزرا -2 یساسحا یاهشزرا -1 یلک هتسد هس رد ار اهنآ تجح یدهم و یزورما
 .تسا هدومن یدنبمیسقت یملع
 یسررب و تخانش رد هچنآ تفگ ناوتیم دارفا دید زا اهنآ تیولوا و اهشزرا صوصخ رد فلتخم تاعلاطم هب هجوت اب 
 ،توافتم یاهگنهرف زا هتفرگتئشن ،ثاریم یاهشزرا تخانش ،تسا یساسا و مهم رایسب یگنهرف ثاریم یاهشزرا
 نیا هکنیا رد دارفا ینهذ یاهتیولوا و تاداقتعا ،هعماج تیعضو ،یلصا راکوزاس ناونع هب یسررب دروم هعماج یاهزاین
 رگید یفرط زا .تسا ،دریگ رارق یسررب دروم یشهوژپ عوضوم و فده هچ اب و یرظن هطقن و هیواز هچ زا عوضوم
 کرد دناوتیم هک دراد اهشزرا نآ ه رابرد یتاعالطا عبانم زا نازیم نآ هب یگتسب یدح ات اهشزرا نیا کرد رد ییاناوت

 یلصا فده هک یساسا رصنع ،هکنیا تسا نهربم و حضاو هچنآ ،اهیشیدنارگد نیا مامت رد .دشاب تسرد و قداص ،هدش
 رب راثآ یسررب و تخانش رد ار تسخن ماگ هک تسا ناسنا روضح ،دیامنیم نیمأت یگنهرف ثاریم یاهتیلاعف رد ار
 تاساسحا نتخیگنارب رد دارفا اب ار طابترا نیتسخن یثاریم و یخیرات راثآ رد دوجوم یساسحا یاهشزرا نیاربانب ؛درادیم
 یخیرات - یگنهرف یاهشزرا دجاو هک دوخ ییابیز و تمدق ،رنه اب انب تیدوجوم و دبلاک ،مود هبترم رد .دیامنیم رارقرب
 راثآ یدربراک یاهشزرا سپس .ددرگیم راثآ زا دارفا توافتم تشادرب بجوم ،دراد دوخ رد هک ییاهتوافت اب ،تسا
 یکی هک ارچ ،تسا تیمها دجاو یسایس و یشزومآ ،یداصتقا ًااتدمع تیهام اب و یزورما هعماج رد یریگراک هب یارب
 هدش هتخاس ثاریم هرابرد هار نیا و تسا هرمزور یگدنز اب اهنآ نداد دنویپ یخیرات راثآ زا تظافح لیهست یاههار زا
 .تسا یعامتجا دیفم دصاقم یخرب یارب هدافتسا مزلتسم ًاالومعم

 شات رد .تسا ثاریم ناکم و هدننک هضرع ،رگشدرگ نیب لماعت لصاح هک تسا یتیلاعف یثاریم یگنهرف یرگشدرگ
 عفر لماع یگنهرف ثاریم هچنآ کرد و رگشدرگ یاهزاین تخانش هب تبسن یقیمع کرد دیاب نآ بسانم تیاده یارب
 ؟دنامادک یگنهرف یرگشدرگ هزوح رد ثاریم ناکم کی یاهزاین هکنیا و هدننک هضرع یاهزاین نینچمه ،تسا زاین نیا

 ار اهتیولوا ،اهنآ هب ییوگخساپ رد رثا تیلباق نازیم ،دش صخشم قیقد روط هب اهزاین هک یماگنه .دریگ تروص
 .دیامنیم نییعت ،تسا لئاق دوخ یگنهرف ثاریم هب هعماج ره هک ییاهشزرا بسحرب
 یرگشدرگ تعنص رد یزاجم یاضف شقن
 یاهارهاش نوچمه ییاههفلؤم داجیا اب و یزاجم یاهاضف نوزفا زور شرتسگ و ندش یناهج هدیدپ هطساو هب هزورما
 یاهتصرف زا هدافتسا رد یعس اهروشک زا یخرب ،دیدج یراجت یاهلدم و اهتصرف و غیلبت دیدج یاهلاناک ،یتاعالطا
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 دمآرد نیرتشیب هک دشابیم یرگشدرگ هعسوت ،اهتصرف نیا زا یکی .دنراد یزاجم یاهاضف نیا طسوت دمآ دوجو هب
 شقن هک یزاجم یایند کی ناونع هب تنرتنیا .تسا هداد صاصتخا دوخ هب اهروشک یخرب یارب یناهج حطس رد ار یلم
 هدروآرب فده اب هک دنتسه مهم یرگشدرگ تعنص یارب تهج نیا زا ،دنراد یرگشدرگ هعسوت رد یلصا تیمها و
 زا یرادربهرهب و تاناکما زا هدافتسا اب ،اهنآ رتشیب تیاضر داجیا روظنم هب نارگشدرگ یاهزاین ،رتعیرس و رتهب نتخاس
 و یجراخ نارگشدرگ هب نابزیم روشک یاهییاناوت و تاناکما یفرعم و ندراذگ شیامن هب رد یعس ،نیون یاهیروانف
 نیرتیدربهار زا یکی 1یرگشدرگ تیریدم .(71 :1383 ،یدابآ تمحر)دنراد نانآ دمآ و تفر تلوهس نینچمه
 .دنکیم دای 2یناهج هدکهد ناونع هب نآ زا ییاداناک ناهول کم هک تسا یزورما یایند رد داصتقا هصرع رد تاعوضوم
 هدرک مهارف ار نآ ربراک درایلیم 2 زا شیب تاعالطا لدابت و طابترا هنیمز 3بو یناهج هکبش هک یناهج هدکهد هصرع رد
 قیرط زا و هتشاد هیوس ود لماعت رگیدکی اب ،لاتیجید یایند هتفرشیپ یاهیروانف زا هدافتسا اب دنناوتیم دارفا ،تسا
 قلخ ار ینوگانوگ یاهراک و بسک ،دوجوم ییایدم یتلام یاهیدنمناوت و یلماعت هدرتسگ یاههکبش ،یطابترا یاهرازبا
 یاههخاش زا یکی ،تنرتنیا طسوت و تنرتنیا قیرط زا ینیرفآراک .تسا دراوم نیا هلمج زا 4یلاتیجید ینیرفآراک هک دننک
 عون نیا یاهشخب ریز نیرتمهم زا یکی ناوتیم ار 5یتنرتنیا یرگشدرگ هک دشابیم ینیرفآراک هصرع رد دیدج
 یزورما هدش یلاتیجید ناهج رد یرگشدرگ تعنص هعسوت رد یدایز شقن ،یتنرتنیا یرگشدرگ .درک دادملق ینیرفآراک
 یسررب یارب ،نارگشدرگ زا یرایسب .تسا رثؤم یرگشدرگ یداصتقا هعسوت یارب کرحم روتوم کی ناونع هب و دراد
 یراذگ کارتشا هب یاهلاترپ ای یعامتجا یاههکبش یاهتیاس رد هدش رشتنم تاعالطا زا ،یرگشدرگ یاهدصقم
 و روالد)دننکیم باختنا ار دوخ دصقم و ریسم و هدرک هدافتسا بویتوی و کوب سیف ،رکیلف دننام وئدیو و ریواصت
 .(16 :1393 ،نارگید
 دنهدیم خساپ ناهج رسارس زا نارگشدرگ شسرپ رازه اههد هب هنازور یرگشدرگ نیالنآ هرواشم یاهتیاس زا یخرب 
 ،هتفای هعسوت یاهروشک رد .دشابیم یرگشدرگ تیریدم هعسوت رد یتنرتنیا یناسر عالطا تیمها هدنهد ناشن دوخ هک
 تاقیقحت ،ساسا نیمه رب .تسا مهم و یتایح رایسب یرگشدرگ هصرع رد بو رب ینتبم یناسر عالطا و تنرتنیا شقن
 یتاعلاطم و یتاقیقحت زکارم راک روتسد رد یرگشدرگ هعسوت رد نآ یاهتیلباق و تنرتنیا تیمها و شقن هرابرد یدایز
 ناققحم و نالاعف هجوت دروم ریخا یاهلاس رد یرگشدرگ دصقم کی زا یرگشدرگ ریوصت .تسا هتفرگ رارق یبرغ
 ناساکع ریواصت زا یفلتخم یاههلوقم هب هصرع نیا ناققحم عقاو رد .تسا هتفرگ رارق یرگشدرگ تعنص هصرع
 هاگن عون یسررب و نارگشدرگ ریواصت هب رتشیب هجوت یارب ار رتسب هک دناهتفای تسد ایند یرگشدرگ قطانم زا رگشدرگ
 قیرط زا تسا هتسناوت یدایز دح ات هزورما ،یرگشدرگ تعنص عقاو رد .تسا هداد شرتسگ فلتخم تاعوضوم هب نانآ
 ریواصت .دوش لوغشم تعنص نیا یاهتیفرظ هعسوت هب ،تسا اهنآ هقالع دروم هک یتاعوضوم و نارگشدرگ ریواصت
 طسوت یرگشدرگ دصقم باختنا یور رب یمیقتسم ریثأت و دنتسه مهم و یرورض روتکاف کی عقاو رد یشدرگ

                                                                                                                                                               
1.  Tourism management 
2.  Global village 
3.  WWW 
4.  Digital Entrepreneurship 
5.  e-tourism 
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 عون عقاو رد ،دیمهف رگشدرگ ناساکع طسوت هدش هتفرگ ریوصت کی زا ناوتیم هچ نآ .دراد یللملانیب نارگشدرگ
 ،یرگشدرگ ریواصت ،یتاهج زا .دشابیم یناکم و ینامز تیعقوم هب تبسن وا راتفر عون و ناکم زا هدننیب کرد
 یسررب و یبایزرا دروم شخبرثا تروص هب یرگشدرگ یاهدصقم رد ار (رگشدرگ) هدننک فرصم راتفر رب ییاهمسیناکم
 یرگشدرگ تعنص هعسوت رد یمهم شقن ،یساکع .تسا هدوب هصرع نیا ناققحم لابقتسا دروم هراومه هک دهدیم رارق
 یرگشدرگ تیریدم هعسوت و تسا هتشاد ناهج رسارس رد یرگشدرگ فلتخم یاهدصقم تمس هب دارفا بیغرت و
 .(98 :1382 ،یلکوت و نایهللادبع)تسا نکمم ریغ ،سکع روتکاف نودب
 شقن 1تاطابترا و تاعالطا یروانف یاهرازبا ،دش ناونع زین بلطم همدقم رد هک روط نامه ،یزورما لاتیجید یایند رد
 هب تبسن ،یت یآ یاهرازبا قیرط زا ات دندنمقالع نارگشدرگ زا یرایسب .دنراد یرگشدرگ تعنص هعسوت رد یمهم
 رد ار دوخ یاهسکع و هدرک هدافتسا ریواصت یراذگکارتشا هب یاهلاترپ رد دوخ ریواصت ناگیار و هنادازآ راشتنا
 ،ریواصت یراذگکارتشا هب یاهتیاس رد .دنهد رارق ناهج رسارس رد تنرتنیا بطاخم اهنویلیم دید و شیامن ضرعم
 زین ار دوخ تاظحالم و دننک رشتنم ناگیار هب اهتیاس نیا رد و هدرک باختنا دنهاوخیم هک سکع ره دنناوتیم دارفا
 یرگشدرگ هصرع یتنرتنیا ریواصت و یرگشدرگ تیریدم هنیمز رد نونکات هک یتالاقم رد .دننک ظاحل اهسکع راشتنا رد
 .(98 :1382 ،نامه)تسا هدشن هراشا رگشدرگ ناساکع یاهسکع مهم یاهیگژیو تیمها هب ،تسا هدش رشتنم
 ریواصت نیا یهاگن عون هچ اب ناساکع عقاو رد و دننکیم سکعنم ار یدرف هب رصحنم یاهیگژیو هچ ،ریواصت هک نیا 
 رد هدش رشتنم هلاقم .دنکیم هراشا نآ هب قیقحت نیا هک تسا یبلاج عوضوم ،دندوب یدراوم هچ لابند و دناهتشادرب ار
 یاههتسد هب ناوتیم ار رگشدرگ ناساکع هک دیسر هتکن نیا هب شیاهیسررب هجیتن هک تسا دقتعم تیاهن رد ،لانروژ
 رد ،مسیروت اب طبترم ریوصت .دراد یرگشدرگ هلوقم هب ار دوخ صاخ هاگن عون کی ره هک درک یدنب هقبط فلتخم
 عقاو رد .دراد طیحم هب رگشدرگ کی هک تسا یهاگن زرط و ساسحا و اههاگدید ،اهرواب ،دیاقع زا یاهعومجم عقاو
 مهم یرگشدرگ تیریدم هصرع نالاعف یارب دناوتیم ،اهنآ کرد و لیلحت هک تسا یتوافتم یاهمایپ یواح ،سکع ره
 اهنت هن هک تسا زغم رد یلخاد ساکعنا دنیآرف دنمزاین صاخشا یاهنهذ رد یرگشدرگ ریواصت یریگلکش .دشاب
 و یسانشناور ریظن یفلتخم یدرف یاهریغتم طسوت هکلب ،دریگیم رارق ریثأت تحت فلتخم یتاعالطا عبانم طسوت
 .(205 :1379 ،ییاسوم)دشابیم ریثأت تحت زین یلبق براجت و دنمزاین ،اههزیگنا ،یگنهرف – یعامتجا یاهیگژیو
 ارچ .دنشاب هتشاد یرگشدرگ ناکم کی زا یهباشم ًاالماک و دحاو کرد هک درک ادیپ ناوتیمن ار رگشدرگ ود عقاو رد 
 هطبار هک تسا دقتعم یرگشدرگ ملع .تسا توافتم ًاالماک رگیدکی اب نوماریپ هب اهنآ هاگن عون و هبرجت و داوس هک
 و زورما یایند یاهتیعقاو یوس هب تسا یاهرجنپ ،یساکع عقاو رد .دراد دوجو یرگشدرگ و یساکع نیب یمیقتسم
 رد یروا و نوسیره دننام یناققحم .دنشابیم اراد یساکع زا هدافتسا اب ار ناکم و نامز ندرک دمجنم تیلباق ،ناساکع
 .دناهدرک هراشا تعنص نیا هعسوت رد ناشقن و یرگشدرگ رد سکع تیمها هب یدالیم 2004 ات 1994 یاهلاس
 ناگدننک فرصم و دنتسه یرگشدرگ تعنص رب یراذگریثأت لاح رد یندرکن رواب روط هب و یمارآ هب 2یزاجم یاهطیحم
 یعامتجا ریواصت زا هدرتسگ هدافتسا .دننکیم دامتعا ییاهطیحم نینچ و تاعالطا یروانف یاهتیلقا هب یاهدنیازف روط هب

                                                                                                                                                               
1. ICT 
2.  Virtual communities 
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 تاعلاطم رثکا .تسا هدرک داجیا یرگشدرگ تعنص رد تاقیقحت هزوح رد ار یدیدج عوضوم ،یتنرتنیا یاههکبش رد
 دوب هدش زکرمتم یرگشدرگ تیریدم رد ریواصت زیلانآ یور رب ،رگشدرگ ناساکع ریواصت و یرگشدرگ هنیمز رد یلبق
 :1379 ،نامه)دوب هدادن رارق هجوت دروم ار رگشدرگ ناساکع رظن زا یاهشوخ و یموهفم یاهتوافت زیلانآ عوضوم و

205). 
 ،نویزیولت زا هدافتسا اـب دوـخ راـک زیم تشپ رد و دوخ لبم یور رد دوخ هناخ رد اهناسنا ،یکینورتکلا تاعالطا رصع
 همه زا ریواصت اب اهنآ .دنتسه یزاجم و نیشنلبم ،تکرحیـب ینارگشدرـگ .دنرگشدرگ تنرتنیا ،هراوهام نتنآ ،وئدیو
 اـیرد یور ،اـیرد رـیز یاههدیدپ ،خیرات ،یسانشناتساب ،سکس ،هسام ،باتفآ ،ایرد زا ،اهگنهرف عاونا و یعیبط بهاوم
 نیا .یرادهیامرس تمدخ رد و دنتسـه یزاجم یرگشدرگ رد ،بش ره و زور ره و دننکیم هدافتسا نامسآ قامعا و
 یکینورتـکلا مسیروت تعنص هب رگید یرگشدرگ عون ره زا شیب یداصتقا رظن زا هدش یمومع و هزیتارکومد یرگشدرگ
 .تسا رتکیدزن یعامتـجا تلادـع هب ریقف مدرم یارب رگید یرگشدرگ عون ره زا شیب ًاارهاظ و دناسریـم تمدـخ
 قامعا هب یتح اج ره هـب دوـخ هناخ لخاد رد دنورب ولولونوه و ییاواه هب ،ایرد ،یکسا هب دنناوتیمن زگره هک ییاهنآ

 هلحرم هب تاطابترا و تاعالطا یروانف شرتسگ هدنیازف و هدهاشم لباق تارثا هطساو هب ناهج .دننکیم رفس دوخ مسج
 یرگشدرگ یاههویش و میهافم ،فادها هزوح رد یاهدمع تارییغت تالوحت نیا هطساو هب .تسا هداهن ماگ یدیدج
 ،یلاتیجید نابز رب ینتبم دیدج ماظن کی یریگلکش و یتاعالطا و یطابترا نونف رد میظع یبالقنا زورما .میتسه دهاش
 هک هرود نیا .دباتیمنرب ار یریگهرانک و ینیزـگ اوزنا هنوگچیه هک تسا هدرک نوگرگد نانچ ار ناهج یدام یاهداینب
 فلتخم یاهشخب تیریدم و هرادا رگید هک یروطهب ،تسا هدروآ دوجو هب ار یدیدج یاهزاین هتفرگمان تاعالطا رصع
 هب یریذپانناربج تامطل هتشذگ نامز هـب طوبرـم یتنس یاهشور اب یتسیروت یاههبذاج و یرگشدرگ هزوح هژیو هب
 ،هتسناد دیلوت لماوع زا یکی ار تاعالطا یروانف ریخا یاهیسررب .تسین یزورما رشب تاراظتنا یوگباوج و دراد هارمه
 یتح و دوشیم بوسحـم یراذگهیامرس یعون نآ رب بترتـم یاههنیزه هک یروطهب دنکیم بوسحم یئاراد هلزنم هب
 یزاسهنیهب و ناوت شیازفا یارب یعبنم ار تاعالطا یروانف ،رگیدترابعهب .دننادیم دیلوت لماوع یلصا ءزج ار نآ یخرب
 یاهتیلاعف لصاح ندمت هک دننکیم یریگهجیتن و دننکیم یقلت هیامرس و رازبا ،یناسـنا یوریـن نوـچ یلماوع
 تیقالـخ یوریـن رـب دشاب یکتم هیلوا هدام و هیامرس ،نیمز هب هکنآ زا شیب نآ تبثم هبنج رد و تسا شرورپوشزومآ
 لئاوا زا و هتشگ زاغآ یتاعالطا هعماج یوس هـب یتعنص عماوج تکرح تساهلاس .تسا یکتم وا راکتبا و غوبن ،یرشب
 هلمج زا ،هتـفای هعسوـت رتمـک یاهروشک رد تکرح نیا تعرس هک یاهنوگ هب هتفای هدنیازف یباتش دعب هب 90 ههد
 ،یکینورتـکلا شزوـمآ ،یکینورتکلا تلود ،یکینورتکلا تراجت نوچمه یتاحالطصا .تسا نایامن یبوخ هب ،ناریا

 فلتخم یاههنیمز رد تاعالطا یروانف یریگراکب موزل یزادنا مشچ نینچ .تسانشآ مدرم شوگ هب یکینورتکلا هعماج
 زا یرایسـب و هتخاس تاعالطا رصع دراو ار ناهج یتعنص بالقنا هباشم یبالقنا ریخا یاهلاس رد .دنکیم رتشیـب ار
 .(244 :1383 ،ییاسوم)تسا هدرک یقیمع لوحت شوختسد ار رشب تایح یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یاههبنج
 یگدنز زا توافتم رایسب تاعالطا یروانف زا یریگهرهب اب ناهـج زادـنا مشـچ (2002)نایراو و نوسلئما هتفگ هب
 زا یکی .دنوشیم هدیمان یتاعالطا هعماج نادنورهش دش دنهاوـخ دلوتـم نرق نیا رد هک ینادنزرف .تسا یزورما
 زا یشخب کینورتکلا مسیروت .دشابیم کینورتکلا مسیروـت ،یرگشدرـگ تعنـص رد تاعالطا یروانف یاهدربراک
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 یتاعالطا عیانص ،تاطابترا دننام ؛عیرس هعسوت هـب ور یاهیروانف زا هدافتسا هدنریگربرد هک تسا کینورتکلا تراجت
 کینورتکلا مسیروت هژیو یاهتیلاعف .تـسا یبایرازاـب و تیریدـم ،یزاوننامهم یدربهار یاهیزیرهمانرب نینچمه و
 یاهتیاسبو زا هدافتسا اـب ًاامیقتسم هک ییاهراتخاس رگید و یرگشدرگ یاهسناژآ ،یرگشدرگ نایدصتم هب دیاب
 مه و ناگدننکفرصم مه ،(کینورتـکلا مسیروـت)ـهدیدپ نیا .دیامن هیکت ،دندنمهقالع یزاجم یرگشدرگ هب ،یصصخت
 داهن ییاپورا قیـقد تاعلاطـم ساـسا رب .دیامنیم دراو دوخ هخرچ رد ار یرگشدرگ تامدخ و اهالاک ناگدننکدیلوت
 هدافتسا تنرتـنیا زا ناشتالیطعـت نارذگ دصاقم یزیرهمانرب یارب ییاپورا نویلیم 30 رب غلاب 2007 لاس رد ،1یللملانیب
 نایاپ ات .دناهدرک ورزر ار دوـخ یاهتیلب (تنرتنیا زا هدافتسا اب) نیالنآ تروص هب زین رفن نویلیم 8 دودح و دناهدرک
 رظان یاهشرازگ .تـسا هدیـسر وروی نویلیب 40 یالاب هب کینورتکلا مسیروت قیرط زا ناهج دمآرد 2008 لاس
 دناهدرک ورزر نیالنآ تروص هب ار ناشیاهتیلب هک یناسـک یدـصرد 47 دـشر ،2007 لاس رد ییاپورا یاهترفاسم
 یاهشهوژپ ساـسا رـب .دنتسه یتنرتنیا ورزر هب دنمهقالع تنرتنیا ناربراک زا دصرد 80 تقیقح رد .دهدیم ناشن
 لتـه ورزر -راطـق -امیپاوه تیلب) یراجت ای یصخش یاهترفاسم ورزر قیرـط زا هدمآتسدهب غلبـم لک ،ییاکیرمآ
 نویلیـب 75 زیـن 2007 لاس رد و ؛وروی نویلیب 13 ربغلاب ،ایند مامت رد ،2004 لاس رد تنرتنیا رازبا زا هدافتسا اب ،(... و
 هـک نانچ نآ ،یفرگش ریثأت نینچ ،نویزیولـت زـج هب ،یرگید یژولونکت چیـه هک تسا نآ هجیتن .تسا هدوب وروی
 .(105 :1385 ،ناییاضر و یوسوم)تسا هدرواین دوجو هب ،هدرک داجیا نارفاسم و ترفاسم رب تنرتـنیا

 حطس رد ار ناگدننک دیلوـت و ناگدننـک فرصم نیب طابترا هک تسا یرورض کیرش کی تاطابترا و تاعالطا یروانف
 و دوهشمان ریغتم تامدخ .تسا تاعالطا رب ینتبم تیلاعف کی زین یرگشدرگ ،رگید یوس زا .دزاسیم رارقرب یناهج
 نامز زا لبق یعیبط روطهب نآ تالوصحم مومع و دومن یکیزیف یسرزاب ،شورف زا لبق ناوتیمن ار یرگشدرگ ریغتم
 فیصوت و یفرعم هب هتسباو ادیدش یرگشدرگ تالوصحم نیاربانب .دنوشیم یرادیرخ فرصم ناکـم زا رود و فرصـم
 تاعالطا یروانف کیکفت ،ببس نیدب .دوشیم هئارا یریوصت و یتوص ،بوتکم لکش هب تاعالطا ینعی ،تسا شیامن و
 ،میسیب ،نآ تامدخ و هارمه نفلت ،تباث نفلت ریظن تاطابترا یرارقرب و تاعالطا لاقتنا رازبا لماـش هـک تاطابترا و
 .تسا نکممریغ یرگشدرگ تعنص زا دصقم تیریدم ماظن ،ییایفارغج تاعالطا ماظن ،یناهج تیعقوم متسیس ،تنرتنیا
 .تساهنآ هفرط ود ۀطبار ،یرگشدرگ و تاطابترا و تاعالطا یروانف ۀطـبار صوصخ رد هجوـت بلاـق تاکن زا یکی
 دیدج یاهشور و ناگدننکفرصم یاهزاین ۀعسوـت هب هجوت اب ،تاعالطا یروانف هب یرگشدرگ تعنص یاهزاین
 یرتشیب یاهتیلباق و رازبا ،تاعالطا یروانف ۀعسوت ،رـگید فرـط زا .تـسا شرتسگ هب ور تایلمع هدننکلیهست
 ریاس هعسوت ثعاب شخب کینآ رد هک تـسا یریسـم دننام دنیآرف نیا .دنکیم هضرع تعنص نیا یاهزاین نیمأت یارب
 و تاعالطا یروانف ۀتسویپ ۀعسوت .دریگیم ولج تمس هـب یرتشیـب باتـش شتکرح زین دوخ و دوشیم اهشخب
 رصع رد هکنیا مغریلع .تسا هتشاد یرگشدرگ تعنص لک یارـب یقیمع دربراک ،هتشذگ ۀهد ود یط رد تاطابترا

 هدش عقاو تلفغ دروم ام روشـک رد هلئسم نیا ،دناهداد ماجنا یکینورتکلا یرگشدرـگ هعسوت فلتخم یاهروشک ،دیدج
                                                                                                                                                               
1.  IPK 
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 یصصخت هخاش ود زا یبیکرت رضاح شهوژپ .تسا هدش ماجنا نآ یور رب یراذگهیامرس و یزیرهمانرب رتمک و
 .(105 :1385 ،ناییاضر و یوسوم)تسا تاطابترا و تاعالطا یروانف و یرگشدرگ

 یزاجم یاضف یتنرتنیا یاهامنرات زا هدافتسا ،روشک کی یرگشدرگ ناوت یناسر عالطا یاههنیمز نیرتیلاع زا یکی
 اب ربراک درایلیم کی اـب تنرتنیا یلاتیـجید نیمزرـس رد هک یاهداعلاقوف یناسرعالطا شزرا لیلد هب اهتیاسبو .تسا

 نیب رد .تـسا روشک کی یرگشدرگ یاهتیلباق یاهناسر دنچ و هنابز دنچ یفرعم یارب یبوخ تصرف ،دنراد داوس
 تیمها زا ،روشک کی (یـتلود)یمـسر یاهتیاسبو رد روشک کی یرگشدرگ هب طوبرم یناسر عالطا یاهتیاس
 اههاگیاپ نیا ردقچره و دنتسه تنرتنیا رد روشک کی یلاتیجید یاهوگنخس ،یمسر یاهتیاس .تسا رادروخرب یصاخ
 :1389 ،یریگناهج)دـباییـم شیازفا اهنآ یریذپ بطاخم ،دنشاب هارمه هنابزدنچ و هدرتسگ یناسرزورهب اب و رتیوق

94). 
 تاعالطا و اهسیورس هب یسرتسد راظتنا ،یرگشدرگ تیاس کی هب دورو زا سپ ،یکینورتکلا رفاسم ای رگشدرـگ کی

 .رگشدرگ طسوت رفس همانرب باختنا ناکما -1 :زا دناترابع اهیدنمزاین و اهسیورس نیا .دراد ار رظندروم هقطنم صاخ
 یلک تاعالطا و دیدزاب تعاس اب هارمه ،یندید یاهناکم و اهیرلاگ و اههزوم تسرهف ،یخیرات یاهانـب و راثآ یفرعم
 نیالنآ تروص هب ،رظن دروم هقطنم یاوهوبآ تیعضو زا یهاگآ هارمه هب ،هقطنم یمیلقا و ییایفارغج تیعضو دروم رد
 هار قیرط زا لاثم روط هب ؛هقطنم یطابترا یاههار دروم رد تاعالطا هئارا -2 .هدنیآ زور دنچ ینیب شیپ و هتعاس 24 و
 رد رگشدرگ دوشیم ببس رما نیا هک یناتسهوک روبعلا بعص یاهریسم ای و هسوش هار ،ییاوه ای ،ییایرد هار ،نهآ

 یریگهزادنا متسیس و اهدـحاو دروـم رد یتاعالطا هئارا و ؛دنک باختنا ،رفس تهج ار رظندروم ریسم ،لیامت تروص
 دیفم یاهکنیل -3.یزرا تالیدبت و لوپ دحاو عون و رگشدرگ هقطنم یمسر تعاس اب رظن دروم هقطنم ینامزفالتخا و
 نابز دروـم رد یتاعالـطا هئارا -4 ؛... و اهناتسرامیب ،اهیرادهار ،یتشادهب زکارم دننام ؛یرگشدرگ زکارم ریاس هب
 ،ییایرد ،ییاوه طوطخ مامت یارب) تیلب یتنرتنیا شورف و ورزر ناکما -5.صاخ هقطنم کی یلحم یاههجهل ای یمسر
 ،تیاس هب هعجارـم اـب رگشدرگ هک تروص نیا هب ؛یکینورتکلا تیلب هیهت ناکما ،رگید ترابع هب و (یلیر و یاهداج
 نیا تیاده ،تیلب یکینورتکلا شورف شور کی و دنکیم یط تنرتنیا قیرط زا ار تیلب هیهت هب طوبرم لحارم مامت
 لرتنک ،اهتیلب دیدجت و لاـسرا ،شورـف ،یدنبهتسد تسا رداق ،یکینورتکلا شورف شور نیا .دریگیم هدهع رب ار راک
 -6 .دهد ماجنا ار نارفاسم یریگشرازگ و رامآ ،ماجنارس و تیلب هنیزه و هیارک تفایرد ،اهتیلب رابتـعا یسررـب و
 طسوت هک ییاهسیورس و هراتس دادعت ،تمیـق یانبـم رـب اهلته یفرعم ،نفلت و سردآ هئارا اب هارمه اهلته یفرعم
 ینوریب هطوحم ،اهنلاس ،اهقاتا ریواصت هدهاشم ناکما یرگشدرگ یاهتیاس زا یخرب نینچمه .دوشیمـ هئارا لتـه ره
 ار لته یاهقاتا ورزر شور ماجنارس و دننکیم مهارف زین ار ... و یزاب یاهنیمز ،رختـسا ،پاشیفاک ،ناروتسر ،لته
 خیرات رکذ اب ار لته یلاخ یاهقاتا دادعت و اهقاتا ورزر هب طوبرم تاعالطا نیرخآ ،نیالنآ تروصهب هک دنکیم هئارا
 و یتسدعیانص دیرخ زکارم و اهناروتسر ،هار نیب یاههاگتماقا یفرعم -7 .دنکیم رشتنم تیاـس یور رـب ،تعاـس و
 هیهت و شورف زکارم یفرعم زین و هقطنم نآ یتسدعیانص و راثآ زا یتسرهف و ریواصت هئارا هارمه هب ،یلحم تادیلوـت
 هنیزه تخادرپ ناکما یتسیاب ،یرگشدرگ تیاس کی -8 .یجراخ یاهروشک رد ناناملسـم صوصخـم لالـح یاهاذغ
 ،قوف دراوم مامت -9 .دهد رارق نارگشدرگ رایتخا رد ،فلتخم یرابتعا یاهتراک کمـک هـب ار یرگشدرگ یاهسیورس
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 هئارا و یجراخ نارگشدرگ بذج ناکما ،بیترت نیدب ات ؛دریگ رارـق تیاـس یور رـب فلتخم یاهنابز هب دیاب
 ندید و یرگشدرگ تیاس کی هب دورو زا رتارف یزیچ ،یکینورتکلا یرگشدرگ .دوـش مهارـف زین اهنآ هب اهسیورس
 یارب بسانم یاههنیمز ندروآ مهارف ،یکینورتکلا یرگشدرـگ زا فدـه .تـسا تنرتنیا قیرط زا ایند نوگانوگ قطانم
 ،یریگناهج)تسا یرگشدرگ زا تذل ،ماجنارـس و یرگشدرـگ هعسوت ،رفس تینما و شیاسآ ،هافر زا معا ،نارگشدرگ

1389: 94). 

 یریگهجیتن
 رثؤم تاغیلبت اب زج تخانـش نـیا و دنکیم رفس هب مادقا ،دروآیم تسد هب دصقم زا هک یتخانش هب هجوت اب رگـشدرگ
 رارق یلزان طیارش رد ،یـگنهرف و یخیراـت ،یرگـشدرگ یاههبذاج رظـن زا هکنآاب اهروشک زا یدادعت .دوشیمن لصاح
 هیحان زا ،یتاغیلبت حیحص یزیرهمانرب اب و یرگـشدرگ تعنص هب دورو اب دناهتسناوت ریخا ههد ود یکیرد ،دنراد
 یرگـشدرگ راـمآ ،زورهبزور ،یتاغیلبت هنیزه رالد اهنویلیم فرص اـب دناهتسناوت اهنآ .دنشاب هتشاد دمآرد یرگشدرگ
 زا یشان یموـجن یاهدـمآرد هـک درـک راهظا ناوتیم تئرجاب سپ .دنهد شیازفا ار نآ زا یشان دـمآرد ،عبطلاـب و
 ،زورـما ناـهج رد ،رگـشدرـگ بذج و بلـج تهـج رد یراذگتسایس .دیآیمن تسد هب یفداصت و هداس ،یرگشدرگ
 و بلـج یارب اهنتهن .تـسا ... و هـبرجت ،صصخت ،ملع نوچ یلماوع دنمزاین و دراد ار دوخ صاخ یاهیگدیچیپ

 ناریا روشک .تخادرپ یزیرهمانرب هـب دیاـب زیـن وا روضح همادا و یراگدنام یارب هکلب درک شالت دیاب رگشدرگ بذج
 هـبـتر رد وکسـنوی قیدصت هب ،یگنهرف یاههبذاج و ناوارف یخیرات راثآ ،نـهک ندـمت زا ندوـب رادروخرب لیلد هب
 یناـهـج نامزاــس راـمآ قبط .تسایند لوا روشک جنپ ءزج ،یمتسیسوکا یانغ و عونت رظن زا و دراد رارـق مـهد
 تسا هتفایتسد 75 هبتر هب رگـشدرگ بذـج رد لاعف روشک 150 نایم رد ،یمالسا بالقنا زا سپ ناریا ،یرگشدرـگ
 تسا یلاح رد نیا .تسا هدشمالعا رالد نویلیم 500دودح روشـک یرگـشدرگ شـخب هنالاــس دمآرد .(1386 ،ینالیم)
 ریسـم 200 زا شیـب و یدرگتعیبط هقطنم 300 ،یرگشدرـگ هقطنـم 500 ،یخیرات هبذاج رازه 16 زا شیـب ،نونکات هک
 تعرـس ،غـیلبت رد یطاـبترا نیون یاهرازـبا زا هدافتـسا درواتسد نیرتمهم .تسا هدشییاسانش روشک رد یرگشدرگ رکب
 نایب یارب عونتم یاهبلاق و لاکــشا ندرــک مهارـف ،نابطاخم یارب نآ نتخاس ریگارف ،یغیلبت مایپ راشتنا تموادـم و
 یاهیروانف رد هتفرـگ تروـص یاهتفرشیپ اـب هزورـما .تـسا یناسرعالطا تیاهن رد و دحاو بلطم کی یاقلا و
 دوجو هب یطابترا نیون یاهرازـبا زا هدافتـسا اب ،تاغیلبت زا یدیدج لاکشا ،مدرـم نیـب رد اهنآ ندش ریگارف و یطابترا
 .تسا هدمآ

 شرتسگ ،یزاجم و یقیقح یاضــف رد ،یـنـهذ تروـص هـب مه و ینیع تروص هب مه ،رصع نیا رد یرگشدرگ
 و هضرع هنیمز رد نآ شرتسگ و تاطابـترا و تاعالـطا یاهیروانف زا هدافتـسا ،یـلک روـط هـب .تسا هتفای ریگارف
 و دـنزادرپـب دـصاقم یـسررب و یباـیزرا هب ،رفس زا شیپ ،نارگشدرگ هـک تـسا هدــش ببـس یرگـشدرگ یاضاقت
 لوصحم ،رگید تراـبع هـب .دـنهد لکـش دوـخ نـهذ رد یرگشدرگ یامنرود بوچراچ رد ار یزاجم یاهبرجت
 و تــسا نارگشدرـگ رثکتـم و یصخش یاـضاقـت هــب ییوگخـساپ هدـنریگربرد ،صاـخ عونت ـکی رد یرگشدرـگ
 رفس یارب یرگشدرگ دصاقم باختنا هب ،دوخ تالیامت و یصخـش یاههزیگنا یاتـسار رد دزاسیم رداـق ار ناـنآ
 غیلبت ،دنشاب هتفای یرتشیب لماکت اهرازبا نیا هچ ره ،یطابـترا نیوـن یاهرازبا رب ،غیلبت لماک یاکتا ببس هب .دنزادرپب



 177 ...یرگشدرگ تعنص تالوحت رد یزاجم یاضف شقن

 تاغیلبت :دیوگیم یعامتجا نادنمشیدنا زا زینرب .دنوشیم رادروخرـب یرتدیدج یاهقفا و تاناکما زا زین اهنآ نونف و
 نداد رارق ریثأت تـحت روظنمهب ،اهدادخر نداد لکش ای داـجیا یارـب ریـگیپ تـسا یـشالت ،نیوـن تاغیلبت هژیوهب
 ساسا رب هک دننکیم مهارف ار ناکما نیا یطابترا نیوـن یاهیروانف .یهورـگ ای یرکف یراکاب مدرم هـماع طـباور
 یعـس زـین یناگرزاب تاغیلبت نارازگراک .دوش هئارا دارفا یارب یاهناگادج یتاغیلبت یاههمانرب ،نوگانوـگ قیالس و قیالع
 یاهیروانف نیرخآ زا ،یتاـغیلبت یاههویش و لوصا رب دیکأت اب ،اهگنر بیکرت و اهدامـن زا هدافتـسا رانـک رد دـنراد
 ناـنآ .دننک بلج تمدخ ای لوصحم کی هب ار بـطاخم لـیامت ات دنریگب هرهب الاک یفرعـم یارـب یاهناسر و یطابترا
 انـشآ ناشیاههقالعاب ،هکبش صوصخب ،فلتخم یاههار زا و دننک رارقرب طاـبترا یرتهدرتسگ نابطاخم اب دنشوکیم
 رد اهیروانف نـیا یریگراکهب .دـنیآرب دوـخ تامدـخ و تالوصـحم غـیلبت ددصرد ،ناکما نیمه اــب و دنوــش
 ای ینامز دعب زا هچ و بطاخم تفایرد هزوـح ای ییایفارغج ششوپ ینعی ،تامدخ هئارا عون ظاحل زا هـچ ،تاغیلبـت
 و نتـم ،ریوصـت ،ادـص تیفیک ظاحل هب ،یاهناسر تایصوصخ رـظنـم زا نیـنچمـه و سرتـسد رد یاهلاناک دادعت
 .تـسا هتسـجرب رایسـب ،نشـیمینا اـی ملیـف بـلاق رد تـکرح و ریوصت ،توـص بیکرـت یاهتیلباق زا هدافتـسا

 رارق یهاگیاج رد ار (ریگمایپ) هدننکفرصم ،طاـبـترا عوـن نیا یلماعت یگژیو صوصخب و یاهکبش تاغیلبت یاههبذاج
 عیرس دـشر .دبایب تاراظتنا و اههتساوخ نیا اـب قبطنـم ار ماـیپ و هدروآرـب ار شیوـخ یاههتساوخ هـک دهدیم
 شهاک ،ترفاسم و یبایرازاب رما نتفای تعرــس و یـکینورتـکلا هـلدابم ماـظن بوچراچ رد یناسر عالطا یاهیروانف
 تاغیلبـت هزوح .تسا هدروآ مهارف یرگشدرـگ هزوـح رد ار دـیدج یاـهرازاب هـب یبایتسد ناکما و اههنیزه
 ؛دوشیمن هـصالخ راـکدوـخ نوچمـه یکچوک یاهالاک ناگیار عیزوت و روشورب پاـچ هـب اهنـت هزورما ،یرگشدرـگ
 هنیمز رد نارگشدرگ هـب یناسرعالطا و یرگـشدرـگ تاـطابـترا رد تـنرتنیا شـقن هـب ،هـنومن یارب ناوتیم هـکلب
 یرگـشدرگ ناوتیم اـنبـم نـیا رب .درک هراـشا یرگـشدرگ رازاــب تیعـضو ،یلکروطهب و نوگانوـگ دصاقم
 ،دیدـج یاهیروانف و اهرازبا یریگراکهب ،یکینورتکلا یرگشدرگ :درـک فـیرعت رـیز تروـص هـب ار یـکینورتکلا
 رـب هوالــع نآ رد هـک تسا یرگشدرگ یاضاقـت و هضرـع دعـب ود رد تاطابترا و تاعالطا یاهیروانف صوصخب
 ،ورنیازا .دیآیم مهارف دـصاقم یرگشدرگ یامنرود و یبایرازاب یاههنیمز ،نارگشدرگ زایـن دروـم تامدخ هضرع
 هرهـب یطابترا و یتاعالطا یاهیروانف زا اضاقت دعب رد نآ تیعــضو و یرگـشدرـگ دصاقم زا یهاگآ یارب نارگشدرگ
 رد عیزوـت لاناـک کی ناونـع هب تنرتنیا .دننکیم مادـقا دصاقم باختنا هب دوـخ یاههزیگنا بوچراــچ رد و دنربیم

 یرگشدرگ شزرا هریجنز لقن و لمح و دیرـخ ،یهد شرافس و ورزر ،یتاعالطا یاههنیمز رد یرگشدرگ تعنص
 رد مه و نایرتشم تمـس رد مـه ار تعنص نیا یشخبرثا تاطابترا و تاعالطا یروانف .تسا هدش دراو کینورتکلا

 یرگشدرگ یاهتکرش هک تروص نیدب .تسا هدومـن لوحتـم ًاادیدش یرگشدرگ یاهتکرش و یاهنامزاس تمس
 هئارا ار دوـخ تامدخ و هدومن یفرعم هوقلاب نایرتشم هـب ار دوـخ ،ییایفارغج و ینامز تیدودحم نودب دنناوتیم
 هدومن تفایرد الاب تقد اب و تعرس هب ار دوخ زایندروم تاعالـطا قیرط نیا زا دنناوتیم زیـن نارگشدرـگ و دنیامـن
 یهجوتیب هک تسا هدیسر یحطس هب نآ داعبا مامـت رد موهفـم نیا شرتسـگ .دنیامن تخادرپ زین ار تامدخ هنیزه و
 رازاب رد یدج یاهشلاچ اب ،دناهداتفا بقع یروانف ظاحل زا و هدوبن هعسوت شریذپ هب رداـق هـک ار یعماوـج ،نآ هـب

 نیا رد روضح مدع رطاـخ هب هتفاینهعسوت یاهروشک زا یرایسب رگید ییوس زا .دزاسیم وربور یرگشدرگ تعنص
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 زونه اهروشک نیا .دنتسه هجاوم دوخ مسیروت تعنص یارب یدج یرطخ اب ،ینونک طیارش رد یتاعالطا گرزب رتسب
 یطابترا تامدخ و تاناکما نیا نادقـف هـک دناهدشن دوخ کینورتکلا یرگشدرگ تعنص یاهتخاسریز تیوقت هب رداق
 رازاب نایضاقتم زا یگرزب شخب یوس زا اهروشک نیا یرگشدرگ و یراجت دصاقم ندشن هدید ینعم هب ینونک یایند رد
 .تسناد ناوتیم یجراخ دنمتورث یاهروشک رد مسیروت

 تالداعم ،یعقاو ناهج رانک رد یطابترا و یتاعالطا نیون یاهیژولونکت رازفاتخس رب اکتا اـب یزاجـم یاضف روهظ
 تردـق ،یداژن تابصعـت و تازایتـما زا غراف ،ناهج نیا هب ندش دراو ناکما و هدز مه هـب ار لومعـم یطابترا یاهوگلا
 ناونع هب ار یزاجم یاضف نوسرتیپ و نوسلیو .دروآیم مهارف اهناسنا مامـت یارب ار یماظن یورین اـی یداصتـقا
 رداق ،یکیزیف و هناسانشناور یاهتیدودحم زا اهر ییاهناسـنا ،ـنآ رد هک دنریگیم رظن رد هتسویپ «یزاجم تیعقاو»
 هب هک هرامعتسا کی هن ،یناهج ۀدکهد زا ناهولکم روصت ،یزاجم یاضـف و تنرتنـیا روهظ اب .دنتسـه لماعـت هـب
 یاههناسر نیزگیاج تنرتنیا ،یزاجم یایند رد ،(2001)دیلفنروـک هاگدید قبـط هـک یروط هب ؛تسا هتسویپ تیعقاو
 رثکتم ،یمدآ یاههبرجت یایند ،تنرتنیا اب هک ارچ ؛تسا هداد رارـق دوـخ عاعـشلا تحـت ار اهنآ یمامـت و هدـش یتنس
 .دوریم نکمم تسدرود یاههبرجت اب اهمدآ ییورایور و هدش رتعونتم و

 ،هدکهد نیا رد .میشاب دیدج یاههویش اب یرگشدرگ یمیدق یاههویـش ندش نیزگیاج رظتنم دیاب ،هاگدید نیا ساسارب
 یتاعالطا نالماع روهظ هب رما نیا و هدش هجاوم یدیدج یاهشلاچ اب ،عیانص رگید ۀعسوت رانک رد یرگشدرگ و رفس
 هدرتسگ تاعالطا ،اهگالبو رانک رد ،کینورتکلا یرگشدرگ .تـسا هدـش رجنم یرگشدرگ دیدج عاونا و دیدج نیالنآ
 رفس یاهزاین و دننک یزیرهمانرب دنناوتیم ناگدننکفرصم هک دنکیم مهارف فده یرتشم یارب یلماک لاح نیع رد و
 ،یزاجم تیعقاو یژولونکت و تنرتنیا تفرشیپ اب اما ؛دننـک نیمأت تعنص نارگیزاب اب رتمیقتسم ریغ یلماعت اب ار دوخ
 تـسا هدروآ دوجو هب ار یزاجم یرگشدرگ و هدش نکمم ،أدبم ناکم کرت نودب ،یجراخ دصقم کی زا دیدزاب
 یزاجم یرگشدرگ رد .دراد ییاور راتخاس و تسا رگاشامـت هعماـج زیگناتفگش یاهدومن زا یکی یزاجم یرگشدرـگ
 یرگشدرـگ ۀسیاقم اب هک تسا یثحب نیا .ناکم رد روضح یعقاو سح هن ،دناسانشیم ام هب ار ایند هک تسا ریوصت زین
 .دننکیم دیلوت یرگشدرگ عون ود نیا زا کیره هک دوریم حیرشـت یتیاور و یعقاو یرگشدرگ و یزاجـم

 و درک داجیا یرگشدرگ هـب یدیدـج شرگـن ،یرگشدرـگ ۀعسوـت رد یزاجـم تیعقاو یاهکینکت زا هدافتسا
 ،هزوم لیبق زا یفلتخم یاهناکم زا دناوتیم درف ،ناکما نیا ندمآ دوجو هب اب .دروآ دوجو هب ار یزاجم ۀدننکدیدزاب
 تیعقاو (1995)زمایلیو و نوسباه .دنک رادـید یزاجم روط هب ،سرتسد زا رود یناتساب راثآ و اههاگترایز ،یعیبط رظانم
 یرگشدرگ تعنص هژیو هب ،عیانص ۀمه هک دنریگیم رظن رد متسیب نرق رخاوا ۀتفرشیپ یاهیژولونکت زا یکی ار یزاجم
 دنناوتب مدرـم هـک تسا یطیحم داجیا یپ رد ددعتم یاهیژولونکت زا هدافتسا اب و تسا هداد رارق دوخ عاعشلا تحت ار
 یارب نآ زا یریوصت ای دننک رارقرب هطبار طیحم اب ،یعقاو ثداوح یاهیزاسهیبش اب لماعت هلیسو هب و دننک هبرجت

 و اهتیلاعف ،کرتشـم فادـها ،قیالع رد و دنوش یزاجم یرگشدرگ عامتجا یریگلکش ثعاب و دننک داجیا ناشدوخ
 .دنشاب یضار و دونشخ رگیدکی یاهزاین ندرک فرطرب و کرد زا و دنوش میهس دوخ یاههتساوخ

 عبانم
 3 هرامش - مجنپ لاس ،ناریا یعامتجا هعسوت تاعلاطم همانلصف ،هعسوت و یتاعالطا هعماج ،(1392)یبوقعی یلع و دیحو دیس ،یلیقع



 179 ...یرگشدرگ تعنص تالوحت رد یزاجم یاضف شقن

 ،شزومآ و نیون یاههناسر همانلصف ،یرهش یرگشدرگ رد تاطابترا و تاعالطا یروانف شقن ،(1393)دار ییاضر یبتجم و یدهم ،یروبع
 2 هرامش - لوا لاس

 همانلصف ،ناریا رد تسیروت بذج رد یکینورتکلا یبایرازاب نیون یاهشور یریگراکهب ریثأت ،(1386)یرای رایزام و نیسح ،تسود هفیظو
 120 و 119 هرامش ،تیریدم

 1 هرامش ،یسانشعالطا همانلصف ،؟موهفم کی حالطصا راهچ ای موهفم راهچ ،حالطصا راهچ ،(1382)اضردمحم ،عناق

 22 هرامش ،تاطابترا و یگنهرف تاعلاطم همانلصف ،ییارگدم رب تنرتنیا یزاجم یاضف ریثأت یسررب ،(1390)یفطل مظعا و میحر ،این خرف

 تاعلاطم همانلصف ،ناربراک یعامتجا تارییغت رب مارگلت یعامتجا هکبش زا هدافتسا ریثأت یسررب ،(1395)یمرهج یرداهب هنیمث و نسح ،یرقاب
 4 هرامش - مود هرود ،یعامتجا مولع

 هرامش ،هناسر همانلصف ،ییامسک یلع همجرت ،یروانف و یگنهرف تاعلاطم :یژولونکت ،(1382)زیاوروگرگ کم یج و رفینج ،کلسا لیراد
53 

 7 هرامش ،هعسوت دربهار همانلصف ،یداصتقا هعسوت و تاطابترا تبسن ،(1385)اضریلع ،یورسخ

 .11 و 10 هرامش ،یزاسرهش یاهراتسج همانلصف ،تغارف و یزاجم یاهاضف ،ون هعماج ،(1383)ماهلا ،یدابآتمحر

 همانلصف ،ناریا یکینورتکلا یرگشدرگ یبایرازاب هعسوت رد یعامتجا یاههناسر هاگیاج ،(1393)یدجم امین و یرداق لیعامسا و یلع ،روالد
 28 هرامش ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم

 8 هرامش ،یگنهرف شهوژپ همان همانلصف ،ییامنارف یاهتلالد اب یزاجم ناهج تخاس ،(1382)یلکوت رذابا و دیمح ،نایهللادبع

 17 و 16 هرامش ،یگنهرف شهوژپ همان همانلصف ،ناریا رد یرگشدرگ تعنص یاضاقت یسررب ،(1379)مثیم ،ییاسوم

 ،ناریا (tourism) یرگشدرگ رد (e-CRM) یرتشم اب یکینورتکلا طابترا تیریدم شقن ،(1385)ناییاضر هقیدص و زربیرف ،یوسوم
 14 و 13 هرامش ،ادرف تیریدم همانلصف

 28 هرامش ،یعامتجا مولع هام باتک همانلصف ،ناریا یرگشدرگ یاهتیاس یقیبطت یسررب ،(1389)زانرف ،یریگناهج

 ۀعلاطم) نآ یدربهار یزیرهمانرب و یرهش ۀتسیاش ییاورمکح هاگیاج لیلحت ،(1395)دشرا دماح و یناث یردنکسا دمحم و نیسح ،یروفغی
 3 هرامش - مراهچ هرود ،یرهش یزیرهمانرب ییایفارغج یاهشهوژپ همانلصف ،(دنجریب رهش :یدروم

 رد رگشدرگ بذج شیازفا رب یتاغیلبت یاههیوگ یراذگریثأت نازیم یبایزرا ،(1392)یتمعن یضترم و یزوریف یلعدمحم و هللاحیبذ ،یبارت
 11 هرامش ،(ایفارغج) ییاضف یزیرهمانرب همانلصف ،ناگرگ رهش

 3 هرامش ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم همانلصف ،یعامتجا یرگشدرگ ،(1382) همطاف ،رهگ یروای

 هرامش ،لوحت و دوبهب تیریدم تاعلاطم همانلصف ،(یدرگناهج و یدرگناریا) یرگشدرگ نوماریپ ییاهیشیدنارگد ،(1377) نیسح ،رهاب
20 

 یرگشدرگ تعنص رادیاپ هعسوت یوگلا هئارا و یرگشدرگ تعنص رد تلود یاهتسایس یسررب ،(1386) یرون نیدلارون و رهچونم ،یعاجش
 78 هرامش ،تیریدم شناد همانلصف ،روشک

 یگنهرف یرگشدرگ اب یتخانشموب و ییاتسور یبهذم یرگشدرگ یاههنوگ نیب طابترا یسررب ،(1391)یفسوی داوج و دمحم ،ینارهت یفیرش
 25 هرامش ،ناسارخ یعامتجا یگنهرف تاعلاطم همانلصف ،یبونج ناسارخ ناتسا هعلاطمدروم

 یشزومآ یاههمانرب ییوس مه ترورض و نارابسرا یاهناتسرهش رد مسیروت تعنص و یرگشدرگ رب هژیو هاگن موزل ،(1381) هللادی ،دیرف
 8 هرامش ،ییایفارغج یاضف همانلصف ،یرگشدرگ یایفارغج ینابم اب ایفارغج

 2 هرامش ،(نارهت هاگشناد) دربهار همانلصف ،تعنص کی هباثم هب یرگشدرگ ،(1387) مانهب ،یکچاخ یفطل
 16 هرامش ،تسایس همانلصف ،بولطم یوگلا یوجتسج :ناریا رد یجراخ یرگشدرگ تسایس ،(1389) اضردمحم ،یدیجم
 یرگشدرگ تعنص رب هنایمرواخ یسایس یتابثیب ریثأت ،(1391) یباهش لیعامسا یبتجم و یتخدیب نیما ربکا یلع و دوعسم ،یئافش یوسوم

 14 هرامش ،یجراخ طباور همانلصف ،2001 ربماتپس 11 زا سپ هرود رد ناریا
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